HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

SOLIDWORKS 2001
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Các nguyên tắc cơ bản của SolidWorks
SolidWorks 2001 là gì?
®

SolidWorks 2001 là phần mềm thiết kế cơ khí tựđộng được đã cải tiến đểthân thiện với
giao diện người dùn g đồ hoạ Microsoft® Windows®.
Công cụ dễ học này rất thích hợp với các nhà thi ết kế cơ khí, để có thểnhanh chóng đưa
ra những ý tưởng, kiểm nghiệm các đặc điểm và kích thước, đồng thời tạo ra các mô hình
và bản vẽ cụ thể.
Chương này đề cập đến một sốkhái niệm và thuật ngữ cơ bản sẽđược sử dụngxuyên
suốt ứng dụng SolidWorks 2001.

Các khái nhiệm cơ bản
2

Mô hình SoidWorks bao gồm các part1, assembly và drawing3.
4

5

Nóichung, bạn thường bắt đầu với mộtsketch , tạo ra một feature cơ sởvàsau đ ó thêm nhiều
feature khác để tạo ra mô hình. (Bạn cũng có thể bắt đầu với một mặt hoặc một khối đặc được nhập
từứng dụng khác.)

Bạn được tựdo hoàn thiện thiết kế bằng cách thêm bớt, thay đổi, hoặc sắp xếp lại các feature.
Mốiliên hệgiữacácpart,assembly vàdrawing đảm bảo rằngnhữngthay đổilàmtrên m ột cổng
nhìn sẽ tựđộng làm thay đổi tất cả các cổng khác.
Bạn có thểsinh ra các drawing hoặc assembly bất cứlúc nào trong quá trình thi ết kế.
Ứng dụngSolidWorkschophép bạntuỳbiếncácchức năng đểchúngphù hợp vớinhu cầu sử
dụng của bạn.
Click Tools, Options trên thanh trình đơn chính để hiển thịcác nhãn khả dụng System Options và
Document Properties.
Ứng dụng SolidWorks thực hiện sao lưu các công việc cho bạn.
Tuỳ chọn auto recover sẽ tựđộng sao lưu thông tin vềtài li ệu part, assembly, hoặc drawing đang
để bạn không bị mất document nếu hệ thống bị hỏng. Đểđặt tuỳ chọnnày,click Tools,
Options.Trên nhãn SystemOptions,click Backups vàchọn Saveautorecoverinfoevery (n)
changes. Hãy xác định số lần thay đổi thông tin cho mỗi lần sao lưu. Xem thêm Backup Options.
kích hoạt

Các thuật ngữ này được sử dụng thường xuyên trong ứng dụng SW, thông qua các lệnh hoặc thao tác, vì
vậy, để thuận tiện trong sử dụng, tôi không dịch từ tiếng Anh ra tiếng Việt hoặc Hán-Việt.
1
Chi tiết máy, hoặc một vật thểđơn.
2

Môi tr ường lắp ráp c ác chi tiết máy.
Bản vẽ kỹ thuật, có thể gồm nhiều trang, khác với sketch.

3
4

Phác hoạ, không phải là bản vẽ.
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Có thể hiểu là một lệnh mô hình hóa hoặc một nguyên công chế tạo.
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Các cửa sổ tài liệu
Trong ứng dụng SolidWorks, mỗi part, assembly và drawing được đặt trong một tàiliệuvà mỗi tàiliệu lại
được hiển thị trong một cửa sổriêng. (Một tài li ệu drawing có th ể chứa nhiều trang.)
Bạn có th ể mởcùng một lúc nhiều cửa sổ part, assembly và drawing. Hơn nữa, bạn cũng có thể có
đồng thời nhiều cổng nhìn của cùng một tài liệu.

Để bố trí lại các c ửa sổ, bạn có th ểkéo chúng bằng các thanh tiêu đề và định cỡ lại bằng cách kéo
các góc hoặc khung cửa sổ. Từtrình đơn Window, bạn cũng có thể chọn Cascade, Tile Vertically,
hoặc TileHorizontally.
Để sắp xếp lại cửa sổ SolidWorks, bạn có thểlàm cho các tài li ệu đang mở thu về một biểu tượng
nhỏ: click ký hiệu Iconize
ởgóc trên phải của khung tài liệu. Một icon xuất hiện bên dưới cửa sổ
SolidWorks. Nếu không nhìn thấ y icon này, có thểdo nó ẩ n sau tài liệu đang mởkhác. Định cỡ lại
cáctàiliệu đang mở, nếu cần.Click Window,ArrangeIconsđể xếpchúng dưới đáy cửa sổ
SolidWorks.
Click Window, Close Allđểđóng tất cảcác tài liệu đang mở. Bạn được nhắc Save những tài li ệu
chưa lưu.
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Khái quát về Bảng thuộc tính PropertyManager
Bảngthuộctínhlàthiết kế mới củaSolidWorks2001.Nhiềuchức
năngbâygiờ sử dụng Bảng thuộc tính thayvì dùngcác hộp thoại,
cho phépvùng đồ hoạhiển thịđầy đủ chứkhông bị khuấtsaucác
hộp thoại nhưcác phiên b ản trước.

Mô tả
Bảng thuộc tính có những mục sau:
PropertyManager Title Block - chứa icon của Feature
và tênFeature
Các nút OK

, Cancel

, Help

, Keep Visible

Các hộp nhóm – có tiêu đề hộp nhóm

.

, các nútvà

các icon nhãn
Các icon mở hộp nhóm

và đóng hộp nhóm

Các chức năng
Cácchức năngtrongcác hộpthoạitrước đâyhoàntoàncó sẵn
trong Bảngthuộc tính.Ví dụ, nếu bạn tạo một Base-Extrude,bây
giờ bạn sử dụng Bảng thuộc tính Base-Extrudeđểđặt các tuỳ chọn
mà trước đây bạn sử dụng hộp thoại Extrude Feature, nhưType và
Depth của extrusion.

Các lệnh sau đã được chuyển thành hoặc cập nhật vào Bảng thuộc tính:
Balloon

Fillet

Revolve

Base Flange

Flat Pattern

Sketch Driven Pattern

Chamfer

Fold

Sketch Offset

Circular Pattern

Linear Pattern

Closed Corner

Loft

Sketched Bend

Curve Through Reference Points

Mate

Stacked Balloons

Drawing Views (all)

Mate Reference

Surface Extend

Edge Flange

Miter Flange

Surface Trim

Extrude

Move Component

Sweep

Face Curves

Rib

Sketch Properties (all)

Hệ thống màu
Bạn có thể sử dụng các màu đã được xác định trước khác nhau cho Bảng thuộc tính.
1.Click Tools, Options.
2.

Trên nhãn System Options, chọn Colors.

3.Click mũi tên trong hộp PropertyManager Skin và chọn None.
Lưu ý: Skins được ưu tiên hơn hệ thống màu của Bảng thuộc tính.
4.Click mũi tên trong hộp Current Color Scheme và chọn một hệ thống màu từ menu.
5.Click OK. Khi bạn làm hiển thị Bảng thuộc tính, hệ màu mới sẽ xuất hiện.
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Nhập các giá trịvà xác nhận hoặc huỷ lệnh
Khi Bảng thuộc tính hiển thị, bạn có vài cách nh ập giá trịvà xác nhận lệnh. Ví d ụ:
1.Trong Bảngthuộctính Base-Extrude, dưới Direction 1,gõ30mmchiềusâu Depth
,nhưng
chưa nhấn Enter. Hình preview không thay đổi bởi vì bạn chưa xác nhận giá trị mới này.
2.Nhấn Enter. Hình preview l ập tức cập nhật để biểu diễn Depth

mới vì bạn đã xác nhận g iá tr ị

mới bằng việc nhấn Enter.
3.

Tạithời điểmnày, nếu bạnmuốnhuỷ lệnh Base-Extrude vàgiữnguyênchiềusâuban đầulà
20mm, hãy nhấn Esc. Nhưng nếu bạn vẫn muốn chấp nhận giá trị mới;

4.Nhấn Enter lần nữa. Lệnh Base-Extrudeđược xác nhận. Mô hình cập nhật để biểu diễn giá trị mới
và Bảng thuộc tính Base-Extrudeđóng lại.

Thanh Split
Thanh split phân định ranh giới Bảng thuộc tính với vùng đồ hoạ. nếu bạn kéo thanh
split vào ra, nó sẽ bắt vào vịtrí có chiều rộng tối ưu để hiển thị Bảngthuộc tính. Khi
bạn tạo tài li ệu mới, thanh split sẽ mở tại độ rộng tối ưu này. Bạn có th ểkéo thanh split

đểđịnh cỡ lại cửa sổ, nếu cần.

Các Callout vào Handle
Các Callout
Các Callout là những hộp chú giải, xuất hiện trong

vùng đồhoạkhi bạndùngcáccông c ụnào đó.
Chúng giúp bạn dễdàngphânbi ệt các đối tượng
khác nhau. Ví dụ, những callout hình bên cho thấy
biên dạngvà đường dẫn củasweep. Bạncóth ể
kéonhữngcalloutnày đểđặt lại vị trí củachúng,
nhưngkhôngth ểthay đổi các thuộc tính củacác
đối tượ ng mà chúng đề cập.
Một sốcallout,nhưtrongcácextrusion,hiểnthị
những hình mà bạ n cóth ể sửa đổi đểđịnh lại cỡ
của đối tượng. Bạn có thể sửa đổi những hình này
bằng cách gõ vào Bảng thuộc tính; callout và hình
preview sẽ cập nhật để biểu diễn hình dạng mới.

Các Handle
Cho phép bạn click, di chuyển và đặt các tham s ố

ởtrạngthái độngngaytrongvùng đồhoạ.Các
handle kích hoạt có màu sáng, không kích hoạt có
màu xám.

Các thanh công cụ
Các núttrên thanhcông c ụlà phím t ắt của những lệnh thườngdùng. Bạn c óthể tuỳ biến sự hiển thị các

thanh công cụsao cho phù hợp với bạn.

Để thay đổi các nút trên từng thanh công cụ, xem Customize Commands.
Để hiển thị hoặc ẩn các thanh công cụ:
1.Click View, Toolbars, hoặc right-click khung cửa sổ SolidWorks.
Một danh mục các thanh công cụ hiển thị. Các thanh công cụ có dấu kiểm bên cạnh là đang hiển thị;
những thanh công cụkhông được kiểm bị dấu đi.
2.Click tên thanh công c ụđể tắt bật sự hiển thị của nó.
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- hoặc 1.Click Tools, Customize. Mộtdanh mụccác thanhcông cụhiểnthịtrênnhãn Toolbars của hộp
thoại Customize.
2.Chọn hộp kiểm cạnh những thanh công cụ bạn muốn hiển thị; huỷkiểm những thanh công cụ bạn
không muốn hiển thị.
3.

Bạn cũng có thể chọn từ những option sau:
change the size of the toolbar buttons (đổi cỡnút công cụ)
hide or show the tooltips (ẩn hoặc hiển thịdòng nhắc lệnh)
select the automatic activation ofsketch toolbars (tựkích hoạt các thanh công c ụsketch).
Xem thêm Customize Toolbars.

4.Click OK để lưu các lựa chọn của bạn; click Resetđể trở lại những thiết lập ban đầu.
Sắp xếp các thanh công c ụ:
Clickvàogi ữ acácnútc ông c ụvàkéo. N ếu bạnkéo mộtthanhcông c ụđến mộtgóc c ủa cửa sổ
SolidWorks, thanh công cụ này sẽ tựđộng được neo vào một cạnh ởđó .

Nếu bạn kéo một thanh công c ụ ra khỏi một cạnh của cửa sổ, nó sẽ trởthành một palette trôi nổi.

Kéo và thả
Phần mềmSolidWorks hỗ trợ một sốthaotáckéo và
thảcác feature.
Reorderingfeatures. Bạncóthểthay đổithứ tự
tạocácfeature bằngcáchkéochúngtrongCây
thiết kế. Đặt con trỏtrên tên một feature, nhấn nút
tráichuộtvàkéo đến vịtrí mớitrongdanh mục.
(Trong khi bạn kéo trong Cây thiết kế, từng mục sẽ
phátsángkhi bạ nkéoqua.Tên củafeature bạn
đangdichuyển sẽđược đặt dưới mụchiện đang
phát sáng n ếu bạn thảnút chuột trái ra.)
 Nếu thao tácdi chuyển là hợp lệ,con trỏcóhình
; nếu không hợp lệ, con trỏcó hình

Feature Cut-Extrude
được tạo trước
feature Shell.

Trong Cây thi ết kế,

biểu tượng của
feature Shell đã
được kéo lên trên
Cut-Extrude.

.

Di chuyển một feature đến vị trí mới trên mô hình:

Trong khi giữShift, kéo feature này đến một vịtrí khác. Nhảnút chuột để thảfeature này trên một bề mặt
phẳng của mô hình. Để di chuyển nhiều feature một lần, giữCtrl trong khi chọn các feature rồi nhấn Shift
trong khi kéo chúng.

Tạo một copy của feature:
Đặt con trỏtrên một bề mặt phẳng trên feature vàgiữCtrl trong khi kéo. Thả feature copy lên một bề mặt
phẳng khác của mô hình.
Copy một feature từ một part đến part khác:
Bố trí lại các cửa sổ, giữShift, chỏ lên một bề mặt phẳng của feature rồi kéo và th ả vào cửa sổkhác.
- hoặc - Bạn cũng có thểdùng c ác công cụCopy và Paste trên thanh công cụ Standard.

Trình đơn tắt
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Bạn truy cập được rất nhiều lệnh và c ông c ụ từtrình đơn tắt khi làm vi ệc với một sketch, một mô hình, một
assembly, hoặc một drawing. Khi bạn di chuyển con trỏtrên mô hình, trên các mục trong Cây thi ết kế hoặc
trên các khung cửa sổ SolidWorks, thao tác right-click sẽlà m xu ất hiện một trình đơn tắt gồm các lệnh thích
hợp với nơi bạn click.
Trình đơn tắt đem lại một cách thức hiệu quảđể bạn làm vi ệc liên t ục mà không c ần di chuyển con trỏđến
các trình đơn chính hoặc các thanh công cụ. Ví dụ, sử dụng trình đơn tắt, bạn có thể:
Chọn một công cụkhông cần di chuyển con trỏđến thanh công cụ
Mở và đóng một sketch
Thay đổi hoặc xem các thuộc tính của một mục
Đổi tên m ột feature hoặc lấy kích thước bằng hộp thoại Properties
Ẩnhoặchiểnthị mộtsketch, mặtphẳng, đường tâmhoặcthànhphần của assembly bằngcách
right-click một mục trong Cây thi ết kế.
Mở một assembly component để sửa đổi
Truy cập các công c ụkích thướ c và chú giải trong một drawing
Truy cập danh mục các công c ụ khi click trên khung cửa sổ SolidWorks

Xác nhận các Feature
Bạn có một sốcách thức hiệu quảđểxác nhậ n các feature bạn tạo. Sau khi tạohình xem trước của một
feature, bạn có th ểlàm như sau:
Right-click và chọn OK hoặc Cancel từtrình đơn tắt.
Right-click khi con trỏcó hình

để chấp nhậnhình preview hoặc click đểkhông chấp nhận các

giá trị này.
Góc xác nhận
Cách khác đểxác nhận các feature là d ùng Góc xác nhận. Bạn có th ể làm như

sau:
Clic kcáckýhi ệu OK hoặc Cancel tronggócvùng đồhoạ của
SolidWorks.

Khi đangtrongkiểusketch,clickkýhiệu ExitSketch trong Gócxác
nhận để kết thúc sketch.
Lưu ý: Để tắt Góc xác nhận, click Tools, Options. Click General trên nhãn
System Options và click huỷ kiểm Enable Confirmation Corner.

Thanh Rollback
Đưa mô hình trở lại trạng thái trước đây, chặn các feature mới được đưa vào. Bạn c ó th ểthêm các feature
mới hoặc sửa đổi các feature có sẵn trong khi mô hìn h ở trạng thái rollback.
Bạncó thểđưa một part quay trở lại bằng Rollback Bar trongCây thi ết kế. Thanh rollback là một đường
đậm màu vàng, s ẽ trởthành màu xanh đậm khi được chọn. Kéo thanh này lên xuố ng trên Cây thiết kếđể
tiến lùi chuỗi nguyên công chế tạo.
Đưa một part quay về trạng thái trước đây:
1.

Đặt con trỏ trên thanh rollback trong Cây thiết kế. Con trỏcó hình bàn tay

.

2.Click để chọn thanh rollback. Thanh này chuyển màu từvàng thành blue.
3.

Kéo thanh rollback lên phía trên Cây thi ết kế cho đến khi nó ởtrên (các) feature bạn muốn rollback,

- hoặc - Click trong Cây thiết kếvà dùng các phím mũ i tên lên xuống trên bàn phím để di chuyển
thanh rollback.
Mẹo:Đểchophép s ử dụngcácphím mũitênnày,click Tools, Options vàtrênnhãn System
Options, chọn FeatureManager.Kiểm Arrow key navigation.
4.
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Để trở lại trạng thái cuối, kéo thanh rollback xuống đáy Cây thiết kế.

Lưu ý: Các icon xám củ a Cây thiết kếkhông khả dụng khi chúng bị rollback.

Trợ giúp
Nếu có những vấn đề khi sử dụng SolidWorks 2001, bạn có th ểtìm thấy các câu trả lời bằng một sốcách:
Trợgiúp tr ực tuyến SolidWorks cung cấp các hỗ trợ trong khi bạn đang làm vi ệc.
Click Help

trên thanhcông cụ Standard, hoặc Help, SolidWorks 2001 Help Topics trên trình

đơnchính, để truy cập hệ thống Trợgiúp trực tuyến. Hệ thốngTrợgiúp trực tuyếnnày có một từ
điển kỹ thuật với nhiều từ mục đểgiúp người mới dùng, như người dùng 2D chuyển sang dùng 3D.
Đểđược giúp về một hộp thoại cụ thểđang kích hoạt, click nút Help trong hộp thoại hoặc nhấn F1.
Click What'sThis

trênthanhcông c ụStandard, rồi clickCâythi ết kế, Bảngthuộctínhhoặc

thanh công cụđểđược chỉ dẫn về những mục đó.
Online Tutorial (Giáo trình trực tuyến) c ó bốn bà i h ọc.Nócung cấp mộtcách thức trực tuyến đến
cuốn Getting Started (Vỡlòng) và giúp nh ững người mới dùng xây d ựng mô hình nhanh hơn. Click
Help, Online Tutorialđể truy cập Giáo trình trực tuyến này.

Design Portfolio (Hồ sơ thiết kế) có ba chi tiết máy ví dụđểgiúp b ạn hiểu rõ cách th ức phối hợp các
công cụkhácnhau củaSolidWorks như thếnào đểđáp ứng cácyêu c ầuthiết kế của bạn.Click
Help, Design Portfoliođể truy cập Design Portfolio.
Với các m ẹo nhỏ, click Help, Tip of the Day. Để xem một mẹo mỗi khi khởi SolidWorks 2001, click
Show Tips at Startup trong hộp thoại Tip of the Day.
Các Tooltip có hi ệu lực để cung cấp thông tin vềcác c ông c ụtrêncác thanh công c ụ hoặc những

hộp thoại. Khi bạn giữ con trỏtrên một công cụ chố clát, một chú giải sẽxuất hiện để hiển thị tên
của công cụ này.
Khi bạn di chuyển con trỏtrên mộtcông cụ hoặc click một mục menu, Thanh trạng thái dưới đáy
cửa sổ SolidWorks sẽ hiển thị một mô tả vắn tắt về chức năng của công cụ hoặc mục menu này.
Giáo trình SolidWorks 2001Getting Started nhiều thông tin cơ bản về việc sử dụng SolidWorks để
tạocácpart,assemblyvàdrawing. SolidWorks2001GettingStarted cóhiệu lựcnhư một tậptin
Adobe® Acrobat® nếu bạn có cài đặt giáo trình này trong khi c ài đặtphần mềmSolidWorks. Click
Help trên thanh công cụtrình đơn chính và tìm Manua ls trên đó.

Trợgiúp tr ực tuyến cũng có hiệu lực từtrình đơn Help trên thanh công cụchính c ủa các ứng dụng
Add-in như PhotoWorksTM, SolidWorks AnimatorTM, FeatureWorksTM, ...
Thông tin thêm về phần mềm SolidWorks 2001, click Help, About SolidWorks 2001.Những thông

tin về cácứng dụng Add-in mà bạn đã đư a vào, click Help, About (tên ứng dụng).
Đểcó thông tin từSolidWorks Web site, chọn Help, About SolidWorks 2001 và click Connect.

What's Wrong? (Lỗi gì?)
Cho phép bạn xem các lỗi tái lập bất kỳ của part hoặc assembly. Mũi tên xuống

part hoặc assembly và tên của feature có lỗi. Dấu chấm than

xuất hiện cạnh tên c ủa
chỉ thị mục gây ra lỗi này.

Right-click tên của sketch, feature, part, hoặc assembly và chọn What’s Wrongđể hiển thị lỗi.
Các lỗi tái lập thường là:
Các kích th ước

hoặc tương quan lơ lửng – các kích th ước hoặc tương quan đến một đối tượng đã
không còn tồn tại

Các features không thể dựng lại được, như là một góc lượ n quá lớn

Nếu một thông điệp báo lỗi có ti ền tố **, bạncó thểclick lên thông điệp báo lỗi này vàvùng có vấn đề sẽ
phát sáng trên mô hình.

Bạn có thể tắt tính năng tựđộng hiển thị lỗi bằng cách huỷ kiểm Display Errors at Every Rebuild.
Lưu ý: Hộp kiểm Display Errors at Every Rebuild chỉcó tác động đến mục hiện thời.
Kiểm hộp Display Full message nếu bạn muốn hiển thịtoàn bộthông điệpkhi có lỗi. Nếukhông,chỉ có
thông tin vắn tắt được hiển thị. (Mặc định là Display Full message.)
Hộp thoại Rebuild Errors sẽ hiển thị khi lỗi này phát sinh lần đầu tiên, hoặc bạn có th ể hiển thị hộp thoại đó
vào bất cứlúc nào bằng cách right-click trên part trong Cây thi ết kế.
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Các phím tắt
Các phím t ắt cóhiệu

lực đối với mọi mục trình đơn. Hãy xem các
ký tự có gạch dưới trên thanh trình đơn chính.
Nhấn phím Alt và ký t ự có gạch chân để hiển thịtrình đơn. Ví dụ,
nhấn Alt+Fđể mởtrình đơn File.
Cũngthế,hãyxemc ácký t ựcó gạchchân của từng mụctrong
trình đơn. Khi trình đơn trải xuống, nhấn một ký tự có gạch chân để
kích hoạt lệnh tương ứng. Ví dụ, nhấn Alt+Fđể mởtrình đơn File,
rồi nhấn Cđểđóng tập tin.
Một số lệnh cũng có các phím tắt hiển thịtrên trình đơn cạnh lệnh
này. Ví dụ, tổ hợ p phí m Ctrl+N sẽ mở một tập tin mới.

Bảng dưới đây liệt kê các phím t ắt mặc định để quay một cổng nhìn mô hình:
Hoạt động

Tổ hợp phím

Quay mô hình:
các phím mũi tên

quay đứng hoặc ngang
o

quay đứng hoặc ngang 90

xoay theo hoặc ngược chiều kim đồng hồ
Cuộn mô hình

Shift + các phím mũi tên
Alt + các phím mũi tên trái hoặc phải
Ctrl + các phím mũi tên

Zoom in

Z

Zoom out

z

Dựng lại mô hình

Ctrl+B

Làm tươi màn hình

Ctrl+R

Chuyển sang các tài liệu SolidWorks đang mở khác Ctrl+Tab

Ngoài ra, bạn có th ể tuỳ biến các phím tắt cho phù hợp với thói quen của bạn.

Lưu ý: Hộp thoại Display Errors at Every Rebuild chỉ tác động tới mục hiện thời.

Cây thiết kế
Khái niệm
Câythiết kế nằmbêntrái c ửa sổSolidWorkscung cấp mộtcáinhìn t ổngquát vềpart,assembly,hoặc

drawing đang kích hoạt. Nó cho ta dễdàng thấy được cấu trúc c ủa mô hình hoặc đểgiám sát các c ổng nhìn
khác nhau trong một drawing.
Câythiết kếvà cửa sổđồhoạđượcliên kết động vớinhau. Bạncóthểchọn mộtfeature,sketch,hình

drawing và đường cấu trúc trong cảhai ô cửa sổ.

Bạncó thểchia Cây thiết kế và hiển thị cảhai Cây thiết kế hoặc kết hợp Cây thi ết kế với Bảng thuộc tính.
Xem thêm Split Panel Display.
Cây thiết kế tạo thuận lợi để:

Chọn các mục trong mô hình theo tên.
Phân biệt và thay đổi trình t ự tạ o các feature. Bạn có th ểkéo và thả các mục trong Cây thiết kếđể
đặt lại trình tự của chúng. Những thay đổi này s ẽđượ c tái tạo khi mô hình được tái lập.
Hiển thịcác kích thước một feature bằng cách double-click tên feature đó.
Đổi tên các m ục bằng cách click chậm hai lần lên tên và gõ m ột tên mới.
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Chặn và huỷ chặn cácfeature của mô hình.
Xem các quan hệ cha/con bằng cách right-click một feature trong dang mục rồi chọn Parent/Child.
Cây thiết kế có những thư mục và công cụ sau:

Dùng rollback barđể tạm thời đưa mô hình về trạng thái sớm hơn.
Thêm một phương trình mới, sửa hoặc xoá một phương trình có sẵn bằng cách right-click thư mục
Equations
vàchọ n thaotác bạnmuốn. (Thư mục Equations xuấthiệnkhi bạn đưaphương
trình đầu tiên vào tài li ệu mô hình.) Xem Equations.
Kiểmsoát sựhiển thịcáckíchthước vàghichú bằngcáchright-clickthư mục Annotations
Xem Annotations Overview.
Thêm hoặc sửa đổi các nguồn sáng trong thư mục Lighting

.

. Xem Lighting Overview.

Di chuyển giữa Cây thi ết kế, Bảng thuộc tính, Bảng cấuhìnhvà các bảng Add-In bằng cách chọn
các nhãn dưới đáy pane bên trái

.

Các quy ước trong Cây thiết kế
Một dấu hiệu
bêntrái bi ểu tượng của các mục chỉ thị rằng nó có chứ a các mục liên quan, như
cácsketch.Click
để trải rộng mục này và hiển thị nội dung củanó. Để thu gọn tất cả các mục,
right-click tên của tài liệu trên đỉnh c ây và chọn Collapse Items.
Các sketch trong Cây thi ết kế có tiền tố(+) nếu ch úng s iêu tĩnh; (–) nếu chúng chưa xác định; (?)
nếu chúng không thể giải. ( Không có ti ền tố nghĩ a là sketch đã hoàn toàn xác định.)
Các Feature có tiền tố

sẽ cần được tái lập nếu có một thay đổi của part.

Các thành phần của Assembly trong Cây thiết kế có tiền tố(+) nếu chúng siê u định vị; (–) nếu vị trí
của chúng chưa xác định; (?) nếu vị trí của chúng không giải được; (f) nếu vị trí của chúng được cố
định (bịkhoá trong không gian).
Các cưỡng chế của tổ hợp có tiền tố(+) nếuchúngliênquan đếncác thànhphần bịsiêu định vị
trong tổ hợp; (?) nếu không giải được.
Trong một tổ hợp, sau mỗi copy của thành phần đều có một con số trong dấu ngoặc nhọn <n>, vốn
tăng lên theo số lượt copy.
Trạng thái củ a các tham chiếu ngoài hi ển thịtrong Cây thi ết kế, như sau:
o

Nếu một part hoặc feature có một tham chiếu ngoài, sau tên của nó là –>. Sau tên của feature
bất kỳcó tham chiếu ngoài cũng có dấu –>.

o

Nếu một tham chiếu ngoài hi ện thời ởngoài ngữ cảnh, sau tên feature và part có dấu ->?

o

Hậu tố->* nghĩa là tham chiếu này đã bịkhoá.

o

Hậu tố->x nghĩ a là tham chi ếu này đã bị phá.

Hiển thị Panel tách
Bạn có thể hiển thị một panel bịtách ngay sát vùng đồ hoạ, thường là Cây thi ết kế. Hiển thịtách không giới
hạn số lượng Cây thiết kế. Bạn có th ể chọn những kiểu phối hợp các mục sau:
 Cây thiết kế
 Bảng thuộc tính
 Bảng cấu hình
 Các ứng dụng thứba có sử dụng panel
Tuỳ chọn này khả dụng trong cả cửa sổđơn và các cửa sổ kết hợp. Không cần mở cửa sổ mới, bạn có th ể
hiển thịcùng một part, assembly hoặc drawing, với kiểu kết hợp bất kỳcác panel. Với một thiết kế phức tạp,
ví dụ, bạn có thể:
 Hiển thịcác phần khác nhau của part, drawing, hoặc assembly, trải rộng hoặc thu gọn
Xem các chi ti ết khác nhau c ủ a các cấu hình
Có các lựa chọn khác nhau t ừ mỗi panel
Tách Cây thi ết kế:
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1.

Đặt con trỏ trên đỉnh Cây thiết kếđến khi nó đổi thành

2.

Kéo thanh này xuống dưới mục cuối cùng trong Cây thiết kế.

3.

Thả chuột ra để hiển thịCây thiết kế thứ hai dưới cây đầu tiên.

.

Mỗi copy của Cây thiết kếđều hiển thị một nhóm nhãn.
4.

Chọn các nhãn phù hợp với những panel bạn muốn hiển thị: Bảng thuộc tính, Bảng cấu hình, Cây
thiết kế, hoặc một ứng dụng thứ ba.

Đóng Cây thiết kếtách:
1.

Đặt con trỏ dưới đáy Cây thi ết kế thứ hai đến khi nó đổi thành

2.

Kéo thanh này đến đỉ nh Cây thi ết kế gốc.

3.

Thả chuột đểđóng Cây thi ết kế thứ hai.

.

Cây thiết kế bay ra
Chức năngcây thi ết kếbayrachophép bạnnhìnCây
thiết kếvà Bảng thuộctính đồng thời. Đểkích hoạt Cây
thiết kếbayra, click tiêu đề Bảngthuộc tínhhoặcnhãn
Cây thiết kế. Click ra chỗ bất kỳđểẩn Cây thi ết kế bay
ra.
Bảng thuộc tính (trái) và Cây thiết kế (phải).

Các tuỳ chọn Cây thiết kế
Cho phép bạn đặt các tuỳ chọn mặc định liên quan đến
Cây thiết kế:

1.Click Tools, Options.
2.

Trên nhãn System Options, click

FeatureManager.

3. Thay đổi options theo nhu cầu và click OK.
Các tuỳ chọn Cây thiết kế:
Scrollselecteditemintoview. Xác địnhrằng
Cây thiết kế tựđộng cuộn để hiển thị biểu tượng
featureliênquan đếnnhững đối tượng được
chọ n trong vùng đồ hoạ.
Nếu bạncó mộtparthoặcassembly rấtphức
tạp, bạn có th ể tắt tuỳ chọn này. Sau đó, khi b ạn
muốn Cây thiết kế cuôn đến một feature, bạn có
thểright-clickfeaturenàyvàch ọn GoTo
Feature (in Tree).
Name feature on creation. Khi bạn tạo một feature mới, tên feature này trong Cây thiết kế tựđộng
được chọn và sẵn sàng để bạn nhập một tên bạn muốn.
Arrow key navigation. Chophép bạn sử dụng các phím mũi tên để di chuyểntrong Cây thiết kế,
đồng thời trải rộng hoặc thu gọn nội dung của nó, như sau:
oMũi tên lên - Cuộn lên
oMũi tên xuống - Cuộn xuống
oMũi tên trái tại đỉ nh Cây thiết kế- Thu gọn
oMũi tên phải tại đỉnh Cây thiết kế- Trải rộng
oMũi tên trái tại một mục trên cây – Thu gọn mục này
oMũi tên phải tại một mục trên cây - Trải rộng mục này n ếu nó đang thu gọn
oSpace Bar - Chọn mục đang phát sáng
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Dynamichighlight. Xác định rằnghình dạngtrongvùng đồhoạ(các c ạnh, bề mặt, mặtphẳng,
đường tâm …) sẽphát sáng khi con trỏ lướt qua các mục đó trong Cây thi ết kế.

Lựa chọn từCây thiết kế
Có một sốcách chọn các đối tượng trực tiếp từCây thi ết kế.
 Bạn có th ể chọn nhiều đối tượng liên t ục trong Cây thi ết kế bằng cách giữShift trong khi chọn. Click
đối tượng thứ nhất, giữShift và click đối tượng cuối cùng.
 Bạn có thể chọn nhiều đối tượng trongvùng đồ hoạ hoặc các đối tượngkhông liên tụctrongCây
thiết kế bằng cách giữCtrl trong khi chọn.
 Bạn có thể chọncác feature,sketch,plane,và đườ ng tâmtrong môhình bằng c ách clickcác tên
chúng trong Cây thi ết kế.
 Bạn có th ểtìm kiếm theoký t ự của Cây thiết kế bằng cách right-click tên của part, assembly, hoặc
drawing và chọn Go To.

Tìm kiếm trong Cây thiết kế.
1.

Right-click tên của part, assembly, hoặc drawing tại đỉnh Cây thiết kế và chọn Go To.
- hoặc -Right-click tên của part, feature, sketch, hoặc assembly trong Cây thiết kế và chọn Go To.

2.

Nhập tên đối tượng (hoặc một part của tên này) vào hộp Find What.

3.

Click Find Next.

4.

Tiếp tục click Find Next đến khi tên của mục bạn tìm được cuộn đến. Theo mặc đị nh, Cây thi ết kế
tìm từđỉnh xuống. Nếu bạn muốn đổi hướng tìm, huỷ kiểm Start from the top.

Mởtài liệu trong SolidWorks
Tài liệu SolidWorks mới
Các tài li ệu mới sử dụng các template (mẫu) làm cơ sở cho định dạng và các thuộc tính. Các mẫu bao gồm

cảcác tham số do ngườ i dùng xác định, như các đơn vịđo hoặc các tiêu chuẩn cụ thểkhác. Các mẫu cho
phép bạn giữnguyên nhiều kiểu tài li ệu khác nhau cho các part, drawing, hoặc assembly theo yêu cầu. Một
template có thể là một part, drawing, hoặc assembly mà bạn lưu như một mẫu. Xem Các mẫu tài liệu.
Tạo một tài liệu SolidWorks mới:
1.Click New trên thanh công cụStandard, click File, New, hoặc click New Document trên hộp thoại
Welcome to SolidWorks.
2.Chọn mộtbiểu tượng mẫu từ mộttrongcácnhãn của hộpthoại. Mộtpreview của mẫuxuấthiện
trong hộp Preview.
Mẹo: Bạn có thể bổsung các nhãn củ a mình để lưu giữ các mẫu.
3.

Nếu bạnchọn một mẫudrawing, hộpkiểm CreateRapidDraftDrawing xuấthiện.Xemthêm
RapidDraft Drawings.

4.Click OKđể mở một tài liệu SolidWorks mới bằng mẫu được chọn.
Các tuỳ chọn View của tài liệu mới
Bạnc óthểchọ ncáchhi ểnthịthôngtinxuấthiệntrong cửa sổchính của hộpthoại NewSolidWorks
Document.
Chọn Large Icons
Chọn List

để hiển thị các mục bằng các bi ểu tượng lớn.

để hiển thị các mục bằng các biểu tượng nhỏ.

Chọn List Details

để hiển thịthông tin về mỗi mục trong cửa sổ, gồm cả các cột cho cỡ tập tin

và ngày sửa đổi.

Mởtài liệu có sẵn
Lệnh Open mở một tài liệu part, drawing, hoặc assembly có sẵn. Nó cũng đượ c dùng để nhập c ác tập tin từ
những ứng dụng khác.
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1.Click Open trên thanh công cụ Standard, click File, Open, hoặc nhấn Ctrl+O.
2.Trong hộp thoại Open, tìm đến tài li ệu part, drawing, hoặc assembly, hay tập tin từứng dụng khác
mà bạn muốn mở.
3.Kiểm Open as read-only nếu bạn không muốn lưu những thay đổi. Điều này cho phép ngườ i dùng
khác truy cập được tài liệu trong khi bạn đang mở nó.
4.Kiểm Preview nếu bạn muốn xem các tài liệu SolidW orks mà không cần mởchúng.
5.Kiểm Configure để mở cấu hình xác định của một part hoặc assembly.
6.Kiểm View-Onlyđể mởtài liệu part chỉđể xem. Nếu đang ở trong một tài liệu part hoặc assembly,
bạn có th ể chuyển sang edit bằng cách right-click trong vùng đồ hoạ và chọn Edit.
7.

Nếu bạn mở một tài liệu assembly hoặc drawing, bạn có thể click References để xem danh mục các
tài liệu của part và/hoặc assembly được tham chiếu bởi tài liệu được chọn hiện thời. Bạn có thể sửa
đổi vịtrí các tập tin trong danh mục.

8.

Nếu đang mở một tài liệu assembly, kiểm Lightweightđể mởtài li ệu bằng các part tải nhẹ.

9.

Nếu đang mở một RapidDraft drawing, kiểm Load Modelđể tải mô hình.

10.Click Openđể mởtài liệu.
Nếu bạn mở nhiều tài liệu SolidWorks, bạn có th ể nhấn Ctrl+Tabđểxoay vòng giữ a chúng.

Chọn lựa
Phát sáng
Các mục bạn chọn được phát sáng bằng nét li ền.
Đặt màu cho các mục phát sáng:
1.Click Tools, Options, SystemOptions,
Colors.
2.Trongdanh mục SystemColors,chọn
Selected Item 1, rồi click Edit.
3.Trong hộp Color, đặtmàuthích hợp, rồi
click OK.
Các cạnh củacác b ề
mặt bạn chọn phát sáng
nét liền mảnh.

4.Click OK lần nữa đểkích hoạt thiết lập màu
mới.
Lưu ý: Màu phát sáng mặc đị nh là xanh lá cây.

Các cạnh bạn
chọnphátsáng
nét liền đậm

Phát sáng bề mặt trong kiể u hình Shaded
Trong hình Shaded

, bạn có thể kiểm soát màu phát sáng c ủa bề mặt mà bạn chọn.

1.Click Tools, Options, System Options, Colors.
2.Trong danh mục System Colors, chọn Selected Faces, Shaded, rồi click Edit.
3.Trong hộp thoại Color, đặt màu thích hợp, rồi click OK.
4.Click OK lần nữa đểkích hoạt màu mới thiết lập.
Để tắttuỳchọnnày,click Tools, Options, SystemOptions, General vàhuỷkiểm Useshadedface
highlighting. Các bề mặt được chọn trong hình Shaded
Hidden Lines Removed

, Hidden in Gray

sẽphát sáng bằ ngnét liền mảnh nhưtrong

, hoặc Wireframe

.

Phát sáng động
Khi bạn di chuyển con trỏtrên các c ạnh hoặc bề mặt, chúng phát s áng như trong chức năng phát sáng khi
lựa chọn. Chức năng phát sáng này hoạt động như vậy khi:
Bạnchophép FastHLR/HLG
hoặc Wireframe
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vàdùng HiddenLinesRemoved

, HiddeninGray

,

Sử dụng Shaded
Với tất cảcác drawin g và các tr ường hợp khác khi không cho phép Fast HLR/HLG

, các c ạnh phát sáng

động như nét ảo mảnh và bề mặt phát sáng động như nét đứt mảnh.
Lưu ý:Phátsáng động được bậttheo mặc định. Để tắtphátsáng động,click Tools, Options, System
Options, Edge Display/Selection và huỷ kiểm Dynamic highlight from graphics view.
Đặt màu phát sáng động:
1.Click Tools, Options, System Options, Colors.
2.Trong danh mục System Colors, chọn Dynamic Highlight, rồi click Edit.
3.Trong hộp thoại Color, đặt màu thích hợp rồi click OK.
4.Click OK lần nữa đểkích hoạt màu mới thiết lập.
Lưu ý: Màu phát sáng động mặc định là đỏ.

Chọn lựa
Lệnh Select

chophép bạn chọn các đối tượng sketch khi đang làm vi ệc trong một sketch. Trong một

sketch hoặc tài li ệu drawing, dùng Selectđể:
chọn các đối tượng sketch
kéo các đối tượng sketch hoặc các điểm mút để tái đị nh hình sketch
chọn một cạnh hoặc bề mặt của mô hình
kéo một hộp chọn bao quanh nhiều đối tượng sketch
chọn một kích thước để kéo đến vị trí mới
double-click một kích thước để sửa
Chọn các đối tượng:
1.Click Select

or Tools, Sketch Tools, Select.

2.Click đối tượng bạn muốn chọn.
Chọn nhiều đối tượng:
GiữCtrl trong khi click các đối tượng bạn muốn chọn.
- hoặc - Nếu một hộp thoại đang kích hoạt, bạn có th ểclickvào hộp chọn trước khi chọncác đối
tượng. Trong trường hợp này, bạ n không phải giữCtrl.
Chọn kiểu hộp:
Trong mộtsketchhoặcdrawing, bạncó thểkéo mộthìnhchữnhật bao quanh các đối tượng bạnmuốn
chọn. Tất cả các đối tượng hoàn toàn nằm trong hộp này đều được chọn.
Lưuý rằngcác đối tượngnày
thay đổi màu khi con tr ỏ lướt trên
chúng. Sựphátsáng độngnày
giúp bạnxác định đượccác đối
tượng được chọn.
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Chọn theo đường vòng kín
1.Click lên một bề mặt. Khi bạn chọn một bề mặt, tất cả các

đường vòng kín trên bề mặt đó đều được chọn.

2.GiữCtrl và chọn đường vòng bạn muốn.

3.Click
4.

hoặc Insert, Features, Fillet/Round.

Xác định Radius cho fillet và click OK.

Select Other
Chọn các đối tượng khuất.
Đặt con trỏ lên đối tượng bạn muốn chọn và right-click.

1.

2.Click Select Other. Con trỏđổi thành

.

3.Click nút chuột phải lần lượt qua các đối tượng nằm dưới con trỏ nơi bạn click. Click nút trái chuột

khi đối tượng thích hợp phát s áng.

Bộ lọc
Làm cho dễdàng chọn các đối tượng đặc biệt, bạn có thểđặt kiểu đối tượng bạn muốn chọn: các bề mặt,

cạnh, đỉnh, hình dạng tham chiếu, đối tượng sketch hoặc các kíchthước và ghi chú. Với thiết lập lọc này,
các kiểu đối tượng bạn đã xác định sẽđược nhận biết khi con trỏ lướt trên chúng, tạo thuận lợi cho việc chỉ
chọn những đối tượng này.
Để tắt bật hiển thị thanh Selection Filter, click

trên thanh công cụ Standard hoặc nhấn F5.

Ba nút đầu tiên trên thanh công cụ Selection Filtercho phép bạn xác đị nh cách thức hoạt động của
Selection Filter:
Tắt bật tất cả các bộ lọc. Bạn cũng có thể nhấn F6.
Xoá tất cả các bộ lọc.

Chọn tất cả các bộ lọc.
Các nút còn lại trên thanh công cụSelection Filter là các bộ lọc. Chọn các bộ lọc phù hợp với những

đối tượng bạn muốn chọn trong vùng đồ hoạ.

NOTE: Bạn có th ể tuỳ biến thanh công c ụ Selection Filter bằng cách bỏ bớt hoặc đổi chỗcác nút.
Để nhắc bạn, trong khi một Selection Filterđang kích hoạt, con trỏcó hình

.

Select Open Loop / Select Open Tangency
Select Open Loop và Select Open Tangency là những tuỳ chọn trên trình đơn tắt. Chúng chophép bạn
truyền một lựa chọn dọc theocác c ạnh của một bề mặt mô hình nơi có chỗ hổng theo một bên của cạnh
được chọn. Ví dụ như một bề mặt của mô hình có lỗ. Những tuỳ chọn này thường được dùng cho các lệnh
loft, sweep, fill, và extend surface vì chúng cho phép bạn dễdàng chọn lựa và sử dụng các profile mở.
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Tuỳ chọn Select Open Loop:
1.Chọn một cạnh có lỗ
hổng kế một bên.

Tuỳ chọn Select Open
Tangency:
1.Chọn một cạnh có lỗ
hổng kế một bên.

2.Right-click và chọn
Select Open Loop.
Vòng cạnh bên lỗ
hổng được chọn.

2.Right-click và chọn
Select Open
Tangency.
Các cạnh tiếp tuyến
cạnh lỗ hổng được
chọn.

Điều này trái với trình đơn
tuỳ chọn Select Loop.
SolidWorks sẽ chọn vòng
cạnh có nhi ều đoạn không
bị thủng kế bên.

Điều này trái với trình
đơn tuỳ chọn Select
Tangency. SolidWorks
sẽ chọn vòng cạnh có
nhiều đoạn không bị
thủng kế bên.

Sketch (Vẽphác thảo)
Rất nhiều feature của SolidWorks bắt đầu bằng phác thảo 2D. Vì thế, việc sử dụng thành thạo các công c ụ
sketch là rất quan trọng. Bạn có th ể tạo các sketch 3D với SolidWorks. Trong 3D sketch, các đối tượng tồn
tại trong không gian 3D; chúng không liên quan đến việc xác đị nh các mặt phẳng sketch.

Bắt đầu một 2D Sketch mới
Để mở một sketch mới, bạn có thể:
Click Sketch

trên thanh công cụ Sketch, hoặc

Click Insert, Sketch trên thanh menu.
Một sketch mới được mởtrên mặt phẳng Front (mặt phẳng mặc định).
Để vẽtrên mặt phẳng khác, chọn mặt phẳng đó trên Cây thiết kế trước khi bạn mở sketch.
Để vẽtrên một bề mặt phẳng của mô hình, click b ề mặt đó trước khi bạn mở sketch.
Khi một sketch đã mở, các công c ụ vẽ sẽđược kích hoạt: Sketch, Sketch Relations, Sketch Entities, và
Sketch Tools.
Thông tin vềcác option mà bạn c ó thể chọn để tuỳ biến các chức năng sketch, xem Các tuỳ chọn Sketch

và Các tuỳ chọn hệ thống chung. Để tuỳ biến các thanh công cụ bằng cách thêm hoặc bớt các nút, click
Tools, Customize. Xem Tuỳ biến các thanh công cụ.
Select là một công cụ rất đa năng, được sử dụng suốt trong ứng dụng SolidWorks. Click Tools,
Select,hoặc right-click và chọn Select từ menu tắt. Sử dụng Selectđể:
Chọn các đối tượng sketch
Kéo các đối tượng sketch hoặc điểm mút đểđịnh dạng lại sketch
Chọn một cạnh hoặc bề mặt của mô hình
Kéo hộp chọn để chọn nhiều đối tượng sketch
Chọn một kích thước để kéo đến vị trí mới
double-click một kích thước mà bạn muốn thay đổi.
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Gridđể bạn truy cập đến các tuỳ chọngrid như hiển thị, mật độ lưới, hoặc cách thức truy bắt.
Sử dụngnút Grid,hoặcclick Tools,Options vàchọn Grid/Snap trênnhãn Document
Properties.
Sketch mở và đóng 2D sketch. Sketchở trên Insert menu.
3D Sketch mở và đóng sketch 3D. Một 3D sketch đơn có những đối tượng không liên quan đến
các mặt phẳng sketch cụ thể. 3D Sketchở trên Insert menu.
ModifySketch dichuyển,quayhoặc thay đổi tỷ lệ mộtsketch. Modifyởtrên Tools, Sketch
Tools menu.
NoSolveMove chophép bạndichuyểncác đối tượngsketchkhông cầnthay đổicáckích
thướchay tương quan trong sketch. No Solve Move ở trên Tools, Sketch Tools menu. Thêm
vào đó, bạn c ó th ể truy cập tuỳ chọn No Solve Move khi chức năng của Bảng thuộctính cho
phép. Xem Bảng thuộc tính.

Các công cụ tương quan của Sketch
Các công c ụ Sketch Relations lấy kích thước và xác đị nh các đối tượng sketch.

Thanh công c ụSketch Relations và menu Tools, Dimensions cung cấp các công c ụkích thước.
Thanhcông c ụSketch Relations vàmenu Tools, Relations cung cấp các c ông c ụđểthêm và bớt các

tương quan hình học. (Không phải tất cả các mục trong menu đều có các nút công c ụ tương ứng.)
Dimensions tạo cáckích thước. Kiểu kích thước (điểm đến điểm, chiều dài, bánkính, đường
kính,hoặcgóc) đượcxác địnhtheocác đối tượng bạnchọn.Khi bạnchọnmenu Tools,
Dimensions, bạn có thể chọ n các kiểu kích thước: Parallel, Horizontal, hoặc Vertical.
Add Relation tạo các tươ ng quan hình học (như tiếp tuyến hoặc vuông góc) giữa các đối tượng
sketch,hoặcgiữachúng với c ác mặtphẳng, đường tâm, cạnh, đườngcong, hoặc đỉnh.Xem
Các tương quan tựđộng.
Display/Delete Relations hiển thịcác tương quan đã được gán thủcông hoặc tựđộng cho các
đối tượng sketch và cho phép bạn xoá những tương quan bạn không muốn cho tồn tại nữa. Bạn
cũng có thể sửa các đối tượng có lỗi bằng cách đổi chỗcác tham chiếu được liệt kê.
Scan Equal Hiển thị các đường và cung với chiều dài hoặc bán kính bằng nhau, đồng thời cho
phép bạn tạo các tương quan chiều dài hoặ c bán kính bằng nhau giữa các đối tượng.
Constrain All,trên menu Tools, Relations, đặt các cưỡng chếđối với các đối tượng sketch của
các drawing .dxf hoặc .dwg không bị cưỡng chế, được import.

Thanh công cụ Sketch Entity Tools và Menu
Các công cụ Sketch Entity
Các công c ụ vẽ này tạo ra các đối tượng sketch riêng rẽ, bạn có th ể truy cập nhữ ng công cụ này từ:

thanh công cụ Sketch Tools
menu Tools, Sketch Entity
từ menu tắt (chỉ những công cụsketch và c ác công c ụ tương quan thích hợp tại thời đểm right-click
là có trong shortcut menu.)
Không phải tất cả các mục trên menu Tools, Sketch Toolsđều có nút công c ụ tương ứng.

Line tạo một đường thẳng. Công cụLine có thể sử dụng trong 3D sketch.
Centerpoint Arc tạo một cung tròn từ một tâm điểm, xuất phát điểm và điểm mút.
Tangent Arc tạo một cung tròn, tiếp xúc với một đối tượng sketch.
3 Point Arc tạo một cung tròn qua ba điểm (bắt đầu, kết thúc và trung điểm).
Circle tạo một đường tròn.
Ellipse tạo một ellipse.
Centerpoint Ellipse tạo một phần ellipse từ một tâm điểm, xuất phát điểm và điểm mút cuối. Lệnh
này chỉcó trong menu Tools, Sketch Entity, không c ó nút công c ụ tương ứng.
Parabola tạo một parabola.
Spline tạo một spline.
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Công cụSpline có thể sử dụng trong 3D sketch.
Polygon tạo một đa giác.
Rectangle tạo một hình chữ nhật.
Parallelogram tạo một hình bình hành hoặc hình chữ nhật nằm nghiêng góc so với lưới sketch.
Point tạo một điểm sketch. Công cụPoint có thể sử dụng trong 3D sketch.
Centerline tạo một đường sketch. Đường tâm được dùng như một hình c ấu trúc và làm đối xứng
các đối tượng sketch và revolve các part. Công c ụCenterline có thể sử dụng trong 3D sketch.
Text tạo ký tự trong một sketch trên bề mặt mô hình (chỉđối với part).

Các công cụ Sketch
Các công c ụ Sketch hoạt động trên sketch hoặc các đối tượng sketch riêng lẻ. Bạn có th ể truy cập các công

cụ này từ: thanh công cụ Sketch Tools hoặc menu Tools, Sketch Tools.
Convert Entities tạo một hoặc nhiều đối tượng trong sketch bằngcách chiếu một cạnh, loop,
bề mặt, đường cong sketch , đường viền sketch từbên ngoài lên m ặt phẳng sketch.
Mirror tạo bản sao các đối tượng sketch bằng cách lấy đối xứng chúng qua một đường tâm.
Face Curves kết xuất các đường cong 3D iso-parametric (đường cong 3D tham sốđồng đẳng)
từ các bề mặt hoặc mặt.
Fillet tạo một cung tiếp tuyến tại giao điểm hai đối tượng sketch và tỉa các góc.
Công cụFillet cũng có thể sử dụng với 3D sketch.
Sketch Chamfer làm vát giao điểm các đường sketch.
OffsetEntities tạocác đườngcongsketch,offset từ một hoặcnhiều đối tượngsketch,các
cạnh của mô hình, các loop, b ề mặt, một loạt cạnh, một cạnh silhouette (cạnh bóng), hoặc một
loạt đường cong sketch ngoài, bằng cách xác định một khoảng cách.
Công cụOffset Entities cũng có thể sử dụng với 3D sketch.
Trim tỉa hoặc kéo dài một đối tượng sketch.
Extend kéo dài một đối tượng sketch.
Intersection Curve mở một sketch và t ạo một đường cong sketch tại các giao tuyến của:
Một mặt phẳng và một mặt hoặc bề mặt mô hình
Hai mặt
Một mặt và một bề mặt mô hình
Một mặt phẳng và một đối tượng part
Một mặt và đối tượng part
Công cụIntersection Curve cũng có thể sử dụng với 3D sketch.
Split Curve chia một đường cong thành hai đối tượng sketch.
Linear Sketch Step and Repeat tạo một dãy thẳng của các đối tượng sketch.
Circular Sketch Step and Repeat tạo một dãy tròn c ủa các đối tượng sketch.
ConstructionGeometry convertcác đối tượngsketch(các đườngthẳng,cungtròn,phức
tuyến,ellipse v.v…) thành đường cấu trúc vàngược lại. (Các mụctrong menu Construction
Geometry chỉ có hiệu lực trong drawing.)
Công cụConstruction Geometry cũng có thể sử dụng với 3D sketch.
Edit Linear Step and Repeat cho phép bạn sửa một dãy thẳng.
Edit Circular Step and Repeat cho phép bạn sửa một dãy tròn.
Edit Polygon cho phép bạn sửa một polygon.
Insert Spline Pointđặt một điểm lên spline để sử dụng như một handle, hoặc để bạn có thể
gán các kích thước hoặc tương quan.
SimplifySplineđơngiảnhoá địnhnghĩa mộtspline bằngcách bỏ bớtcác điểmtrênspline
này.
Automatic Relations tựđộng tạo c ác tương quan khi bạn bổsung các đối tượng sketch.
Automatic Solve tựđộng giải các hình sketch trong part khi bạn tạo nó.
Automatic Inferencing Lines cung cấpcác đường dóng giúp bạ n làm việc có hiệu quả hơn.
Những đường thẳng nét đứ t này giúp bạ n dóng c ác mút, đườ ng sketch và cạnh mô hình trong
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một sketch hoặc drawing. Tuy nhiên, chức năng này có thểlà m ch ậ m máy tính.
Align Grid dóng lưới sketch với cạnh mô hình được chọn.
Detach Segment on Drag cho phép bạn không gắn một phần tử sketch với những đối tượng
khác mà nó bịđính vào.
Override Dims on Drag cho phép bạn “đè lên”cáckích th ước bằng cách kéo các đối tượng
sketch.
Close Sketch to Model khép kín một profile sketch mở bằng các cạnh của mô hình có sẵn.
Check Sketch for Feature kiểm tra lỗi sketch làm ảnh hưởng tới việc dùng nó t ạo các feature
xác định.

Bắt đầu Sketch
Cái gì là quan trọng khi bắt đầu vẽ?
Khi bạn tạo một part hoặc assembly mới, ba mặt phẳng mặc định
đượcdóngtheocáchìnhxác định. Mặtphẳng bạnchọncho
sketch thứ nhất sẽ quy định hướng cho part.
Ví dụ, nếu bạnchọn *Front trong hộpthoại ViewOrientation
(hoặc đặt một hình chiếu đứng trong drawing), hình này sẽvuông
góc với Plane1.
Nếu bạn mở một part mới và bắt đầu vẽ
màkhôngchọn một mặtphẳng,sketch
sẽđược sẽ tạotrên Plane1 theo mặc
đị nh và nó là một hìnhfront (hình chiếu

đứng).
Nếu sketch đầu tiên là m ột top view, bạn
phảichọn Plane2 trongCâythiết kế
trước khi click công cụSketch.
Nếusketch đầutiênlà mộtlefthoặc
right view, hãy chọn Plane3.
Bạnkhôngnhấtthiếtphảidùng một
trongcác mặtphẳng mặc địnhcho
sketch đầutiên; bạncóth ể tạo một
plane mới theo mộtgóc bất kì.Dù vậy,
hướng củacác view vẫn được xác định
theo các plane mặc định.
Nếu bạnnhầmhoặc đổiý, bạncóthể
định hướng lạichopart(ví dụthay đổi
"Front" thành "Top") với Update
StandardViews
Orientation.

trong hộpthoại

Thay đổi hướng các hình chiếu tiêu chuẩn:
1.

Click View, Orientation hoặc nhấn Space Bar.

2.

Trong hộp thoại Orientation, double-click một named viewđể chọn hướng mới. Ví dụ, nếu bạn muốn
Left view hiện thời trởthành front view, double-click Left.

3.

Click (không double-click) tên hình chi ếu tiêu chuẩn bạn muốn ấn đị nh là hướng hiện thời của mô hình.
Ví dụ, click Front nếu bạn muốn hình hiện thời là front.

4.

Click Update Standard Views

. Tất cảcác hình tiêu chuẩn sẽ cập nhật theo hình này.

Các hình vẽ cần phải phức tạp đến mức nào?
Trong nhiều trường hợp, bạn có th ểđạt được cùng một kết quả từ việc tạo một extruded feature có profile
phức tạp hoặc từ một extruded feature có profile đơn giản và vài feature bổ sung. (Bạn thường phải đứng
trước sự lựa chọn này khi đị nh làm feature cơ sở cho một part.)
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Ví dụ, nếu các c ạnh của một extrusion cần được vê tròn, b ạn có thể vẽ một hình phức tạp có các góc lượn,
hoặc một hình đơn giản và sau đó bổ sung các feature fillet tương ứng.

Hình vẽ phức tạp

Hình vẽđơn giản
Một sốđiều phải cân nhắc:
Cácsketchephức tạp được dựng lại nhanh hơn.CácSketch filletcóthểđượ ctính lại nhanh
hơn các fillet feature, nhưng có thể khó tạo và sửa.
Cáchình vẽđơn

giản linh hoạtvà dễ quản lý hơn. Cácfeatureriêngcóthể sắp xếp lại hoặc
chặn lại, nếu cần.

Làm việc trong một Sketch
Khi một sketch đang kích hoạt, cửa sổ sketch hiển thịcác công cụ sketch cũng nhưcác thông tin trợgiúp v ề
sketch trong thanh trạng thái dưới đáy cửa sổ. Thêm vào đó, bạn có th ể chọn sketch gridđể dễlà m v iệc.

The Status Bar
Trong thanh trạng thái dưới đáy cửa sổsketch có những thông tin sau:
Các toạđộ vịtrí con trỏ khi đang vẽ một đối tượng sketch.
Trạng thái của sketch: Over Defined, Under Defined, hoặc Fully Defined. (Xem Sketch Geometry
Status và Sketch Dimension or Relation Status.)
Dòng chữ : "Editing Sketch". Hiển thị khi bạn đang trong kiểu sketch nếu lưới sketch bị mất trong khi
bạn đang vẽ.
Khi con trỏ lướt trên một mục menu hoặc nút công c ụ, hãy xem mô tả vắn tắt vềchúng t ại phía trái
thanh trạng thái.
Để hiển thị status bar:
Click View, Status Bar.
Một dấu kiểm gần mục menu nghĩa là thanh trạ ng thái đã xuất hiện.

Gốc của Sketch

Gốc toạđộ sketch
hiển thị màu đỏ trong sketch đang được kích hoạt. Sử dụng gốc sketch đểgiúp bạn
biết toạđộ của sketch mà bạn đang làm vi ệc trên đó.
Mọisketch trongpart đềucó gốc của nó,vìth ế thườngcónhiều gốcsketchtrong một part. Khi mở một
sketch, bạnkhôngthể tắthiểnthị gốc củanó. Bạ nkhôngthể lấycáckíchthướchoặc tươngquan đến
sketch origin; bạn chỉ có thểgán các kích thước và tương quan đến gốc của mô hình.
Lưu ý rằng gốc sketch và gốc mô hình, có màu xám, không phải là đồng nhất.
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Mở một Sketch mới
Theo mặc định, một sketch mới sẽđược mởtrên mặt phẳng Front, nhưng bạn có thể mởsketch trên mặt
phẳng Top hoặc mặt phẳng Right.
Mởsketch trên các plane Top hoặc Right:
1.Click Top hoặc Right trong Cây thi ết kế.
2.Click Normal To

hoặc View, Orientation và double-click *Normal To.
để mở một 2D sketch.

3.Click Sketch

- hoặc - Click 3D Sketch

để mở một 3D sketch.

Đểchèn một mặt phẳng khác mà ta sẽ vẽ trên đó, xem Tạo một mặt phẳng cấu trúc

Vẽtrên bề mặt của một Part
Để tạocácfeature mớ itrên mộtpart, bạn vẽtrên b ề mặt củapart, nơi bạn
muốn đặt feature đó.
Vẽtrên các bề mặt mô hình:
1.

Click mô hình tại bề mặt phẳng bạn muốn vẽ.

2.

Click Sketch

hoặc click Insert, Sketch.

Sẽ sảy ra:
Một lưới hiển thịtrên bề mặt bạn chọn (nếu bạn đã chọn option Display
grid trong Tools, Options, Document Properties, Grid/Snap).
Thanh công cụ sketch được kích hoạt.
Thông điệp"EditingSketch"xuấthiệntrênthanhtr ạngthái dưới đáy
cửa sổ.

Để vẽtrên một bề mặt khác, thoát khỏi sketch hiện tại, click bề mặt mới và
mở một sketch mới.

Lưới Sketch
Bạncó thể chọn hiển thị một lưới sketch khi bạn có một sketch hoặc dra wing kích ho ạt. Lưới sẽgiúp định
hướng cho bạn khi vẽvà nói chung là m ột công cụ hữu ích. Như ng Grid là tuỳ chọn.
Bật grid:
1.

Click Grid

, hoặc click Tools, Options và chọn Grid/Snap trên nhãn Document Properties.

2.

Kiểm Display grid.

Cửa sổ Sketching cũng cung cấp một tuỳ chọn Snap to points đểgiúp bạn tạo các đường và điểm chính
xác. Khi bật bắt lưới, các điểm bạn vẽ hoặc kéo s ẽ truy bắt các mắt lưới gần nhất trên lưới. Điều này có tác
dụng đối với các điểm mút của đườ ng và tâm các đường tròn và cung tròn.
Bật grid snap:
1.

Click Grid, hoặc click Tools, Options và chọn Grid/Snap trên nhãn DocumentProperties.

2.

Dưới Snapbehavior, kiểm Snap to points.
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Các kiểu vẽ
Có hai cách v ẽ trong 2D: click-drag hoặc click-click. SolidWorks đáp ứng với tín hiệu của bạn đểxác định

các kiểu như sau:
Nếu bạn click điểm thứ nhất và kéo, bạn sẽdùng ki ểu click-drag.
Nếu bạn click điểm thứ nhất và thả, bạn sẽdùng kiểu click-click.
Trong 3D sketch, chỉ kiểu click-drag có hiệu lực.
Khi các công cụLine và Arc trong kiểu-click mode, chúng tạo ra một chuỗi các phần tử khi bạn click. Để kết

thúc một chuỗi sketch, làm một trong các cách:
Double-click để kết thúc chuỗi nhưng vẫn kích hoạt công cụ.
Right-click và chọn End chain, cũng tương tự double-click.
Nhấn Escđể kết thúc chuỗi và thoát công c ụ.
Di chuyển con trỏra ngoài cửa sổđể ngừ ng kéo. Bạ n c ó thể chọ n công cụkhác, đồng thời kết thúc
chuỗi vẽ.

Tựđộng chuyển đổi
Bạn có thểđổi từđang vẽ một đường thẳng sang vẽ một cung tiếp tuyến mà không phải chọn công c ụArc.
Bạn có thểđổi giữa đường tâm và cung bằng phím A.
Tựđộng chuyển đổi giữa line và arc:
1.

Click Line

trên thanh công cụSketch Tools, hoặc click Tools, Sketch Entity, Line và vẽ một đoạn

thẳng.
2.

Click mút của đường thẳng, rồi kéo con trỏra xa. Hình preview bi ểu diễn một đường khác.

3.

Di chuyển con trỏ trở lại điểm mút, rồi lại đi ra. Hình preview bi ểu diễn một cung tiếp tuyến.

4.

Click để vẽ cung đó.

5.

Di chuyển con trỏ ra khỏi mút c ủa cung. Hìnhpreviewbi ểu diễn một đường thẳng. Bạn có th ể vẽ một
đường thẳng hoặc thay đổi thành một cung tròn như bước 3.
Lưu ý: Để chuyển đổi giữa đường thẳng và cung mà không cần trở lại điểm mút, nhấn A.

Các biểu hiện của Con trỏvà tia dóng
Trong khi vẽ, lưu ý rằng sự biểu hiện củacon trỏ thay đổi để phản ánh tác vụ, vị trí của con trỏ và những
tương quan hình học hiện được tựđộng áp dụng.
Khi bạndichuyểncontrỏ dọctheo một
đường sketch bất kì, đầu tiên, nó xuất hiện
như một điểmmút, rồithay đổi thànhtrên
nét vẽvà sau đó là trung điểm v.v…
Khi hai đường thẳng giao nhau, con trỏ thay
đổi để chỉ thị giao điểm.

Khi bạn vẽ một cung, con trỏ thay đổi khi di
chuyển xung quanh cung.
Con trỏ cung cấp các thông tin vềcác kích
thướckhi bạn vẽcáclinehoặcarc,như
chiều dài, góc hoặc bán kính của đối tượng
sketch.
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Khi bạn chọn sketch khác hoặc các công c ụ
kèm theo con trỏ là một kí hiệu
tương ứng với công cụđ ó.Hìnhminhhoạ
làcáccontr ỏRectangle, Circle, Spline,
Point, Trim, Extend,và Dimensions,và
còn nhi ều kí hi ệu khác nữa.
kích thước,

Khi bạn vẽ, SolidWorks theo dõi bạn và cung cấp các tia dóngđểgiúp b ạ n làm việc hiệu quả hơn. Trong khi
vẽ, lưu ý rằng các tia nét đứt sẽdóng con trỏtheo các đường thẳng và điểm mà bạn đã vẽ, cũng như với
các mô hình có sẵn.
Khimút của một đườngthẳng bạn đang vẽ
dóng với một điểm khác mà bạn đã vẽ, một tia
nét đứt sẽ chỉ thịđường dóng này. Điều đó giúp
bạn dóng các mút với mỗi điểm khác để bạn có
thể vẽkhông cần dùng lưới.

Khi bạn vẽcác cung, các tiadóng và các kích
thước sẽ hướng dẫn bạn tạoracungcóhình
dạng và kích cỡ mà bạn muốn.
TIP: Cáctiadóngnâubáo rằng một tươngquan đã
đượcgán tựđộ ng;tiadóngxanhbáokhôngcó
tương quan nào được gán.

Các tia dóng tựđộng
Bạn có th ể tắt các tia dóng trong khi đang sửa một sketch hoặc khi đang vẽ trong một drawing. Nếu các tia
dóng tựđộng bị tắt, bạn sẽkhông còn dóng được tới toàn bộ các cạnhmôhình và các đối tượng sketch
đang hoặc không kích hoạt.
Tắt các tia dóng trong một sketch hoặc drawing phức tạp có thể cải thiện tốc độ vẽ và giảm thiểu các tương
quan không muốn có.
Tắt các tia dóng tựđộng:
Click Tools, Sketch Tools, Automatic Inferencing Linesđể tắt các tia dóng tựđộng.
Trong các drawing, bạn phảikíchhoạtcác tiadóngchonhững đối tượngsketchhiện thời. Bạn phải kích
hoạt các tia dóng cho mỗi đối tượng mới mà bạn muốn vẽ.
Kích ho ạt các tia dóng cho m ột

đối tượng trong drawing:

1.

Click một công cụ vẽ, như là Line.

2.

Di chuyển con trỏ trên đối tượng bạn muốndóng. Màucon trỏ chuyểnsang da cam mỗi khi tia chiếu
đượ c kích hoạt cho đối tượng.

3.

Vẽđối tượng mới vớ i tia dóng từđối tượng được kích hoạt.

Kích hoạt các cạnh của mô hình để dóng:
1.

Mở một sketch trên bề mặt phẳng của mô hình.

2.

Click một công cụ vẽ, như là Line.

3.

Di chuyển con trỏtrên c ạnh của m ôhình đểkích hoạt nó. N ếumôhìnhlàhình tr ụ, tâm điểm sẽxuất
hiện như chữ thập đen.

Ví dụ:
Đểdóng tâm một hình trụ, chọn một công cụ vẽvà kích hoạt các
cạnh của hình trụ. Sau đó bạn có thể dóng đến tâm.

24

Silhouettes (Các cạnh bóng)
Bạn có th ể chọn cạnh bóng của một mặt tròn, nhưhình trụ, đểdùng c ác lệnh Convert Entities hoặc Offset
Entities, hay Dimensions hoặc Relations.
Các cạnh Silhouette cũng được chọn theo box-select.
Sử dụng một cạnh silhouette:
1.

Làmviệc với mộtsketch mởtrên b ề mặtmôhìnhhoặc mặtphẳng(hoặctrong mộthình
drawing đang kích hoạt), di chuyển con trỏtrên một mặt trụ cho đến khi nó thay đổi thành một
hình trụ nhỏ cạnh mũi tên con trỏ. Lúc này, cạ nhbóng của trụ trởthành trông thấy như một
nét đứt.
NOTE: Để cạnhbóngtr ởnênnhìnthấy được,click Tools,Options vàchọnnhãn SystemOptions.
Click Edge Display/Selection và chọn Dynamic Highlight from Graphics View.

2.

Chọn line nét đứt để sử dụng vớ i các công c ụ sketch, nhưConvert Entities hoặc Offset Entities, hay
Dimensions hoặc Relations.

Shortcut Menu
Khi đã sử dụng thành thạ o các công c ụ sketch, bạn sẽ thấy rằng menu tắt cho ta cách thức chuyển đổi tác
vụnhanh chóng và dễdàng.
Nếu bạn right-click sau khi vẽ một đối tượng sketch, menu tắt cho phép bạn chọn một công c ụsketch khác
mà không c ần di chuyển con trỏđến thanh công cụ hoặc menu.
Trình đơn tắt menu thay đổi tuỳtheo tác vụ mà bạn đang thực hiện. Chỉ có những thao tác thích hợp mới
được liệt kê trong menu. Điều này cho bạn một cách thức có hiệu quảđểlà m v i ệc mà không c ần phải liên
tục di chuyển con trỏđến các menu chính hoặc các nút c ông cụ.
Ví dụ, sử dụng trình đơn tắt trong một sketch, bạn có th ể:
Chọn công cụsketch khác không c ần di chuyển con trỏđến thanh công cụ.
Thay đổi view của sketch
Truy cập công cụkích thước.
Gán tương quan cho các đối tượng sketch hoặc hiển thịvà xoá các tương quan.
Thoát sketch

Cut, Copy và Paste trong Sketch
Khái quát
Bạn có th ểcutvàpaste,hoặc copyvàpaste, một hoặc nhiều đối tượng sketch từsketchnày đến sketch
khác hay trong cùng một sketch.
Chọn các đối tượng và kéo k ết hợp với nhấn các phím sau:
Đểcopy trong cùng tài liệu hoặc các tài li ệu khác, giữCtrl trong khi kéo.
Đểmove trong cùng sketch, giữShift trong khi kéo.
Để di chuyển giữa các tài liệu khác nhau, giữCtrl và kéocác đối tượng sketch đến tài liệu thứ hai.
Rồi nhảCtrl, nhấn giữShift và thả sketch.
NOTE: Mộtsketch mớiphải được mởtrongtài liệu đích đểkéosketchvào.Thêm nữa, bạncóthểcopy
bằng cách chọn một hoặc nhiều đối tượng sketch và click Edit, Copy, hoặc bằng cách nhấn Ctrl+C. Sau đó,
bạncóthểpastecác đối tượngnày bằngcáchclicktrongvùng đồhoạvàclick Edit, Paste hoặcnhấn
Ctrl+V. Tâm của các đối tượng sketch được đặt tại điểm bạn click.

Copy và Past các đối tượng Sketch
Bạn có thể copy một đối tượng sketch và paste nó lên một face trong part hiện thời, hoặc bạn có th ể paste
nó vào một sketch khác, hoặc đến một tài liệu part, assembly, hay drawing. Tài liệu đích phải được mở.
Copy và paste một sketch:
1.

Chọn sketch khép kín trong Cây thiết kế.

2.

Click Edit, Copy, hoặc nhấn Ctrl+C.

3.

Click vào sketch hoặc tài liệu mà bạn muốn paste sketch.
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4.

Click Edit, Paste, hoặc nhấn Ctrl+V.

NOTE: Copy một sketch không copy các t ương quan.

Shaded Sketch Plane
Khi bạn đang sửa một sketch trong Shaded mode, bạn có tuỳ chọn để hiển thị mặt phẳng sketch như một
mặt phẳng shaded.
Tắt bật shaded sketch plane:
Click Tools, Options, System Options,Sketch. Kiểm Display plane when shaded.
NOTE: Nếu hiển thị chậm, có thể do tuỳ chọn Transparency. Với một số graphics card, tốc độ hiển thị tăng
lên nếu sử dụng mức độtrongsuốtthấp. Đểxác định độtrongsuốt mứcthấp,click Tools, Options,
System Options, Performance và huỷ kiểm cả hai hộp dưới Transparency: High quality for normal view
mode và High quality for dynamic view mode.

Chỉnh sửa Sketch
Mở một sketch có sẵn để bạn có th ể sửa đổi.
1.

Right-click một trong số:
Tên của sketch bạn muốn sử a trong Cây thiết kế
Một feature được dựng từsketch này, trong mô hình hoặc trong Cây thiết kế
Một đối tượng sketch trong sketch không kích hoạt
Lưu ý: Với những feature dựng từ nhiều sketch (loft và sweep), right-click sketch trong Cây thiết kế

2.

Chọn Edit Sketch

.

3.

Đểđóng sketch sau khi kết thúc sửa, right-click trong sketch và chọn Edit Sketch hoặc click Sketch,
- hoặc - đểthoát sketc h và t ái l ập, click Rebuild

.

Lưu ý: Nếu thay đổi một sketch và thoát sketch không tái lập, tên feature trong Cây thi ết kế hiển thị một
icon để báo rằng cần phải tái lập cho part. Xem Ký hiệuRebuild.

Thoát Sketch
Bạn thoát một sketch khi:
Tạo một feature từ profile vừa vẽ. Ví dụ, khi extrude một base, boss, hoặc cut từsketch này.
Click Rebuild hoặc Edit, Rebuild.
Click Sketch.
Click Insert, Sketch từmenu chính.
Chọn Exit Sketch từ shortcut menu.

Thay đổi mặt phẳng Sketch
1.

Chọn sketch trong Cây thiết kếvà click Edit, Edit Sketch Plane,
- hoặc - Right-click sketch trong Cây thiết kế và chọn Edit Sketch Plane.

2.

Chọn một mặt phẳng mới bằngcáchclick mặt phẳng đó trên Cây thiết kế hoặc chọn một bề mặt mới
bằng cách click một bề mặt phẳng khác của mô hình.

3.

Click Apply.

Sketch hệ quả
Sinh ra một sketch từsketch khác c ủa cùng một part, hoặc cùng một assembly.
Khi bạn tạo một sketch từ một sketch có sẵn, bạn được bảo đảm rằng hai sketch sẽduy trì những đặc điểm
mà chúng chia sẻ. Những thay đổi bạn làm cho sketch gốc sẽđược phản ánh trong sketch hệ quả.
Tạo một sketch hệ quả từ một sketch trong cùng part:
1.

Chọn sketch mà từđó, bạn muốn sinh ra một sketch mới.

2.

GiữCtrl key và click lên bề mặt bạn muốn đặt sketch mới.
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3.

Click Insert, Derived Sketch. Sketch mới sẽxuất hiện trên bề mặt được chọn và thanh trạng thái báo
rằng bạn đang edit sketch.

4.

Định vịsketch hệquả bằngcáchkéovà lấykíchthướcnótrên b ề mặt đượcchọn.(Sketch hệquả
không uyển chuyển và chỉ di chuyển như một đối tượng duy nhất.)

Hệ quảsketch từ một sketch trong cùng assembly:
1.

Right-click part mà trên đó, bạn muốn đặt một hệ quả sketch.

2.

Chọn Edit Part.

3.

Chọn sketch gốc (trong cùng assembly) mà t ừđó, bạn muốn sinh sketch mới.

4.

GiữCtrl key và click lên bề mặt bạn muốn đặt sketch mới.

5.

Click Insert, Derived Sketch. Sketch mới xuất hiện trên bề mặt được chọn và bạn đang trong trạng thái
edit sketch.

6.

Định vịsketch hệquả bằngcáchkéovà lấykíchthướcnótrên b ề mặt đượcchọn.(Sketch hệquả
không uyển chuyển và chỉ di chuyển như một đối tượng duy nhất).

Ghi chú:

Nếu bạn xoá một sketch gốc sinh ra sketch hệ quả, bạn sẽđược nhắc rằng tất cảcácsketche hệ
quả sẽ tựđộng biến mất. Click Yes hoặc No.
Bạnkhôngthểthêm bớtcác đối tượnghình họctrên một sketch hệquả;nóluôn đồngnhất với
sketch cha. Nhưng bạn có thểđịnh hướng lại nó bằng các kích thước và tương quan hình học.
Khi bạn thay đổi sketch gốc, sketch hệ quả tựđộng cập nhật.
Để phá vỡliên kết giữa sketch hệ quảvà sketch cha củ a nó, right-click tên sketch hệ quảtrong Cây
thiết kế và chọn Underive từ menu. (Sau khi link bị phã vỡ, sketch hệ quả sẽkhông còn c ập nhật
khi sketch gốc thay đổi.)

Mặt phẳng tham chiếu vuông góc một cạnh
Bạn có thể vẽtrên một mặt phẳng tham chiếu được tựđộng tạo ra và vuông góc với một cạnh.
1.

Trong tài li ệu part, chọn một điểm trên một cạnh và click Sketch. Một mặt phẳng tham chiếu vuông góc
với cạnh được chọn tại một đầu mút gần với điểm đã chọn. Gốc của mặt phẳng mới xuất hiện tại điểm
mút này.

2.

Vẽ một đối tượng sketch nhưhình chữ nhật hoặc hình tròn trên mặt phẳng này.

3.

Tạo một feature như boss hoặc cut.

Ví dụ sử dụng một reference plane vuông góc với một edge:
Chọn cạnh

Mặt phẳng có gốc tại
điểm mút của cạnh

Vẽtrên mặt phẳng

Extruded cut vuông góc

với mặt phẳng đó

Kiểm tra Sketch để tạo Feature
Cho phép bạn kiểm tra lỗi sketch cản trở việc tạo feature.

Mỗi kiểu Feature cần có kiểu Contour phù hợp. Nếu bạn chọn một kiểu Feature khác từdanhsách, kiểu
Contour sẽ thay đổi theo tương ứng. Mỗi kiểu Contour đưa ra một nhóm ki ểm soát khác nhau trên sketch
cộng với những kiểm soát chung đối với tất cả các dạng contour. Xem Các kiểuContour hợp lệ.
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Kiểm tra một sketch:
1.

Với mộtsketch đang mở,click Tools,SketchTools,CheckSketchForFeature . Hộpthoại Check
Sketch For Feature Usage xuất hiện. Nócó một danh mục Feature usage liệt kê tất cảcác cách s ử
dụng sketch trong một feature.
Nếu sketch có thể dùng để tạo được feature, kiểu của feature sẽ hiển thị trong hộp Feature usage.
Nếu sketch không thể dùng để tạo ra feature, <none> hiển thị trong hộp Feature usage và contour
được kiểm tra lỗi chung cho tất cảcác kiểu .

2.

Click Check.Sketch đượckiểmtratuỳtheokiểucontour đượcquy định bởikiểu featuretrong hộp
Feature usage. Nếu sketch đạt, thông điệp No problems found xuất hiện. Nếu có lỗi, một thông điệp
mô tả lỗi sẽ hiển thị và nếu có th ể, vùng chứa lỗi sẽphát sáng. Mỗi lần check chỉ tìm một lỗi.

3.

Để kiểm tra sketch cho khả năng dùng trongcác kiểu feature khác, bạn có th ể chọn một kiểu Feature
usage mới trongdanhsáchvàclick Check. Contourtype tương ứng sẽthay đổivà mộtcheck mới
được tiến hành trên sketch.

4.

Click Resetđể trở lại kiểu Feature usage gốc.

5.

Click Closeđểđóng hộp thoại.

Hộp thoại cũng tựđóng khi bạn thoát sketch, tái lậ p và chuyển đến tài liệu mới

v.v…

Modify Sketch
Cho phép bạn di chuyển, quay hoặc tỷ lệ một sketch.

Scale một sketch:
1.

Mở một sketch hoặc chọn một sketch trong Cây thiết kếvà click Modify Sketch

trên thanh công cụ

Sketch Tools, hoặc click Tools, Sketch Tools, Modify.
2.

Trong hộp Scale About, chọn một trong số:
Sketch origin. Áp dụng tỷ lệđồng dạng so với gốc của sketch.
Moveable origin. Scales the sketch about the moveable origin.

3.

Gõ một giá trị thập phân vào hộp Factor và nhấn Enter.
Lưu ý: Bạn không thểscale một sketch nếu nó là tham chiếu ngoài.

4.

Click Closeđểđóng hộp thoại.

Di chuyển và quay m ột sketch:
1.
2.

Mở một sketch hoặc chọn một sketch trongCây thiết kếvàclick Modify Sketch trong thanh công cụ
Sketch Tools, hoặc click Tools, Sketch Tools, Modify.
Di chuyển hình v ẽ theo gia số: Trongphần Translate của hộp thoại Modify Sketch, gõ giá trị gia tăng
trong các hộp X value và Y value và nhấn Enter.

Dichuyển một điểm đãxác định đến một vịtríxác địnhkhác: Trongvùng Translate, click Position
selected point , và chọn một điểm trên sketch. Sau đó gõ các toạđộtrong các hộp X value và Y value
và nhấn Enter.
NOTE: Lệnh Modify Sketch thay đổi các đối tượng sketch đối với mô hình (gồm cả gốc toạđộ sketch).
Hình vẽkhông thay đổi đối với gốc.
3.

Để quay sketch, trong hộp Rotate,nhập một giá trịgóc quay xác đị nh và nhấn Enter.
- hoặc - Bạn có thể sử dụng con trỏđể di chuyển và quay như sau:
Nhấn chuột trái để di chuyển sketch.
Nhấn chuột phải đểquay sketch quanh kí hi ệu gốc màu đen.
Trỏ tại các điểm mút hoặc tâm c ủa gốc màu đen để hiển thị một trong ba kí
hiệu"flip"trênchuộtphải.Nhấnflipsymbol đểflipsketchtrêncáctrụcX
và/hoặc Y.
Trỏvào tâm của gốc màu đen để hiển thị một point symbol trên nút trái. Nhấn nút trái để di chuyển
tâm quay độc lập của sketch.
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Lưu ý: Bạn không thể di chuyển một sketch nếu nó có nhiều tham chiếu ngoài. (Con trỏ có dấu ? trên
nút trái.) N ếu sketch chỉ có một điểm ngoài, bạn có thể quay sketch quanh điểm này.
4.

Click Closeđểthoát hộp thoại.

Đểcó thêm thông tin v ềcách dùng chức năng Bảng thuộc tính để sửa đổi sketch, xem Move/Copy .

Khép kín Sketch đối với Model
Khép kín m ột

sketch có profile mở bằng các cạnh mô hình có sẵn.

1.

Mở một sketch trên một bề mặt của mô hình.

2.

Vẽ một profile mởcó các điểm mút ti ếp xúc vớ i các c ạnh mô hình trên cùng đường bao của bề mặt.

3.

Click Tools, Sketch Tools, Close Sketch to Model .
Hộp thoại Close Sketch with Model Edges xuất hiện.
Lưu ý rằng có một mũi tên chỉ hướng sẽkhép. (Extrude
sẽở trong hoặc ngoài sketch, như minh hoạ.)

4.

Click hộp Reverse direction, nếu cần.

5.

Click Yes khi mũi tên chỉđúng hướng, click Nođểthoát
hộp thoại.

6.

Click Extruded Boss/Base hoặc Insert, Boss, Extrude, hay Extruded Cut hoặc Insert, Cut, Extrude
và xác định End Conditions trong hộp thoại Extrude Feature (hoặc hộp thoại Extrude Cut Feature.)

7.

Click OKđể extrusion.

Sketch Tools (Các công cụ vẽ)
Convert Entities
Tạo ra một hoặc nhiều đường cong trong một sketch bằng cách chiếu một cạnh, loop, bề mặt hoặc sketch
contour ngoài, nhóm cạnh hoặc nhóm đường cong sketch lên mặt phẳng sketch.
Convert một đối tượng:
1.

Với một sketch đang kích hoạt, click một cạnh, loop, bề mặt hoặc sketch contour ngoài, nhóm cạnh hoặc
nhóm đường cong sketch.

2.

Click Convert Entities trên thanh công cụ Sketch Tools hoặc Tools, SketchTools, ConvertEntities.
Những tương quan sau đây sẽđược tạo tựđộng:
Tương quan On Edgeđược tạo giữa đường cong sketch mới và đối tượ ng, vì thế, đường cong sẽ
cập nhật nếu đối tượng này thay đổi.
Tương quan Fixedđược tạo nội bộ trong đối tượng sketch tại các điểm mút sao cho sketch có thể
duytrìtrạ ngthá ihoàntoànxác định. Tươngquan nội bộnàykhônghiểnthịkhi bạndùng
Display/Delete Relations. Loại bỏ tương quan Fixed bằng cách kéo các điểm mút.

Đối xứng các đối tượng Sketch
Tạ o c ác b ản sao các đối tượng sketch đối xứng qua một đường tâm. Khi bạn tạo các đối tượng mirror, SW
sẽ áp dụng một tương quan đối xứng giữa các c ặp điểm sketch tương ứng (các mút c ủa đường thẳng, tâm
các cung tròn …) Nếu bạn thay đổi một đối tượng mirror, đối tượng đối xứng với nó cũng thay đổi theo.
Đối xứng các đối tượng có sẵn:
trên thanh công cụ Sketch Tools và vẽ một đường tâm.

1.

Trong một sketch, click Centerline

2.

GiữCtrlđể chọn đường tâm và c ác đối tượng bạn muốn mirror.

3.

Click Mirror

trên thanh công cụ Sketch Tools, hoặc click Tools, Sketch Tools, Mirror.

Đối xứ ng các đối tượng đang vẽ:
1.
2.

Chọn một đường tâm đểlà m tr ục đối xứng.
Click Mirror

trênthanhcông cụSketchTools,hoặc click Tools, Sketch

Tools, Mirror. Biểu tượng đối xứng xuất hiện trên hai đầu đường tâm để chỉ thị
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rằng chức năng đối xứng tựđộng đã được kích hoạt.
3.

Tạo các đối tượng sketch mà bạn muốn làm đối xứng. Các đối tượng bạn vẽ sẽ mirror tựđộng.

4.

Để tắt mirror, click Mirror

lần nữa.

Fillet
Tạo một cung tròn tiếp tuyến tại giao điểm hai đối tượng sketch, tỉa bỏcác góc. Công c ụ fillet dùng cho cả
phác hoạ2D và 3D. Bạn có th ể chọn các đối tượng sketch để fillet bằng các cách sau:
GiữCtrl và click hai đối tượng giao nhau.
Click một góc.
Bạn cũng có thể chọn các đối tượng không cắt nhau để fillet nếu chúng chưa được lấy kích thước.
Các đối tượng được chọn sẽkéo dài đến chỗ fillet.
Lưu ý: Bạn có thể chọn các đối tượng trước hoặc sau khi hộp thoại xuất hiện.
Tạo một fillet trong sketch:
1.

Click Fillet

trên thanh công cụ Sketch Tools, hoặc Tools, SketchTools, Fillet. Hộp thoại Sketch

Fillet xuất hiện.
2.

Trong hộp Radius, nhập một bán kính fillet ho ặc sử dụng các mũi tên để cuộn đến giá trị mới.

3.

Nếugócnày đãcócáckíchthướchoặc tươngquanvà bạnmuốngiữgiao điểm ảo,kiểm Keep
constrained corners. Khi đó, bạn được hỏi có muốn xoá c ác tương quan khi fillet được tạo không.

4.

Nếu đã chọn trước các đối tượng sketch, click Apply để tạofillet.
- hoặc - Nếu chưa chọn trước, click các đối tượng sketch bạn muốn fillet.
Hộp thoại vẫn mởđể bạn có thể tiếp tục fillet.
Lưu ý: Các fillet được tạo liên tục trong một loạt có bán kính chung, chúng tựđộng có tương quan Equal
với fillet đầu tiên trong loạt.

5.

Click Undo nếu bạn muốn huỷ fillet cuối cùng.

6.

Click Close to close the dialog box.
Fillet được tạo với tuỳ chọn Keep
constrained corners.

Ví dụ:

Sketch Chamfer
Công cụSketch Chamfer áp dụng vát góc đối với các đối tượng liên tiếp trong 2D sketch. Lệnh chamfer có
thể xác định bằng góc-khoảng cách. Bạn có th ể chọn các đối tượng sketch trước hoặc sau khi chọn công cụ
Sketch Chamfer. Một hình previe w xu ất hiện khi bạn chọn các đối tượng sketch trước.
Tạo một vát góc bằ ng cách chọn trước các đối tượng sketch:
1.Chọn hai đối tượng sketch đểvát góc.
2.Click Sketch Chamfer

hoặc Tools, Sketch Tools, Chamfer. Bảng thuộc tính Sketch Chamfer

xuất hiện.
3.Chọn các tham sốChamfer Parameters. Hình preview xuất hiện trong vùng đồ hoạ.
4.Click OKđểhoàn tất lệnh và đóng Bảng thuộc tính.
Lứu ý: Nếu cần vát góc nhiều, click Keep Visible

để Bảng thuộc tính vẫn mở . Các chamfer ti ếp

theo được áp dụng như mô tả tại bước 2 trong tiến trình.
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Tạo vát góc bằng cách chọn công c ụ trước:
1.Click Sketch Chamfer hoặc Tools, Sketch Tools, Chamfer. Bảng thuộc tính Sketch Chamfer xuất
hiện.
2.Chọn các tham sốChamfer Parameters.
3.Chọn hai đối tượng sketch cần vát góc. Lệnh được thực hiện tức khắc.
Lưu ý: Bạn có thểxóa các góc vát được tạo trong mục hiện thời một lần bằng việc click Undo.

Offset các đối tượng
Bạn có th ể tạo các đường cong sketch được offset từ một hoặc nhiều đối tượng sketch, các cạnh, loop (các
cạnh liên tiếp khép kín một bề mặt), các bề mặt, đường cong, nhóm các cạnh, hoặc nhóm đường cong bằng
cách xác định khoảng cách. Đối tượng sketch được chọn có thể là cấu trúc hình học. Các đối tượ ng có thể
được offset kép theo hai hướng.
Ứng dụng SolidWorks tạo một tương quan OnEdge giữa đối tượng gốc và đối tượng đượcoffset tương
ứng. Nếu đối tượng gốc thay đổi, khi bạn tái lập mô hình, đối tượng offset cũng thay đổi.
Tạo một đường cong offset từ một cạnh của mô hình:
1.Trong mộtsketch, chọn mộthoặcnhiều đối tượngsketch, một bề mặtmôhình,hoặccác đường
cong bên ngoài sketch.
trên thanh công cụ Sketch Tools, hoặc click Tools, Sketch Tools, Offset

2.Click Offset Entities

Entities. Bảng thuộc tính Offset Entities xuất hiện.
3.

Dưới Parameters, chọn trong số:
Đặt mộtgiátrịOffsetDistance

trong Bảngthuộctính,hoặcdi

chuyển con trỏtrong vùng đồ hoạđểđặt khoảng cách offset.
NOTE: Khi bạnclicktrongvùng đồhoạ, lệnhOffset Entity sẽhoàn tất.
Chọn một trong các hộp kiểm sau, trước khi click trong vùng đồ hoạ:
Chọn Reverseđể thay đổi hướng của offset một hướng.
Chọn Select chainđể tạo một offset tất cả các đối tượng sketch liên t ục.
Chọn Bi-directionalđể tạo offset theo cả hai hướng.
4.Click Close Dialog hoặc click trong vùng đồ hoạ.
Thay đổi khoảng cách offset:
Thay đổi khoảng cách offset bằng cách double-click kích thước offset và thay đổi giá trị. Trong một offset hai
hướng, bạn có th ểkích thước từng hướng riêng.

Trim
Xoá một phần sketch và cũng có thểkéo dà i m ột phần sketch. Sử dụng Trimđể:
Tỉa một đường thẳng, cung tròn, ellipse, spline,hoặc đường tâm khi chúng giao với các đối tượng
sketch khác.

Xoá một đường thẳng, cung tròn, ellipse, spline, hoặc đường tâm.
Kéo dài một phần sketch tới một đối tượng sketch khác.

Tỉa một đối tượng sketch:
1.Click Trim

trên thanh công cụ Sketch Tools hoặc Tools, SketchTools, Trim.

2.Di chuyển con trỏ

lên trên các ph ần sketch bạn muốn tỉa (xoá).

3.Khi phần bạn muốn xoá sáng đỏ, click chuột trái. Phần này s ẽ bị xoá đến nơi nó giao với các phần
sketch khác (đường thẳng, cung tròn, ellipse, spline, hoặc đường tâm) hoặc cạnh của mô hình.
Toàn bộđối tượng sketch sẽ bị xoá nếu nó không c ắt với đối tượng sketch nào khác.
Lệnh Trim cũng có thểxoá những mục còn lại cuối cùng của một đối tượng sketch.
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Dùng Trim đểkéo dài m ột đối tượng sketch:
Kéo điểm mút của một đối tượng sketch cho đếnkhi nó tiếp xúc với đối tượng khác. Bạn không thểdùng
Trimđểkéo dài một đối tượng sketch nếu nó không có khả năng giao với đối tượng khác.

Extend
Kéo dài đối tượng sketch tới một đối tượng sketch khác.

1.Click Extend

trên thanh công cụ Sketch Tools, hoặc Tools, SketchTools, Extend.

2.Di chuyển con trỏ

lên đối tượng bạn muốn kéo dài ( đường thẳng, cung tròn hoặc đường tâm).

3.

Đối tượng được chọn phát s áng đỏvà phần kéodàipreviewmàudàixanh lá cây theo hướng sẽ
extend.

4.

Nếu phần preview sai hướng, di chuyểncon trỏ sang vịtrí khác trên đối tượngvà xem lại preview
mới. Click đối tượng sketch để chấp nhận lệnh.

Đối tượng sketch kéo dài tới đối tượng khác trong khả năng.

Intersection Curve (đường cong giao)
Lệnh Intersection Curve

mở một sketch và tạo một đường cong sketch tại những kiểu giao:

Một mặt phẳng và một mặt hoặc bề mặt mô hình
Hai mặt
Một mặt và một bề mặt mô hình
Một mặt phẳng với toàn bộ part
Mottj mặt và toàn bộ part
Bạn có thể sử dụng đường cong giao giống như các đường cong sketch bất kỳ, gồm các tác vụ:
Đo chiều dày tại c ác vị trí mặt cắt khác nhau của một part.
Tạo sweep path theo giao tuyến của một mặt phẳng và part.
Lấy mặt cắt của các khối import solid để tạo ra các part tham biến.
Để sử dụng đường congsketch cho extrude một feature, sketch phảilà 2D.Các tác vụkhác có th ể thực
hiện với 3D sketch.
Để tạo một 2D sketch, chọn một mặt phẳng trước rồi click Intersection Curve.
Để tạo một 3D sketch, click Intersection Curve trước rồi chọn một mặt phẳng.
Đo chiều dày một mặt cắt của part:
1.

Với một part đang mở, click Intersection Curve

trên thanh công cụ Sketch Tools, hoặc Tools,

SketchTools, IntersectionCurve. Một3Dsketch được mở(vì bạnclick
phẳng).
2.Chọn các mục giao nhau:
Chọn một mặt phẳng cắt qua bề mặt của face part.
Một spline xuất hiện tại tiết diện.
Click bề mặt của part.
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trước một mặt

3.Quaypart rồiclickvào bề mặt đốidiện củapart. Mộtsplinekhác
xuất hiện trên bề mặt này.

4.Bây giờ bạn có thể chọn Tools, Measure và đo khoảng cách giữa
hai spline này.

Các đường cong bề mặt
Bạn có th ể kết xuất các đường cong iso-parametric (UV) từ một mặt hoặc bề mặt. Ứng dụng của chức năng
này là lết xuất các đường cong của các mặt import và thực hiện khu biệt bằng các đường cong bề mặt.
Bạn có thể xác định lưới đường cong cách đều hoặc một vị trí để tạo hai đường cong trực giao.

Lưới

Vị trí

Mỗi đường cong được tạo bởi tiến trình này là một 3D sketch độc lập. Tuy nhiên, khi bạn đang edit một 3D
sketch bằng công cụFace Curves, tất cả các đường cong kết xuất đều được đưa vào 3D sketch đang kích
hoạt.
Kết xuất các đường cong iso-parametric:
1.Click Face Curves

hoặc Tools, Sketch Tools, Face Curves, rồi chọn một bề mặt hay một mặt.

Hoặc rồi chọn một bề mặt hay một mặt rồi click Face Curves

hoặc Tools, Sketch Tools, Face

Curves. Mộtpreviewcác đường cong xuất hiện trên bề mặt. Các đường cong mỗi hướng có một
màu. Các màu phù hp[j v ớ i cácmàu đặt trong Bảng thuộc tính Face Curves . Tên của bề mặt xuất
hiện trong hộp Face
2.

.

Dưới Selections, chọn trong số:
o Mesh– các đườngcongcách đều.Xác định số lượng đườngcongcho Direction1và
Direction 2.
oPosition –giao điểm hai đường cong trực giao. Kéo vịtrí này trong vùng đồ hoạ hoặc xác
đị nh chính xác tỷ lệ khoảng cách từđáy cho Direction 1 và từbên phải cho Direction 2.
 Hộp kiểm Direction 1 On/Off hoặc Direction 2 On/Off - huỷ kiểm nếu đường cong
này không đòi hỏi.
Position Vertex

- chọn một đỉnh hoặc một điểm đểxác định giao điểm của hai

đường cong. Điểm này không kéo đi được.
3.

Dưới Options:
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oConstrain to model - nếu kiểm, c ác đường cong sẽ cập nhật nếu mô hình thay đổi.
oIgnore holes - thường sử dụng khi nhập các mặt có các lỗ hổng bên trong hoặc các loop.
Khi được chọn, các đường cong sinh ra sẽdi qua các l ỗ như khi mặt còn nguyên vẹn. Nếu
không chọ n, c ác đường cong sẽ dừng lại ở những mép lỗ.
4.Click OK. Các đường cong xuất hiện như 3D sketch trong Cây thiết kế.
NOTE: Nếu thông tincác cạnh của mặt không phù hợp,các đườngcong ở cạnh sẽkhông được
sinhra.Thôngbáo lỗi:"FailedtocreateXoutofXfacecurves.Pleaseconsiderusingconvert
entities." Bạn có thể tạo racác đường cong bị mất bằng cách mở một 3D sketch và dùng công cụ
Convert Entities

.

Split Curve (Chia đường cong)
Cho phép bạn tách đường cong thành hai đối tượng sketch. Bạn có th ểxoá một điểm chia để gộp hai đối

tượngthành một đối tượngduynhất. Bạnphảidùnghai đối tượng Split Curveđểchia một đườngtròn,
ellipse, hoặc spline khép kín. B ạ n có th ể lấy kích thước đến điểm chia.
Chia một đối tượng sketch:
1.

Mởsketch có các đối tượng cần chia.

2.Click Split Curve

trênthanhcông cụ Sketch Tools hoặc right-click đối tượngsketchvàchọn

khi ởtrên một đối tượng sketch có thể chia.

SplitCurve. Con trỏcó hình

3.Click đối tượng sketch tại chỗ bạn muốn chia. Đối tượng sketch bịchia thành hai đối tượng và một
điểm chia được chèn vào giữa hại đối tượng này.
Kết hợp hai đối tượng sketch bịchia thành m ột:
Click điểm chia và nhấn Delete key.

Tạo dãy Sketch thẳng
Bạn c óthể tạo mộtdãythẳng thambiếnvàcó thểhiệu chỉnh được củacác đối tượngsketch bằng lệnh
Linear Sketch Step and Repeat

.

1.

Mở một sketch trên bề mặt mô hình và v ẽ một hoặc nhiều mục cần lập lại.

2.

Với các đối tượng sketch được chọn, click Linear Sketch Step and Repeat

trên thanh công cụ

Sketch Tools, hoặc click Tools, Sketch Tools, Linear Step and Repeat.(Hoặc bạn có th ể chọn các
đối tượng sau khi click Linear Sketch Step and Repeat .) Tên các đối tượng sketch được chọn xuất
hiện trong hộp Items to repeat.
3.

Dưới Direction 1:
Trong hộp Number, đặt tổng số instance bạn muốn, gồm cả sketch gốc.
Trong hộp Spacing, đặt khoảng cáchgiữa các instance. Nếu bạn kiểm Fixed , giá trịSpacing
được hiển thị như một giá trị cốđịnh khi dãy được hoàn t ất. Xem Fixed Spacing.
Đặt góc độ trong hộp Angle.
Click Reverse Direction 1

đểđổi hướngdãy.

4.

Nếu bạn nhập các giá trị trong những hộp Number, Spacing, hoặc Angle, bạn cần click Previewđể
xem trước. Sau đó, bạn có th ể quay lại đểđiều chỉnh các giá trị và lại click Preview.

5.

Với một dãy 2D, lặp lại bước 3 và nhập các g iá trị cho Direction 2.

6.

Bạn có thể thay đổi Spacing và Angle bằng cách kéo điểm chọn của preview.

7.

Nếu bạn xác định dãy hai h ướng, bạn có th ể kiểm Constrain angle between axes. trained.

8.Click OKđểhoàn tất dãy các đối tượng sketch.
Lưu ý: Bạn có thể xoá một hoặc nhiều instances khoit dãy trước hoặc sau khi hoàn thành.
Xoá một instance trong dãy:
Lưu ý rằng mỗi instance được mô tả trong hộp Instances bằng một bộ số chỉ thị vịtrí (hàng, c ột) của nó.
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Để xoá một instance khỏi dãy, chọn nó trong hộp Instances và nhấn Delete. Instance này s ẽ bị biến
mất và chỉ thị vị trí của nó được đưa vào hộp Instances deleted.
Đểđưa lạivàodãy mộtsketch instance đã bịxoá,chọn chỉthị vị trí củanótrong hộp Instances
deleted và lạinhấn Delete.Sketchinstancenày đượctrở lạidãyvàch ỉthị vịtrí củanó được
chuyển về hộInstances.

Dãy tròn
Bạn có th ể tạo một dãy tròn thẳng tham biến và có thể hiệu chỉnh được của các đối tượng sketch bằng lệnh
Circular Sketch Step and Repeat

.

1.

Mở một sketch trên bề mặt mô hình và v ẽ một mục sketch để xếp dãy.

2.

Với các đối tượng sketch được chọn, click Circular Sketch Step and Repeat

trên thanh công

cụ Sketch Tools hoặc click Tools, Sketch Tools, Circular Step and Repeat.(Hoặc bạn có thể chọn
các đối tượng saukhiclick CircularSketchStepandRepeat .)Têncác đối tượngsketch được
chọn xuất hiện trong hộp Items to repeat.
3.

Dưới Arc:
Trong hộp Radius, đặt một giá trịbán kính. Đ ây là khoả ng cách t ừ tâm của dãy đến tâm hoặc
điểm được chọn trên các đối tượng. Nếu bạn chọn kiểm Fixed, giá trịRadius hiển thị như một
giá trị cốđị nh khi dãy hoàn tất. Xem Constrain Spacing and Fixed Options.
Trong hộp Angle, đặt góc độ. Đây là góc đo từtâm các đối tượng được chọn đến tâm dãy.

4.

Dưới Center:
Bạn có thểđịnh vịtâm dãy bằng cách nhậ p các giá trị toạđộX và Y cho điểm tâm.
- hoặc – Bạn có th ể kéo điểm tâm của dãy đến vị trí bạn muốn.

5.

Dưới Step:
Trong hộp Number, đặt tổng số instance, kể cả sketch gốc.
Nếukhôngchọn hộp Equal: Trong hộp Spacing, đặt góc độgiữa các instance.Trong trường
hợpnày, bạ nc óth ểchọnkiểm Constrainspacing.Xem ConstrainSpacingandFixed
Nếuchọn hộp Equal:Trong hộp Totalangle, đặtgócgiữainstance
đầu tiên v à cu ối cùng củ a dãy.
Click Reverse Rotationđểđổi hướng quay của dãy.

6.

Nếu nhập các giá trị trong những hộp Radius, Angle, X hoặc Y, Number,
Spacing,hoặc TotalAngle, bạn cầnclick Previewđểxempreview của
dãy. Sau đó, bạn có thể trở lại điều chỉnh các giá trị và lại click Preview.
Options.

7.

Bạn có th ể kéo một trong các điểm được chọn để dặt bán kính, góc và vịtrí giữa các instance.

8.

Bạn có th ể xoá một instance trước hoặc sau khi hoàn t ất tạo dãy.
Xoá một instance khỏi dãy:
Lưu ý rằng mỗi instance được mô tả trong hộp Instances bằng một số chỉ thị vị trí của nó.
Chọn số vịtrí ủanóvànhấn Delete.Instancebiến mấtvà số vịtrí củanóchuyển đến hộp
Instances deleted.
Đưa lại một instance vào dãy:
Chọn số vị trí đó trong hộp Instances deleted và lại nhấn Delete. Instance này trở lại và số vị trí
được đưa về hộp Instances.

9.Click OKđểhoàn tất việc tạo dãyc ác đối tượng sketch.

Sửa đổi một dãy Sketch thẳng
Trước khi sửa đổi một dãy thẳng, một kinh nghiệm hay là nên thê m các t ương quan hoặc kích thước đối với
những feature ban đầu của dãy.
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Sửa đổi dãy Sketch thẳng:
1.Right-click dãy sketch và chọn Edit Sketch.

2.

Để thay đổi số lượng instance, chọn một instance và click Tools, Sketch Tools, Edit Linear Step
and Repeat.
- hoặc -Right-click một instance và chọn Edit Linear Step and Repeat.

3.Thay đổi Number của instances trong một hoặc cả hai hướng và click OK. Ngoài ra, bạ n c ó th ể sửa
đổi dãy b ằ ng các cách sau:
Kéo một điểm hoặc đỉnh của một instances.
Thay đổi góc c ủ a dãy bằng cách double-click kích thước góc và thay đổi giá trị trong hộp thoại
Modify.
Lấy các kích thước và thay đổi giá trị của chúng trong hộp thoại Modify.
Gán các tương quan cho các instance.

Chọn và xoá từng instance.
4.Thoát sketch đểhoàn tất dãy mới.

Sửa một dãy Sketch tròn
Trước khi sửa đổi một dãy thẳng, một kinh nghiệm hay là nên thê m các t ương quan hoặc kích thước đối với
những feature ban đầu của dãy.
Sửa đổi một dãy sketch tròn:
1.Right-click dãy sketch và chọn Edit Sketch.

2.

Để thay đổi số lướng instance, chọn một instance và click Tools, Sketch Tools, Edit Circular Step
and Repeat.
- hoặc - Right-click một instance và chọn Edit Circular Step and Repeat từ menu tắt.

3.Thay đổi Step, Number và click OK. Ngoài ra, bạ n có th ể sửa đổi dãy b ằng các cách sau:
Double-click kích thước góc và thay đổi góc trong hộp thoại Modify.
Kéo tâm của dãy đến vị trí mới.

Thay đổi chiều quay của dãy nhờ việc kéo instance của dãy bằng tâm hoặc một đỉnh của nó.
Thay đổi bán kính dãy bằng cách kéo instance đầu tiên bằng tâm hoặc một đỉnh của nó raxa
hoặc lại gần tâm dãy.
Chọn và xoá từng instance.
4.Thoát sketch đểhoàn tất dãy mới.

Hình cấu trúc
Bạn có th ể chuyển đổi các đường cong sketchtrong mộtsketch hoặc draw ing thànhhình c ấu trúc.Hình
cấu trúc chỉ dùng để hỗ trợ cho việc tạo các đối tượng sketch và các hình mà cu ối cùng sẽđược sáp nhập
vào part. Hình c ấu trúc được bỏ qua khi sketch tạo thành một feature.
Chuyển đổi các đối tượng sketch trong một drawing thành hình c ấu trúc:
Chọn một hoặc nhiều đối tượng sketch trong một drawing và làm một trong số:
Chọn For construction trong Bảng thuộc tính.
Click Construction Geometry

trên thanh công cụ Sketch Tools.

Click Tools, Sketch Entity, Construction Geometry.
Chuyển đổi các đối tượng sketch trong một sketch thành hình cấu trúc:
Chọn một hoặc nhiều đối tượng sketch làm một trong số:
Chọn For construction trong Bảng thuộc tính.
Click Construction Geometry
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trên thanh công cụ Sketch Tools.

Bảng thuộc tính Polygon
Bảng thuộc tính Polygon kiểm s oát c ác thuộc tính sau trong khi đang vẽ một đa giác:
Relations
Information

- thông tin tr ạng thái Read-only (Under Defined, Fully Defined, …)

Options
Chọn kiểm For constructionđể convert đối tượng thành construction geometry.
Parameters
Chọn Inscribed circle hoặc Circumscribed circle.
Bạn có th ểxác định sự kết hợp thích hợp bất kỳ của các tham số dưới đây đểđịnh nghĩa một đa
giác. Khi bạn thay đổi một hoặc nhiều tham số, các tham sốkhác c ập nhật tựđộng.

Number of sides
Center X Coordinate
Center Y Coordinate
Circle Diameter – đường kính đường tròn nội tiếp hoặc ngoại tiếp
Angle – góc quay
New Polygon
Click New polygonđể tạo đa giác khác tr ước khi đóng Bảng thuộc tính.

Các tương quan tựđộng
Xác đị nh các tươ ng quan hình học tựđộng trong khi bạn đang vẽ.
Để bật tính năng tạo tương quan tựđộng như mặc định hệ thống:
Click Tools, Options, và chọn Sketch trên nhãn System Options. Kiểm Automatic relations.
Tắt bật tính năng tạo tương quan tựđộng cho tài liệu hiện thời:
Click Tools, SketchTools, AutomaticRelations. Một dấukiểm cạnh mụcmenunghĩalàtính năngnày
được bật khi bạn vẽ.
Khi bạn vẽ, con trỏ thay đổi hình d ạng để biểu diễn tương quan có thểđược tạo. Khi Automatic Relations
bật, các tương quan được đưa vào.
Horizontal

Vertical

Perpendicular

Coincident

Midpoint

Intersection

Tangent

Mẹo: Tia dóng nâu chỉ thị tương quan sẽđược gán tựđộng, tia xanh cho biết không tạo ra tương quan nào.
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Automatic Solve
Xác đị nh SolidWorks có tính toán đểgiải hình dạng sketch của part khi bạn tạo nó hay không.
Để tắt bật chức năng tính toàn tựđộng:
Click Tools, Sketch Tools, Automatic Solve. Một dấu kiểm cạnh mục menu nghĩ a là ch ức năng này bật.
Lưu ý: Khi đang thay đổi nhiều kích thước trong một sketch, bạn có thể tạm thời tắt Automatic Solve.

Các tia dóng tựđộng
Bạn có thể tắt các tia dó ng t ựđộng trong khi đạng chỉnh sửa một sketch hoặc đang vẽtrong tài liệu drawing.
Nếu tắtcác tiadóng tựđộng, bạn sẽkhông c òn dóng được đến tất cả các cạnh của mô hình vàcác đối
tượng sketch kích hoạt hoặc không kích hoạt. Việc tắt các tia dóng trong một sketch hoặc drawing phức tạp
có thể cải thiẹn tốc độvà tránh tạo ra những tương quan không mong muốn.
Tắt các tia dóng tựđộng:
Click Tools, Sketch Tools, Automatic Inferencing Linesđể tắt các tia dóng tựđộng.
Trong các drawing, bạn phải kích hoạt các tia dóng cho các đối tượng sketch hiện thời. Bạn cũng phải kích
hoạt các tia dóng cho từng đối tượng mới bạn đang vẽ.
Bật các tia dóng cho m ột đối tượng trong một drawing:
1.Click một công cụ vẽ, như là Line .
2.Di chuyển con trỏlên trên đối tượng bạn muốn dóng đến. Màu của con trỏ chuyển thành da cam khi
tia dóng được kích hoạt cho đối tượng này.
3.

Vẽđối tượng mới với các tia dóng từđối tượng được kích hoạt.

Bật các tia dóng cho các cạnh của mô hình:
1.

Mởsketch trên một bề mặt phẳng của mô hình.

2.Click một công cụ vẽ, như là Line.
3.Di chuyển con trỏlên trên cạnh của m ô hình đểkích hoạt nó.
Nếu mô hình là khối trụ, tâm s ẽ xuất hiện như một chữ thập đen.
Ví dụ:
Đểdóngtheo tâm một khốitrụ, chọn mộtcông cụ vẽvàkíchhoạ tcác c ạnh
của khối trụnày. Sau đó, bạn có th ể dóng đến tâm của nó.

Lưới dóng
Dóng lưới sketch theo cạnh mô hình bạn chọn.
1.

Mởsketch trên một bề mặt mô hình.

2.Click Tools, Sketch Tools, Align Grid.
3.Click cạnh của mô hình mà bạn muốn dóng.
4.Click Applyđể áp dụng sự thay đổi. Lưới vẽ chuyển đến dóng theo cạnh bạn chọn và gốc được đặt
tại mút cạnh, gần chỗ bạn vừa click.
5.Click OK đểxác nhận thay đổi và đóng hộp thoại.
– hoặc - Click Close đểđóng hộp thoại. Nếu trước đó, bạn click Apply, sự thay đổi sẽđược lưu;
nếu bạn không click Apply, hộp thoại đóng mà không có sự thay đổi. Xem thêm Grid and Snap.

Tách rời các phần tửkhi kéo
Cho phép bạ n tách rời một phần tử (đường thẳng, cung tròn, ellipse, hặc spline) ra khỏi các đối tượng khác

gắn với nó trong khi vẽ, nếu các hi ển thị và tương quan không ngăn chặn điều này (xem ghi chú ở dưới).
1.

Nếu bạn đangcó mộtcông cụsketch đượckích hoạt, click lại công cụ lần nữa để tắt nó đi hoặc
click Select trên thanh công cụ Sketch trước khi tách các phần tử sketch.

2.Click Tools, Sketch Tools, Detach Segment on Drag.
3.Chọn đối tượng bạn muốn tách và kéo nó đến vị trí mới.
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Đối tượng này đã được tách ra khỏi các đối tượng mà nó có g iao điểm chung.
Lưu ý:Detach Segment On Drag không xoá các tương quan mà đối tượng sketch có thểcó, vì thế, có khả
năng đối tượng này sẽkhông tách ra được hoặc không thể kéo một cách uyển chuyển. Nếu xảy ra trường
hợp đó, bạn hãy xoá các tương quan trước khi tách đối tượng. (Xem Hiển thị/Xoá các tương quan.)

Override Dims on Drag
Cho phép bạn thay đổi các kích thước bằng cách kéo các đối tượng sketch. Các kích th ước sketch cập nhật
khi kéo xong. Chúng vẫ n là các kích thước điều khiển và cập nhật trong assembly và drawing.

Thay đổi các kích thước bằng cách kéo:
1.

Nếu bạn đang có mộtcông cụ sketch được kích hoạt, click để tắt nó đi (click lại công cụ lần nữa)
hoặc click Select trên thanh công cụ Sketch trước khi kéo các phần tử sketch.

2.Trong mộtpart,sketch,assembly,hoặcdrawing,click Tools,SketchTools,OverrideDimson
Drag. Khi Override Dims on Drag có dấu kiểm bên c ạnh, bạn c ó thểkéo các đối tượng sketch và
các kích thước sẽ tựđộng cập nhật trong part, assembly và drawing.
3.Click Rebuild hoặc Sketchđể tái lập part và thoát sketch.

Khép kín Sketch đối với Model
Khép kín m ột

sketch có profile mở bằng các cạnh mô hình có sẵn.

Sử dụng một profile mởđể extrude bằng các cạnh mô hình:
1.

Mở một sketch trên một bề mặt của mô hình.

2.

Vẽ một profile mởcó các điểm mút ti ếp xúc vớ i các c ạnh mô hình trên cùng đường bao của bề mặt.

3.

Click Tools, Sketch Tools, Close Sketch to Model .
Hộp thoại Close Sketch with Model Edges xuất hiện.
Lưu ý rằng có một mũi tên chỉ hướng sẽkhép. (Extrude
sẽở trong hoặc ngoài sketch, như minh hoạ.)

4.

Click hộp Reverse direction, nếu cần.

5.

Click Yes khi mũi tên chỉđúng hướng, click Nođểthoát
hộp thoại.

6.

Click Extruded Boss/Base hoặc Insert, Boss, Extrude, hay Extruded Cut hoặc Insert, Cut, Extrude
và xác định End Conditions trong hộp thoại Extrude Feature (hoặc hộp thoại Extrude Cut Feature.)

7.

Click OKđể extrusion.

Các kích thước và tương quan
Các kích thước
Bạn lấy kích thước các đối tượngsketch vàcác đối tượngkhác bằngcông cụDimension. kiểu của kích
thước đượcxác định bởi các đối tượng bạnclick lên. Với một số kiểukíchthước (điểm-điểm,góc,cung
tròn), nơi bạn đặt kích thước cũng quyết định kiểu kích thước.
Bạn có thểkéo hoặc xoá một kích thước trong khi công cụ Dimension đang kích hoạt.
Lấy kích thước cho một sketch hoặc drawing:
1.Click Dimension

trên thanh công cụ Sketch Relations, hoặc Tools, Dimensions, hay right-click

và chọn Dimension. Kiểu kích thước mặc định là Parallel (song song).
Tuy nhiên, bạ n c ó th ể chọn một kiểu kích thước khác từtrình đơn tắt. Nếu bạn đang chỉnh sửa một

sketch, bạncó thểchọn OrdinateDimension, HorizontalDimension hoặc VerticalDimension.
Nếu bạn đang chỉnh sửa một hình dra wing, b ạn có c ác tuỳ chọn Baseline Dimension, Horizontal
Ordinate Dimension, hoặc Vertical Ordinat Dimension. Các lựa chọn này cũng có trong trình đơn
Tools, Dimensions.
2.Click lên các mục để lấy kích thước, như trong bảng dưới.

3.

Nếu bạn không chọn một kiểu kích thước trong trình đơn tắt, hãy di chuyển con trỏra và xem xét
kíchthướcpreview.Khi bạndichuyểncontrỏ, kích thước sẽ bắttheo hướng gầnnhất.Khi hình
preview chỉ thịđúng kiểu kích thước bạn muốn, bạn có th ể right-click để chốt kiểu này lại.
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4.Click lần nữa đểđặt kích thước.

Để lấy kích thước
Chiều dài một cạnh hoặc
đoạn thẳng

Click lên

Chú ý

Chiều dài một cạnh hoặc
đoạn thẳng đó.

Góc giữa hai đường thẳngHai đường thẳng hoặc cạnh
thẳng của mô hình.

Vịtrí kí ch thước ảnh hưởng đến
góc được đo.

Khoảng cách giữa hai
đường thẳng

Hai đường thẳng hoặc cạnh
song song.

Khoảng cách từ một điểm
đến một đường thẳng

Điểm và đường thẳng hoặc
cạnh của mô hình .

Khoảng cách giữa hai điểmHai điểm.
Bán kính của

cung tròn

Một trong các điểm c ó th ể là một
đỉnh của mô hình.

Cung tròn.
Cung tròn, rối hai mút.

Chiều dài cung tròn
Đường kính đường tròn
Khoảng cách khi một hoặc
cả hai đối tượng là cung
hoặc đường tròn

Chu vi đường tròn.
Tâm hoặc chu vi
cung/đường tròn và đối
tượng khác (đường thẳng,
cạnh, điểm...)

Kiểu hiển thị tuỳ thuộc vị trí đặt
kích thước.
Theo mặc định, khoảng cách
được đo từtâm cung/đường
tròn, ngay cả khi bạn chọn chu vi.

Các tương quan hình học
Click Add Relations

trên thanh công cụRelations, hoặc click Tools, Relations, Addđể tạo các tương

quan hình học (như là tiếp tuyến hay vuông góc) giữa các đối tượng sketch, hoặc giữa chúng vớ i cá c mặt

phẳng, đường tâm hoặc đỉnh.
Khi tạocác tươ ngquan,ítnhấtphảicó một mục là đối tượngsketch.Các mụckháccóthể cũng là đối
tượng sketch hoặc một cạnh, bề mặt, đỉnh, gốc, mặt phẳng, đường tâm, hoặc đường cong của sketch khác
có hình dạng nhưđường thẳng hoặc cung tròn khi chiếu lên mặt phẳng sketch này.
Các tươ ng quan hình học cũng có thểđược tạo tựđộng. Xem Các tương quan tựđộng.

Gán các tương quan
Hộpthoại AddGeometricRelations chọnnhững tươngquan mặc đị nhtrên cơ sởcáchình d ạng được
chọ n và ch ỉ thị bằng một chấm đen trong nút radio. Các tương quan đã có từ trước được đánh dấu bằng nút
radio đậm. Các tương quan không thích hợp sẽkhông khả dụng.
Tạo một tương quan:
1.Click Add Relation

trên thanh công cụ Sketch Relations, hoặc click Tools, Relations, Add.

2.Trong một sketch, chọn một hoặc nhiều mục. Đối với nhiều kiểu tương quan, bạn có th ểchọn trên
hơn hai mục.
Ít nhất phải có một mục là đối tượngsketch. Các mục khác có thể cũng là đối tượng sketchhoặc
một cạnh, bề mặt, đỉnh, gốc, mặt phẳng, đường tâm, hoặc đường cong của sketch khác vốn có hình
dạng nhưđường thẳng hoặc cung tròn khi chiếu lên mặt phẳng sketch này. Các mục bạn chọn hiển
thị trong hộp Selected Entities. Để loại một mục, click nó lần nữa. Để bỏ tất cả các mục, right-click
trong vùng đồ hoạ và chọn Clear Selections.
3.Chọn kiểu tương quan bạn muốn gán rồi click Apply.
Xoá bỏ tương quan: Click Undo để huỷ tương quan bạn vừa gán.
Tắt chức năng gán tương quan: Click Close.
Bảng các t ương quan hình học
Tương quan
Horizontal
hoặc Vertical
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Chọn
Một hoặc nhiều đường thẳng
Hai hoặc nhiều điểm.

Kết quả
Các đường thẳng trởthành nằm ngang hoặc thẳng
đứng (xác định theo mặt không gian sketch hiện
thờ i). Các điểm được dóng nằm ngang hoặc thẳng
đứng.

Hai hoặc nhiều đường thẳng.
Hai hoặc nhiều cung tròn.

Collinear
Coradial

PerpendicularHai đường thẳng.

Các mục này s ẽ nằm trên một đường thẳng kéo dài.
Các mục này s ẽđồng tâm và cùng bán kính.

Hai mục này s ẽvuông góc với nhau.

Parallel

Hai hoặc nhiều đường thẳng.

Hai mục này s ẽ song song với nhau.

Tangent

Một cung tròn, ellipse, hoặc
spline và một đường thẳng
hoặc cung tròn.

Hai mục này s ẽ tiếp tuyến với nhau.

Concentric

Hai hoặc nhiều cung tròn,
hoặc một điểm và một cung
tròn.

Các cung sẽđồng tâm.

Midpoint
Intersection

Một điểm và một đường thẳng.The point remains at the midpoint of the line.
Hai đường thẳng và một điểm. Điểm này sẽthành giao điểm của hai đường thẳng.

Coincident

Một điểm và một đường thẳng,
cung tròn hoặc ellipse.

Điểm này sẽ nằ m trên đường thẳng, cung tròn hoặc
ellipse.

Equal

Hai hoặc nhiều đường thẳng.
Hai hoặc nhiều cung tròn.

Các đường thẳng dài bằng nhau.
Các cung tròn bán kính bằng nhau.

Symmetric

Một đường tâm và hai điểm,
đường thẳng,cung tròn, hoặc
ellipses.

Các mục này sẽ cách đều đườ ng tâm trên một
đường thẳng vuông góc với đường tâm này.

Fix

Mục bất kỳ.

Kích cỡ

và vị trí của mục sẽđược cốđịnh. Tuy

nhiên, các điểm mút vẫn tự do di chuyển dọc theo
hướng đường kéo dài t ại điểm đó.

Pierce

Một điểm sketch và một đường
tâm, cạnh, đường thẳng, hoặc
spline.

Merge PointsHai điểm sketch hoặc điểm
mút.

Điểm sketch này sẽở nơi mà đường tâm, cạnh,
đường thẳng, hoặc spline đó xuyên qua mặt phẳng
sketch.
Hai điểm nhập thành một điểm đơn.

Lưu ý: Khi bạn gán một tương quan đến một đoạn thẳng, tương quan này được tính cho đường thẳng kéo
dài vô tậ n, không chỉđối với phần đoạn thẳng được vẽ hay cạnh mô hình có tính ch ất vật lý. Do đó, một số
đối tượng sẽkhông c ó s ự tiếp xúc cụ thể như bạn tưởng.
Tương tự, khi bạn tạo một tương quan đến một phần cung tròn hay elliptical, tương quan này được tính cho
cả cung đầy đủ.
Cũng thế, nếu bạn tạo tương quan đến một đối tượng không nằ m trên mặt phẳng sketch, kết quả của tương
quan được áp dụng cho hình chiếu của nó lên mặt phẳng ketch.
Các tương quan sẽđược gán tựđộng nếu bạn sử dụng các công c ụOffset Entities và Convert Entities.

Các trạng thái hình học

Sketch

Fully defined – màu đen. Các kích thước và tương quan đã đầy đủvà chính xác.
Underdefined –màuxanhblue.Cáckíchthướcvà tươngquanchưahoàntoànxác đị nh,các
đường nét này vẫ n có thể thay đổi hoặc di chuyển bất ngờ.
Over defined – màu đỏ. Hình dạng này bị cưỡng chế bởi quá nhiề u kích thước và/hoặc tương quan.
Dangling –màunâu,nét đứt.Chỉáp dụng đối với một đối tượngsketch được tựđộng đưavào
sketch trong vị trí đã biết của mô hình lơ lửng.
Not solved – màu hồng. Vịtrí hì nh học này không thể xác định được bằng các cưỡng chế hiện thời.
Invalid – màu vàng. Hình d ạng không hợp lệ khi sketch được giải.

Các trạng thái của kích thước hoặc tương quan trong Sketch
Các kích thước

hoặc tương quan của sketch có thể có những trạng thái sau:

Dangling -- màu nâu, nét đứt. Một kích thước lơ lửng không xác định được (có th ểlà kích thước lấy
đến một đối tượng đã bịxoá).
Satisfied – màu đen. Một kích thước đã được xác định hoàn toàn và phù hợp.
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Over Defining – màu đỏ. Kích thước hoặc tương quan này liên quan đến trạng thá i siêu định vị của
một hoặc nhiều đối tượng.
Not Solved – màu hồng. Kích thước hoặc tương quan này không có khả năng xác định vị trí của một
hoặc nhiều đối tượng sketch.
Driven – màu xám. Giá trịkích thước này được quyết định khi giải sketch.

Các Sketch hoàn toàn xác định
Các sketch có thểở một trong năm trạng thái dưới đây. Trạng thái của sketch hiển thị trong thanh trạng thái

dưới đáy cửa sổ SolidWorks.
Fully Defined – Tất cả các đường thẳng và đường cong trong sketch và vị trí của chúng đều được
xác định bởi các kích thướ c và/hoặc c ác tương quan.
Over Defined – Có những kích thước và/hoặc tương quanxung đột hoặc thừa. Đểxemvà loại bỏ
các tương quan xung đột, xem Hiển thị/Xoá các tương quan.
Under Defined -- Một sốkích thước hoặc tương quanchưa xác định và có th ể thay đổi tự do. Bạn
có thểkéo các điểm mút hoặc các đường để thay đổi hình dạng sketch.
NoSolutionFound --Sketchkhônggiải được.Hình dạng,các tươngquanvàkíchthước cảntrở
việc giải sketch sẽ hiển thị.
Invalid Solution Found -- Sketch không giải được dù vẫn có kết quảkhông hợp lệ, nhưđường thẳng
có chiều dài bằng không, cung tròn có bán kính bằ ng không, ho ặc spline tự giao.
Với ứng dụng SolidWorks, không bắt buộc phải lấy đầy đủcác kích thước hoặc xác đị nh hoàn toàn
các sketch trước khi bạn dùng chúng để tạo ra các feature. Tuy nhiên, bạn phải xác đị nh hoàn toàn
các sketch này trước khi bạn có thể coi rằng part đó đã đượ c hoàn tất.
NOTE: Nếu bạn muốn chỉ sử dụng các sketchhoàn toànxác định, bạn có th ểđặt tuỳchọn này tại Tools,
Options và chọn nhãn System Options. Trong mục Sketch, click Use fully defined sketches.

Hiển thị/Xoá các tương quan
Với Display/Delete Relations

, bạncó th ểxemcác tương quan của tất cả các đối tượngtrong một

sketch hoặc bạn có th ể chỉxemcác tương quan của một đối tượng sketchxác định. Nếu sketch trởthành
"over defined" hoặc "not solved," dùng Display/Deleteđể kiểm tra và xoá các tương quan không cần thiết.
Xem và/hoặc xoá các t ương quan:

1.Click một đối tượng sketch mà bạn nghi ngờ. Nếu bạn không chọn đối tượng nào, tất cả các tương
quan trongsketch này sẽđược liệt kêtrong hộp thoại. Sử dụngcác mũi tên
để chọn lần
lượt, tuần hoàn, từng đối tượng sketch có những tương quan bất kỳ. Đểkhông chọn các đối tượng
này, right-click trong vùng đồ hoạ và Clear Selections.
2.Click Display/Delete Relations

hoặc Tools, Relations, Display/Delete. Trang Relations của

hộp thoại Display/Delete xuất hiện cho biết có bao nhiêu tương quan được áp dụngvàcho phép
bạn xem hoặc xoá những tương quan này.
3.

Để xác định phạm vi hiển thị các tương quan, chọn trong hộp Display Relations By:
Entity, nếu bạn muốn chỉ hiển thị các tương quan của những đối tượng được chọn
Criteria, nếu bạn muốn hiển thị tất cả các tươngquan trong toàn bộsketchphù hợp với tiêu
chuẩn mà bạn đã chọn từ danh mục đổ xuống. Ví dụ, bạn có thể chọn Danglingđể liệt kê tất cả
các tương quan lơ lửng trong sketch.

4.Click

hoặc

đểxem lần lượt từng tương quan, nếucónhiều tương quan.Khi mỗi tương

quan hiển thị, các đối tượng sketch liên quan được phát sáng và tr ạng thái được hiển thị. Các trạng
thái này có thể là Dangling, Satisfied, Over Defining, hoặc Not Solved. Ngoài ra, chúng cũng có
thể là Broken hoặc Locked nếu các tươngquan đã được tạo trongngữ cảnh của một assembly.
Xem Khoá và phá vỡcác tham chiếu ngoài.
5.

Bạn có thể kiểm Suppressedđể chặn hoặc huỷ chặn tương quan hiện thời.

6.Click Deleteđể xoá tương quan hiện thời; click Delete Allđể xoá tất cả các tương quan đối với đối
tượng này.
42

Lưu ý: Nếu Allđược chọn trong hộp Criteria, click DeleteAll sẽxoá toàn bộ các tương quan có
trong sketch. Đểhoàn tác một thao tác bạn vừa thực hiện, click

.

Thôngtinthêm vềcác đối tượng bị lỗi,hoặc đểthaythế một đối tượngsketch,clicknhãn

Display/Delete Relations -- Entities.
Bạn có thể tiếp tục hiển thị các tương quan cho những đối tượng khác trong sketch. Hộp thoại này
vẫn mở cho đến khi bạn đóng nó.

Scan Equal
Kiểm tra một sketch đểtìm những phần tửcó chi ều d ài và/ho ặc bán kính bằng nhau, đây cũng là một cách
đểđặt tương quan Equal giữa các phần tửsketch có cùng chi ều dài hoặc bán kính.
Xác định bán kính và chiều dài bằng nhau:
1.Trong mộtsketch,click ScanEqual

trênthanhcông cụSketchToolshoặcclick Tools,

Relations, Scan Equal.
Nếu các phần tử sketch hiện tại mà bằng nhau, các nút tương ứng sẽđược kích hoạt. (Ví dụ, nếu
hai hoặc nhiều đường thẳngdài bằng nhau, Length sẽđược kích hoạt; nếu hai hoặc nhiều cung
tròn có bán kính bằng nhau, Radii sẽđược kích hoạt; nếu một cung tròn có bán kính bằng chiều dài
một đoạn thẳng, Both sẽđược kích hoạt.)
2.

Đểxem các phần tử sketch bằng nhau, click một nút kích hoạt.
Các phần tử bằng nhau cùng kiểu như nút bạn click sẽphát sáng trong sketch.
Hộp Value sẽ hiển thị chiều dài hoặc bán kính.
Hộp Line Count hoặc Arc Count sẽ hiển thị số lượng các phần tử bằng nhau.

3.

Nếu có những tập hợp bổ sung của các phần tử bằng nhau trong cùng một kiểu, nút Find Next sẽ
kích hoạt. Đểphát s áng những tập hợp bổsung này, click nút Find Next.

4.Click Set Equal, nếu bạn muốn tạo một tương quan Equal giữa các phần tửphát sáng.
5.Click Close.

Spline
Spline
Tạo các đường cong phức tuyến:
1.Click Spline

trênthanhcông cụSketchTools,hoặc Tools, SketchEntity, Spline.Contrỏ

chuyển thành

.

2.Nhấn chuột và kéo ra phần tử thứ nhất.
3.Nhấn lên điểm mút này và kéo tiếp ra phần tử thứ hai.
4.

Lập lại cho đến khi hoàn thành.
Lưu ý: Nếuchọnphương phápliêntiếp Alternatesplinecreation,click lần lần lượt từng điểm
through để tạo spline, sau đó double-click khi đã vẽ xong spline.
Xem thêm Sketch Options về tuỳ chọn Alternate spline creation.

5.Chọn các điểm và dùng Add Relations

để xác đị nh các tương quan giữa các điểm, nếu cần.

Bạn có th ểxác định các t ương quan Perpendicular và Tangent cho các điểm xuyên qua trên
một spline.
Bạn có thể gán tương quan Tangent giữa các điểm mút spline và điểm mút một cung tròn, một
đường thẳng, một parabola, hoặc spline khác.
Sửa lại hình dạng spline:
1.Click Select trên thanh công cụ Sketch.
2.Click lên spline; các handle xuất hiện trên các điểm xuyên qua và c ác điểm mút phần tử.
3.Kéo các handle này để sửa lại hình dạng spline.
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4.

Bạn cóthểthêm bớtcác điểmxuyênquaspline để hỗtrợhình dạng spline. Right-click spline và
chọn Insert Spline Point hoặc click Tools, Sketch Tools, Insert Spline Point.

5.

Bạn có thểchèn một moving frame dọc theo đường spline để chỉnh sửa hình dạng của nó.

Thay đổi thuộc tính một spline và làm cho nó có t ỷ lệ:
1.Right-click spline hoặc một điểm của nó và chọn Properties. Bảng thuộc tính Spline xuất hiện.
2.

Để thay đổi spline này thành một spline tỷ lệ, kiểm Proportional.
Spline tỷ lệ
Một spline mới tạo sẽkhông có t ỷ lệ theo mặc định. Bạ n có th ể thay đổi hình d ạng bằng cách kéo m ột
điểm spline hoặc điểm mút.
Một spline tỷ lệđối sẽ giữnguyên t ỷ lệ hình d ạng khi bạ n k é o c ác điể m mút; toàn b ộ spline sẽ thay đổi
hì nh dạng mộ t cách cân đối.
Bạ n có th ể gán c ác k íc h th ước và tương quan cho các điểm nội bộ trong các spline tỷ lệ.

3.

Sửa đổi tỷ lệ của spline theo yêu cầu.

Simplify Spline
Bạn có thể giảm sốđiểm spline bằng cách xác định một sai sốthích hợp. Một hình previe w c ủa spline hiển
thị trước khi bạn quyết định thay đổi.
Lưu ý: Sử dụng Simplify Splineđể tăng tốc thực hiện mô hình có những spline phức tạp.
Đơn giản hoá một spline:
1.Right-click spline và chọn Simplify Spline, hoặc click Tools, Sketch Tools, SimplifySpline.
2.Nhập một giá trịcao vào hộp Tolerance và click Apply. Hộp Number of spline points sẽbáo cáo
sốđiểm trên spline gốc và trên đường cong đơn giản hoá.
3.Quan sát hình preview của spline. Nếu cần, tăng giảm giá trị trong hộp Tolerance và lại click Apply.

4.Khi đã hài lòng với hình dạng spline và số lượng điểm giảm được, click OK.

Insert Spline Point
Thêm nhi ều điểm vào spline. Bạn c ó th ể:

Dùng các điểm spline nhưcác handle đểkéo spline có hình d ạng bạn muốn
Gán các kích thước giữa các điểm spline hoặc giữa các điểm này và các đối tượng khác
Gán các tương quan đối với các điểm spline
Chèn các điểm spline:

1.Right-clickspline(trongsketch)vàchọn InsertSplinePoint,
hoặc click Tools, Sketch Tools, Insert Spline Point.
Con trỏ hiển thị một biểu tượng spline
2.

.

Click một hoặc nhiều chỗtrên spline, những nơi bạn muốn chèn các điểm.

Xoá các điểm spline:

Chọn một điểm và nhấ n phím Delete.
Lưu ý:Đểgán các tương quan hoặc kích thước đến các điểm trong spline, spline không được tỷ lệ; đây là
mặc định. Nếuspline bạn đanglà mlà tỷ lệ,right-clicksplinenàyvàchọn Properties.Huỷkiểm
Proportional.

Moving Frame
Khung di chuyển moving frame cho bạn cách điều chỉnh trực tiếp một spline mà không cần phức tạp hoá nó
bằngcáchthêm c ác điểmvàosplinenày. Bạn cóth ể sử dụngmoving frame trong mộttàiliệuparthoặc
drawing. Khung di chuyển này khả dụng với các spline 2D hoặc 3D .
Lưu ý: Khung di chuyển có thể sử dụng với các spline được tạo trong SolidWorks mà bạn có thể sửa đổi.
Nó không dùng được với các spline import hoặc chuyển đổi.
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Đưa một moving frame vào spline:
Right-clicksketchsplinevàchọn MovingFrame từ
menu tắt. Bạncóth ểdùngmovingframetrongcác
cánh sau:

Kéomovingframe bằngcác điểmframe đểdi
chuyển nó dọc theo spline đến nới bạn muốn đặt
nó.

Kéocácframehandle đểthay đổihình dạng
spline.
Chọn mộtframevàthay đổicáctoạđộXvàY
của điểmframe bằngcáchnhậ pcácgiátrịvào
Bảng thuộc tính.

Đưathêmnhi ềumovingframevào mộtspline,
làmcho nócókh ả năngkiểmsoát độcong của
splinenhững nơikhôngcócác điểmpoints. Chỉ
cónhữngframehoạthoálàhiểnthịđầy đủ.

Những framekháchiểnthịnhưnhữngtamgiác
nhỏ hướngrangoài đườngcong, nơichúng
đóng.
Khi sử dụng kết hợp vớichức năng Inspect
Curvature,handletâm c ủa mỗimovingframe
được liên k ết vớicomb.Xem Curvature
Evaluator.

Lưu ý: Nếu bạn không có Bảng thuộc tính khả dụng, right-click spline, hoặc một trong các điểm của nó và
chọn Properties.
Xem Frame Point -- PropertyManager hoặc Frame Point 3D -- PropertyManager .

Đánh giá độ cong cho các Spline
Công cụđánh giá độ cong cung cấp sự phản hồi biểu kiến vềđộnghiêng và độ cong của spline. Bạn có th ể
dùng c ông cụnày trong tà i liệu part hoặc drawing.
Đánh giá độ cong một spline:
1.Trong một sketch, click Select và right-clickspline. (Để
dùngcurveevaluator vớinhiều đườngcong,giữCtrl
trong khiright-click nhiều đường cong.)
2.Chọn InspectCurvature từmenu tắt. Một comb xuất
hiện để hiển thịcác chỗ cong của spline. Các vịtrí comb
cắt qua spline là những “điểm cong”. Khi bạn kéo spline,
comb sẽ thay đổi động.
3.

Để tắt comb, right-click spline lần nữa và chọn Remove
Curvature Information.

3D Sketching
Sử dụng SolidWorks, bạn có thể tạo c ác phác hoạ 3D. Bạn có th ểdùng các phác hoạ3D làm đường dẫn
cho sweep, guide curve cho loft hoặc sweep, đường tâm cho loft, hay đối tượng key cho một hệống.
Để bắt đầu một phác hoạ 3D, click 3D Sketch

trên thanh công cụ Sketch, hoặc click Insert, 3D Sketch.

Một space handle sẽgiúp b ạn định hướng trong khi vẽtrên một số mặt phẳng.
Mẹo: Trước khi bắt đầu vẽ3D, hãy chuy ển sang cổng nhìn Isometricđể dễdàng tạo phác hoạ 3D
do thấy được tất cả các hướng X, Y và Z.
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Các công c ụ khả dụng trong phác hoạ3D là:

Line tạo các đường thẳng.
Spline tạo các splines.
Point tạo các điểm.
Centerline tạo các đường cấu trúc.
Convert Entities tạo các đối tượng trongphác hoạ 3D bằng cách chiếu một cạnh, loop (nhóm cạnh
liên tiếp khép kín), bề mặt, đường cong ngoài, sketch contour ngoài, nhóm các cạnh, hoặc nhóm c ác
đường cong ngoài lên mặt phẳng vẽ.
Face Curves tạo ra các đường cong 3D iso-parametric (đẳng biến) từ các bề mặt hoặc mặt.
Fillet làm tròn giao điểm của các đường phác hoạ.
Sketch Chamfer vát góc các đườ ng phác hoạ giao nhau.
Intersection Curve tạo một đường cong sketch tại giao tuyến.
Trim xén tỉa hoặc kéo dài m ột đối tượng sketch trong phác hoạ 3D.
Extend kéo dài một đối tượng sketch trong phác hoạ 3D.
Construction Geometry chuyển đổi các đường cong sketch trong phác hoạ3D thành các đường cấu
trúc.
Khi bạn vẽ một đường thẳng, nó sẽ bắt vào một hướng chính X, Y, hoặc Z, nếu thích hợp và bịép theo t ừng
hướng riêng nhưHorizontal, Vertical, hoặc Along Z. Tương quan được đưa vào có tính đến hệ toạđộ hiện
hành của 3D sketch. Xem Kích thước trong 3D Sketch.
Bạn tự do vẽ các đường thẳng dọc theo một trongba hướng chính.
Bạn c ó thể vẽ trong mặt phẳng hiện hành tại một gócso với hướng
chínhhoặc vẽrangoài mặtphẳng nếu điểmmút bắt đến mộthình
dạng mô hình.
Một3D sketch gồm những đường thẳng và đườngcongtrongcùng
nhóm vàcác spline. Bạn dùng c ông c ụLineđể vẽ các đường thẳng
và dùng công cụFilletđể tạo một cung tròn tại giao điểm. Xem Fillet,

Virtual Sharps và Spline in a 3D Sketch.
Để tạo một cung tròn, click Fillet trên thanh công cụ Sketch Tools và
click giao điểm hai đoạn thẳng cắt nhau.

Hệ toạđộ
Khi tạo một 3D sketch, theo mặc định, bạn vẽ trong hệ toạđộ củ a mô hình. Để chuyển sang hai mặt
phẳng mặc đị nh khác, công cụ bạn cần và nhấn Tab.Gốc của mặt phẳng vẽ hiện thời hiển thị.
Để thay đổi hệ toạđộ cho 3D sketch, click công cụ vẽ phù hợp, giữCtrl và click một mặt phẳng, một
bề mặt phẳng hoặc một hệ toạđộ người dùng.
Nếu bạn chọn một mặt phẳng hoặc bề mặt phẳng, các mặt phẳng vẽ 3D sẽ quay để mặt phẳng vẽ
XY dóng với bề mặt được chọn.

Nếu bạn chọn một hệ toạđộ, các mặt phẳng vẽ 3D sẽ quay để mặt phẳng vẽ XY song song với mặt
phẳng XY của hệ toạđộ này.
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Space Handle
Khi bạnlàmviệctrong một 3Dsketch, sẽcó mộthìnhtrợgiúp bạn định
hướng trong khi vẽtrên những mặt phẳng. Sự trợgiúp này g ọi là một space
handle. Space handle này xuất hiện khi điểm đầu tiên c ủa một đường thẳng
hoặc spline được xác đị nh trên một mặt phẳng được chọn. Sử dụng space
handle, bạn có thể chọn trục dọc theo hướng bạn vẽ.

Lấy kích thước một 3D Sketch
Khi làmviệc trong một 3D sketch, bạn có th ể vẽ các đường thẳngcóchiề udài gần đúng, sau đó lấy kích

thước chính xác cho chúng .
Bạn có th ể lấy kích thước thẳng qua hai điểm, qua một đường thẳng hoặc khoảng cách hai đường
thẳng song song.
Bạn có thể lấy các kích thước góc bằng cách chọn ba điểm hoặc hai đường thẳng.

Line Snap
Trong khi tạo một đường thẳng trong 3D sketch, bạn có th ể truy bắt đường thẳng này đến các hình dạng có
sẵn trong, như các mặt của mô hình hoặc các đỉnh hay các điểm sketch.
Truy bắt sẽkhông dùng được nếu bạn vẽ theo một hướng chính của hệ toạđộ.
Nếu bạn vẽtrên một mặt phẳng và hệ thống suy diễn để bắt một điểm không nằm trên mặt phẳng
này, một hình chữ nhật đồ hoạ 3D tạm thời sẽ hiển thịđể chỉ thị sự truy bắt ngoài mặt phẳng.

Virtual Sharps
Một hình ảo mô tả một điểm sketch tại giao điểm hai đối tượng sketch.
Hình ảo xuất hiện tựđộng trong phác hoạ 3D cho:
Các Fillet
Các Chamfer
Bạn có thểxoá các hình ảo tựđộng này.
Chèn một hình ảo giữa hai đối tượng sketch:
1.Chọn các đối tượng sketch.
2.Click Point hoặc Tools, Sketch Entity, Point. Hình ảo xuất hiện tại điểm đối tượng lẽ ra cắt nhau.
Bạn có thể lấy các kích thước và tương quan đến hình ảo trong 3D sketch.

Tham chiếu hình học
Khái quát
ThamchiÕuh×nhhäcx¸c®Þnhc¸ch×nhd¹ngtõmétmÆthoÆckhèisolid.Tham
chiÕu h×nh häc gåm c¸c mÆt ph¼ng, ®-êng t©m, c¸c hÖ to¹ ®é vµ ®-êng cong 3D. B¹n
cã thÓ sö dông tham chiÕu h×nh häc ®Ó t¹o mét sè kiÓu feature:
C¸c mÆt ph¼ng ®-îc dïng trong c¸c loft vµ sweep
C¸c split line ®-îc dïng trong mét sè draft vµ chamfer
Mét ®-êng t©m ®-îc dïng trong d·y trßn

Khái quát về mặt phẳng
B¹ncãthÓt¹oc¸cmÆtph¼ngtrongmétparthoÆcassembly. B¹ncã thÓsödông
c¸c mÆt ph¼ng ®Ó vÏ, ®Ó t¹o mét h×nh c¾t cña m« h×nh hiÕu, ®Ó lµm mét mÆt ph¼ng
trung hoµ trong mét feature, v.v…
Bạn có thể chọn các đối tượng trước khi click Plane

. Nếu bạn chọn trước các đối tượng, SolidWorks sẽ

cố chọn một kiểu plane thích hợp. Bạn vẫn có thể chọn một kiểu plane khác.
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Bạn có thể right-click trong vùng đồ họa và chọn một kiểu plane từ shortcut menu. Khi bạn chọn đủ các đối
tượng để tạo một plane, con trỏOK

xuất hiện. Right-click để tạo plane này.

NOTE: Plane được tạo sẽ lớn hơn hình dạngmà nó được tạo trên đó5%, hoặc lớn hơn đường bao 5%.
Điềunàyg iúptránhnh ầm lẫntrongcác lựachọnkhicácplane được tạotrêncác bề mặtcóhình d ạng
vuông vắn.
Tạo một plane cấu trúc:
1.Click Plane
2.

trênthanh ReferenceGeometry,hoặcclick Insert,

Reference Geometry, Plane. Hộp thoại Plane xuất hiện.
Dưới Selections, chọn kiểu plane bạn muốn tạo và các đối tượng để tạo ra
nó:
ThroughLines/Points: Tạo mộtplanequa một cạnh,trụchoặc
đường thẳng sketch line, và một điểm, hoặc qua ba điểm.
Chọn ba điểm
Parallel Plane at Point: Tạo một plane qua một điểm và song song với một plane hoặc bề
mặt khác.

Chọn một bề mặt
hoặc một mặt phẳng

Chọn một trung điểm.

Plane mới song song với
mặt được chọn và đi qua
trung điểm này

At Angle: Tạo một plane qua một cạnh, trụchoặc đường thẳng sketch và tạo một góc với
một bề mặt phẳng hoặc plane khác.
o Chọn một plane hoặc một bề mặt phẳng rồi chọn một cạnh, trục hoặc đường thẳng sketch.
o Nhập một góc giữ a các mặt này vào hộp Angle.
o Kiểm Reverse direction, nếu cần.
Động thái của plane này như sau:

Nếu line được chọn nằm trên plane được chọn,
plane mới sẽquay trên line được chọn.
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Nếuline đượcchọnsongsong vớiplane được
chọn, plane mới sẽđi qua và quay quanh line này.

Nếu line được chọn tạo một góc với plane được chọn, line này sẽ chiếu lên plane được chọn và plane mới
sẽ quay quanh line này.
Trong ví dụnày, dùng Plane 1 và Axis 1 để tạo Plane 4 mới với một góc. Vẽ một profile trên Plane 4. Tạo

thành ống chữ Y.
Offset: Tạo một plane song song và cách một khoảng với một plane hoặc bề mặt phẳng.
Đây là kiểu tạo default mặc định.
o

Chọn một plane hoặc một bề mặt phẳng.

o

Nhập một khoảng cách vào hộp Distance.

o

Kiểm Reverse direction, nếu cần.

oĐể tạo nhiều plane song song cách đều từ một plane được chọn, nhập số lượng plane vào
hộp Number of Planes to Create

.

Single offset plane

Multiple offset planes

Normal to Curve: Tạo một plane đi qua một điểm và vuông góc với một cạnh, trụchoặc
đường cong.
o
o

Chọn một cạnh, trục hoặc đường cong và một điểm hoặc đỉnh.
Kiểm Set origin on curveđểđặt góc trên đườ ng này; theo mặc định, gốc được đặt trên
điểm hoặc đỉnh được chọn.

Trongví dụnày, bạnchỉ cần

chọn đườngxoắn ốc để tạo
plane mới. Plane 4 vuông góc
với đường xoắn ốc này.

Đườ ngtròn được dẫn
dọctheohelix để tạora

Chiếclòxonày đượcdùng
làm bộ phận tiếp xúc pin.

cái lò xo.

On Surface: Tạo một plane trên một bề mặt không phẳng hoặc angular surface.
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o
o

Chọn một surface.
Chọn một sketch point trên đó.

Các ví dụ Plane On Surface
Bạn có thể tạo các kiểu plane bằng công cụOn Surface

trong Plane PropertyManager:

Một bề mặt và một điểm không nằ m trên bề mặt này, sử dụng điểm chiếu của nóhoặc một điểm gần
nhất.
1.Select the sketch point and the model surface.
Có hai options xuất hiện trong Plane
PropertyManager: Project to nearest location
on surface (chiếu đến vị trí gần nhất trên bề
mặt) và Project onto surface along normal
(chiếu lên bề mặt theo hướng vuông góc).
2.Chọn một option.
Hình preview c ủa plane mới xuất hiện.

Project to nearest location on surfaceđược chọn.
Plane mới được tạo tại điểm gần nhất trên surface đối
với điểm sketch được chọn.

Một mặt trụ và một plane
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Project onto surface along sketch normalđược
chọn. Plane mới được tạo tại điểm chiếu của điểm
được chọn, theo hướng vuông góc với mặt phẳng
sketch của điểm được chọn, lên surface. Kiểm
Reverse nếu preview của plane không xuất hiện.

1.Chọn mặt trụ.

2.Chọn một plane đi qua trục của mặt trụ.
Hình preview c ủa plane mới được tạo tiếp

tuyến với mặt trụ tại đường giao tuyến của
mặt trụvà plane được chọn.

3.Kiểm Normal plane (tùy chọn).
Hình preview c ủa plane mới xuất hiện với

một góc Offset

45 độ. Bạn có thểđiều

chỉnh góc offset này, nếu cần. Plane mới đi
qua trục của mặt trụ.

Một mặt côn và một plane
1.Select the conical face.
2.Select a plane that intersects the selected
face.
The preview of the new plane is created tangent
to the selected surface, along the line where the
plane intersects the surface.
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3.Select the Normal plane check box
(optional).

The plane preview changes. The axis of the
selected face is used for an at-angle plane
relative to the selected plane, creating a new
plane normal to the selected surface.
4.Adjust the angle of the new plane in the
Offset

box.

The new plane

A surface, a plane, and an edge
1.Select a surface.
2.Select a plane that
cuts through the
surface.
3.Select an edge on the
surface.
A preview of the new
plane appears.
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The plane is created
Plane tangency
tangent to the selected
surface at the point
where the selected
plane intersects the
selected edge.

The new plane

Drag and Drop: Bạn có th ểkéo và thảđể tạo một plane.
o
o

Chọn đường bao một plane có sẵn.
GiưCtrl và kéo plane đến vị trí mới.

Hộpthoại Plane xuấthiện với Offset Distance

đượcchọn. Mộthìnhprev iew c ủaplane mới

xuất hiện trong vùng đồ họa.
o

Thả plane mới vào vị trí mới.

oĐiều chỉnh lại giá trị offset trong PropertyManager, nếu cần.
Các đối tượng được chọn xuất hiện trong hộp Reference Entities

. Một preview của plane mới

xuất hiện trong vùng đồ họa.
o

Click OKđể tạo plane này.

Plane mới xuất hiện trong vùng đồ họa và được kê trong cây FeatureManager.
NOTES:
Để hủy thao tác này, click Cancel.
Để xem trợgiúp, click Help.
Để tạo nhiều plane, click Keep Visible

để giữ lại Plane PropertyManager.

Di chuyển, Resize và Copy các mặt phẳng
B¹n cã thÓ di chuyÓn, resize vµ copy c¸c mÆt ph¼ng b»ng c¸c handle vµ c¸c c¹nh
cña mÆt ph¼ng.
HiÓn thÞ c¸c handle cña plane:
Click tªn mÆt ph¼ng trong C©y thiÕt kÕ hoÆc vïng ®å ho¹, - hoÆc Click c¹nh cña mÆt ph¼ng ®ã.
Sö dông c¸c handle vµ c¸c c¹nh cña mÆt ph¼ng, b¹n cã thÓ:
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§Þnh cì mÆt ph¼ng b»ng c¸ch kÐo gãc hoÆc handle cña c¹nh mÆt ph¼ng.
Di chuyÓn mÆt ph¼ng b»ng c¸ch kÐo c¸c c¹nh mÆt ph¼ng.
Copy mÆt ph¼ng b»ng c¸ch chän mÆt ph¼ng trong vïng ®å ho¹, gi÷ Ctrl key vµ
kÐo c¹nh ®Õn vÞ trÝ míi. Mét mÆt ph¼ng song song sÏ ®-îc t¹o.
Thay ®æi kho¶ng c¸ch offset, gãc nghiªng hoÆc kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c mÆt ph¼ng:
1.Double-click mÆt ph¼ng ®Ó hiÓn thÞ kho¶ng c¸ch offset hoÆc gãc nghiªng.
2.Double-clickkÝchth-íchoÆcgãc®évµgâgÝatrÞmíivµohéptho¹i
Modify.
- hoÆc 1.Right-click tªn mÆt ph¼ng trong C©y thiÕt kÕ.
2.Chän Edit Definition.
3.Gâ gÝa trÞ míi ®Ó x¸c ®Þnh mÆt ph¼ng vµ click Finish.

Đổi tên các mặt phẳng
Thay ®æi c¸c tªn mÆt ph¼ng cÊu tróc trong tµi liÖu hiÖn thêi:
1.Click-dõng-click tªn mÆt ph¼ng trong C©y thiÕt kÕ.
2.Gâ tªn míi.
TIP: Khi b¹n t¹o thªm c¸c mÆt ph¼ng cÊu tróc, tèt nhÊt nªn ®ái tªn chóng thµnh
tªn chØ môc ®Ých.
Thay ®æi tªn mÆc ®Þnh dïng cho c¸c mÆt ph¼ng:
B¹n cã thÓ t¹o c¸c tªn mÆc ®Þnh míi thay cho c¸c tªn cã s½n vµ l-u th«ng tin nµy
trong mét tµi liÖu mÉu.

Hiển thị các mặt phẳng
B¹n cã thÓ t¾t bËt hiÓn thÞ c¸c plane.
Click View, Planes. Mét dÊukiÓm c¹nh môc menu nghÜa lµ c¸c mÆt ph¼nghiÓn thÞ
(trõ nh÷ng mÆt ph¼ng b¹n ®· Èn riªng).
Èn hoÆc hiÓn thÞ c¸c mÆt ph¼ng riªng:
1.Right-click mÆt ph¼ng trong vïng ®å ho¹ hoÆc C©y thiÕt kÕ.
2.Chän Hide hoÆc Show.
L-u ý: C¸cplane lu«n ph¸t s¸ng khi b¹n chän chóng, ngay c¶ khi chóng bÞ Èn.

Axis (đường tâm)
Khái quát
B¹n cã thÓ dïng mét ®-êng t©m trong viÖc t¹o h×nh vÏ hoÆc t¹o d·y trßn. Mäi bÒ
mÆt trô hoÆc c«n ®Òu cã ®-êng t©m. C¸c ®-êng t©m t¹m thêi ®-îc t¹o hoµn toµn nhê
c¸c bÒ mÆt trô hoÆc c«n trong m« h×nh. B¹n cã thÓ ®Æt mÆc ®Þnh Èn hoÆc hiÓn thÞ
tÊt c¶ c¸c ®-êng t©m t¹m thêi.
HiÓn thÞ c¸c ®-êng t©m t¹m thêi:
Click View, Temporary Axes. Mét dÊu kiÓm c¹nh môc menu
cã nghÜa chóng ®-îc nh×n thÊy.
T¾t bËt hiÓn thÞ c¸c ®-êng t©m:
Click View, Axes. Mét dÊu kiÓm c¹nh môc menu nghÜa lµ
c¸c plane hiÓn thÞ (trõ nh÷ng plane b¹n ®· Èn riªng).
Èn riªng c¸c ®-êng t©m:
1.Right-click ®-êng t©m trong vïng ®å ho¹ hoÆc C©y thiÕt kÕ.
2.Chän Hide hoÆc Show.
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Đường tâm tham chiếu
T¹o ®-êng t©m tham chiÕu (hoÆc ®-êng t©m cÊu tróc):
1.Click Axis

trªnthanhReferenceGeometry,hoÆcclick Insert,

Reference Geometry, Axis.
2.Chän kiÓu ®-êng t©m tõ hép Defined by:
One Line/Edge/Axis. Chän mét ®-êng th¼ng sketch, mét c¹nh, hoÆc chän
View, Temporary Axes vµ chän ®-êng t©m hiÓn thÞ.
TwoPlanes. ChänhaibÒmÆtph¼ng,hoÆcchän View, Planes,råi chän
hai mÆt ph¼ng.
Two Points/Vertices. Chän hai ®iÓm, ®Ønh hoÆc trung ®iÓm.
Cylindrical/Conical Surface. Chän mét bÒ mÆt trô hoÆc c«n.
PointandSurface. ChänmétbÒmÆthoÆcmÆtph¼ngvµmét®iÓmhay
trung®iÓm. §-êng t©mkÕtqu¶sÏvu«nggãcvíibÒ mÆt t¹i®iÓm®-îc
chän. NÕu bÒ mÆt kh«ng ph¼ng, ®iÓm ®ã ph¶i n»m trªn bÒ mÆt nµy.
3.x¸c®Þnhc¸cmôcliÖtkªtronghép Selecteditems t-¬ngxøngc¸clùa
chän cña b¹n.
4.Click OK.
5.Click View, Axes ®Ó xem ®-êng t©m míi.

Hệ toạ độ
B¹n cã thÓ ®Þnh nghÜa mét hÖ to¹ ®é cho mét part hoÆc assembly. Dïng hÖ to¹ ®é
nµyvíic¸cc«ng cô Measure vµ Mass Properties vµ xuÊt c¸c tµi liÖu SolidWorks
sang IGES, STL, ACIS, STEP, Parasolid …

Tạo một hệ toạ độ
1.Click CoordinateSystem

trªnthanhc«ngcôReference Geometry,hoÆc

click Insert, Reference Geometry, Coordinate System.
2.Chänmét®Ønh,®iÓm,trung®iÓmhoÆc®iÓmgècmÆc®ÞnhtrªnparthoÆc
assembly. Tªn ®èi t-îng ®-îc kª trong hép Origin.
3.Click trong hép cho X, Y, hoÆc Z vµ click mét trong sè sau ®Ó chØ h-íng
cho trôc ®-îc chän:
Vertex, point,hoÆc midpoint. TrôcnµysÏdãngtheoh-íng®iÓm®-îc
chän.
Linear edge or sketch line. Trôc nµy sÏ dãng song song víi c¹nh hoÆc
®-êng ®-îc chän.
Non-linear edge or sketch entity. Trôc nµy sÏ dãng theoh-íng vÞ trÝ
®-îc chän trªn thùc thÓ ®-îc chän.
Planar face. Trôc nµy sÏ dãng vu«ng gãc víi bÒ mÆt ph¼ng ®-îc chän.
4.Clickhépkh¸ctrongmôc Axes vµchänentitykh¸c®Ó®ÞnhnghÜatrôc
nµy.
NÕub¹ncÇnthay®æic¸clùachän,right-clicktrongvïng®åho¹vµ
chän Clear Selections.
NÕu b¹n cÇn ®æi l¹i h-íng mét trôc, kiÓm Flip d-íi ®Þnh nghÜa cña nã.
5.Khi c¸c to¹ ®é ®· ®-îc x¸c ®Þnh, click OK.

Chuyển hệ toạ độ đến vị trÝ míi
Cã thÓ b¹n cÇn ®Æt l¹i gèc to¹ ®é vµo n¬i kh«ng cã c¸c c¹nh, ®Ønh hoÆc ®iÓm, vèn
chophÐp®ÞnhnghÜahÖ to¹®é.Trong tr-ênghîpnµy,b¹ncã thÓ®ÞnhnghÜa hÖ
to¹ ®é t¹i mét n¬i trªn part cã c¸c entity b¹n cÇn. Sau ®ã, b¹n cã thÓ di chuyÓn
gèc míi ®Õn vÞ trÝ b¹n muèn.
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1.Click Coordinate System
System.

hoÆc Insert, ReferenceGeometry, Coordinate

2.§Þnh nghÜa hÖ to¹ ®é t¹i mét vÞ trÝ trªn part cã c¸c thùc thÓ b¹n cÇn ®Ó
kiÓm so¸t gãc vµ h-íng mçi trôc.
3.Click hép Origin vµ click vµo vÞ trÝ b¹n muèn chuyÓn gèc ®Õn.
4.Click OK. Gèc to¹ ®é sÏ ®-îc chuyÓn ®Õn vÞ trÝ b¹n ®·chän.
NOTE: Khi b¹n t¹o mét hÖ to¹ ®é, viÖc ®Æt mét c¸i tªn cã ý nghÜa ®Ó lµm râ
môc®Ýchcñanãlµmétýt-ënghay.H·yclick-dõng-clicktªnhÖto¹®é
trong C©y thiÕt kÕ vµ nhËp mét tªn míi.

Chuyển h×nh vẽ thµnh đường cấu tróc
B¹n cã thÓ chuyÓn c¸c thùc thÓ vÏ thµnh h×nh cÊu tróc ®Ó dïng trong viÖc t¹o m«
h×nh h×nh häc.
ChuyÓn c¸c thùc thÓ sketch thµnh h×nh cÊu tróc:
1.Chän c¸c thùc thÓ vÏ b¹n muèn chuyÓn.
2.Lµm mét trong c¸c viÖc sau:
Click Construction Geometry

trªn thanh c«ng cô Sketch Tools.

KiÓm For construction trong B¶n thuéc tÝnh.
ChuyÓn c¸c thùc thÓ sketch trong mét drawing thµnh h×nh cÊu tróc:
Chänc¸cthùcthÓsketchb¹nmuènchuyÓnvµdïngméttrongc¸cph-¬ngph¸p
sau:
Click Construction Geometry

trªn thanh c«ng côSketch Tools.

Click Tools, Sketch Entity, Construction Geometry.
KiÓm For construction trong B¶ng thuéc tÝnh.
Right-click thùc thÓ sketch vµ chän Construction Geometry.

Đường cong
B¹n cã thÓ t¹o mét sè kiÓu ®-êng cong 3D b»ng nh÷ng ph-¬ng ph¸p sau:
Projected Curve- Tõ mét sketch ®-îc chiÕu lªn mét bÒ mÆt m« h×nh hay mÆt,
hoÆc tõ nh÷ng ®-êng ®-îc vÏ trªn nh÷ng mÆt ph¼ng giao nhau
CompositeCurve -TõsùkÕthîpc¸c®-êngcong,h×nhvÏvµc¸cc¹nhm«
h×nh.
Helix vµSpiral -b»ngviÖcvÏmétvßng trßn,x¸c®Þnhpitch,sèvßngvµ
chiÒu cao.
SplitLine- Tõmétsketch®-îcchiÕulªnc¸cbÒmÆtph¼nghoÆccong
(®-êng sinh)
Curve Through Reference Points - Tõ c¸c ®iÓm do b¹n x¸c ®Þnh hoÆc c¸c ®iÓm
cã s½n.
CurveThroughFreePoints- Tõmétdanhs¸chc¸cto¹®éX,Y,Zcñac¸c
®iÓm.
B¹n cã thÓ sö dông c¸c ®-êng cong nµy ®Ó t¹o c¸c feature cña m« h×nh ®Æc. VÝ dô,
b¹ncãthÓdïngmét®-êngconglµm®-êngdÉnhoÆc®-êngl¸ichométsweep
feature,®-êngl¸ichométloftfeature, partinglinechométdraftfeature,
v.v…

Chiếu đường cong Sketch lên một bềmặt
B¹ncãthÓchiÕumét®-êngcongsketchlªnmétbÒmÆtm«h×nh®Ót¹oramét
®-êng cong 3D.
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1.VÏmét®-êngcongkhÐpkÝnhoÆcmëtrªn
métmÆtph¼nghoÆcbÒmÆtph¼ngcñam«
h×nh.
2.Chän®-êngcongnµy,gi÷ Ctrl vµchänbÒ
mÆt b¹n muèn chiÕu ®-êng cong nµy lªn.
3.Click Projection
Curves,
hoÆc
Projected.
4.KiÓm Reverse,
cÇn.

trªn thanh c«ng cô
click
Insert,
Curve,
nÕu

5.Click OK.
§-êng cong xuÊt hiÖn trong
C©ythiÕtkÕvµtrªnbÒ
mÆt ®-îc chän.
§-êng cong
võa chiÕu ®-îc dïng lµm
sweep path

Đường cong chiếu từSketch lên Sketch
B¹n còng cã thÓ t¹o ®-êng cong 3D ®-îc h×nh dung lµ giao tuyÕn cña hai mÆt cong
giao nhau vèn ®-îc sinh ra b»ng c¸ch extrude c¸c sketch trªn hai mÆt ph¼ng giao
nhau.
1.T¹ométsketchtrªnmçimÆtph¼nggiaonhau,®ãngtõng
sketchsaukhivÏxong.Dãngc¸ch×nhvÏsaochokhi
chóng ®-îc chiÕu th¼ng gãc lªn c¸c mÆt ph¼ng mµ chóng ®·
®-îc vÏ lªn, c¸c mÆt cong t-ëng t-îng giao nhau sÏ t¹o ra
giao tuyÕn mong muèn.
2.Gi÷ Ctrl vµ chän c¶ hai sketch.
3.Click Projection

trªn thanh c«ng cô Curves, hoÆc click Insert, Curve,

Projected, råi click OK ®Ó t¹o ®-êng cong. HÖ thèng sÏ t¹o ra ®-êng cong.

Haisketch(x¸m)chiÕu
lªnnhau®Ót¹ora
®-êng cong 3D (xanh l¸
c©y).

§-êngcongnµy®-îc
dïng lµm ®-êng dÉn cho
sweep.

§Ólµmd©ydÉncho
phÝch c¾m ®iÖn.

Đường cong kết hợp
B¹ncãthÓt¹oc¸c®-êngcongkÕtphèihîpb»ngc¸chkÕthîpc¸c®-êngcong,
h×nh sketch vµ c¸c c¹nh m« h×nh thµnh mét ®-êng cong ®¬n.
1.Click CompositeCurve

trªnthanhc«ngcôCurveshoÆcclick Insert,

Curve, Composite.
2.Clickc¸c®èit-îngb¹nmuènkÕthîp(c¸cthùcthÓsketch,c¸cc¹nh
v.v…). Danh s¸ch chóng hiÓn thÞ trong hép Items to join.
3.Click OK ®Ó t¹o ®-êng cong phèi hîp.
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Chänc¸cc¹nhtrªn
m« h×nh.

VÏsweepprofileråidïng
®-êngcongphèihîplµmsweep
path.

T¹o sweep cut.

Helix (Đường xoắn ốc)
§-êngxo¾nèccãthÓdïng®Ólµ®-êngdÉnhoÆc®-êngl¸i chosweephoÆcloft
feature.
1.MësketchvµvÏmétvßngtrßn.§-êngkÝnhvßngtrßnnµysÏkiÓmso¸t
®-êng kÝnh xo¾n èc.
2.§ãng sketch vµ chän vßng trßn.
3.Click Helix

trªnthanhc«ngcôCurveshoÆcclick Insert,Curve,

Helix/Spiral.
4.Chän mét ®Þnh nghÜa tõ danh s¸ch Defined by:
Pitch and Revolution: b-íc vµ sè vßng
Height and Revolution: ChiÒu cao vµ sè vßng
Height and Pitch: chiÒu cao vµ b-íc
§Ó®ÞnhnghÜamét®-êngxo¾nèc,ph¶ix¸c®ÞnhhaigÝatrÞvµgÝa trÞ
thø ba sÏ ®-îc tÝnh tù ®éng.
5.Tuú thuéc vµo ®Þnh nghÜa, h·y x¸c ®Þnh c¸c gÝa trÞ cho Height, Pitch, vµ
Revolutions.
6.§Ót¹ohelixbópm¨ng,kiÓm TaperHelix,x¸c®Þnhgãcvuèt Angle vµ
h-íng vuèt (ra hoÆc vµo).
7.NÕu cÇn, x¸c ®Þnh gãc b¾t ®Çu Starting Angle cho vßng xo¾n ®Çu tiªn cña
helix.
8.KiÓm Reversedirection ®Ó helix ph¸t theo h-íng triÓn ng-îc l¹i tõ ®iÓm
gèc.
9.Click Clockwise hoÆc Counterclockwise ®Ó chän h-íng xo¾n.
10.

Click OK.

Spiral
1.Më sketch vµ vÏ mét ®-êng trßn. B¸n kÝnh ®-êng trßn lµ b¸n kÝnh spiral t¹i
®iÓm xuÊt ph¸t.
2.§ãng sketch vµ chän ®-êng trßn.
3.Click Helix

trªnthanhc«ngcôCurveshoÆcclick Insert, Curve,

Helix/Spiral.
4.Chän Spiral tõ sö dông Defined by.
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5.GâmétgÝatrÞcho Pitch –nãquy®Þnh tû lÖ thay®æib¸nkÝnhchomçi
vßng.
L-u ý: gÝa trÞ Pitch ph¶i lín h¬n 0.0 vµ kh«ng v-ît 200000.
6.X¸c ®Þnh sè Revolutions – sè vßng xo¸y cña spiral (kh«ng buéc ph¶i lµsè
nguyªn).
7.KiÓm Reverse direction ®Ó t¹o mét spiral xo¸y vµo.
8.X¸c ®Þnh gÝa trÞ trong hép Starting angle ®Ó chØ n¬i b¾t ®Çu spiral.
9.Click Clockwise hoÆc Counterclockwise ®Ó chän chiÒu quay.
10.

Click OK.

Split Lines
The Split Line

tool on the Curves toolbar projects a sketch to curved or planar faces. It divides a

selected face into multiple separate faces, enabling you to select each face. You can also project a sketch
onto a surface body. You can use this tool to create two types of split lines:
Projection. Projects a sketch line on a surface.
Silhouette. Creates a split line on a cylindrical part.
To create a projection split line:
1.Sketch a line to project as a split line.
2.Click Split Line

on the Curves toolbar, or click Insert, Curve, Split Line.

The Split Line PropertyManager appears.
3.Under Type of Split, select Projection.
4.Under Selections, do the following:
If necessary, click the Sketch to Project

box and select the sketched line in the

flyout FeatureManager design tree or in the graphics area.

 Click the Faces to Split
boxand select the faces around the perimeter of the part that you want
the split line to pass through.
 Select the Single Direction check box to project the split line in only one direction.
 Select the Reverse Direction check box, if necessary, to project the split line in the opposite
direction.
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5.Click OK

.

The sketch line is projected onto the faces you selected. In this example, the four sides were
selected. The split line appears on each face, dividing each face into two sections.
Click here for an example of a projected split line on a surface.

Before

After

To create a silhouette split line:
1.Click Split Line

on the Curves toolbar, or click Insert, Curve, Split Line.

The Split Line PropertyManager appears.
2.Under Type of Split, click Silhouette.
3.Under Selections, do the following:
 Under Direction of Pull

, in the flyout FeatureManager design tree or graphics

area, select a plane to project through the model's silhouette (outer edges).
 Under Faces to Split
planar.
4.Click OK

, select one or more faces to split. The faces cannot be

.

The plane is projected through the model, creating silhouette split lines where the plane intersects
the outer edges of the selected faces.
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The selected plane is projected through the model in
the direction of pull.

A silhouette split line is created on the model where
the selected plane projected through the outer model
edges.

Split Line
SplitLinechiÕumét®-êngcongsketch lªn c¸cbÒmÆtm«h×nh. Nã t¸chbÒ mÆt
®-îc chän thµnh c¸c bÒ mÆt riªng biÖt ®Ó cã thÓ chän tõng c¸i. C¸c Split Line cã
thÓ ®-îc dïng ®Ó t¹o c¸c feature sau:
Draft feature víi parting line
Face blend fillet dïng hold line
Radiate surface

Chiếu Split Line
1.VÏ mét ®-êng ®Ó chiÕu thµnh split line.
2.Click Split Line

trªnthanhc«ngcôCurveshoÆcclick Insert, Curve,

Split Line.
3.Trong hép tho¹i Split Lines, chän Projection vµ click Next.
4.Click hép Sketch to Project vµ chän ®-êng võa vÏ trong C©y thiÕt kÕ.
5.Click hép Faces to Split, gi÷ Ctrl vµ chän tÊt c¶ c¸c bÒ mÆt quanh chu vi
cña part mµ b¹n muèn split line nµy ®i qua.
6.Click Single Direction nÕu b¹n muèn split line chØ chiÕu theo mét h-íng.
7.Click Reverse Direction ®Ó chiÕu split line sang h-íng ng-îc l¹i.
8.Click Finish.

Silhouette Split Line
1.Click Split Line

trªnthanhc«ngcôCurveshoÆcclick Insert, Curve,

Split Line.
2.Trong hép tho¹i Split Lines, chän Silhouette vµ click Next.
3.Click hép Direction to Pull.
4.Trong C©y thiÕt kÕ, click plane chiÕu qua silhouette.
5.Clickhép FacestoSplit,gi÷ Ctrl vµclickméthoÆcnhiÒubÒmÆttiÕp
tuyÕn ®Ó t¸ch (not the circular end face). C¸c bÒ mÆt kh«ng thÓ ph¼ng.
6.Click Finish.

Đường cong qua các điểm tham chiếu
T¹o mét ®-êng cong qua c¸c ®iÓm n»m trªn mét hoÆc nhiÒu plane.
1.Click 3DCurve

trªnthanhc«ngcôCurveshoÆcclick Insert,Curve,

CurveThroughReferencePoints.B¶ngthuéctÝnh CurveThroughReference
Points xuÊt hiÖn.
2.Chänc¸c®iÓmvÏhoÆc®ØnhhoÆcc¶hailo¹i,theothøtùb¹nmuènt¹o
®-êng cong.
Khi b¹n chän, c¸c ®èi t-îng ®-îc liÖt kª trong hép Through Points.
3.NÕu b¹n muèn khÐp kÝn ®-êng cong, kiÓm ClosedCurve. Click OK.
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Đường cong qua các điểm tựdo
1.Click CurveThrough FreePoints

trªnthanhc«ngcôCurveshoÆcclick

Insert, Curve, Curve Through Free Points.
2.T¹o c¸c bé to¹ ®é míi b»ng c¸ch double-clicking c¸c « trong c¸c cét X, Y,
vµ Z råi nhËp mçi lÇn mét to¹ ®é ®iÓm. (§-îc t¹o bªn ngoµi sketch, c¸c to¹
®é X, Y, and Z ®-îc thÓ hiÖn víi sù l-u t©m ®Õn hÖ to¹ ®é cña Plane1.)
L-u ý: C¸c sè trong cét Point x¸c ®Þnh thø tù nèi c¸c ®iÓm.
3.Click OK ®Ó hiÓn thÞ ®-êng cong.
C¸c mÑo lµm viÖc víi c«ng cô nµy:
Open an existing curve file. Click Browse vµt×m ®Õn file cña ®-êng cong
®Ómë.B¹ncãthÓmëc¸cfile .sldcrv hoÆc .txt cãcïng®Þnhd¹ngnh.sldcrv. B¹n còng cã thÓt¹o c¸c ®-êng cong 3D trong Excel, l-u chóng nhc¸cfile .txt,sau®ãmëchóngtrongSolidWorks.§ÓcãthÓmë®-îcc¸c
text file, chóng chØ ®-îc cã c¸c d÷ liÖu to¹ ®é (kh«ng cã c¸c nh·n X, Y, Z
, hoÆc c¸c d÷ liÖu kh«ng liªn quan kh¸c).
Change coordinates. Double-click mét«vµ nhËp mét gÝa trÞ míi. (Khi b¹n
nhËp c¸c gÝa trÞ, l-u ý h×nh xem tr-íc cña ®-êng cong hiÓn thÞ trong vïng
®å ho¹.)
Add a row. Double-click mét « trong hµng d-íi hµng sè cuèi cïng.
Insert a row. KÐo con trá ngang qua mét hµng ®Ó chän nã råi click Insert.
Mét hµng míi ®-îc chÌn trªn hµng ®-îc chän.
Delete a row. KÐo con trá ngang qua mét hµng ®Ó chän nã råi nhÊn Delete.
Save the curve file. Click Save hoÆc Save As, t×m ®Õn vÞ trÝ b¹n muèn vµ
x¸c ®Þnh filename. NÕu b¹n kh«ng x¸c ®Þnh phÇn më réng, SolidWorks sÏ thªm
phÇn më réng .sldcrv.

Đường cong từ tập tin
T¹o mét ®-êng cong tõ mét file cã s½n chøa c¸c gÝa trÞ to¹ ®é:
1.T¹ométtËptin®iÓmb»ngméttr×nhbiªn tËptext,worksheet,hoÆctiÖn
Ýchkh¸c. §Þnhd¹ngcñafilenµyph¶i cãbacét,nh·nhoÆclist cñac¸c
to¹®éX,Y,Z.NÕub¹ndïngmétb¶ngtÝnh®Ót¹ofile,h·yl-unãnhtext, víi c¸c nh·n hoÆc kho¶ng trèng nh- tr-êng ranh giíi.
2.2 Click Curve Through Free Points

trªn thanh c«ng cô Curves hoÆc click

Insert, Curve, Curve Through Free Points.
3.Click Browse ®ÕnvÞtrÝfile,råiclick Open.C¸cto¹®étrongfilenµy
hiÓn thÞ trong hép tho¹i Curve File. L-u ý c¸c sè trong cét Point, chØ thÞ
thø tù nèi c¸c ®iÓm.
4.KiÓm tra h×nh xem tr-íc cña ®-êng cong vµ söa ®æi c¸c to¹ ®é nÕu cÇn, ®Õn
khi b¹n hµi lßng víi kÕt qu¶. (Double-click mét «, råi söa ®æi gÝa trÞ.)
5.Click OK.

Các Feature
Khái quát vềcác Feature
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Các Feature là những hình dạng đặc biệt mà khi phối hợp lại, sẽ tạo thành part. Bạn cũng có thểđưa một số
loại feature vào các assembly.

Nhiều feature bắt nguồn từ những sketch; những feature khác, như shell hoặc fillet, lại được tạo ra khi bạn
chọ n các lệnh tương ứng và xác định các kích thước hay các đặc trưng bạn muốn.
Surface có thể dùng để tạo ra hoặc thay đổi các featurekhối đặc. Mặt có thểđược nhập từ các ứng dụng
khác rồilàm dày lên hoặc bằngcácphươ ng pháp khác để tạo ra hình thể khối đặc. Mặt có thểđược tạo
bằngnhữ ngcách tương tựnhư tạocácfeature đặc. Bạncóth ểextrude,revolve,sweep,loft, knit,hoặc
offset từ một bề mặt mô hình hoặc surface. Bạn cũng có thể extend, trim hoặc fillet một surface.

Thanh công cụ Features
Thanh công c ụFeatures cung cấp các công c ụđể tạ o ra các feature cho mô hình. Các công c ụfeature có

rất nhiều, nên không thểđể hết tất cảcác icon trên thanh công cụ Feature được. Bạn có th ể tuỳ biến thanh
công cụ này bằng cách thêm bớt các icon để phù hợp với cá ch là m v i ệc và tần xuất các thao tác của bạn.
Extruded Boss/Base

Rib

Rip

Revolved Boss/Base

Scale

Move/Size Features

Extruded Cut

Shell

Suppress

Revolved Cut

Draft

Unsuppress

Sweep

Simple Hole

Unsuppress with
Dependents

Loft

Hole Wizard

Linear Pattern

Fillet

Dome

Circular Pattern

Chamfer

Shape

Mirror Feature

Định cỡ và di chuyển các Features với các Handle
Các handle được đưa vào để bạn có th ể di chuyển, quay và định cỡcác feature extrude và revolve.

Hiển thị và sử dụng cáchandle của feature:
Click Move/Size Features

trênthanhcông cụFeatures.Click feature bạnmuốnhiệu chỉnhtrên Cây

thiết kế hoặc trong vùng đồ hoạ. Double-click feature để hiển thịcác handle và kích thước của feature.
Kéo handlequay

hoặc handle cỡ

để quay hoặc định cỡ feature.

Đểdichuyển một feature, bạn có th ểkéo nó đến vị trí mới bằng handle di chuyển

. Nếu feature bịcác

kích thước

hoặc tương quan định vị hạn chế chuyển động của nó, một thông điệp sẽ hỏi bạn muốn xoá hay
giữ các tương quan hoặc kích thướ c này.
- hoặc - GiữAlt khi bạn kéo đểduy trì các kích thướ c và và tương quan trên feature. Feature sẽđược phép
di chuyển nhưng chỉtrong các hướ ng không bịcác kích thước hoặc tương quan khống chế.
Khi kết thúc, click Move/Size Features lần nữa đểkhông hi ển thị handle nữa.
NOTE: Khi kéo một feature với handle di chuyển, các feature con sẽ di chuyển cùng cha nó. Khi giữShift và
kéofeature con, software sẽ cốduy trì vị trí tương quan giữa cha và con. Vịtrí này là cơ sởđểđặt các kích
thước và tương quan của con. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợ p (ví dụ, khi feature con đã xác định, hoặc
đã được lấy kích thước đến các đói tượng khác cha), con có thểkhông di chuyển theo cha như mong đợi.

Extrude Feature (Ép đẩy)
Khái niệm
Kh i ép đẩy một feature, bạn phải xác định một điều kiện kết thúc End Condition. Tuỳ thuộc vào kiểu ép đẩy

bạn chọn, hãy bổsung thêm những tuỳ chọn khả dụng.
Hướng Extrude
Quan sát hình xem trước để xác định hướng và chiề u s âu c ủa feature.
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Chọn các tham số dưới Direction 1để extrude theo một hướng từ mặt phẳng sketch.
Chọn các tham số dưới Direction 2để extrude cả hai hướng từ mặt phẳng sketch.
End Condition (điều kiện kết thúc)
Nếu chọn Blind hoặc Mid Plane, bạn phải xác định Depth

.

Nếu chọn Offset From Surface, bạn phải xác định Offset.
Nếu cần, kiểm Reverse offset.
Lưuý: Nếu EndCondition bạn chọngiựavào lựachọntrên mặthoặc đỉnh, click đối tượng đótrên
vùng đồ hoạ. Đối tượng lựa chọn sẽđược kê trong hộp Face/Plane

.

xác định chiều sâu extrusion.

Depth

đểphát

ReverseDirection: Click ReverseDirection

triển feature theo hướng ngược lại so với hướng hiển thị trong
hình xem trước ở vùng đồ hoạ.
Link to Thickness: Link to Thicknessđược sử dụng trên
các part kim loại mỏng. Việc chọn option này s ẽ tựđộng liên
kết chiều sâu của một extrude lồi với chiều dày của feature cơ
sở.
Flip Side: Flip Side to Cut xuất hiện khi cắt extrude. Theo
mặc định, phần vật liệu nằm bên trong profile sẽ bị lấy đi.
Chọn Flip Side to Cutđể lấy đi phần vật liệu bên ngoài profile.
Draft: Click Draft On/Off
kiểm Draft outward.

Cắt theo mặc định

để thêm độ dốc vào feature. Nhập một góc Draft Angle

10o dốc vào

Không dốc

Flip side cut

. Nếu cần, chọn

10o dốc ra

Thin Feature (vỏ mỏng): thêm hoặc bớt các thểtích thành mỏng đối với mô hình. Một Thin Feature base
có thể sử dụng như là cơ sở của part kim loại mỏng.
Chọn One-Direction, Two-Direction, hoặc Mid-Plane.
Nhập Thickness

cho feature vỏ mỏng.

Nếu chọn Two-Direction, nhập thêm Thickness

cho hướng thứ hai.

Nếu cần, chọn kiểm Cap ends và nhập Cap Thickness

.

End Condition Extrude (điều kiện kết thúc)
Khi extrude một profile, bạn cần chọn một Type trong hộp thoại Extrude Feature.

Blind
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Offset from
Surface

Phát triển feature từ

Phát triển feature từ

mặt phẳng sketch
đến một khoảng
cách xác định.

mặt phẳng sketch
đến khoảng cách đã
định đối với mặt
được chọn.

Through All

Mid Plane

Phát triển feature từ

Phát triển feature từ

mặt phẳng sketch
đến hết hình dạng
hình học có sẵn.

mặt phẳng sketch
bằng nhau theo hai
hướng.

Up to Next

Up to Vertex

Phát triển feature từ

Phát triển feature từ

mặt phẳng sketch
đến mặt kế tiếp có
biên dạng cụ thể.
(Mặt chặn phải trên
cùng một part.)

mặt phẳng sketch
đến một mặt phẳng
song song với nó và
đi qua một đỉnh xác
định.

Offset from
Surface

Up to Surface
Phát triển feature

Phát triển feature từ

từ mặt phẳng
sketch đến mặt
được chọn.

mặt phẳng sketch
đến khoảng cách đã
định đối với mặt
được chọn.

Extruded Boss/Base
Sau đây là những bước tạo một extuded boss/base feature
Tạo một extruded base hoặc boss:
1.

Với một sketch đang kích hoạt, click Extruded Boss/Base

trên thanh công c ụ Featureshoặc

Insert, Boss/Base, Extrude.
2.

Dưới Direction 1, làm như sau:
Chọn một End Condition.
Quans áthìnhxemtrướcvà nếu cần,click ReverseDirection

đểextrudetheo hướng

ngược lại.
Nhập Depth

.

Nếu cần, click Draft On/Off

để thêm độ dốc cho feature.

Nhập một Draft Angle.
Nếu cần, chọn kiểm Draft outward.
3.

Nếu cần, chọn kiểm Direction 2để áp dụng extrusion theo hướngthứhai.Làm theocác thủ tục
trong bước 2.

4.

Để tạo một feature mỏng, chọn kiểm Thin Feature và là m nh ư sau:
Chọn Type: One-Direction, Mid-Plane, hoặc Two-Direction.
Quan s áthình xemtr ướcvà nếu cần,click ReverseDirection

để tạo feature mỏngtrên

phía đối diện.
Nhập Direction 1Thickness

.

Nếu chọn Type là Two-Direction, nhập Direction 2 Thickness

.

Click hộp kiểm Cap endsđể làm đáy và tạo thành part r ỗng. Nhập Cap Thickness

.
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Click hộp kiểm Auto fillet cornersđểlàm tròn các góc. Cáinày ch ỉ dùng đối với cácbased
feature mỏng có profile mở. Nhập Fillet Radius
5.

Click OK

.

.

NOTE:Đối với các phần lồi trên tấm mỏng, click nhãn Link to Thicknessđểliên k ết chiều cao của
phần lồi với chiều dày của tấm.

Extrude Thin Feature
Khi sketch là một profile mở, bạn có th ể chọn Thin Feature trong Bảng thuộc tính.

Type: xác định có extrude feature mỏng hay không trong One-Direction, Mid-Plane, hoặc Two-Direction.
One-Direction extrude sketch theo một hướng bằng chiều dày thành đã xác định.
Mid-Plane extrude sketch theo hai hướng, chia chiều dày thành đã xác đị nh thành hai phần bằng nhau.
Two-Direction extrudesketchtheohai hướng với độdàykhácnhau(nhưxác địnhcho Direction1
Thickness và Direction 2 Thickness).
Wall Thickness: xác định chiều dày vách feature.
cho phép bạn đưa chiều dày vách vào bên trong profile. Mặc định là đưa

Reverse: ReverseDirection
chiều dày vách ra bên ngoài profile.

Các tuỳ chọn bổ sung
Đối với riêng thin feature base extrusion, bạn có th ểxác định các tuỳ chọn bổ sung như sau:
Cap Ends - Nếu bạn dùng một profile khép kín, bạn c ó thể sử dụng tuỳ chọn Cap Ends.
Tuỳ chọn này s ẽ phủ kín đáy feature, tạo ra một part rỗng. Nếu chọn option này, bạn phải xác định Cap
Thickness

.

Auto Filletcorners - Nếu bạn tạo một profile mở, bạn có thể sử dụng tuỳ chọn Auto Filletcorners.
Tuỳ chọn này t ạo ragóc lượn tại mỗt cạnh, nơi các đường thẳng gặp một góc. Nếu chọ noptionnày,
bạn phải xác định Fillet Radius

(bán kính trong củ a góc lượn).

Các ví dụ:

Direction 1 và
Direction 2 extude

Cap ends dùng cho
thin feature

Direction 1 và
Direction 2 thickness

Auto fillet corners
dùng cho thin feature

Extruded Cut
1.

Với mộtsketch đangkíchhoạt,click Extruded Cut
Insert, Cut, Extrude.

2.

Dưới Direction 1, làm như sau:
Chọn một End Condition.
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trênthanhcông cụFeatureshoặcclick

Quansáthìnhxemtrướcvà nếu cần,click ReverseDirection

đểextrudetheo hướng

ngược lại.
Nếu cần, chọn kiểm Flip side to cut.
Click Draft On/Off

để thêm độ dốc cho feature.

Nhập một Draft Angle.
Chọn kiểm Draft outwardđểđổi hướng dốc.
3.

Nếu cần, chọn kiểm Direction 2để áp dụng cut extrude theo hướng thứhai. Làm theo các thủ tục
đã nêu trong bước 2.

4.

Để tạo một feature mỏng, kiểm Thin Feature và là m nh ư sau:
Chọn một Type: One-Direction, Mid-Plane, hoặc Two-Direction.
Quan sát preview và n ếu cần, click Reverse Directionđể tạo feature mỏng theo phía ngược lại.

Nhập Direction 1Thickness

.

Nếu chọn Type là Two-Direction, nhập Direction 2 Thickness

.

5.Click OK.

Cut extrude

Chọn Flip side to
cut

Cut extrude có Draft

Cut extrude với Thin
Feature

Revolved Boss/Base (Xoay)
Revolve tạo một khối cơ sở hoặc phần lồi bằng cách xoay tròn sketch quanh một đường tâm. Góc mặc định
là 360°
. Bạn cũng có thể tạo revolved cut hoặc revolved surface.
1.

Vẽ một đường tâm và các profile.
Lưu ý: Khi lấy kích thước một revolve feature bên trong đường tâm, bạn tạo ra kích thước bán kính
cho revolve feature. Nếu lấy kích thước bênngoài đườ ng tâm, bạn tạo rakích thước đường kính
cho revolve feature.
Sketchcho mộtsolidrevolvedfeaturecóthểchứa một
hoặc nhiều profile khép kín khônggiao nhau. Nhưng phải
có mộtprofilechứa tất cảcácprofilekhác để tạo thành
một base revolved feature chứa nhiều profile.
Sketchcho thinhoặcsurfacerevolved featurechỉcó thể
chứa một profile đóng hoặc mởkhông tự giao.
Cácprofilekhông được cắt đườngtâm. N ếusketchcó

nhiều đường tâm,chọn một đường tâm là m tâ m tr ục cho
revolution.
2.Trên thanh công cụ Features, click một trong số:

Revolved Boss/Base
Revolved Cut

hoặc Insert, Boss/Base, Revolve.

hoặc Insert, Cut, Revolve.

Hoặc trên thanh công cụSurfaces, click Revolved Surface

hoặc Insert, Surface, Revolve
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3.

Dưới Revolve Parameters, làm như sau:
Chọn một Revolve Type (One-Direction, Mid-Plane, hoặc Two-Direction).
Xác đị nh góc quay Angle

.

Nếu bạnchọn RevolveType là Mid-Plane, Angleđượcphân đềutheohai hướng của mặt
phẳng sketch.
Nếu chọn RevolveType là Two-Direction , hãy xác định Angle cho mỗi hướng.
Nếu sử dụng các phím mũi tên để xác định Angle, hình preview s ẽ cho thấy hướng quay.
Click Reverse Direction

để quay feature theo hướng ngược lại.

4.Click Thin Featuređể tạo một revolve mỏng và là m nh ư sau:
Chọn một Type (One-Direction, Mid-Plane, hoặc Two-Direction).
Click Reverse Direction để áp dụngvách mỏng sang hướng ngược lại.
Nhập Direction 1 Thickness và Direction 2 Thickness, nếu chọn Type là Two-Direction.
5.Click OK.

Sweep (Ép profile theo đường dẫn)
Khái quát
Sweep tạo ra base, boss, cut, hoặc surface bằng cách di chuyển một profile (mặt
cắt) dọc theo một đường dẫn, theo các quy tắc sau:
Profilephảikhépkín đối vớibasehoặcbosssweep feature;profilecó
thể mở hoặc khép kín đối với surface sweep feature.
Path có thể mở hoặc kín.
Path có thể là một nhóm các đường cong sketch trong một sketch, một

đường cong, hoặc một nhóm cạ nh mô hình.
Điểm xuất phát của đường dẫn phải nằm trên mặt phẳng của profile.
Mặt cắt hoặc đường dẫn tự giao sẽkhông cho k ết quả.
Sweeps có thể gồm Sweep đơn giản và Sweeps có các guide curve

Sweep đơn giản
Tạo sweep đơm giản:
Bạn có thể tạo một sweep bằng multiple profiles.
1.

Sketch

2.

một profile kín không tựgiao trên một mặt phẳng.

3.

Tạo path để dẫn profile. Dùng một sketch, các cạnh mô hình có sẵn, hoặc các curve.

4.

Click một trong số:
Sweep

trên thanh công cụ Features hoặc Insert, Boss/Base, Sweep

Insert, Cut, Sweep
Swept Surface
5.

trên thanh công cụ Surfaces hoặc Insert, Surface, Sweep

Dưới Profile and Path, làm như sau:
Click Profile
Click Path

và chọn profile sketch trong vùng đồ hoạ.
và chọn path sketch trong vùng đồ hoạ.

NOTE: Nếu bạn chọn trước profile sketch hoặc path sketch, sketch đó sẽ hiển thị trong hộp tương
ứng của Bảng thuộc tính.
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6.

Áp dụng các Options nếu cần.
Lưu ý: Nhiều Option chỉ áp dụng cho các sweep có guide curve.

7.

Áp dụng Start/End Tangency nếu cần.

8.

Bạn có th ể tạo một Thin Feature sweep:
Chọn Type là One-Direction, Mid-Plane, hoặc Two-Direction.
Quan sát hìn h preview và click Reverse Direction,nếu cần.

Nhập Direction 1Thickness và nếu Type là Two-Direction, nhập Direction 2 Thickness .

Sweep với solid feature
9.

Sweep với thin feature

Click OK

Sweeps có các đường Guide
Bạn có th ểdùng các guide curve để kiểm soát các profile trung gian khi sketch được sweep dọc theo path.
Tạo sweep có các guide curve:
Lưu ý: Nếu bạn đã có các profile đểsweep với đườngguidevà đã gán tương quan Pierce, chuyển đến
bước 5.
1.

Tạo các guide curve, là một sketch, curve, hoặc cạnh mô hình.

2.

Tạo một path cho sweep. Nó cũng có thể là một sketch, curve, hoặc cạnh mô hình.
NOTE: Khi sử dụng các đường guide để tạo sweep, path phải là một đối tượng đơn (đường, cung
…) hoặc các phần tử của path phải tiếp tuyến với nhau (không gãy góc).

Path – đường thẳng đứng đi
qua ellipse
Đường Guide – phức tuyến

Profile – ellipse

3.

Vẽ profile cho sweep.

4.

Gáncác tươngquan Pierce trongprofilesketch, tạinhững nơicác đườngguidegiao vớiprofile.

Tươngquan Pierce làmcho mặt cắtthay đổi cỡvà/hoặchình dạng dọctheopath. Điềunày rất
quan trọng để mặt cắt gò theo các đường cong và không vice-versa.
5.

Click một trong số:
Sweep

trên thanh công cụ Features hoặc Insert, Boss, Sweep

Insert, Cut, Sweep
Swept Surface
6.

trên thanh công cụ Surfaces hoặc Insert, Surface, Sweep

Dưới Profile and Path, làm như sau:
Click Profile
Click Path

và chọn profile trong vùng đồ hoạ.
và chọn đường dẫn trong vùng đồ hoạ.
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Lưu ý: nếu bạn đã chọn trước profile hoặc đường dẫn, sketch đó sẽ hiển thị trong hộp tương ứng
của Bảng thuộc tính.
7.

Click Optionsđể áp dụng, nếu cần:
Orientation/Twist control: Nếu sweep có các đường guide, tiếp tuyến cuối được kiểm soát bởi
các lựa chọn: Follow path and 1st guide curve hoặc Follow 1st and 2nd guide curves.
Maintain tangency: Nếu mặt cắt sweep có các phần tử tiếp tuyến, chọn option này để các mặt
tương ứng trong sweep cũng tiếp tuyến. Các bề mặt phẳng, trụ hoặc côn vẫn được giữnguyên.
Các bề mặt liền kề sẽđược hợp nhất và các mặt cắt được lấy gần đúng. Các cung tròn có th ể
được convert thành các phức tuyến.
Advanced smoothing: Nếu mặt cắt sweep có các cung tròn hoặc elliptical, chúng sẽđược lấy
gần đúng để tạo ra các mặt chuyển tiếp đều đặn. Các cung có thểđược convert thành spline.

8.

Dưới Guide Curves, làm như sau:
Chọn Guide Curves
Click Move Up

trong vùng đồ hoạ.

hoặc Move Down

Click Show Sections

để thay đổi thứ tựdùng các đường guide.

và click c ác mũi tên

đểxemvà sửa chữaprofile bằng Section

Number.
9.

Click Start/End Tangencyđể áp dụng, nếu cần:
None. Không tiếp tuyến.
Path tangent. Sweep thẳng hướng với path tại hai đầu.
Direction vector. Sweep tiếp tuyến với cạnh thẳng hoặc đườ ng tâm, hoặ c vuông góc với mặt
phẳng được chọn. Chọn Direction vector rồi click cạnh, đường tâm hoặc mặt phẳng.
All faces. Sweep tiếp tuyến với các b ề mặt kế bên của hình khối có sẵn tại nơi xuất phát và kết
thúc. Chọn lựa này chỉ có hiệu lực khi sweep được gắn vào một hình khối có sẵn.
NOTE: Cáctuỳchọntiếptuyếnchosweep gầngiống vớicáctuỳchọntiếp tuyếnloft. Xem Loft
Tangency Optionsđểlàm ví dụ.

10. Click OK.
Các khuyến nghị khi tạo sweep với những đường guide

Các đề nghị sau sẽgiúp b ạn khi tạo một sweep có các đường guide.
Vẽ các đường path và guide: Vẽpathvà các guide curve tr ước; sau đó mới tạo section. Điều này
chophép bổsung tươngquan Pierce trongsection. Cácprofiletrunggianphụ thuộcvào s ựxác
định của cảpath và các guide curve.

Các tương quan: Lưu ý rằng các t ương quan nhưHorizontal hặc Vertical có thểđược gán tựđộng
khi vẽ section. Những tương quan này s ẽ chi phối hình dạng các section trung gian và tạ o ra các kết
quả bất ngờ.
Sử dụng Display/DeleteRelationsđểxoácác tươngquankhôngmuố ncó, vốngâyrac ácbi ến
dạng không mong muốn.
Chiều dài Path và guide curve: Path và các guide curve có thểcó chiều dài khác nhau.
o

Nếu các guide curves dài hơn path, sweep sẽdài nh ư path.

o

Nếu các guide curves ngắn hơn path, sweep sẽ dài bằng đường guide ngắn nhất.

Đường Guide
Các đường guide có thể gặp nhau tại một điểm chung, là đỉnh của mặt sweep. Bạn có th ểdùng các đường
congsketch, cạnhmôhìnhhoặc đườngconglàm đườngguide.Bạncóthể tạo mộtsweep với multiple
profiles.
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Sweep có các profile độc lập

Sweep có các profile lồng nhau
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Loft (Nối các profile)
Khái niệm
Loft tạo ra feature bằng cách chuyển tiếp giữa các profile. Có thể loft thành base, boss, cut, hoặc mặt.
Bạncó thể tạoloft một thin feature. Bạncó thể kiểmsoát magnitude and direction (mức độvà hướng)
của một tiếp tuyến trong loft. Bạn tạo một loft bằng hai hay nhiều profile. Chỉcó các profile đầu và/hoặc cuối
mới có th ể chỉ là một điểm.
Với một solid loft, các profile đầu và cuối phải là những bề mặt mô hình hoặc
bề mặt được tạo bởi các split line, profile phẳng, hoặc các mặt.
Bạn có thể tạo các ki ểu loft sau:
Loft đơn giản
Loft có profile không phẳng

Loft với đường split
Lofts có đường guide là profile phẳng và đường guide là những profile
không phẳng

Loft có đườ ng tâm

Loft Feature
Bạn có thể tạo một loft bằng cách k ết nối các profile.
Tạo một loft:
1.

Click Loft

, hoặc Insert, Boss, Loft. Chọn lần lượt các profile trong vùng đồ hoạ.

Mẹo: Với mỗi profile, hãy chọn điểm mà bạn muốn path của loft sẽđi qua. Trong Bảng thuộc tính,
các sketch được liệt kê dưới Profile

. Trong vùng đồ hoạ, một đường cong xem trước sẽ hiển thị

nối các đối tượng được chọn.
2.

Quan sát path xem trước. Nếu cần, click Up

hoặc Down

để xếp lại thứ tựcác profile, hoặc

chọn lại các sketch để nối theo các điểm khác trên nhữ ng profile này.
3.

Dưới Options, chọn các hộp kiểm sau, nếu cần:
Click MaintainTangencyđểcác mặttrong kếtquảlofttrởnêntiếptuyến nếucácphần tử
tương ứng là tiếp tuyến.
Click Advanced Smoothingđể làm mềm các mặt. Tuỳ chọn này chỉ khả dụng nếu các mặt cắt
loft có các cung tròn hay elliptical.

Click Close loftđể tạo khối khép kín dọc theo hướng loft. Sketch đầu và cuối sẽ nối tựđộng.
4.

Nếu bạn sử dụng các đường guide, click Guide Curves

, rồi chọn các sketch trong vùng đồ hoạ

dùng làm các đường guide. Nếu cần, click Up hoặc Downđể sắp xếp lại thứ tự các đường guide.

5.

Nếu sử dụng một đườngtâmtham sốlàm đối lập đối với mộtguidecurve,click Centerline
Parameters

6.

, rồi chọn sketch trong vùng đồ hoạđểdùng làm một đường tâm.

Nếumuốnchọn mộtoptionkháccho Starttangencytype hoặc Endtangencytype,click
Start/End Tangency.
Chọn kiểu tiếp tuyến đầu và cuối.
Đểcontrol tangency,nhập chiều dài tiếp tuyến đầu vàcuối trong Bảng thuộc tính,hoặc kéo
các mũi tên trong vùng đồ hoạ. Nếu cần, click Reverse Tangent Direction

7.

Kiểm Thin Featuređể tạo một thin feature.
Đặt Type và click Reverse Direction nếu cần.
Click Direction 1 Thickness
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và nếu cần, Direction 2 Thickness

.

8.

Click OK để tạoloft.

Loft với Profile không phẳng
1.

Tạo ít nhất một profile không phẳng. Profile không phẳng này c ó thể là một bề mặt hoặc cạnh của
mô hình.

2.

Lập các mặt phẳng cần thiết để vẽcác profile còn lại. Dùng các mặt phẳng c ó s ẵn hoặc tạo các mặt
phẳng mới. Chúng không buộc phải song song.

3.

Vẽcác profile.

4.Click một trong số:
Loft

trên thanh công cụ Features hoặc Insert,

Boss, Loft
Insert, Cut, Loft
Lofted Surface

trênthanhcông cụ Surfaces

hoặc Insert, Surface, Loft
Profilekhôngphẳng nằmtrên mặtcong củabossextrude. Các profile phẳng được vẽtrên các planes 4
và 5.
5.

Dưới Profile, làm như sau:
Chọn Profiles

đểlofttrongvùng đồhoạ.Chọn bề mặt củaprofilekhôngphẳngvàcác

profile khác theo thứ tự bằng cách click điểm tương ứng trên các profile. Bạn không cần chọn
chính xác các đỉnh; các đỉnh gần điểm này sẽđược sử dụng.
Xem xét hình xem tr ước và click Move Up

Move Down

hoặc

để sắp xếp lại các profile.

6.

Dưới Options,chọn Maintaintangency, Advanced
smoothing hoặc Close loft, nếu cần.

7.

Để kiểm soát tiếp tuyến, click Start/End Tangency.

8.

Để tạo loft vỏ mỏng, click Thin Feature.

9.Click OK .

Loft với Split Line
1.

Dùng một split lineđể tạo profile không phẳng trên một bề mặt mô hình.

2.

Thiết lập các mặt phẳng cần thiết cho các profile. Sử dụng các mặt phẳng có s ẵn hoặc tạo các mặt
phẳng mới. Các mặt phẳng này không buộc phải song song.

3.

Vẽcác profile.

4.

Click một trong số:
Loft

trên thanh công cụ Features hoặc Insert, Boss, Loft

Insert, Cut, Loft
Lofted Surface

trên thanh công cụ Surfaces hoặc Insert, Surface, Loft

Profile phẳng là một đường tròn tạo trên mặt
phẳng plane 4.

Bề mặt được tạo bởi split line hiển thị trên
base feature.
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5.

Dưới Profile, làm như sau:
Chọn Profilesđểloft trong vùng đồ hoạ.
Click Move Up hoặc Move Downđể xếp lại các pofile.

6.

Dưới Options, chọn Maintain tangency, Advanced smoothing hoặc Close loft, nếu cần.

7.

Để kiểm soát tiếp tuyến, click Start/End Tangency.

8.

Để tạo loft với vách mỏng, click Thin Feature.

9.

Click OK.

Loft có đường Guide và Profile phẳng
Bạncóth ể tạo loftcó đườngguide bằngcách sử dụng hai hoặcnhiềuprofilevà mộthoặcnhiều đường
guide để nối các profile này. Các profile có thể phẳng hoặc không phẳng. Các đường guide giúp bạn kiểm
soát các profile trung gian được sinh ra.
TạoLoft có Guide Curve và Profile phẳng:
1.

Vẽ một hoặc nhiều guide curve.

2.

Vẽ các profile. Xem Đề nghịđể sử dụng các guide curve với loft.

3.

Thêm các tương quan giữa các guide curve và các profile. Bạn có th ể sử dụng một sự kết hợp của:

Tương quan Pierce giữa cácguide curve và các điểm,
các điểm do người dùng xác định, hoặc cả hai loại, trên
profile.
Tươngquan Coincident giữacác điểm,các điểmdo
ngườidùngxác định,hoặc cảhailoại, củacácguide
curve và các profile.
Thêm các tương quan cho các profile sketch.

4.Click một trong số:
Loft trên thanh công cụ Features hoặc Insert, Boss, Loft
Insert, Cut, Loft
Lofted Surface trên thanh công cụ Surfaces hoặc Insert, Surface, Loft
5.

Dưới Profile, làm như sau:
Chọn Profiles trong vùng đồ hoạ.
Click Move Up hoặc Move Downđể thay đổi thứ tựcác profile.

6.

Dưới Options, chọn Maintain tangency, Advanced smoothing hoặc Close loft, tuỳ.

7.

Dưới Guide Curves, làm như sau:
Chọn Guide Curves trong vùng đồ hoạ.
Click Move Up hoặc Move Downđể thay đổi thứ tự sử dụng c ác đường guide.

8.

Bạn có thể kiểm soát mức độ tiếp tuyến và hướng loft giữa các sketch, bề mặt hoặc cạnh của các
mặt. Để kiểm soát Start/End Tangency, làm như sau:
Với Start tangency type chọn Normal to Profile, Direction Vector, hoặc All Faces.
NOTE: Nếu bạndùng DirectionVector là Starttangencytype,chọn một mặtphẳnghoặc
một cạnh thẳng hay đường tâm đểxác định Direction Vector
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.

Đặt Start Tangent Length. Dùng các handle trong vùng đồ hoạvà kéo để thay đổi các giá trị,
hoặc nhập giá trị trực tiếp trong Bảng thuộc tính.
Quan sát preview và click Reverse Tangent Directionđểđổi hướng tiếp tuyến.

Chọn một Endtangencytype và đặt một EndTangentLength. Nếu bạndùng Direction
Vector làm End tangency type, chọn một mặt phẳng (dùng Cây thi ết kế bay ra) hoặc một cạnh
thẳng hay đường tâm xác định Direction Vector.
Quan sát hình xem trướ c và ki ểm Reverse Tangent Direction đểđổi hướng tiếp tuyến.

Ví dụcác tu ỳ chọn tiếp tuyến của loft
Kiểm soát ti ếp tuyến của một loft tại các profile bát đầu và kết thúc. Bạn xác định Start và End Tangency
trên nhãn c ủa hộp thoại Advanced của Loft.
None. Không áp dụng tiếp tuyến.
Normal to Profile. Loft thẳng góc với mặt phẳng sketch của profile bắt đầu và kết thúc.
Direction Vector. Loft tiếp tuyến với một cạnh thẳng hoặc đường tâm được chọn, hoặc thẳng góc
với mặt phẳng được chọn. Click nút Direction Vector, rồi click cạnh, đườ ng tâm, hoặc mặt phẳng.
All Faces. Loft tiếp tuyến với các bề mặt liền kề của hình dạng c ó s ẵn tại nơi bắt đầu và kết thúc.
Lựa chọn này chỉ khả dụng khi loft được gắn vào hình dạng có sẵn.
Ví dụ kiểm soát mức độ tiếp tuyến và hướng direction

Loft giữa các cạnh của hai mặt

Loft preview không dùng Start

Loft dùng Normal to profile

tangency và End tangency

9.

cho cảStart tangency và
End tangency
Bạn có th ể tạo một Thin Feature loft. Để áp dụng Thin Feature, làm như sau:
Chọn một Type, One-Direction, Mid-Plane, hay Two-Direction.
Quan sát hình xem trướ c và click Reverse Direction , nếu cần.

Nhập Direction1Thickness và nếudùng Type là Two-Direction,nhập Direction2
Thickness.
Click OK .
Những ví dụởđây được tạo từcác profile này.
Profile đầu đượcconvert từ bề mặt củahình dạngcó
sẵn; cạnh mô hình được chọn là vector hướng.

Start Tangency: Không
End Tangency: Không

Start Tangency: Không
End Tangency: Thẳng góc Profile
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Start Tangency: Thẳng góc Profile
End Tangency: Không

Start Tangency: Thẳng góc Profile
End Tangency: Thẳng góc Profile

Start Tangency: Tất cảcác Face

Start Tangency: Tất cảcác Face

End Tangency: Không

End Tangency: Thẳng góc Profile

Start Tangency: Theo hướng Vector

Start Tangency: Theo hướng

End Tangency: Không

End Tangency: Thẳng góc Profile

Loft có đường Guide và Profile không phẳng
Bạn c ó thể tạo một loft có guide curve bằng hai hặc nhiều profile và một hoặc nhiều guide curve. Các profile
có thể phẳng hoặc không phẳng. Các guide curve giúp bạn kiểm soát các profile trung gian được sinh ra.
Tạo loft có các guide curve và các profile không ph ẳng:
1.Dùng một split lineđể tạo một profile không phẳng trên một bề mặt mô hình.

2.

Vẽ một hoặc nhiều guide curve.

3.Gán tương quan Pierce giữa các guide curve và một cạnh hoặc điểm trên bề mặt không phẳ ng này.

4.

Vẽcácprofile c ầnthiếtcòn lại đểloft.Gán tươngquan Pierce giữacácprofilevànhữngguide
curver.

với split line và guide curve

Profile không phẳng với split line và guide curve
dẫn đến một profile phẳng

5.Click một trong số:
Loft trên thanh công cụ Features hoặc Insert, Boss, Loft
Insert, Cut, Loft
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Lofted Surface trên thanh công cụSurfaces hoặc Insert, Surface, Loft
6.

Dưới Profile, làm như sau:
Trong vùng đồ hoạ, chọn bề mặt đường split và Profiles phẳng

theo thứ tự.

Click Move Up hoặc Move Downđể sắp xếp lại thứ tựcác profile.
7.

Dưới Options, chọn Maintain tangency, Advanced smoothing hoặc Close loft, nếu cần.

8.

Dưới Guide Curves, làm như sau:
Chọn Guide Curves trong vùng đồ hoạ.
Click Move Up hoặc Move Downđể thay đổi thứ tự các đường guide.

9.

Bạn có thể kiểm soát mức độ tiếp tuyếnvà hướng loft giữa các sketch, bề mặt hoặc cạnh của các
mặt. Để kiểm soát Start/End Tangency, làm như sau:
Với Start tangency type chọn Normal to Profile, Direction Vector, hoặc All Faces.
Lưu ý: Nếu dùng Direction Vector làm Start tangency type, chọn một mặt phẳng hoặc một
cạnh thẳng hay đườ ng tâm để xác định Direction Vector.
Đặt Start Tangent Length. Dùng các handle trong vùng đồ hoạvà kéo để thay đổi giá trị hoặc
nhập các giá trị trực tiếp vào Bảng thuộc tính.
Quan sát hình xem trướ c và click Reverse Tangent Directionđểđổi hướng tiếp tuyến.

Chọn một Endtangencytype và đặt EndTangent Length. Nếudùng DirectionVector làm
End tangency type, chọn một mặt phẳng khác (bằng Cây thiết kế ) hoặc một cạnh thẳng để
xác định Direction Vector .
Quan sát hình xem trướ c và click Reverse Tangent Direction đểđổi hướng tiếp tuyến.

10. Bạn có th ể tạo một Thin Feature loft. Để áp dụng Thin Feature, làm như sau:
Chọn Type, hoặc là One-Direction, Mid-Plane, hoặc Two-Direction.
Quan sát hìn h preview và click Reverse Direction , nếu cần.

Nhập Direction 1 Thickness và Two-Direction (nếu dùng Direction 2 Thickness)cho Type.
11.Click OK .

Loft với đường tâm
Bạncóthể tạoloft với mộtbiến thể của đườngcurvecó tác dụngnhư một đườngtâm.Các mặt phẳng
sketch của tất cả các mặt cắttrunggian đều vuông góc với đường tâm này. Đườ ng tâm đ ó có thể là một
đường cong sketch, một cạnh của mô hình hay một đường cong.
Sử dụng một centerline để dẫn loft:
1.

Tạo các profile.

2.

Vẽ một curve, hoặc tạo một curve. Curve này phải đi xuyên trong lòng các profile khép kín.
3.Click một trong số:
Loft trênthanhcông cụFeatureshoặc Insert,
Boss, Loft
Insert, Cut, Loft
LoftedSurface trênthanhcông cụ
Surfaces, hoặc Insert, Surface, Loft

4.

Dưới Profile, làm như sau:
Chọn Profilesđểloft trong vùng đồ hoạ.
Click Move Up hoặc Move Downđể xếp lại thứ tựcác profile.

5.

Dưới Options, chọn Maintain tangency, Advanced smoothing hoặc Close loft, nếu cần.

6.

Dưới Centerline Parameters, chọn Centerline trong vùng đồ hoạ.
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7.

Bạn có thể xem trước hiệu quả của đường tâm. Click Number of Sections và điều chỉnh con trượt
để thay đổi số preview của hộp thoại trong vùng đồ hoạ. Sau đó, click Show Sections
thoại các preview b ằng

để hộp

.

NOTE: Số lượng mặt cắt bạn xác đị nh có tác động đếnhình dạng của loft. Bạn có th ểphải tăng
giảm số lượng này đểđạt được kết quả mong muốn.
8.

Bạn có th ể kiểm soát tiếp tuyến và hướng loft giữa các sketche, bề mặt, đường tâm hoặc cạnh của
mặt. Để kiểm soát Start/End Tangency, làm như sau:
Với Start tangency type chọn Normal to Profile, Direction Vector, hoặc All Faces.
NOTE: Nếu bạn sử dụng DirectionVector làm Starttangencytype,chọn một mặtphẳng
hoặc một cạnh thẳng hay một đường tâm để xác định Direction Vector .
Đặt Start Tangent Length. Dùng các handle trong vùng đồ hoạvà kéo để thay đổi giá trị hoặc
nhập các giá trị trực tiếp vào Bảng thuộc tính.
Quan sát hình xem trướ c và click Reverse Tangent Directionđểđổi hướng tiếp tuyến.

Chọn một End tangency type và đặt một End Tangent Length. Nếu dùng Direction Vector
làm End tangency type, chọn một mặt phẳngkhác(bằngCây thi ết kế) hoặc một cạnh thẳng
hay đườ ng tâm để xác định Direction Vector.
Quan sát hình xem trướ c và click Reverse Tangent Direction đểđổi hướng tiếp tuyến.

9.

Bạn có thể tạo một Thin Feature loft. Để áp dụng Thin Feature, làm như sau:
Chọn Type,hoặclà One-Direction,
Mid-Plane, hoặc Two-Direction.
Quan sát hình preview và click Reverse

Direction , nếu cần.
Nhập Direction1Thickness và TwoDirection nếu dùng Direction 2
Thickness cho Type.
10.Click OK.

Fillet (Làm tròn góc cạnh)
Khái quát
Fillet/Round tạo ra bề mặt cong bên trong hoặc bên ngoài part. Bạn có thể fillet tất cả các cạnh của một bề
mặt, một nhóm bề mặt, các c ạnh được chọn hoặc các c ạnh loop (liên tiếp và khép kín).
Có các kiểu Fillet sau:

Constant Radius Fillet (bán kính hằng số)
Multiple Radius Fillet (nhiều bán kính)
Round Corner Fillet
 Setback Fillet
Variable Radius Fillet (bán kính thay đổi)
Face Blend Fillet

Kinh nghiệm khi Fillet
Nói chung, tốt nhất là tuân theo các quy tắc sau khi tạo các fillet:

 Tạo các fillet lớn trước nhỏsau. Khi có các fillet quy t ụ về một đỉnh, hãy tạo fillet lớn trước.
 Tạo dốc trước fillet. Nếu bạn tạo một bộkhuôn hoặc sản phẩm đúc có nhiều độ dốc và góc lượn, rất
nên tạo dốc trước góc lượn.
Làm các fillet có tính thẩm mỹsau cùng. Cố gắng tạochúng khi đã đị nh hình cơ bản. Nếu bạn tạo
chúng sớm hơn, sẽkéo dài thời gian tái lậ p mô hình.
78

Để một part tái lập nhanh, hãy sử dụng một thao tác Filletđối với các c ạnh cần cùng bán kính fillet.
Nên biết rằng nhờđó, khi b ạn thay đổibán kính củ a fillet này, tất cảcác fillet được tạo trong cùng
thao tác sẽ cùng được thay đổi.

Fillet bán kính hằng số
1.Click Fillet

trên thanh công cụ Features hoặc Insert, Features, Fillet/Round.

2.

Dưới Fillet Type, click Constant radius.

3.

Dưới Items to Fillet, làm như sau:
Nhập một Radius

.

Trong vùng đồ hoạ, chọn Edges, Faces and Loops

để fillet.

Huỷ kiểm Tangent propagation nếu không muốn fillet phát triển đến tất cả các bề mặt tiếp
tuyến với bề mặt hoặc cạnh được chọn.
4.

Dưới Fillet Options, làm như sau:
Nếu cần, huỷ kiểm Keep features.
Chọn Overflow Type.

5.Click OK.

Lan truyền tiếp tuyến
Fillet chỉ áp dụng
cho một cạnh

Các cạnh tiếp tuyến

Cạnh được chọn

Fillethuỷkiểm
Tangent
propagation

Fillet chọn kiểm
Tangent propagation

Fillet nhiề u bán kính
Sử dụng các fillet nhi ều bán kính, bạn có thể tạ o ra các fillet với những feature sau:
Chọn cho mỗi cạnh một bán kính khác nhau
Tạo một góc bằng ba cạnh có chung một đỉnh với bán kính khác nhau.
Chọn các mặt cũng như các cạnh.Tuy nhiên, bạn không thểấn định cácbánkính đối với các bề
mặt có cạnh chung.
Tạo các fillet nhi ều bán kính:
1.Click Fillet

trên thanh công cụ Features hoặc Insert, Features, Fillet/Round.
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2.

Dưới Fillet Type, chọn Constant radius.

3.

Dưới Items to Fillet, làm như sau:
Kiểm Multiple fillet radius.
Nhập Radius

cho cạnh thứ nhất hoặc chọn chuỗi cạnh loop.

Trong vùng đồ hoạ, phát sáng Edges, Faces and Loops

để fillet.

Cạnh hoặc chuỗi cạnh loop và các bán kính được liệt kê trong hộp Edges, Faces and Loops.
Nhập Radius cho cạnh hoặc loop tiếp theo đểfillet và trong vùng đồ hoạ, chọn Edges, Faces
and Loops tiếp theo.
Lặp lại thao tác để chọn tất cả các cạnh cho fillet.
Thiết lập mặc định là Tangent propagation. Nó sẽphát triển fillet này đến tất cả các bề mặt tiếp
tuyến với bề mặt được chọn. Huỷ kiểm Tangent propagation, nếu cần.
4.

Nếu cần, dưới Fillet Options, huỷ kiểm mặc định Keep features.

5.Click OK .

Các kích thước fillet

nhiều bán

kính

Áp dụng các fillet nhiều bán
kính

Chọn Loop
Bạn có thể fillet một loop đơn trên một bề mặt:
1.Click một bề mặt. Khi bạn chọn một bề mặt, tất cả các
loop trên đó đều được chọn.
2.GiữCtrl key và chọn loop bạn muốn fillet.
3.Click

4.

hoặc Insert, Features, Fillet/Round.

Xác định Radius chofillet và click OK.

Fillet tròn góc
Fillet tròn góc cho phép bạn kiểm soát sự chuyển tiếp giữ a các c ạnh tại các góc. M ột fillet tròn góc sẽ phối

hợp các c ạnh gần kề, loại bỏ hoặc làm mềm nơi các c ạnh gặp nhau.
Tạo fillet tròn góc:
1.Click Fillet

trên thanh công cụ Features hoặc Insert, Features, Fillet/Round.

2.

Dưới Fillet Type, giữ mặc định Constant radius.

3.

Dưới Fillet Options, click Round corners. Huỷ kiểm Keep features nếu cần.

4.

Dưới Items to fillet, làm như sau:
Huỷ kiểm Tangent propagation.
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Nhập một Radius.
Trong vùng đồ hoạ, chọn hai hặc nhiều Edges, Faces và Loops liên tiếp để fillet.
5.Click OK .

Setback Fillet
Với các setback fillet, bạn có thể tạo sự chuyển tiếp mềm mại giữa các b ề mặt dọc theo một cạnh trởthành
góc tròn.

Tạo setback fillet:
1.

Tạo một part có c ác c ạnh gặp nhau tại một đỉnh mà bạn muốn là m tròn.

2.Click Fillet trên thanh công cụ Features hoặc click Insert, Features, Fillet/Round.
3.

Dưới Fillet Type, giữnguyên mặc định Constant radius.

4.

Dưới Items to Fillet, làm như sau:
Kiểm Multiple radius fillet.
Huỷ kiểm Tangent propagation.
Trong vùng đồ hoạ, chọn ba cạnh, hay nhiều hơn, có một đỉnh chung. Bạn phải chọn tất cả các
cạnh đi qua đỉnh chung này.
Các cạnh được liệt kê trong hộp Edge, Faces and Loops

5.

.

Nếu bạn muốn áp dụng cùng khoảng cách setback cho tất cả các cạnh, làm như sau:
Dưới Setback Parameters, nhập một Distance

.

Chọn một hoặc nhiều đỉnh cho hộp Setback Vertices

.

Click Set Allđể áp dụng các khoảng cách setback bằng nhau cho tất cả các cạnh trên mỗi đỉnh.
Các giá trịnày hiển thị trong hộp Setback Distances

6.

và trong các callout trên vùng đồ hoạ.

Nếu bạn muốn áp dụng các khoảng cách setback khác nhau cho mỗi cạnh, làm như sau:
Chọn một hoặc nhiều đỉnh cho hộp Setback Vertices
Chọn Vertex <1> trong hộp Setback Vertices

.

Chọn cạnh thứ nhất (E1) trong hộp Setback Distances
Nhập một Distance

.

.

cho cạnh thứ nhất (E1).

Chọn cạnh tiếp theo (E2) đi qua Vertex <1> và nhập một Distance cho cạnh này.
Lặp lại tiến trình cho tất cả các cạnh đi qua Vertex <1>.
Để áp dụng cùng Setback Distances cho tất cả các cạnh không xác định của các đỉnh còn lại,
click Set Unassigned.
Khoảng cách hiện thời Distance
Để áp dụng Setback Distances

được áp dụng cho các đỉnh còn lại.
khác cho c ác đỉnh còn lại, lặp lại tiến trình này cho từng

đỉnh (Vertex <2>, Vertex <3>, v.v…) trong hộp Setback Vertices

.
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7.Click OK.
Ví dụ Setback Fillet

Mô hình không áp dụng setback fillet

Mô hình với

Mô hình với

preview các setback callout

preview chọn các cạnh

Mô hình áp dụng

setback fillet

Fillet bán kính thay đổi
Bạn có th ể tạo các fillet bán kính thay đổi bằng cách xác định các bán kính khác nhau tại mỗi đỉnh trên cạnh
bạn muốn fillet.
1.Click Fillet trên thanh công cụ Features hoặc Insert, Features, Fillet/Round.
2.

Dưới Fillet Type, chọn Variable Radius.

3.

Dưới Items to Fillet, làm như sau:
Chọn các c ạnh để fillet trong vùng đồ hoạ.
Các cạnh này được liệt kê trong hộp Edges, Faces and Loops.
Dưới VariableRadius Parameters, các đỉnh được liệt kê trong hộp Attached Radii

.

Huỷ kiểm Tangent propagation nếu cần.
4.

Nếu muốn áp dụng một bán kính cho tất cả các đỉnh trong hộp Attached Radii, làm như sau:
Dưới VariableRadius Parameters, nhập một Radius.
Click Set Allđể áp dụng bán kính bằng nhau cho tất cả các đỉnh.

5.

Nếu muốn áp dụng các bán kính khác cho các đỉnh trong hộp Attached Radii , làm như sau:
Dưới VariableRadius Parameters, nhập một Radius cho đỉnh thứ nhất.
Chọn V1 trong hộp Attached Radiiđểấn định bán kính tại V1.
Chọn V2 trong hộp Attached Radii và nhập một Radius cho đỉnh thứ hai.
Để áp dụng cùng bán kính cho tất cả các đỉnh còn lại (mà v ẫn giữgiá trịấn định cho V1), click
Set unassigned.
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Để tiếp tục ấn đị nh các bán kính khác nhau cho các đỉ nh còn lại, chọncác đỉnh còn lại trong
hộp Attached Radii và nhập một Radius cho mỗi đỉnh.
Lưu ý: Bạn không buộc phải ấn định bán kính cho tất cả các đỉnh trong Vertex list. Software sẽ
tính toán bán kính cho các đỉnh k hông có g iá trị xác định, dựa vào:
Giá trịbán kính c ủa các đỉnh kếbên do bạn ấn định
Chiều dài các cạnh nối giữa hai đỉnh
Tuy nhiên bạn phải ấn đị nh bán kính cho tối thiểu một đỉnh cho mỗi chuỗi cạnh.

6.Chọn một kiểu chuyển tiếp.
Smooth transition tạo một fillet thay đổi mềm mại từbán kính này sang bán kính khác để cạnh
fillet phù hợp với bề mặt kề bên.
Straight transition tạo một fillet thay đổi thẳng từbánkính này đến bánkính khácmàkhông
tạo chuyển tiếp tiếp tuyến đến fillet liền kề.
7.Click OK .
NOTE: Bạn có th ể xoá bỏcác giá trịấn định bán kính bằng cách chọn đỉnh này trong hộp Attached
Radii vànhấn Delete .Giátrịbánkính đượctính bằngsoftware sẽhiểnthịtrong hộp Attached
Radii hoặc Radius.
Ví dụ Variable Radius Fillet

Mô hình có các b ề

mặt tiếp tuyến

Các cạnh sẽ fillet

Áp dụng các fillet bán kính thay đổi

Thay đổi các giá trịbán kính sau khi chúng đã được đưa vào:
1.Double-click VarFillet feature trong Cây thiết kế.
2.Double-click và thay đổi các kích thước hiển thịtrên các đỉnh trong vùng đồ hoạ.
Các giá trịbán kính sẽđược software tính l ại và hi ển thịtrong vùng đồ hoạ.

Fillet chuyển tiếp bề mặt
Bạn có thể chuyển tiếp các b ề mặt không liền kề bằng một fillet chuyển tiếp bề mặt.
1.

Tạo một part có hai hoặc nhiều bề mặt không liên tục nằm cạnh nhau.

2.Click Fillet trên thanh công cụ Features hoặc Insert, Features, Fillet/Round.
3.

Dưới Fillet Type, click Face fillet.

4.

Dưới Item to Fillet , làm như sau:
Nhập một Radius.
Trongvùng đồ hoạ, chọn bề mặt thứ nhất trong số các bề mặt sẽđược làmchuyển tiếp. Các

lựa chọn được liệt kê trong hộp Face set 1
Click hộp Face set 2

.

, chọn các b ề mặt sẽ kết hợp với Face set 1 trong vùng đồ hoạ.

TangentPropagation là mặc định. Huỷ kiểm nếu bạnáp dụngfilletnày đến c ác bề mặt tiếp
tuyến.
5.

Dưới Fillet Options, kiểm Help pointđểgiải quyết một lựa chọn cònchưa rõ ràng. Sau đ ó click
một đỉnh gần vị trí bạn muốn chèn fillet n ày vào.

6.Click OK .
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Mô hình ch ưa

fillet

Face set 1 và Face set 2được chọn

Áp dụng fillet chuyển tiếp bề mặt

Fillet chuyển tiếp bề mặt với đường giữ
Bạn có th ể xác đị nh các bán kính và hình d ạng của fillet chuyển tiếp bề mặt bằng việc xác định một đường
bao, hoặc đường giữ, cho fillet này. Đường giữ có thể là một cạnh của part hoặc một split line chiếu trên bề
mặt sẽ fillet.
Trong một fillet chuyển tiếp bề mặt có đường giữ, các bán kính củ a fillet này được điều khiển bởi khoảng
cách giữa đường giữ và cạnh sẽ bị fillet.
Chèn một fillet chuyển tiếp bề mặt sử dụng một cạnh:
1.Click Fillet trên thanh công cụ Features hoặc Insert, Features, Fillet/Round.
2.

Dưới Fillet Type, click Face fillet.

3.

Dưới Item to Fillet , làm như sau:
Không nhậ p giá trịRadius. Khoảng cáchgiữa đường giữ và cạnh bị fillet sẽxác đị nh các bán

kính.
Trongvùng đồhoạ,chọn bề mặthoặcnhóm bề mặt thứnhất đểchuyểntiếp.Các lựachọn
được liệt kê trong hộp Face set 1.

Click hộp Face set 2, chọn các bề mặt trong vùng đồ hoạ sẽ chuyển tiếp với Face set 1.
TangentPropagation là mặc định. Huỷ kiểm nếu không fillet các bề mặt tiếp tuyến.
Với Face set 1, chọn một bề mặt mô hình để fillet
Với Face set 2, chọn một bề mặt liền kềtrên mô
hình để fillet.
Trong ví dụnày, gồm cả một bề mặt mô hình bổ

sungcho Faceset 2, đểfillet dọctheotoàn bộ
cạnh này củ a mô hình.
Holdline xác định nơi kếtthúcfillet.Trongmô
hìnhnày, đólà cạnh dưới củacác bề mặt được
chọn cho Face set 2.
4.

Dưới FilletOptions, click cạnh củamôhình để
đánh dấuchỗ kếtthúcfillet.Cáctên c ạnh được
liệt kê trong hộp Hold lines.

5.Click OK.
Các bề mặt chung cạnh đã bị fillet.
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Fillet chuyển tiếp bề mặt với Split Line
Một split line là cách Fillet chuyển tiếp bề mặt với đường giữ kiểu
khác.Thayvì sử dụng một cạnh làm đườnggiữ, bạndùng một
split line.
1.

Tạo một split line trên một bề mặt mô hình.

2.Click Fillet trênthanhcông cụFeatureshoặc Insert,
Features, Fillet/Round.
3.

Dưới Item to Fillet , làm như sau:
Không nhập giá trịRadius. Khoảng cách giữa đường giữ

và cạnh bị fillet sẽ xác định các bán kính.
Trong vùng đồ hoạ, chọn bề mặt hoặc nhóm bề mặt thứ
nhất đểchuyển tiếp. Các lựa chọn được liệt kê trong

hộp Face set 1.
Click hộp Face set 2 và chọn các bề mặt trong vùng đồ
hoạ sẽ chuyển tiếp với Face set 1.
TangentPropagation là mặc định.Huỷkiểm nếu bạn
không muốn fillet các bề mặt tiếp tuyến.
4.

Dưới FilletOptions,clicksplitline đểđánh dấu nơi kết
thúc fillet. Tên split line li ệt kê trong hộp Hold lines.

5.Click OK

Chamfer (Vát góc cạnh)
Chamfer Feature
Tạ o góc vát trên các cạnh hoặc đỉnh được chọn.
1.Click Chamfer
2.

trên thanh công cụ Features hoặc Insert, Features,Chamfer.

Dưới Chamfer Parameters, làm như sau:
Chọn Edges and Facesor Vertex

trong vùng đồ hoạ.

Chọn một trong sốsau trên Bảng thuộc tính (hoặc right-click để sử dụng shortcut menu):
oDistance-distance
oAngle-distance
oVertex
Kiểm Equal Distance, để xác định một giá trịđơn cho khoảng cách hoặc đỉnh.
3.Click OK.

Chamfer Distance-distance

Nhập giá trị cho cả hai khoảng cách trên các bên khác nhau c ủa những cạnh được chọn, hoặc click
Equal Distance và xác định một giá trịđơn.
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Chamfer Angle-distance
Nhập các giá trị cho khoảng cách và góc. Một mũi tên xuất hiện để
chỉ hướng mà khoả ng c ách này được đo. Chọn Flip Direction nếu
cần.

Chamfer Vertex

Nhập các khoảng cách cho mỗi bên c ủa đỉnh được chọn hoặc click Equal Distance và xác định một
giá trị chung.

Draft (Tạo dốc)
Draft Làm dốc các bề mặt theo một góc xác định đối vớ i các b ề mặt được chọn. Một ứng dụng là để các vật

đúc được lấy ra khỏi khuôn dễdàng. Bạ n có thểđưa độ dốc vào một part có sẵn hoặc tạo độ dốc trong khi
extrude một feature.
Khi tạo dốc bằng mộtparting line với step draft, bạn có th ể chọn Perpendicular stepsđể ngăn không tạo
dốc các bề mặt nghiêng.

Draft Feature
Tạo một feature làm dốc các b ề mặtmôhình mộtgócxác định bằngcách sử dụng NeutralPlane hoặc
Parting Line.
NOTE: Bạn cũng có thể áp dụng độ dốc cho một part khi extrude base, boss, hoặc cut.
Tạo dốc bề mặt mô hình đối với một neutral plane:
1.Click Draft

trên thanh công cụ Features, hoặc Insert, Features, Draft.

2.

Dưới Type of Draft, chọn Neutral Plane.

3.

Dưới Draft Angle

4.

Dưới Neutral plane, làm như sau:

, nhập độ dốc.

Chọn một bề mặt hoặc mặt phẳng làm mặt phẳng neutral. Góc dốc sẽđược đo vuông góc với
mặt phẳng này.
Chọn Reverse directionđể làm dốc sang hướng ngược lại.
5.

Dưới Faces to draft

, chọncác bề mặt sẽ làm dốc trongvùng đồhoạvà chọn một mục trong

danh sách Face propagation nếu bạn muốn lan truyền đến các bề mặt bổ sung:

Along Tangent . Phát triển độ dốc đến tất cả các bề mặt tiếp tuyến với bề mặt được chọn.
All Faces. Làm dốc tất cả các bề mặt được extruded từ neutral plane.
Inner Faces. Làm dốc tất cả các bề mặt extruded từ neutral plane.
Outer Faces. Làm dốc tất cả các bề mặt bên c ạnh neutral plane.
6.Click OK.
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Ví dụ:
Face Propagation

Chọn trong vùng đồ hoạ

Kết quả

None. Chỉ làm dốc bề mặt được
chọn.

Along Tangent . Phát tri ển độ dốc
đến tất cả các bề mặt tiếp tuyến
với bề mặt được chọn.

All Faces. Làm dốc tất cả các bề
mặt kề neutral plane và được
extruded từ neutral plane.

Inner Faces. Làm dốc tất cả các
bề mặt extruded từ neutral plane.

Outer Faces. Làm dốc tất cả các
bề mặt bên cạnh neutral plane.
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Parting Line Draft
Tuỳ chọn parting line cho phép bạn làm dốc các b ề mặt xung quanh một parting line. Parting line này có thể
không phẳng. Trong việc tạo dốc bằng parting line, bạn cũng có thể thực hiện một Step draft.
Để tạo dốc trên một parting line, đầu tiên bạn c ó th ểchia các bề mặt sẽ làm dốc bằng một Split Line, hoặc
bạn có th ể sử dụng cạnh sẵn có của mô hình. Sau đó bạn xác định hướng hoặphíaparting line mà từđó,
vật liệu sẽ bị lấy đi.
Chèn một độ dốc parting line:
1.

Tạo part để làm dốc.

2.Chèn một đường cong split line, nếu thích.

3.Click Draft

trên thanh công cụ Features hoặc click Insert, Features, Draft.

4.

Dưới Type of Draft, chọn Parting Line.

5.

Dưới Draft Angle, nhập một góc Draft angle

6.

Dưới Direction of Pull, chọn một cạnh hoặc bề mặt trong vùng đồ hoạđể chỉ hướng dốc.
Lưu ý mũi tên hướ ng và click Reverse Direction

7.

Dưới Parting Lines

.

nếu cần.

, chọn các parting line trong vùng đồ hoạ.

Lưu ý hướng mũi tên. Để xác định hướng dốc khác, cho mỗi phần parting line, click tên cạnh trong
hộp Parting Lines và click Other Face.

Hướng dốc đầu tiên
Chọn Other Face
Lưu ý: Trong ví dụnày, tất cả các parting line đã chọn sử dụng cùng một bề mặt.
8.Chọn kiểu Face propagation:
None. Chỉ làm dốc bề mặt được chọn.
Along Tangent . Làm dốc đến tất cả các bề mặt tiếp tuyến với bề mặt được chọn.
9.Click OK .

Làm dốc với hướng thứ nhất
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Làm dốc với Other Face

Tạo dốc với Parting Line và Step Draft
1.

Tạo một part để làm dốc.

2.

Tạo một mặt phẳng.

3.

Tạo một parting line. Chắc chắn rằng:
Cóítnhất

mộtphầnpartinglinetrùng với mặtphẳng

parting trên mỗi bề mặt làm d ốc.

Tất cảcácphần củapartingline trong hướng dốc của
mặt phẳng đó.
Không c óphầnnào củ aparting linevuônggóc với mặt

phẳng đó.
4.Chèn một split line.

5.Click Draft trênthanhcông cụFeatureshoặcclick Insert,
Features, Draft.
6.

Dưới Type of draft, chọn Parting Line và kiểm Step draft.
Chọn Taperedsteps nếu bạnmuốncác bề mặt được
sinh ra trong cùng một cách như sinh ra trong cùng kiểu
các mặt được vuốt lại.
Chọn Perpendicular steps nếu bạnmuốncác bề mặt
vuông góc với bề mặt gốc chính.

7.

Dưới DraftAngle, nhập góc dốc.

8.

Dưới Direction of Pull , làm như sau:
Chọn một mặt phẳng để chỉ hướng dốc.
Chọn Reversedirection làm dốcnghiêngtheo hướng
ngược lại.

9.

Dưới Parting Lines, làm như sau:
Chọnphần củapartinglinetrongvùng đồhoạ. Lưuý
hướng mũi tên preview.
Click Other Faceđểxác định hướng dốc khác cho mỗi
phần của parting line.
Chọn kiểu làn truyền bề mặt:
None.Chỉlàm dốc bề mặt đượcchọn. AlongTangent.
Phát tri ển dốc đến tất cả các bề mặttiếp tuyến với bề mặt
được chọn.

10.Click OK.

Tạo lỗ
Simple Hole (Lỗđơn giản)
Tạ oracác kiểu lỗkhác nhau trênmô hình. Bạn đặt chỗvà xác định chiều sâu lỗtrên một bề mặt phẳng.
Bạn có thể sau đó xác định vị trí lỗ bằng cách lấy các kích thước cho nó.
Khuyến nghị: Nói chung, tốt nhất là tạo các lỗ gần như cuối cùng của tiến trình thiết kế. Điều này giúp ng ăn
ngừa việc vô tình đưa thêm vật liệu vào lỗ có sẵn. Nếu bạn tạo một lỗđơn giản không đòi hỏi thêm các tham
số nào nữa, hãy dùng l ệnh Simple Hole. Tuỳ chọn thứ hai, sử dụng Hole Wizard sẽ có những tham số bổ
sungkhông cầnthiếtcho lỗđơngiản. Đối với lỗđơngiản, lệnhSimpleHolethựchiệnnhanh hơnHole
Wizard .
Tạo một lỗđơn giản:
1.Chọn một bề mặt phẳng mà trên đó sẽ tạo lỗ.
2.Click Simple Hole

hoặc Insert, Features, Hole, Simple.
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3.

Dưới Direction 1, làm như sau để chọn một điều kiện kết thúc End Condition:
Nếu chọn Blind, hãy xác định Depth

.

Nếu chọn Up to Vertex, hãy chọn một Vertex

trong

vùng đồ hoạ.
Nếu chọn Up to Surface, hãy xác định Face/Plane
trong vùng đồ hoạ.

Nếuchọn OffsetfromSurface, hãy
Face/Plane vànhập Offsetdistance

xác

định
.Kiểm

Reverse offset, nếu cần.
TIP:Để chọn một mặt phẳng, hãy sử dụng Cây thi ết kế
bay ra.

4. Gõ đường kính vào Hole Diameter
5. Nếu cần, click Draft On/Off

.

đểđưa độcôn vào lỗ. Đặt độ côn Draft Angle và kiểm Draft

outward, nếu cần.

6. Click OK
Định vị lỗ:
1.Right-click feature của lỗ trênFeatureManagerdesigntreevà
chọn Edit Sketch.
2.

Lấy các kích thước đểđịnh vị lỗ. Bạn có th ể modify đường kính
lỗ trong sketch này.

3.Thoát sketch hoặc click Rebuild.
Để thay đổi đường kính, chiều sâu hoặc kiểu lỗ, right-click feature của
lỗtrênmôhình hoặc Cây thiết kếvà chọn Edit Definition. Thực hiện
các thay đổi cần thiết và click OK.

Hole Wizard (Trình thuật tạo lỗ)
Khái quát
Trình thuật tạo lỗ sử dụng giao diện gồm những năng lực sau:

Cập nhật động
Kiểu lỗ bạn chọn sẽxác định các năng lực, các lựa chọn khả dụng và các đồ hoạ xem trước. Sau khi chọn
kiểu lỗ, bạn xác định ràng buộc thích hợ p. fastener này cập nhật động các tham s ốthích hợp. Giao diện sử
dụng một định dạng ba cột (Property, Parameter 1, Parameter 2), kéo dài với nhiều hình v ẽ dựa vào điều
kiện kết thúc và chiều sâu. Các tham số có thể gồm một hoặc hai giá trị. Bạn có thểđiều chỉnh độ rộng các
cột tham số.
Thêm vào đó, hình vẽxem trước động dựa trên điều kiện kết thúc và chiều sâu, các hình vẽtrong các cột

tham số biểu diễn các chi tiết cụ thể sẽ áp dụng cho kiểu lỗ bạn chọn.
Các năng lực:
Chức năng trong các nhãn cho các ki ểu lỗ như sau:
Counterbore
Countersink
Hole
Tap
PipeTap
Legacy
Khi bạn tạo lỗ bằng Hole Wizard, kiểu và cỡ lỗ dựa trên Description, xuất hiện trong Cây thiết kế.
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Bạn c ó thể tạo lỗtrên một mặt phẳng bằng Hole Wizard.Trước đây, bạn chỉ có thể tạo lỗtrên các bề mặt
phẳng. Chức năng mới này cho phép bạn tạo lỗtrên các bề mặt không phẳ ng và tạo các lỗnghiêng.
Tên Favorite

Với mỗi kiểu lỗ, bạn có thể tạo, lưu, cập nhật hoặc xoá các kiểu lỗđể chỉ gồm các tham số của các thuộc
tính ưa thích. Điều này cho phép bạn áp dụng và lư u các kiểu lỗ cho một tài liệu SolidWorks.
Tạo lỗ bằng Hole Wizard nhưlà các Assembly Feature
Bạn c ó thể tạo các lỗ bằng trình thuật như là một assembly feature đểxuyên qua nhi ều component. Chức
năng này gồm cả hiển thị ký hiệu ren trên các lỗ assembly feature. Sử dụng nhãn Hole Series, bạn có th ể
tạo c ác lỗtrongcáccomponent củaassembly.Khônggiốngcácassemblyfeaturekhác,các lỗnày nằm
trong các part riêng như những feature được tất tham chiếu ngoài.
Truy cập hole wizard:
Tạo một part và chọn một bề mặt phẳng.
Click Hole Wizard

trên thanh công cụ Features hoặc Insert, Features, Hole, Wizard.

Click nhãn phù hợp trong hộp thoại Hole Definition.

Các kiểu lỗ Favorite
Khi bạn chọn cácnhãn Countersink, Counterbore, Hole, Tap, hoặc Pipe Tap, bạncó thể tạo các ki ểu lỗ
bạn thích.
Cáckiểu lỗ Favorite gồm bất kỳ các đặc điểmphù hợpkiểu lỗđó.Khi bạn tạo một kiểu lỗ favorite bằng
thông tin thích hợp từ các cột Property và Parameters, bạn có th ểđưa lỗnày vào c ác file.
Sau đó, bạn có th ể chọn kiểu lỗ favorite đó bằng cách cuộn list xuống và áp dụng nó chopart. Bạn có thể
cập nhật (các giá trị thay đổi, nhưng vẫn giữcùng tên favorite), hoặc xoá một kiểu lỗ favorite.
Tên Favorite mới

Sử dụng hộpthoại NewFavoriteNameđểthêm một cấuhình củaholewizardvàolist của bạn.Kiểu lỗ
favorite này khả dụng cho các lỗ bạn tạo trong tương lai..
1.Click Hole Wizard và nhập thông tin vào cột Parameters cho mỗi Property mà bạn muốn tuỳ biến.
2.

Dưới Favorites, click Addđể hiển thị hộp thoại New Favorite Name.

3.Xác nhận tên mặc đị nh tìm được trong Description, hoặc gõ một tên bạn chọn.

4.Click OK.
Hole Wizard Hole Placement
Bạn có thểđịnh vị một lỗđược tạo bằng Hole Wizard. Bạn cũng có thể tạo và định vị nhiều lỗ bằng cách sử
dụng lỗnguyên thuỷ làm hạt giống.
Định vị một lỗ bằng Hole Wizard:
1.Click Hole Wizardđể tạo lỗ và nhập thông tin vào cột
Parameters cho mỗi Property bạn muốn tuỳ biến.
2.Click Nextđể hiển thị hộp thoại Hole Placement.
3.Kéo lỗđến gần vịtrí củanó bằngcáchclickcông cụ

Point trên thanh công cụ Sketch Tools.
Con trỏ thay đổi từ

thành

.

4.Dùng Dimension hoặc Add Relations trên thanh công

cụSketchRelations đểđịnh vịvàhoàn toàn xác định
lỗ.
5.Click Finish.
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Tạo và định vị nhiều lỗ:
1.

Tạo một lỗ bằng HoleWizard, chọnkiểuvà
các tham số cho lỗ này.

2.Click Nextđểhiểnthị hộpthoại Hole
Placement.
3.

Sử dụng công cụPoint , click những nơi bạn
muốn tạo lỗ.

4. Click Dimension và lấycáckíchthướccho
từng lỗ.

5.Click Finish.
Counterbore
Khi bạn chọn nhãn Counterbore trong hộp thoại Hole Definition, tất cảthông tin trong các cột Property và
Parameters cập nhật để tìm về chỉ những thông tin áp dụng cho kiểu lỗnày. Hình xem trước cũng cập nhật,
tuỳ thuộc vào sự lựa chọn của bạn.
Truy cập hole wizard và dùng kiểu counterbore:
1.

Tạo một part và chọn một bề mặt phẳng.

2.Click Hole Wizard trên thanh công cụ Features hoặc Insert, Features, Hole, Wizard.
3.Click nhãn Counterbore trong hộp thoại Hole Definition.

Tạo lỗ counterbore:
1.

Xác địnhkiểu lỗ bạn cần. Với mỗi mụcsau đâytrong cột

Property, chọn mục tương ứng trong cột Parameters:
Standard, ví dụ chọn ANSI, Metric hoặc JIS.
Screw type, ví dụ chọn Button hoặc Hex Screw.
Size, chọn cỡ của chốt.

Hình xem tr ước với nhãn

Counterbore

Description sẽ cập nhật.
NOTE: Khi bạn đã chọn một kiểu chốt, Hole Wizard sẽ cập
nhật các mục trong cột Parameters.
2.

Xác đị nh các tham s ố sau cho lỗ bạn muốn tạo trên part.

End Condition & Depth, chọn điều kiện kết thúc từ list
này và nhập chiều sâu. Lưu ý hình xem trước cho điều
kiện kếtthúc cậpnhậtvàcác mụctrong cột
Parameters thay đổi phù hợp.
Hole Fit & Diameter, chọn một fit và nhập đườ ng kính.
Lưuý rằngkhi bạnthay đổiholefit,giátrịđược cập
nhật, tăng giảm cho phù hợp.
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Hình xem tr ước của Up to

Vertex
Ví dụ của dynamic
counterbore values

3.

Xác đị nh các tham s ố cần thay đổi còn lại.

Nhậpcácg iátrị,dùngcácminhhoạnhư chỉ dẫn đối với mỗi mục đượcmô tảtrong cột
Property.
4.

Để lưu những thiết lập này cho các lỗ tương lai, lưu như một favorite.
Click Nextđểđịnh vị lỗtrên m ô hình.

Countersink
Khi bạn chọn nhãn Countersink trong hộp thoại Hole Definition, tất cảthông tin trong các cột Property và
Parameters cập nhật để tìm về chỉ những thông tin áp dụng cho kiểu lỗnày. Hình xem trước cũng cập nhật,
tuỳ thuộc vào sự lựa chọn của bạn.
Truy cập hole wizard và dùng ki ểu countersink:
1.

Tạo một part và chọn một bề mặt phẳng.

2.Click Hole Wizard trên thanh công cụ Features hoặc Insert, Features, Hole, Wizard.
3.Click nhãn Countersink trong hộp thoại Hole Definition.

Tạo một lỗ countersink:
1.

Xác địnhkiểu lỗ bạn cần. Với mỗi mục sau đâytrong cột

Property, chọn mục tương ứng trong cột Parameters:
Standard, ví dụ chọn ANSI, Metric hoặc JIS.
Screw type, ví dụ chọn Button hoặc Hex Screw.

Xem trước với nhãn
Countersink

Size, chọn cỡ của chốt.
Description sẽ cập nhật.
NOTE: Khi bạn đãchọn mộtkiểuchốt,HoleWizard sẽ cập
nhật các mục trong cột Parameters.
2.

Xác đị nh các tham s ố sau cho lỗ bạn muốn tạo trên part.

End Condition & Depth, chọn điều kiện kết thúc từ list
này và nhập chiều sâu. Lưu ý hình xem tr ước cho điều
kiện kếtthúc c ậpnhậtvàcác mụctrong cột
Parameters thay đổi phù h ợp.

Hình xem trước của Offset

From Surface
Ví dụ của dynamic
countersink values

Hole Fit & Diameter, chọn một fit và nhập đường kính. Lưu ý rằng khi bạn thay đổi hole
fit, the value updates, increasing or decreasing as appropriate.
3.

Xác đị nh các tham s ố cần thay đổi còn lại.

Nhậpcácg iátrị,dùngcácminhhoạnhư chỉ dẫn đối với mỗi mục đượcmô tảtrong cột
Property.

4. Để lưu những thiết lập này cho các lỗ tương lai, lưu như một favorite. Click Nextđểđịnh vị
lỗtrên mô hình.
Hole
Khi bạnchọnnhãn Hole trong hộpthoại HoleDefinition, tất cảthôngtintrongcác cột Property và
Parameters cập nhật để tìm về chỉ những thông tin áp dụng cho kiểu lỗnày. Hình xem trước cũng cập nhật,
tuỳ thuộc vào sự lựa chọn của bạn.
Truy cập hole wizard và dùng ki ểu hole:
1.

Tạo một part và chọn một bề mặt phẳng.

2.Click Hole Wizard trên thanh công cụ Features hoặc Insert, Features, Hole, Wizard.
3.Click nhãn Hole trong hộp thoại Hole Definition.
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Tạo một lỗ Hole:
1.

Xác địnhkiểu lỗ bạn cần. Với mỗi mụcsau đâytrong cột

Property, chọn mục tương ứng trong cột Parameters:
Standard, ví dụ chọn ANSI, Metric hoặc JIS.
Screw type, ví dụ chọn Button hoặc Hex Screw.
Size, chọn cỡ của chốt.

Hình xem tr ước với nhãn

Hole

Description sẽ cập nhật.
NOTE: Khi bạn đã chọn một kiểu chốt, Hole Wizard sẽ cập
nhật các mục trong cột Parameters.
2.

Xác đị nh các tham s ố sau cho lỗ bạn muốn tạo trên part.

Hole Type & Depth, chọn điều kiện kết thúc từlist này
và nhập chiều sâu. Lưu ý hình xem trước cho điều kiện
kếtthúc c ậpnhậtvàcác mụctrong cột Parameters
thay đổi phù hợp.
Hole Fit & Diameter, chọn một fit và nhập đườ ng kính.
Lưuý rằngkhi bạnthay đổiholefit,giátrịnày được
cập nhật, tăng giảm cho phù hợp.
3.

Hình xem tr ước của Offset

From Surface
Ví dụ của dynamic Hole
values

Xác đị nh các tham s ố cần thay đổi còn lại.

Nhập các giá trị, dùng các minh hoạ như chỉ dẫn đối với mỗi mục được mô tả trong cột Property.

4. Để lưu những thiết lập này cho các lỗ tương lai, lưu như một favorite. Click Nextđểđịnh vị lỗ trên
mô hình.

Tap
Khi bạnchọnnhãn Tap trong hộpthoại HoleDefinition, tất cảthôngtintrongcác cột Property và
Parameters cập nhật để tìm về chỉ những thông tin áp dụng cho kiểu lỗnày. Hình xem trước cũng cập nhật,
tuỳ thuộc vào sự lựa chọn của bạn.
Truy cập hole wizard và dùng kiểu Tap:
1.

Tạo một part và chọn một bề mặt phẳng.

2.Click Hole Wizard trên thanh công cụ Features hoặc Insert, Features, Hole, Wizard.
3.Click nhãn Tap trong hộp thoại Hole Definition.

Tạo một lỗ Tap:
1.

Xác địnhkiểu lỗ bạn cần. Với mỗi mụcsau đâytrong cột

Property, chọn mục tương ứng trong cột Parameters:
Standard, ví dụ chọn ANSI Metric hoặc JIS.
Screw type, ví dụ chọn Button hoặc Hex Screw.
Size, chọn cỡ của chốt. Description sẽ cập nhật.

Hình xem tr ước với nhãn Tap

NOTE: Khi bạn đãchọn mộtkiểuchốt,HoleWizard sẽ cập
nhật các mục trong cột Parameters.
2.

Xác định tham số cho lỗ bạn muốn tạo trên part Hole Type

& Depth, chọn điều kiện kết thúc từlist này và nhập chiều
sâu. Lưu ý hình xem trước cho điều kiện kết thúc c ập nhật
và các mục trong cột Parameters thay đổi phù hợp.
3.

Để lưunhữngthiết lậpnàychocác lỗ tươnglai, lưunhư
một favorite.

5.Click Nextđểđịnh vị lỗtrên mô hình.
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From Surface

Xác đị nh các tham s ố cần thay đổi còn lại.

Nhậpcác giátrị,dùngcácminhhoạnhưchỉ dẫn đối với
mỗi mục được mô tả trong cột Property.
4.

Hình xem tr ước của Offset

Lưu ý: Bạn có thể click mũi tên
Add Cosmetic Threadđể hiển
thị những tuỳ chọn này.

Pipe Tap
Khi bạnchọnnhãn PipeTap trong hộpthoại HoleDefinition, tất cảthôngtintrongcác cột Property và
Parameters cập nhật để tìm về chỉ những thông tin áp dụng cho kiểu lỗnày. Hình xem trước cũng cập nhật,
tuỳ thuộc vào sự lựa chọn của bạn.
Truy cập hole wizard và dùng ki ểu Pipe Tap:
1.

Tạo một part và chọn một bề mặt phẳng.

2.Click Hole Wizard trên thanh công cụ Features hoặc Insert, Features, Hole, Wizard.
3.Click nhãn Pipe Tap trong hộp thoại Hole Definition.

Tạo một lỗ Pipe Tap:
1.

Xác địnhkiểu lỗ bạn cần. Với mỗi mục sau đâytrong cột

Property, chọn mục tương ứng trong cột Parameters:
Standard, ví dụ chọn ANSI Inch hoặc DIN.
Screw type, chọn Tapered Pipe Tap.
Size, chọn cỡống.

Hình xem trước với nhãn

Pipe Tap

Description sẽ cập nhật.
Lưuý: Khi bạn đãchọn mộtkiểuchốt,Hole Wizard sẽ cập
nhật các mục trong cột Parameters.
2.

Xác định tham số cho lỗ bạn muốn tạo trênpart Tap Drill

Type & Depth, chọn điều kiện kết thúc t ừlist này và nhập
chiều sâu. Lưu ý hình xem trước cho điều kiện kết thúc c ập
nhật và các mục trong cột Parameters thay đổi phù hợp.
3.

Xác đị nh các tham s ố cần thay đổi còn lại.

Nhậpcác giátrị,dùngcácminhhoạnhưchỉ dẫn đối với
mỗi mục được mô tả trong cột Property.
4.

Để lưunhữngthiết lậpnàychocác lỗ tương lai, lưunhư
một favorite.

5.Click Nextđểđịnh vị lỗtrên mô hình.

Hình xem trước của Offset

From Surface
Ví dụ của dynamic Pipe Tap
values
NOTE: Bạn có th ể click mũi
tên Add Cosmetic Thread
để hiển thị những tuỳ chọn
này.

Scale (Tỷ lệ)
Bạn có thể tỷ lệ hoá một mô hình part qua tâm c ủa nó hoặc gốc toạđộmô hình. feature Scale chỉ thay đổi tỷ
lệ khối solid, dùng để xuất dữ liệu, tạo lòng khuôn, v.v… Nó không thay đổi tỷ lệcác kích thước, sketch hoặc
tất cảcác hình h ọc.
Một feature Scale cũnggiốngcácfeaturekháctrênCâythi ết kế:cóth ểlôikéohình d ạngsolid,nhưng
không thay đổi các định nghĩa của các feature được tạo trước nó. Để tạm thờ i không tỷ lệhoá, bạn c ó th ể
roll back hoặc chặn Scale feature. Bạn có thểchọn để tỷ lệhoá một mô hình b ằngcác t ỷ lệkhông bằng
nhau nhờ việc chọn các giá trị toạđộ X-Y-Z .
Tỷ lệ hoá một mô hình:
1.

Với một tàiliệupart đangkíchhoạt,click Scale
trênthanhcông cụFeatureshoặcclick Insert,

Features, Scale.
2.

Từdanh sách Type,chọn AboutCentroid,
Coordinate System hoặc About Origin.

3.

Nếu bạn muốn lấy tỷ lệđẳng hướng, xác định một giá
trị tỷ lệ trong hộp Scaling factor.

4.

Nếu bạn không muốn lấy tỷ lệđẳng hướng, huỷ kiểm
Uniform.

5.Nhập các toạđộ cho X-Y-Z.
6.Click OKđểxác nhậ n giá trị; click Cancelđể huỷ lệnh.

Part bình thường

Tỷ lệkhông đẳng
hướng

Shell (Làm rỗng)
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Shell Feature
Công cụshell làm rỗng part, lấy đi các b ề mặt bạn chọn và tạ o ra các feature thành mỏng trên c ác b ề mặt
còn lại. Nếu bạnkhôngchọn bất kỳ bề mặt nào trên mô hình, bạn c ó thể tạo thành mô hình rỗng vỏ kín,
hollow model.
TIP: Nếu bạn có kế hoạch fillet part này, bạn nên fillet nó trước khi làm rỗng.
Tạo một shell feature:
1.Click Shell

trên thanh công cụ Features hoặc Insert,

Features, Shell.
2.

Đểlàm rỗng với bềdày bằngnhau, dưới Parameters,
làm như sau:
Nhập Thickness

để kiểm soát bềdày vách.

Click Faces to remove

và chọn các bề mặt từvùng

đồ hoạđể tạo ra một part có một hoặc nhiều bề mặt mở.
Kiểm Shell Outward nếu bạn muốn shell feature ra phía
ngoài part.

NOTE: Bạn cũngcótuỳ chọn để làm rỗng một môhình
với nhiều chiều dày.
3.Click OK .

Làm rỗng với các bềdày khác nhau
1.Click Shell trên thanh công cụ Features hoặc click Insert, Features, Shell.
2.Trong vùng đồ hoạ, click các bề mặt bạn muốn lấy đi.

- hoặc Click Multi-thickness Settings và dưới Faces to Remove, chọn các bề mặt bạn muốn lấy đi trong
vùng đồ hoạ.
Các bề mặt được liệt kê trong hộp Faces to Remove.
3.Chọn Face<1> trong hộp FacestoRemove vànhậpchiềudàyváchtrong hộp Multithickness(es).
4.Chọn từng bề mặt giữ lại Face<> trong hộp Faces to Remove vànhập một chiềudày vào hộp
Multi-thickness (es) cho Face <> này.
NOTE: Bạn có th ểđư a thêm c ác bề mặt vào hộp Faces to Remove.
5.

Dưới Parameters, kiểm Shell outward nếu bạn muốn chiều dày đưa ra phía ngoài.

6.Click OK.

Shell có các b ềdày khác nhau và

bề mặt mở
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Shell có các b ềdày khác nhau và
mô hình rỗng kín

Gân
Gânlà một dạng đặcbiệt củaextruded feature tạo từ một sketch contour mở. Nó đưa vật liệu với bề dày

theo hướng xác đị nh vào giữ a contour này và part có sẵn. Bạn có th ể tạo các gân với những phần tử sau:
 Một hoặc nhiều phần tửsketch mở
 Nhiều độ dốc

Rib Feature
Bạn có thể tạo gân bằng các hình vẽđơn hoặc đa tuyến, kín hoặc mở.
Tạo gân:
1.Dùng một plane cắt qua part, vẽ một đường biên để tạo gân. Bạn có th ể vẽ một hoặc nhiều phần tử,
khép kín hoặc mở.

Vẽbiên d ạ ng

Gân với tuỳ chọn Parallel to sketch

Biên dạng các phần tử mở

Gân có biên dạng các ph ần tử mở, chọn

Parallel to sketch

Gân có b iên d ạ ng các phần tử mở, chọn

Normal to sketch
2.Click Rib

trên thanh công cụ Features hoặc click Insert, Features, Rib.

3.Chọn một loại chiều dày Thickness từ các option sau:
Create rib on the left of the sketch
Create rib on both sides of the sketch
Create rib on the right of the sketch
4.Nhập giá trị chiều dày Rib Thickness

- Chỉđưa vật liệu vào bên trái sketch.
- Đưa vật liệu vào c ảhai phía sketch.
- Chỉđưa vật liệu vào bên phải sketch.

.
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5.Chọn hướng Extrusion direction từ các option sau:
Parallel to Sketch - Tạo gân song song với sketch.
Normal to Sketch - Tạo gân vuông góc với sketch.
Kiểm Flip material sideđể thay đổi hướng extrusion.
6.Click Draft On/Offđể tạo dốc và nhập giá trị góc Draft Angle.
Bạn cũng có thể tạo dốc bằng multiple drafts.
7.Chọn Type là Linear hoặc Natural .
Lưuý: Nếuchọn ParalleltoSketch làm Extrusiondirection, bạnchỉcóthểchọn Linear làm
Extension Type.
8.Click OK .
Ví dụ tạo gân nhiều độ dốc

Click Next Reference

Lặp lại và click Next Reference,
đến khi bạn chọn được contour
dùng để tham chiếu.

Áp dụng một độ dốc Angle và áp dụng
gân nhiều độ dốc.

Dome (Chỏm)
1 Click Dome

trên thanh công cụ Features hoặc click Insert, Features, Dome.

2 Chọn một bề mặt phẳng trên vùng đồ hoạ.
3 Xác định chiều cao Height và quan sát hình xem trước. (Chiều cao được đo từ tâm bề mặt chọn.)

4 Click Reverse Directionđể tạo chỏm lõm (mặc định là lồi).
5 Nếu bạn chọn bề mặt tròn hoặc elliptical, bạn có th ể chọn Elliptical Dome. Nó tạo ra chỏm có dạng nửa
ellipsoid, với chiều cao là một bán kính của ellipsoid này.
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Chỏm không chọn Elliptical dome

Elliptical domeđược chọn

6 Click OK.

Shape Feature (Biến dạng)
Khái niệm
Shape Feature tạo ra bề mặt biến dạng trên một mô hình b ằng c ách kéo c ăng, thổi phồng hoặc bóp chặt lại
một bề mặt được chọn. Một bề mặt biến dạng có tính linh hoạt như một màng mỏng. Nó có th ể bị kéo căng,
thổi phồng, hoặc bóp chặt lại bằng cách sử dụng các thanh trượt trên nhãn Controls của hộp thoại Shape
Feature.
1.

Vẽ một hoặc nhiều entity để kiểm soát hình dạng. Bạn có thể tạ o các entity kiểm soát trực tiếp trên
một bề mặt hoặc plane. Các entity có hi ệu lực là:
Các điểm (điểm vẽ, điểm mút, đỉnh…)
Các hình vẽ

Sketch

Các cạnh
Các đường cong
2.Click Shape

trênthanhcông cụFeatureshoặcclick

Insert, Features, Shape.

Chọn Maintain

Không chọn

Boundary
Tangents

Maintain
Boundary
Tangents

3.Chọn một bề mặt trên mô hình. (Chỉđược chọn một bề mặt.)
4.Click hộp Constrain to và chọn cácentity để kiểm soát hình dạng.
5.

Nếu thích, click huỷMaintain Boundary Tangents.

6.Click Preview. Quay part và ki ểm tra hình dạng từcác góc độ.
7.Dùng các thanh trượ t trên nhãn Controlsđể chỉnh hình dạng.

8.Khi đã đạt, click OK.
NOTE: Nếu bạn kiểm soát hình dạng bằng c ác đỉnh của hình vẽ 3D, bạn có thểdùng các handle để chỉnh
hình dạng.

Bảng kiểm soát Shape Feature
Nhãn Shape FeaturesControls chophép bạn chỉnhhình cho bề mặt biến dạng. Sau khi điều chỉnh một
thanh trượt, hãy quan s át hình xem trước.
Dưới Gains (Gia tăng):
Pressure (áp suất). Xả hơi hoặc thổi phồng.
Curve influence (ảnh hưởng của đường cong). Di chuyển hình dạng ra xa hoặc lại gần các entity
kiểmsoát.Kiểm s oát The Curve influence có màu xám n ếukhôngchọn Constrain to trênnhãn
Shape Feature.

99

Ví dụ vềcác thanh trượt Pressure và Curve Influence
Các minh hoạ dưới đây cho thấ y có thể có

những kết quảkhác nhau thếnào khi điều
chỉnh các thanh tr ượt Pressure và Curve
influence.
Các ví dụ

này đều tạo trên cùng một khối cơ
sởvà sketch

Pressure giảm

Pressure tăng

Curve influence giảm Curve influence tăng

Dưới Characteristics (Đặc điểm):
Stretch (độ giãn). Điều chỉnh độgiãn.
Bend (độ cong). điều chỉnh độ cong.
Ví dụ vềcác thanh trượt Stretch và Bend
Cácminhhoạ dưới đâychothấyc óth ểcónhững kếtquảkhác

nhau thếnào khi điều chỉnh các thanh trượt Stretch và Bend.
Các ví dụ

này đều tạo trên cùng m ột khối cơ sởvà đã được tăng
Pressure trên bề mặt trước.

Stretch giảm

Stretch tăng

Bend giảm

Bend tăng

Dưới Advanced controls (kiểm soát cao cấp):
Resolution (phân giải). Điều chỉnh độchính xác củ a hình dạng bằng cách thay đổi sốđiểm trên bề
mặt biến dạng. Mức Resolution cao thường làm mềm những vùng r ộng và s ắc nét nhũng phần gần
các đối tượng kiểm soát. Mức Resolution thấp sẽtính toán nhanh và cho ra các hình d ạng thô, bỏ
qua một số chi tiết.
Ví dụ về thanh trượt Resolution
Cácminhhoạ dưới đâycho thấ y c óth ểcónhững kếtquảkhácnhauthếnàokhi điều chỉnhthanh trượt

Resolution.
Resolution giảm

Sau khi làm xong việc điều chỉnh đầu tiên, icon
Bạn có thểundo không giới hạn số lần điều chỉnh.

Resolution tăng

hiển thị . Click iconnày để undo sựđiều chỉnh trước.

Xếp dãy và đối xứng
Khái quát
Xếpdãy là lặp lại các feature được chọn, gọi là seed feature, theo một trật tự. Bạn có th ể tạo dãy thẳng,
dãy tròn hoặc tạo dãy theo các điểm sketch hay theo bảng toạđộ.
Đối xứng là sao chép các feature được chọn, lấy đối xứng chúng qua một bề mặt hoặc mặt phẳng.
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Linear Pattern (Dãy thẳng)
Linear Pattern tạo ra nhiều bản sao các feature được chọn dọc theo hai đường dẫn thẳng. Bạn có th ể cho
các dãy thẳ ng các yếu tố sau:
hướng của dãy
số bản sao theo mõi hướng
cự li giữa các bản sao
bỏ một số bản sao trong dãy
chỉ xếp dãy feature goocs. Nếu bạn sửa đổi gốc (seed feature), tất cả các bản sao trong dãy sẽ cập
nhật các thay đổi đó.
Tạo dãy thẳng theo một hướng:
1.

Tạo một khối cơ sở, tạo một hoặc nhiều feature cut, lỗ, hoặc boss mà bạn muốn lặp lại.

2.Click LinearPattern

trênthanhcông cụFeatureshoặcclick Insert,Pattern/Mirror,Linear

Pattern.
3.

Dưới Direction 1, làm như sau:
Click một cạnh mô hình hoặc một kích thước để chỉ hướng thứ nhất của dãy. Tên c ạnh hoặc
đó sẽ xuất hiện trong hộp Direction1.

kích thước

nếu mũi tên trên mô hình chỉ sai hướng.

Click Reverse Direction
Đặt Spacing

giữa các instance.

Đặt số lượng Number of Instances
4.

Dưới Features to Pattern

, chọn các feature trong vùng đồ hoạ.
để sử dụng Cây thiết kế bay ra.

TIP:Để chọn nhiều feature, click
5.

.

Nếu bạn muốn giữ lại những instance xác đị nh, làm như sau:
Click Instances to Skip

.

Trong vùng đồ hoạ, chọn từng instance bạn muốn giữ lại. Các instance này vớ i các to ạđộ của
chúng được liệt kê trong hộp Instances to Skip.
Để phục hồi lại các instance đó, chọn các toạđộ trong hộp Instances to Skip và nhấn Delete.
6.

Dưới Options, làm như sau:
Click Vary sketch nếu bạn muốn xếp dãy thay đổi theo từng bước.
Click GeometryPattern nếu bạnmuốnchỉ xếpdãyhình học(các bề mặtvà cạnh) củacác
feature, chứkhônggiải từng instance của feature đó. Trong một số trường hợp, tuỳ chọn xếp
dãy hình h ọc tăng tốc độ tạo và tái lậ p dãy. Tuy nhiên, bạ n không thể tạo các dãy hình học của
những feature có các bề mặt hợp nhất với phần còn lại của part.

7.Click OK để tạo dãy theo hướng Direction 1.
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Ví dụ giữ lại các Instance của dãy thẳng

Instances to Skip
được chọn
Ví dụ tạo dãy thẳng theo hai hướng

Instances to Skip
được áp dụng

Instances to Skip
được phục vị

Hình xem tr ước dãy thẳng

Áp dụng dãy thẳng
theo hai hướng
theo hai hướng
1.Thực hiện các bước từ 1 đến 6 trên để tạ o dãy theo Direction 1.
NOTE: có thể chọn Features to Pattern và Options trước hoặc sau khi chọn Direction 2.
2.

Dưới Direction 2, làm như sau:
Click một cạnh mô hình hoặc một kích thước để chỉ hướng thứhai cho dãy. Tên của cạnh hoặc
này được liệt kê trong hộp Pattern Direction.

kích thước

Click Reverse Direction nếu mũi tên trên mô hình chỉ ngược hướng.
Đặt Spacing giữa các instance trong dãy.
Đặt Number of Instances.
Kiểm Pattern seed only để chỉtạo dãy cho hạt giống. Kiểm Pattern seed only, sẽ chỉ tạo dãy
thẳng theo hướng Direction 2 cho hạt giống chứkhông phải cho các bảnsao củadãy đã tạo
theo hướng Direction 1.
TIP: Tuỳ chọn Pattern seed onlyđặc biệt hay dùng khi t ạo dãy theo hai hướng ngược nhau. Hãy
sử dụng Pattern seed only, để ngăn ngừa việc copy các bản sao vào cùng vị trí.
3.

Nếu bạn muốn xác định các instance cần giữ lại, làm như sau:
Click Instances to Skip .
Trong vùng đồhoạ, chọn từng instance bạn muốn giữ. Các instance và các toạđộ củ a chúng
được liệt kê trong hộp Instances to Skip.

4.Click OK .
Lưu ý: Những điều sau đây áp dụ ng cho dãy thẳng:
Khi tạo một dãy Shape feature, tất cảcác instance trong dãy phải trên cùng một bề mặt.
Các instance trong dãy s ẽ thừa hưởng màu feature của feature gốc khi:
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o

Dãy này tạ o trên một feature.

o

Màu của dãy hoặc các b ề mặt bất kỳtrên dãy bất kỳkhông bị thay đổi.

Circular Pattern (Dãy tròn)
Circular Pattern tạo ra nhiều bản sao của một hoặc nhiều feature được đặt cách đều một đường tâm.
Nếu bạn sửa đổi feature gốc (hạt giống), tất cả các bản sao trong dãy sẽ cập nhật các thay đổi.
Bạn có thể chọn các bả n sao trong dãy để giữ lại trong khi tạo dãy tròn.
Tạo một dãy tròn:
1.

Tạo một hoặc nhiều feature để tạo dãy.

2.

Tạo một đường tâm mà dãy s ẽđược bốtrí quanh nó.
trênthanhcông cụFeatures,hoặc

3.Click CircularPattern

Insert, Pattern/Mirror, Circular Pattern.
4.

Dưới Parameters, làm như sau:
Trongvùng đồhoạ,chọn một đườngtâm, một cạnhmôhìnhhoặc mộtkíchthướ cgóclà m

Pattern Axis.
Nếu cần,click Reverse Direction

để thay đổi hướng của dãy.

Xác định sốNumber of instances

.

Xác đị nh góc Angle

giữa các instance.

- hoặc Kiểm Equal spacing. Với các khoảng cách bằng nhau, tổng góc Total Angle mặc định là 360°.
Bạn có th ể thay đổi Angle bằng Bảng thuộc tính hoặc callout trong vùng đồ hoạ.
Nếu bạn thay đổi Number of instances hoặc Angle bằng Bảng thuộc tínhhoặccallout, một
hình xem tr ước của dãy s ẽ tựđộng hiển thịtrên vùng đồ hoạ.

Dưới Features to Pattern

, chọn các feature bạn muốn xếp dãy từ vùng đồ hoạ. Mặc định

hệ thống mới nhất là chọ n tr ên Cây thiết kế.
Lưu ý: Click

nếu bạn cần hiển thịCây thi ết kế bay ra đểchọncácfeaturenày.Clicktrong

vùng đồ hoạ hoặc trong Bảng thuộc tính đểCây thi ết kế thụt vào.
6.

Nếu bạnmuốngiữcácinstance c ủadãy,click InstancestoSkip vàchọncácinstance cầngiữ
trong vùng đồ hoạ. Con trỏ thay đổi thành

khi bạn di chuyển trên instance của dãy, gồm cả số

của instance đó. Để phục vị một instance,xoá instancenày kh ỏi hộp Instances to Skip. Nếu bạn
chỉ muốn xếp dãy hình học (các bề mặt và cạnh) của các feature, kiểm Geometry Pattern.
Lưuý: Trongnhiềutrường hợp,tuỳchọn xếpdãyhình học tăng tốc độ tạovàtái lậpdãy.Tuy
nhiên, bạ n không thể tạo các dãy hình học của những feature có các bề mặt hợp nhất với phần còn
lại của part.
7.Click OK .
Lưu ý:
Khi bạn tạo một dãy Shape feature, tất cả instance trong dãy phải trên cùng một bề mặt.
Các instance trong dãy s ẽ thừa hưởng màu feature của feature gốc khi:

o

Dãy này tạ o trên một feature.

o

Màu của dãy hoặc các b ề mặt bất kỳtrên dãy bất kỳkhông bị thay đổi.

Dãy điều khiển bằng Sketch
Sử dụng các điểm vẽtrong một sketch, bạn cóth ểxác định mộtdãy feature. Feature hạt giống sẽđược
nhân ra theo các điểm trong sketch này.
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Dựng một dãy điều khiển bằng Sketch:
1.

Mở một sketch trên một part.

2.

Tạo một feature hạt giống trên mô hình.

3.Click Point hoặc Tools, Sketch Entity, Point và vẽ
các điểm để mô tả dãy bạn muốn tạo.
4.Click Insert, Pattern/Mirror, Sketch Driven Pattern.
5.

Dưới Selections, làm như sau:
Nếu cần,dùng Cây thiết kế bay ra để chọn một
Reference Sketch

dùng cho dãy.

NOTE:Khichỉcó mộtsketch, hệthống sẽ tự
động đưa sketch vào hộp Reference Sketch.
Click Centroidđểdùng tâm c ủa feature hạt giống, hoặc Selected pointđểdùng một điểm khác
làm điểm tham chiếu Reference point.
Nếu bạnchọn Selectedpoint làm điểmthamchiếu,hãychọn một ReferenceVertex trong
vùng đồ hoạ.
Lưu ý: Bạn có th ểdùng tâm c ủa feature hạt giống, gốc của sketch, một đỉnh, hoặc điểm sketch
làm điểm tham chiếu.
6.

Dưới Features to Pattern, chọn feature hạt giống
từ vùng đồ hoạ.
Lưuý: Nếufeature bạn định tạodãycóc ácfillet
hoặcnhững bổsung khác,hãy gộp featurethuộc
về feature hạt giống bằngcách sử dụng Cây thi ết
kế bay ra để chọn chúng.

7.

Dưới Options, kiểm Geometry pattern.

8.Click OK để tạo dãy.

Dãy điều khiển bằng bảng
Sử dụng các toạđộ X-Y, bạn có th ể xác định một dãy feature.
Bạn cũng có thể lưu và tải lại các to ạđộ X-Y của một dãy feature và áp dụng chúng cho part mới.
Tạo một dãy điều khiển bằng bảng:
1.

Mở một sketch trên bề mặt của một part.

2.

Tạo một hệ toạđộ.

3.

Tạo một feature hạt giống.

4.Click Insert, Pattern/Mirror, Table Driven Pattern.
5.Trong hộp Referencepoint,chọn Centroidđểdùngtâm c ủa
feature hạtgiốnghoặc Selectedpoint, đểdùngcác điểmkhác
làm Reference point.
Lưuý: Bạncóth ểdùngtâm c ủafeature hạtgiống, gốc của
sketch, một đỉnh hoặc một điểm sketch khác làm điểm tham chiếu
trong bảng điều khiển dãy.
6.Trong hộp Coordinate system, chọn Coordinate System bạn đã tạo trong Cây thiết kế .
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7.Trong hộp Items to copy, chọn feature gốc từCây thiết kế.
8.Kiểm Geometry pattern.
9.Double-clickvùng dưới Point 0đểnhậpcáctoạđộX-Ycho
từng instance của bảng pattern. Lưu ý rằng các toạđộ X-Y của
feature hạt giống hiển thị là Point 0.
Lưuý: Bạncóth ể sử dụngcáctoạđộ dươnghoặcâm. Để
nhập một toạđộ âm, đặt dấu trừ (-) trước giá trị toạđộ.
10. Click OKđể tạo dãy bằng bảng.

Mirror Feature
Tạo một bản sao đối xứng qua một mặt phẳng của một hoặc nhiều feature.
Nếu bạn thay đổi feature gốc (hạt giống), bản sao đối xứng sẽ cập nhật các thay đổi.
Đối xứng một feature:
1.Click Mirror Feature
2.

trên thanh công cụ Features hoặc Insert, Pattern/Mirror, MirrorFeature.

Với hộp Mirror plane được chọn, click một mặt phẳng hoặc bề mặt.

3.Chọn Features to mirror, click một hoặc nhiều feature trên mô hình hoặc trong Cây thi ết kế.
4.

Nếu bạn chỉ muốn đối xứ ng hình học, hãy chọn Geometry Pattern.

5.Click OK.

Geometry Pattern (Dãy hình học)
Tuỳ chọn Geometry Pattern làm tăng tốc độ tạovà tái lập một dãy. Các instance riêng được copy nhưng
không được giải; điều kiện kết thúcvàcác tính toán bị bỏ qua. Mỗi instance là mộ t copy chính xác c ác b ề
mặt và cạnh của feature gốc. Theo mặc định, Geometry Pattern không được chọn trừ khi bạn tạo dãy cho
feature Shape hoặc Dome.

Lỗ với điềukiện kếtthúclà Không chọn Geometry Pattern
Offset from Surface với đáy.

Chọn Geometry Pattern

Lưu ý:
Bạnkhôngthể tạocácdãyhình học của
nhữngfeaturecócác b ề mặt hợpnhất với
phần còn lại của part.

Geometry Pattern phải được huỷ kiểm để tạo
ra dãy này.

Surfaces (Mặt)
Khái quát
Các mặt là một dạng hình học có th ể dùng để tạo ra những feature khối đặc. Các công c ụSurface có trên
thanh công c ụSurfaces. Bạn có thể tạo ra các mặt bằng những phương pháp sau:
 Chèn một surface phẳng từ một sketch hoặc từ một tập hợp các c ạnh khép kín nằm trên một mặt
phẳng
105

Extrude, revolve, sweep, hoặc loft từcác sketch
 Offset từ các bề mặt hoặc mặt có sẵn
 Import một file
Bạn có thể thay đổi các mặt trong các cách sau:
Extend
Trim các mặt có sẵn
Fillet các mặt
Bạn có thể sử dụng các mặt bằng một trong các cách sau:
 Chọn các c ạnh và các đỉnh rồi dùng làm guide curve và path cho sweep.
 Tạo một solid hoặc cut feature bằng thickening a surface.
 Extrude một khối đặc hoặc cut feature với điều kiện Up to Surface hoặc Offset from Surface.
 Tạo một feature đặc bằng cách làm d ày các m ặt sẽ cắt vào một thểtích kí n.
Hide and show các hình thể (khối và mặt)

Các hình thể mặt
Cái gọi làcác hình thể mặt được tạo ra đểphân biệt các khả năng mới đối với các m ặt. Những khả năng
này bao gồmviệc sửa đổi các đối tượng của mặt, tạo ra nhiều đối tượng mặtvà sửa đổi output của nhiều
đối tượng mặt. Một hình thể mặt có những đặc điểm của một mặt, như bề dày bằng không, như ng nó còn có
những khả năng mà mặt không có. Nh ững khả năng này gồm phát triển hoặc tỉa bớt của hình th ể mặt.
Bạn có thể chọn mộthình thể mặt từvùng đồ hoạ bằng FilterSurfaceBodies

trongthanh công cụ

Selection Filter. Bạn có thểchọn tất cả các dạng mặt với Filter Surface Bodies. Nó gồm cả mặt bạn tạo
bằng cách extrude một đường hoặc bạn tạo từ một sketch và sau đ ó thao tác vớ i các cô ng cụ nhưTrim.
Con trỏđổi thành

, cho biết nó đang ởtrên một hình thể mặt. Các hình thể mặt có thể gồm:

Các mặt đơn diện
Các mặt đa diện
Các mặt giao nhau
Các mặt liền kề hoặc tiếp nối
Các mặt Fillet

Các feature mặt
Surface phẳng
Tạo một surface phẳng có đường bao từ một sketch:
1.

Tạo một sketch đường bao đơn khép kín không tự cắt.

2.Click Planar Surface

trên thanh công cụ Surfaces, hoặc Insert, Surface, Planar.

3.ChọnsketchtrongCâythiết kếhoặctrongvùng đồhoạ.Tên c ủasketchxuấthiệntrong hộp
Bounding Entities.
4.Click OKđể tạo surface phẳng.
Tạo một surface phẳng có đường bao là một bộ các cạnh khép kín trong part hoặc assembly:
1.Click PlanarSurface

trênthanhcông cụ

Surfaces, hoặc Insert, Surface, Planar.
2.Chọn một bộcác cạnhkhépkíntrongpartho ặc
assembly.(Tất cảcác cạnhnàyphải nằmtrên
cùng một mặt phẳng.)
Têncác c ạnhnàyxuất hiệntrong hộp Bounding

Entities.
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3.Click OKđể tạo surface phẳng.
Sửa surface phẳng:
Nếusurfacephẳngnày được tạo từ mộtsketch,
bạn có th ể sửa sketch đó.
Nếusurfacephẳngnày được tạo từ một bộcác
cạnhkhépkín,right-click mặt đóvàchọn Edit
Definition.
Extruded Surface
1.

Vẽ profile của mặt.
trênthanhcông cụSurfaceshoặc

2.Click ExtrudedSurface
Insert, Surface, Extrude.
3.

Dưới Direction 1, làm như sau:
Chọn một End Condition.
Nếu cần, click Reverse Directionđể extrude mặt theo hướng
ngược lại.
Nếudùng Offsetfromsurface,chọn một Face/Plane
trong vùng đồ hoạ. Quan sát hình xem trước. Nếu offset bị sai

hướng, kiểm Reverse offset .
Nhập mặt Depth

.

Extruded surface dùng Mid Plane từ sketched spline
4.

Nếu cần, click Direction 2, lặp lại tiến trình như với Direction 1.

5.Click OK .

Revolved Surface
1.

Vẽ một profile và đường tâm đểrevolve profile này quanh nó.
trênthanhcông cụSurfaceshoặc

2.Click RevolvedSurface

click Insert, Surface, Revolve.
3.

Dưới Revolve Parameters, làm như sau:
Chọn một Revolvetype: One-Direction, Two-Direction,
hoặc Mid-Plane.

Click Reverse Direction
Nhập một Angle

đểđổi hướng revolve.

.

4.Click OK

Swept Surface
1.

Tạo các mặt phẳng cần thiết để vẽ các sweep profile, đường dẫn và đường lái (nếu cần).

2.

Vẽ sweep profile và đường dẫn trên các m ặt phẳng vừa tạo.
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Bạn cũngcóthể vẽsweeppathtrên một bề mặtmôhình
hoặc dùng một cạnh của mô hình làm đường dẫn.
Profile này có màu xá m, đường dẫn màu xanh lá cây.

3.

Nếu bạn dùng một hoặc nhiều đường lái, hãy tạo tương quan
coincident hoặc pierce giữa các đường lái và profile.
trênthanhcông cụ Surfaces hoặc

4.Click Swept Surface

click Insert, Surface, Sweep.
5.

Dưới Profile and Path, làm như sau:
và chọn profile trong vùng đồ hoạ.

Click Profile
Click Path

và chọn đường dẫn trong vùng đồ hoạ.

Lưu ý: Nếu bạn chọn trước profile hoặc đường dẫn, nó s ẽ xuất hiện trong hộp tương ứng của Bảng
thuộc tính.
6.Áp dụng các Options cần thiết.
Lưu ý: Một sốOptions chỉ áp dụng cho các sweep có một guide curve.
7.

Dưới Guide Curves, làm như sau:
trong vùng đồ hoạ.

Chọn Guide Curves
Click MoveUp

hoặc MoveDown

để

thay đổi thứ tự sử dụng các đường dẫn.
và click các mũi tên

Click Show Sections

đểxem và sửa profile bằng Section Number.
8.Áp dụng Start/End Tangency nếu cần.
9.Click OK.
Mặt Loft
1.

Tạo một mặtphẳngcho mỗiprofile mặt cắt của loft.
(Các plane này không buộc phải song song.)

2.

Vẽcác profile mặt cắt và đường lái (nếu cần) trên các
mặtphẳngnày. Đóng từngsketchsaukhi vẽxong
một sketch.

3.Click LoftedSurface

trênthanhcông cụ

Surfaces hoặc Insert, Surface, Loft.
4.Click Profile

, rồi chọncácprofilemà bạnmuốn

nốichúngtrongvùng đồhoạ.Chọncácphần tương
ứng trên mỗi profile; điểm gần nơi được chọn sẽđược
dùng để nối các profile.
5.Quan sát đường cong xem trước.

Nếu đường cong xem trước bị sai, bạn có th ể phải chọn lại các hình vẽ sai thứ tự. Dùng Move
Up

hoặc Move Down

để bố trí lại các profile.

Nếu đường cong xem trước bịsai các điểm nối, click profile đó tại điểm sai để huỷnó và lại click
để chọn điểm khác trên profile này.
Đểhuỷ tất cảcác lựachọnvàlàm lại từđầu,right-clicktrongvùng đồhoạvàchọn Clear
Selections, rồi làm lại.
6.

Dưới Options, chọn một trong số sau nếu cần:
Close along loft direction.
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Maintain tangency.
Advanced smoothingđể có được các mặt mềm hơn. Tuỳ chọn này chỉ khả dụng nếu c ác tiết
diện loft có nhữ ng cung tròn hoặc elliptical. Các tiết diện sẽđược giải gần đúng và c ác cung s ẽ
được convert thành các spline.
7.

Nếu bạn dùng các đường lái, hãy ch ọn Guide Curves

trong vùng đồ hoạ. Click Move Up hoặc

Move Downđể thay đổi thứ tự sử dụng các đường dẫn.
8.

Để kiểm soát tiếp tuyến, click Start/End Tangency.

Loft đơn giản

Loft dùng đường lái

9.Click OK .
Mặt Offset
1.Click Offset Surface

hoặc Insert, Surface, Offset.

2.Trong hộp thoại Offset Surface, xác đị nh giá trịOffset.
3.Chọn một hoặc nhiều bề mặtmôhình mà từđó sẽ tạo một
offset.
NOTE: Nếu bạn chọn nhiều bề mặt, chúng phải liền kề.

Hộp Items to Offset liệt kêcác b ề mặt đượcchọnvàhình
xem trước của offset hiển thị.
4.Click Reverseđể thay đổi hướng offset.
5.Click OKđể offset bề mặt.

Radiate Surface (mặt phát xạ)
Bạn có thể tạ o các mặt bằng cách phát xạ một đường parting, một cạnh hoặc một nhóm c ạnh liên ti ếp vào
trong hoặc ra ngoài và song song với một plane được chọn.
Bạn có thểdùng c ác mặt phát xạđể cắt phân khuôn.
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Tạo một mặt bằng cách phát xạ một parting line:
1.

Vẽ một đường cong trên bề mặt của một part.

2.Chiếu đường cong này thành một Split Line.

3.Click RadiateSurface
trênthanhcông cụ
Surfaces hoặc Insert, Surface, Radiate.
4.Click hộp Referenceplane vàchọn một mặt
phẳngsongsong với hướng bạnmuốn bức xạ
để tạo ra mặt.
5.

Đặtchiều rộng của mặttrong hộp Radiate
distance.

6.Clicksplit line trongvùng đồ hoạđể làm Edges
toradiate. Lưuý hướng mũitên. Đểxác định
hướng khác, ki ểm Reverse direction.
7.Click Propagatealongtangentfaces nếu bạn
muốn mặtchạyvòngquanhcác bề mặttiếp
tuyến của part.
8.

Click OK.

Knit Surfaces (các mặt liên kết)
Sử dụng các chức năng Knit Surfaceđể kết hợp hai hoặc nhiều bề mặt và mặt thành một. Các cạnh của
các mặt phải liền kềvà không chồng lên nhau. Chúng không buộc phải nằm trên cùng một mặt phẳng. Với
một mặt liên k ết, bạn có thể bạ n có thể chọn toàn bộ mặt. Các mặt liên k ết không còn absorb các mặt bạn
đã dùng để tạo nên chúng.
Tạo các mặt liên kết:
1.Click Knit Surface

hoặc Insert, Surface, Knit.

2.Chọn các b ề mặt và mặt bạn muốn liên k ết trong vùng đồ hoạ hoặc trên Cây thi ết kế. Các đối tượng
được chọn được liệt kê trong hộp Faces and surfaces. Kết quả là một mặt đơn được liệt kê trong
Cây thiết kế là Surface-Knit<n>. Ngoài ra, không có gì khác xu ất hiện trong vùng đồ hoạ.
Lưu ý: Nếu bạn muốn các mặt kết hợp cùng tạo ra một thểtích
knitted surfaceđểlà m dày mặt liên k ết và tạo ra một khối đặc.

kí n, bạn c ó thể

dùng Create solid from

Sử dụng tuỳ chọn Seed của bề mặt:
Để các mặt kết hợp sử dụng tuỳ chọn Seed, bạn phải dùng Radiate Surface.
1.

Tạo một mặt bức xạ.

2.Click Knit Surface

hoặc Insert, Surface, Knit.

3.Chọn mặt bức xạ từ hộp Faces and surfaces.
4.Click hộp Seed face và click bề mặt bất kỳtrên mô hình bạn muốn kết hợp với mặt bức xạ này.
5.Click OK. Bề mặt seed và tất cả các bề mặt liền kềđược kết hợp với mặt bức xạ.
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Thicken Feature (làm dày)

Tạo độdày cho một mặt:
1.Click mặt bạn muốn tạo độ dày.
2.Click Insert, Base (hoặc Boss), Thicken.
3.

Đặt giá trịThickness cần thiết.

4.

Xác định phía bạn muốn làm dày. Quan sát hình

xem trước để thấy hiệu quả.
5.

Để tạo một khối đặc, click Create solid from knitted
surface. Tuỳ chọn này chỉ khả dụng nếu bạn tạo một
thểtích hoàn toàn được các mặt bao kín.

Khi các lựa chọn đã đạt yêu c ầu, click OK.

Cắt một khối đặc có sẵn bằng cách làm dày m ột mặt:
1.Chọn mặt và khối đặc để cắt.
2.Click Insert, Cut, Thicken.
3.Thay đổi giá trịThickness cần thiết.
4.

Xác đị nh phía muốn cắt. Quan sát hi ệu quả.

Nếu đạt yêu c ầu, click OK.
Thay đổi chiều dày feature:
1.Right click tên feature trên Cây thiết kế và chọn Edit Definition.

2.Thay đổi giá trịThickness cần thiết.
3.

Xác định phía bạn muốn làm dày. Quan sát hi ệu quả.

Làm đầy thểtích bằng một loft giữa hai mặt:
1.

Tạo các mặt liền kề.

2.

Mở sketch mới, vẽ một guide curve và đóng sketch lại.

3.Click Loft hoặc Insert, Boss, Loft.
4.Click hộp Profiles và chọn các mặt này.
5.Click hộp Guide Curve(s) và chọn guide curve.
6.Click OK. Kết quả là tạo ra một khối đặc..
Cắt part bằng một mặt:
1.

Tạo hoặc import một mặt vào trong mô hình part.

2.Chọn mặt này trong vùng đồ hoạ.
3.Click Insert, Cut, With Surface. Mặt đó sẽ xuất hiện trong hộp thoại Surface Cut.
4.

Lưu ý mũi tên chỉphía vật liệu bị lấy đi, click Flip the side to cut awayđểđổi hướng cắt, nếu cần.

5.Click OK.
6.

Đểẩn mặt này, nếu thích, right-click Surface feature trên Cây thiết kế và chọn Hide.
Lưuý: Bạn cũngcóthể cắt mộtpart bằng một mặtnhờdùngtuỳchọn UpToSurface khi
extruding a cut.

Extend Surface
Bạn có thểphát triển một mặt bằng cách chọn một hoặc nhiều cạnh hay một mặt.
1.Click Extended Surface

trên thanh công cụ Surfaces hoặc click Insert, Surface, Extend.

2.Trong vùng đồ hoạ, chọn một hoặc nhiều cạnh (đểphát triển tới các c ạnh này), hoặc một bề mặt (để
phát triển toàn bộ mặt một khoảng bằng nhau trên t ất cả các cạnh).
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Cạnh hoặc bề mặt bạn chọn xuất hiện trong hộp Edges/Faces to Extend.
3.Chọn một End Condition.
Distance. Nhập giá trị dưới Distance

đểphát triển mặt theo khoảng cáchnày.Dùng c ác

handle hoặc nhập Distance trong Bảng thuộc tính.
Up to point. Chọn một Vertex

trong vùng đồ hoạ, nơi kết thúc phát triển mặt.

Up to surface. Chọn một Surface/face

(hoặc một mặt phẳng) trong vùng đồ hoạ, nơi kết

thúc phát triển mặt.

4.Chọn một Extension Type.
Same surface phát triển mặt dọc theo hình dạng của nó.
Linear phát triển mặt tiếp tuyến với gốc của mặt dọc theo các cạnh.

Phát triển các c ạnh với

Phát triển c ác c ạnh với Extension

Extension Type là

Type là Linear .

Same surface.

Phát triển mặt với sử dụng bề

mặt là Edges/Faces to
Extend và Extension Type là
Same surface.

Mẹo: Đểpháttriển một mặt đến một mặtkháchoặc đến một
mặt phẳng tham chiếu, click
mặt hay mặt phẳng này.

và dùng Cây thi ết kếđể chọn

5.Click OK.

Phát triển một hoặc nhiều mặt tiếp tuyến:

1.

Tạo một mặt gồm có nhiều mặt tiếp tuyến.

2.Chọn đểphát triển riêng t ừng mặt tiếp tuyến
liền kề, tiếp tuyếnkhôngliền kềhoặc tất cả
các mặt tiếp tuyến.
Đểpháttri ểnriênghoặcnhiều mặttiếp
tuyến (liền kềhoặc không li ền kề), chọn
cạnh hoặc bề mặt bất kỳ.
Đểphát triển tất cả các mặt tiếp tuyến, chọn một cạnh và click Propagate
phát tr iển tất cả các cạnh tiếp tuyến.
Click RemovePropagation

đểphát sáng và

đểthôipháttriển tất cảcác cạnhtiếptuyến được bổsung

thêm.
NOTE:Propagate

chỉhiển thịkhi bạn chọn một cạnh. Nếu bạn chọn bề mặt, mặt sẽ phát

triển theo mọi hướng.
3.Chọn một Extension Type và End Condition.
4.Click OK.
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Phát triển mặt tiếp tuyến chọn một cạnh đơn

Click Propagateđểphát sáng và phát triển tất cả các
mặt tiếp tuyến

Phát triển các mặt tiếp tuyến chọn nhiều cạnh liền

Pháttriểncác mặttiếptuyếnchọnnhiều cạnhkhông

kề
Trim Surface (xén tỉa)

liền kề

Bạn có thểdùng một mặt như một công cụ trim đểxén các mặt khác nơi chúng giao nhau. Bạn cũng có thể
dùng một mặt kết hợp với các mặt khác đểlàm nhữ ng công cụ trim chung.
Xén một mặt:
1.

Tạo hai mặt giao nhau tại một hoặc nhiều điểm.

2.Click Trimmed Surface

trên thanh công cụ Surfaces hoặc Insert, Surface, Trim.

3.

Dưới Trim Type, chọn Trim tool.

4.

Dưới Selections, làm như sau:
Trong vùng đồ hoạ, chọn một mặt làm Trim tool

.

Trong vùng đồ hoạ, chọn một mặt làm Pieces to keep

.

5.Click OK.

Chọn mặt làm công c ụ trim

Phần giữ lại

Mặt đã bị Trim
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Xén một mặt bằng mặt phối hợp:
1.

Tạo hai mặt giao nhau tại một hoặc nhiều điểm.

2.Click Trimmed Surface

trên thanh công cụ Surfaces hoặc Insert, Surface, Trim.

3.

Dưới Trim type, chọn Mutual trim.

4.

Dưới Selections, làm như sau:
Trong vùng đồ hoạ, chọn ít nhất hai mặt giao nhau làm Trimming surfaces
Trong vùng đồ hoạ, chọn những vùng bạn muốn giữ lại Pieces to keep

.
.

5.Click OK .

Các mặt giao nhau
Fillet Surface

Pieces to keep màu xanh.

Kết quảMutual Trim

Bạn có thểfillet các mặt trong các cách sau:
Dùng một fillet để làm mềm cạnh giữa hai bề mặt liền kề.
Dùng một bề mặt fillet chuyển tiếp để kết hợp nhiều mặt thành một mặt đơn.
Dùng lệnh Multiple radius filletđểấn định nhiều giá trịbán kính khác nhau khi bạ n có nhi ều mặt
phức tạp liền kề.

Fillet một mặt bằng nhiều bán kính:
1.Click Fillet

trên thanh công cụ Features hoặc Insert, Surface, Fillet/Round.

2.

Dưới Fillet Type, chọn Constant radius.

3.

Dưới Items to Fillet, kiểm Multiple fillet radius và nhập bán kính Radius

cho cạnh thứ nhất.

4.Trong vùng đồ hoạ, phát s áng c ạnh để fillet. Cạnh hoặc loop của nó và bán kính được liệt kê trong

hộp Edges, Faces and Loops

.

5.Nhập Radius cho cạnh tiếp đểfillet và trong vùng đồ hoạ, chọn cạnh tiếp theo. Lặp lại thủ tục này
cho đến khi chọn hết các c ạnh để fillet.
6.

Nếu cần, làm như sau:
HuỷTangent propagation.
Dưới Fillet Options, huỷ kiểm Keep features theo mặc định.

7.Click OK.

Chưa fillet
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Áp dụng fillet nhiều bán kính

Biểu diễn các vật thể
Bạncóth ểẩnhiện các vậtthể mặthoặckhối đặc bằng lệnh
View,Hide/ShowBodies. Lệnhnày mở Bảngthuộctính để
bạn có th ể chọn một hoặc nhiều mặt hoặc khối đặc trong vùng
đồ hoạ.
Ẩn vật thể:
1 Click View, Hide/Show Bodies.

2 Chọn mộthoặcnhiều đối tượngtrongvùng đồhoạ.Chúng
được liệt kê trong hộp Select Bodies trong Bảng thuộc tính.
Khi bạn chọn một khối hoặc mặt, nó s ẽ trong suố t trong vùng
đồ hoạ.
3 Click OKđểđóng Bảng thuộc tính.
Các đối tượng bạn chọn sẽẩn đi.

Hiển thị các vật thểẩn:
1 Click View, Hide/Show Bodiesđể mở Bảng thuộc tính.
2 Chọn những vật thể trong suốt trong vùng đồ hoạ.
3 Click OKđểđóng Bảng thuộc tính.
Các đối tượng trong suốt bạn chọn sẽ hiển thị trở lại.

Right-mouse button
Bạn cũng có thểdùng nút chuột phải trong vùng đồ hoạđểẩn một mặt mà không c ần Bảng thuộc tính để
xem trước các đối tượng bạn chọn.
Đểẩn một vật, right click nó trong vùng đồ hoạ và chọn Hide.
Đểhiển thị lại vật ẩn,click View, Hide/Show Bodies lại, chọn vật thể trong suốt trên vùng đồ hoạvà click
OK.
Bạn vẫn c ó thể chọn từCây thi ết kếđểHide or Show, nhưng nó không mở Bảng thuộc tính và không hiển
thị vật thể trong trạng thái trong suốt.
Xoá mặt
Bạn có thểxoá một hoặc nhiều bề mặt của một mặt bằng cách chọn những bề mặt này trong vùng đồ hoạ
và nhấn Delete. Lệnh này làm xuất hiện hộp thoại Face Deletionđể bạn chọn Delete Face(s) hoặc Delete
Feature.
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Đường Split trên mặt
Bạn có thể chiếu một đường cong sketch lên một vật thể, cũng như lên một khối đặc.
1 Tạo một hình thể mặt.
2 Tạo một đường cong trên một mặt phẳng khác.
3 Click Insert, Curve, Split Line.
4 Trong hộp thoại Project Split Line, chọn Projection.
5 Từ vùng đồhoạhoặcCâythiết kế, chọn đườngcong là
Sketch to project.
6 Trong vùng đồ hoạ, chọn Faces to split.
7 Lưuý mũitênxemtrước đểchọn Singledirection và
Reverse direction cho phù hợp.

8 Click Finish.
Xoá bề mặt
Nếu bạn xoá một hoặc nhiều bề mặt của một feature, bạn sẽ tạo ra một Surface-Delete feature xuất hiện
trong Cây thiết kế. Bạn có th ể sửa đổi feature này bằng hộp thoại Delete Face.
1.Right-click Surface-Delete feature trong Cây thiết kế và chọn Edit Definition.
- hoặc –Right-click trong vùng đồ hoạ và chọn Edit Definition.
Hộp thoại DeleteFace xuất hiện với bề mặt bị xoá được liệt kê trong Face(s) to remove.
2.Trong vùng đồ hoạ, chọn thêm c ác bề mặt bạn muốn xoá.

3.

Nếu muốn phục hồi các feature mặt (gồm cả bề mặt đầu tiên c ủa Surface-Delete ), hãy phát sáng
mục này trong vùng Face(s) to remove và click Delete.
NOTE: Bạn phải có ít nhất một bề mặt được liệt kê trong vùng Face(s) to remove.

4.Click OK.

Feature có đủ các bề mặt
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Feature có bề mặt bị xoá

Feature với bề mặt đầu
tiên được phục hồi và bề
mặt khác bị xoá

Xoá lỗ
Hộp thoại Delete Hole sẽ liệt kê những profile khép kín b ất kỳđã bịxoá trong mặt. Nó cho phép bạn phục
hồi một hoặc nhiều lỗmà không c ần phải xoá toàn b ộDeleteHole feature khỏi Cây thi ết kế.
Sửa đổi delete hole:
1.Click DeleteHole feature trong Bảng thiết kế, right-click và chọn Edit Definition.
2.Chọn profile kín bạn muốn phục hồi từdanh sách Hole Edge(s) to remove.
3.Nhấn Delete.
4.Click OKđể phục hồi profile kín trên mặt.
Xoá lỗ khỏi một mặt:
1.Chọn profile kín trên mặt.
2.Click Delete.
3.Trong hộp thoại Choose Option, chọn Delete Holes(s).

Kiểm soát mặt
Mid Surface (mặt giữa)
Công cụMid Surfacechophép bạn tạocác mặt nằm giữa c ác cặp bề mặt
phù hợp. Các cặp bề mặt này phải cách đều nhau. Ví dụ , chúng có th ểlà hai
mặtphẳngsongsonghoặchai mặttrụđồngtâm. Mặtgiữathường được
dùng với những mô hình phần tử hữu hạn.
Bạn có thể tạo những mặt giữa sau:
Single. Chọn một cặp đơn các bề mặt offset từ vùng đồ hoạ.
Multiple. Chọn nhiều cặp các b ề mặt offset từ vùng đồ hoạ.
All. Click Find Face Pairsđể hệ thống chọn tất cả các bề mặt offset phù hợp trên mô hình.
Mặt được tạo ra cũng gồm tất cả thuộc tính như một mặt bất kỳđược tạo trong SolidWorks.
Tạo một mặt giữa:
1.Click Insert, Surface, Mid Surface.
2.

Dưới Selections, chọn một trong số:
Từ vùng đồ hoạ, chọn một bộriêng hoặc nhiều bộ cặp bề mặt
- hoặc Từ Bảngthuộc tính,click Find Face Pairsđể hệ thống tìm t ất cảcác cặp bề mặtphù hợp. Find
Face Pairs sẽ tựđộng lọc ra những cặp bề mặt phù hợp.

Cặp bề mặt riêng được
chọn

Tất cả các cặp bề
mặt đều được chọn
(Find Face Pairs)
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3.Dùng Positionđểđặt vịtrí cho mặt giữa nằm giữa cặp mặt này. Theo mặc định là 50%. Đó là vị trí
nằm giữa các b ề mặt xuất hiện trong các hộp Face 1 và Face 2, bắt đầu từFace 1.

mid surface
face 1

face 2
face 3

Position 50%
Position 75%
face 4
4.Khi bạn dùng Find Face Pairs, bạn có th ể xác định một ngưỡng công nhận Recognition threshold
để lọc các kết quả. Recognition threshold dựa trên sự phối hợp sau:
Hàm ThresholdOperator (= bằng, < nhỏ hơn, <= nhỏ hơn hoặc bằng, > lớn hơn, >= lớn hơn
hoặc bằng), là thao tác tính toán.
Threshold Thickness là chiều dày thành.
Ví dụ, bạn có thểđặt để hệ thống thừa nhận tất cảcác thành c ó chiều dàynhỏ hơn hoặc bằng (<=)
3 mm. Những cặp bề mặt bất kỳkhông thoả mãn điều kiện này sẽkhông được xét.
5.

Nếu cần, dưới Options, kiểm Knit surfacesđểkhông kết hợp mặt theo mặc định.

6.Click OK.
Bạn có thể bổsung các cặp bề mặt mới, xoá các c ặp sẵn có hoặc cập nhật các c ặp bề mặt.
Xoá các cặp bề mặt:

1.Chọn các c ặp trong Face Pairs và nhấn Delete.
2.Click OK.
Thêm các cặp bề mặt::

1.Chọn Face 1 trong Bảng thuộc tính và chọn một bề mặt trong vùng đồ hoạ.
2.Chọn một bề mặt offset làm Face 2. Các b ề mặt được chọn phát sáng trong vùng đồ hoạ và được
liệt kê dưới Face Pairs.
3.Click OK .
Cập nhật các cặp bề mặt:
1.Chọn một bộ trong Face Pairs. Cặp bề mặt này hiển thị trong Face 1 và Face 2.
2.Chọn cặp bề mặt offset khác trong vùng đồ hoạ.
3.Click Update Pairđể cập nhật Face pairs với bề mặt mới.
4.Click OK.
Fill Surface (mặt lấp đầy)
Feature Fill Surface tạo ra một miếng vá có số cạnh bất kỳ, nằm trong một đường bao được xác định bởi
các cạnh mô hình, các sketch hoặc các đường cong. Bạn có th ểdùng feature này để tạo một mặt lấp kín
chỗ trống trên mô hình. Fill Surface có thểđược áp dụng trong những trường hợp sau:
Một part không được import hợp cách vào SolidW orks (bị mất một số bề mặt).
Các lỗ cần lấp kín trong khuôn.
Một mặt cần tạo trong thiết kếcông nghiệp.
Fill Surface có những tính năng sau trong Bảng thuộc tính:
Patch Boundaries (đường bao)
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Patch Boundaries xác đị nh các cạnh của miếng vá bạn áp dụng. Các đường bao có những thuộc
tính và tính năng sau:
Bạn có thểdùng các mặt hoặc các c ạnh solid cũng như các sketch 2D hoặc 3D sketches để làm
đường bao.
Bạn không thểdùng các đường cong hoặc đường cong kết hợp làm đường bao.
Với tất cả các đường bao sketch, bạn chỉ có thểchọn kiểu Curvature Control là Contact.
Curvature Control (kiểm soát độ cong)
CurvatureControl xác địnhkiểukiểmsoát độcong bạnmuốnáp dụngchomiếngvá.Cáckiểu
Curvature Control là:
Contact. Tạo một mặt trong đường bao đã chọn.
Tangent. Tạo một mặt trong đường bao đã chọn nhưng đảm bảo tiếp tuyến với các c ạnh.
Bạn có thể áp dụng nhiều kiểu Curvature Control khác nhau trong một miếng vá.
Ví dụ, một mặt được import có một lỗ hổng ở mặt trước. Đểvá chính xác, bạn phải áp dụng nhiều kiểu kiểm
soát độ uốn cho các đường biên khác nhau.
1.

Importmôhìnhvàclick Filled

Surface
trênthanhcông cụ
Surfaceshoặc Insert,Surface,
Fill.

2.Trongvùng đồhoạ, dưới Patch
Boundary, chọn các cạnh biên.

Áp dụng Contact chohai
cạnh cong.

Áp dụng Tangent chohai
cạnh thẳng.

3.Click OKđểáp
Surface

dụng

Fill
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Apply to all edges (Áp dụng cho tất cả các cạnh)
Hộp thoại Apply to all edges cho phép bạn áp dụng cùng một kiểu kiểm soát độ uốn cho tất cả các cạnh.
Nếu bạn chọn chức năng nàysau khi áp dụng cảContact và Tangent cho các cạnh khác nhau, nó s ẽ áp
dụng lựa chọn hiện thời cho tất cả các cạnh.
Alternate Face
Với Alternate Face, bạn có th ể flip đường bao bề mặt cho sự kiểm soát độ cong của miếng vá. Alternate
Face thường được dùng khi t ạo miếng vá trên mô hình đặc.
Ví dụ một mô hình đặc, dùng Contact làm Curvature Control.
Feature mặt điền đầy tựđộng được chọn một hướng khi bạn chọn một đường bao. Trong nhiều trường hợp,
có nhiều tuỳ chọn hướng khả dụng. Để chọn các hướng khác, hãy chọn Alternate Face.

Constraint Curves
Constraint Curves chophép bạn bổsung sự kiểm soát độnghiêng đối với miếng vá. Chúng đượcdùng
chủ yếu cho các ứng dụng thiết kếcông nghiệp. Bạn có th ể tạo một đường cong ràng buộc bằngcác điểm
hoặc spline.
Ví dụđiền đầy mặt import
Một trong các bề mặt của ví dụ này bị lỗi. Bạn có th ể sửa lỗi bằng fill surface.
1.Import the part.

2.Click Filled Surface
trên thanh công
cụ Surfaces hoặc Insert, Surface, Fill.
vùng đồ hoạ, dưới Patch
Boundary,chọn từng cạnhtiếptuyến
quanh lỗ hổng.

3.Trong

Các cạnh,Theokiểu uốn được
liệt
kê
trong
hộp
Patch
Boundaries

.

NOTE: Trongtrường hợpnày,
dùng Tangentđểáp dụngcho
miếng vá.
4.Click OK.
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Ví dụ thiết kế mặt điền đầy trong công nghiệp
Mô hình này dùng các sketch làm đường bao cho mặt điền đầy. Để giúp đị nh hình cho miếng vá, dùng các

điểm và một phức tuyến đểràng buộc.
1.

Sketch1 - vẽ một cung tròn trên Plane1 (Front) và lấy kích thước.

2.

Sketch2 - vẽ một cung tròn trên Plane3 (Right), lấy kích thước và các tương quan cần thiết.

Sketch1

Sketch2

3.

Sketch3 - vẽ mộtcungtròn nối Sketch1 và Sketch2 trên Plane2 (Top). Lấykíchthướcvàcác
tương quan cần thiết.

4.

Tạo Plane4 (làm th ành m ộ t góc với Plane1) và vẽ các điểm (Sketch4) như minh hoạ, dùng là m các
ràng buộc.

5.

Tạo Plane5 (offset từPlane2)và vẽ phức tuyến (Sketch5), nhưminh hoạ,dùnglà m đường cong
ràng buộc.

Sketch3
6.Click Filled Surface

Sketch4

Sketch5

trên thanh công cụ Surfaces hoặc Insert, Surface, Fill.

7.Trongvùng đồhoạ, dưới PatchBoundary,chọncác c ạnh được tạo bởi Sketch1, Sketch2 và

Sketch3.
Các cạnh, dọc theo kiểu uốn được liệt kê trong hộp Patch Boundaries

.

NOTE: Kiểmsoát độ uốn mặc định là Contact,chỉnhững mặttiếpxúclàkhả dụng đối vớicác
đường bao sketch.
8.

Dưới Constraint Curves, chọn Sketch4 và Sketch5 trong vùng đồ hoạ.
Sketch4 và Sketch5được liệt kê trong hộp Constraint Curves

.

9.Click OK.

Mặt điền đầy nhìn các góc độ.
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Part
Khái quát
Edit Definition
Trong mét tµi liÖu part, b¹n cã thÓ thùc hiÖn c¸c thao t¸c edit nh- sau:
oEdit definition, sketch, hoÆc c¸c property cña mét feature.
oXem c¸c quan hÖ cha vµ con cña mét feature.
oSö dông c¸c handle ®Ó di chuyÓn vµ ®Þnh cì l¹i c¸c feature.
oKiÓm so¸t sù truy cËp c¸c kÝch th-íc ®-îc chän.
oThay ®æi thø tù t¹o c¸c feature.
o§-a part trë l¹i tr¹ng th¸i tr-íc khi mét feature lùa chän ®· ®-îc ®-a
vµo.
§Ó thùc hiÖn c¸c thao t¸c nµy, b¹n sö dông c¸c icon trªn C©y thiÕt kÕ, n¬i c¸c
feature ®-îc liÖt kª theo tr×nh tù mµ chóng ®· ®-îc t¹o ra.
Söa ®æi ®Þnh nghÜa mét feature:
B¹n cã thÓ söa ®æi ®Þnh nghÜa mét feature ®Ó thay ®æi c¸c tham sè cña nã. VÝ dô,
b¹n cã thÓ thay ®æi chiÒu s©u mét extruded feature, hoÆc chän l¹i c¸c c¹nh cho
mét fillet.
1.Click mét feature trªn C©y thiÕt kÕ hoÆc vïng ®å ho¹.
2.Click Edit, Definition hoÆc right-click vµ chän Edit Definition, tuú thuéc
kiÓu feature ®-îc chän, c¸c hép tho¹i sÏ xuÊt hiÖn.
3.Söa®æi®ÞnhnghÜatronghéptho¹ib»ngc¸chx¸c®Þnhc¸cgÝatrÞhoÆc
nh÷ng option.
4.Click Apply hoÆc OK ®Óx¸cnhËnc¸cthay®æi,click Cancel ®Óng¨nc¸c
thay ®æi.

Các thuộc tính của Feature và bề mặt
C¸c thuéc tÝnh cña Feature vµ Face gåm cã tªn vµ mµu
C¸c thuéc tÝnh cña Feature còng cã kh¶ n¨ng bÞ chÆn (vµ råi huû chÆn). Suppress
t¹m thêi lo¹i bá feature ®ã ra khái m« h×nh, nh-ng kh«ng xo¸ nã. ViÖc nµy cã thÓ
dïng ®Ó ®¬n gi¶n ho¸ m« h×nh, hoÆc ®Ó t¹o c¸c cÊu h×nh cña mét part.
Söa ®æi c¸c thuéc tÝnh feature:
1.Trªn C©y thiÕt kÕ hoÆc trong vïng ®å ho¹, chän mét hoÆc nhiÒu feature, råi
click Edit,Properties,hoÆcright-clickc¸cfeaturevµchän Feature
Properties.
2.NhËp mét Name míi nÕu thÝch trong hép tho¹i Feature Properties.
3.§Ó chÆn feature nµy, kiÓm Suppressed.
4.§Óthay®æidiÖnm¹ofeature,click Color.Héptho¹i EntityProperty sÏ
xuÊt hiÖn.
§Ó®æi mµufeature, click Change Color.Chän mét mµu tõ Color palette
hoÆc x¸c ®Þnh mét mµu.
§Ó thay ®æi c¸c thuéc tÝnh vËt liÖu nh- ®é s¸ng hoÆc trong suèt, click
Advanced.
§Ó tr¶ feature vÒ mµu gèc cña part, click Remove Color.
5.Click OK.
Söa ®æi c¸c thuéc tÝnh bÒ mÆt:
1.Right-clickméthoÆcnhiÒubÒmÆtvµchän FaceProperties.Héptho¹i
Entity Property xuÊt hiÖn.
2.NhËp mét Name cho bÒ mÆt, nÕu thÝch. (C¸c tªn bÒ mÆt ®«i khi ®-îc sö dông
khi s¾p xÕp c¸c thµnh phÇn trong tæ hîp.
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§Óthay®æimµucñabÒmÆt,click ChangeColor.Chänmétmµutrong
Color palette hoÆc tù x¸c ®Þnh mét mµu.
§Ó thay ®æi c¸c thuéc tÝnh vËt liÖu, click Advanced.
§Ótr¶bÒmÆtvÒmµugèccñafeaturemµnãëtrong®ã,click Remove
Color. (Mµu cña bÒ mÆt phñ lªn mµu feature.)
3.Click OK.

Chỉnh sửa động các Feature
B¹n cã thÓ xem tr-íc mét feature trong tr¹ng th¸i ®éngkhi b¹n kÐo c¸c thùc
thÓ mét sketch, dï më hay kh«ng më sketch. H×nh preview nµy cËp nhËt khi b¹n
th¶ chuét sau khi kÐo.
HiÓn thÞ h×nh preview ®éng kh«ng më sketch:
1.Click Move/Size Features

trªn thanh c«ng cô Features.

2.Click feature b¹n muèn söa ®æi.
Sketchph¸t s¸ngtrongvïng®åho¹.NÕucãnhiÒusketch®-îcsödông®Ó
t¹o ra feature (vÝ dô, nÕu feature ®-îc chän lµ loft hoÆc sweep), tÊt c¶
c¸c sketch sö dông trong feature ®Òu highlighted.
L-u ý r»ng m« h×nh sÏ kh«ng rolled back khi b¹n söa ®æi mét feature theo
c¸ch nµy.
3.KÐoc¸csketchentitynh-b¹nmuèn.Khithay®æisketch,h×nhxemtr-íc
cho b¹n thÊy kÕt qu¶ feature sÏ nh- thÕ nµo.
4.Khi ®· hµi lßng víi feature, click vµo chç trèng cña cöa sæ tµi liÖu hoÆc
nhÊn Esc ®Ó th«i chän ®èi t-îng sketch.

Select feature

Resize feature

Feature ®· ®-îc resize

L-u ý: MÆc dï fillet feature ®-îc t¹o riªng biÖt ®èi víi cut extrude, nh-ng nã
còng bÞ di chuyÓn cïng víi cut extrude bëi v× quan hÖ cha con.
HiÓn thÞ mét h×nh xem tr-íc ®éng trong khi chØnh söa mét sketch:
1.Click Move/Size Features

trªn thanh c«ng cô Features.

2.Double-clickmétsketch®Ómësketch.M«h×nhquaytrël¹ifeature®-îc
chän.
3.Modify sketch b»ng c¸ch kÐo c¸c ®èi t-îng sketch, thay ®æi c¸c kÝch th-íc,
g¸n c¸c t-¬ng quan, v.v… Khi b¹n söa ®æi sketch, h×nh preview cho b¹n thÊy
kÕt qu¶ feature tr«ng sÏ ra sao.
4.Tho¸t sketch ®Ó update feature.
Xem thªm Edit Sketch .

Copy các Feature
B¹n cã thÓ copy c¸c feature tõ mét bÒ mÆt nµy ®Õn bÒ mÆt kh¸c trªn cïng m« h×nh.
B¹n còng cã thÓ copy c¸c feature tõ mo h×nh nµy ®Õn m« h×nh kh¸c.
1.Chänfeature,gi÷ Ctrl vµkÐofeature®Õnchçb¹ncÇn.§ÓcopynhiÒu
feature, gi÷ Ctrl khi chän c¸c feature.
2.Th¶ feature trªn cïng bÒ mÆt hoÆc mét bÒ mÆt kh¸c.
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NÕu feature nµy cã c¸c kÝch th-íc ®Þnh vÞ hoÆc t-¬ng quan c-ìng chÕ di chuyÓn,
méthéptho¹isÏhiÓnthÞ.B¹ncã thÓ Delete c¸ct-¬ngquanhoÆckÝchth-íc
nµy, Dangle chóng hay Cancel copy.
G¸n l¹i c¸c kÝch th-íc l¬ löng:
1.Chänsketchvµclick EditSketch.C¸ckÝchth-ícl¬lönghiÓn thÞtrong
mét mµu kh¸c.
2.KÐo handle ®á ®Õn ®iÓm g¸n míi. Khi b¹n kÐo, con trá cã h×nh

cho®Õn

khi gÆp mét c¹nh hoÆc ®Ønh phï hîp ®Ó g¸n kÝch th-íc.

Copy cut extrude
feature víi c¸c kÝch
th-íc l¬ löng

Cut extrude feature cã
c¸c kÝch th-íc vÞ trÝ

Handle ®á chØ thÞ ®iÓm l¬
löng ®-îc g¸n

3.Th¶ con trá ®Ó g¾n l¹i kÝch th-íc vµo c¹nh hoÆc ®Ønh míi.
Copy c¸cfeature tõ mét part ®Õn part kh¸c:
Tilec¸cwindow,råikÐoc¸cfeaturetõmétcöasæ®Õncöasæ¸ikh¸choÆcsö
dông c¸c c«ng cô Copyvµ Paste trªn Standard toolbar.

Mu sắc vdiện mạo cuar Part
B¹n cã thÓ t« mµu toµn bé part, c¸c feature ®-îc chän (gåm c¶ c¸c surface hoÆc
curve),hoÆcc¸cbÒmÆt®-îcchäncñamodel.B¹ncòngcãthÓmodifymµub»ng
manipulating the shaded appearance of the model.
Thay ®æi diÖn m¹o t« bãng cña part:
1.Click Tools, Options, trªn nh·n
Document Properties, chän
Colors.
2.D-íi Model/Feature colors, chän
Shading.
3.§Ó thay ®æi mµu, click Edit vµ
chän mét mµu tõ Color palette
hoÆc click Define Custom Colors.
4.Click OK ®Ó®ãng Color palette
vµclick OK ®Ó®ãnghéptho¹i
Document Properties –Colors.
Thay ®æi mµu cho c¸c feature ®-îc chän hoÆc toµn bé part:
1.Chän tõng feature tõ C©y thiÕt kÕ hoÆc trong vïng ®å ho¹(dïng Ctrl ®Ó chän
nhiÒu feature).
2.Click Edit Color

trªnthanhc«ng côStandard vµchänmétmµutõ Edit

Color palette hoÆc chän mét mµu Custom color.
3.Trong Apply to chän Face hoÆc Feature.
4.Click Apply ®Ó xem tr-íc hoÆc click OK.
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§Óýmµu®-îc¸p

dôngtrªnm«h×nh
rasao,nh-ngc¸c
featurenh-c¸c
lçvÉnduytr×
mµuriªng.Nh÷ng
mµu®ãcãthÓ¸p
dôngtr-íchoÆc
saukhib¹n¸p
dôngmµuchom«
h×nh.

Mµu ¸p dông cho tÊt c¶
c¸c feature

TÊt c¶ c¸c feature trªn
m« h×nh ®Òu ®-îc chän

Mµu ¸p dông cho c¸c
feature ®-îc chän

B¹n còng cã thÓ edit nh÷ng thuéc tÝnh x¸c ®Þnh c¸ch mµ vËt liÖu ph¶n x¹ ¸nh s¸ng
vµ thay ®æi thuéc tÝnh vËt liÖu cña toµn bé part hoÆc nh÷ng feature ®-îc chän.
Các thuộc tính v ật liệu vdiện mạo của Part

B¹n cãthÓ thay ®æi c¸ch thøc ph¶n x¹¸nh s¸ng cña m«h×nhb»ng c¸ch thay ®æi
c¸cthuéc tÝnhvËtliÖu.B¹ncãthÓ¸pdôngc¸cthuéctÝnhkh¸cnhau®èivíi
toµnbém« h×nh, métfacehoÆcmét feature.C¸cthuéctÝnhvËt liÖu kh«ngphô
thuéc vµo mµu. B¹n còng cã thÓ phèi hîp c¸c kiÓm so¸t trong hép tho¹i Material
Properties víi lighting, ®Ó t¹o ra c¸c hiÖu qu¶ kh¸c nhau.
L-uý: H×nhd¹ngcñam«h×nh,®ébãng,còngnh-¸nhs¸ngcãt¸c®éngtíic¸c
thuéc tÝnhvËtliÖu.Víimétsèm«h×nh,sùthay®æic¸cthuéctÝnhvËtliÖu
kh«ng lµm thay ®æi diÖn m¹o ®¸ng kÓ gi÷a c¸c thiÕt lËp gi÷a minimum vµ maximum.
ViÖc thiÕt lËp c¸c thuéc tÝnh vËt liÖu vµ ¸nh s¸ng ®ßi hái ng-êi cã kinh nghiÖm.
Thay ®æi c¸c thuéc tÝnh vËt liÖu cho mét part:
1.Click Tools,Options,trªnnh·n DocumentProperties,click Colors hoÆc
right-click icon trªn C©y thiÕt kÕ vµ chän Document Properties.
2.Trong Model/Feature colors, chän Shaded.
3.Click Advanced ®Ó hiÓn thÞ hép tho¹i Material Properties.
4.Sö dông con tr-ît ®Ó kiÓm so¸t material display properties:
Ambient. ¸nh s¸ng ph¶n x¹ vµ t¸n x¹ tõ c¸c ®èi t-îng kh¸c
Diffuse. ¸nh s¸ng t¸n x¹ b»ng nhau theo mäi h-íng trªn surface
Specularity. C¸c mÆt ph¸t s¸ng
Shininess. ®èi t-îng solid chuyÓn ®æi ra sao gi÷a mét bÒ mÆt bãng
, ph¶n quang vµ mét bÒ mÆt mê xØn
Transparency. ¸nh s¸ng ®i xuyªn qua mÆt
Emission. ¸nh s¸ng chiÕu tõ mÆt
5.Click Apply vµ click OK.
6.Click OK ®Ó ®ãng hép tho¹i Document Properties –Colors.
Thay đổi mu sắc
Södông Edit Color ®Ónhanhchãngthay®æimµucñamétbÒmÆt, feature,part,
hoÆc assembly trong shade mode.
Thay ®æi mµu cña mét hay nhiÒu bÒ mÆt trong tµi liÖu part:
1.Click EditColor

trªnthanhc«ngcô

Standard.
2.Trongvïng®åho¹,chänméthoÆcnhiÒubÒ
mÆt.
3.ChänmétmµutrongcolorpalettehoÆctù
x¸c ®Þnh.
4.Trong hép Apply To, chän Face.

bÒ mÆt ®-îc chän
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5.Click OK.
Thay ®æ mµu ®ang dïng ®Ó hiÓn thÞ mét hoÆc nhiÒu feature trong part document:
1.Click EditColor

trªnthanhc«ngcô

Standard.
2.TrongC©ythiÕtkÕ,clicktªnméthoÆc
nhiÒu feature.
- hoÆc - Trong vïng ®å ho¹, click mét hoÆc
nhiÒu feature.
3.ChänmétmµutrongcolorpalettehoÆctù
x¸c ®Þnh.
4.Trong hép Apply To, chän Feature.
5.Click OK.
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Feature (base revolve) ®-îc chän

Thay ®æi mµu ®ang dïng ®Ó hiÓn thÞ mét part, component, hoÆc assembly:
1.Click EditColor

trªnthanhc«ngcô

Standard.
2.TrongC©ythiÕtkÕ,clicktªncñapart,
component hoÆc assembly.
3.Tronghéptho¹i EditColor,chänmétmµu
trong color palette hoÆc tù x¸c ®Þnh.
-hoÆc-§ÓtrëvÒmµumÆc®Þnh,click
Remove.
Assembly víi c¸c mµu dïng cho part

4.Click OK.
Thay ®æi mµu ®ang dïng ®Ó hiÓn thÞ mét component trong assembly:
1.Chän component trong B¶ng thuéc tÝnh hoÆc vïng ®å ho¹.
2.Click Edit Color

trªn thanh c«ng cô Standard.

3.Trong hép tho¹i EditColor, chän mét mµu trong color palette hoÆc tù x¸c
®Þnh. Vµ click OK.
- hoÆc - §Ó dïng mµu mÆc ®Þnh cña tæ hîp, click Use assembly vµ click OK.
§Ó lo¹i bá c¸c layer mµu b¹n ®· ¸p dông, click Undo hoÆc click Edit, Undo
Edit Color.
B¹n còng cã thÓ kiÓm so¸t c¸c thuéc tÝnh vËt liÖu trªn mét bÒ mÆt hoÆc feature.
Truy cËp c¸c thuéc tÝnh vËt liÖu:
1.Right-click mét feature trong C©y thiÕt kÕ vµ chän Properties ®Ó hiÓn thÞ
hép tho¹i Feature Properties.
- hoÆc - Right click mét bÒ mÆt trong vïng ®å ho¹ vµ chän Face Properties
hay Feature Properties.
2.Click Color ®Ó hiÓn thÞ hép tho¹i Entity Property.
3.Trong hép tho¹i Entity Property, click Advanced.
Hép tho¹i Material Properties xuÊt hiÖn.

Kiểm soát Part
Quan hệcha con
C¸c feature th-êng®-îc x©ydùngtrªnc¸c featurecãs½n tõtr-íc. VÝdô,b¹n
t¹o mét base extrude feature råi t¹o thªm c¸c feature nh- boss hoÆc cut extrude.
Base extrude ®Çu tiªn lµ feature cha;boss hoÆc cutextrude lµ feature con. Sù
tån t¹i cña mét feature con tuú thuéc vµo cha.
Métfeaturechalµmétfeaturecãs½nmµc¸cfeaturekh¸cphôthuécvµonã.
Parent/Child cã nh÷ng ®Æc ®iÓm sau:
B¹n chØ cã thÓ xem c¸c quan hÖ mµ kh«ng thÓ söa ®æi chóng.
B¹n kh«ng thÓ s¾p xÕp c¸c feature con lªn tr-íc cha nã.
Xem quan hÖ Parent/Child:
1 TrongB¶ngthuéctÝnhhoÆcvïng®åho¹,right-clickfeaturemµb¹nmuènxem
quan hÖ cña nã.
2 Chän Parent/Child tõ menu.

Thay đổi sựtruy cập kích thước
Víimétsèlo¹ifeature,nh-c¸cc«ngcôdËpsheet metalvµlibrary features,
b¹n cã thÓ kh«ng muèn ng-êi kh¸c thay ®æi mét sè kÝch th-íc nµo ®ã.
B¹n còng cã thÓ söa ®æi truy cËp kÝch th-íc ®Ó gi¶m bít sù rèi lo¹n khi hiÓn thÞ
c¸c kÝch th-íc kh«ng cÇn thiÕt.
127

Khib¹nkÐométtrongc¸cfeaturevµotµiliÖudocument(tõcöasæ Feature
Palette,hoÆctõWindowsExplorer,haytõméthyperlinktrongInternet
Explorer), c¸c kÝch th-íc hiÓn thÞ vµ chóng cã thÓ ®-îc söa ®æi. B¹n cã thÓ kiÓm
so¸tsù truycËp mçikÝchth-íc,®Óng-êi kh¸ckh«ngthay®æikhi södôngc¸c
feature nµy.
KiÓm so¸t sù truy cËp kÝch th-íc:
1.Right-clickparticontrªn®ØnhC©ythiÕtkÕvµchän EditDimension
Access.
Tronghéptho¹i DimensionAccess,cãhaidanhs¸ch: Userdimensions (cã
thÓ söa) vµ Internal dimensions (kh«ng thÓ söa).
2.X¸c ®Þnh nh÷ng klichs th-íc thÊy ®-îc vµ kh¶ dông:
§ÓdichuyÓnmétkÝchth-íctõmétdanhs¸chsangdanhs¸ch¸i
kh¸c, click tªn, click nót mòi tªn

hoÆc

. Khib¹nclick

mçi tªn kÝch th-íc, nã hiÓn thÞ trªn m« h×nh.
§ÓdichuyÓntÊtc¶c¸ckÝchth-íc,södôngnótmòitªnkÐp
.
3.Click Finish.
Khi b¹n chÌn mét môc bÞ h¹n chÕ truy cËp kÝch th-íc,chØ User dimensions
®-îc nh×n thÊy vµ cho phÐp söa ®æi. C¸c Internal dimensions kh«ng hiÓn thÞ
vµ kh«ng thÓ söa ®æi.
§Óchóngl¹ihiÓn thÞvµsöa®-îc, lËp l¹ic¸cthñ tôctrongpart®Ých,
sau khi bæ sung library feature.

Equations (các phương trình)
B¹n cã thÓ sö dông c¸c ph-¬ng tr×nh ®Ó x¸c ®Þnh c¸c t-¬ng quan to¸n häc gi÷a c¸c
thamsèhoÆcc¸ckÝchth-íc.C¸cph-¬ngtr×nhcãthÓgåmc¸ckÝchth-íccña
sketchhoÆcc¸cthamsècñafeature(nh-chiÒus©uextrude,hoÆcsèinstance
trong pattern).
B¹n cã thÓ sö dông c¸c equation ®Ó relate:
C¸c feature trong mét part
C¸c kÝch th-íc cña c¸c part kh¸c nhau trong mét assembly
C¸c gÝa trÞ (kho¶ng c¸ch hay gãc) dïng trong c¸c c-ìng chÕ l¾p r¸p.
B¹n sö dông c¸c equation b»ng nh÷ng c¸ch sau:
§-a vµo feature trong m« h×nh
Bæ sung nhiÒu ph-¬ng tr×nh vµo m« h×nh cã s½n
Söa hoÆc xo¸ c¸c ph-¬ng tr×nh
Thªm ghi chó cho c¸c ph-¬ng tr×nh
TIP: C¸cph-¬ngtr×nh®-îcgi¶itõtr¸isangph¶i(vÕtr¸i®-îcvÕph¶i®iÒu
khiÓn), theo tr×nh tù mµ chóng xuÊt hiÖn trong list. V× thÕ, tr×nh tù b¹n nhËp
c¸c ph-¬ng tr×nh cã thÓ ¶nh h-ëng tíi kÕt qu¶.
Thªm mét ph-¬ng tr×nh:
1.Click Equations

trªn thanh c«ng cô Tools, hoÆc click Tools, Equations.

2.Trong hép tho¹i Equations, click Add.
3.NhËpph-¬ngtr×nhb»ngc¸chclickc¸ckÝchth-íchoÆcthamsètrongm«
h×nh, ®ång thêi nhËp c¸c sè vµ phÐp tÝnh b»ng c¸c phÝm trong hép tho¹i New
Equation hoÆc trªn keyboard. Sè l-îng lín nhÊt c¸c kÝ tù trong mét ph-¬ng
tr×nh cho phÐp lµ 512.
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NÕub¹nnhÇmlÉn,click Undo ®Óxo¸tõnggÝatrÞtronghéptho¹i New
Equation. B¹n cã thÓ xo¸ mét gÝa trÞ mçi lÇn click Undo.
4.Click OK.Ph-¬ngtr×nh®-îckª tronghéptho¹i Equations vµgÝatrÞkÕt
qu¶ hiÓn thÞ trong cét Evaluates To.

Trong ph-¬ng tr×nh nµy, cã mét t-¬ng quan gi÷a kho¶ng c¸ch tõ c¹nh trªn ®Õn
tõnglç(13.50vµ6.75).gÝa trÞnháh¬n®-îc®iÒukhiÓnb»ngmétnöagÝa
trÞlín.KhikÝch th-íc13.50thay®æithµnh8,ph-¬ngtr×nhsÏthaykÝch
th-íc 6.75 thµnh 4.
5.NÕu b¹n muèn thªm métph-¬ng tr×nh kh¸c, l¹iclick Add; nÕu kh«ng,click
OK ®Ó ®ãng Hép tho¹i Equations. L-u ý th- môc Equations
kÕ.
6.Click Rebuild

trong C©y thiÕt

®Ó ¸p dông c¸c thay ®æi b»ng viÖc gi¶i ph-¬ng tr×nh.

Thªm nhiÒu ph-¬ng tr×nh:
1.Click Equations

, hoÆc click Tools, Equations råi click Add.

- hoÆc - Right-click th- môc Equations

vµ chän Add Equation.

2.LÆp l¹i c¸c b-íc tõ 3 ®Õn 6 cña thñ tôc nªu trªn.
Chỉnh sửa vxoá các phương trình
Söa mét ph-¬ng tr×nh:
1.Click Equations hoÆc click Tools, Equations vµ click Edit All.
- hoÆc -Right-click th- môc Equations vµ chän Edit Equation.
2.Trong hép tho¹i Edit Equations, söa text cña c¸c ph-¬ng tr×nh, nÕu cÇn vµ
click OK. Ph-¬ng tr×nh võa söa sÏ hiÓn thÞ trong hép tho¹i Equations. B¹n
còngcãthÓcutvµpastec¸cph-¬ng tr×nh t¹i®©y®Óthay®æi tr×nhtù,
nÕu cÇn.
NÕub¹nlµmsai, Undo ®Óxo¸tõnggÝa trÞtronghéptho¹i NewEquation.
B¹n cã thÓ xo¸ mét gÝa trÞ mçi lÇn click Undo.
3.Click OK, råi click Rebuild.
Xo¸ mét ph-¬ng tr×nh:
1.Click Equations hoÆcclick Tools,Equations hoÆc
Equations vµ chän Delete Equation.

Right-clickth-môc

2.Click sè cña ph-¬ng tr×nh hoÆc dÊu tr¹ng th¸i cña ph-¬ng tr×nh ®Ó xo¸ vµ
click Delete trong hép tho¹i Equations.
3.Click OK, vµ click Rebuild .
Chú thích vtrạng thái các phương trình

Chó thÝch trong c¸c ph-¬ng tr×nh
B¹n cã thÓ thªm chó thÝch cho c¸c ph-¬ng tr×nh, ®Ó tµi liÖu thiÕt kÕ cña
b¹n thªm râ rµng. B¹n còng cã thÓ sö dông có ph¸p chó thÝch ®Ó ng¨n chÆn
viÖc gi¶i mét ph-¬ng tr×nh.
Thªm chó thÝch cho mét ph-¬ng tr×nh cã s½n:
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1.Click Equations hoÆc click Tools, Equations.
- hoÆc - Right-click th- môc Equations vµ chän Edit Equation.
2.NÕu chØ cã mét ph-¬ng tr×nh, c¸c hép tho¹i Equations vµ Edit Equations sÏ
xuÊt hiÖn.
NÕu cã nhiÒu ph-¬ng tr×nh, chän mét ph-¬ng tr×nh vµ click Edit all ®Ó hiÓn
thÞhép tho¹i Edit Equations.
3.GâdÊungoÆc (‘)cuèiph-¬ngtr×nh,råinhËpcomment.MäithøsaudÊu
ngoÆc®ÒubÞbáquakhigi¶iph-¬ngtr×nh. VÝdô:"D2@Sketch1"=
"D1@Sketch1" / 2 ‘height is 1/2 width
Thªm ghi chó vµo mét ph-¬ng tr×nh míi:
1.Click Equations hoÆc click Tools, Equations.Click Add vµ nhËp equation.
2.Gâ ngoÆc (‘) cuèi ph-¬ng tr×nh råi nhËp ghi chó. Mäi thø sau dÊu ngoÆc ®Òu
bÞ bá qua khi gi¶i ph-¬ng tr×nh.
NÕu b¹n muèn t¹m thêi ch-a gi¶i ph-¬ng tr×nh nh-ng kh«ng muèn xo¸ nã, h·y
®Æt dÊu ngoÆc tr-íc ph-¬ng tr×nh. Ph-¬ng tr×nh nµy sÏ ®-îc hiÓu nh- lµ mét
ghi chó vµ kh«ng ®-îc gi¶i.
C¸c phÐp tÝnh vµ Hµm
D-íi ®©y lµ c¸c phÐp tÝnh vµ hµm ®-îc hç trî:
+(dÊu céng)

céng

–(dÊu trõ)

trõ

*(dÊu hoa thÞ)
/(g¹ch chÐo)
^(dÊu mò)

nh©n
chia
luü thõa

B¹ncòngcãthÓsödông pi trongc¸cph-¬ngtr×nh.GÝatrÞcñanã®-îc
tÝnh ®Õn vÞ trÝ thËp ph©n ®-îc x¸c ®Þnh trong tµi liÖu. C¸c ph-¬ng tr×nh
cßn cã thÓ sö dông c¸c hµm bæ sung additional equation functions.
C¸c tr¹ng th¸i ph-¬ng tr×nh
Khib¹nxo¸métfeaturehoÆckÝchth-íc®ang®-îcdïngtrongmétph-¬ng
tr×nh, software sÏ hái b¹n cã muèn xo¸ lu«n ph-¬ng tr×nh nµy kh«ng. Bëi v×
tr×nh tù gi¶i ph-¬ng tr×nh rÊt quan träng, b¹n cã thÓ muèn gi÷ l¹i ph-¬ng
tr×nh ®ã vµ söa nã sau.
NÕu b¹n gi÷ l¹i ph-¬ng tr×nh nµy, nã sÏ cã tr¹ng th¸i Not Solved vµ ®-îc
®¸nhdÊub»ngdÊuchÊmthan®á
tronghéptho¹i Equations.C¸cph-¬ng
tr×nh víi tr¹ng th¸i Solved ®-îc ®¸nh dÊu b»ng dÊu kiÓm xanh l¸ c©y .
Khi b¹n ®æi tªn mét assembly cã chøa mét ph-¬ng tr×nh gi÷a c¸c thµnh phÇn
cña assembly, ph-¬ng tr×nh nµy ®-îc ®¸nh dÊu tr¹ng th¸i Read Only .
C¸c hµm bæ sung
Function
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Name

sin (a)
cos (a)
tan (a)
atn (a)
abs (a)
exp (n)

sine
cosine
tangent
arc tangent
GÝa trÞ tuyÖt ®èi
Sè mò

log (a)

logarithmic

sqr (a)
int (a)
sgn (a)
Constant

square root
integer
sign

Notes
a lµ gãc tÝnh theo radians
a lµ gãc tÝnh theo radians
a lµ gãc tÝnh theo radians
a lµ gãc tÝnh theo radians
Tr¶ l¹i gÝa trÞ tuyÖt ®èi cña a
Tr¶ l¹i c¬ sè e ®èi víi power cña
n
Tr¶ l¹i logarit tù nhiªn ®èi víi
c¬ sè e
Tr¶ l¹i c¨n bËc hai cña a
§-a a vÒ sè nguyªn
Tr¶ l¹i sign cña a

pi

pi

3.14...

Các giá trị dùng chung
Sö dông c¸c gÝa trÞ dïng chung cho phÐp b¹n liªn kÕt c¸c kÝch th-íc cã gÝa trÞ
biÕn sè ®-îc ®Æt tªn.
B¹ncãthÓ®Ætchoc¸ckÝchth-ícb»ngnhaumµkh«ngcÇnsödôngnhiÒuph-¬ng
tr×nh hoÆc t-¬ng quan. Khi c¸c kÝch th-íc ®-îc liªn kÕt nh- vËy, mäi thµnh viªn
cña nhãm®Òucã thÓ ®-îc dïng nh- kÝch th-íc ®iÒukhiÓn. ViÖc thay ®æi mét gÝa
trÞ ®-îc liªn kÕt bÊt k× sÏ lµm thay ®æi tÊt c¶ c¸c gÝatrÞ kh¸c liªn kÕt víi
nã.
TªnbiÕnsèb¹nx¸c®Þnhtrëthµnhtªnc¸ckÝchth-ícliªnkÕtvµxuÊthiÖn
trong hép Name cña hép tho¹i Dimension Properties.
Liªn kÕt c¸c gÝa trÞ kÝch th-íc:
1.Right-click mét trong c¸c kÝch th-íc b¹n muèn link vµ chän Link values.
Héptho¹i SharedValues xuÊthiÖn.Hép Value hiÓnthÞgÝatrÞcñakÝch
th-íc ®-îc chän, nh-ng b¹n kh«ng thÓ thay ®æi gÝa trÞ ®ã ë ®©y.
2.NhËp mét Name. §©y lµ tªn biÕn sè sÏ ®-îc dïng nh- lµ tªn kÝch th-íc cho
c¸c môc ®-îc liªn kÕt.
NOTE: B¹ncãthÓxo¸c¸c tªnkÝchth-íckh«ngsödôngrakháidanhs¸ch
Name. Chän tªn ®ã vµ nhÊn Delete. B¹n kh«ng thÓ xo¸ mét tªn ®ang ®-îc sö
dông cho kÝch th-íc kh¸c.
3.Click OK.
4.Right-click mét trong c¸c kÝch th-íc b¹n muèn link víi kÝch th-íc ®Çu tiªn
vµ chän Link Values.
5.Chän tªn biÕn tõ list trong hép Name vµ click OK.
6.LËp l¹i b-íc trªn cho c¸c kÝch th-íc cÇn thiÕt kh¸c.
C¸c gÝa trÞ cña nh÷ng kÝch th-íc ®-îc chän nµy sÏ ®-îc liªn kÕt víi kÝch th-íc
®Çu tiªn. Thay ®æi gÝa trÞ ®· liªn kÕt bÊt k× sÏ lµm nh÷ng gÝa trÞ kh¸c thay
®æi theo.
HaikÝchth-ícliªnkÕtlµ
chiÒucaokhèihép(25)vµ
chiÒu s©u lç (25). Khi thay
®æichiÒu cao hép thµnh10,
gÝatrÞliªnkÕtcòngthay
®æi t-¬ng øng.

Huû liªn kÕt c¸c gÝa trÞ kÝch th-íc:
Right-click kÝch th-íc b¹n muèn th«i liªn kÕt vµ chän Unlink value.

Đo lường
§okho¶ngc¸ch,gãc,b¸nkÝnhvµkÝch cìcñavµgi÷ac¸c®-êng th¼ng,bÒmÆt,
mÆtph¼ngtrongnh÷ngsketch,m«h×nh3D,assembly,hoÆcdrawing.Khib¹n®o
kho¶ngc¸chgi÷ahai®iÓm,c¸chiÖukho¶ngc¸ch x,y, vµzcònghiÓnthÞ.Khi
b¹n chän mét ®Ønh hoÆc ®iÓm sketch, c¸c to¹ ®é x, y vµ z sÏ hiÓn thÞ. Xem C¸c hÖ
to¹ ®é.
Sö dông c«ng cô ®o:
1.Click Measure

trªn thanh c«ng cô Tools hoÆc Tools, Measure.

Hép tho¹i Measure xuÊt hiÖn.
2.§Ó gi÷ hép tho¹i t¹i chç khi b¹n lµm viÖc, click push pin icon

.
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NOTE: Khi hép tho¹i Measure ®· ®Þnh vÞ, b¹n cã thÓ chuyÓn qua c¸c tµi liÖu
kh¸c nhau mµkh«ng ph¶i ®ãnghép tho¹i. Tªn tµiliÖu ®angkÝch ho¹t hiÓn
thÞphÝatrªnhéptho¹i Measure.NÕub¹nkÝchho¹tméttµiliÖucãc¸c
item ®· ®-îc chän, th«ng tin sè ®o sÏ tù cËp nhËt.
3.Trong vïng Projection on, click Screen ®Ó ®o theo ph-¬ng chiÕu lªn screen,
hoÆc click Plane/Face ®Ó ®o h×nh chiÕu lªn mét mÆt ph¼ng hay bÒ mÆt ph¼ng
®-îc chän.
NOTE: Víi c¸c RapidDraft drawing,nÕu m«h×nh kh«ng ®-îc t¶i, tÊtc¶ c¸c
sè ®o sÏ ®-îc b¸p c¸o nh- d÷ liÖu ¸nh x¹ 2D.
4.Chän c¸c môc ®Ó ®o.
C¸c môc nµy xuÊt hiÖn trong danh s¸ch Selected items vµ c¸c gÝa trÞ thÝch
sÏ hîp hiÓn thÞ trong hép Measurements. C¸c phÐp ®o cËp nhËt ®éng khi b¹n
thay ®æi c¸c lùa chän.

NÕu b¹n chän mét entity ®¬n, cì cña
entity (chiÒu dµi mét c¹nh, diÖn
tÝch mét bÒ mÆt v.v…) sÏ ®-îc hiÓn
thÞ trong Measurements box.

NÕu b¹n chän mét feature, tÊt c¶
c¸c kÝch th-íc thuéc vÒ sÏ hiÓn
thÞ trong Measurements box.

NÕu sù phèi hîp c¸c ®èi t-îng ®-îc chän lµm cho chøc n¨ng ®o kh«ng hiÓu,
hép Measurements sÏ ®Ó tr¾ng.
5.§Ó xo¸ mét môc khái Selected items list, click tªn môc trong danh s¸ch vµ
nhÊn Delete key, hoÆc click môc ®-îc chän lÇn n÷a trong vïng ®å ho¹.
6.§Óxo¸tÊtc¶c¸cmôckháidanhs¸ch Selecteditems,right-clicktrong
vïng ®å ho¹ vµ chän Clear Selections.
7.§ÓhiÓnthÞc¸ckÕtqu¶dùatrªnméthÖ to¹®émµb¹n®·x¸c®Þnh,h·y
chän tªn ®ã tõ danh s¸ch Output coordinate system.
8.§ÓhiÓnthÞc¸ckÕtqu¶trongkÝhiÖukhoahächoÆcdïngc¸c®¬nvÞ®o
kh¸cc¸c®¬nvÞ®·x¸c®ÞnhchotµiliÖu®ang®-îckÝchho¹t,click
Options ®Ó hiÓn thÞ hép tho¹i Measurement Options.
§Ó thay ®æi c¸c thuéc tÝnh vËt liÖu kh¸c, click Tools, Options, trªn nh·n
Document Properties, chän Material Properties.
9.§Ó t¹m t¾t chøc n¨ng ®o ®¹c, right-click trong vïng ®å ho¹ vµ chän Select
tõ menu. §Ó bËt trë l¹i, click vµo trong hép tho¹i Measure.
10.

Click Close ®Ó ®ãng hép tho¹i.

C¸c tuú chän ®o l-êng
Sö dông hép tho¹i Measurement Options ®Ó thay ®æi ®¬n vÞ ®o vµ tû träng vËt liÖu
cña part.
§¬n vÞ ®o
B¹n cã thÓ thay ®æi c¸c ®¬n vÞ ®o.
Dïng Length unit cho c¸c kÝch th-íc dµi.
Dïng Angular unit cho c¸c kÝch th-íc gãc.
Click hép kiÓm Scientific notation ®Ó hiÓn thÞ c¸c ®¬n vÞ ®o kü thuËt.
Khi b¹n thay ®æi Length unit, hÖ thèng ®¸p øng ®éng phï hîp víi Length unit b¹n
võa chän. VÝ dô, nÕu b¹n chän inch, b¹n còng cã thÓ chän Fractions, Denominator
vµ Round to the nearest fraction.
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HiÓn thÞ c¸c ®¬n vÞ
§ÓhiÓnthÞc¸ckÕtqu¶dïng®¬nvÞkh¸c®¬nvÞcñatµi liÖu®angkÝchho¹t,
chän mét trong c¸c hÖ ®¬n vÞ ®o:
Viewmeasurementsettings. §©y lµ méthÖ®¬nvÞ®ot¹mthêi. ViÖc thay®æi
c¸c®¬nvÞë®©ykh«ng¶nhh-ëngtíic¸c®¬nvÞ®·x¸c®ÞnhchotµiliÖu,
hoÆc hÖ ®¬n vÞ mÆc ®Þnh (cho c¸c tµi liÖu míi).
Viewglobalsettings.HiÓnthÞc¸c®¬nvÞx¸c®ÞnhchotµiliÖu®angkÝch
ho¹t.
View system defaults. HiÓn thÞ hÖ ®¬n vÞ mÆc ®Þnh cho c¸c tµi liÖu míi.
B¹n cã thÓ xem c¸c thiÕt lËp cho tµi liÖu ®ang kÝch ho¹t vµ hÖ mÆc ®Þnh, nh-ng
kh«ngthÓthay®æichóngt¹i®©y.(Xem Tools,Options,DocumentProperties,
Units.)
C¸c thuéc tÝnh vËt liÖu
Trong MaterialProperties,chän Density ®Óthay®æitûträngvËtliÖuchotµi
liÖunµy. B¹n cã thÓ nhËp gÝa trÞ khèi l-îngriªng víi mäi ®¬nvÞ. VÝ dô, nÕu
c¸c®¬nvÞcñapart lµ grams vµmillimeters,b¹ncãthÓnhËpmétgÝatrÞkhèi
l-îng riªng b»ng pounds vµ inches. Software sÏ convert gÝa trÞ nµy ®Õn c¸c ®¬n
vÞ cña tµi liÖu khi b¹n click OK.
B¹ncòngcãthÓ thay®æikhèi l-îngriªngcòngnh-thay®æic¸coptionchokÝ
hiÖumÆtc¾tqua Tools menu.Click Tools,Options,trªnnh·n Document
Properties, click Material Properties.

Sửa đổi sựphụthuộc
B¹n cã thÓ chÆn mét feature ®Ó lµm viÖc trªn m« h×nh víi feature ®-îc chän t¹m
thêi bÞ lo¹i bá. ChÆn mét feature kh«ng chØ kh«ng cho nã hiÓn thÞ mµ cßn kh«ng
thùc hiÖn c¸c tÝnh to¸n cã thÓ lµ phøc t¹p trong ®ã. ViÖc t¸i lËp nh÷ng m« h×nh
phøct¹psÏnhanhh¬nkhic¸cfeaturecãsèl-îngchitiÕtlínbÞchÆn.C¸c
Features toolbar cã c¸c c«ng cô sau ®©y ®Ó chÆn vµ kh«ng chÆn c¸c feature cña m«
h×nh. Xem ChÆn vµ huû chÆn.
ViÖc chÆn chÞu sù ®iÒu khiÓn bëi c¸c quan hÖ cha con cña feature.

C¾t r¨ng Unsuppressed

Suppressed

D·y r¨ng Unsuppressed

Unsuppressed

Suppressed –Feature
conbÞchÆndonãphô
thuécvµofeaturecha
vµfeaturecha®·bÞ
chÆn.

Suppressed –NÕub¹n
huûchÆnfeaturecha,
featureconkh«ngtù
huû chÆn.
NÕub¹nhuûchÆn
featurecon,dÜnhiªn,
featurechacòng®-îc
huû chÆn.

Dependency editing lµ mét c¸ch ®Ó kiÓm so¸t c¸c part. C¸c ph-¬ng ph¸p kiÓm so¸t
part kh¸c lµ: Rollback, Configurations, Design tables.

Chặn và huỷ chặn các Feature
ChÆn mét feature:
1.Chän feature ®ã trong C©y thiÕt kÕ, hoÆc chän mét bÒ mÆt cña feature trong
vïng ®å ho¹. §Ó chän nhiÒu feature, gi÷ Ctrl khi chän.
2.Click Suppress

trªn thanh c«ng cô Features, hoÆc click Edit, Suppress.
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- hoÆc Trong C©y thiÕt kÕ, right-click mét feature vµ chän Properties. Trong hép
tho¹i Feature Properties, kiÓm Suppressed vµ click OK.
Feature ®-îc chän bÞ lo¹i khái m« h×nh (nh-ng kh«ng bÞ xo¸). Feature nµy biÕn
mÊt khái m« h×nh vµ cã mµu x¸m trong C©y thiÕt kÕ.
Huû chÆn mét feature:
1.Chän feature bÞ chÆn trong C©y thiÕt kÕ.
2.Click Unsuppress

trªn thanh c«ng cô Features, hoÆc Edit, Unsuppress.

- hoÆc Trong C©y thiÕt kÕ, right-click mét feature vµ chän Properties. Trong hép
tho¹i Feature Properties, huû kiÓm Suppressed vµ click OK.
NÕu b¹n muèn huû chÆn mét feature bÞ chÆn, b¹n ph¶i chän nã trong C©y thiÕt kÕ.
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Huû chÆn mét feature cïng víi c¸c con cña nã:
1.Chän feature cha bÞ chÆn trªn C©y thiÕt kÕ.
2.Click UnsuppresswithDependents

trªnthanhc«ngcôFeatures,hoÆc

click Edit, Unsuppress with Dependents.
Feature nµy vµ c¸c feature phô thuéc vµo nã ®Òu trë l¹i m« h×nh.
- hoÆc Chän feature con trong C©y thiÕt kÕ. Click Unsuppress with Dependents trªn
thanh c«ng cô Features, hoÆc click Edit, Unsuppress with Dependents.
Feature ®ã vµ feature cha nã sÏ trë l¹i m« h×nh.

Các Part hệ quả
B¹n cã thÓ t¹o mét part míi, trùc tiÕp tõ mét part cã s½n. Part míi nµy ®-îc gäi
lµ mét part hÖ qu¶, cã feature ®Çu tiªn lµ part gèc vµ liªn kÕt víi part kia víi
t- c¸ch lµ mét tham chiÕu ngoµi. NghÜa lµ bÊt cø thay ®æi nµo b¹n lµm cho part
gèc ®Òu ®-îc ph¶n ¸nh trªn part hÖ qu¶.
Khi part mét tham chiÕu ngoµi, sau tªn nã trong C©y thiÕt kÕ cã dÊu ->. §Ó xem
tªn,vÞ trÝvµtr¹ngth¸icñatµiliÖuthamchiÕungoµi,parthÖqu¶vµchän
List External Refs.
NÕu mét part cã nhiÒu cÊu h×nh, b¹n cã thÓ chän mét cÊu h×nh ®Ó lµm part hÖ qu¶.
Cã ba kiÓu part hÖ qu¶:
Base part
Mirror part
Derived component part
Xem thªm palette parts as derived parts.
Base Part
Base Part sö dông mét part cã s½n lµm base feature cho part hÖ qu¶.
T¹o mét part hÖ qu¶ tõmét tµi liÖu part cã s½n:
1.Më mét tµi liÖu part míi.
2.Click Insert, Base Part.
3.Browse®ÕntµiliÖupartgèc (.sldprt)mµb¹nmuèndïnglµmmétbase
featurevµclick Open (hoÆcdouble-clicklªntµiliÖupart®ã).ParthÖ
qu¶ sÏ ®-îc më trong cöa sæ part míi.
B¹n cã thÓ select which configuration ®Ó dïng cho part hÖ qu¶ nµy.
Mirror Part
Mirror Part t¹o mét
phiªn b¶n ®èi xøng
víi mét part cã s½n.
§©y lµ c¸ch hay ®Ó
t¹o mét phiªn b¶n
tr¸i vµ mét phiªn b¶n
ph¶i cña mét part.
Bëi v× phiªn b¶n ®èi
xøng ®-îc sinh ra tõ
phiªn b¶n gèc nªn hai
phÇn lu«n khíp víi
nhau.
KiÓu mirror nµy t¹o ra kÕt qu¶ kh¸c mirror pattern hoÆc mirror all.
T¹o mét part hÖ qu¶ ®èi xøng:
1.Trong mét part document ®ang më, click mét bÒ mÆt hoÆc mÆt ph¼ng lµm mÆt
®èi xøng.
2.Click Insert, Mirror Part. Part ®èi xøng ®-îc më trong cöa sæ part míi.
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B¹n cã thÓ select which configuration ®Ó dïng cho part hÖ qu¶ nµy.
Söa ®æi c¸c Part hÖ qu¶
C¸c tµi liÖu Derived part cã mét sè h¹n chÕ:
B¹n chØ cã thÓ thªm c¸c feature vµo mét tµi liÖu part hÖ qu¶.
B¹n kh«ng thÓ xo¸ hoÆc söa ®æi c¸c feature cña part gèc trong tµi liÖu part
hÖ qu¶.
B¹n chØ cã thÓ söa part gèc trong chÝnh cöa sæ cña nã.
Söa part gèc:
1.Right-click part hÖ qu¶ vµ chän Edit In Context.
NÕuparthÖqu¶ lµmét basepart hoÆc mirror part,tµi liÖupartgècsÏ
®-îc më.
NÕu part nµy sinh ra tõ mét assembly component, tµi liÖu assembly sÏ ®-îc
më.
2.Thay ®æi part gèc theo yªu cÇu.
C¸c thay ®æi ®-îc ph¶n ¸nh trªn c¸c part hÖ qu¶ cña part gèc.
Chän c¸c cÊu h×nh cho Part hÖ qu¶
ThiÕt lËp cÊu h×nh cho mét part hÖ qu¶:
1.T¹o derived part.
2.Right-click icon cña part trong C©y thiÕt kÕ vµ chän List External Refs.
3.Tronghép tho¹i External References For, chän cÊu h×nh ®Ódïng trong Use
named configuration list.
4.Click OK.

Giải quyết sự mơ hồ
Hép tho¹i Resolve Ambiguity hiÓn thÞ khi SolidWorks nhËn ra hai hoÆc nhiÒu gi¶i
ph¸p hîp lÖ. Khi cã nhiÒu gi¶i ph¸p hîp lÖ, b¹n ®-îc nh¾c chän tõ danh môc gi¶i
ph¸p thÝch hîp nhÊt ®èi víi hoµn c¶nh cô thÓ. Hép tho¹i Resolve Ambiguity cã thÓ
xuÊt hiÖn khi gÆp mét trong ba tr-êng hîp sau:
Sửa đổi một part trong assembly
NÕub¹nmëmétassemblyvµsöamétparttrongassemblynµy,héptho¹i Resolve
Ambiguity sÏ hiÓn thÞ khi b¹n ®Þnh l-u nh÷ng thay ®æi. ViÖc l-u file nµy t¹o ra
mét sù m¬ hå v× SolidWorks kh«ng biÕt b¹n muèn l-u part hay assembly.
Gi¶i quyÕt sù m¬ hå:
1.Chän tµi liÖu part hoÆc assembly trong hép tho¹i Resolve Ambiguity.
2.Click OK ®Ó l-u ®èi t-îng ®-îc chän.
¸p dông mét cut-extrude cã thÓ t¹o ra c¸c phÇn t¸ch rêi
Trongm«h×nhd-íi®©y,featurecut-extrudesÏt¹orac¸cphÇnt¸chrêi(mét
gi¶i ph¸p kh«ng hîp lÖ).

136

Tõ®ã,cãbagi¶iph¸phîplÖnh-nhau,héptho¹i ResolveAmbiguity sÏxuÊt
hiÖn.
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Gi¶i quyÕt sù m¬ hå:
1.Click Next hoÆc Previous ®Ó cuén qua c¸c gi¶i ph¸p hîp lÖ.
2.X¸c®Þnhh×nhh×nhxemtr-íctrongvïng®åho¹cho®Õnkhib¹nmuèngi÷
l¹i h×nh ®ang hiÓn thÞ. Trong m« h×nh vÝ dô, cã ba gi¶i ph¸p hîp lÖ.

3.Click OK ®Ó t¹o cut-extrude.
Convert entities cã mét contour kÝn
NÕu b¹n chän mét bªn cña mét contour sketch kÝn (nh- lµ h×nh ch÷ nhËt) vµ click
Convert Entities, hép tho¹i Resolve Ambiguity sÏ xuÊt hiÖn. Cã hai gi¶i ph¸p hîp
lÖ:
Single segment – chØ cã phÇn line ®-îc convert
Closed contour – toµn bé contour ®-îc convert
Gi¶i quyÕt sù m¬ hå:
1.Chän Single segment hoÆc Closed contour tõ list.
2.Click OK ®Ó convert ®èi t-îng b¹n chän.

Quản lý các file tham chiếu ngoài
Khi b¹n save mét part cã tham chiÕu ngoµi ®Õn mét tµi liÖu kh¸c, ®-êng dÉn vµ ID
néi t¹i cña tµi liÖu tham chiÕu còng ®-îc l-u víipart hiÖn thêi. Software cÇn
th«ngtinnµy®Ó®ÞnhvÞvµx¸c®Þnhtµi liÖugèc®Ó lÇnsau,b¹nmëparthÖ
qu¶.
B¹n cã thÓ x¸c ®Þnh c¸c tµi liÖu tham chiÕu cã ®-îc më hay kh«ng khi b¹n më mét
part cã tham chiÕu ngoµi.
§Þnh vÞ c¸c Part hÖ qu¶
Gi¶ sö b¹n t¹o mét derived part, sau ®ã b¹n v« t×nh di chuyÓn hoÆc ®æi tªn tµi
liÖu gèc. Khi b¹n më derived part, software l-u ý b¹n r»ng tµi liÖu tham chiÕu
ngoµi (tµi liÖu gèc) kh«ng t×m ®-îc vµ b¹n ®-îc phÐp t×m nã. NÕu b¹n kh«ng t×m,
thao t¸c sÏ bÞ huû.
NÕu b¹n quyÕt ®Þnh t×m tµi liÖu tham chiÕu, b¹n cã nh÷ng lùa chän sau:
NÕu b¹n ®Þnh vÞ vµ chän tµi liÖu gèc (trong th- môc kh¸c hoÆc víi mét tªn
míi), derived part ®-îc më b»ng tªnhoÆc ®-êng dÉn míi. V× ID néi bé phï
hîp, tham chiÕu ngoµi sÏ cËp nhËt nh- mong muèn. Khi b¹n l-u part nµy, tªn
hoÆc ®-êng dÉn míi còng ®-îc l-u.
NÕu b¹n chän mét tµi liÖu kh¸c, l-u ý r»ng ID néi bé kh«ng phï hîp. Sau
®ã, b¹n vÉn cÇn chÊp nhËntµi liÖu ®-îc chän hoÆc kh«ng t×m n÷a.
C¸c lçi t¸i lËp
NÕu b¹n chÊp nhËn tµi liÖu ®-îc chän, m« h×nh cã thÓ cã lçi, ®Æc biÖt lµ khi b¹n
®·thªmnhiÒufeature trongtµiliÖuderivedpart. NÕuh×nhd¹ngh×nhhäccña
tµi liÖu b¹n chän kh«ng gièng tµi liÖu tham chiÕu gèc, nh÷ng feature thªm vµo cã
thÓ cã lçi.
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Kh¸i qu¸t vÒm«h×nh h×nh häc
Héptho¹i CheckEntity chophÐpb¹n t×mranh÷ngh×nhd¹ngkh«ngmongmuènvµ
kiÓm tra m« h×nh h×nh häc. Nã ®-îc chia thµnh hai môc: Check vµ Check for.
Check cho phÐp b¹n kiÓm tra Solids, Surfaces, hoÆc Features.
Click Selecteditems ®ÓhiÓnthÞhép Itemstocheck.HépnµysÏkiÓm
tra mét bÒ mÆt hoÆc c¹nh ®-îc chän, theo c¸c môc ®-îc kª trong danh môc
Items to check. Dïng ®Ó kiÓm tra nhanh c¸c môc ®-îc chän vµ b¸o c¸c lçi
trªn nh÷ng bÒ mÆt hoÆc c¹nh.
B¹n cã thÓ sö dông option nµy ®Çu tiªn ®Ó x¸c ®Þnh nÕu m« h×nh lµ hîp
lÖ. NÕu b¹n thiÕt kÕ c¸c m« h×nh rÊt phøc t¹p, nªn sö dông tuú chän nµy
th-êng xuyªn sau khi t¹o vµi feature.
Click All ®Ó kiÓm tra mét sè hoÆc tÊt c¶ c¸c Solid hoÆc Surface feature
trong m« h×nh. B¹n cã thÓ chän tÊt c¶ c¸c Solid, tÊt c¶ c¸c Surfaces,
hoÆc c¶ hai. §©y lµ sù kiÓm tra nhanh cña toµn bé m« h×nh (hoÆc c¸c ®èi
t-îng ®-îc chän). Nã th«ng b¸o c¸c lçi trªn bÒ mÆt hoÆc c¹nh. B¹n còng
cã thÓ dïng tuú chän nµy ®Ó x¸c ®Þnh sù hîp lÖ cña m« h×nh.
Click Features ®Ó chän tÊt c¶ c¸c feature trong m« h×nh. Tuú chän nµy
chËm h¬n, nhÊt lµ khi m« h×nh phøc t¹p, v× nã kh¶o s¸t tõng feature mét
®Ót×mranguångècvÊn®Ò.NÕuc¸clçi®-îct×mthÊykhib¹ndïng
Selecteditems,b¹ncãthÓsödôngoptionnµy®Óx¸c®Þnhnh÷ng
features chøa lçi.
Check cho phÐp b¹n chän kiÓu lçi mµ b¹n muèn check:
Invalid face(s)
Invalid edge(s)
Short edge(s)
Khib¹ncheck Shortedge(s),b¹nph¶ix¸c®ÞnhmétchiÒudµitèithiÓu.
SoftwaresÏb¸onh÷ngc¹nhng¾nh¬nchiÒudµi®·x¸c®Þnhnµy.Sècñalçi
®-îc kª trong cét Found. C¸c ®èi t-îng ®-îc hiÓn thÞ trong hép Result list.
Th«ng tin bæ sung n»m trong vïng message.
B¹n còng cã thÓ kiÓm tra m« h×nh h×nh häc:
Maximum radius of curvature
Maximum edge gap
Maximum vertex gap
C¸c ®èi t-îng hiÓn thÞ trong hép Result list. Th«ng tin bæsung n»m trong vïng
th«ng ®iÖp.

Kiểm tra các đối tượng
KiÓm tra sùhîp lÖ h×nh häc cho mét m« h×nh:
1.Víi mét tµi liÖu part ®ang kÝch ho¹t, click Tools, Check.
2.Trong hép tho¹i, chän kiÓu ®èi t-îng b¹n muèn x¸c ®Þnh.
All. Check m« h×nh. X¸c ®Þnh c¸c Solid, Surface, hoÆc c¶ hai.
Selecteditems.C¸c®èi t-îng®-îcchän,nh-lµc¸cbÒmÆt,c¹nhvµ
v.v…trong vïng ®å ho¹.
Features. Chän c¸c feature tõ vïng ®å ho¹. Khi b¹n chän mçi feature,
Nã sÏ ph¸t s¸ng trong C©y thiÕt kÕ.
3.Trong vïng Check for, kiÓm tra lçi cho m« h×nh hoÆc b¸o c¸o trªn h×nh d¹ng
cña m« h×nh.
Invalid face(s)
Invalid edge(s)
Short edge(s)
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Khi b¹n kiÓm tra Short edge(s), b¹n ph¶i x¸c ®Þnh mét chiÒu dµi tèi thiÓu.
Software sÏ b¸o nh÷ng c¹nh ng¾n h¬n chiÒu dµi ®· x¸c ®Þnh nµy.
4.Click Check (Hép tho¹i vÉn më ®Ó b¹n cã thÓ thay ®æi c¸c option hoÆc chän
c¸c ®èi t-îng kh¸c ®Ó kiÓm tra.)
5.Click Close ®Ó tho¸t hép tho¹i Check Entity.
T×m b¸n kÝnh nhá nhÊt cña Curvature
1.Click Tools, Check ®Ó hiÓn thÞ hép tho¹i Check Entity.
2.Trong Checkfor,kiÓm Minimumradiusofcurvature ®Ót×mbÒmÆtcãb¸n
kÝnh nhá nhÊt.
3.Trong Check,b¹ncã thÓchän Selecteditems råichänc¸cbÒmÆt, spline
hoÆc curve trong vïng ®å ho¹. NÕu b¹n chän All, toµn bé part sÏ ®-îc kiÓm
tra.
4.Click Check. (Hép tho¹i vÉn më ®Ó b¹n cã thÓ thay ®æi c¸c option hoÆc chän
c¸c ®èi t-îng kh¸c ®Ó kiÓm tra.)
Hép Item to check hiÓn thÞ c¸c ®èi t-îng b¹n chän tõ vïng ®å ho¹.
Hép Resultlist hiÓnthÞc¸cb¸nkÝnhcùctiÓu.Trongvïng®å
ho¹, mét mòi tªn chØ chç trªn curve cã b¸n kÝnh cùc tiÓu ®-îc t×m
thÊy. (NÕu hai vÞ trÝ cã b¸n kÝnh cùc tiÓu, chØ mét c¸i ®-îc b¸o
c¸o.)
Vïng message kª m« t¶ c¸c kÕt qu¶ (curvature cùc tiÓu). §Ó ph¸t
s¸ng kÕt qu¶ riªng, chän ®èi t-îng hiÓn thÞ trong hép chän.
5.Click Close ®Ó tho¸t hép tho¹i Check Entity.
KiÓm tra mét Surface ph¼ng
1.Tronghép tho¹i CheckEntity,click Check selected items,chänmÆttrong
C©y thiÕt kÕ vµ click Check.
2.SÏ cã b¸o c¸o nÕu surface më hoÆc khÐp kÝn vµ c¸c c¹nh bao cña mÆt sÏ ph¸
s¸ng.
Result list nhËn biÕt c¸c c¹nh hoÆc bÒ mÆt kh«ng hîp lÖ.
Vïngth«ng®iªpkªm«t¶c¸ckÕtqu¶.§Óph¸ts¸ngmétkÕtqu¶
riªng, chän ®èi t-îng hiÓn thÞ trong hép chän.
3.Click OK ®Ó ®ãng th«ng ®iÖp, råi click Close ®Ó ®ãng hép tho¹i.
KiÓm tra c¸c bÒ mÆt hoÆc c¹nh cña Part
1.Click Tools, Check ®Ó hiÓn thÞ hép tho¹i Check Entity.
2.Trong Check, click Selected items vµ chän mét bÒ mÆt hoÆc c¹nh trong vïng
®å ho¹. Tªn ®èi t-îng xuÊt hiÖn trong hép Item to check.
3.Trong Check for, chän kiÓu lçi b¹n muèn xem xÐt: Invalid face(s), Invalid
edge(s), vµ/hoÆc Short edge(s), hay sù kÕt hîp bÊt kú cña c¶ ba.
4.NÕu b¹n chän Short edge(s), x¸c ®Þnh mét chiÒu dµi c¹nh cùc tiÓu trong hép
sè. Software b¸o c¸o c¸c c¹nh ng¾n h¬n chiÒu dµi ®· x¸c ®Þnh.
5.Click Check. Sau khi kiÓm tra, hép tho¹i vÉn më ®Ó b¹n cã thÓ kiÓm tra c¸c
®èi t-îng bæ sung.
Cét Found hiÓn thÞ sè ®èi t-îng t×m thÊy víi lçi cô thÓ.
Hép Result list hiÓn thÞ c¸c ®èi t-îng cã lçi hoÆc qu¸ ng¾n.
Vïng th«ng ®iÖp kª m« t¶ kÕt qu¶. §Ó ph¸t s¸ng mét kÕt qu¶ riªng,
chän ®èi t-îng hiÓn thÞ trong hép chän.
6.Click Close ®Ó ®ãng hép tho¹i.

Hiển thịcác thông tin về part
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Khái quát
B¹n cã thÓ thªm c¸c chó thÝch cho m« h×nh ®Ó lµm râ h¬n c¸c th«ng tin ®-îc cung
cÊpchotµi liÖupart. Nãgåmc¸ckÝch th-íc,chó thÝch,kÝhiÖuv.v…Sau®ã,
b¹n cã thÓ import chóng vµo mét drawing (xem Detailing Overview).
B¹n cã thÓ kiÓm so¸t sù hiÓn thÞ cña c¸c ghi chó trong cöa sæ part b»ng shortcut
menu chän trªn th- môc Annotations

trong C©y thiÕt kÕ.

Chän kiÓu chó thÝch ®Ó hiÓn thÞ:
1.TrongC©ythiÕtkÕ,right-click Annotations
Annotation Properties xuÊt hiÖn.

,chän Details.Héptho¹i

2.D-íi Display filter, chän kiÓu ghi chó ®Ó hiÓn thÞ (Notes, Datums, v.v…),
hoÆc chän kiÓm Display all types ®Ó thÓ hiÖn tÊtc¶ c¸c kiÓu ghi chó kh¶
dông cho part.
3.Thay ®æi c¸c gÝa trÞ trong hép Text scale ®Ó thay ®æi tû lÖ cña text trong
ghi chó.
4.Chän tõ c¸c option sau:
Always display text at the same size. Ghi chó vµ c¸c kÝch th-íc hiÓn thÞ
cïng cì bÊt kÓ møc ®é zoom.
Displayitemsonlyinthevieworientationinwhichtheyarecreated .
Mét ghi chó chØ hiÓn thÞ khi part ë trong cïng h-íng nh×n khi ghi chó ®ã
®-îc®-avµo.QuayparthoÆcchänh-íngnh×nkh¸csÏlµmghichóbiÕn
®i.
Displayannotations.TÊtc¶c¸ckiÓughichó®-îcchäntrongdisplay
filter ®-îc hiÓn thÞ.
5.Click OK.
T¾t bËt hiÓn thÞ c¸c ghi chó:
Right-clickAnnotations vµ chän (hoÆc kh«ng chän) c¸c ®èi t-îng ®Ó hiÓn thÞ:
DisplayAnnotations.TÊtc¶c¸ckiÓughichó®-îcchäntronghéptho¹i
AnnotationProperties ®-îchiÓnthÞ.C¸inµygièngnh-kiÓm Display
Annotations trong hép tho¹i Annotation Properties.
ShowFeatureDimensions.Gièngnh-kiÓm Featuredimensions trong Display
filter cña hép tho¹i Annotation Properties.
ShowReferenceDimensions.Gièngnh-kiÓm Referencedimensions trong
Display filter cña hép tho¹i Annotation Properties.
T¾t bËt hiÓn thÞ c¸c kÝch th-íc cña feature ®-îc chän:
§Ó Èn mét kÝch th-íc, right-click nã vµ chän Hide.
§Ó Èn tÊt c¶ c¸c kÝch th-íc cña feature ®-îc chän, right-click feature trong C©y
thiÕt kÕ hoÆc right-click mét face cña nã vµ chän Hide All Dimensions.
§ÓhiÓn thÞ l¹i c¸c kÝch th-íc nµy,right-click feature hoÆc mét bÒ mÆtcña nã
vµ chän Show All Dimensions.

Thông tin tóm lược
B¹ncãthÓdïnghéptho¹i SummaryInfo ®Óbæsungthªm th«ngtinvÒtµiliÖu
part hoÆc assembly, hay mét cÊu h×nh cñam« h×nh trong tµi liÖu nµy. Cã thÓ sö
dông kiÓu tuú biÕn th«ng tin nµy theo mét sè c¸ch sau:
¸p dông trong mét Bill of Materials
Bæ sung associative dimensions trong c¸c part vèn cËp nhËt ®éng trong mét
B¶ng vËt tSö dông tiªu chuÈn lùa chän cao cÊp cho managing assembly configurations
TÝchhîptrongdrawing sheetformats vµ®Õn linknotestodocument
properties
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Bæ sung ®ÞnhnghÜa hÖ thèng, cÊu h×nh x¸c ®Þnh mass properties
NhËp hoÆc hiÓn thÞ th«ng tin tãm t¾t:
1.Click File, Properties.
2.NhËpth«ngtinthÝchhîptrongc¸chép®-îccungcÊpcho: Author,
Keywords, Comments, Title Bæ sung vµ Subject.
L-u ý: NÕu b¹n insert mét sè nhËn diÖn part trong hép Title, b¹n cã thÓ sö
dông sè ®ã tù ®éng khi t¹o mét B¶ng vËt t- trong drawing cñaassembly cã
chøa part nµy.
HÖ thèng cung cÊp read-only Statistics ngµy t¹o tµi liÖu, ngµy vµ tªn ng-êi l-u
tµi liÖu cuèi cïng.

Thông tin tóm lược - Tuỳ biến và xác định cấ u hình
TruycËp SummaryInformation th«ngqua File,Properties.Nh·n Custom vµ
Configuration Specific trong hép tho¹i Summary Information cho phÐp b¹n:
X¸c®Þnhc¸cthuéctÝnhtuúbiÕnchotµiliÖupart,assembly,hoÆc
drawing.
¸p dông c¸c thuéc tÝnh cÊu h×nh x¸c ®Þnh cho part ®ang kÝch ho¹t hoÆc cÊu
h×nh assembly.
Thªm vµo ®ã, nh·n Configuration Specific hiÓn thÞ c¸c cÊu h×nh d-íi Properties.
B¹n cã thÓ bæ sung c¸c kÝch th-íc phèi hîp. C¸c kÝch th-íc nµy cã thÓ ®Õn tõ c¸c
sketche, part feature,assembly feature, hoÆc l¾p r¸p tæ hîp. Sau khi c¸ckÝch
th-íc trong mét part ®-îc phèi hîp, c¸c gÝa trÞ trong Bill of Materials ®-îc cËp
nhËt khi c¸c kÝch th-íc thay ®æi.
Trong phÇn bæ sung ®èi víi BOM, b¹n cã thÓ sö dông c¸c thuéc tÝnh trong c¸c c¸ch
sau:
Khic¸ctiªuchuÈnlùachän®-îcn©ngcÊpcho
configurations

managingassembly

Trong drawing sheet formats vµ ®èi víi link notes to document properties
TIP: NÕub¹n®ÞnhsödôngthuéctÝnhnµynh-métcéttuúbiÕntrongBillof
Materials, kh«ng ®-îc ®Ó kho¶ng trèng trong Name.
NhËp c¸c thuéc tÝnh tuú biÕn:
1.NhËp mét Name cho thuéc tÝnh nµy, hoÆc chän mét tªn tõ list.
2.Chän Type tõ danh môc.
3.NhËpmét Value chothuéctÝnhtuúbiÕnphïhîpvíilùachäntronghép
Type.
4.Click Add. Hép Properties hiÓn thÞ tªn, c¸c gÝa trÞ vµ kiÓu cña c¸c thuéc
tÝnh tuú biÕn.
Thªm c¸c kÝch th-íc vµo trong c¸c thuéc tÝnh tuú biÕn:
1.Më part vµ hiÓn thÞ c¸c kÝch th-íc ®Ó thªm vµo Custom Properties.
2.NhËp mét Name cho thuéc tÝnh hoÆc chän tõ danh s¸ch.
3.Chän Type tõ list.
4.ClickkÝchth-íctrongvïng®åho¹. dimensionname @feature hiÓnthÞ
trong Value.
5.§Æt cursor t¹i cuèi tªn vµ gâ thªm text, nh- lµ millimeters.
L-u ý: C¸c gÝa trÞ ®-îc tÝch luü trõ phi b¹n xo¸ néi dung trong hép Value.
C¸c gÝa trÞ tÝch luü cho phÐp b¹n ®-îc phÐp bao gåm c¸c kÝch th-íc, ®¬n vÞ
vµnh÷ngtextkh¸c.VÝdô: ClickmétkÝch th-íctrongvïng®åho¹,gâ x
vµohép Value vµ clickc¸ckÝch th-ícbæsungtrong vïng®åho¹®ÓhiÓn
thÞ: dimension name1 @feature x dimension name2 @feature, v.v…
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6.Click Add. Hép Properties hiÓn thÞ tªn, c¸c gÝa trÞ vµ kiÓu cña thuéc tÝnh
tuú biÕn. KÝch th-íc bÊt kú cã trong Custom Properties ®-îc cËp nhËt khi
b¹n thay ®æi kÝch th-íc trong part.
Modify c¸c thuéc tÝnh tuú biÕn:
1.Trong hép Name, click thuéc tÝnh b¹n muèn thay ®æi.
2.Edit Type hoÆc Value theo nhu cÇu.
3.Click Modify.
Xo¸ c¸c thuéc tÝnh tuú biÕn:
1.Click thuéc tÝnh b¹n muèn xo¸ trong hép Properties.
2.Click Delete.
B¹ncãthÓbæsungsystem-defined,configuration-specific massproperties nhmétthuéctÝnhtuúbiÕnb»ngnh·n Custom hoÆc ConfigurationSpecific.Södông
nh·n ConfigurationSpecific ®ÓhiÓnthÞvíic¸cthuéctÝnh configurationspecific kh¸c. C¸c thuéc tÝnh khèi l-îng sö dông ®Þnh d¹ng system-generated:
SW<mass property>@@configuration@model
Bæ sung c¸c thuéc tÝnh khèi l-îng:
1.NhËp mét Name cho thuéc tÝnh khèi l-îng.
2.Chän Type tõ danh môc.
3.Click Mass Properties vµ chän thuéc tÝnh khèi l-îng phï hîp tõ danh môc.
4.Click Add. Hép Properties hiÓn thÞ tªn, c¸c gÝa trÞ vµ kiÓu cña thuéc tÝnh
khèi l-îng.
5.Click OK.

Các thuộ c tính khối lượng và các thuộc tính mặt cắt
C¸c thuéc tÝnh khèi l-îng
HiÓn thÞ khèi l-îng riªng, khèi l-îng, thÓ tÝch, diÖn tÝch bÒ mÆt, träng t©m, m«
men qu¸n tÝnh vµ trôc chÝnh m« men qu¸n tÝnh cña mét m« h×nh part hoÆc assembly.
Tr-íc khi tÝnh to¸n c¸c thuéc tÝnh khèi l-îng mét assembly, b¹n ph¶i t¶i toµn bé
c¸c lightweight parts cã trong ®ã. Xem thªm T¶i d÷ liÖu m«h×nh bæ sung.
L-u ý: Trong mét tµi liÖu assembly phøc t¹p, ®Ó tÝnh träng l-îng c¸c thµnh phÇn,
click component ®ãvµclick Recalculate. NÕu kh«ngcãcomponentnµo®-îcchän,
c¸c thuéc tÝnh khèi l-îng cña toµn bé assembly sÏ ®-îc b¸o c¸o.
HiÓn thÞ c¸c thuéc tÝnh khèi l-îng:
1.Click MassProperties

trªnthanhc«ngcôToolshoÆcclick Tools, Mass

Properties.
§Ó hiÓn thÞ c¸c thuéc tÝnh khèi l-îng cña mét thµnh phÇn assembly, chän
component tr-íc. NÕu kh«ng cã component nµo ®-îc chän, thuéc tÝnh khèi
l-îng cña toµn bé assembly sÏ ®-îc tÝnh.
B¹n cã thÓ ®Þnh l-îng mét component kh¸c kh«ng cÇn ®ãng hép tho¹i Mass
Properties. Chän component, råi click Recalculate.
C¸c kÕt qu¶ ®-îc hiÓn thÞ trong hép tho¹i Mass Properties vµ trôc chÝnh
còng nh- träng t©m hiÓn thÞ trªn m« h×nh.
2.Click Options nÕu b¹n muèn hiÓn thÞ hép tho¹i Measurement Options vµ hiÓn
thÞ c¸c kÕt qu¶ b»ng ®¬n vÞ kh¸c ®¬n vÞ ®· x¸c ®Þnh cho tµi liÖu ®ang kÝch
ho¹t.
3.Click Print nÕu b¹n muèn in c¸c kÕt qu¶ trùc tiÕp tõ hép tho¹i nµy.
4.Click Copy nÕu b¹n muèn copy th«ng tin vµo clipboard, råi paste nã vµo tµi
liÖu kh¸c.
5.Click Close ®Ó ®ãng hép tho¹i.
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NOTE: Khi b¹n save tµi liÖu, b¹n cã thÓ cËp nhËt th«ng tin c¸c thuéc tÝnh
khèi l-îng. ViÖc nµy n©ng cao n¨ng lùc hÖ thèng. LÇn sau, khi b¹n truy cËp
c¸cthuéctÝnhkhèi l-îng,hÖthèngkh«ngcÇntÝnh l¹ic¸cgÝatrÞ(nÕu
tµiliÖukh«ngbÞthay®æi).§Ó®Ættuúchännµy,click Tools,Options,
trªn nh·n System Options, click Performance vµ kiÓm Update mass properties
while saving document.
C¸c thuéc tÝnh mÆt c¾t
HiÓn thÞ mét sè thuéc tÝnh khèi l-îng cho mét face ph¼ng, sketch, hoÆc mÆt
c¾ttrongméth×nhdrawing.C¸cthuéctÝnh®-îcb¸oc¸otuúthuéc®èi
t-îng ®-îc chän.
§Ó®Þnhl-îngmétfacehoÆcsketchkh¸c,click®èit-îngvµclick
Recalculate.
HiÓn thÞ c¸c thuéc tÝnh mÆt c¾t:
1.Chän trong sè:
Mét bÒ mÆt m« h×nh ph¼ng trong tµi liÖu bÊt k×
MÆt c¾t trong mét h×nh c¾t cña drawing
Mét sketch (click sketch trong C©y thiÕt kÕ hoÆc right-click feature vµ
chän Edit Sketch)
2.Click Tools, Section Properties. C¸c kÕt qu¶ sÏhiÓn thÞ trong hép tho¹i
Section Properties, víi trôc chÝnh vµ träng t©m trªn m« h×nh.
Xem HÖ to¹ ®é mÆc ®Þnh.

Khái quát vềhình cắt
B¹n cã thÓ hiÓn thÞ mét h×nh cña m« h×nh bÞ c¾t cña part hoÆc assembly. B¹n cã
thÓ c¾t mét m« h×nh b»ng mét trong c¸c c¸ch:
MéthoÆcnhiÒuplanechuÈn.B¹ncãthÓchäntr-ícmétplane,hoÆcnÕu
kh«ng cã mÆt ph¼ng nµo ®-îc chän, Plane1 sÏ ®-îc chän theo mÆc ®Þnh.
Mét hoÆc nhiÒu plane do b¹n t¹o.
MéthoÆcnhiÒubÒmÆtph¼ng,b»ngc¸chchänbÒ mÆt ph¼ngbÊtk×trªnm«
h×nh.
Viewingplane,vènlµmÆtph¼ngkh«ngthÊy®-îcnh-ngsongsongvíimµn
h×nh.
B¹n cã thÓ nh×n ®ång thêi h×nh c¾t vµ h×nh nguyªn cña mét m« h×nh b»ng c¸ch chia
mµn h×nh thµnh hai cöa sæ. (KÐo c¸c split bar trªn ®¸y hoÆc c¹nh ph¶i khung cöa
sæ.)
Tr-íc khi b¹n cã thÓ hiÓn thÞ mét h×nh c¾t cña assembly, b¹n ph¶i gi¶i toµn bé
tÊt c¶ c¸c lightweight parts cã trong ®ã. ViÖc hiÓn thÞ vµ t¹o c¸c view gåm:
Creating section views
Using viewing planes

Độcong
B¹n cã thÓ hiÓn thÞ mét part hoÆc assembly cã c¸c mÆ ®-îc thÓ hiÖn trong c¸c mµu
kh¸c nhau phï hîpvíi c¸c b¸n kÝnh tõng vÞ trÝ cña ®écong. §é cong ®-îc ®Þnh
nghÜa lµ nghÞch ®¶o cña b¸n kÝnh (1/radius), theo ®¬n vÞ cña m« h×nh hiÖn thêi.
Theo mÆc ®Þnh, gÝa trÞ ®é cong lín nhÊt ®-îc hiÓn thÞ lµ 1.0000 vµ gÝa trÞ nhá
nhÊtlµ0.0010.Khib¸nkÝnhconggi¶mth×®écongt¨ngvµmµus¾cthay®æi
t-¬ngøngtõ®en(0.0010),quablue,greenvµ®á(1.0000).Khib¸nkÝnhcong
t¨ng th× ®é cong gi¶m. Mét mÆt ph¼ng cã ®é cong b»ng zero.
ThÓ hiÖn c¸c mÆt cong b»ng mµu vµ hiÓn thÞ c¸c b¸n kÝnh cong:
1.Click Tools,Options,trªnnh·n SystemOptions,chän Edge/Display
Selection vµ ch¾cch¾nr»ng®·chän kiÓm Dynamichighlight from graphics
view.
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2.Click View,Display,Curvature.§écongcñam«h×nh®-îchiÓnthÞtheo
mµu.Khib¹n trávµométmÆtcong,spline,hoÆccurvecñam«h×nh,gÝa
trÞ ®é cong vµ b¸n kÝnh cong sÏ hiÓn thÞ c¹nh pointer.
3.§Ó bá mµu, click View, Display, Curvature ®Ó huû kiÓm.
ThÓ hiÖn riªng mét bÒ mÆt m« h×nh b»ng mµu:
1.Right-click bÒ mÆt m« h×nh vµ chän Face Curvature. §é cong cña face ®-îc
chän sÏ hiÓn thÞ. Khi b¹n trávµo bÒ mÆt m« h×nh nµy, gÝa trÞ ®écong vµ
b¸n kÝnh cong sÏ hiÓn thÞ c¹nh con trá.

M«h×nhkh«ng¸pdôngmµuchobÒ
mÆt cong

M« h×nh ¸p dông mµu cho c¸c bÒ mÆt
cong®-îcchän(®écongzerocã
mµu ®en)

2.§Ó bá mµu, right-click bÒ mÆt vµ click Face Curvature ®Ó huû kiÓm.
§Æt c¸c gÝa trÞ cho tû lÖ mµu ®Ó hiÓn thÞ ®é cong:
1.Click Tools, Options, trªn nh·n Document Properties, chän Colors.
2.Click Curvature.
3.Chän c¸c hép gÝa trÞ ®é cong mµ b¹n muèn thay ®æi vµ nhËp c¸c gÝa trÞ míi.
B¹n cã thÓ thay ®æi c¸c gÝa trÞ t¹i n¨m kho¶ng tû lÖ mµu; c¸c gÝa trÞ ®-îc
néi suy cho c¸c mµu trung gian trong gi¶i mµu.
4.Click Apply ®Ó xem tr-íc mµu thay ®æi víi c¸c gÝa trÞ míi.
5.Click OK ®Ó l-u c¸c thiÕt lËp míi.
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C¸c gÝa trÞ ®é cong cho c¸c b¸n kÝnh chung
B¸n kÝnh

§é cong

B¸n kÝnh

§é cong

0.125

8

10

0.1

0.25

4

20

0.05

0.5

2

25

0.04

0.75

1.333

30

0.033

1

1

40

0.025

1.5

0.667

50

0.02

2

0.5

75

0.013

2.5

0.4

100

0.01

3

0.333

125

0.008

4

0.25

200

0.005

5

0.2

250

0.004

7.5

0.133

500

0.002

Chiếu sáng
Khái quát
B¹ncãthÓ®iÒuchØnhh-íng,c-êng®évµmµu¸nhs¸ng trongkiÓuh×nh t«bãng
cña m«h×nh. B¹n cã thÓ thªm c¸c nguån s¸ng kh¸c nhau vµsöa®æi c¸c ®Æc®iÓm
cña chóng ®Ó chiÕu s¸ng m« h×nh theo yªu cÇu.
C¸c thuéc tÝnh cña nguån s¸ng lµm viÖc kÕt hîp víi c¸c thuéc tÝnh vËt liÖu cña
m«h×nh.ViÖcthay®æic¸c thuéctÝnhvËt liÖum«h×nhcãthÓ t¨ngc-ênghoÆc
gi¶m thiÓu hiÖu qu¶ cña thuéc tÝnh ¸nh s¸ng.
C¸c kiÓu ¸nh s¸ng:
Ambient light chiÕu s¸ng m« h×nh ®Òu theo mäi h-íng. Trong mét c¨n phßng
cã t-êngtr¾ng, møc cña ambient light lµ cao, do ¸nh s¸ng ph¶nx¹ tõ c¸c
bøc t-êng vµ ®å vËt kh¸c.
Directionallight ®Õntõmétnguånc¸chxam«h×nhv«cïng.Nãlµmét
nguån s¸ng räi gåm c¸c tia song song ®Õn tõ mét h-íng, nh-mÆt trêi. C¸c
tia cña Directional light chiÕu th¼ng t©m m« h×nh.
Pointlight ®Õntõmétnguåns¸ngrÊtnhát¹imét to¹®éx¸c®Þnhtrong
kh«ng gian m« h×nh. KiÓu chiÕu s¸ng theo mäi h-íng. HiÖu qu¶ nµy gièng nhmét bãng ®Ìn nhá treo trong kh«ng gian.
Spot light lµ mét nguån s¸ng héi tô giíi h¹n víi mét ph¹m vi to¶ s¸ng h×nh
c«n vµ s¸ng nhÊt ë t©m. Spot light cã thÓ chiÕu vµo mét vïng x¸c ®Þnh trªn
m« h×nh. B¹n cã thÓ ®iÒu chØnh vÞ trÝ vµ kho¶ng c¸ch nguån s¸ng ®èi víi m«
h×nh vµ gãc to¶ s¸ng.
HÖ thèng chiÕu s¸ng mÆc ®Þnh
Theo mÆc ®Þnh, Lighting folder
vµ mét Directional.

trong C©y thiÕt kÕ cã mét chiÕu s¸ng Ambient

B¹n cã thÓ t¾t bËt chiÕu s¸ng Ambient, nh-ng kh«ng thÓ xo¸ hoÆc thªm chiÕu
s¸ng Ambient.
B¹n cã thÓ t¾t bËt hoÆc xo¸ chiÕu s¸ng Directional. B¹n còng cã thÓ thªm
chiÕu s¸ng Directional.
Sè l-înglínnhÊtcñanguåns¸ngtrongtµiliÖubÊtk×lµchÝn (Ambient
light vµ t¸m nguån kh¸c trong c¸c kiÓu phèi hîp).

Cơ sở kiểm soát chiếu sáng
Thªm mét nguån s¸ng:
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1.Right-click th- môc Lighting

hoÆc nguån s¸ng bÊt kú.

2.Chän Add Spot Light (hoÆc AddDirectional Light, hay AddPoint Light) hoÆc
click View, Lighting, Add Spot (hoÆc AddDirectional, hay Add Point).
Xo¸ mét nguån s¸ng:
1.Click the

®Ó tr¶i réng th- môc Lighting vµ hiÓn thÞ c¸c nguån s¸ng.

2.Chän Spot Light (hoÆc Directional Light, hay Point Light)vµ nhÊn Delete,
hoÆc click View, Lighting, Delete, Spot (hoÆc Directional, hay Point).
T¾t mét nguån s¸ng nh-ng kh«ng xo¸ nã:
1.Click

®Ó tr¶i réng vµ right-click nguån s¸ng ®ã trong th- môc Lighting.

2.chän Properties hoÆc click
Directional, Spot, hoÆc Point).

View,

Lighting,

Properties

(Ambient,

3.Tronghéptho¹i Ambient, Directional, Spot,hoÆc PointLightProperties,
huû kiÓm On.
Söa ®æi c¸c thuéc tÝnh chiÕu s¸ng:
1.Right-click nguån s¸ng trong th- môc Lighting vµ chän Properties.
2.Söa ®æi c¸c thuéc tÝnh cÇn thiÕt. C¸c thuéc tÝnh chiÕu s¸ng kh¶ dông tuú
thuéc vµo kiÓu nguån s¸ng:
Ambient Light Properties
Directional Light Properties
Point Light Properties
Spot Light Properties
3.Khib¹nsöa®æimçinguåns¸ng,mét®åho¹®¹idiÖncñanguåns¸nghiÓn
thÞ, cho thÊy mµu vµ h-íng cña nã.
4.Click OK.

Ambient Light (ánh sáng môi trường)
B¹n cã thÓ kiÓm so¸t c-êng ®é vµ mµu s¾c cña ¸nh s¸ng m«i tr-êng.
KiÓm so¸t ¸nh s¸ng m«i tr-êng:
1.Trong C©y thiÕt kÕ, click

®Ó tr¶i réng th- môcLighting

.

2.Right-click Ambient vµ chän Properties.
3.Trong hép tho¹i Ambient LightProperties, b¹n cã thÓ lµm nh- sau:
Huû kiÓm On ®Ó lo¹i ¸nh s¸ng m«i tr-êng ra khái m« h×nh. B¹n cã thÓ t¾t
¸nh s¸ng m«i tr-êng, nh-ng kh«ng thÓ xo¸ nã.

¸nh s¸ng m«i tr-êng bËt

¸nh s¸ng m«i tr-êng t¾t

DichuyÓncontr-îtsangtr¸i(®Ógi¶mc-êng®é)sangph¶i(®Ót¨ng
c-êng ®é).
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Con tr-ît sang tr¸i:gi¶m c-êng
®é

Con tr-ît sang ph¶i:t¨ng c-êng
®é

Click Edit ®Ó hiÓn thÞ b¶ng Color vµ chän mµu kh¸c mÆc ®Þnh.

¸nh s¸ng tr¾ng

¸nh s¸ng ®á

Click Use as default ®Ó l-u thiÕt lËp hiÖn thêi lµm mÆc ®Þnh.
NOTE: C¸c kÕt qu¶ kh¸c nhau rÊt nhiÒu. Chóng tuú thuéc vµo nhiÒu c¸ch phèi hîp,
gåm mµu cña m« h×nh vµ mµu ¸nh s¸ng, c-êng ®é ¸nh s¸ng. VÝ dô, thay ®æi mµu ¸nh
s¸ng m«i tr-êng sÏ cã hiÖu qu¶ h¬n khi c-êng ®é s¸ng cña nã lín.

Directional light (ánh sáng định hướng)
Nh·n Basic
Trªn nh·n Basic, nguån Directional light cã nh÷ng thuéc tÝnh c-êng ®é Intensity
sau:
Brightness (®é s¸ng). §©y lµ con tr-ît kiÓm so¸t c-êng ®é nguån s¸ng. GÝa
trÞ cao sÏ t¹o ra møc ®é s¸ng lín trªn phÝa m« h×nh h-íng vÒ nguån s¸ng.
Specularity (®é bãng). §©y lµ con tr-ît kiÓm
so¸tph¹mvimµc¸cbÒmÆt®-îcchiÕutrë
nªn rùc rì nhÊt n¬i ¸nh s¸ng räi th¼ng vµo.
GÝa trÞ cao sÏ t¹o ra t-¬ng ph¶n cao vµ xuÊt
hiÖn vïng s¸ng chãi.

Specularity
thÊp

Nh·n Direction
Trªn nh·n Direction, h·y x¸c ®Þnh c¸c thuéc tÝnh sau:
Direction. X¸c ®Þnh h-íng s¸ng chiÕu tíi, liªn quan ®Õn gèc to¹ ®é. B¹n cã
thÓ dïng c¸c con tr-ît ®Ó x¸c ®Þnh c¸c gÝa trÞ cho Longitude (kinh ®é) vµ
Latitude (vÜ®é), hoÆc nhËp gãc ®é trùc tiÕp.
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Specularity
cao

Directional light
Directional light thay
Directional light thay ®æi
ë vÞ trÝ mÆc ®Þnh
®æi Latitude
Latitude vµLongitude
Lock to model. Khi chän hép kiÓm nµy, ¸nh s¸ng sÏ di chuyÓn theo m« h×nh
khib¹n quay m« h×nh. ¸nh s¸ng lu«n lu«n chiÕu lªn cïngmét vïng trªn m«
h×nh bëi v× vÞ trÝ t-¬ng ®èi gi÷a ¸nh s¸ng vµ m« h×nh ®-îc gi÷ nguyªn.
§Ó gi÷ nguån s¸ng cè ®Þnh trong kh«ng gian m« h×nh, huû kiÓm Lock to model. Khi
b¹n quay m« h×nh, ¸nh s¸ng sÏ chiÕu lªn c¸c vïng kh¸c nhau trªn m« h×nh do nguån
s¸ng ®Æt cè ®Þnh trong kh«ng gian.
Khi b¹n söa ®æi ¸nh s¸ng Directional,h×nh ®åho¹ ®¹i diÖn cho nguån s¸ng hiÓn
thÞ, cho thÊy mµu vµ h-íng cña ¸nh s¸ng.
Sau khi kÕt thóc, click OK.

Point Light (ánh sáng điểm)
Nh·n Basic
Trªnnh·n Basic, Pointlight cãnh÷ngthuéctÝnh
Intensity sau:
Brightness(®és¸ng).§©y lµcon tr-îtkiÓmso¸t
c-êng ®é nguån s¸ng. GÝa trÞ cao sÏ t¹o ra møc ®é
s¸ng lín trªn phÝa m« h×nh h-íng vÒ nguån s¸ng.
Specularity (®é bãng). §©y lµ con tr-ît kiÓm so¸t
ph¹mvimµc¸cbÒmÆt®-îcchiÕutrënªnrùcrì
nhÊt n¬i ¸nhs¸ng räi th¼ng vµo. GÝa trÞ cao sÏ t¹o ra t-¬ng ph¶n cao vµ
xuÊt hiÖn vïng s¸ng chãi.

Specularity
thÊp

cao

Nh·n Position
Trªn nh·n Position, x¸c ®Þnh vÞ trÝ nguån s¸ng so víi gèc to¹ ®é. Chän kiÓu to¹
®é vµ x¸c ®Þnh c¸c gÝa trÞ:
Spherical (Longitude,Latitude,Distance):to¹®écÇu(kinh,vÜ®évµ
kho¶ng c¸ch)
Cartesian (X, Y, Z): to¹ ®é De Carte (X-Y-Z)

Point light

Point light víi vÞ trÝ

Point light víi
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víi vÞ trÝ vµ gÝa trÞ mÆc
®Þnh

mÆc ®Þnh, mµu xanh l¸ c©y
vµ Specularity maximum

Brightness (Basic) t¨ng
vµ thay ®æi Position,
dïng to¹ ®é Cartesian

Lock to model. Khi chän hép kiÓm nµy, ¸nh s¸ng sÏ di chuyÓn theo m« h×nh
khib¹nquay m« h×nh.¸nh s¸ng lu«n lu«n chiÕu lªn cïng métvïng trªn m«
h×nh bëi v× vÞ trÝ t-¬ng ®èi gi÷a ¸nh s¸ng vµ m« h×nh ®-îc gi÷ nguyªn.
§Ó gi÷ nguån s¸ng cè ®Þnh trong kh«ng gian m« h×nh, huû kiÓm Lock to model. Khi
b¹n quay m« h×nh, ¸nh s¸ng sÏ chiÕu lªn c¸c vïng kh¸c nhau trªn m« h×nh do nguån
s¸ng®Ætcè®Þnhtrongkh«nggian.Khib¹nsöa®æi¸nhs¸ng Point,h×nhbiÓu
diÔn nguån s¸ng hiÓn thÞ, cho thÊy mµu vµ h-íng cña ¸nh s¸ng.
Sau khi kÕt thóc, click OK.

Spot Light (ánh sáng hội tụ)
Nh·n Tab
Trªnnh·n Basic, Spotlight cãnh÷ngthuéctÝnh
Intensity sau:

Specularity
thÊp

cao

Brightness (®é s¸ng). §©y lµ con tr-ît kiÓm so¸t c-êng ®é nguån s¸ng. GÝa
trÞ cao sÏ t¹o ra møc ®é s¸ng lín trªn phÝa m« h×nh h-íng vÒ nguån s¸ng.
Specularity(®ébãng).§©ylµcontr-îtkiÓmso¸tph¹mvimµc¸cbÒmÆt
®-îc chiÕu trë nªn rùc rì nhÊt n¬i ¸nh s¸ng räi th¼ng vµo. GÝa trÞ cao sÏ
t¹o ra t-¬ng ph¶n cao vµ xuÊt hiÖn vïng s¸ng chãi.
Nh·n Position
Trªn nh·n Position:
Position.LµvÞtrÝnguåns¸ng®èi
víi trung t©m cña c¶nh. Gièng nh- ¸nh
s¸ng Point,b¹ncãthÓdïngc¸cto¹
®é Spherical hoÆc Cartesian.
Target. Lµ ®Ých ¸nh s¸ng chiÕu vµo m«
h×nhhoÆcc¶nhquanxungquanh.ChØ
cã hÖ to¹ ®é Cartesian (X, Y, Z) kh¶
dông.
¸nh s¸ng Spot còng cã mét nh·n Advanced, n¬i b¹n cã thÓ ®Æt Cone Angle, Exponent
vµ Attenuation.
Lighting - Advanced
Exponent. KiÓm so¸t ®é héi tô cña ¸nh s¸ng.
MétgÝatrÞexponentthÊpt¹orasùhéitôh×nhc«nrânÐt.
C-êng ®é ¸nh s¸ng kh«ng thay ®æi trong vïng to¶ s¸ng.

Víi métgÝatrÞexponentcao,¸nhs¸ngchiÕum¹nhnhÊtë trung
t©m. C-êng ®é gi¶m dÇn ra ngoµi vµ biªn chiÕu s¸ng kh«ng râ nÐt.
Cone Angle. X¸c ®Þnh gãc c«n to¶s¸ng. Go¸nhá t¹o ra
chïm s¸ng hÑp.
Attenuation. Suy gi¶m c-êng ®é ¸nh s¸ng khi t¨ng kho¶ng
c¸ch. C¸c gÝa trÞ A, B vµ C lµ c¸c hÖ sè trong ph-¬ng
tr×nh sau (D lµ kho¶ng c¸ch):
attenuation =1 / A +(B *D) +(C *D2)
Khic¸cgÝatrÞ A, B vµ C t¨ng,c-êng®échiÕus¸ng
gi¶m.
Khi b¹n söa ®æi ¸nh s¸ng, h×nh ®å ho¹ ®¹i diÖn cho nguån s¸ng hiÓn thÞ, cho thÊy
mµu vµ h-íng cña ¸nh s¸ng.
Sau khi kÕt thóc, click OK.
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C¸c gÝa
trÞ thÊp

C¸c gÝa trÞ
cao

Thiết kếkhuôn
Thiết kế khuôn trong SolidWorks cần làm những phần việc sau:
Thiết kế sản phẩm - Sản phẩm mà bạn muốn tạo khuôn.
Phôi khuôn - Chứa phần lòng khuôn để tạo ra sản phẩm.

Một tổ hợp tạm thời - Để tạo ra lòng khuôn.
Các thành phần hệ quả – Các part nửa khuôn sau khi tách phôi khuôn.

Bạnphối hợpcác s ản phẩmvàphôikhuôntrong một tổ hợp tạm thời. Sau đó, tạo lòngkhuôntrongmôi
trường tổ hợp đó. Việc này liên k ết phôi khuôn với sản phẩm và là m lòng khuôn thay đổi khi sản phẩm thay
đổi hình d ạng.
Ta sẽ thảo luận vềcác kiểu khuôn sau:
Khuôn đơn giản
Khuôn c ó các phân khuôn phức tạp
Lõi và lòng khuôn

Khuôn đơn giản
Chuẩn bị
Khuôn đơngiản dễdàng cắt để tạoracác mả nhkhuôn.Các sảnphẩ m và phôikhuônphải ở trong một
assembly để có thể tạo lòng khuôn. Assembly này được gọi lag assembly tạm thời.
Chuẩn bị assembly tạm thời:
1.

Tạo sản phẩm.

2.

Tạophôikhuôn.Chắcchắn rằngphôikhuôn đủ lớn đểchứa gọn sản
phẩm.

3.

Tạo mộtassembly tạmthời gồmphôikhuônvà mộthoặcnhiều sản
phẩm. Bạn có th ểchèn nhiều sản phẩm vào trong một phôi khuôn để tạo
khuôn nhiề u lòng.

4.

Định vị sản phẩm trong phôi khuôn, sử dụng các cưỡng chế cần thiết.

Tạo lòng khuôn
1.Thực hiện các thủ tục chuẩn bịnêu trên.
2.Trong cửa sổassembly,right-clickphôikhuôntrongvùng đồhoạhoặctrên Câythi ết kếvàchọn
EditPart,hoặcclickphôikhuôn r ồiclick EditPart
Edit, Part.

trênthanhcông cụAssemblyhoặcclick

Lưu ý: Quan trọng là ý thức được rằng bạn đang chỉnh sửa part, chứkhông phải là assembly, bởi
vì những thay đổi bạn là m s ẽ phản ánh vào tài liệu part gốc của phôi khuôn.
Nếu bạnkhôngmuốnphôikhuôn gốc bịthay đổi, dùng lệnh SaveAs trongtàili ệupart củaphôi
khuôn để lưu nó với một tên khác. N ếu không, phôi khuôn gốc sẽcó lòn g khuôn do b ạ n chèn vào.
Xem thêm Edit các vt File tham chi ếu

3.Click Cavity

trênthanhcông cụMoldTools,hoặcclick Insert, Features, Cavity. Hộpthoại

Cavity xuất hiện.
4.Trong Cây thiết kế, chọn các part sản phẩm. Các thành phầ n này s ẽđược liệt kê trong hộp Design

Component.
5.Nhập Scaling Factor in % (maximum = 50%). Một giá trị dương sẽ làm rộng lòng khuôn, giá trị âm
sẽ co nhỏlòng khuôn. Xem thêm Scaling Factor.
Với tỷ lệđồng nhất, kiểm Uniform và nhập giá trị tỷ lệ cho tất cả các hướng.
151

Với tỷ lệkhông đồng nhất, huỷ kiểm Uniform và nhập các giá trị tỷ lệ cho từng hướng X, Y,Z.
6.Chọn tâm tỷ lệ trong danh sách Type.
Component Centroids. Lấy tỷ lệlòng khuôn cho mỗi sản phẩm tại tâm từng sản phẩm.
Component Origins. Lấy tỷ lệlòng khuôn cho mỗi sản phẩm tại gốc từng sản phẩm.
Mold Base Origin. Lấy tỷ lệlòng khuôn cho mỗi sản phẩm tại gốc toạđộphôi khuôn.
Coordinate System. Lấy tỷ lệlòng khuôn cho mỗi sản phẩm tại gốc toạđộđược chọn.
7.Click OK.
Lưu ý: Nếu có nhiều giải pháp t ạo lòng khuôn (nếu có kết quảlòng khuôn t ạo ra nhiều khối đặc), bạn phải
chọn giải pháp phù hợp.
Trong hộp thoại Resolve Result Ambiguity, clickcác nút Next và Previousđểxemcácgiả i pháp có thể
thực hiện được. Cáchình dạnghighlight sẽđược giữ lại khi lòng khuôn được tạo. Click OK khi giảipháp
bạn muốn được phát sáng.
Một lòng khuôn có hình dạng sản phẩm được tạo ra. Cỡlòng khuôn phản ánh hệ số tỷ lệ mà bạn đã xác
định. Những thay đổi bất kì bạn làm cho sản phẩm sẽđược cập nhật tựđộng cho phôi khuôn. Xem thêm
Các tham chi ế u ngoài.

Cắt phân khuôn
1.Hoàn tất các thủ tục chuẩn bị và tạo lòng khuôn.
2.TrongCâythiết kếhoặctrongvùng đồhoạ,clickphôikhuônvàchọn File,

Derive Component Part.
Một tập tin part sẽđược tạo cho part hệ quả.
TIP: Bạn tạo một part hệ quảđể cắt nó mà không ảnh hưởng đến phôi khuôn.
3.

Mở một sketch trên một bề mặt phẳng của phôi khuôn.

4.

Vẽ một đường thẳng sao cho khi chiếu, khuôn sẽđược tách đ úng theo ý bạn
(dọc theo parting plane). Chắc chắn rằng đường này dài hơ n khuôn.
Bạn cũng có thể chọn một cạnh mô hình và click Convert Entities trên Sketch
Tools toolbar để chiếu cạnh này thành đường phân khuôn.

5.Click ExtrudedCut trênthanhcông cụFeatures,hoặcclick Insert, Cut,
Extrude.
6.Trong hộp thoại Extrude Cut Feature, xác định Type là Through All và giữkhôngki ểm Flip Side
to Cut.
7.Click OK. Phôi khuôn được cắt, lòng khuô n lộra trong khuôn. Đó là một nửa khuôn.
8.

Lưu part này l ại.

9.

Để tạo nửa khuôn kia,lưu part lần nữa rồi sửa đổi định nghĩa của lát c ắt. Đểđổi hướng cắt, kiểm
Flip Side to Cut.

Tạo khuôn có phân khuôn phức tạp
Một số sản phẩm đồi hỏi phải có đường phân khuôn phức tạp. Khi một extruded cut không thể tạo được mặt
phân khuôn mong muốn, bạn có th ể sử dụng một radiate surface (mặt bức xạ) để cắt khuôn.
Tạo khuôncó phân khuôn phức tạp:
1.

Tạo sản phẩm có các split line (hoặ c các canh mô hình) trên nh ững bề mặt bạn muốn phân khuôn.
Xem thêm Split Line
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.

2.Làm theo các thủ tục chuẩn bị vào tạo lòng khuôn cho

khuôn đơngiản. Tạo mộtassembly tạmthời,chèn
lòng khuôn vào ph ôi khuôn và part h ệ quả.
3.Trong mỗipart hệquả,chèn một RadiateSurface
. Chọn các c ạnh được tạo bởi split line (hoặc các
cạnh của mô hình) và xác định một Radiate distance
đủ lớnpháttriểnsurface vượtrangoàiphôikhuôn.
Xem thêm Radiate Surface.

Sản phẩm có split
line

Tổ hợp tạm thời với
lòng khuôn

4.Chọn mặt này và click Insert, Cut, With Surface. Với
nử a khuôn kia, kiểm Flip the side to cut away khi cắt.

Tạo khuôn có lõi
Trong ví dụkhuôn đơn giản, base của sản phẩm được extrude

từ một mặt phẳng giữamidplane, với một góc dốcvàotrong.
Bằngviệc phânkhuôn tại midplane này, sản phẩm có th ể lấy
ra khỏi khuôn dễdàng.

Radiate surface

Hoàn tất nửa khuôn
với surface ẩn

Assembly tạm thời

Khuôn hoàn tất

Trong ví dụkhuôn c ó lõi s au đây, sản phẩm là một cái chén có

thành dốc. Để lấy sản phẩm ra khỏi khuôn, phân khuôn phải ở
miệngchén. Mộtphần của mảnhkhuôn thứnhất nằmtrong
lòng mảnh thứ hai. Bạn cần cắt phân khuôn theo cách khác để
có được những mảnh khuôn cần thiết.

Chuẩn bị
Chuẩn bịassembly tạmthời, tạo lòngkhuôn, rồiphátsing ra
hai mảnh khuôn đực và cái. Xem Chuẩn bịkhuôn đơn giản,
Tạo lòng khuôn đơn giản và Phân khuôn đơn giản.

Tạo nửa khuôn cái
1.

Tại một trong các part hệ quả, mở một sketch trên phôi khuôn tại mặt
vuông góc với miệng chén.

2. Chọn cạnh cạnh của lòng

khuôn t ương ứng với miệng chén và click

ConvertEntities.Kéocácmút đườ ngconvertnàyraquáphôi
khuôn.

3.Click ExtrudedCut trên thanhcông cụFeatures, hoặcclick Insert,
Cut, Extrude. Xác định Type là ThroughAll. Nếu mũitênpreview
không chỉra ngoài chén, kiểm Flip Side to Cut và click OK.
Hộp thoại Resolve Result Ambiguity xuất hiện, chophép bạn chọn
phần khuôn giữ lại khi có nhiều giải pháp.
Đểxem từng giảipháp,clickcácnút Next và Previous.Hình dạng
phát sáng s ẽđược giữ kại khi feature được tạo.
Khi lệnh cut lấy đi phần vật liệu trên lòng khuôn, x ảy ra hai khả năng:
Một khối chỏm (vật liệu trong lòng khuôn). Bỏ giải pháp này.
Một khối hộp có phần lõm hình cái chén (vật liệu bên ngoài lòng khuôn). Ch ọn giải pháp này.
4.Click OK khi giải pháp mong muốn được highlight.
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Tạo nửa khuôn đực
1.Trong part hệ quả còn lại, mở một sketch trên bề mặt gần miệng chén
của phôi khuôn. Chọ n mép trong mi ệng chén và click Convert Entities.

2.

2 Click Extruded Cut. Xác định Type là Up to Next, và click OK. Các
bề mặt Next là các bề mặt của lòng khuôn; lệnh cut này sẽ làm lộ các
bề mặt này ra. Bây giờ, bạn có thểxem hình dạng bên trong khuôn.

3.

Mởsketch khác trên cùng bề mặt.
Chọn bề mặt mô hình để vẽvà click Convert Entitiesđể chiếu các
cạnh ngoài của phôi khuôn lên sketch.
Chọn mép ngoài mi ệng chén và click Convert Entities.

4.Click Extruded Cut lần nữa. Xác định Type là Up to Surface, rồi click
mặt miệng chén. Click OK.
Lệnh cut lấy đi tất cảcác phần vật liệu giữa các sketch lên đến miệng chén.

Assembly (tổ hợp)
Làm việc với các Assembly
Bạncóthểxây dựngcác tổ hợpphức tạp gồmnhiềuthànhphần. Các component (thànhphần) của một
assembly là cácpart độc lập hoặc các tổ hợ p khác, được gọi là các tổ hợp con. Trong rất nhiều thao tác,
cách xử lý cả hai loại component này là như nhau. Các component được liên kết với tập tin assembly. Các
tài liệu Assembly có phần mở rộng là .sldasm.
Chươngnày đề mô tả các cơ sở tạo một assembly từnhững component bạn có sẵn vànhững thôngtin
chung vềcách thức làm việc với các dạng assembly bất kì.
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Cây thiết kế trong Assembly
Các quy ước vềCây thiết kế
Cây thiết kế hiển thịtên các đề mục trong cửa sổ assembly:

Top-level assembly (mục đầu tiên trên c ây thi ết kế)
 Các thư mục Lighting và Annotations
 Các mặt phẳng toạđộ và gốc toạđộ Assembly
Các component (các t ổ hợp con và các part riêng lẻ)
 Nhóm cưỡng chếvà các tương quan lắp ráp
Các assembly feature (cut hoặc lỗ) và các dãy component
Các Part features dựng trong môi trường assembly
Bạn có thể trải rộng hoặc rút gọn từng component để xem chi tiết bằng cách clicking cạnh tên component.
Để rút gọn tất cảcác item trên cây, right-click assembly icon trên đỉnh c ây và chọn Collapse Items.
Bạn có th ể sử dụng cùng một component nhiều lần trong một assembly. Mỗi component đều có hậu tố<n>.
Mỗi lần thêm một component vào assembly, sốn lại tăng lên.
Trong Cây thiết kế, một tên component có th ể có hậu tố cung cấp thông tin về trạng thái t ương quan của nó
đối với các component khác.

Các hậu tốnày là:
(-) chưa xác định
(+) đã xác định
(f) cốđịnh
(?) chưa giải
Việc không có ti ền tố cho biết rằng vị trí của component đã hoàn toàn được xác định.

Hiển thị các component trên Cây thiết kế
Nhiều khi bạn muốn chú mục vào c ấ u trúc hoặc trình tự thiết kế hơn lànhững chi tiết của các sketche và
feature. Hơn nữa,cóth ể bạnmuốn tậptrungvàothi ết kếassemblymàkhôngquantâm tới tất cảcác
feature của những component.
Mỗi cách xem assembly chỉ tác động tới một mức độ chi tiết hiển thịtrên Cây thiết kế. Bản thân assembly
không bị tác động.
Bạn cũng có thể sử dụ ng Cây thiết kếđể sửa đổi cấu trúc assembly. Xem Làm việc với tổ hợp con.
Hiển thị thứ bậc hoặc chi tiết về các feature detail của assembly:
Để hiển thị thứ bậc, right-click tên assembly trên Cây thi ết kế và chọn Show Hierarchy Only. Cây
thiết kế chỉ hiển thịcác component (các part và sub-assemblies), mà không có các mức chi tiết hơn.
Để hiển thị lại một cách chi ti ết, lập lại thủ tục này và chọn Show Feature Detail.
Xem một assembly bằng các phụ thuộc hoặc bằng các feature:
Đểhiển thịcác ph ụ thuộc, right-click tên assembly trênCây thi ết kế và chọn View Dependencies
hoặc click View, FeatureManagerTree, By Dependencies.
Các mục phụ thuộc (thay vì các feature) được kê dưới mỗi component. Các item phụ thuộc gồm các
mate và dãy component.

Để hiển thịcác feature trở lại, right-click tên assembly trên Cây thi ết kế và chọn View Features hoặc
click View, FeatureManagerTree, By Features.

Thêm các Component vào một Assembly
Khi bạn đặt một component (một part riêng l ẻ hoặc một sub-assembly) vào một assembly, component file
này sẽđược liên k ết với assembly file. Component xuất hiện trongassembly; dữ liệu component vẫn giữ
nguyêntrongcomponent filenguồn.Nhữngthay đổi bấtkì bạnlàmchocomponent file sẽ cậpnhậtcho
assembly. Có nhiều cách đểđư a các component vào một assembly mới hay có s ẵn:
Dùng lệnh trên Insert menu, rồi browse đến vịtrí component.
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Kéo và thả từ một cửa sổtài liệu đang mở.
Kéo và thả từ cửa sổWindowsExplorer.
Kéo và thả từ một hyperlink từInternet Explorer.
Kéo và thả bên trong assembly để bổsung các bản sao của những component có sẵn.
Kéo và thả từFeature Palette window.

Thêm các Component bằng Insert Menu
1.

Với mộtassembly đang mở,click Insert, Component, FromFile. Hộpthoại InsertComponent
xuất hiện.

2.

Tìm

đến vịtrí

tài liệu

component bạnmuốnchènvào assembly và chọn. (Bạn cũng có thể double-

click tài liệu để chọn tài li ệu và đóng luôn h ộp thoại.) Để xem component được chọn trước khi chèn,
kiểm Preview. Để chọn cấu hình sử dụng của component, kiểm Configure. Xem thêm Mở một tài

liệu trong một cấu hình đã đặt tên.
3.Click Open. Nếu đãkiểm Configure,chọn một cấuhìnhtrongdanhs áchvàclick OK.Contrỏ
chuyển thành
.
4 Click trong vùng đồhoạ của assembly window nơi bạn muốn đặt component. Bạn có th ểdóngtheo gốc
của assembly:
Khi bạn chèn một component bằng cách kéo tên nó từCây thi ết kế của một cửa sổ
component mở, hoặc click Insert, Component, From File, bạn có th ểdóng theo gốc
của assembly. Con trỏ hiển thị nhưhình bên khi bạn trỏ vào điểm gốc.
Khi bạn dóng theo gốc assembly:
 component được cốđịnh (f)
 gốc component trùng với gốc assembly
 các mặt phẳng của component và assembly trùng nhau
Bạn cũng có thể kéo một tên part t ừCây thi ết kế trong một cửa sổ component và thảnó vào cây của cửa
sổ assembly đểdóng gốc. Component này chỉ cốđịnh nếu nó là component đầu tiên trong assembly.

Thêm các Component từ một cửa sổtài liệu đang mở
1.

Mởtài liệu assembly đích và tài liệu nguồn (component document,hoặc assembly document khác
có chứa component này).

2.Click Window, TileHorizontally (hoặc TileVertically).
3.Kéo component icon từ Cây thiết kếcủa cửa sổ nguồn và thảnó vào cửa sổ assembly đích. Bạn có
thểdóng theo gốc assembly.
Nếu bạn thêm mộtpart riêng (khôngphải sub-assembly), bạn cũngcó thểkéopart từvùng đồ hoạcủa
cửa sổ nguồn. Tuỳ vào đối tượng bạn dùng đểkéo part, bạn có th ể tạo một số tương quan lắp tựđộng khi
bạn thả part. Xem SmartMates.
Nếu component có nhiều cấu hình, bạn có thể chọn cấu hình đểchèn.
Đểchèn c ấu hình hiện đang kích hoạt, kéo icon từCây thiết kế của cửa sổ nguồn và thả vào cửa sổ
assembly.
Đểchèn một cấu hình không đ ang kích hoạt, click nhãn Configuration

trong cửa sổ nguồn rồi

kéo và thả tên cấu hình bạn muốn.

Thêm các Component từ Windows Explorer
1.

Mở một assembly.

2.

MởWindows Explorer. Tìm đến thư mục chứa component bạn muốn.

3.Kéo icon của tài li ệu từ cửa sổExplorer. Con trỏđổi thành

.

4.Thảnó vào vùng đồ hoạ của cửa sổ assembly. Bạn có thểdóng theo gốc assembly.
Nếu component có nhiều cấu hình, hộp thoại Select a configuration xuất hiện. Chọn cấu hình bạn muốn
chèn và click OK. Nếu component có một Mate Reference, bạn có th ểthêm một số kiểu lắp tựđộng. Xem
thêm Mate Reference
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Thêm các Component từ Internet Explorer
1.Trong Internet Explorer (version4.0 trởlên), Dichuyển đến vịtrí có hyperlink đến các SolidWorks
part file. Bạn có thểthêm các part lẻ, không phải sub-assembly, từ hyperlink.
2.Kéo một hyperlink từ cửa sổ Internet Explorer. Con trỏ chuyển thành

.

3.Thảnó vào vùng đồ hoạ của assembly window. Hộp thoại Save As xuất hiện.
4.

Tìm

đến thư mục bạn muốn lưu part, nhập tên mới nếu muốn và click Save.

Tàiliệupart sẽđược lưuvàothư mục đãxác định. Nếupartcónhiều cấuhình, hộpthoại Selecta
configuration xuất hiện. Chọn cấu hình bạn muốn chèn và click OK. Part sẽđược đưa vào assembly.

Thêm các Component bằng cách kéo và thả
1.

Với một assembly mở, giữCtrl key, rồi kéo một component từCây thi ết kế hoặc từtrongvùng đồ
hoạ. Con trỏcó hình

.

2.Thảnó vào vùng đồ hoạ. Bạn có th ểdóng theo gốc assembly. Khi bạn thêm instance mới của một
component, số hậu tốinstance này tăng lên (component<n>).

Thêm một Palette Part vào Assembly
1.

Với một assembly mở, click Tools, Feature Palette

và tìm

đến thư mục có chứa part bạn muốn.

2.Kéo part từ cửa sổ Feature Palette và thả vào cửa sổ assembly.

3.

Nếu part có nhiều cấu hình, hộp thoại Select a configuration xuất hiện, với một danh sách các cấu
hình trong part. Chọn cấu hình bạn muốn và click OK.

Nếu bạn đã xác định một cưỡng chế tham chiếu trong part, bạn có thể tạo tựđộng một số dạng cưỡng
chế khi thảpart vào assembly. Xem thêm Mate Reference.

Lắp ráp tham chiếu
Xác định đối tượng của một part dùng cho lắp tựđộng. Bạn có thể chọn một đối tượng tham chiếu thứ nhất,
thứhai và thứ ba.
Khi bạnchèn mộtpartcó lắprápthamchi ếu bằngcáchkéopart từWindowsExplorerhoặc từ cửa sổ
Feature Palette, hoặc kéo part icon của nó từđỉnh Cây thi ết kế, software nhận ra các khả năng lắp với các
phần khác đối với đối tượng xác định. Nếu đối tượng thứ nhất không phù hợp với đối tượng bạn đặt con trỏ
lên, thì đối tượng thứ hai sẽđược sử dụng. Nếu cảđối tượng thứ hai cũng không phù hợ p, thì đối tượng thứ
ba sẽđược dùng.
Khi di chuyển con trỏ trong cửa sổ assembly, con trỏ sẽ thay đổi và truy bắt vịtrí khi một cưỡng chế tiềm
năng được phát hiện.
Xác định một mate reference:
1.Trong một part document, click Tools, Mate Reference.
2.Chọn một hoặc nhiều đối tượng đểdùng cho cưỡng chế tựđộng và click OK. Bạn có thểdùng một
cạnh cong hoặc thẳng, một đường tâm, một đỉnh hay bề mặt phẳng hoặc côn.
Chọn một entity khác:

1.Right-click MateReference feature trong Cây thiết kế và chọn Edit Definition.
2.Click một hay nhiều đối tượng mới và click OK.

Xóa các Component khỏi một Assembly
1.Click component trong vùng đồ hoạ hoặc trên Cây thi ết kế.
2.Nhấn Delete key, click Edit, Delete, hoặc right-click và chọn Delete.
3.Click Yesđểxác nhận lệnh xóa. Component và t ất cảcác mục phụ thuộc với nó (các c ưỡng chế,
dãy component, các bướ c explode, v.v…) đều bị xoá.

Lưu một Assembly và các Component của nó
Khi bạn lưu một assembly, đường dẫn và tên mỗi component tham chiếu được lưu trong tài li ệu assembly.
Vì vậy, bạn phải tập có thói quen thận trọng khi lưu hoặc đổi tên mộ t tài liệucomponent, hay di chuyển nó
đến thư mục khác.
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Dưới File menu, có vài cách để lưu một tài liệu assembly. Bất cứ bạn dùng phươ ng pháp nào, các vịtrí hiện
thời của tất cả các component tham chiếu (part và sub-assembly) cũng đều được lưu với tài liệu assembly.
Save. Khi bạn dùng Save, bạn lưu assembly và các tài liệu component tham chiếu có thay đổi.
SaveAs.Khi bạn dùng Save As, bạn lưu một copy của tài liệu assembly với một tênhay đường
dẫn mới. Bạncó thể tạo một thư mục mới trong hộp thoại Save As nếu cần. Sau khi dùng Save
As, bạn làm việc trong tài liệu assembly mới. Tài li ệu assembly gốc được đóng lại, không được lưu.
Save as copy. Kiểm Save as copy trong hộp thoại Save Asđể lưu một copy của tài li ệu assembly,
với một tên hoặc đường dẫn mới, không thay th ếcho tài liệu đang kích hoạt. Bạn tiếp tục làm việc
với tài li ệu assembly gốc.
Với cảSave As và Save as copy, nếu các component bất kì có sự thay đổi sau lần Save cuối cùng,
bạn được lưuý rằngchúng cũng cần được lưu. Nếu bạn đồngý lưuchúng,chúng sẽđược lưu
trong các vịtrí tham chiếu gốc của mình. Xem thêm Sửa đổi vịtrí các file tham chiếu.

Sửa đổi vịtrí các file tham chiếu
Để mở các part tham chiếu cho một assembly hay drawing,
- hoặc Để lưu assembly hoặc drawing sang vịtrí hoặc tên mới.
Lưu ý: Khi lưu, nếu tên file của part đã có trong vị trí mới, bạn được nhắc đểxác nhận muốn thay
thế part đó.
Sửa đổi vịtrí part:
1.Click File, Open, References, hoặc click File, Save As, References.
2.Trongdanhsách Newpathname,chọn một đường dẫnhoặc tênfile bạnmuốn sửa,hoặcclick
Select All.
3.

Bạn có thể thay đổi đường dẫn hoặc tên file bằng một trong các phươ ng pháp:
Chọn cảdanh sách bằng cách double-click, sau đó có thểgõ path và/hoặc filename mới.
Chọn cảdanh sách và click Browse để thay đổi drive hoặc directory path. Ổđĩa hoặc path mỡi
sẽ xuất hiện trong hộp New folder.
Click Replace và nhập một từđểtìm và m ột từđểthay. (Ví d ụ, thay "\samples" thành "\archive"
để di chuyển một hoặc tất cảcác part file đến directory lưu trữ.) Kiểm Match case nếu case này
là quan tr ọng trong search.

4.Click OK để thay đổi và thoát hộp thoại. Click Cancelđểthoát mà không lưu các thay đổi.

Lưu Assembly bằng các cách khác
Bảng dưới đây liệt kê các hi ệu quả của việc lưu một assembly trong những cách khác nhau. Để ví dụ, giả
thiết rằng đây là nhữ ng tài liệu đang kích hoạt:
Tài liệu Assembly
Các tài liệu part tham chiếu

c:\test\Assem1
c:\test\PartA
c:\test\PartB(cóthay đổisau lần lưucuối
cùng)
Các tập tin
được lưu

Save

c:\test\Assem1

Các vịtrí File tham
chiếu
c:\test\PartA
c:\test\PartB

Save As c:\final\Assem2

c:\final\Assem2
c:\test\PartB

c:\final\Assem2

c:\test\PartA
c:\test\PartB

Save as copy

c:\final\Assem2
c:\test\PartB

c:\test\Assem1

c:\test\PartA
c:\test\PartB

c:\final\Assem1
c:\final\PartA
c:\final\PartB

c:\test\Assem1

c:\test\PartA

c:\final\Assem2
Tìm các tham chi ếu rồi

Copy các file đến c:\final
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c:\test\Assem1
c:\test\PartB

Assembly kích

hoạt sau khi lưu

c:\test\PartB

Xác định các Component có trong một Assembly
Bạn có thể kiểm tra các tập tin part và sub-assembly dùng trong một assembly. Việc này thường hay làm khi
bạn có vài phiên b ản của c ác tập tin component.
Đểliệt kê các tài liệu component dùng trong một assembly, click File, Find References. Hộp thoại Search
Results hiển thị một danh sách các component trong assembly, gồm cảcác tên đường dẫn.

Search Kết quả
Trong một tài liệu assembly, liệt kê các tài liệu part và sub-assembly là các component của assembly đang
kích hoạt. Trong một tài liệu part, liệt kê các tài liệu tham chiếu ngoài, nếu có.
Copy các file được liệt kê đến thư mục mới:
1.Click nút Copy files.

Lưu ý: Option này không dùng được đối với các đường dẫn có tham chiếu trong nội bộ assembly.
Để copy các file trong trường hợp này, mở assembly đ ó ra và click File, Find References.
2.

Hộp thoại Choose Directory cho phép bạn tìm vị trí ổđĩa của bạn hoặc trên mạng để chọn thư mục
và đường dẫn cho các file.

3.

Đểcopycácfile đếnthư mụckhác, bạncóthểbrowse vịtrí cây thư mục hoặcclick Networkđể
browse mạng của bạn..

4.To giữnguyên cấu trúc các copy file, click Preserve directory structure.
5.Click OKđể kết thúc copy.
6.Click Close.

Thay thế một Component trong Assembly
Một assembly và các component của nó có th ểđược sửa đổi nhiều lần trong một chu kì thi ết kế. Đặc biệt là
trong môi trường cộng tác, nơi mà một số người có thểlàm việc trên các part và sub-assembly riêng. Một
cách có hiệu quảvà an toàn để cập nhật assembly là thay thế các component, nếu cần. Tuỳ thuộc vào sự
khác biệt giữa component gốc và component thay thế, cácmate và các in-contextfeaturecó thể tác động
lên tất cả.
Có vài cách để thay thế các component của assembly:

Reload/Replace
Chophép bạn Reload hoặc Replace các tàiliệu. Cậpnhật tất cảcác instance của mộtcomponent đơn

trong assembly.
1.Click File, Reload.
2.Kiểm Open as read-only nếu bạn không muốn lưu các thay đổi cho file này.
Lưu ý: Nếu bạn phải write-access đến một sub-assembly thì bạn reload nó như read-only, bạn vẫn
phải write-access đếncáccomponentriêng củasub-assembly. Bạn phải reload mỗi sub-assembly
component như read-only để từ bỏ quyền write-access.
3.Chọn Reload hoặc Replace.
Reload. Làm tươi các tài li ệu chia sẻ. Ví dụ, nếu bạn mở một part file để truy cập read-only và
dùng part đ ó trong lúc ngườ i dùng khác đang thực hiện các thay đổi cho nó, bạn c ó thể tải về
phiên bản mới có chứ a các thay đổi này.
Replace. Cho phép bạn bạn tải về một file mới trong phiên SolidWorks và thay thế mỗi lần mở
tham chiếu đến file hiện hành bằng một tham chiếu đến file mới. Bạncó thể click Browseđể
truy cập file mới.
4.Click OK đểxác nhận sự thay đổi hoặc click Cancel.

Thay thế một copy đơn của Component trong Assembly
Bạn chỉ có thể thay thế một copy được chọn của một component.
1.TrongCâythi ết kếhoặctrongvùng đồhoạ,right-clickcomponent bạnmuốnthayvàchọn

Component Properties.
2.Nhập một ComponentName nếumuốnCâythi ết kếliệtkêcomponentnày bằngtênkhác với
component file. Nếu hộp ComponentName khôngcó hiệu lực,click Tools, Options.Trên nhãn
SystemOptions, dưới ExternalReferences,huỷkiểm Updatecomponentnameswhen
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documentsarereplaced. ComponentName này ch ỉđượcdùngtrong Câythiết kế;tênfile của
component không bịđổi. Các tên component có thểkhông gồm các kí t ự “/” hoặc “@”.
3.

Đểđặt component thay thế, click Browse. Tìm đến tài liệu mới. Nếu thích, kiểm Previewđểxem
trước component trong cửa sổPreview.

4.Click Open. Model Document Path hiển thịtên tài liệu được chọn.
5.Click OKđể thay component.
Lần lưu cuối hoặc cấu hình đang dùng sẽđược sử dụng. Xem thêm Các cấu hình Component trong m ột
Assembly.

Các trạng thái của Assembly
Báo c áo một số thống kê cho mộ t tài liệu assembly.

Tạo một báo cáo tr ạng thái c ủa assembly:
Click Tools, Assembly Statistics. Bản báo cáo gồ m các mục sau:
tổng số các component
số lượng các part và sub-assembly chỉ có một
số các component được chặn, giải và tải nhẹ
số lượng cưỡng chế top-level
chiều sâu tối đa của thứ bậc assembly (cho lắp ráp sub-assemblies).
Khi đọc xong bản thống kê, click OKđểđóng hộp thoại.

Các thuộc tính của Component
Cho phép bạn xem hoặc thay đổi các thuộc tính của một component.

1.Right-click component trong Cây thiết kế và chọn Component Properties.
Để chọn nhiều component, giữCtrl key trong khi click các component bạn muốn rồi right-click. Nếu
bạn chọn các component trong Cây thi ết kế, hãy chuyển con trỏra vùng đồ hoạ trước khi right-click;
nếu không, chỉ có đối tượng cuối cùng là được chọn.
2.

Dưới General Properties:
ComponentName. Tênparthi ểnthị,nhưngthườnglà read-only.(Nếu bạnmuốn đổitên, bạn
phảihuỷkiểm Updatecomponentnameswhendocumentsarereplaced trong hộpkiểm
External References Options.)
Instance ID. instance là1 đối với component được dùng lần đầu trongassembly; nếu nó được
dùng nhiều lần, mỗi lần dùng được đánh dấu bằng một chữ sốtrong dãy liên tiếp.
Full Name. Tổng hợp của Component Name và Instance ID. Bạn có thểcopy tên đầy đủ này từ
hộp đó và paste nó vào các ô trong một design table.
Model Document Path.Đường dẫn của tài li ệu component hiển thị. Bạn có thể click Browseđể
tìm một component thay thế. Lần lưu cuối hoặc cấu hình đ ang dùng của component thay thế sẽ
được sử dụng.
Xem thêm Thay thế một copy đơn của Component trong Assembly

3.Chọn Configurationspecific properties .Các thuộc tính khả dụng tuỳ thuộc kiểucomponent bạn
chọn.
4.Click OK khi thay đổi xong.

Sắp xếp các component
Định vị các Component trong một Assembly
Một khi component đã ở trong một assembly, bạn có thể di chuyển, quay hoặc cốđịnh nó. Vi ệc này thường
làm đểđịnh vịđặt tạmthờicáccomponenttrongassembly.Sau đó, bạncóth ểđịnh vịchínhxáccác
component bằng các t ương quan lắp ráp.
Khi đưa vào các tương quan lắp ráp, bạn có th ể di chuyển các component trong các bậc tựdo còn lại, hình
dung ra các chuyển động cơ học.
Bạn có thểđịnh vị một component bằng bất kì trong c ác cách sau:
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Fix the position (cốđịnh) component.
Move hoặc rotate component.
Add mates (gán cưỡng chế) cho component.
 Dóng theo assembly origin.
 gán SmartMates.
Cốđịnh vị trí một Component
Bạn có thể cốđịnh vị trí một component đểnó không di chuyển đối với gốc toạđộ assembly. Theo mặc định,
part đầu tiên c ủa assembly được cốđịnh, nhưng bạn có th ểthôi c ốđị nh nó bất cứlúc nào.
Nêncó ít nhất

một component được cốđịnh, hoặc bị cưỡng chếđối với các mặt phẳng hoặc gốc toạđộ
assembly. Điềunày mang lại cho bạn một cái sườnđể tham chiếu cho tất cả các cưỡng chếkhác vàgiúp
ngăn ngừa những chuyển động bất ngờ của cáccomponent khi gán các cưỡng chế.
Một component đã được cốđịnh có kí hiệu (f) trước tên củ a nó trong Cây thiết kế.
Một component trôi nổi có kí hiệu (-) trước tên củ a nó trong Cây thiết kế.
Một component hoàn toàn xác đị nh không c ó tiền tố.
Cốđịnh một component:
1.Right-click component trong vùng đồ hoạ hoặc tên component trên Cây thi ết kế.
2.Chọn Fix hoặc Float, tuỳcách bạn muốn component phải thế nào.
Lưu ý: Bạn không thể cốđịnh hoặc thả nổi một instance trong dãy component.
Di chuyển một Component
1.Click Move Component

trên thanh công cụ Assembly, hoặc click Tools, Component, Move.

Bảng thuộc tính Move Component xuất hiện và con trỏđổi thành
2.Chọn một mục từ list Move

.

để di chuyển component theo một trong các cách sau:

oFree Drag - Chọn một component và kéo nó theo một hướng bất kì.
oAlongAssemblyXYZ -Chọn một componentvàkéonótheo hướngX,Y,hoặcZ của
assembly. Hệ toạđộ sẽ xuất hiện trong vùng đồ hoạđểgiúp b ạn định hướng. Để chọn một trục
mà bạn muốn kéo dọc theo nó, click gần trục đó trước khi kéo.
oAlong Entity - Chọn một đối tượng, rồi chọn một component để kéo dọc theo đối tượng đó. Nếu
đối tượng này là một đường, cạnh hoặc đường tâm, componentbạn di chuyển có một bậc tự do.
Nếu đối tượng này là một mặt phẳng hoặc bề mặt phẳng, component có hai bậc tự do.
oBy Delta XYZ - Chọn một component, gõ một giá trị X, Y, hoặc Z trong Bảng thuộc tính Move
Component và click Apply. Component bằng cự li bạn đã xác định.
oTo XYZ Position - Chọn một điểm của một component, gõ một toạđộ X, Y, hoặc Z trong Bảng
thuộc tính Move Component và click Apply. Điểm của component sẽ di chuyển đến toạđộ bạn
xác định. Nếu điểm bạn chọn không phải là một đỉnh, gốc component sẽđược đặt tại toạđộ bạn
xác định.
Sau đó, bạn cóthể chọnvàdichuyển một component khác trong khi công cụMove Component
đang kích hoạt.
3.

Dưới Options, kiểm This configurationđể chỉ di chuyển cấu hình đang kích hoạt.

4.Click OK hoặc click công cụMove Component lần nữa để kết thúc.
Lưu ý:
Bạn không thể di chuyển một component đã cốđịnh hoặc hoàn toàn xác định.
Bạn chỉcó thểdi chuyển một component trong các bậc tự do được cho phép bở i các tương quan
lắp ráp c ủa nó.
Quay một Component
1.Click Rotate Component

trên thanh công cụ Assembly, hoặc click Tools, Component, Rotate.
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Bảng thuộc tính Rotate Component xuất hiện và con tr ỏđổi thành

.

để quay component theo một trong các cách:

2.Chọn một item từ list Rotate

oFree Drag - Chọn một component và quay mọi hướng.
oAbout Entity - Chọn một line, edge, hoặc axis, rồi kéo component quay quanh đối tượng được
chọn.
oBy Delta XYZ - Chọn một component, gõ một giá trị X, Y, hoặc Z trong Bảng thuộc tính Rotate
Component và click Apply. Component sẽ quay quanh trục toạđộ assembly vớ i giá trị góc bạn
xác định.
Sau đó, bạn có th ể quay một component khác, công cụ quay vẫn kích hoạt cho tới khi bạn click nó
lần nữa hoặc chọn công cụkhác.
3.

Dưới Options, kiểm This configurationđể chỉ quay cấu hình đ ang kích hoạt.

4.Click OK hoặc click công c ụRotate Component lần nữa để kết thúc.
Lưu ý:
Bạn không thể quay một component đã cốđịnh hoặc hoàn toàn xác định.
Bạn chỉ quay được component trong bậc tựdo cho phép bởi các tương quan lắp ráp c ủa nó.
Lắp ráp trong Assembly
trên thanh công cụ Assembly, hoặc click Insert, Mate.

1.Click Mate

Bảng thuộc tính Mate xuất hiện.
2.Chọn các đối tượng bạn muốn trên các component.
Mẹo: Nếu bạn cần di chuyển hoặc quay assembly đến các đối tượng để cưỡng chế, click Pan
hoặc Rotate View

. Di chuyển mô hình nếu cần, sau đó click công c ụ này lần nữa. Bạn có thể

sử dụng các phím mũi tên để thay đổi vịtrí mô hì nh.
Các đối tượng sẽđược liệt kê trong hộp Selections

.

3.Chọn kiểu cưỡng chế mạn muốn trong danh sách dưới đây. Lưu ý rằng chỉ có những kiểu cưỡng
chế phù hợp với những đối tượng được chọn mới khả dụng.
Angle

Coincident

Concentric

Distance

Parallel

Perpendicular

Symmetric

Tangent

4.Chọn điều kiện dóng Alignment Condition màbạn muốn.
5.Click Previewđểdichuyểncácparttheocác tươngquan cưỡngchếmà bạn đãxác định. Nếu
cưỡng chế chưa đúng, click Undo, thay đổi các option c ần thiết và lại click Preview.
6.Chọn kiểm Defer mateđể xác đị nh vài cưỡng chế rồi thực thi chúng một lần. Các cưỡng chếđược
xác định trong khi hộp kiểm này được chọn sẽđược thực hiện khi bạn đóng Bảng thuộc tính, hoặc
huỷ kiểm.
Mẹo: Đểgiữ Bảngthuộc tính Mate mởtrongsuốtquátrình bạ ngáncác c ưỡngchế,click Keep
Visible

.

7.Click OKđể áp dụng cưỡng chế.
Dóng theo gốc của Assembly
Khi bạn chèn một component bằng cách kéo tên nó từCây thi ết kế của một cửa
sổ component đang mở, hoặc bằng việc click Insert, Component, From File, bạn
có thểdóng theo gốc toạđộ của assembly. Hãyxem pointer thể hiện khi bạn trỏ
vào gốc. Khi bạn dóng theo assembly origin:
 component được cốđịnh (f)
 gốc toạđộ của component trùng với gốc assembly
 các mặt toạđộ của component và assembly trùng nhau
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Bạn cũng có thể kéo một tên part t ừCây thi ết kế của một component window và thảnó vào design
tree của assembly window đểdóng gốc. Component chỉđược cốđịnh nếu nó là component đầu tiên
của assembly.

Các tương quan cưỡng chế
Các tương quan cưỡng chếcho phép bạn đặt chính xác các component đối cới các component khác trong
một assembly. Chúng cho phép bạn xác định cách thức di chuyểnvà quay củ a các component này so với
cáccomponentkhác. Bằngviệc lần lượ tgáncác tươngquan, bạn c óthểdichuyểncáccomponent đến
những vịtrí thích hợp.
Cưỡng chế tạo ra các tương quan hình học, nhưtrùng, đồng tâm, vuông góc, tiếp tuyến v.v… Mỗi cưỡng
chế tươngquanchỉ phù hợp với một số sựphối hợphình dạngxác định, nhữngkiểu có gạchchân mới
được SW 2001 hỗ trợ:
Cone
Cone/Cone - Coincident, Concentric, Distance
Cone/Cylinder - Concentric
Cone/Line - Concentric
Cone/Point - Concentric
Cone/Sphere – Tangent
Cylinder
Cylinder/Cone - Concentric
Cylinder/Cylinder - Angle, Concentric, Distance, Parallel, Perpendicular, Tangent
Cylinder/Extrusion - Angle, Parallel, Perpendicular, Tangent
Cylinder/Line - Angle, Coincident, Concentric, Distance, Parallel, Perpendicular, Tangent
Cylinder/Plane - Distance, Tangent
Cylinder/Point - Coincident, Concentric, Distance
Cylinder/Sphere - Concentric, Tangent
Extrusion
Extrusion/Cylinder - Angle, Parallel, Perpendicular, Tangent
Extrusion/Extrusion - Angle, Parallel, Perpendicular
Extrusion/Line - Angle, Parallel, Perpendicular
Extrusion/Plane - Tangent
Extrusion/Point - Coincident
Line
Line/Cone - Concentric
Line/Cylinder - Angle, Coincident, Concentric, Distance, Parallel, Perpendicular, Tangent
Line/Extrusion - Angle, Parallel, Perpendicular
Line/Line - Angle, Coincident, Distance, Parallel, Perpendicular
Line/Plane - Coincident, Distance, Parallel, Perpendicular
Line/Point - Coincident, Distance
Line/Sphere - Concentric, Distance, Tangent
Plane
Plane/Cylinder - Distance, Tangent
Plane/Extrusion - Tangent
Plane/Line - Coincident, Distance, Parallel, Perpendicular
Plane/Plane - Angle, Coincident, Distance, Parallel, Perpendicular
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Plane/Point - Coincident, Distance
Plane/Sphere - Distance, Tangent
Point
Point/Cone - Concentric
Point/Cylinder - Coincident, Concentric, Distance
Point/Extrusion - Coincident
Point/Line - Coincident, Distance
Point/Plane - Coincident, Distance
Point/Point - Coincident, Distance
Point/Sphere - Coincident, Concentric, Distance
Sphere
Sphere/Cone - Tangent
Sphere/Cylinder - Concentric, Tangent
Sphere/Line - Concentric, Distance, Tangent
Sphere/Plane - Distance, Tangent
Sphere/Point - Coincident, Concentric, Distance
Sphere/Sphere - Concentric, Distance, Tangent

SmartMates
Bạn có thể tạo một số kiểu tương quan cưỡng chế tựđộng. Các c ưỡng chếđược tạo theo cách này được
coi là các SmartMates (cưỡng chếthông minh).
Bạn có thể tạ o c ác cưỡng chếkhi chèn một part vào assembly, bằng cách kéo part đó vào assembly
từ cửa sổ part đang mở. Đối tượng mà bạn dùng để kéo sẽ quyết định các kiểu cưỡng chếđược
gán. Xem Cơ sởhình học của các c ưỡng chế, Cơ sởFeature của các cưỡng chếvà cơ sở
Pattern của các cưỡng chế.
Bạn có thể xác định cưỡng chế tham chiếu trong tài li ệu part. Một cưỡng chế tham chiếu sẽ nhận ra
đối tượng được dùng để cưỡng chế khi bạn chèn part r ừ một file. Xem Xác định một cưỡng chế
tham chiếu.
Bạn có thể tạ o c ác cưỡng chế bằng cách suy di ễn c ác kết hợp cưỡng chế khả dĩ khi di chuyển một
part trong assembly. Xem Gán cácSmartMates trong khi di chuyển các Component.
Các cưỡng chếtrên cơ sởhình học
Bạn có thể tạo một số SmartMates khi kéo các part vào trong assembly bằng việc sử dụnghình dạng nào
đó của mô hình. Bạn dóng với hình dạng của các component có trước để tạo các cưỡng chế khi bạn thả các
part mới.
Tạo các cưỡng chế tựđộng, dựa trên hình dạng mô hình:
1.Kéo một part từ cửa sổ part đang mởvào vùng đồ hoạ của cửa sổ assembly, nhưng chưa thả nó
ngay.Dùng một trongcác đối tượng đểkéopart: một cạnh thẳng hoặc cong, một temporary axis,

một đỉnh, một bề mặt phẳng hoặc trụ/côn.
Khi con trỏởtrên một đối tượng của component khác có khả năng cưỡng chế, con trỏ thay đổi để
cho biết cưỡng chế hoặc các c ưỡng chế sẽđược gán nếu thả part ra tại chỗđó. Một hình prev ie w
của part sẽ bắt vào vị trí.
2.

Nếuhìnhpreviewchothấy bạn cần đổi điềukiệndóng,nhấn Tab key đểđổi hướngdóng
(aligned/anti-aligned).

3.Thảpart ra. Các cưỡng chếđược gán tựđộng. Các ki ểu cưỡng chế tựđộng sau đây được hỗ trợ:
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Đối tượng cưỡng chế

Kiểu cưỡng chế

2 cạnh thẳng

Coincident

2 bề mặt phẳng

Coincident

Con trỏ

2 đỉnh

Coincident

2 hoặc 2 trục tâm hoặc một mặt côn

Coincident

và một trục tâm
2 cạnhtròn(khôngbuộcphảitròn
khép kín)

Concentric (các mặt côn)
coincident (các mặt phẳng liền kề)

Các cưỡng chếtrên cơ sở Feature
Bạn có thểgán các c ưỡng chế tựđộng giữa các feature ki ểu tương quan "chốt trong lỗ". Các điều kiện cần
như sau:
Một feature phải là lồi còn cái kia là lõ m.
Các feature có thểlà extrude hoặc revolve.

Các mặt côn phải cùng một kiểu (hoặc một côn và một trụ hoặc cùng côn hay cùng trụ).
Cả hai mặt côn phải có mặt phẳng kếbên.
Ví dụ, Nếu bạn lắp thân trụ của vít vào lỗ trụcó vát mép, bề mặt phẳng mũ vít sẽ
được cưỡng chế với mặt phẳngmiệng lỗ. Nếu bạn lắp mặt côn mũvít với mặt
côn mép lỗ, bề mặt phẳng mũ vít sẽđược cưỡng chế với mặt phẳng miệng lỗ.
Nếu bạn tạo một cảcái vít bằng một revolved base đơn, rồi lắp nó vào lỗ, c ác mặt
phẳngtrên đỉnh cũng sẽđược cưỡngchế.Khicác bề mặt bị cưỡngchếtheo
cách này, cưỡng chế coincident sẽđược áp dụng tại nơi các mặt tiếp xúc ở cạnh
tròn lớn nhất.
Tạo SmartMate bằng các feature:
1.Trong Cây thi ết kế của một tài liệu part, chọn một feature có mặt côn hoặc trụ. Kéo tên feature đó
vào vùng đồ hoạ một cửa sổ assembly.

Khi con trỏởtrên bề mặt trụ hoặc côn khác, nó đổi thành

để báo rằng các cưỡng chế sẽđược

gán nếu thả part ra ở vịtrí này.
Mộthìnhpreview c ủapart sẽ bắtvào vịtrí. Nếuhìnhpreviewchothấy bạn cần đổi hướngdóng,
nhấn the Tab key đểđổi (aligned/anti-aligned).
2.Thảpartra.Hai cưỡngchếđượcáp dụng: một Concentric giữacác mặtcônvàtrụvà một
Coincident giữa các mặt phẳng kếbên c ác mặt côn hoặc trụ này.
Các cưỡng chếtrên cơ sở Pattern
Trong một sốtrường hợp đặcbiệt, bạncóth ể tạonhiều hơnhai
SmartMate một lần. Mỗi part phải có một dãy tròn các lỗ (hoặc boss) trụ
trên một bề mặt phẳng có một cạnh tròn.
1.Kéo component vào assembly bằng cạnh tròn.
Khipointer ởtrên c ạnh tròn khác, nó dổithành

đểbáo

rằng các cưỡng chế sẽđược gán nếu thảcomponent tại đây.
Một hình pr eview c ủa part sẽ bắt vào vị trí đó.
2.Nhấn Tab key đểquay part mà bạn đ ang kéo, dóng với dãy lỗ.
Thả component đó ra.
Các cưỡng chế sau đã được gán:
o

Một cưỡng chếConcentric giữa các mặt trụ.

o

Một cưỡng chếCoincident giữa các mặt phẳng kế bên.

o

Nếu có thể, một cưỡng chếConcentric bổsung giữadãy
lỗtrên part bạn kéo và trên part có s ẵn trong assembly.

Cưỡng chế tham chiếu
Xác đị nh các đối tượng của một part đểdùng cho c ưỡng chế tựđộng. Bạn có th ể chọn một đối tượng tham
chiếu thứ nhất, thứhai và thứ ba.
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Khi bạn chèn một part có Mate Reference bằng cách kéo part đó từ Windows Explorer hoặc cửa sổ Feature
Palette, hay bằng cách kéo part icon của nó từđỉnh Cây thi ết kế, software sẽ nhận ra các cưỡng chế tiềm
năng cho đối tượng đã được xác định. Nếu đối tượng thứ nhất không phù hợp với đối tượng dưới con trỏ,
thì đối tượng thứhai sẽđược dùng. Nếu cả các đối tượng thứ nhất và th ứ hai đều không phù hợp thì đối
tượng thứ ba được dùng.
Khi bạn di chuyển con trỏ trong cửa sổ assembly, con trỏ thay đổi và hình preview s ẽ bắ t vào vị trí
khả năng cưỡng chế.

tìm th ấy

Xác định một cưỡng chế tham chiếu:
1.Trong một tài li ệu part, click Tools, Mate Reference.
2.Chọn một hoặc nhiều entity đểdùng cho cưỡng chế tựđộng và click OK. Bạn có thể sử dụng một
cạnh tròn hoặc thẳng, một axis, một vertex, hoặc một bề mặt trụhay côn.
Chọn một entity khác:
1.Right-click MateReference feature trong Cây thiết kế và chọn Edit Definition.
2.Click một hoặc nhiều entity mới và click OK.
Gán các SmartMate trong khi di chuyển các Component
Bạn có thểgán các SmartMate khi bạn di chuyển một component trong assembly, trừ phi component này đã
có các cưỡng chếkhác. Khi bạn kéo đểđặt component, bạn có thểdóng các phần tử cưỡng chế tiềm năng
để tạo các SmartMate trên cơ sởhình học.
Lưu ý: Nếu một component đã có các cưỡng chếkhác, bạn chỉ có thể di chuyển nó theo các bậc tựdo mà
các cưỡngchếđóchophép. Bạn cũngkhôngthểgáncác cưỡngchếcho mộtinstancetrongdãy
component.
Tạo các SmartMate trong khi di chuyển một part:
1.Click SmartMates

trên thanh công cụ Assembly.

2.Double-click một đối tượng (bề mặt, cạnh,hoặc đỉnh) trên component bạn muốn cưỡng chế.
3.Kéo component này đến component khác cho đến khi con trỏbáo các cưỡng chế sẽđược gán. Để

chuyển hướng dóng, nhấn Tab.
- hoặc - Click đối tượng cưỡng chế tương ứng trên component thứ hai.
Khi bạndichuyển mộtcomponent với đối tượng cưỡngchếđã đượcchọn, nó sẽhiển thị vớihình dạng
trong suốt. Điều đó báo rằng bạn có thểdóng các SmartMate tiềm năng trong khi kéo.
Để hiển thịcomponent bình th ường (không trong suốt):
GiữShift keykhikéo. Việc này giúp b ạn thấy assembly sẽ ra sao khi cưỡng chếhoàn t ất. Để trở lạihình
trong suốt, nhảShift key ra.
Tạm chặn truy SmartMates trong khi kéo:
Nhấn Alt key. Bạn có thểkéo c omponent bình thường. Nếu bạn lại muốn truy các cưỡng chế tiềm ẩn, nhấn
Alt lần nữa.

Xoá một tương quan cưỡng chế
Bạncó thểxoá các tương quan cưỡng chếkhông cần thiết. Khi bạn xoá một cưỡng chế, nó sẽđượcxoá
trong tất cả các cấu hình của assembly.
Xoá một tương quan cưỡng chế:
1.Click tương quan cưỡng chế bạn muốn xoá trên Cây thiết kế.
2.Nhấn Delete key, click Edit, Delete, hoặc right-click và chọn Delete.
3.Click Yesđểxác nhận lệnh xoá.

Chặn một tương quan cưỡng chế
Bạn c ó thể chặn các tương quan cưỡng chếđểkhông thực hiện chúng. Điều này cho phép bạn thử nghiệm
các kiểu cưỡng chếkhác nhau mà assembly không bị siêu định vị.
Chặn một tương quan cưỡng chế trong cấu hình đ ang kích hoạt:
1.Right-click tương quan cưỡng chếtrong Cây thiết kế và chọn Properties.
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2.Kiểm Suppressed và click OK.
Để huỷ chặn mate này, lặp lại tiến trình và huỷ kiểm Suppressed.
Bạn cũng có thể chọn nhiều cưỡng chếvà click Suppress

(hoặc Unsuppress

) trên thanh công cụ

Features, hay click Edit, Suppress (hoặc Unsuppress), This Configuration.
Chặn một tương quan cưỡng chế cho một hoặc nhiều cấu hình:
1.Chọn mộthoặcnhiều cưỡngchếvàclick Edit,Suppress (hoặc Unsuppress), Specified
Configurations (hoặc AllConfigurations). Nếu bạnchọn SpecifiedConfigurations, một hộp
thoại xuất hiện.
2.Chọn những cấu hình bạn muốn thay đổi từdanh sách và click OK.

Các lỗi khi giải quyết các cưỡng chế
Nếu component bịxoá bỏ một đối tượng (bề mặt, cạnh v.v…) có liên quan trong một cưỡng chế, cưỡng chế
đó sẽkhông gi ải được. Cưỡng chếnày dù sao c ũng chưa bịxoá. Nó sẽ bị chặn và hiển thịtrên Cây thi ết kế
với một kí hi ệu lỗi. Các cưỡng chế bị chặn sẽkhông đượcxét đến trong khi những cưỡng chế còn lại vẫn
được giải.
Đôi khi vi ệc gán nhiều cưỡng chế cũng là nguyên nhân làm cho một component bị siêu định vị. Để sửa lại
tình trạng này, hãy chặn các c ưỡng chếtrê n riêng m ột component, rồi kiểm tra các bậc tự do bằng cách kéo
component đó. Cách này có thểgiúp bạn tìm ra và xoá bỏ cưỡng chếgây xung đột.
Đểlàmchothaotácnày dễdàng hơn,hãyliệtkêcác mụctrongCâythi ết kếtheocácthànhphần phụ
thuộc. Xem thêm Cây thiết kế trong một Assembly.

Sub-assembly
Làm việc với các Sub-assembly
Khi một assembly là thành phần của một assembly khác, nó được coi là một sub-assembly. Bạn có thể lồng
các sub-assembly trong nhiều cấp độđể phản ánh hệ thống thứ bậc trong thiết kế.
Tạo một Sub-assembly
Có một sốcách:
 Bạn có thể tạo một tài liệu assembly độc lập, sau đó biến nóthành một sub-assembly bằng cách
chèn nó vào một assembly ở mức cao hơn như là một component.
 Bạn có thểinsert a new, empty sub-assembly vào mức bất kỳ trong thứ bậc assembly trong khi
bạn đang edit assembly mức cao nhất, sau đó đư a các component vào bằng các cách khác nhau.
 Bạncóthể tạo mộtsub-assembly bằngcáchchọn mộtnhómcomponentcó sẵntrongassembly.
Việc này tạo ra một sub-assembly đểđưa các component vào trong assembly chỉ với một bước.
Tạo một Assembly mới từcác Component có sẵn
Bạncóthể tạo mộtsub-assembly từnhữngcomponentcó sẵntrong assembly, bằngcách đó, bạn đãdi
chuyển các component này xuống dưới một bậc trong thang của assembly.
Theokinhnghiệm,nên định vịvà cưỡngchế ítnhất mộtcomponenttrướckhi bạn bắt đầu, vậy bạnhãy
chọn component đó trước tiên. Gốc của sub-assembly mới được tạo sẽtrùng với gốc component mà bạn
vừa chọn.
Tạo một assembly mới từ các component sẵn có:
1.TrongCây thiết kế, chọn các component (các part riêng lẻ hoặc các sub-assemblie)mà bạnmuốn
nhóm vào một sub-assembly. GiữCtrl key trong khi bạn chọn. Tất cả các component phải ở cùng

một mức trong một assembly mẹđơn.
2.Right-click một trong số các component được chọnvàclick Form New Sub-assembly Here. Bạn
cũngcóthểchọncáccomponent rồiclick Insert, Component, Assemblyfrom[Selected]
Components. Hộp thoại Save As xuất hiện.
3.

đến một thư mục khác, nếu cần, nhập một File name và click Save. Một tài liệu assembly mới
đã được lưu vào thư mục bạn xác định.

Tìm

Một sub-assembly mới được chèn vào nh ư component cuối tại mức của các component đã được chọn và
các component này được chuyển vào trong sub-assembly mới.
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Ví dụ tạo Sub-assembly từ các Component được chọn
Trong ví dụ này, P1 và P2được chọn để tạo ra sub-assembly mới S1.

Thay vì tham chiếu đến các tài li ệu component riêng P1 và P2, assembly A
bây giờ tham chiếu tài liệu sub-assembly S1.

Tất cảcác các cưỡng chế có giữa các component P1 và P2được chuyển
từnhóm cưỡngchế củaassembly Ađếnnhóm cưỡngchế củasubassembly S1.

Modifying một Sub-assembly
Khi bạn phát triển một assembly, bạn có thể sửa những sub-assembly của nó bằng các cách:
 Bạn có thể phá vỡ một sub-assembly thànhcáccomponentriêng, bằng cách đó,cáccomponent
được chuyển lên một mức trong thang assembly.
 Bạn có thể sửa cấu trúc assembly bằngviệcdichuyểncáccomponent lênxuống trên một thang,
hoặc sang một nhánh thang khác. Có hai cách đểlà m vi ệc này:
Kéo và thả các componentđể chuyển chúng từ assembly này sang assembly khác.

Tổ chức lại các component trong các sub-assembly bằng cách kéo:
Kéo icon của component trong Cây thiết kếvà thảvào icon của assembly đích (mức cao nhất

của assembly, hoặc sub-assembly tại mức bất kỳtrên thang). Nếu assembly đích đang trải rộng,
bạn cũng có thể thảicon vào mục component của assembly. Khi bạn kéo, quan sát pointer

.

Đểdichuyểnnhiềucomponent một lượt,giữCtrl khichọncácicon. Tất cảcáccomponent
được chọn cho một thao tác di chuyển phải ởđồng mức trong một assembly.
Nếu có component hoặc featurenào bị xoá do di chuy ển, hộp thoại Reorganize Components
sẽ xuất hiện với danh sách những item bị tác động.
Icon của component xuất hiện đáy mục component của assembly đích.
TIP: Nếu bạn di chuyển hết tất cả các component của một sub-assembly, Cây thiết kế sẽ có một
sub-assembly rỗng. Nếu bạn muốn di chuyển nốt component cuối cùnglên một mức cao hơn
đồng thời xoá luôn sub-assembly r ỗng, tốt nhất hãy phá vỡ sub-assembly.
Click Tools, Reorganize Components. phương pháp này có th ể dễdàng sử dụng khi Cây thi ết
kếquá dài, cần phải cuộn rất nhiều.
Thay đổi cấu trúc assembly:
1.Click Tools, Reorganize Components.
2.Chọnnhữngcomponent bạnmuốndichuyển,trongCâythiết kếhoặctrongvùng đồhoạ.Các
component vừa chọn được liệt kê trong Components to move box. Tất cả cáccomponent được
chọn cho một lần di chuyển phải ởđồng mức trong thang của một assembly mẹ.
3.Click Destination assembly box, rồi click icon của assemblythích hợp trong Cây thiết kế. Nếu có
component hoặc feature nào đó sẽ bị xoá do di chuy ển, dialog box sẽ trải ra để hiển thịlist các item
bị tác động. Xem Hiệu quả của việc edit cấu trúc Assembly.
4.Click Move. Các biểu tượng của component xuất hiện tại cuối mục component của assembly đích.
Hiệu quả của việc thay đổi cấu trúc Assembly
Khi bạn phá vỡ một sub-assembly, hoặc tổ chức lại mức thangcáccomponent, các c ưỡng chếvà những
feature vốn tham chiếu đến các component được chọn sẽ bị tác động. Vì vậy, giải quyết về thứ bậc sẽ tạo
thuận lợi cho việc phát triển một assembly phức tạp, trong thứ bậc để giảm thiểu ảnh hưởng đến các item
nêu trên.

Các Mate di chuyển đến nhóm cưỡng chế của parent chung thấp nhất.
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Ví dụ,giả sửcó một cưỡngchếgiữa P1 và P2,trongnhóm c ưỡng
chế của sub-assembly S3.
o

Nếu bạn chuyển P1 lên một mức (vào S1), cưỡng chế này cũng
chuyển đến nhóm cưỡng chế của S1, parent chung thấp nhất trên

o

Nếu bạn chuyển P1 vào S2 (khác nhánh), cưỡng chếnày chuyển
đến nhóm cưỡng chế của mức đỉnh A, vì A là cha chung.

o

Nếu bạn phá vỡS3, cưỡng chếnày chuyển đến nhóm cưỡng chế
của sub-assembly S1.

cùng nhánh.

Các dãy component có những giới hạn nhất định:
o

Nếu bạn di chuyển seed component của một pattern vào một assembly khác, pattern feature và
tất cả các instance sinh ra bởi pattern này đều bịxoá.

o

Nếu bạn phá vỡ một sub-assembly có component pattern, pattern feature và pattern instances
đều bị xoá. Seed component trởthành một component của assembly tại mức kế tiếp cao hơn.

o

Bạn không thể di chuyển các instance riêng r ẽ của một pattern.

o

Bạn không thể di chuyển một component có các in-context feature. Thanh công cụ component
cóthamchiếungoài đếncáccomponentkháctrongassemblynàykhông th ểdichuyển đến
assembly khác.

Nếu bạn di chuyển component được tham chiếu, tham chiếu đó trở thành out-of context. Điều này tác động
đến tất cảcác part feature được tạo trong môi trường assembly.
Ví dụ, giả sử component A có một feature được tham chiếu ngoài đến component B:
 Bạn không thể di chuyển A vào một assembly khác.
 Nếu bạn di chuyển B vào một assembly khác, tham chiếu ngoài cho feature của A sẽthành out-ofcontext.
 Các feature của assembly sẽ bị xoá.
 Các phương trình có thểkhônggiải được. Bởivì, trong nhiều trường hợp, số tiền tố của instance
<n> củacác component bị thay đổi khi bạn tổ chức lại hoặc phá vỡ một assembly. Việc đó được
thực hiện tựđộng, để ngăn chặn xung đột với các component có sẵn trong assembly đích.
 Các bước Explode cũng bịxóa.
Các sub-assembly của Piping tuân theo các quy tắc riêng.
 Bạn có th ể thay đổi thứ tự của các component trong cùng một mức trên thang.
Theo mặc định, các component của assembly xuất hiện trong Cây thi ết kế theo thứ tựmà chúng đã được
đưa vào. Thứ tựnày cũng được sử dụng cho bill of materials trong drawing của assembly. Bằng việc thay
đổi thứ tự trong assembly, bạn có thể kiểm s oát được thứ tự trong bill of materials.
Thay đổi thứ tự các component:
Kéo và thảcác icon trong Cây thi ết kếđể sắp xếp lại thứ tự. Component được đặt dưới icon nơi bạn thả nó

(icon phát sáng). Theo dõi pointer

.

Đểđặt một component ngay dưới một sub-assembly, nhấn Altđể thay đổi từthao tác tổ chức lại (có pointer
) thành thao tác sắp xếp lại.

Chèn một Sub-assembly mới
Bạn có thểchèn một sub-assembly mới, rỗng vào bất cứ mức nào trên thang assembly. Sau đó, bạn có th ể
thêm các component vào đó bằng một sốcách.
Chèn một sub-assembly mới:
1.TrongCây thi ết kế, right-click icon trên đỉnh assemblyhoặc icon của một sub-assembly có sẵn và

chọn InsertNewSub-assembly. Bạn cũngcóthể chọnicon của mộtassemblyvàclick Insert,
Component, New Assembly. Hộp thoại Save As xuất hiện.
2.

Tìm

đến một thư mục khác nếu cần, nhập một File name cho tài liệu assembly mới và click Save.
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Một sub-assembly rỗng được chèn vào như là component cuối của assembly được chọnvà một tài li ệu
assembly mới (.sldasm)được tạo ra và lưu trong thư mục bạn xác định.
Đưa các component vào sub-assembly:

3.

Để di chuyển một component có sẵn trong assembly vào sub-assembly, kéo tên component trong
Cây thiết kếvà thảnó vào icon c ủa sub-assembly. Nhìn pointer

. Bạn cũng có thể click Tools,
Reorganize Componentsđể di chuyển các component vào sub-assembly. Bạn có thể di chuyển
các component (các part riêng hoặc sub-assemblies) từ bất cứ mức nào vào sub-assembly mới.
Đểđưa một component có sẵn, đã được lưu vào sub-assembly, right-click icon của sub-assembly
trongCâythi ết kếvàchọn EditSub-assembly.Sau đóinsertcáccomponent bằngnhững
phương pháp trong Đưa các Component vào một Assembly.
Đểchèn một component mới vào sub-assembly, bạn phải edit sub-assembly trong cửa sổ của nó.
Bạn không thểchèn một component mới vào sub-assembly trong khi đang sửa mức assembly cao
nhất. Bạn cũng không thểchèn một componenent mới trong khi đang sửa sub-assembly trong môi
trường của assembly mức cao hơn. Right-click icon của sub-assembly trong Cây thiết kế và chọn
Open <sub-assembly.sldasm>để mởsub-assemblytrong cửa sổ củanó.Sau đó đưa
component mới vào.

Phá vỡ một Sub-assembly
Bạn có thể phá vỡ một sub-assembly thành các component riêng, bằ ng cách đó, di chuyển chúng lên m ức
cao hơn trên thang assembly.
Trong Cây thi ết kế, right-click sub-assembly bạn muốn phá vỡ và chọn Dissolve Sub-assembly. Bạn cũng

có thể chọn icon của sub-assembly và click Edit, Dissolve Assembly.
Cáccomponent trởthànhnhữngcomponent củaassembly mẹngaysátvàsub-assembly bịxoá.Tàili ệu
assembly không tự bịxoá khỏi folder lưu nó.
Ví dụ:
Khi bạn phá vỡsub-assembly S1, các component P1 và P2 trởthành các
component của top-level assembly A.

Thay vì tham chiếu đến tài liệu sub-assembly S1, assembly A bây giờ tham
chiếu đến các tài li ệu component riêng P1 và P2.

Tất cả các cưỡng chế có giữa các component P1 và P2 chuyển đến nhóm
cưỡng chế của assembly A.

Tổ chức lại các Component của Assembly
Bạn có thể di chuyển các component được chọn lên xuống trong nhánh thang assembly của chúng, hoặc di
chuyển chúng đến mộtsub-assembly trong nhánh khác. Bạn không thể di chuyển các component đến một
sub-assembly bị chặn.
Có hai c ách để Tổ chức lại các Component:
Kéo và thả các component để di chuyển chúng từ một assembly đến assembly khác.

Click Tools, Reorganize Components. Phương pháp này d ễdùng khi Cây thiết kếquá dài.
Dù bạn chọn phương phápnào, tất cả các component được chọn cho một thao tác di chuyển đều phải ở
đồng mức trong một assembly đơn.

Edit một Sub-assembly trong môi trường assembly
Bạncóth ể sửa mộtsub-assembly, tại bất cứ mức thangnào c ủaassembly,trongngữ cảnhassembly.
Trong khi bạn đang edit một sub-assembly hoặc một trong số các component của nó, bạn c ó thể tham chiếu
hình dạng các component xung quanh tại mức thang bất kỳ. Bạn cũng có thể tham chiếu cácentity trong
một sub-assembly trong khi edit top-level assembly.
Khi bạn lưu tài li ệu top-level assembly, những thay đổi bạn đã làm cho sub-assembly trong ngữ cảnh cũng
được lưu trong tài li ệu sub-assembly.
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Hoạt hoá các Sub-Assembly
Bạn c ó thể hoạt hoá các sub-assembly. Điều này cho phép các component độc lập của một sub-assembly
chuyển động trong assembly mẹ.
Ví dụ về ích lợi của chức năng này là khi bạn muốn di chuyển các component của cụm piston trong một tổ
hợp motor. Bạn có th ể di chuyển riêng từng component của cụm piston trong khi vẫn nhóm các component
này trong một sub-assembly.
Lưu ý những đặc điểm của sub-assembly hoạt hoá sau:
Các cưỡng chế: Các cưỡng chế trong một sub-assembly hoạt hoá được giải đồng thời với các cưỡng
chế củaassembly mẹ.Vì vậy,dichuyểnhoặcquay mộtcomponent củasub-assemblykhông ảnh
hưởng đến c ác c ưỡng chế trong sub-assembly hoặc mẹ nó. Một component chỉ di chuyển trong bậc tự
do mà các cưỡng chế của nó quy định.
Các cấuhình: Mỗi sub-assembly hoạthoáchỉđượccó một cấuhìnhduynhất. Bởivì vịtrí của một
component trong một flexible sub-assembly có thểkhác nhau trong các cấu hình khác nhau c ủa flexible
sub-assembly.
Hoạt hoá một sub-assembly:
1.Right-click mộtsub-assemblytrongCâythiết kếvàchọn ComponentProperties. Hộpthoại
Component Properties xuất hiện.
2.

Dưới Solve as,click Flexible, rồi click OK.

Làm việc với các Part trong một Assembly
Khái quát
Trong chương này, bạn tìm hiểu về thiết kế assembly từtrên xuống, gồm một số kỹ thuật dựng và s ửa đổi
các component trong môi tr ường assembly.
Những kỹ thuật này dự a trên tham chiếu ngoài và các feature phụ thuộc thời gian.
 Tạo và sửa các component trong môi trường assembly. Bằng cách này, bạn có th ểdùng hình dạng
mộtcomponent đểgiúpxác đị nhcáccomponentkhác.Khi bạn tạocácthamchiếugiữacác
component, các mô hình s ẽhoàn toàn liên quan đến nhau. Những thay đổi bạn làm cho component
tham chiếu sẽ cập nhật tương ứng đến các component khác.
 Bắt đầu với một layout sketch đểxác định các vị trí cốđịnh của component, các mặt phẳng
thiết kế các part tham chiếu các định nghĩ a này.

v.v… rồi

 Tạocácfeaturecutvàholevốnchỉđược đưavàosaukhicáccomponent được tổ hợp.Những
assembly feature này chỉ tồn tại trong ngữ cảnh của assembly.
 Bốtrícácdãy c omponent, bằngcáchthamchiếu mộtdãyfeaturetrên mộttrongcáccomponent,
hoặc bằng cách tạo một dãy trong assembly.
 Hợp nhất các component của assembly bằng thao tác join.
Tạo một Part trong Assembly
Bạncóthể tạo mộtpart mớitrongngữ cảnhassembly.Cáchnàygiúp bạn sử dụnghình dạngc ác
component khác của assembly trong khi thiết kế part. Bạn cũng có thể tạo một sub-assembly trong context
của top-level assembly. Xem Tạo mộtSub-assembly.
Tạo một part trong assembly:
1.Trong một tài liệu assembly, click Insert, Component, New Part. Template mặc định cho parttrên
trang Default Templates Optionsđược sử dụng.
2.Trong hộp thoại Save As, nhập một tên cho part mới và click Save. Part mới được lưu trong tài liệu
của nó để bạn có thể sử a nó riêng.Pointer
3.

xuất hiện.

Nếu assembly rỗng, chọn một plane từCây thiết kế. Ngược lại, chọn một mặt phẳng hoặc bề mặt
phẳng đểđịnh vịpart mới trên đó. Tên của part mới xuất hiện trên Cây thiết kế và một sketch tự
động mở trong part mới. Một cưỡng chếInplace (coincident) được gán giữa Plane1 của part mới và
mặt phẳng hoặc bề mặt được chọn.
Part mới hoàn toà n định vị bởi cưỡng chếInplace. Không cầ n gán thêm các c ưỡng chếđểđịnh vị
nó nữa. Nếu bạn muốn tái định vị component này, bạn cần xoá cưỡng chếInplace trước.
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4.

Dựng cácfeature cho part bằng các kỹ thuật như trong cửa sổ của part. Tham chiếu hình dạng các
component khác trong assembly theo yêu cầu.
Lưu ý: Nếu bạn extrude một feature bằng tuỳ chọn Up To Next, hình dạng next phải trên cùng part.
Bạnkhôngthểdùngtuỳchọn UpToNextđểextrude đến một mặttrêncomponentkháctrong
assembly hoặc đến một mặt của assembly feature.

5.Click File, Save, rồi chọn tên part trong hộp thoại Resolve Ambiguity, hoặc chọn tên assembly để
lưu toàn bộassembly và các component của nó.
6.

Để trở lạiedit assembly, right-click tên assembly trong Cây thiết kế, hoặc right-click vào vùng đồ hoạ
và chọn Edit Assembly:assembly_name, hoặc click Edit Part

.

Edit một Part trong Assembly
Sửa một part trong assembly cho phép bạn sửa đổi một component mà không cần rời assembly. Bạn cũng
có thể tham chiếu các hình dạng xung quanh trong khi tạo các feature mớ i. Các sketche bạn tạo trong khi
sửa một part trongassembly có thểdùng cạnh bất kỳ hoặc lấy kích thước đến cạnh của part bất kỳ. Các
feature có thể sử dụng các điều kiện cuối nhưUp to Surfaceđến các component khác.
Bạn cũng có thể sửa một sub-assembly trong ngữ cảnh của top-level assembly.
Edit một part trong assembly:
1.Right-click part trong Cây thiết kế hoặc trong vùng đồ hoạ và chọn Edit Part, hoặc click Edit Part.
Thanhtiêu đềhiểnthịtênparttrongassembly,

được mởđể sửalà part_name in
assembly_name.sldasm. Lưu ý rằng thông điệp ở thanh trạng thái biết bạn đang sửa tài li ệu part
dù cho toàn bộ assembly vẫn đượ c nhìn thấy.
Lưu ý: Khi bạnsửa một part trong ngữ cảnh của một assembly, cấuhình được tham chiếu trong
assembly trởthành cấu hình được kích hoạt trong tất cả các của sổđang mở (ví dụ, nếu part được
mở trong cửa sổ của nó).
Nếupartnày đượ cdùng trong tài li ệu assembly khác được mở, với option Use component’s inuse or last saved configurationđược chọn, những instance này cũng bị tác động.
Xem thêm Các cấu hình của component trong một Assembly.
2.Làm các thay đổi cần thiết cho part. Bạn có th ể làm rất nhiều kiểu thay đổi trong ngữ cảnh của một

assembly giống nhưlàm trong chính tài li ệu part.
3.

Để trở lạiedit assembly, right-click tên trong Cây thiết kế, hoặc right-click trong vùng đồ hoạ và chọn
Edit Assembly:assembly_name, hoặc click Edit Part .

Các tham chiếu ngoài
Một tham chiếu ngoài được tạo khi một tài li ệu phụ thuộc vào tài li ệu khác để giải. Nếu tài liệu được tham
chiếu thay đổi, tài liệu phụ thuộc cũng thay đổi theo.
Trong mộtassembly,nó tạo một in-context featuretrên mộtcomponentcóthamchiếuhình dạng của
componentkhác.In-contextfeaturenàycó một tham chiếungoài đếncomponent khác. Nếu bạn thay đổi
hình dạng component được tham chiếu, in-context feature liên quan vì thế cũng thay đổi theo.
Một in-context feature tự cập nhật nếu đường dẫn cập nhật khả dụng. Đường dẫn cập nhật được giữ trong
assembly, nơi bạn tạo ra tham chiếu đó. Đường dẫn cập nhật cho các in-context feature
hiển thị dưới
đáy Cây thi ết kế. Nếu đường dẫn cập nhật khôngkhả dụng, ví dụ nếu tài liệu assembly bịđóng, việc cập
nhật sẽ thực hiện vào lần sau bạn mở assembly.
Đường dẫn cập nhật
Xét ví dụ

một assembly chứa hai component: một phôi khuôn và m ột sản phẩm thiết kế.

Trong môi trường assembly, bạn tạo một feature lòng khuôn trong phôi khuôn, với một tham chiếu ngoài đến
sản phẩm thiết kế. Vì vậy, đường dẫn cập nhật chofeature lòng khuôn nằm trong assembly này. Bây gi ờ,
giả sử bạn cần thay đổi sản phẩm và do đó, bạn muốn cập nhật khuôn.

 Nếu assembly đang mở, lòng khuôn s ẽđược cập nhật tựđộng khi bạn thay đổi thiết kế sản phẩm.
 Nếu assembly đang đóng, lòngkhuôn không th ể cập nhật đểđáp ứng những thay đổi cho tới khi
bạn mở assembly, nhờđó, đường dẫn cập nhật mới trởnên khả dụng.
Các quy ước trong Cây thiết kế
Trong Cây thi ết kế, các item có một tham chiếu ngoài đều có hậu tố chỉ thị trạng thái của tham chiếu:
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 Hậu tố-> có nghĩa tham chiếu này là trong ngữ cảnh. Nó luôn được giải và cập nhật.
 Hậu tố->? Có nghĩa tham chiếu này là ngoài n g ữ cảnh. Feature nàykhông được giải hoặc không
cập nhật ngay. Để giải và cập nhật feature này, phải mởassembly có chứa đường dẫn cập nhật.
 Hậu tố->* nghĩ a là tham chiếu đã bịkhoá.
 Hậu tố->x nghĩ a là tham chi ếu đã bị ngắt.

Khoá và ngắt các tham chiếu ngoài
Bạn có thểkhoá, mởkhoá hoặc ngắt các tham chiế u ngoài một component của một assembly .
Khi bạn lock các tham chiếu ngoà i trên m ột component, các tham chiếu đang có sẽkhông tiếp tục cập nhật
và bạn không thểthêm các tham chi ếu mới vào component đó nữa.
Khi unlock các tham chi ếu ngoài, bạn có th ểthêm các tham chiếu mới hoặc sửa các tham chiếu đ ang có.
Khi bạn break các tham chiếungoài, các thamchiếu ngoài đang có sẽkhông tiếp tục cập nhật nhưng bạn
vẫn c ó thểthêm các tham chi ếu mới vào component.
Để lock, unlock, hoặc break các tham chiếu ngoài:
1.Right-click feature có các tham chiếu ngoài trong Cây thiết kế và chọn List External Refs. Hộp thoại
External References For xuất hiện.
2.Click Lock Allđểkhoá tất cảcác tham chi ếu ngoài cho feature này. Hậu tố của component thay đổi
-> thành ->*.
3.Click Unlock Allđể mởkhoá tham chiếu cho feature này. Hậu tố của component trở lại ->.
4.Click BreakAllđểthườngxuyênngắtcácthamchi ếungoàichofeaturengoài. Hậu tố của
component thay đổi thành ->x.
Để liệt kê các tham chiếu bị ngắt trong hộp thoại External References For, click chọn List Broken
References.
5.Click OKđểđóng hộp thoại.
Liệt kê các tham chiế u ngoài trên một part hoặc feature:
Right-click part hoặc feature có tham chiếu ngoài và ch ọn List External Refs. Các component được tham
chiếu, các feature và các đối tượng sẽđược liệt kê cùng với trạng thái mỗi tham chiếu.
Xem thêm Các quy tắc tham chiếu ngoài.

TIP:Đểgiảm cỡCâythiết kế, bạncóth ể dấu tất cảcáciconin-context.Right-clickicon củatop-level
assembly

và chọn Hide update holders.

Các quy tắc tham chiếu ngoài

Một component không thể có một tham chiếu ngoài cho chính nó (tha m ch i ếu vòng)
Bạnkhôngthểthamchiếu một instance của một part để tạo featuretrên instancekhác c ủ acùng
part, trừ phi các instance ởtrong các cấu hình khác nhau.
Bạn không thể thay thế một part bằng một part khác được tạo bằngcách phát sinh part thứ hai từ
part thứ nhất. Component Part phát sinh.
Component Part phát sinh
Derive Component Part tạo ra một part từ một component của assembly. Các part phát sinh được tạo cách
nàycóc ácfeature được tạotrongngữ cảnh củaas se mbly.Ví dụ, bạncóthể tạo mộtkhoangtrong
assembly khuôn, rồi phát sinh và cắt thành các mảnh khuôn. Các part phát sinh gi ữ lại các tham chi ếu cần
thiết đối vớicáccomponenttrongassembly.Dù vậy, bạnkhôngthểchèncomponentphátsinhtrở lại
assembly này.

Tạo một part phát sinh từ mộtcomponent của assembly:
1.Trong một tài li ệu assembly, chọn một component.
2.Click File, Derive Component Part . Part phát sinh được mở trong một cửa sổ part mới.
Mẹo: Nếu bạn cần cảcácassemblyfeature,hãy sử dụng mộtcomponentpartphátsinh. Nếu
không, sử dụng một base part để tối ưu hoá sự thực hiện của hệ thống.
Bạn có thể chọn cấu hình dùng cho derived part.
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Chọn cấu hình dùng cho derived part:
1.

Tạo một derived part.

2.Trongderivedpart,right-clickicon củapart tạitopleveltrênCây thi ết kếvàchọn ListExternal
Refs.
3.Trong hộpthoại ExternalReferences For, chọn cấuhình đểdùngtrongdanhsách Usenamed
configuration.
4.Click OK.

Tìm kiếm các tài liệu tham chiếu
Khi bạn mở bất kỳtài liệu mẹnào, những tà i li ệu khác được tham chiếu trong tài li ệu mẹ này cũng được tải
vào memory. Trong trường hợp của các assembly, các component cũng được tải vào memory phù hợp với
trạng thái mà chúng đã tồn tại trong assembly khi nó được lưu. Theo mặc định, software sẽtìm các tài liệu
tham chiếu theo trình tự sau:
1.

Các đường dẫn được xác định trong danh sách Folders, nếu chọn kiểm Search file locations for

external references.
Xem Các tuỳ chọn vịtrí file (cho Folders list) và Các tuỳ chọn tham chiếu ngoài (cho hộp kiểm Search
file locations for external references).
2.

Đường sẫn cuối cùng bạn xác định để mở một tài li ệu.

3.

Đường dẫn cuối cùng hệ thống dùng để mở một tài li ệu (trong trường hợp hệ thống mở một tài liệu
tham chiếu lần cuối).

4.

Đường dẫn nơitài liệu tham chiếu đã được đặt khi tài liệu mẹđược lưu lần cuối.

5.

Đường dẫn nơitài liệu tham chiếu đã được đặt khi tài liệu mẹđược lưu lần cuối với ổđĩa đích gốc.

6.

Nếu một file được tham chiếu không tìm thấy, bạn sẽđược quyền tìm nó.
Lưu ý: Tất cả các đường dẫn tham chiếu cập nhật đều được lưu khi bạn lưu tài liệu mẹ.

Các tuỳ chọn tham chiếu ngoài
Xác đị nh cách thức mở và quản lý các tài liệu part, assembly và drawing có các tham chi ếu ngoài.
1.Click Tools, Options.
2.

Trên nhãn System Options, click External References.

3.Làm những thay đổi cần thiết cho các tuỳ chọ liệt kê bên dưới.

4.Click OKđểxác nhận các thay đổi; click Cancelđể ngăn các thay đổ i và thoát h ộp thoại; click Reset
Allđể trở lại hệ thống mặc định.
Các tham chi ế u ngoài

Open referenced documents with read-only access. Quy định tất cảcác tài liệu tham chiếu ngoài
sẽđược mở chi cho truy cập read-only theo mặc định.
Don’t prompt to save read-only referenced documents (discard changes). Quy đị nh khi tài li ệu
mẹđược lưu hoặc đóng, các tài li ệu tham chiếu read-only của nó sẽkhông bị thay đổi.
Allow multiple contexts for parts when editing in an assembly. Bạn có th ể tạo các tham chiếu
ngoài đến một part đơn từnhiều ngữ cảnhassembly.Tuynhiên, các feature hoặcsketchriêng lẻ
trong assembly chỉ có thể có một tham chiếu ngoài.
Load referenced documents. Quy định có hay không tả i các tài li ệu được tham chiếu khi bạn mở
một part có tham chiếu ngoài (nhưlà part phát sinh hoặc mối hàn).
oNever. Không bao giờ mởcác tài liệu tham chiếu.
oAlways. Luôn mởcác tài li ệu tham chiếu, trong những minimized window.
oPrompt. Nhắc bạn tải các tài li ệu tham chiếu mỗi khi mở một part phát sinh. Click Yes hoặc No
trong hộp thoại xuất hiện khi bạn mở part đó. Nếu bạn click Don’t ask me again (trước khi click
Yes hoặc No), tuỳ chọn này được cập nhật để phản ánh lựa chọn của bạn (Yes thay đổi option
đó thành Always, No thay đổi option đó thành Never).
Search file locations for external references. Quy định rằng danh sách thư mục tài liệu được tìm
kiếm trước tiên để cập nhật các tham chiếu ngoài. Nếu không, Showfolders for: Documents list
sẽ bị bỏ qua. Bạn có thể xác định Show folders for: Documents list, sau đó, cho phép hoặc ngăn
cách thức tìm ki ếm cần thiết, không tác động đến list này.
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Automatically generate names for referenced geometry. (option này t ắt theo mặc định.) Khi đó,
bạn c ó thể cưỡng chếcác part mà bạn truy cập read-only bởi vì bạn đang sử dụng các bề mặt ID
nội bộ của các part này. Trừ phi bạn sẽ dùng component thay thế, hãy để tắt option này, đặc biệt là
trong hoàn cảnh nhiều người dùng.
Khioption được bật, bạ tựđộng tạoracác bề mặt đồngnhất(ví dụ:Face1,Face2) tạilúc bạn
cưỡng chếpart,Vì vậy, trong rất nhiều trường hợp, bạn cầnviết truy cập đến part đó. Bật option
này nếu bạn định thay thế component bằng cách dùng cùng các mặt đồng nhất, hãy nhớ rằng bạn
cần viết truy cập đến các part bạn đang sử dụng. (Đổi tên các c ạ nh và/hoặc bề mặt tương ứng trên
component thay thế phù hợp với part gốc.)
Updatecomponentnameswhendocumentsarereplaced. Huỷkiểmoptionnàychỉ nếu bạn
dùng hộp thoại Component Propertiesđể chỉđịnh một tên cho component trên Cây thiết kế khác
với filename của component đó.

Lưu các Assembly có các In-context Feature
Có những lưu ý đặc biệt khi bạn lưu một assembly có các in-context feature:
Các part có những feature được tạo trong assembly phảiduy trì sự liên đới với assembly mẹ theo
trình tựđể

cập nhật chính xác cảtrong và ngoài ngữ cảnh assembly.

Nếu cần hai phiên bản của cùng một part (một cái có c ảcác in-context feature và một cái không có),
bạn phải sửa vịtrí file tham chi ếu khi bạn lưu assembly.Việc nàyng ănkhông chocác in-context
feature tác động đến tài li ệu part gốc.

Edit các Part trong Assembly
Khi edit một assembly, bạn có th ể:
 Tạo một part mới trong assembly window
 Edit một component có sẵn trong assembly window
 Mở một component có sẵn trong cửa sổ của chính nó
Mởcác tài liệu từ cửa sổ Part hoặc Assembly
Khi bạn đang edit một assembly, bạn có th ể mởcác tài liệu component của nó (các part hoặc sub-assembly)
trong các cửa sổ của chúng. Tất cảcác thay đổi bạn làm cho các component sẽ tự cập nhật assembly.
Khi bạn đang sửa một part có các in-context feature, b ạn có thể mởtài li ệu assembly, nơi đã tạo ra những
feature đó.
Mở một component từ một tài liệu assembly:
1.Trong cửa sổ window, right-click một component trong Cây thiết kế hoặc vùng đồ hoạ.
2.Chọn Open part_name.sldprt (hoặc sub-assembly_name.sldasm).
Tài liệu component sẽđược mở trong một cửa sổriêng.
Mở một tài liệu assembly từ một tài liệu part:
1.Trong cửa sổ part, right-click một feature hoặc sketch có tham chiếu ngoài trong Cây thi ết kế hoặc
vùng đồ hoạ.
2.Chọn Edit In Context. Assembly chứa đường dẫn cập nhật cho feature được chọn sẽ mở trong một
cửa sổriêng.
Bất cứlúc nào bạn tạo hoặc sửa một component (part hoặc sub-assembly) trong ngữ cảnh một assembly,
component và tên củ a nó trong Cây thiết kếđều hiển thị màu hồng. Điều đó đểlàm rõ rằng bạn đang sửa
component, chứkhông phải là assembly.

Các Time-Dependent Feature
Các feature phụ thuộc theo thờ i gian là những cơ sở của thiết kế từtrên xuống, gồm:

Các assembly feature
 Các component được tạo trong ngữ cảnh assembly
Các In-context feature, tham chiếu hình học và những sketche tham chiếu các component khác
Các dãy component
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Khi một feature phụ thuộc theo thời gian tham chiếu các component đã được định vị bởi các c ưỡng chế, các
feature này s ẽ trởthành phụ thuộc trên c ảcác component và các cưỡng chếđịnh vịchúng. Đểxem các phụ
thuộc này, right-click feature và chọn Parent/Child.
Các cưỡng chế cùng được giải quyết như là một hệ thống trong một nhóm cưỡng chế. Mỗi assembly đều có
mộtnhóm cưỡngchế mặc định, Nhóm cưỡngchế1.Thứ tựđư acác cưỡngchếvàotrong mộtnhóm
cưỡng chếkhông quan trọng; tất cả các cưỡng chếđều được giải quyết đồng thời. Trong thiết kế dưới lên,
chỉ cần một nhóm cưỡng chế.
Việc bổsung thêm các nhóm cưỡng chếđược tựđộng hoá khi cần và tựđộng xoá khi cưỡng chế cuối cùng
trong nó bịxoá. Bạn không thể tựthêm bớ t các nhóm cưỡng chế. Khi một cưỡng chế mới được gán, nó s ẽ
được đặt vào nhóm c ưỡng chế gần nhất có thể, dựa trên c ơ sở quan hệ cha/con. Đôi khi, có nh ững cưỡng
chế cần đượcchuyển từ mộtnhóm cưỡngchếđếncáikhác, để tất cảcác cưỡngchếđịnh vịcho một
component được giải quyết đồng thời.
Các mẹo cưỡng chế với các Feature phụ thuộc theo thời gian
Kinh nghiệm là chỉ tham chiếu các time-dependent feature để cưỡng chế khi đó là cách mà bạn đạt được ý
đồ thiết kế assembly. Bạn có th ể sửa những vị trí của các component linh hoạt hơn khi các time-dependent
feature không phức tạp vì trình tự giải quyết không quan tr ọng.
Khi định vị một component đếnhình dạng phụ thuộc vào một time-dependent feature, kinh nghiệmlànên
cưỡng chế component đến time-dependent feature trướ c tiên, sau đó mới gán các c ưỡng chếkhác.
Nếu một component được tham chiếu trong nhiều nhóm cưỡng chế, nó được coi là cốđịnh tất cả trừ nhóm
cưỡng chếđầu tiên.

Tạo dãy Component
Bạn có thể tạo một dãy c ủa các component trong assembly bằng một sốcách:
Tạo dãy thẳng hoặc tròn c ủa các component.
Tạo dãy c ủa các component dựa trên một dãy feature c ủa một component có sẵn, gọi là dãy phát
sinh của component.
Bạn có thể tạ o dãy c ủa các component dựa trên một dãy feature của assembly.
Để thay đổi trạng thái nhìn thấy và chặn tất cả các component trong dãy, right-click the pattern feature trong
Cây thiết kế và chọn Hide components, Show components, Suppress, hoặc Unsuppress.
Tạo Component Pattern
1.

Bạn có thể tạo một dãy thẳng hoặc tròn c ủa các component trong một assembly.

2.

Chèn và c ưỡng chế cáccomponent trong một assembly.

3.Click Insert, Component Pattern.
4.Trong hộp thoại Pattern Type, click Defineyour own pattern (Local), chọn Arrange in straight
lines (Linear) hoặc Arrange in a circular fashion (Circular) và click Next.
5.Chọn các component để copy trong Cây thiết kế hoặc vùng đồ hoạ. Các component này được liệt kê
trong hộp Seed Component(s).
6.Click hộp Along Edge/Dim, chọn một đối tượng để chỉ hướng, kiểm Reverse Direction nếu cần.
Với dãy thẳng, chọn một cạnh hoặc kích thướcthẳng.
Với dãy tròn, ch ọn một đườ ng tâm, một cạnh thẳng hoặc một kích thước góc.
7.

Xác định Spacing và Instances (tổng số instance, kể cả component gốc).

8.

Nếu bạnmuốn tạo mộtdãytheohai hướng(chỉ vớ icácdãythẳng),chuyển First Directionđến
Second Direction, rồi lặp lại các bước 5 và 6.

9.Click Finish.
Mặc định, tất cả cáccomponent instance đượcsinhratrênpattern đều sử dụngcùng cấuhìnhnhư
component gốc. Để sử dụng một cấuhìnhkhác cho mộtinstance đượcchọn,hãyedit Component
Properties củainstance này. Xem Các cấu hình củaComponent trong một Assembly.
Pattern phát sinh của Component
Bạn có thể tạo dãy c ủa các component dựa trên một pattern feature của một component có sẵn.
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1 Chèn vào assembly một component có pattern feature
và những component để lắp vào pattern này.

2 Lắpcáccomponent hạtgiốngvào mộttrongnhững
instance của pattern feature trên component thứ nhất.
3Click Insert, Component Pattern.
4Trong hộp thoại Pattern Type, click Use an existing
feature pattern (Derived) và click Next.
5 Chọn các component để copy trong Cây thiết kế hoặc
vùng đồhoạ.Cáccomponent được liệtkêtrong hộp
Seed component(s).
6 Click hộp PatternFeature, rồiclickpatternfeature
trongCâythi ết kếhoặc mộttrongcácinstance của
dãy trong vùng đồ hoạ.

7 Click Finish.
Mặc định, tất cảcáccomponentinstance đượcsinhratrêndãy đều sử dụngcùng cấuhìnhnhư
component gốc. Để sử dụng một cấuhìnhkháccho mộtinstance đượcchọn,hãy sửa Component
Properties củainstance này. Xem Các cấu hình củaComponent trong một Assembly.
Xoá và phục vị một Instance của Component Pattern

Bạn có thể xoá một instance của dãy component. Sau đó, bạn có thể phục vị lại nó, n ếu muốn.
Xoá một instance:
1 Trải pattern feature ra trong Cây thiết kế và chọn instance bạn muốn xoá,
- hoặc -Click một bề mặt trên instance bạn muốn xoá trong vùng đồ hoạ.
2 Nhấn Delete key.
Phục vị instance này:
1 Right-click pattern feature trong Cây thiết kế và chọn Edit Definition.
2 Trong hộp Positions to Skip, chọn instance và nhấn Delete key (đểđưa nó ra khỏi list đó).
3 Click Finish.

Mirror Component
Bạncóth ể tạoracáccomponent mới bằngcách lấy đối xứng mộtparthoặccáccomponent củasubassembly. Các component mới sẽđược copy hoặc lấy đối xứng với những component gốc. Một component
mirro đôi khi được gọi là một phiên bản “phải” của phiên bản “trái” gốc. Một số lưu ý quan trọng:
Nếu các component thay đổi, các component được copy hay mirror cũng thay đổi theo.
Các cưỡng chế giữa các component gốc có th ể giữ trong các component được copy hay mirror.
Các cấu hình trong component gốc cũng có trong component được copy hay mirror.
Sựkhác biệtgiữa component được copy và mirror như sau:
Copy
Không tạo ra tài liệu mới.

Hình dạng componentcopy giống hệt component
gốc, chỉkhác hướng.

Mirror
Tạo ra tài liệu mới.
Hình dạngcomponent mới đối xứngvàvìth ế,
khác component gốc.

Đâylàví dụ mộtsub-assemblycó mộtcomponentmirrorvà
mộtcomponentcopy.Bàntrượt đượcmirrorcònhàm kẹp
đượccopy.Các cưỡngchế lắpgiữahàm kẹpvàbàntrượt
vẫn được giữnguyên.
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Sắp xếp và quay lại trong Assembly
Sắp xếp lại
Thay đổi thứ tựcác item của assembly trong Cây thiết kế bị khống chế bởi các quan h ệ cha/con, đúng như
với các feature trong part.
 Bạn có thể sắp xếp lại các sketche và tham chiếu hình học thuộc vềassembly này.
 Bạn có thể sắp xếp lại các component tại mức thang của chúng trong assembly.
 Bạn có thể sắp xếp lại các c ưỡng chếtrong nhóm cưỡng chế của chúng. Hãy nhớ rằng trong một
nhóm cưỡng chế, tất cả các cưỡng chếđược giải quyết đồng thời. Xem CácNhóm cưỡng chế.
 Bạn không thể sắp xếp lại các nhóm c ưỡng chế, các dãycomponent, các in-context feature, hoặc
bất kỳ item mặc định nào trong assembly (các mặt phẳng mặc đị nh, các thư mục Annotations hay
Lighting , v.v…).
Roll back (Quay lại)
Bạncó thể roll back các tham chiếu hình học, các ketch, các dãy pattern, các assembly feature, cácnhóm
cưỡngchếvàcác in-contextfeature. Nóichung,thaotácrollbackcác item c ủa assemblygiốngnhưroll
back các feature trong part. Đây là những phản ứng cụ thể của assembly:
 Nếu bạn roll back trước một nhóm cưỡng chế, tất cả các component được định vị bởi nhóm cưỡng
chế này cũng sẽ bị roll back. Chúng sẽkhông hiển thị cho tới khi bạn roll forward lại.
 Nếu bạn roll back một dãy assembly, các component được pattern này sinh ra cũng roll back.
 Bạn không thểroll back vào mục củ a Cây thi ết kế liệt kê các component (tứ c là sau khi đưa một số
component vào và tr ước khi đưa một sốkhác vào). Bở i vì các co mponent khôn g bị phụ thuộc theo
thời gian. Thay vì v ậy, hãy ẩn hoặc chặn chúng lại.

Layout Sketch của Assembly
Khái quát

Bạn có thể thiết kế một assembly từtrên xuống bằng cách sử dụng các layout sketch. Bạn có th ể xây dựng
nhiều hình vẽ biểu diễn các vị trí từng assembly component. Sau đó, bạn có th ể tạo và sửa thiết kế trước khi
tạo các part. Hơn nữa, bạn có thể sử dụng layout sketch đó để thay đổi assembly bất cứlúc nào.
Lợi thếchính c ủa việc thiết kế một assembly bằng cách sử dụng một layout sketch là nếu bạn thay đổi nó,
assemblyvàcácparttrong đó sẽ tựđộng cậpnhật. Bạncóth ể thựchiệncácthay đổi mộtcáchnhanh
chóng và chỉ tại một vị trí.
Để sử dụng một Layout Sketch của Assembly, làm như sau:
 Tạo một sketch trong assembly, trong đó có nhiều hình vẽ mô tảcác part khác nhau của assembly
này. Đặt vị trí sơ bộ cho từng component, thâu tóm nộ i dung c hính của thiết kế.
 Tham chiếu hình học trong layout sketch khi bạn tạo mỗi component. Sử dụng layout sketch này để
xác định cỡ, hình dạng và vịtrí component trong assembly; chắc chắn rằng tất cảcác part đều tham
chiếu layout sketch đó.
Ví dụ sử dụng Assembly Layout Sketch
Ví dụ sau đâylà h ệ thống truyền động đai điển hình của động cơ xe hơi. Hệ thống này gồm một số pulley
được liên kết bằng dây đai.
1 Tạo mộtsketch trong assembly. Vẽcác hình tròn để mô tảvànhngoàicácpulley. V ẽ các đường thẳng
tiếp tuyến nối các hình tròn để mô tả dây đai. Lấy kích thước đểđịnh cỡ và định vịcác pulley.
2 Với mỗi pulley, chèn một part mới, vẽ một hìnhtròn,gán tương quan Coradial với hình tròn t ương ứng
trên layout sketch, rồi extrude hì nh tròn đó. Thêm c ác feature c ần thiết khác cho pulley.
3 Sử dụng layout sketch làm hướng dẫn, tạo dây đai đi qua các pulley như là một part mới.
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Bạn có th ể thay đổi vịtrí và cỡ các
pulley bằng cách edit layout sketch
này.
Assembly bây giờ gồm một dây đai
và c ácpulley được định vịvà định
cỡtheo sựđiềukhiển củalayout
sketch. Lợi thế của kiểu thiết kế này
rấtrõràngkhi bạnmuốnthay đổi
thiết kế.
Ví dụ,làmviệc vớilayoutsketch
này, bạn có thể:
Bố trí lại các pulley sao cho pulley hay bị trượt được tăng diện tích tiếp xúc với dây đai.
Làm cho pulley bịđộng lớn hơn để giảm momen cần thiết đểquay nó.
Kéo các pulley và dây đai để thử nghiệm động vớ i các v ịtrí khác nhau.

Đặt một kích thước góc để xác định góc ôm dây đai của mỗi pulley .
Khi bạn thoát layout sketch, assembly và các part sẽđược cập nhật.

Nếu bạn thiết kếassemblynày không có layout sketch, bạn cần phải thay đổi rất nhiều kích thước
hoặc di chuyển các component trong assembly, rồi tái lập cho mỗi thay đổi.
Layout sketch này không phải là sơđồchính c ủa thiết kế. Nếu bạn đã có một mô hình động cơ với
vài pulley có v ị trí cốđịnh, bạn có thểlàm cho các hình tròn trong layout sketch trùng vớ i các vị trí
các pulley đã biết trên mô hình. Bạn vẫn có thể tựdo kéo các pulley còn lại đến các vịtrí khác nhau

và assembly vẫn cập nhật tựđộng các thay đổi của bạn.

Các Feature của Assembly
Trong mộtassembly, bạncóth ể tạocác featurecuthoặcholechỉ tồn tạitrongassembly. Bạnxác định
những part mà bạnmuốn tác động bằng việc thiết lập phạm vi. Bạn có thể tạo một dãy c ủa các assembly
feature cùng cách như khi bạn tạo một pattern các feature trong một part.
Việc này thường dùng để tạo các cut hoặc lỗđược gia công sau khi các component được lắp ráp trên thực
tếvà tác động tới nhiều component một lúc. Khi bạnmuốn cut hoặc hole đến một component riêng trong
assembly, tốt nhất là sửa part này trong ngữ cảnh hơn là dùng m ột assembly feature.
Dù không bắt buộc, nên định vị các component trước khi bạn tạo các assembly feature. Điều này giúp ng ăn

chặn những kết quả bất ngờkhi sau này bạn di chuyển các component đó.
Phạm vi Feature
Khi tạo một assembly feature, bạn phải xác định những component mà bạn muốn tác động được, bằng cách
đặt phạm vi tác động.
Đặt phạm vi tác động:
1 Chọn một assembly feature đểđặt phạm vi cho nó. N ếu bạn không chọn feature nào, bạn sẽđặt phạm vi
cho assembly feature tiếp theo mà bạn sẽ tạo.
2 Trong một assembly, chọn Edit, Feature Scope.
3 Chọn những component mà assembly feature này sẽ tác động bằng cách click những component dó hoặc
tên chúng trên Cây thi ết kế. Các tên component xuất hiện trong hộp thoại Edit Assembly Feature Scope.
4 Click OK.
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Đểloại một component ra khỏi list, clickcomponent lần nữatrên vùng đồhoạhoặcCâythiết kế
hoặc chọn tên này trong list và nhấn Delete key.
Để thay đổi phạm vi, click Edit, Feature Scope lần nữa và thêm bớt trong danh sáchscope.
Tạo một Assembly Feature
Assembly feature cut và hole chỉcó tác động trong assembly; các part file không bịảnh hưởng. Bạn có th ể
đặt phạm vi tác động trước khi tạo các assembly feature, hoặc có thể thay đổi phạm vi sau đó.
Tạo một Assembly Feature cut:
1.

Mở mộtsketchtrên một bề mặt hoặc mặtphẳngvà vẽ mộtprofilechocut.Profilenàycóthểcó
nhiều contour kín.

2.Click Insert, Assembly Feature, Cut, Extrude (hoặc Revolve).
3.

Đặt các option cần thiết trong hộp thoại.

4.Click OK.
Tạo một Assembly Feature hole:
1.Click bề mặt phẳng nơi bạn muốn khoan lỗ.
2.Click Insert, Assembly Feature, Hole, Simple hoặc Wizard.
3.

Đặt các option cần thiết trong hộp thoại.

4.Click Next, rồi Finish.
5.

Đểđặt chính xác vị trí lỗ, right-click Hole feature và chọn Edit Sketch. Lấy kích thước cần thiết cho
sketch.

Sửa một assembly feature:
Right-click assembly feature trong Cây thiết kế và chọn Edit Sketch, Edit Definition, hoặc Feature Scope.

Liên kết các Part
Bạn có thểliên kết nhiều part để tạo thành một part mới. Thao tác liên kết sẽ loại bỏcác surface đ i vào bên
trong các thểtích khác và đồng nhất các hình thể của các part thành một thể tích đơn.
Tạo một Joined Part
1.

Tạo các part mà bạn muốn liên k ết rồi tạo một assembly
có chứa chúng.

2.

Định vịcác part này trong assembly. Các part này có thể
tiếp xúc hoặc giao nhau.

3.

Save assembly như ng không đóng vội.

4.Chèn một part mới vào assembly:

o

Click Insert, Component, New Part.

o

Nhập một tên cho part mới và click Save.

o

Click mộtplanehoặcplanarfacetrên một
component đểđịnh vị part mới trên đó.

5.Click Insert, Features, Join.
Hộp thoại Join xuất hiện.
6.TrongCâythi ết kếhoặcvùng đồhoạ,clicknhững

component bạn muốn gộp lại.
Các tên này được liệt kê trong hộp Design component.

7.Kiểm Force surface to surface contact nếu bạn muốn liên k ết các b ề mặt trùngnhau(cũng như
các thểtích giao nha u).
8.Kiểm Hide input componentsđểẩn các component gốc sau khi hoàn tất liên kết.
9.Click OKđể tạo ra part liên kết.

180

Trước khi join – có các bề mặt coincident

Sau khi Join – các bề mặt đã bị mất

10. Đểthoátrakhỏikiểu EditingPart,right-clicktrongvùng
Assembly:assembly_name.

đồhoạvàchọn

Edit

Nhận ra các Part trong một Joined Part
Để nhận ra các part được dùng để tạo ra một joined part:
Chọn joined component và click File, Find References.
- Hoặc Trải rộng joined component, rồi mởJoin feature để xem các tham chiếu.

Weld Beads
Bạnc óthểđưacác mốihàn vớinhữngkiểukhácnhauvào mộtassembly. Mốihàn đó sẽtrởthành
assembly component mới, được tạo trong context của assembly này. Bạn có thểlàm như sau:
Xem các kiểuhàn khả dụng
 Tạo và edit các mối hàn
 Chọn các face để hàn dễdàng hơn
 Tựđộng tạo các symbol mối hàn
Weld Type
ISO
Butt
Square Butt
Single V Butt
Single Bevel Butt
Single V Butt with Root
Single Bevel Butt with Root
Single U Butt
Single J Butt
Backing Run
Fillet
Seam

ANSI
Square
Scarf
V Groove
Bevel
U Groove
J Groove
Flare-V
Flare-Bevel
Fillet
Seam
Back or Backing
Flange-Edge
Flange-Corner

Tạo và sửa các mối hàn
Tạo mối hàn giữa các component:
1 Đưa cáccomponent vào assembly và định vịchúng theo yêu cầu nếu bạn đị nh xác định kiểu hàn.
2 Click Insert, Assembly Feature, Weld Bead.
3 Trong hộp thoại Weld Bead Type, chọn một Type hàn từdanh sách, r ồi click Next.
4 Trong hộp thoại Weld Bead Surface:
Chọn một Surface Shape từdanh sách (Flat, Convex, hoặc Concave).
Xác định Top Surface Delta, Bottom Surface Delta và Radius theo yêu cầu cho Type và Surface
Shapeđã chọn. Xem Surface Delta và Radius.
5 Click Next. Hộp thoại Weld Bead Mate Surfaces xuất hiện. Đọc kỹthông tin về các bề mặt bạn sẽ chọn
cho mối hàn.
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6 Chọn các bề mặt cần thiết. Với mọi kiểu hàn, bạn đều phải chọn Contact Faces. Tuỳ theo kiểu hàn, bạn
có thể cần chọn cảStop Faces và Top Faces. Click từng hộp rồi chọn các b ề mặttrongvùng đồ hoạ.
Xem thêm Weld Face Selection Tips.
ContactFaces lànhững bề mặt đượcliên kết với mốihàn.
Hãy chọn một hay các mặt liền kềtrên từng component.

Stop Faces là những bề mặt xác định nơi bắt đầu và kết thúc
đườnghàn.Trên mỗicomponent,chọnhai bề mặt(hoặchai
nhóm face liền kề) chung cạnh với các b ề mặt tiếp xúc.

Top Faces làcác b ề mặtmà từđó sẽ lấykhoảngcách Top
SurfaceDelta.Trên mỗicomponent,chọn một bề mặtcó
chung cạnh với một bề mặt tiếp xúc.
7 Click Next.
8 Trong Weld Bead Part dialog box,xác nhận tên mặc định cho Weld Bead Part, hoặc nhập một tên cho
part mới rồi click Finish.
Sửa mối hàn:
1 Trong Cây thiết kế, mởBead component.
2 Right-click Weld Bead feature và chọn Edit Definition.
3 Trong mỗi hộp thoại, thay đổi các tham s ố cần thiết. Click Nextđể tiếp tục, click Finish khi kết thúc.
Surface Delta và Radius
Khi đưavào mốihàncó SurfaceShape của Convex hoặc Concave, bạnphảixác định Top
SurfaceDelta. Với mốihànbackingrun, bạn cũngphảixác định BottomSurfaceDelta. Nếu
Surface Shape là Flat, sẽkhông có mặt delta.
Với một mốihàn lồi,topsurfacedeltalàkhoảngcáchgiữa
điểm cao nhất của mối hàn và các bề mặt tiếp xúc.
Với mối hàn lõm, kho ả ng cách này được xác định từđiểm thấp
nhất.
Với mối hàn fillet, bạn c ó thể xác định Radius.
Đólàbán kính c ủa mộtquả cầu tưởng tượng lăn dọc đường
hàn. Các cạnh đườ ng hàn đi qua các điểm tiếp tuyến, nơi quả
cầu tiếp xúc các bề mặt tiếp xúc.
Trongminhhoạ, Radiusđượcxác địnhlà10mmvà Top
Surface Delta là 2mm.

Đơn giản hoá các Assembly
Khái niệm
Các assembly lớ n có hàng trăm component. Bạn có th ểđơn giản hoá một assembly phức tạp bằng cách tắt

bật khả năng nhìn thấy của các component và thay đổi trạng thái chặn của chúng
Có những lý d o đểđơn giản hoá một assembly:
Để cải thiện tốc độ thực hiện của hệ thống, đặc biệt đối với những assembly rất lớn.
Để tạo những hình biểu diễn rõ ràng của assembly chỉ gồm một số component nào đó và không có
những chi tiết rườm rà khác.
Để tạocácbiến thể thiết kế của mộtassembly, với những sự phối hợpcác component một cách
khác nhau và c ác c ấu hình khác nhau c ủa chúng.
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Tắt bật hiển thị
Bạn có th ể tắt bật hiển thị các component. Tắt hiển thị một component sẽ tạm loại nó ra khỏi view, cho phép
bạn làm việc với các component nằm dưới nó.
Ẩnhoặcchothấy mộtcomponentchỉảnh hưởng đến sựhiểnthị củacomponent. Ẩncáccomponentcó
cùng hiệu ứng như chặn (xem Trạng thái chặn củacomponent).
Tắt bật khả năng hiển thịkhông làm thay đổi tốc độ tái lập hoặc tính toán như ng làm thay đổi tốc độ hiển thị.
Tắt bật hiển thị một component:
1.Trong Cây thiết kế hoặc vùng đồ hoạ, right-click component và chọn Component Properties.

Để thay đổi vài component một lần, giữCtrl trong khi chọn, sau đó right-click và chọn Component
Properties.
2.Trong hộp thoại Component Properties, dưới Visibility, kiểm Hide Model.
3.

Để chuyển sang hiển thịcho các cấu hình khác, kiểm Specify configurations to change.
Một hộp thoại xuất hiện. Chọn các cấu hình bạn muốn cho hiển thị.

4.Click OK.
Đểhiểnthị lạicáccomponent,chọnnhữngcomponentnàytrongCâythiết kế, rồi sửa Component
Properties.
Các cách t ắt bật hiển thịkhác:

Right-click componentvàchọn Hide Component hoặc Show Component. Phươngphápnàychỉ
thay đổi hiển thị của cấu hình đang kích hoạt.
Chọn component rồi click Hide/Show Component

trên thanh công cụ Assembly.Phương pháp

này chỉ thay đổi hiển thị của cấu hình đang kích hoạt.
Chọn component rồi click Edit, Hide(Show, hoặc Show with Dependents), This Configuration (
All Configurations, hoặc Specified Configurations).

Các trạng thái chặn Component
Tuỳtheo công vi ệc định làm, bạn có th ể xác định một trạng thái chặn phù hợp cho các component. Điều này
có thểlàm gi ảm dung lượng dữ liệu phải tải và tính toán khi bạ n làm việc. Assembly hiển thịvà tái lập nhanh
hơn và bạn phát huy hi ệu suất của tài nguyên h ệ thống được cao hơn.
Có ba tr ạ ng thái chặn các assembly component:

Resolved (giải)
Resolved(hoặcunsuppressed)làtrạngtháibìnhthường củacácassemblycomponents. Mộtresolved
component được tải hoàn toàn vào memory, đầy đủ chức năng và truy cập hoàn toàn. T ất cả các dữ liệu mô
hình của nó đều khả dụng, các entity củ a nó có thểđược chọn, tham chiếu, edit, dùng trong các cưỡng chế

và v.v…
Suppressed (chặn)
Bạnc óth ểsử dụngtrạngtháichặn đểđưa tạm mộtcomponentrakhỏiassembly,màkhôngphảixoá
chúng.Nó s ẽkhông được tải vào bộnhớ và không cònlà thành phần của assembly. Bạn không thể thấy
một component đã bị chặn hoặc chọn bất cứentity nào của nó.
Một component bị chặn được đưa ra khỏi bộ nhớ, tốc độ tải, tái lập và hiển thịđược cải thiện. Do mức độ
phức tạp giảm, tốc độtính toán cho những component còn lại được tăng lên.
Đươngnhiên,các cưỡng chếliênquan đến các component bị chặn cũng bị chặn theo. Kết quả là một số
component trong assembly có thể trởthành chư a hoàn toàn được định vị. Các In-context feature tham chiếu
đến những component bị chặn cũng bị tác động. Khi bạn phục hồi lại một component bị chặn, có th ể xảy ra
các xung đột. Vì vậy, hãy thận trọng sử dụng trạng thái chặn khi tạo mô hình.
Thay đổi trạng thái chặn các components:
1.Trong Cây thi ết kế hoặc vùng đồ hoạ, right-click component bạn muốn và chọn Component Properties.

Đểthay đổinhiềucomponent một lần,giữCtrl keykhichọncáccomponent, rồiright-clickvàchọn
Component Properties.
2.Trong hộp thoại Component Properties, dưới Suppression State, chọn trạng thái bạn muốn.
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3.

Để thay đổi trạng tháichặnchocác cấu hìnhkhác, kiểm Specify configurations to change, rồi click
OK. Một hộp thoại xuất hiện. Chọn các c ấu hình bạn muốn thay đổi.

4.Click OK.
Các cách thay đổi trạng thái chặn khác:

Click mộtcomponent, rồiclick ChangeSuppressionState

trênthanhcông cụAssembly.

Phương pháp này chỉ thay đổi trạng thái chặn cho cấu hình đang kích hoạt.
-hoặc-Click Edit,Suppress (hay Unsuppress), ThisConfiguration (AllConfigura-tions,
Specified Configurations).
Nếu bạn chọn Specified Configurations, một hộp thoạixuấthiện.Chọn các c ấu hình bạnmuốn
thay đổi từdanh sách và click OK.
Để giải hoàn toàn (huỷ chặn) một component bị chặn, right-click nó và chọn Set to Resolved. Tất cả
các cấu hình c ủa component sẽđược giải.
Để giải hoàn toàn tất cả các lightweight part, right-click assembly icon tại đỉnh Cây thiết kế và chọn
Set Lightweight to Resolved.
NOTE: Bạn không thểđặt chỉ một số cấu hình xác định của các components thành lightweight.
Lightweight (tải nhẹ)
Bạn có thể tải một assembly với các part kích hoạt toàn phần hoặc tải nhẹ.
Khi mộtpart là fully resolved, tất cả các dữ liệu của mô hình đều được tảivào memory.
Khi mộtpart là lightweight, chỉ có một bộphận dữ liệumô hình được tải vào memory. Những dữ
liệu còn lại chỉđược tải trên-cơ-sở-nếu-cần.
Bạncó th ể cải thiện tốc độlàm việc củanhữngassembly lớn mộtcách đáng kể bằ ngcách sử dụng c ác
lightweight part. Việc tải một assemblycó những lightweight part nhanh hơn việc tải assembly đó với các
part toàn tải.
CácLightweightpartcóhiệu quảvì toàn bộ dữ liệu môhình của chúngchỉđược tải lênkhi cần thiết. Chỉ

những part được bạn chọn và những part chịu tác động của các thay đổi trong qu á trình edit b ạn đang thực
hiện mới trởthành toàn tải.
Những assembly với các lightweight part tái l ập nhanh hơn do có ít dữ liệu cầnphải tính toán. Các cưỡng
chếtrên một lightweight part vẫn được giải quyết và bạn có thểedit các cưỡng chế có sẵn.
Tải các lightweight part:
1.Click Tools, Options. Trên nhãn System Options, click Performance.
2.Under Assemblies, kiểm Automatically load parts lightweight.
Bạn có th ểđặt option trong một assembly mở.
Mở một assembly với các lightweight part:
1.Click File, Open. Hộp thoại Open xuất hiện.
2.Kiểm Lightweight, tìm đến tài liệu assembly và click Open.
Khi hộp kiểm này được chọn, tất cảcác part được tải lightweight khi bạn mở một assembly. Chỉ trừ
nhữngpartcónhữngfeature củaassemblylàluôn được tảitoànphần(xem CácAssembly
Feature).CácSub-assembly tựchúngkhông được tảilightweight,nhưng từngpartriêngtrong
chúng lại là lightweight. Khi bạn trỏ một lightweight part trong vùng đồhoạ, một con trỏhìnhlông
chim

hiển thịvà part này được đặt trong một hộp bao.

NOTE: Các Lightweight part chỉđược dùng khi mô hình ở trong Shaded mode. Nếu mô hình t ại lần
lưu cuối ở trong Hidden Lines Removed, Hidden In Gray, hoặc Wireframe mode, các lightweight
part sẽkhông được dùng.
Đặt một hoặc nhiều component thành lightweight:
1.

Với một component, right-click component và chọn Set to Lightweight.

2.

Vóitoàn bộassembly,right-clickicon mứccaonhất củaassemblyvàchọn SetResolvedto

Lightweight . Optionnày cũng khả dụng cho tất cả các component của một sub-assembly khi bạn
right-click sub-assembly đó.
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So sánh các trạng thái chặn Component
Resolved
Tải vào bộ nhớ
Nhìn thấy

Yes
Yes

Các Feature khả dụng trong Cây thiếtYes
kế
Các Face và edge truy cập được choYes
các cưỡng chế
Giải quyết các cưỡng chế
Yes
Giải quyết các In-context feature
Yes 1
Giải quyết các Assembly feature
Yes
Được quan tâm trong toàn b ộ các

Yes

Lightweight
Một phần
Yes 2
Yes 3
Yes 3
Yes
Yes 4
Yes 4

SuppressedHidden
No
No
No
No
No
No
No

Theo yêu cầu 2 No

Yes
No
No
No
Yes
Yes
Yes
Yes

thao tác

Có thểđược edit trong context
Tốc độ tải và tái lập
Tốc độ hiển thị

Yes
Bình thường
Bình thường

Yes 3
Nhanh hơn
Bình thường

No
Nhanh hơn
Nhanh hơn

No
Bình thường

Nhanh hơn

1.Các In-context feature trên những resolved part có tham chiếu các lightweight part cập nhật tựđộng.
2.Toàn bộcácoperation gồmMassProperties,InterferenceDetection,ExplodedView,Advanced

Selection và Advanced Show/Hide, giải các phương trình, hiển thị các non-shaded view và section
view, cũng như export đếncác định dạng file khác. Khi các lightweight part được đưa ra, software
nhắc bạn giải chúng hoặc huỷ operation.
3.Các Lightweight part được giải tựđộng khi được chọn cho operation này.
4.Khicácin-contextfeature,assemblyfeature,phươngtrìnhtác động tớinhữnglightweightpart,
chúng sẽđược giải khi tái lập assembly.

Assembly Envelopes (Khối hộp bao)
Hộpbao là một dạngcomponent đặcbiệt củaassembly. Nó là mộtcomponentthamchiếuvà bị bỏqua
trongtoàn bộcácthaotác củaassembly (Bill of Materials,MassProperties,v.v…).Chức năngnàycho
phép bạn chọn các component dựa trên những vị trí của chúng đối với thểtích khối hộp bao (trong, ngoài
hoặc giao nhau).
Bạncóthể sử dụng chính mộtkhối hộpbao đểnhanhchóng thay đổi khả năngnhìn thấy được của các
component trong assembly. Bạn cũng có thể sử dụng một envelope (đơn hoặc phối hợp với các thuộ c tính
file), để chọn các component cho các thao tác edit khác như suppress, copy, hay delete.
Thành phần envelope này phải là một thể tích đặc (không được rỗng). Bởi vì sự lựa chọn với các envelope
dự a trên c ác th ểtích giao nhau g iữa các component với envelope. Nó không dự a trên s ự ngăn chặn của vỏ

hộp envelope.
Các Envelope hiển thịmàu xanh nhạt và trong suốt khi bạn dùng Shaded view mode. Một Envelope feature
được đưavàoConfigurationManagercho mỗienvelopemà bạn tạo. Cũngnhư vậy,cácenvelope được
phân bi ệt trong Cây thiết kế.
Tạo cácEnvelope của Assembly
Bạn có thể tạo một envelope bằng một tài li ệu part có sẵn hoặc trong assembly.
Tạo một envelope từ một file:
1.Click Insert, Envelope, From File.
2.Trong hộp thoại Open Reference, chọn part file đểdùng như một envelope, rồi click Open.
3.Clicktrongassemblywindow nơi bạnmuốn đặtenvelopecomponent. Bạncóth ể cưỡngchế
envelope component với các component khác trong assembly đểđịnh vịchính xác cho nó.
Tạo một envelope trong ngữ cảnh assembly:
1.Click Insert, Envelope, New.
2.Trong hộpthoại SaveAs,nhập mộttên choenvelopecomponent mới rồiclick Save. Một tàili ệu
part với tên này s ẽđược mở.
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3.Click một bề mặthoặc mặtphẳngtrong cửa sổassembly, nơi bạnmuốn bắt đầu vẽenvelope
component. Plane 1 của envelope component mới được cốđịnh với bề mặt hoặc mặt phẳng được
chọn với tương quan Inplace.
4.

Tạo base feature và thêm các feature bất kỳ cho envelope component.

Bạn có th ể tham chiếu hình học của các assembly component khi tạo envelope component. Nếu các đối
tượng tham chiếu thay đổi, envelope sẽ cập nhật tương ứng.
5.Khi tạo xong envelope mới, right-click trong vùng đồ hoạ và chọn Edit Assembly:assembly_name.
Loại bỏ các Assembly Envelope
1.Chọn envelope component trong Cây thiết kế hoặc vùng đồ hoạ. Bạn cũng có thể chọn Envelope
feature trong Bảng cấu hình.
2.Nhấn Delete, hoặc right-clickvà chọn Delete. Cả envelope component và envelope feature đều bị
xoá.
Chọn bằng Envelope
Cho phép bạn chọn các component cho những thao tác edit, dựa trên vị trí tương quan của chúng đối với

một envelope component.
1.Trong Bảng cấuhình,right-click Envelope componentvàclick Selectusingenvelope. Apply
Envelope dialog box xuất hiện.
2.Chọn một hoặc nhiều hộp kiểm để chọn các component:
Insideenvelope.Cáccomponent nằm gọntrongenvelope sẽđượcchọn.Chúng gồmcác
component nằm trong envelope và không có một face nào chạm tới vỏenvelope này.
Outsideenvelope.Cáccomponenthoàntoàn nằmngoàienvelope sẽđượcchọn Gồmcác
component bên ngoài envelope và không có face nào ch ạm vào envelope này.
Crossing envelope. Các component cắt qua envelope được chọn.
3.Click OK. Các component phù hợp điều kiện sẽđược chọn và highlighted.
Áp dụng Envelope
Cho phép bạn chọ n tiêu chuẩn đểẩn hoặc hiển thị các component, dựa trên vị trí tương quan của chúng đối

với một envelope.
Áp dụng tiêu chuẩn với một envelope:
1.Trong Bảng cấu hình, right-click Envelope và chọn Show/hide using envelope. Hộp thoại Apply
Envelope xuất hiện.
2.Chọn một hoặc nhiều tiêu chuẩn Criteria cho các component sẽđược chọn.
3.Chọn Show part components (hiển thị) hoặc Hidepart components (ẩn).
4.

Xác định sẽlàm gì với những component còn lại:

Với Show partcomponents, bạn có th ểHide it (không cần biết trạng tháihiển thịhiện thời),
hoặc Leave its show/hide state as is.
Với Hide part components, bạn có thểShow it (không cần biết trạng tháihi ển thịhiện thời),
hoặc Leave its show/hide state as is.
5.Click OK. Sự hiển thị cập nhật đểẩn hoặc hiện các component phù hợp với lựa chọn của bạn.

Chọn Component theo thuộc tính
Bạn có thể chọn các component cho những thao tác edit dựa vào các thuộc tính. Các thuộc tính gồm những
thứđược xác định dưới File, Properties, Custom và Configuration Specific, cũng nhưnhững thuộc tính
xác định đối với các tài liệu SolidWorks, gồm Part volume, Configuration name, Document name, và Part
mass.
Ví dụ, bạn ấn định hệ thống thuộc tính người dùng cho t ừng component trong một assembly. Bạn xác định
tên hệ thống chứa component này và bằng một giá trị. Sau đó, bạn chọn tất cảcác component có thuộc tính
hệ thống tuỳ biến có giá trị là Cooling hoặc Heating. Điều này s ẽ lựa chọn tất cả các component thuộc về hệ
thống cooling hoặc heating của assembly.
Trước khi bạn có th ể sử dụng những phươ ng pháp chọn component này trong một assembly, bạn phải giải
hoàn toàn các lightweight part có trong đó.
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Hiển thị các assembly
Exploding (tháo rời) một Assembly
Với mục đíchchế tạo,thườngphảitách
riêng các component của một assembly để
phân tích các t ương quan của chúng. Hình
tháo rời của mộtassemblychophép bạn
quans átnó vớ icáccomponentriêng rẽ.
Khi một assembly bị explod, bạn không thể
gán thêm cưỡng chếvào assembly.
Một hình explod có th ể có một hoặcnhiều
bước tháo. Exploded view được lưu trong
cấuhìnhasse mb lymànó được tạo. Mỗi
cấu hình có thể có một exploded view.

Chất lượng hình ảnh trong các Assembly
Bạn có thể kiểm soátchất lượng các kiểu hiển thịHidden Lines Removed và Hidden In Gray khi có các
thểtích giao nhau trong một assembly. Bạn có thể chọn để có sự hiển thịchính xác hơn, nhưng vì thế tốc
độ sẽ giảm.
Bạn cũng có thể kiểm soát chất lượng Shaded và Wireframe của các component trong assembly bằng việc
thay đổi chất lượ ng hình ảnh của assembly. Khi bạn thay đổi chất lượng hình ảnh của assembly, bạn có thể
chọn để áp dụng các thiết lập cho mọi component tham chiếu.
Thay đổi chất lượng hình ảnh của assembly có các thểtích giao nhau:
1.Click Tools, Options.
2.

Trênnhãn SystemOptions,click EdgeDisplay/Selection, rồikiểm Highqualitydisplayof

interfering bodies in HLR/HLG.
Thay đổi chất lượng hình ảnh cho tất cả các component trong một assembly:
1.Click Tools, Options.
2.

Trênnhãn DocumentProperties,click ImageQuality, rồikiểm Applytoallreferencedpart

documents.
3.Di chuyển các thanh trượt Shaded hoặc Wireframeđể thay đổi chất lượng hình ảnh. Bạn phải chọn
Custom trước khi có thể di chuyển các thanh trượt.
4.Click OK.

Màu sắc và diện mạo trong các Assembly
Theo mặc định, các component bạn đưa vào một assembly được hiển thịtheo màu được xác định trong tài
liệu part gốc, trong các kiểu hiển thịShaded và Wireframe. Bạn có th ểdùng màu đè cho các instance được
chọnhoặcdùngmàu mặc định củaassembly. Bạn cũngcóthể sử acácthuộ ctính vậtliệunhư
Transparency và Shininess. Những thay đổi này không tác động đến tài li ệu part gốc.
Thay đổi màu cho các component được chọn:
1.Click một component trong Cây thiết kế hoặc vùng đồ hoạ. Để chọnnhiềucomponent, giữCtrl khi
chọn.
2.Click Edit Color

trên thanh công cụ Standard.

Để chọn màu mới, lựa trong palette, hoặc xác định một màu custom r ồi click Apply.
Đểdùng màu mặc đị nh cho tài liệu assembly, click Use assembly (xem thủ tục tiếp theo).
Để trở lại màu trong tài liệu part gốc, click Remove.
3.Click OK.
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Xác định màu mặc định cho assembly:
1.Click assembly icon tại đỉnh Cây thiết kế, rồi click Edit Color .
2.Chọn một màu t ừ palette, hoặc tự xác định và click OK. Đây là màu sẽđược dùng khi bạn click Use
assembly cho component được chọn.
Edit màu và các thu ộc tính cao cấp của component được chọn:

1.Right-click component trong vùng đồ hoạ hoặc Cây thiết kế và chọn Component Properties.
Đểthay đổimàu c ủa mộtvàicomponent một lần,giữCtrl trongkhi bạnchọnchúng rồi right-clickvà
chọn Component Properties.
2.Click nút Color.

Để áp dụng một màu mới, click Change Color, chọn một màu từpalette và click OK.
Đểdùng màu mặc định của tài liệu assembly, click Use Assembly.
Để phục hồi component về màu gốc trong tài liệu part, click Remove Color.
3.Click Advancedđểđặtcácthuộctínhkhácchocomponent đượcchọn,nhưTransparency và
Shininess.
4.Click OK. Màu của các instance thay đổi, nhưng không tham chiếu tài li ệu part .
Thay đổi màu một component và tài liệu gốc của nó:
1.Right-click component trong vùng đồ hoạ hoặc Cây thiết kế và chọn Edit Part.
2.Click Tools, Options. Trên nhãn Document Properties, click Colors.
3.Chọn Shading và click Edit.
4.Chọn màu mới, click OKđểđóng hộp thoại Color và lại OKđểđóng hộp thoại Options.
5.

Đểtrở lại edit assembly, right-click assembly icon tại đỉnh Cây thiết kế và chọn Edit Assembly.

Thay đổi màu hiển thị wireframe của các component:
Click View, Display, Use Component Color in HLR/HLG.
Khi menu item này được chọn, các component của assembly xuất hiện trong màu wireframe/HLR
của component.
Khi menu item này bị huỷ chọn, các component của assembly xuất hiện trong màu wireframe/HLR
của assembly.

Ghi chú trong các Assembly
Để xác định sự hiển thịcác ghi chú trong một assembly, right-click thư mục Annotations
kế và chọn Details. Trong hộp thoại Annotation Properties, bạn có những option sau:

trong Cây thiết

Display filter. Chọn kiểu ghi chú để hiển thị theo mặc định. Để chọn kiểu đặc biệt, huỷ kiểm Display
all types và chọn những kiểu bạn muốn.
Text scale. Chỉnh cỡ text cần thiết.
Always display text at the same size. Khi chọn, tất cảcác ghi chú và kích thước hiển thịcùng một
cỡ, bất kể zoom.
Display items only in the view orientation in which they are created. Khi kiểm, tất cảcác ghi chú
chỉ hiển thịkhi mô hình được nhìn ởcùng hướng khi ghi chú được tạo.
Displayassemblyannotations. Tắt bậthiểnthịcácghichú, gồm cảcácghichú c ủ atàiliệu
assembly và part.
Use assembly’s setting for all components. Đặt hiển thị tất cảcác ghi chú phù hợp với thiết lập
củ atàiliệuassembly,không đểý đếnthiết lập củacáctàili ệupart.Dùngoptionnàysuốt với
Display assembly annotationsđể hiển thị những phối hợp ghi chú khác nhau.

Các thểtích giao nhau
Trong một assembly phức tạp, có th ểkhó mà phát hiện nơi các component bị giao nhau. Bạn có thểtìm ra
sự giao nhau giữa các component để khả o sát chúng.
1.Click Tools, Interference Detection.
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2.Chọn hai hoặc nhiềucomponent trong assembly, hoặc click một assembly icon (mức cao nhất của
hoặc sub-assembly) trong Cây thiết kế. Nếu bạn click mức assembly cao nhất, tất cả các component
trong assembly này sẽđều được kiểm tra.
3.Kiểm Treat coincidence as interference nếu bạn muốn các đối tượng tiếp xúc c ũng được coi như
là giao nhau. Nếu không, các đối tượng tiếp xúc hoặc gối nhau sẽđược bỏ qua.
4.Click Check.
Nếucó sựgiaonhau, hộp Interferenceresults sẽ
liệtkêcáctrường hợpgiaonhau(mỗitrường hợp
đượcbáocáocho một cặpcomponentgiaonhau).
Khi bạnclick mộtitemtronglistnày,thểtíchgiao
nhauhighlightedtrongvùng đồhoạvàtêncác
component liên quan sẽđược liệt kê.
Thểtíchgiaonhau đượcbáocáo dưới dạngchiều
dài, rộng và cao của hộp bao vùng giao nhau. Những
con sốnày hiển thịtrong vùng đồ hoạ.
5.

Với hộp thoại vẫn đang mở, bạn có th ể chọn những component khác để kiểm tra. Right-click trong
vùng đồ hoạ và chọn Clear Selections, rồi chọn các component mới và click Check.

6.Click Closeđểđóng hộp thoại. Khi hộp thoại đã đóng, th ểtích giao nhau c ũng biến mất.
TIP: Nếuviệcpháthi ệnra sựgiaonhaulàquantrọng,hãykiểmtra mỗikhidichuyểnhoặcquay một
component.

Phát hiện sự va chạm
Bạn có th ểphát hiện những va chạm với các component khi di chuyển hoặc quay một component. Software
có thểphát hiện những va chạm của toàn bộ assembly hoặc một nhóm component được chọn. Bạn có thể
tìm các va chạm cho component được chọn hoặc cho tất cả các component di chuyển theo các cưỡng chế
với component được chọn này.
1.Click Move Component hoặc Rotate Component .
2.Chọn kiểm Collision Detection trong Bảng thuộc tính.
3.

Xác định phạm vi tìm kiếm bằng cách chọn một trong những option sau:

oAllcomponents - Nếucomponent bạndichuyểntiếpxúc vớicomponent bấtkìkháctrong
assembly, sự va chạm sẽđược phát hiện.
oThese components - Chọn các components cho hộp Selected Items, rồi click Resume Drag.
Nếucomponent bạndichuyểntiếpxúc với mộtcomponenttrong hộp SelectedItems, sựva
chạm sẽđược phát hiện. Những va chạm với các component không có trong list được bỏ qua.
4.Chọn kiểm Dragged part onlyđể kiểm tra va chạmchỉ với những component mà bạn chọn đểdi
chuyển. Nếu không chọn hộp kiểm này, các component bạn chọn để di chuyểnvà cáccomponent
khác di chuy ển do cưỡng chế với các component được chọn, đều được kiểm tra.

5.Kiểm Stop at collisionđể dừng của component khi nó chạm vào đối tượng khác.
6.

Dưới Options, chọn từ các hộp kiểm sau:
oHighlight faces – Các bề mặt va chạm sẽ highlighted.
oSound - Computer kêu beep khi tìm ra va chạm.
oIgnore complex surfaces – Các va chạm chỉđược phát hiện trên những kiểu bề mặt: phẳng,
trụ, côn, c ầu và torodial.

7.Click OKđể kết thúc và thoát.

Khe hởđộng
Bạn c ó thểpháthiện khe hởđộng giữa cáccomponent khi di chuyển hoặc quay một component. Lúc đó,
một kích thước xuất hiện chỉ thị khe hở nhỏ nhất giữa các component được chọn.
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Thêm vào đó, bạn có thể ngăn không cho hai component di chuyển hoặc quay trong một khoảng cách xác

định đối với nhau.
Phát hiện khe hởđộng giữa các component:

1.Click Move Component hoặc Rotate Component .
2.Kiểm Dynamic Clearance trong Bảng thuộc tính.
3.Click Selected Component Geometry
4.Click Stop on Collision

, chọn các component để kiểm rồi click Resume Drag.

và gõ một giá trị vào hộp để ngăn các component được chọn di chuyển

trong cựli này.
5.Kéo một trong các component được chọn trong vùng đồ hoạ. Lưu ý kích thước xuất hiện trong vùng

đồhoạvàtrong Bảngthuộctính.Kíchthướcnàylàkhoảngcáchnhỏnhấtgiữacáccomponent
đượcchọn;kíchthướ cnày c ậpnhật độngkhi bạnkéocomponent. Đồngthời,trong Bảngthuộc
tính, m ột giá trị xuất hiện trong dấu ngoặc. Đó là kích thước nhỏ nhất tìm được khi kéo.
6.

Dưới Options, chọn từ các hộp kiểm sau:
oSound - Computer sẽ kêu beep khi chạm tới cự li nhỏ nhất trong Stop on Collision.
oIgnorecomplexsurfaces -Chỉtìmkhe hởgiữacácki ểu bề mặtphẳng,trụ,côn, cầuvà
torodial.

7.Click OKđể kết thúc và thoát.

Nâng cao sự lựa chọn và hiển thị các Component
Trong mộtassembly,chúngchophép bạnxác đị nhtiêuchuẩnchọn lựa dựatrêncácthuộctính c ủa
component. Tiêu chuẩn có th ểđược lưu và tải lại đểdùng sau này.
Nâng cao s ự lựa chọn Component

Bạn xác đị nh tiêu chuẩn lựa chọn bằng việc xác định các thuộc tính,các điều kiện và các giá trị thuộc tính
của những component bạn muốn chọn.
1 Click Tools, Advanced Select.
2 Dưới Defineadditionalcriteria, chọn một Property từlist.Cácthuộc tính gồm những thứ liệtkê dưới
File, Properties, trên Custom hoặc các nhãn Configuration Specific, với một số thuộc tính SolidWorks
xác định.
3 Select một Condition và nhập một Value.
Cho rất nhiều thuộc tính, điều kiện gồm các thao tác tính toán chuẩn.
Cho một số thuộc tính, điều kiện gồm is (exactly), is not, và contains. Bạn dùng containsđểxác
định một chuỗi text là một phần của dòng chữgiá trị, ví dụ, giá trị "simplified" có chuỗi "sim".
ChothuộctínhSolid Worksxác định Partvolume, điềukiện gồm isinside,iscrossing,và is
outside.Nhữnggiátrịkhả dụnglàcáctên củanhữngenvelope bất kỳmà bạn đãxác định.Xem
Assembly Envelopes.
4 Click Addđểđưa tiêu chuẩn lựa chọn vào Criteria list.
5Đểđưa tiêu chuẩ n khác vàodanh sách này,click And hoặc Or như một toán tử logical để kết hợp tiêu
chuẩn, sau đó xác định Property, Condition, và Value khác. Click Add sau khi xác định mỗi tiêu chuẩn.
6Đểxoá một tiêuchuẩn khỏi danh sách, click trong cột đầu tiên c ủa danhsách Criteria, cạnh tiêuchuẩn
cần xoá. Một hộp xanh xuất hiện cạnh lựa chọn. Click Delete.
7 Khi đã xác định tất cảcác tiêu chuẩn cần thiết, click Apply. Các component được chọn sẽphát s àng. N ếu
cần, bạn có thể thay đổi lựa chọn và lại click Apply.
8 Nếumuốn, bạncóthểSaveCriteriađểdùngsauhoặc LoadCriteria mà bạn đã lưu từtrước.Xem
Saving and Reloading Selection Criteria.
9 Click

nếu muốn giữ hộp thoại vẫn mởcho thao tác chọn tiếp theo.

10 Thực hiện các thao tác thay đổi cần thiết nhưSuppress, Hide, hoặc Copy.
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Nâng cao Hide/Show các Component
Với các thao tác hi ển thị và ẩn trong một assembly, bạn cũng có thể kiểm soát khả năng nhìn thấy của các
component không phù hợp với tiêu chuẩn đã xác định. Bạn có thể sử dụng cùng phươ ng pháp xác đị nh tiêu
chuẩn lựa chọn các component nhưđã mô tảở mục trên, Nâng cao sự lựa chọn Component
1 Trong Bảng cấu hình, right-click cấu hình kích hoạ t và chọn Advanced Show/Hide.
2 Dưới Define additional criteria, chọn một Property từ list hoặc gõ một tên thuộc tính. Các thuộc tính gồm
những thứ liệt kê trong list mặc định dươid File, Properties, trên nhãn Custom tab, và một số tất cả các
SolidWorks xác định.
NOTE: Các tên thuộc tính Custom được bạn đưa vào không thể hiện trong danh sách này nhưng bạn có
thể nhập chúng vào hộp Property.
3 Chọn một Condition, và nhập một Value.
Với rất nhiều thuộc tính, các điều kiện gồm is (exactly), is not, và contains (một chuỗi text là một phần
của text giá trị. Ví dụ, giá trị "simplified" chứa chuỗi "sim".)
Với thuộc tính SolidW orks xác định Part volume, các điều kiện gồm is inside, is crossing, và is outside,
và các giá trị khả dụng gồm các tên tất cảcác envelope b ạn đã xác định.
4 Click Addđể gộp tiêu chuẩn bạn xác định vào Criteria list.
5 Để thêm tiêu chuẩn khác vào list này, click And hoặc Or nhưtoán tử logical để kết hợp tiêu chuẩn rồi xác
định Property, Condition, và Value khác. Click Add sau mỗi khi xác định một tiêu chuẩn mới.
6 Khiđãxác địnhxong tất cảcác tiêu ch uẩn, click Apply. Các component được chọn sẽ highlighted. Nếu
cần, bạn có thể thay đổi lựa chọn và lại click Apply.
7 Dưới Operations, click Show part components hoặc Hide part componentsđể xác định khả năng hiển
thị của các component không phù hợp với tiêu chuẩ n này.
8 Xác đị nh làm gì với những component không phù hợ p tiêu chuẩn:
Nếu bạn đã click Show part components trong bước 7, bạn có thểHide it (bất kể trạng tháihi ển
thị hiện thời), hoặc Leave its show/hide state as is.
Nếu bạn đã click Hide part components trong bước 7, bạn có thểShow it (bất kể trạng tháihi ển
thị hiện thời), hoặc Leave its show/hide state as is.
9 Click Apply. Nếu cần, bạn có thể thay đổi lựa chọn và lại Apply.
10 Nếumuốn, bạncóth ểSaveCriteriađểdùngsauhoặc LoadCriteria mà bạn đã lưu từ trước.Xem
Saving and Reloading Selection Criteria.
11 Click Close khi đã hài lòng với những lựa chọn.
Lưu và tải tiêu chuẩn lựa chọn
Khi bạn sử dụng Advanced Component Selection hoặc Advanced Show/Hide Components, bạn có thể
lưu tiêu chuẩn lựa chọn vào một file. Sau đó, bạn có th ể tải nó lại đểnhanh chóng áp dụng cùng tiêu chuẩn
lựa chọn những khi bạn cần.
Lưu tiêu chuẩn lựa chọn:
1 Trong hộp thoại Advanced Component Selection hoặc Advanced Show/Hide Components, chọn một
nhóm tiêu ch u ẩn lựa chọn.
2 Click Save Criteria.
3 Trong hộp thoại Save Criteria, tìm đến thư mục bạn muốn lưu, nhập một tên file và click Save.
Vấn đề này được lưu với phần mở rộng .sqy
Tải tiêu chuẩn lựa chọn:
1 Trong hộp thoại Advanced Component Selection hoặc Advanced Show/Hide Components, click Load
Criteria.
2 Trong hộp thoại Load Criteria , tìm đến file đó (.sqy) và click Open.
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Các cấu hình
Khái quát
Các cấu hình cho phép bạn tạo nhiều biến thểkhác nhau của một mô hình part hoặc assembly trong một tài
liệu duy nhất. Các cấu hình cung cấp một cáchthức tiện lợi đểphát triểnvàquản lý một họmôhình với
những khác biệt vềcác kích thước, các component, hoặc các tham sốkhác.
Để tạo một cấu hình, bạn cần xác định tên và các thuộc tính r ồi thay đổi mô hình để tạo ra các thiết kế biến
thể bạn muốn.
Trong tài li ệu part , các cấu hình cho phép bạn tạo họ sản phẩm với các kích thước, cácfeature và
những thuộc tính khác nhau, k ể cảcác thuộc tính người dùng.
Trong tài liệu assembly, các cấu hình cho phép bạn tạo:

o

Các phiên b ản đơn giản của một thiết kế bằng cách chặn hoặc ẩn một số component.

o

Họ của các assembly sử dụng những cấu hình khác nhau c ủa các component, những tham số
khác nhau c ủa các assembly feature, hoặc các kích thước khác nhau.

Bạncó thể tạ o các c ấu hình theo c ách thủcông,hoặ c có thể sử dụng bảng thiết kếđể tạo nhiều cấu hình
cùng một lúc.
Các bảng thiết kế cung cấp một cách thức tiện lợi để tạo và quản lý các cấu hình trong một bảng tính dễ sử
dụng. Bạn có th ể sử dụng bảng thiết kế trong cảcác tài li ệu part và assembly và có thể hiển thị bảng thiết kế
trong các bản vẽ.
Các thuộc tính người dùngđã được tạo trong bảng thiết kế sẽ tựđộng được đưa vào nhãn Configuration
Specific trong hộp Summary Information.

ConfigurationManager (Bảng cấu hình)
Bảng cấu hìnhbên trái cửa sổ SolidWorks là một phương tiện để tạo, chọn vàxem xét các cấu hình của
part và assembly trong một tài liệu.
Bạn có thể tách đôi Bảng cấu hình và hiển thị cả hai Bảng cấu hình, hoặc gộp Bảng cấu hình với Cây thiết
kế hay Bảng thuộc tính.
Đểkích hoạt Bảng cấu hình:
Click nhãn ConfigurationManager

dưới đáy panel bên trái.

Các cấu hình được liệt kê riêng b iệt.
Để trở lại Cây thiết kế:
Click nhãn FeatureManager design tree

.

Trong Bảng cấu hình, bạn có thểlàm tác vụ sau:
 Thêm một cấu hình mới
 Thêm một hình exploded cho assembly
 Kích hoạt một cấu hình
Xem các thuộc tính của một cấu hình
Ẩn/hiện các component trong một assembly

Thêm cấu hình – các thuộc tính của cấu hình
1 Nhập một tên cho cấu hình trong hộp Configuration Name. Tên này không được có các ký tự “/” và “@”.
Một thông điệp cảnh báo s ẽxuất hiện khi bạn đóng hộp thoại nếu trườ ng tên có chứa những ký tự này
hoặc để trống hay đặt trùng với một tên có sẵn.
2 Nhập một Comment (chú giải) để mô tả cấu hình này (tuỳ bạn).
3 Chọn Properties for newly inserted items (các thuộ c tính cho những mục mới nhập).
Nhữ ng option này ki ể m soát các ng ẫ u nhiên khi những item mới được đưa vào c ấu hình khác và sau đó,
cấu hình này được kích hoạt lại. Chúng chỉ áp dụng cho các cấu hình c ủa assembly:
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Suppress features and mates. Khi được kiểm, các cưỡng chếvà feature mới, đã được đưavào
các cấuhìnhkhác, s ẽ bị chặn trong cấuhìnhnày. N ếu không, chúng sẽkhông bị chặn trong cấu
hình này.

Suppresscomponentmodels. Khi đượckiểm,cáccomponent mới, đã được đưavàocác cấu
hình khác, sẽ bị chặn trong cấu hình này. Nếu không, chúng sẽkhông bị chặn trong cấu hình này.
Hidecomponentmodels. Khi đượckiểm,cáccomponent mới, đã được đưavàocác cấuhình
khác, s ẽẩn trong cấu hình này. Nếu không, chúng sẽđược biểu diễn trong cấu hình này.
Mục sau chỉ áp dụng cho các cấu hình c ủa part:
Suppress Features. Theo mặc định, các feature mới được đưa vào s ẽ bị chặn trong cấu hình đang
kích hoạt. Option này ki ểm soát những ngẫ u nhiên xảy ra khi các feature mới, đã được đưa vào c ấu
hình khác, sau đó cấu hình này lại được kích hoạt.
Khi được kiểm, các feature mới, đã được đưa vào c ác c ấu hình khác, sẽ bị chặn trong cấu hình này.
Nếu không, chúng sẽkhông bị chặn trong cấu hình này.
4 Chọn cách áp dụ ng các thuộc tính (chỉ cho các assembly):
Apply properties to sub-assembly root only. Khi được chọn, các thuộc tính đã chọn trênchỉ áp
dụng cho sub-assembly gốc.
Apply properties to ALL sub-assembly components. Khi được chọn, các thuộc tính đã chọ n trên
được áp dụng cho tất cả các component trong sub-assembly. (Sử dụng option này khi bạn muốn ẩn
hoặcchặn rấtnhiềucomponenttrong mộtassembly lớn.Sau đó, bạncóth ểchọnriêngc ác
component mà bạn muốn thấy.)
5 Click Advancedđể xác định assembly hoặc part này được liệt kê trong Bill of Materials thế nào.
6 Click Customđể mở hộp thoại Summary Info.
7Đểxác đị nh màu cho cấu hình, chọn kiểm Use configuration specific color , rồi Colorđểxác định màu
từ palette cho cấu hình đó.
NếumàuchocáckiểuwireframevàHLRgiốngmàuchokiểushad,màuxác địnhcho cấuhình s ẽáp
dụng cho tất cả ba kiểu. Nếu màu ba ki ểu khác nhau, màu xác định của cấu hình chỉ dùng cho shaded. Để
đảm bảomàubaki ểu giống nhau,chọn Apply samecolor to wireframe, hộpkiểm HLRandshaded
trong Tools, Options, Document Properties, Colors.
NOTE: Đểáp dụng một màu xác định của cấuhình chocáccomponenttrong một assembly, right-click
nhữngcomponent đượcchọntrong Bảng thiết kế , chọn ComponentProperties và click Color.Trong
hộp thoại Assembly Instance Color, click Use Assembly và click OK.
8 Click OK. Tên c ấu hình mới sẽ xuất hiện trên cây thiết kế.
9 Thay đổi mô hình theo yêu cầu để tạo các thiết kế biến thể.
Trong mộtpart, bạn có th ể chặn các feature,thay đổi cáckích thước,thêmcác thuộ ctính người

dùng, v.v…
Trong một assembly, bạn có th ể chặn hoặc ẩn các component, chọn một cấu hình tham chiếu khác
của các components, v.v… được tải và li ệt kê trong dialog box.

Cấu hình thủ công
Tạo một cấ u hình thủ công
Để tạo thủcông một cấu hình, hãy xác đị nh các thuộc tính của nó rồi thay đổi mô hình để tạo các biến thể
khác nhau mới của cấu hình đang được kích hoạt này.
1 Trong một tài li ệu part hoặc assembly, click nhãn ConfigurationManager

dưới đáy Cây thiết kếđể

chuyển sang Bảng cấu hình.
2 Trong Bảng cấu hình, right-click tên c ủa part hoặc assembly và chọn Add Configuration.
Hộp thoại Add Configuration xuất hiện.
3 Nhập một Configuration Name và xác địnhcácthuộc tính cho cấu hình mới. Bạn có thểxác đị nh màu
riêng cho cấu hình. Xem thêm vềcác thuộc tính cấu hình trong Thêm cấu hình.
4 Click OKđể tạo cấu hình mới.
5 Click nhãn FeatureManager

để trở lại Cây thi ết kế.
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6 Thay đổi mô hình theo yêu cầu để tạo thiết kế biến thể.
7 Lưu mô hình.

Các thuộc tính cho các mục mới chèn
Cácoptionnàyki ểmsoátnhữ ng gì xảy ra đối với cấu hình nàykh i bạn thêmcác item mới đến cấuhình
khác. Các option này khả dụng tuỳ theo kiểu tài liệu.

*Các feature mới trong assembly gồm các assembly feature, dãy component, tham chiếu hình học và các

sketch thuộc về assembly (không phải là của component).

Các mục cấu hình cho Part
Bạn có thể biến đổi thiết kế của các c ấu hình c ủa part như sau:
Thay đổi các kích thước feature.
Chặn các feature trong cấu hình đang kích hoạt. Xem Chặn các cấu hình.
Xác định cấu hình theo các thuộc tính xác định. Xem Các thuộ c tính người dùng.

Các mục cấu hình cho Assembly
Bạn có thể biến đổi thiết kế của các cấu hình c ủa assembly như sau:
Thay đổi trạng thái chặn (Suppressed, Resolved) hoặc hiển thị (Hide, Show) của các component.
Xem Show/Hide nâng cao của các Component.
Thay đổi cấu hình được tham chiếu của các component.
Thay đổicáckíchthướckhoảngcáchvàgóc c ủac ác c ưỡngchếhoặctrạngtháichặn củacác
cưỡng chế.
Thay đổikíchthướccáctham s ốkhác c ủacácfeaturethuộc vềassembly. Gồmcácassembly
feature,componentpattern,thamchiếuhình họcvàcácsketche củaassembly(khôngphải của
component).
Chọn các feature thuộc về assembly.
Xác định các thuộ c tính cấu hình xác định.

Thay đổi một kích thước cấ u hình
Để thay đổi một kích thước cho cấu hình đã chọn, làm như sau:
Kiểm soát giá tr ị trong bảng thiết kế.
Double-click feature để hiển thịkích thước rồi double-clickkích thước để thay đổi giá tr ị trong hộp
Modify và chọn một trong số:
oThis configuration
194

oAll configurations
oSpecify configurations
Nếu bạn thay đổigiá trịkích thước bằngcách sửa đổi định nghĩa của feature, giá trị này sẽđược thay đổi
cho tất cả các cấu hình.
Điều này áp dụ ng trong các tài li ệu part và assembly, đối với tất cảcác kiểu kích thước của feature, các giá
trịdùng trong các cưỡng chế (khoảng cách hoặc góc độ), sô instance trong các dãy, v.v…

Kích hoạt một cấu hình
Đểkích hoạt một cấu hình khác:
1 Click nhãn Configuration Manager

để chuyển sang Bảng cấu hình.

2 Right-click tên cấu hình bạn muốn và chọn Show Configuration.
- hoặc - Double-click tên cấu hình đó.
Cấu hình này sẽ trởthành cấu hình được kích hoạt và mô hình c ập nhật để phản ánh cấu hình mới chọn.

Sửa một cấu hình
1.

Activate cấu hình c ần sửa đổi.

2.Chuyển sang Bảng cấu hình r ồi:
Trong tài liệu part, thay đổi trạng thái chặ n các feature hoặc các kích thước cần thiết.

Trong một tài liệu assembly, thay đổi trạng thái chặn hoặc hiển thị của các component, các cấu
hình của chúng v.v…
Sửa các thuộc tính cấu hình:
1.Right-click tên của cấu hình và chọn Properties.
2.Edit tên, chú giải hoặc các thuộc tính khác.

3.

Đểthêm hoặc sử a các thuộc tính custom cho cấu hình, click Custom.

4.Click OK.
Chặn hoặc ẩn các feature hoặc component:
1.Chọn các feature hoặc component để chặn hoặc ẩn (hay để huỷ chặn hoặc hiển thị).
2.Click Edit và chọn một trong những menu sau:
Hide
Show
Show with Dependents
Suppress
Unsuppress
Unsuppress with Dependents
3.

Mỗi menu có những lựa chọn sau:
This Configuration
All Configurations
Specified Configurations

4.

Nếu bạnchọn SpecifiedConfigurations, hộpthoại Specifytheconfigurationstobemodified
xuất hiện với danh sách các cấu hình và các nút Select All và Reset Selection. Chọn các c ấu hình
trong danh sách và click OK.

Xoá một cấ u hình được tạo thủ công
1 Trong Bảng cấu hình, click tên cấu hình bạn muố n xoá.
2 Nhấn Delete (hoặc click Edit, Delete).
3 Click Yesđểxác nhận.
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NOTE: Việc xoá một cấu hình không xoá bất kỳ feature hoặc component nào. Bạn khôngthểxoá một cấu
hình đang kích hoạt.

Mở một tài liệu trong một cấu hình bằng tên
Khi bạn mở một tài liệu mô hình có nhiều cấu hình, bạn c ó th ể xác định hiển thị cấu hình nào. Nếu không, tài
liệu sẽđược mở trong cấu hình khi nó được lưu lần cuối.
Bạn cũng có thể mở một assembly bằng một cấu hình xác định của các part trong nó.
Mở một cấu hình b ằng tên:
1 Click File, Open.
2 Tìm đến tài liệupart hoặc assembly cần thiết, kiểm Configure và click Open.
3 Trong hộp thoại Configure Document, click Use Named Configuration và chọn cấu hình bạn muốn từ
danh sách.

4 Khi tạo một cấuhình mớitrongtàili ệuassembly,chọn Newconfigurationshowingallreferenced
models hoặc New configuration showing assembly structure only nếu muốn và gõ vào Configuration
name.
5Đểdùng theo tên cấu hình các part có trong một assembly, click hộp kiểm Use specified configuration
name for all part references when available và nhập tên c ấu hình c ủa part đó. Các part bất kỳ có một
cấu hình với tên đó sẽđược mở trong cấu hình này.
6 Click OK. Tài li ệu được mở trong cấu hình vừa chọn.
NOTE: Tuỳ chọn này trong bước 5 không áp dụng cho bất kỳcomponent instance nào mà các thuộc tính
component xác định Use Named Configuration.

Xác định các cấu hình của Assembly
Bạncóthểnhanhchóng tạ ocác c ấuhình mới củaassembly bằngcáchchặnhoặcgiải tất cảcác
component một lần. Cách nhanh nhất để làm được điều này là mở một assembly trong cấuhình mới với
một trong số option sau:
Chỉ biểu diễn cấu trúc (tất cả các component bị chặn)
Biểu diễn tất cảcác mô hình tham chiếu (tất cả các component được giải)
Chặn hoặc giải tất cả các component trong một cấu hình mới của assembly:
1 Click File, Open.
2 Tìm đến tài liệu assembly bạn muốn, kiểm Configure và click Open.
3 Trong hộp thoại Configure Document, chọn một trong:
New configuration showing all referenced models. Mởtoàn bộ assembly. Tất cả các component
sẽđược giải và hiển thị, bất kểcác trạng thái chặ n và hi ển thịkhichúng được lưu lần cuối. Tất cả
các component xuất hiện trong mô hình assembly.
Newconfigurationshowingassemblystructureonly.Chỉ mở cấutrúcassembly. Tất cảcác
component đều bị chặn bất kể trạng tháichặn củ achúngkhi l ưu lần cuối. Không một component
nào xuất hiện cho tới khi bạn thay đổi trạng thái chặn của chúng.
4 Nhập một Configuration name và click OK.

Các cấu hình của component trong một Assembly
Nếu một component (part riêng hoặc sub-assembly) có nhiều cấu hình, bạn có thể xác định cấu hình nào sẽ
dùng cho mỗi instance trong assembly.
Xác định cấu hình m ột component:
1 Right-click tên trong Cây thiết kế hoặc right-click một bề mặt của mộtvà chọn Component Properties.
2 Dưới Referenced configuration, chọn một trong:
Use component’s “in-use” or last saved configuration
Các instances với option này s ẽdùng cấu hình đang kích hoạt (nếu tài li ệu đang mở) hoặc cấu hình
đã được kíchhoạt khi đóng. Khi bạn mở một assembly, các component, đã kích hoạt nhưng chưa
được mởtrong các tài li ệu của chúng, sẽđược tải vào b ộ nhớ. Nếu bạn thay đổi cấu hình trong các
cửa sổ của chínhcác component, cấu hình mới được chọn sẽđược thay thế trong memory; Các
instance dùng option này s ẽ cập nhật khi bạn trở lại assembly.
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NOTE: Khi bạn edit một part trong assembly, cấu hình được tham chiếu trong assembly trởthành
cấu hình kích hoạt trong tất cả các cửa sổ mở (ví dụ, nếu part này được mở trong cửa sổ của nó
hoặc trong một assembly đang mởkhác với thuộc tính được chọn này).
Để thay đổi cấu hình kích hoạt cho một component chưa được mở, right-click tên component trong
Cây thiết kế và chọn Open part.sldprt or assembly.sldasm. Sau đó, trong tài li ệu mô hình đó, làm
kích hoạt cấu hình bạn muốn.
Bạn không thể thay đổi cấu hình tham chi ếu của một component bị chặn, vì nó đã bịđưa ra khỏi bộ
nhớ.Tuy nhiên, nếu bạn mởtàiliệu của một cấu hình bị chặn và thay đổi cấu hình này cấu hình
mới được chọn sẽđược sử dụng nếu bạn giải component.
TêncomponenttrongCâythi ết kếchobiếtnónódùng cấuhìnhtrong lần lưu cuốicùnghay cấu
hình hi ện

đang dùng.

Use named configuration
Đểluônluôn dùng một cấuhìnhxác đị nh,không cầnbiết cấuhình hiệnthờitrong bộnhớ, chọn
option này và chọn một cấu hình trong danh sách.
Kinh nghiệmlà nêndùngcác cấuhình theo tên trongcác component cónhiều cấuhình, để ngăn
trường hợp dùng cấ u hình đang dùng trong assembly.
Use same configuration as pattern seed component
Nếu component được chọn là một instance của dãy component, đây là thi ết lập mặc định. Đểxác
định một cấu hình khác từ component hạt giống, click Use named configuration và chọn một cấu
hình từdanh sách.
3 Nếu component được chọn là thành ph ần của một sub-assembly, Chọn các thuộ c tính hiển thị sau:
Usevisibilitypropertiesspecifiedinconfiguration<configuration_name>of<subassembly_name>.Các thuộctính Visibility (HideModel,Color) đượcxác địnhchocomponent
này trong c ấu hình được chọn ởtài li ệu sub-assembly sẽđược sử dụng.
Overridevisibilitypropertiesspecifiedinconfiguration<configuration_name>of<subassembly_name>. Các thuộc tính Visibilityđược xác định cho component trong cấu hình này của
assembly sẽđược sử dụng.
4 Click OK.

Bảng thiết kế
Tạo các cấu hình bằng bảng thiết kế
Bảng thiết kếcho phép bạn tạo nhiều cấu hình của các part hoặc assembly bằng cách xác đị nh các tham số
trong một bảng tính Microsoft Excel nhúng.
Bảng thiết kếđược lưu trong tài li ệu mô hình và không liên k ết với file Excel gốc. Những thay đổi bạn làm
trong mô hình không được phản ánh trong file Excel gốc.
Để sử dụng Bảng thiết kế, bạn phải có Microsoft Excel 97 hoặc mới hơn trong computer.
Part. Bạn có thể kiểm soát những mục sau đây trong Bảng thiết kế của part:
Các kích thướ c và trạng thái chặn các feature

Các thuộc tính cấu hình, gồm số part trong bill of materials, chú giải và các thuộc tính tuỳ biến.
Assemby. Bạn có thể kiểm soát các tham số sau trong Bảng thiết kế của assembly:
component – trạng thái chặn, hiển thị và cấu hình được tham chiếu.
assembly feature – các kích thước, trạng thái chặn

cưỡng chế– các kích thước khoảng cách và góc, trạ ng thái chặn
thuộc tính c ấu hình – sốpart và hiển thị trong bill of materials (khi dùng như một sub-assembly), chú
giải, các thuộc tính tu ỳ biến

Tạo Bảng thiết kế mới
Để tạo một Bảng thiết kế, hãy xác đị nh tên nh ững cấu hình bạn muốn tạo, các tham số bạn muốn kiểm soát
và giá trị bạn quy định cho mỗi tham số.
Có hai c ách tạo một Bảng thiết kế:
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 Tạo Bảng thiết kế như một thao tác riêng trong Excel. L ưu bảng tính rồi chèn vào trong tài li ệu mô
hình để tạo các cấu hình.
 Chèn một Bảng thiết kế mới, rỗng vàomôhình rồi nhập trực tiếp các thông s ố thiết kếvào bảng
tính. Khi nh ậ p xong, các cấu hình mới sẽ tựđộng được tạo trong mô hình.
Với phương pháp thứ hai, sẽ dễdàng thêm một số kiểu tham số vào bảng tính. Xem Xác định các tham số
của Bảng thiết kế.
Mỗi cách, bạn đều có th ểchèn một phần của bảng tính hoàn chỉnh rồi sửa nó sau đểthêm các cấu hình, để
kiểm soát thêm các tham số hoặc để cập nhật các giá trị.
NOTE: Theo mặc định, bạn sửa đổi một Bảng thiết kế trong SolidWorks window, như một đối tượng nhúng.
Nếu bạnthích làmtrongExcelwindow hơn,click Tools,Options.Trên nhãn SystemOptions tab, dưới
General, chọn kiểm Edit design tables in separate window.

Tạo một Bảng thiết kế như là một file Excel riêng
1 Mở Microsoft Excel và tạo một worksheet.
2 Trong cột thứ nhất (các ô tiêu đề cột A2, A3,

v.v…), nhập tên c ác cấu hình muốn tạo, để trống ô A1.

Các tên không đượ c có nhữ ng ký t ự “/” hoặc “@”. Nếu tên một cấu hình chỉcó các chữ số, Excel sẽ hiểu

đó là một giá trị sốthay vì chữ. Đ ây không phải là vấn đề, trừ phi:
o

Nếu giá trị bắt đầu bằng zero, số zero sẽ bị bỏđi.

o

Nếu hơn 12 chữ số, nó sẽ hiển thịtrong ký hiệu khoa học.

Để sửa lỗi này, right-click hàng A và chọn Format Cells. Trên nhãn Number, dưới Category, chọn Text.
3 Trong hàng thứ nhất (các ô tiêu đề hàng B1, C1,
định các tham số của Bảng thiết kế.

v.v…), nh ập các tham số bạn muốn kiểm soát. Xem Xác

4 Nhập các giá trị tham sốvào các ô bảng tính.
5 Lưu bảng tính.
6 Mởtài liệu mô hình bạn muốn chèn Bảng thiết kế này.
7 Click Insert, Design Table. Trong hộp thoại Open, tìm đến Excel worksheet (.xls) và click Open.
Worksheet này sẽ xuất hiện trong tài li ệu mô hình, đồng thời các trình đơn và thanh công cụ Excel sẽ thay
thếchocáctrình đơ nvàthanhcông cụSolidWorks.(Nếu bạnchọn Edit designtablesinaseparate
window option, Bảng thiết kế sẽđược mở trong Excel window.)
Một thông điệp hiển thị cho thấy tên c ủ a các c ấu hình mới vừa được Bảng thiết kế sinh ra.
8 Edit Bảngthiết kế, nếu cần.Khihoànthành,clickrangoài bảng đểđóng bảng lại.Cácmenuvàthanh
công cụ SolidWorks lại xuất hiện.
Để hiển thị các cấu hình được Bảng thiết kếđưa vào, click nhãn Configuration dưới đáy window. Doubleclick tên cấu hình hoặc right-click tên và chọn Show Configuration.

Chèn Bảng thiết kế mới
1 Click Insert, New Design Table.
Một bảng tínhnhúng sẽxuất hiện trong cửa sổvà c ácthanh công c ụ SolidWorks bị thay bởi các thanh
công cụ Excel. (Nếu chọn Edit design tables in a separate window option, worksheet sẽđược mở trong
Excel window.)
Ô A1đểnhận ra worksheet là Design Table for: model_name. Ô A3 chứa tên mặc định cho cấu hình
đầu tiên, First Instance.
2 Trong hàng 2, nhập các tham số bạn muốn kiểm soát. (Để trống ô A2.) Lưu ý rằng ô B2 đ ang kích hoạt..
Xem Nhập các tham số vào Bảng thiết kế mới.
Trong cột A (các ô tiêu đề cột A3, A4, v.v…), nhập các tên c ấu hình bạn muốn tạo. Các tên không được
có các kí tự “/” hoặc “@”. Bạn có thể thay đổi tên cấu hình trong ô A3 (First Instance) nếu muốn.
3 Nhập các giá trị tham sốvào các ô.
4 Khi kếtthúc,clickrangoài bảng đểđóngnó lại. (Nếu bạn làmtrongwindowriêng,click File, Close &
Return to model_name.)
Một thông điệp cho thấy danh sách các cấu hình vừa tạo.
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5Đểhiểnthịcác cấuhình,clicknhãnConfigurationManager dưới đáy cửa sổ.Double-clicktêncác
configuration, hoặc right-click tên và chọn Show Configuration.

Nhập các tham số vào Bảng thiết kế mới
Có một cách dễ dàng đểđưa các tham s ố vào một Bảng thiết kế mới. Với một ô bảng tính thích hợp được
kích hoạt:
Dimensions. Double-click một kích thước trong vùng đồ hoạ. (Chắc chắn rằng các kích thước cần
thiết đềuhiểnthịtrướckhi bạnchèn Bảngthiết kế mới.).Tham sốDimension@Feature hoặc
Dimension@Sketch sẽđược chèn vào ô này.
Feature suppression. Double-click một face của feature, hoặc tên feature trong Cây thi ết kế.
Tham số$STATE@Feature sẽđược chèn vào ô này.
Component suppression. double-click một bề mặt của component.
Tham số$STATE@component<instance>được chèn vào ô này.
Khi bạn tiếp tục thêm các tham số bằng c ách này, ô k ế tiếp (C2, D2, v.v…) sẽ tựđược kích hoạt. Mỗi tên
tham sốđược đưa vào ô tiêu đềhàng và giá trị hiện thời được hiển thịtrong hàng 3 (First Instance).

Sửa một Bảng thiết kế
1 Click Edit, Design Table. Worksheet xuất hiện trong cửa sổ.
2 Sửa bảng theo yêu c ầu. Bạn c ó thể thay đổi các giátrị tham sốtrong c ác ô, thêm c ác hàng để bổ sung
cấu hình hoặc thêm các c ột đểthêm các tham số cần kiểm soát.
Khi Bảng thiết kế xuất hiện trong một drawing, bạn có thể thay đổi định dạng các ô, dùng các chức năng
Excel để thay đổi font, alignment, border, v.v…
3 Click ra ngoài đểđóng bảng. Các cấu hình cập nhật để phản ánh những thay đổi của bạn.
NOTE: Những thay đổi bạn làm trực tiếp trong mô hình (không phải trong bảng) sẽkhông được phản ánh
vào bảng tính Excel g ốc, hoặc vào bảng nhúng. Lần mởsau, các cấu hình lại cập nhật các dữ liệu trong
bảng.
Ví dụ, giả sửD1@Sketch1được điều khiển bởi Bảng thiết kế, Nếu bạn modify D1@Sketch1 ngoài bảng
(bằng việc edit sketch, khi một trong những cấu hình t ạo ra từ bảng được kích hoạt), dữ liệutrong bảng
không bịthay đổi. Hơn nữa,giátrịtrongô tương ứng được lưucho cấuhình s ẽphục hồi lại cấuhình
trong lần mởsau và các thay đổi của bạn bịhoàn tác.

Xóa Bảng thiết kế
1 Click Edit, Delete Design Table.
2 Xác nhận lệnh xoá và click Yes. Việc xoá một Bảng thiết kếkhông xoá các cấu hình đã được nó tạo ra.

Xóa một cấ u hình được tạo bằng Bảng thiết kế
1 Kích hoạt một cấu hình bạn muốn giữ lại. Cấu hình bạn muốn xoá phải không được kích hoạt.
2 Click Edit, Design Table.
3 Click hàng có chứa cấu hình bạn muốn xoá rồi click Edit, Delete.
Bạn cũng có thểright-click ô sốhàng và chọn Delete.
NOTE: Khôngnhấn Delete key đểxoá hàng. Nhấn Delete chỉxoá nội dung hàng và để lại cácô trống.
Các hàng dướ i hàng trống sẽ bị bỏ qua.
4 Khi click ra ngoài bảng, bảng sẽđược tính lại và bạn được yêu cầu xác nhận việc xoá c ấu hình.
NOTE: Bạn phải sử dụng phương pháp duynhất này đểxoá cấu hình bất kỳđược tạo bằng btk. Việc xoá
Bảng thiết kếkhông có hiệu lực trong trường hợp này.
Tất cả các cấu hình trong Bảng thiết kế sẽđược tính lại khi bạn edit và đóng bảng.Thậm chíkhi bạn xoá
một cấu hình t ừ ConfigurationManager (không xoá từ bảng) rồi sau đó sửa Bảng thiết kế bằng c ác cách bất
kỳ, cấu hình này vẫn được lưu.
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Các tham số của Bảng thiết kế
Xác định các tham số của Bảng thiết kế
Khi được sử dụng trong một Bảng thiết kế, các tên của những kích thước, feature, component và các cấu
hình phả i phù h ợp với tên trong mô hình. Đểđảm bảo chính xác, bạn c ó th ểcopy và paste tên t ừ hộp thoại
Properties cho mỗi mục được chọn.
Copy và paste tên feature hoặc kích thước:

1 Right-clickitem(kíchthước,feature,hoặc cấuhình)vàchọn Properties. Với mộtcomponent,chọn
Component Properties từ shortcut menu.
2 Trong hộpthoại Properties,copy (Ctrl+C)tên c ủaitem(vớicáckíchthướcvàcomponent,chắcchắn
rằng copy Full name).
3 Paste (Ctrl+V) tên này vào ô tiêu đề cột tương ứng.
Parameter specifications
Một số tham số xác định xuất hiện trong c ác ô tiêu đề cột gồm một keyword, như$CONFIGURATION, hoặc
$COMMENT. Các keyword tham sốnày không phải là case-sensitive.
Một số tham số (trạng thái chặn, hiển thị, cấu hình được tham chiếu của một component) cũng gồm một tên
component và s ố instance. Những tham số này sử dụng cú pháp:
$KEYWORD@component<instance>
chỗcomponent là tên củacomponentvà instance là số instance(một sốnguyên),trongcác dấu ngoặc
nhọn.
Ví dụ, cột có nhãn $CONFIGURATION@gear<2> kiểm soát cấu hình được tham chiếu của instance thứ hai
của cấu hình tên gear.

v.v…) không phả i là case-sens itive. Cú phá p và các
giá trị hợp lệ của các loại thuộc tính được mô tả trong những chủđềkhác.
Các giá tr ịkhông phả i là các tên ite m ( Yes, Suppress,

Multiple instances
Bạncó thểxác định nhiều instance của một component trong một ô tiêu đề cột. Sử dụng cúpháp sau cho
các số instance:
<*> tất cảcác instance
<1-4> khoảng các instance
<1,3,6> các instance không liên t ục, cách nhau bằng các dấu phảy
<1,3-6,8> phối hợp, cách nhau bằ ng các dấu phảy
Đây làví dụ về một Bảng thiết kếđã tạo ra ba cấu hình, thêm một chú giải cho cho mỗi cấu hình,
chặn một feature và ki ểm soát một kích thước.

NOTE: Không có hàng hoặc cột nào để trống tiêu đề giữa Bảng thiết kế. Software sẽ dừng định giá dữ liệu
khi làm tới một hàng hoặc cột có ô tiêu đề trống. Dữ liệu xuất hiện sau hàng hoặc cột để trống tiêu đề sẽ bị
bỏ qua.
Dimensions in Design Tables,

Component Configuration,

Component Visibility

Component Suppression State

Suppression of Features,

Component Part Number

Custom Properties

Comment,

User Notes
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Expand in BOM

Các tham số chung của Bảng thiết kế
Cú pháp của tham số

Các giá trị hợp lệ

(ô tiêu đề)

(các ô trong)

Mặc định nếu giá trịbên trái
để trống

Các Part và Assembly

$comment

Chuỗi text bất kỳ

Trống

$partnumber

Chuỗi text bất kỳ

Tên cấu hình

feature_name

để trống (suppressed)
và chuỗi (unsuppressed)
Suppressed: S
Unsuppressed: U
Các giá trị thập phân theo quy định
cho kích thước

Suppressed

$state@
feature_name
dimension@feature

Unsuppressed
zero (lỗi nếu không có một giá
trị hợp lệ)

Chuỗi text bất kỳ
Thuộc tính chưa xác định
Chuỗi text bất kỳ
Không được đị nh giá
32-bit màu RGB (red, green, blue)zero (đen)

$prp@property
$user_notes
$color
Chỉ Assembly
$show@

Yes: Y

component<instance>
$state@
component<instance>
$configuration@
component<instance>
$never_expand_
in_BOM
Các kích th ước

No: N
Resolved: R,
Suppressed: S
Tên cấu hình
Yes (không bao giờ trải ra)
No (cho phép trải ra)

Không
Resolved
Không cho phép

Không

trong Bảng thiết kế

Các kích thước sau có thểđược

kiểm soát trong Bảng thiết kế:

Trongtàiliệupart, bạncóth ể sử dụng Bảngthiết kếđểkiểmsoátnhữngkích thướctrongcác
sketche và định nghĩafeature.
Trongtài liệuassembly, bạncóthểkiểmsoátnhữ ng kích thướcthuộc vềcácassembly feature.

Bạn không thể kiểm soát những kích thước của riêng các component trong assembly.
Tên của một kích thước có dạng: Dimension@Feature hoặc Dimension@Sketch<n>
Ví dụ, tên đầy đủ của chiều sâu một extruded base feature là D1@Base-Extrude; tên đầy đủcho kích
thước Distance thứ nhất là D1@Distance1. Bạn có thể sử dụng lệnh Propertiesđểấn định một tên có
ý nghĩa cụ thểcho các kích thước.
Nếu bạ n chèn một Bảng thiết kế mới và rỗng, xem Nhập các tham số vào một Bảng thiết kế mới.
Trongcácô trong bảng, nhập giá trịcho kích thước. Nếu một ô để trống, nó sẽ tiếp nhận giá trị kích
thước hiện thời khi cấu hình được tạo.
NOTE: Khi bạn xác đị nh các giá tr ị, chắc chắn rằng các đơn vị hệ thống đã được sử dụng cho tài liệu
mô hình (click Tools, Options. Trên nhãn Document Properties, click Units).
Khi bạn modify dimensions trong một mô hình, bạ n c ó th ể chọn để thay đổi cấu hình hiện thời, tất cả
các cấu hình hoặc chỉ những cấu hình được chọn.
Cấu hình component
Tiêu đề cột kiểm soát cấu hình component sử dụng cú pháp sau:
$CONFIGURATION@component<instance>
Tại các ô trong bảng, nhập tên c ấu hình bạn muốn. Không cho phép để trống các ô trong cột này.
Hiển thị Component
Tiêu đề cột kiểm soát khả năng hiển thị sử dụng cú pháp:
$SHOW@component<instance>
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Trong cácô trong bảng, để hiển thịmô hình, nhập Yes (hoặc Y). Để dấu mô hình, nhập No (hoặc N).
Nếu một ô để trống, mặc định sẽ là No (không hi ển thịmô hình).

Trạng thái chặn Component
Tiêu đề cột kiểm soát trạng thái chặn một component sử dụng cú pháp:
$STATE@component<instance>
Trongcácôtrong bảng,nhậpg iátrịthích hợpchotrạngtháichặn: Suppressed (hoặc S),hay

Resolved (hoặc R). Bạn không thểđặt một trạng thái lightweight cho component. Nếu một ô để trống,
trạng thái chặn mặc định sẽ là Resolved.
Nếu bạn chèn m ôt Bảng thiết kế mới và rỗng, xem Nhập các tham số cho một Bảng thiết kế mới.
Chặn các Feature
Trong một tài li ệu part, bạn có thể chặn feature bất kỳ.
Trong một tài liệu assembly, bạn có thể chặncác feature thuộc vềassembly này. Chúng gồm các cưỡng
chế, assembly feature và các dãy component. Các Sketche và tham chi ếu hình học cũngcó thể thuộc về
mộtassembly. Bạnkhôngthểkiểmsoáttrạ ngtháichặn của một feature thuộc vềriêng mộtassembly
component.
Có hai c ách để xác định trạng thái chặn củ a các feature.

Phương pháp 1 (nên sử dụng). Tiêu đề cột cho việc kiểm soát trạ ng thái chặn các feature sử dụng
cú pháp: $STATE@feature
Chỗfeature là tên feature. Ví d ụ, nhãn cột $STATE@Hole1 kiểm soát trạng thái chặn của lỗ thứ
nhất.Trongcácô trong bảng, nhậpgiá trị bạn muốn cho trạng tháichặn: Suppressed (hoặc S),
Unsuppressed (hoặc U). Nếu một ô để trống, mặc định sẽ là Unsuppressed.
Phươngpháp2. Chỉnhậptênfeaturevàoôtiê u đề cột. Đểchặnfeaturenày, đểôtrong bảng
trống. Đểtính đếnfeaturenày,nhập mộtchuỗivàoô đó. Đâylàcúpháp đã được sử dụng từ
SolidWorks 98 trở về trước có tính t ương thích ngược.
Số của Component Part
Khi bạn tạocác cấuhình bằng Bảngthiết kế,software tựđộng đặtcácoptiontrong hộpthoại
Configuration Properties, Advanced. Tuỳ chọn Use name below được chọnvà tên của cấu hình được
dùng. Bill of materials cho mộtassembly chứa tài liệu liệt kê tên cấu hình trong c ột Part No..
Tham số$PARTNUMBER cho phép bạn xác định một giá trị khác đểdùng cho c ột Part No. của BOM. Với
một tài liệu assembly, đây là số part đượcdùngkhi cấu hình này được sử dụng như một sub-assembly.
Tiêu đề cột sử dụng cú pháp: $PARTNUMBER
Trong các ô c ủa bảng, nhập số part cho mỗi cấu hình. Nếu một ô để trắng, tên cấu hình s ẽđược dùng theo

mặc định. Nếu nhiều cấuhình c ủa cùng tài li ệu được dùngtrong một assembly, BOM sẽ liệt kêtheo tên
như một chỉ mục riêng. Nếu bạ n không muốn c ác c ấu hình bị liệt kê riêng, là m nh ư sau:
Ấn định cùng giá trị tham số$PARTNUMBER cho tất cả các cấu hình.
Sau khi Bảng thiết kế tạo xong tất cả các cấu hình, sử a các thuộc tính cao cấp cho mỗi cấu hình và
chọn Use document name. Đểghi đè tên tàiliệu, bạn có thể sử dụng Titleđược xác định dưới
File, Properties cho tài liệucomponent. Xem Bill of Materials.
Chú giải
Hộp thoại Configuration Properties có một hộp Comment, nơi bạn có thể nhập một mô tả bổsung thông
tin khác về cấu hình. Tiêu đề cột cho việc nhập các thông tin trong hộ pnày cho mỗi cấu hình sử dụng cú
pháp: $COMMENT
Trong c ác ô bảng, nhập các chú giải cho mỗi cấu hình. Các chú giải là không b ắt buộc, nếu ô để trống, hộp

Comment sẽ rỗng.
Trải rộng trong BOM
Bạncóth ểkiểmsoátassembly đượcliệt kê trong BOM thếnàokhi cấuhình đượcdùngnhư một subassembly. Tiêu đề cột sử dụng cú pháp: $NEVER_EXPAND_IN_BOM
Cái này tương đương với option Don’t show child components in BOM when used as a sub-assembly

trong hộp thoại Configuration Properties, Advanced.
Khi tắt,sub-assemblynàytrảira nếu bạnchọn Showpartsonly hoặc Showassembliesand
parts in an indented list lúc bạn chèn BOM.
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Khi bật,sub-assemblynàykhôngbaogiờtrải ra bất kểoption bạn đặtlúcchènBOM.Hiệuquả
cũng như lựa chọn Show top level subassemblies and parts only.
Tại các ô trong bảng, để bật option này (không baogiờ trải ra) nhập Yes (hoặc Y). Để tắtoption này (cho
phép trải ra), nhập No (hoặc N). Nếu một ô để trống, mặc định sẽ là No.
Các thuộc tính tu ỳ biến

Tiêu đề cột để xác định một thuộc tính tuỳ biến sử dụng cú pháp sau: $PRP@property
Nơi property là tên một thuộc tính tuỳ biến. Bạn có th ể sử dụng một trong các thuộ c tính tu ỳ biến được liệt
kê trong hộp thoại Summary Information (click File, Properties, Configuration Specific), hoặc thêm vào
một thuộc tính tuỳ biến mới.
NOTE: Nếu bạn đị nhdùng các thuộ ctính tuỳ biến như các cột trongbillof materials, đừng dùng các tên
thuộc tính có chỗcách. Xem Bill of Materials.
Ví dụ, dùng tiêu đề$prp@Costđể kiểm soát thuộc tính tu ỳ biến Cost cho mỗi cấu hình. Trong các ô trong
bảng, nhập giá trị thuộc tính cho mỗi cấu hình. N ếu một ô để trống, thuộc tính này chưa được xác định cho
cấu hình.
Các thuộc tính đã liên k ết vớ i các tham s ốmô hình (các kích th ướ c và c ác thu ộc tính khối lượng) tựđộng
cập nhật khi các tham sốmô hình thay đổi.

Đưa vào Bảng thiết kế một thuộc tính tuỳ biến được liên kết:
1.Click Insert, New Design Table.
2.Trong Bảng thiết kế, đặt tên hàng cho mỗi cấu hình.
3.

Với mỗi cột thuộc tính tuỳ biến, đặt tên cột dưới dạng $prp@property; ví dụ, $prp@length.

4.Trong mỗi cột,gõtênthuộctính dưới dạng "name@@configuration@model";ví dụ,
"D2@Sketch1@@First instance@box.SLDPRT".
NOTE: Gồm cả các dấu ngoặc kép và đảm bảo phần mở rộng tên file (.SLDPRT) là ch ữ hoa.
5.Trongcác cột mới, đưa vào các thông tin c ủa Bảng thiết kế chuẩn; ví dụ, D2@Sketch1 là tiêu đề
và các giá trịkích thước trong cột.

6.Click ra ngoài Bảng thiết kếđểđóng nó lại.
Các thuộc tính tu ỳ biến được đưa vào Bảng thiết kế sẽ xuất hiện tựđộng tr ên nhãn Configuration

Specific của hộp thoại Summary Information. Bạn có thể sử dụng các thuộc tính này trong Notes
và BOM.

Ví dụ text của Bảng thiết kế
$prp@length

D2@Sketch1

First instance

"D2@Sketch1@@First instance@box.SLDPRT"

80

Second

"D2@Sketch1@@Second@box.SLDPRT"

100

Third

"D2@Sketch1@@Third@box.SLDPRT"

60

Ghi chú của người dùng

Bảng thiết kế có thể gồm những cột và hàng được bổ sung chỉcho thông tin (các g hi c hú, tính toán trung
gian, v.v…). Dùng keyword $USER_NOTES trong c ác tiêu đề cột hoặc hàng bạn không muốn định giá. Bạn
cóthể sử dụngbaonhiêuhàngvà cộtnày cũng được.Nhưngkhông đượccónhữngtiêu đề rỗnggiữa
chừng.
Tham số màu
Bảng thiết kế có thể gồm một cột chocácmàu cấu hìnhxác định. Giá trị là một sốnguyên c ủa 32-bit chỉ
định RGB (red, green, blue). Nếu không có giá trị nào được sử dụng, zero (black) sẽđược dùng.
Nếu bạn biết giá trị sốnguyên 32-bit của một màu, bạ n có thể nhập sốđó trực tiếp vào Bảng thiết kế trong
một cột với tham số$COLOR là tiêu đề. Nếu bạn không biết giá trị 32-bit, bạn có th ểtính trong Bảng thiết kế
bằng các giá trịthành phần RGB.

Bảng thiết kế trong các Drawing
Khái quát

Nếu một tài li ệu mô hình có Bảng thiết kếđể tạo ra nhiều cấu hình, bạn c ó thể hiển thị Bảng thiết kếđó trong
drawing của mô hình này. Nhờđó, một drawing đơn có th ể mô tảđược tất cả các cấu hình.
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Bạn có th ểđặt nhãn các kích thước bằng ký tự hoặc viết tắt thay vì sử dụng các tên và giá trịđầy đủ. Ví dụ,
thay vì D1@BaseExtrude, bạn có thể sử dụng nhãn như là A hoặc thickness làm tiêu đề cột ở trong bảng
và hiển thịnhãn thay vì giá trị của kích thước trong drawing view.
Hiển thị Bảng thiết kế trong một Drawing
1 Trong một tài li ệuassembly, sửa Bảng thiết kếtheo yêu cầu. Bảng thiết kế này sẽ hiển thị trong drawing
đúng như xuất hiện trong tài liệu mô hình.
Kéo các handle tạ i các góc và cạnh của bảng đểđiều chỉnh khung bảng. Chắc chắn rằng tất cả các
hàng và cột bạn muốn đề sẽ hiển thị cũng như dấu hết các hàng và cột rỗng đi.

Dấu các hàng và c ột trong bảng mà bạ n không muốn hiển thị trong drawing.
Điều chỉnh bảng cho phù hợp với tiêu chuẩn công ty bạn.
2 Nếu bạn muốn sử dụng các nhãn (ký tự hoặc tên) cho các kích thước:
a.

Chèn một hàng mới ngay dưới hàng tiêu đề, trên hàng c ủa cấu hình đầu tiên.

b. Trong hàng mới, nhập nhãn cho mỗi kích thước.
c.

Dấu hàng tiêu đềđi.

3 Trong một drawing của part hoặc assembly, chọn một drawing view.
4 Click Insert, Design Table. Bảng thiết kế xuất hiện và bạn có th ểkéo nó di chuyển trong sheet.
5 Nếu cần thay đổi cỡ Bảng thiết kế, right-click bảng và chọn Properties. Nhập một giá tr ị tỷ lệScale, hoặc
xác định một giá trị cho Height hoặc Width. Khi bạn thay đổi một trong các giá trịnày, nhữ ng giá tr ị khác
tựđộng cập nhật đểduy trì tính cân xứng của bảng.
Để trở lại cớ bảng gốc, right-click bảng và chọn Reset Size.
6 Nếu bạn sử dụng nhãn, thay đổi các kích thước trong drawing view như sau:
a. Right-click một kích thước và chọn Properties.
b. Click Modify Text.
c. Xoá <DIM> (giữ chỗđể hiển thịgiá trị của kích thước) rồi nhập nhãn tương ứng cho bảng.
Ví dụ Bảng thiết kế trong một drawing:
hình dưới minh hoạ một Bảng thiết kế
vàcáckíchthước đượckiểmsoát
xuất hiện trong một drawing.

Sửa Bảng thiết kế trong Drawing
1 Double-click Bảng thiết kếtrong dra wing. Mô hình được mở trong cửa sổ của nó và Bảng thiết kếđược
mởđể sửa.
2 Sửa đổi bảng theo yêu c ầu. Khi kết thúc, click ra ngoài bảng đểđ óng nó lại.
Khi trở lại cửa sổ drawing, bảng này được cập nhật.

204

Drawing
Khái quát
B¹n cã thÓ t¹o c¸c b¶n vÏ 2D cña c¸c 3D solid part vµ assembly mµ b¹n ®· thiÕt
kÕ. C¸c part, assembly vµ drawing lµ nh÷ng tµi liÖu liªn kÕt; bÊt kú sù thay ®æi
nµo b¹n lµm cho part hoÆc assembly ®Òu lµm thay ®æi tµi liÖu drawing.
NOTE: Liªn kÕt mét chiÒu gi÷a c¸c drawing vµ m« h×nh cã thÓ ®Æt trong qu¸ tr×nh
cµi®Ætsoftware.Nãng¨nngõasùthay ®æic¸ckÝchth-ícm«h×nhvµv×vËy,
ng¨n ngõa sù thay ®æi m« h×nh trong mét drawing. Option nµy chØ ®Æt l¹i ®-îc khi
cµi l¹i software.
Nãi chung, mét drawing gåm vµi h×nh ®-îc sinh ra tõ m« h×nh. C¸c h×nh nµy còng
cã thÓ ®-îc t¹o ra tõ c¸c h×nh cã tr-íc. VÝ dô, mét h×nh c¾t ®-îc t¹o ra tõ mét
h×nh chiÕu cã tr-íc.

Bắt đầu một Drawing
Thiết lập các tuỳ chọn cho tài liệu Drawing
B¹n cã mét lo¹t c¸c Option®Ó tuú biÕn c¸c b¶n vÏ cña b¹n sao cho phï hîp víi c¸c
tiªu chuÈn cña c«ng ty b¹n vµ yªu cÇu cña m¸y in hay m¸y vÏ.
§Ó tuú biÕn c¸c b¶n vÏ SolidWorks drawing, b¹n cã thÓ :
ƒSystemdrawingoptions.Chänc¸coptionc¸cthaot¸cb»ngc¸chclick
Tools,Options.Trªnnh·n SystemOptions,chän Drawings.X¸c®ÞnhnhiÒu
lo¹i hiÓn thÞ vµ cËp nhËt c¸c option cho c¸c view. KiÓm tra c¸c thiÕt lËp
trªn c¸c trang Default Edge Display vµ Area Hatch. C¸c thiÕt lËp trªn nh·n
SystemOptions ¸pdôngchotÊtc¶c¸ctµiliÖu.Xemthªm C¸ctuúchän
Drawing.
ƒDocument-specificdrawingoptions.Chänb»ngc¸chclick Tools,Options.
Trªn nh·n Document Properties, chän Detailing hoÆc trang bÊt kú. C¸c thiÕt
lËp trªn Document Properties chØ ¸p dông ®èi víi tµi liÖu hiÖn thêi. Xem
thªm Detailing.
ƒPage properties. ThiÕt lËp cho phï hîp víi m¸y in. Click File, Page Setup
®Ó x¸c ®Þnh c¸c thuéc tÝnh nh- lÒ vµ h-íng giÊy, tû lÖ in còng nh- header
vµ footer. Xem thªm Page Setup.
ƒDrawing sheet formats. tuú biÕn ®Ó phï hîp víi c¸c tiªu chuÈn cña c«ng ty,
b¹n cã thÓ:
Tuú biÕn c¸c khèi vµ ch÷ th«ng tin (xem Tuú biÕnSheet Format)
Thay®æikhævµh-ínggiÊy, tû lÖ vµkiÓubètrÝc¸ch×nhchiÕu(Xem
Thay ®æi cµi ®Æt trang in.)
ƒTemplates. Tuú biÕn cho phï hîp víi c¸c tiªu chuÈn cña c«ng ty b¹n. B¹n cã
thÓthiÕtlËpdrawing,detailingvµc¸coptiontiªuchuÈntrongmét
template.B¹ncòngcãthÓl-uc¸ctµiliÖudrawing®Ódïnglµmdrawing
template. Xem thªm C¸cDocument Template.

Tạo một Drawing
C¸c b¶n vÏ gåm mét hoÆc nhiÒu view ®-îc sinh ra tõ mét part hoÆc assembly.
Part hoÆc assembly nµy ph¶i ®-îc l-u tr-íc khi b¹n cã thÓ t¹o drawing.
C¸c Drawing file cã phÇn më réng lµ .slddrw. Mét drawing míi cã tªn cña m«
h×nh ®Çu tiªn ®-îc chÌn vµo. Tªn nµy xuÊt hiÖn trªn thanh tiªu ®Ò. Khi b¹n
l-udrawing,tªncñam«h×nhxuÊthiÖntronghéptho¹i SaveAs nh-tªn
file mÆc ®Þnh víi phÇn më réng mÆc ®Þnh .slddrw. B¹n cã thÓ söa tªn tr-íc
khi l-u drawing.
T¹o mét drawing míi:
1 Click New trªn thanh c«ng cô Standard, hoÆc click File, New.
Hép tho¹i New SolidWorks Document xuÊt hiÖn.
2 Chän Drawing trªnnh·n Templates.HépkiÓm CreateRapidDraftDrawing xuÊt
hiÖn. Chän hép kiÓm nµy nÕu b¹n muèn. Xem thªm RapidDraft Drawing.
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3 Click OK.
4 Trong hép tho¹i Sheet Format To Use, chän mét sheet format:
Standard Sheet Format. Chän mét khæ giÊy tiªu chuÈn (vÝ dô A-Landscape) tõ
list.
CustomSheet Format. Click Browse, t×m®Õnmétsheet format theosëthÝch
vµ click Open. Xem thªm Tuú biÕnSheet Formats.
NoSheet Format. ChängiÊytr¾ngtiªuchuÈn tõ PaperSize list,hoÆc chän
User Defined. NÕu chän User Defined, b¹n ph¶i x¸c ®Þnh khæ giÊy (Width and
Height).
5 Click OK.
Mét tµi liÖu drawing míi sÏ ®-îc më, sheet format ®-îc chän vµ tû lÖ in sÏ hiÓn
thÞ trong thanh tr¹ng th¸i d-íi ®¸y cöa sæ SolidWorks.

Thiết lập trang in
B¹ncãthÓthiÕtlËpc¸cchitiÕtchosheetkhib¾t®ÇumétdrawinghoÆcsau
nµy. B¹n còng cã thÓ söa ®æi c¸c chi tiÕtcñasheetcã s½n. NÕu chän NoSheet
Format khib¹nmëmétdrawingmíi,c¸cgÝatrÞmÆc®Þnh®-îcx¸c®Þnhtrong
Drawings Options sÏ ®-îc sö dông.
X¸c ®Þnh c¸c chi tiÕt cho sheet:
1 Right-clickbiÓut-îngsheettrªnC©ythiÕtkÕ,hoÆcvïngtrèngcñadrawing
sheet, hay nh·n sheet d-íi ®¸y drawing window vµ chän Properties.
B¹n chØ cã thÓ söa c¸c thuéc tÝnh cña sheet ®ang kÝch ho¹t. §Ó cã thªm th«ng
tin vÒ viÖc t¹o vµ kÝch ho¹t c¸c sheet bæ sung, xem Drawing cã nhiÒu trang.
2 NhËp c¸c lùa chän cña b¹n trong hép tho¹i Sheet Setup:
Name. NhËp tiªu ®Ò vµo trong hép.
Papersize.ChänmétkhægiÊytiªuchuÈntõdanhs¸chhoÆcchän User
Defined ®Óx¸c®ÞnhmétkhægiÊytuúbiÕn. NÕub¹nchän User Defined,h·y
x¸c ®Þnh Height vµ Width cho giÊy.
Scale. X¸c ®Þnh tû lÖ mÆc ®Þnh cho tÊt c¶ c¸c h×nh trªn sheet.
Sheet Format. Chän mét ®Þnh d¹ng sheet tiªu chuÈn tõ danh s¸ch, hoÆc chän
Custom hay None.NÕuchän Custom,dïngnót Browse ®Óchänmét®Þnhd¹ng
sheet tuú biÕn.
ReloadSheetFormat.NÕub¹nlìthay®æiSheet Format,b¹ncãthÓtrëvÒ
format mÆc ®Þnh b»ng c¸ch click nót nµy.
Type of projection. Chän First angle hoÆc Thirdangle theo mÆc ®Þnh.
Next view label, Next datum label. X¸c ®Þnh kÝ tù sö dông.
Usecustompropertyvaluesfrommodelshownin.OptionnµychØ®-îcdïng
nÕu cã nhiÒu m« h×nh ®-îc biÓu diÔn trªn sheet. NÕu drawing cã ghi chó r»ng
®· liªn kÕt ®Õn c¸c thuéc tÝnh file tuú biÕn cña mét m« h×nh, h·y chän view
cã chøa m« h×nh mµ b¹n muèn dïng thuéc tÝnh cña nã. NÕu b¹n kh«ng x¸c ®Þnh,
c¸cthuéctÝnhcñam«h×nhtrongview®ÇutiªnsÏ®-îcsödông.Xem Liªn
kÕt c¸c ghi chó ®Õn c¸c thuéc tÝnh cña tµi liÖu.
3 Click OK.

Drawing nhiều trang
B¹n cã thÓ thªm c¸c sheet vµo drawing bÊt cø lóc nµo.
1 Click Insert, Sheet. B¹n còng cã thÓ right-click nh·n sheet bÊt kú hoÆc icon
cñasheettrªnC©ythiÕtkÕvµchän AddSheet.Héptho¹i SheetSetup xuÊt
hiÖn, víi tªn mÆc ®Þnh cña sheet míi lµ sè tiÕp theo, vÝ dô, Sheet2.
2 X¸c ®Þnh c¸c chi tiÕt cña sheet nh- m« t¶ trong Söa ®æi thiÕt lËp trang invµ
click OK.
Xem mét sheet kh¸c:
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Click nh·n cña sheet b¹n muèn. B¹n còng cã thÓ right-click nh·n sheet hoÆc sheet
icon trªn C©y thiÕt kÕ vµ chän Activate.
Xo¸ mét sheet:
1 Right-clicksheettabhoÆcsheeticontrªnC©y thiÕtkÕvµchän Delete.B¹n
còngcãthÓclicktrongvïng®åho¹vµnhÊn Delete ®Óxo¸sheet®angkÝch
ho¹t.
2 Click Yes trong hép tho¹i Confirm Delete.

Các Sheet Formats, Sheets và Views
Chñ thÓ cña c¸c item trong drawing phô thuéc vµo c¸i g× ®-îc kÝch ho¹t khi môc
®ã ®-îc t¹o. C¸c ®èit-îng Sketch, c¸c ghi chó vµ c¸c môc kh¸c cã thÓ thuéc vÒ
mét drawing sheet, mét view, hoÆc mét drawing sheet format. Nãi chung, b¹n ph¶i
kÝch ho¹t chñ thÓ cña mét item trong thø bËc ®Ó edit item ®ã.
NOTE: C¸ckÝch th-ícvµghi chóvèn®-îcg¾nvµom«h×nhkh«ngtu©n theoquy
t¾c nµy. Chóng thuéc vÒ h×nh mµ chóng ®-îc g¾n vµo, bÊt kÓ h×nh ®ã cã ®-îc kÝch
ho¹t khi b¹n t¹o c¸c item nµy hay kh«ng.
VÝdô,b¹ncãthÓkÝchho¹tméth×nhvµt¹omét®-êngcÊutrócthuécvÒh×nh
nµy.NÕub¹ndichuyÓnhoÆcxo¸h×nh®ã®i,®-êngcÊutróctrªncòngbÞdi
chuyÓn hoÆc xo¸ theo. §Ó söa ®-êng cÊu tróc nµy, b¹n ph¶i kÝch ho¹t h×nh ®ã lÇn
n÷a.
B¹ncãthÓt¹o®-êngcÊutrócnh-thÕtrªnsheet,khikh«ngcãh×nhnµo®-îc
kÝchho¹t.V×vËy,nÕub¹ndichuyÓnhoÆcxo¸c¸ch×nh trongsheetnµy,®-êng
cÊu tróc nµy kh«ng bÞ t¸c ®éng. §Ó söa ®-êng cÊu tróc nµy, chÝnh sheet ®ã ph¶i
®-îc kÝch ho¹t.
Còng vËy, b¹n ph¶i kÝch ho¹t sheet format ®Ó edit c¸c item thuéc vÒ sheet format
®ã. Khi sheet format ®-îc kÝch ho¹t, sheet bÞ Èn, gåm toµn bé c¸c item thuéc vÒ
sheet vµ tÊt c¶ c¸c h×nh.

Tuỳ biến Sheet Format
B¹n cã thÓ tuú biÕn sheet format cho phï hîp víi ®Þnh d¹ng tiªu chuÈn cña c«ng
ty b¹n. C¸c sheet format trong SolidWorks software kh«ng phï hîp víi bÊt cø mét
tiªu chuÈn nµo c¶.
Edit drawing sheet format cña drawing:
1 Click Edit, Sheet Format, hoÆc right-click vïng trèng trªn drawing sheet, hay
sheet icon trªn C©y thiÕt kÕ vµ chän Edit Sheet Format. NÕu sheet nµy kh«ng cã
sheetformatnµo,h·yt¹ométc¸inÕub¹nchän EditSheetFormat,råiclick
Rebuild.
2 §Ó söa text cã trong c¸c khèi tiªu ®Ò, hoÆc:
Double-click text ®ã. B¹n cã thÓ text t¹i chç råi click ra ngoµi text box ®Ó
th«i edit.
-hoÆc-Right-clickvµchän Properties.Héptho¹i Properties choNotexuÊt
hiÖn. Thay ®æi c¸c item b¹n muèn vµ click OK. Xem thªm C¸c thuéc tÝnh cña ghi
chó.
3 §Óeditsheetformatb»ngc¸chdichuyÓn,xo¸hoÆcthªmc¸c®-ênghaytext
trong c¸c khèi tiªu ®Ò:
§Ó xo¸, click ®-êng hoÆc text vµ nhÊn Delete key.
§Ó di chuyÓn, click ®-êng hoÆc text vµ kÐo ®Õn vÞ trÝ míi.
§Ó thªm ®-êng, click Line, hoÆc Tools, Sketch Entity, Line.
§Ó thªmtext, click Note trªnAnnotationstoolbar,hoÆc Insert,
Annotations, Note.X¸c®Þnhc¸c thuéc tÝnhcña textråi click®Ó®Ættext
vµo vÞ trÝ b¹n muèn.
4 C¸c sheet format tiªu chuÈn trong software cã mét ®iÓm neo ®Ó ®Þnh vÞ b¶ng vËt
liÖut¹i mét vÞ trÝ x¸c ®Þnh trong sheet. §Ó ®Æt l¹i ®iÓm neo nµy, tr¶i réng
Template iconchosheet.Right-click Bill ofMaterialsAnchor icon,chän Set
Anchor,råiclickchçb¹nmuènneo.B¹ncòngcãthÓright-clickmét®iÓm
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sketch trong template vµ chän Set as Anchor. §iÓm neo nµy highlighted mµu hång
vµ trë nªn nh×n thÊy khi b¹n chän icon.
NOTE: B¹ncãthÓthªmc¸c®iÓmneochoc¸cdrawing®-îct¹otrongc¸cphiªn
b¶n tr-íc SolidWorks 98Plus. Right-click sheet vµ chän Edit Sheet Format. Sau
®ã right-click mét sketch point (h·y thªm vµo nÕu cÇn) vµ chän Set as Anchor.
NÕusheetkh«ngcãs½nméttemplate,h·yt¹ométc¸ikhithùchiÖnthñtôc
nµy.
5 §Óthªmc¸c®èit-îngtõc¸cøngdôngkh¸c,nh-c¸clogoc«ng ty,ch÷tiªu
chuÈn tõ mét file v.v…, click Insert, Object. B¹n cã thÓ t¹o mét ®èi t-îng míi
hoÆc chÌn vµo tõ mét file. C¸c ®èi t-îng cã thÓ ®-îc link hoÆc embed trong c¸c
drawing sheet file.
Trë l¹i edit sheet:
Click Edit, Sheet. B¹n còng cã thÓ right-click sheet icon hoÆc sheet format icon
trªn C©y thiÕt kÕ, hay right-click vïng trèng trong sheet vµ chän Edit Sheet.

Lưu các Sheet Format
Click File, Save Sheet Format. VÞ trÝ mÆc ®Þnh n¬i c¸c sheet format ®-îc l-u lµ
trong <install_directory>\data,trõphib¹nx¸c®Þnhmétth-môckh¸ckhicµi
®Æt software.
§Óghi®Ìmét StandardSheetFormat,chänsheetformattõlistvµclick
OK.
§Ól-usheetformatvíiméttªnmíi,click CustomSheetFormat.Click
Browse, t×m®Õn th-môcb¹nmuèn,nhËptªnmíivµclick Save.(C¸cfile
Sheet format cã phÇn më réng lµ .slddrt.)
Khib¹nl-usheetformat,c¸cthuéctÝnhfiletuúbiÕnmµb¹n®·®-avµotµi
liÖudrawingsÏ®-îcl-ucïngvíisheet format. C¸cthuéc tÝnh tuúbiÕntrong
sheet format nµy sÏ ®-îc ®-a vµo c¸c drawing míi nÕu chóng sö dông sheet format
®ã. Xem thªm C¸c thuéc tÝnh tuú biÕn.

Liên kết chú giải đến các thuộc tính tài liệu
§Ó tù ®éng chÌn c¸c th«ng tin vµo mét drawing, b¹n cã thÓ liªn kÕt c¸c chó gi¶i
trong mét trang drawing ®Õn c¸c thuéc tÝnh tµi liÖu.
TÊt c¶ c¸c tµi liÖu SolidWorks ®Òu cã c¸c thuéc tÝnh ®-îc x¸c ®Þnh bëi hÖ thèng
nh- sau:
Tªn thuéc tÝnh
SW-File Name

GÝa trÞ
Tªn tµi liÖu, kh«ng cã phÇn më réng

SW-Folder
th- môc tµi liÖu cã v¹ch chÐo ë cuèi
SW-Long Date *
ngµy hiÖn thêi viÕt dµi *
SW-Short Date *
ngµy hiÖn thêi viÕt t¾t *
*§Þnhd¹ngngµytuúthuécng«nng÷vµvïng.XemchitiÕtt¹i
Settings/Control Panel/Regional Settings/Date trªn m¸y tÝnh cña b¹n.
H¬n n÷a, c¸c drawing cßn cã c¸c thuéc tÝnh do hÖ thèng x¸c ®Þnh nh- sau:
Tªn thuéc tÝnh

GÝa trÞ

SW-Current Sheet
SW-Sheet Format Size

Sè trang cña sheet ®ang kÝch ho¹t
KhægiÊysheetformat®angkÝch
ho¹t
SW-Sheet Name
Tªn sheet ®ang kÝch ho¹t
SW-Sheet Scale
Tû lÖ cña sheet ®ang kÝch ho¹t
SW-Total Sheets
Tængsèsheettrongdrawing®ang
kÝch ho¹t
B¹n cã thÓ link mét ghi chó ®Õn c¸c thuéc tÝnh cña m« h×nh ®-îc biÓu diÔn trong
drawing (vÝ dô thuéctÝnh SW-File Name, hoÆc thuéc tÝnh tuúbiÕn do ng-êidïng
x¸c ®Þnh trong tµi liÖu m« h×nh).
Khib¹neditsheetformat, thuéctÝnhcãthÓbiÕn®æi®-îcsÏhiÓnthÞ(d-íi
d¹ng: $PRP: "property name"). Khi b¹n trë l¹i edit sheet, gÝa trÞ cña thuéc tÝnh
®ã, nÕu t×m ®-îc, sÏ hiÓn thÞ.NÕu gÝa trÞ cña thuéc tÝnh kh«ng t×m ®-îc,biÕn
cña tªn thuéc tÝnh sÏ hiÓn thÞ trªn sheet.
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Mét ghi chó ®-îc link cã thÓ gåm c¶ text vµ nã cã thÓ gåm c¸c liªn kÕt ®Õn nhiÒu
thuéctÝnh. VÝ dô,®ÓhiÓn thÞsheetnumberhiÖn t¹ivµ tængsèsheet,b¹ncã
thÓ ®-a vµo ghi chó:
SHEET $PRP: "SW-Current Sheet"OF $PRP: "SW-Total Sheets"
Trªn sheet, c¸c gÝa trÞ thuéc tÝnh ®-îc hiÓn thÞ lµ: SHEET 1 OF 2 (trang
®Çu cña drawing 2 trang)
Link mét ghi chó trong sheet format ®Õn mét thuéc tÝnh:
1.Trong hép tho¹i Properties cña Note, click Link to Property

.

2.Tronghéptho¹i LinktoProperty,chänmét PropertyName tõ.Listnµy
chøa tªn c¸c thuéc tÝnh do hÖ thèng x¸c ®Þnh vµ do ng-êi dïng x¸c ®Þnh mµ
b¹n ®· Ên ®Þnh c¸c gÝa trÞ trong tµi liÖu drawing ®ang kÝch ho¹t.
3.§Ólinkghichó®Õnc¸cthuéctÝnhcñam«h×nh®-îcbiÓudiÔntrong
drawing nµy, kiÓm External model reference, råi chän mét Property Name tõ
list.TheomÆc®Þnh,gÝatrÞcñathuéctÝnhchom«h×nh®-îcbiÓudiÔn
trong h×nh ®Çu tiªn sÏ ®-îc hiÓn thÞ.
NOTE: §Ó söa mét thuéc tÝnh tuú biÕn cã s½n, hoÆc t¹o mét c¸i míi,click
Edit Properties, råi söa c¸c thuéc tÝnh ®ã trªn nh·n Summary Info - Custom
and Configuration Specific .
NÕu sheet cã chøa c¸c h×nh cña nhiÒu m« h×nh, b¹n cã thÓ x¸c ®Þnh h×nh cã
m«h×nhmµb¹nmuèndïngthuéctÝnhcñanã.Right-clicksheet,chän
Properties, råi chän h×nh nµy tõ list d-íi Use custom property values from
model shown in.
NÕu kh«ng m« h×nh nµo ®-îc biÓu diÔn trong (vÝ dô, khi b¹n t¹o mét sheet
format míi), b¹n cã thÓ chän mét thuéc tÝnh tõ list cña drawing hoÆc thªm
mét thuéc tÝnh tuú biÕn míi. Thuéc tÝnh nµy sÏ ®-îc gi¶i khi mét m« h×nh
®-îc ®-a vµo sheet.
Khib¹nl-usheetformat®ã,c¸cthuéctÝnhmíimµb¹n®·®-avµocòng
®-îcl-u cïng sheet format. Chóng sÏ ®-îc ®-a vµo c¸c drawing míi nÕu sö
dông sheet format nµy.
4.Update drawing, nÕu cÇn.
Link to Property
B¹ncãthÓ linkgÝatrÞmétthuéc tÝnhtµi liÖu,mét thuéctÝnhtuúbiÕnhoÆc
métthuéctÝnhx¸c®ÞnhcÊuh×nh®Õntextcñamétghichó.NÕugÝatrÞthuéc
tÝnh nµy thay ®æi, ghi chó sÏ thay ®æi tù ®éng.
Link mét ghi chó ®Õn mét thuéc tÝnh:
1.Trong hép tho¹i Properties, click Link to Property .
2.Click mòi tªn trªn list Property Name. Danh s¸ch c¸c thuéc tÝnh kh¶ dông
tuú thuéc vµo n¬i mµ ghi chó ®· ®-îc t¹o. Trong mäi tr-êng hîp, chØ nh÷ng
thuéc tÝnh cã gÝa trÞ cô thÓ míi ®-îc liÖt kª.
Partorassemblydocument.Listgåmc¸cthuéctÝnhcñatµiliÖum«
h×nh, gåm c¸c thuéc tÝnh do ng-êi dïng x¸c ®Þnh.
Drawingsheetorsheetformat.Listgåmc¸cthuéctÝnhcñatµiliÖu
drawing, gåm c¸c thuéc tÝnh do ng-êi dïng x¸c ®Þnh.
Drawingview.Listgåmc¸cthuéctÝnhcñatµiliÖum«h×nhbiÓudiÔn
trªn view. (NÕu mét view ®-îc chän khi b¹n chÌn ghi chó, hoÆc nÕu ghi
chó®-îc®Ýnhvµom«h×nhtrongmétview,ghichó®ãthuécvÒview
nµy.)
NOTE: tÊt c¶ c¸c tµi liÖu ®Òu cã c¸c thuéc tÝnh do hÖ thèng x¸c ®Þnh
SW-FileName, SW-FolderName, SW-LongDate, vµ SW-ShortDate.C¸c
Drawingcã thªm c¸cthuéc tÝnhdohÖthèngx¸c®Þnhmµb¹ncãthÓsö
dông®ÓtuúbiÕnmét sheetformat.Xemthªm Liªn kÕtc¸cghichó ®Õn
c¸c thuéc tÝnh cña tµi liÖu.
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3.§ÓthªmmétthuéctÝnhtuúbiÕn míi,hoÆc®Óedit métc¸icãs½n, click
EditProperties,råisöac¸cthuéctÝnhtrªnnh·n SummaryInfo –Custom
and Configuration specific.
4.Chän mét thuéc tÝnh tõ list vµ click OK.
Note text biÓu thÞ trong hép tho¹i lµ tªn thuéc tÝnh
PRP:"propertyname".TrongtµiliÖunµy,ch÷ghichólµgÝatrÞquy®Þnhcho
thuéc tÝnh.

d-íi

d¹ng

Cơ sở Drawing
Cöa sæ drawing gåm mét C©y thiÕt kÕ gièng trong c¸c cöa sæ part vµ assembly. C©y
thiÕt kÕ trongdrawinggåmcãmétlist thøbËccñac¸citemthuécvÒdrawing.
Mçisheetcãméticon;d-íimçisheet,cãc¸ciconchosheetformatvµtõng
h×nh.
B¹n cã thÓ s¾p xÕp thø tù l¹i c¸c sheet cña tµi liÖu drawing trong C©y thiÕt kÕ.
KÐo mçi lÇn mét sheet ®Õn vÞ trÝ míi. C¸c nh·n sheet sÏ tù ®éng cËp nhËt.
DÊucéng
c¹nhitem’s iconchobiÕtnãcãchøanhiÒuitem. Click
réng item vµ hiÓn thÞ néi dung cña nã.

®Ótr¶i

C¸ch×nhchiÕu tiªuchuÈnchøalistcñafeaturetrongparthoÆcassemblybiÓu
diÔn trong h×nh chiÕu. C¸c h×nh ®-îc sinh ra, nh- h×nh chÝch hoÆc h×nh c¾t, th×
kh¸c,chóng cã c¸c item x¸c ®Þnh h×nh ®ã (vßng trßn chÝch, ®-êng c¾t v.v…).
B¹ncãthÓzoommétviewb»ngright-clickh×nh®ãvµchän View,Zoomto
Selection hoÆcright-clicktªncñah×nhtrongC©ythiÕtkÕvµchän Zoomto
Selection. B¹n cã thÓzoom sheet b»ng right-click tªn sheet trong C©y thiÕt kÕ
vµ click Zoom to Selection.
Drawing window cã c¸c th-íc ®o ë c¹nh trªn vµ tr¸i. C¸c th-íc nµy (vµ c¶ thanh
tr¹ngth¸i)chobiÕtvÞtrÝcontrátrªnsheet.§Ót¾thiÓnthÞth-íc,click
View, Rulers.
VµikiÓuh×nh®-îclink tíi h×nhcha:vÝdôc¸ch×nhchich,c¾t,chiÕuphôvµ
chiÕu.Right-click trªnvßngtrßnchÝchhoÆc®-êngc¾tvµchän JumptoDetail
View (hoÆc Section View). Right-click h×nh con vµ chän Jump to Parent View. C¸c
h×nhproject(gåmc¸ch×nhchiÕuc¹nhvµ®Ønhcña3h×nhchiÕu tiªuchuÈn)vµ
c¸c h×nh chiÕu phô chØ nh¶y ®-îc tõ con vÒ cha.

Các View của Part vàµ Assembly
B¹ncãthÓt¹orac¸cdrawingcñaparthoÆcassemblyvíinhiÒukiÓuview:
Standard3View, Named vµ RelativetoModel.TµiliÖuparthoÆcassemblyph¶i
®-îc l-u tr-íc khi b¹n cã thÓ t¹o ra c¸c drawing view cña nã.
B¹ncãthÓt¹oc¸ch×nh Projection,Auxiliary, Detail, Crop, Section, Aligned
Section, hoÆc Broken tõ c¸c h×nh cã tr-íc trongsheet ®ang kÝch ho¹t.
B¹n còng cã thÓ t¹o mét Empty view ®Ó vÏ hoÆc chó thÝch. Xem thªm VÏ2D.
Víi métsè thao t¸c,b¹ncÇn chänméth×nh;víinh÷ngthao t¸ckh¸c,b¹nph¶i
kÝch ho¹t mét h×nh.
ƒChän mét h×nh cho phÐp b¹n t¹o mét h×nh chiÕu, chÌn c¸c break line cho mét
broken view,dichuyÓnview trªn sheet vµ resize ®-êng bao cña view. Mét
view®-îc chänsÏcã border xanh l¸ c©y (blue trong RapidDraft drawings)
vµ c¸c handle. §Ó chän mét view, click vµo vïng trèng bªn trong ®-êng bao
view.
ƒKÝchho¹t métviewchophÐpb¹nvÏvµotrongview®ã.ViÖcnµylµcÇn
thiÕt®ÓvÏc¸csectionlinevµprofilechodetailview.§Óeditsketch
entity, ph¶ikÝch ho¹tview lµchñ thÓ cña nã. Border cñaview®angkÝch
ho¹t cã bãng.
B¹ncãthÓ®Ætmétoption®Óc¸cdrawingviewtùkÝchho¹tkhicontrá
l-ítquachóng.Click Tools,Options.Trªnnh·n SystemOptions,chän
Drawings. Chän hoÆc huû kiÓm Dynamic drawing view activation.
ƒKhi Dynamic drawing view activation ®-îc chän, view gÇn vÞ trÝ con trá sÏ
tù kÝch ho¹t. §Ó t¹m dõng sù tù kÝch ho¹t, b¹n cã thÓ kho¸ tiªu ®iÓm trªn
métviewhoÆctrªnmétsheet.Right-clickviewhoÆcsheetvµchän Lock
View Focus hoÆc Lock Sheet Focus.
210

ƒLock View Focus cho phÐp b¹n thªm c¸c ®èi t-îng sketch vµo mét h×nh,
ngayc¶khicon tráëtrªnnh÷ngviewkh¸c. B¹ncã thÓyªnt©m lµ
c¸c item b¹n thªm vµo vÉn thuéc vÒ h×nh b¹n muèn.
ƒLock Sheet Focus cho phÐp b¹n thªm c¸c sketch entity vµo mét sheet.
NÕu kh«ng, c¸c sketch entity sÏ thuéc vÒ h×nh ë gÇn n¬i b¹n b¾t ®Çu
vÏ nhÊt.
§Ótrël¹ikiÓutùkÝchho¹t,right-clicklÇnn÷avµchän Unlock
View Focus (hoÆc double-click mét view kh¸c) hay Unlock Sheet Focus
(hoÆc double-click mét view bÊt kú).
ƒKhi Dynamicdrawingviewactivation kh«ng®-îcchän,double-click
n¬ibÊtkútrongmétview’sboundary®ÓkÝchho¹tview®ã,hoÆc
right-clicktrongboundarynµyvµchän ActivateView. §Ó th«i kÝch
ho¹tmétview,double-click lÇnn÷a,kÝchho¹tmétviewkh¸c,hoÆc
right-click vµ chän Activate Sheet.

View Boundary
Khi con trá ë trªn c¹nh mét h×nh drawing, ®-êng bao cña h×nh ph¸t s¸ng. Size cña
®-êngbao®-îctÝnhtù®éng,giùatrªnsize,h×nhd¸ngvµh-íngm«h×nh®-îc
biÓu diÔn trong h×nh ®ã. B¹n cã thÓ ®iÒu chØnh size cña ®-êng bao nµy (réng h¬n
®ÓdÔchänvµkÝchho¹th¬n).B¹nkh«ngthÓthunhá®-êngbaobÐh¬nm«h×nh
hiÓn thÞ trong h×nh. C¸c ®-êng b¹o vµ h×nh trong ®ã cã thÓ chång lªn nhau.
Thay ®æi size cña view boundary:
1 Chän h×nh.
2 Trá lªn mét drag handle ë gãc hoÆc c¹nh cña ®-êng bao.
3 Khi con trá ®æi thµnh

, kÐo handle ®Ó ®Æt l¹i cì ®-êng biªn.

T¾t bËt hiÓn thÞ boundary:
Click Tools,Options.Trªnnh·n SystemOptions,click Drawings.KiÓm Display
drawing view borders. Khi ®-îc chän, ®-êng bao mçi h×nh hiÓn thÞ thµnh mét hép
mµu x¸m. Khi kh«ng ®-îc chän, c¸c boundary Èn ®i. Option nµy ¸p dông ®èi víi tÊt
c¶ c¸ch×nh trong drawing. Ngay c¶ khi ®· Èn c¸c boundary, chóng vÉn highlight
khi con trá ®i qua chóng vµ h×nh ®-îc kÝch ho¹t vÉn hiÓn thÞ lµ hép x¸m.
NÕu m« h×nh trong mét h×nh kh«ng ®-îc kÝch ho¹t hoÆc lµ cÊu h×nh l-u cuèi cïng,
border lµ nÐt ®øt.

2D Sketch trong Drawing
B¹n cã thÓ t¹o mét drawing chØ b»ng c¸c h×nh vÏ 2D mµ kh«ng cÇn tham chiÕu ®Õn
métm«h×nhcãs½n.Nh÷ngh×nhvÏnµycãthÓ®-îckiÓmso¸tb»ngnh÷ngt-¬ng
quan (collinear, parallel, tangent, v.v…), còng nh- c¸c kÝch th-íc tham biÕn.
§Ó hiÓn thÞ grid, right-click drawing sheet ®ang kÝch ho¹t vµ chän DisplayGrid.
C¸cc«ngcôSketchvµsketchrelationsho¹t®éngtrongméttµiliÖudrawing
gièng nh- khi chóng thùc hiÖn trong mét tµi liÖu part hoÆc assembly. ChØ kh¸c lµ
thay v× vÏ trªn c¸c mÆt ph¼ng hoÆc bÒ mÆt cña m« h×nh, b¹n vÏ trªn drawing sheet
hoÆc trong mét h×nh ®ang kÝch ho¹t.
H×nh rçng
B¹n cã thÓ t¹o mét h×nh rçng trong drawing ®Ó chøa h×nh vÏ cña b¹n. Khi h×nh nµy
®-îc kÝch ho¹t, tÊt c¶ c¸c h×nhvÏ ®-îc ®-a vµo ®Òu thuéc vÒ view nµy. Sau ®ã,
h×nh vÏ cã thÓ ®-îc®Ættû lÖ,di chuyÓn vµ xo¸ c¶ nhãm trong khivÉnduy tr×
tÝnh edit ®éc lËp cña c¸c ®èi t-îng sketch.
1 Click Insert, Drawing View, Empty.
2 Click ®Ó ®Æt h×nh nµy vµo trong vïng ®å ho¹.
3Resize nÕu cÇn.
Import h×nh vÏ
B¹n cã thÓ import c¸c file DXF/DWG vµo mét SolidWorks drawing. Sau ®ã b¹n cã thÓ
inserth×nhvÏnµyvµométsketch®Ót¹ofeaturetrongmétpart.Xemthªm
DXF/DWG Files(*.dxf,*.dwg).
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2D Emulator
SolidWorkssoftwaregåmmétøngdôngadd-inchophÐpb¹nt¹oc¸c®èit-îng
sketch b»ng c¸ch nhËp lÖnh d-íi d¹ng text. Xem thªm 2D Emulator.

RapidDraft Drawing
Khái niệm
C¸c RapidDraft™ drawing lµ nh÷ng thiÕt kÕ ®Ó b¹n cã thÓ më vµ lµm viÖc trong c¸c
drawing file mµ kh«ng cÇn t¶i c¸c file m« h×nh vµo bé nhí.
§-êngbaoh×nhtrongc¸cRapidDraftdrawingmµublue.Khim«h×nhthamchiÕu
®-îc t¶i vµo bé nhí, c¸c view border ®æi thµnh x¸m hoÆc l¸ c©y.
NÕu m« h×nh tham chiÕu cÇn cã cho mét thao t¸c trong mét RapidDraft drawing, b¹n
sÏ ®-îc nh¾c ®Ó t¶i file m« h×nh ®ã. B¹n cã thÓ t¶im«h×nh b»ng tay nhêviÖc
right-click mét view vµ chän Load Model.
Khi b¹n më mét RapidDraft drawing, hép kiÓm Load Model xuÊt hiÖn trong hép tho¹i
Open.
SolidWorks 2001 RapidD raft drawing cã c¶i tiÕn viÖc t¶i m« h×nh, cËp nhËt tõ m«
h×nh,3Dhighlighting,chänvµthamchiÕuc¸cc¹nh. §Óconvertc¸cRapidDraft
drawingcòlªn®Þnhd¹ngSolidWorks2001,mëdrawing,t¶im«h×nhvµrebuild
drawing.
Khimét RapidDraftdrawingkh«ng®-îc®ångbévíi m«h×nh,nã®-îc invíimét
watermark: SolidWorks RapidDraft –Out-of-Sync Print
Lîi Ých cña c¸c RapidDraft Drawing
B¹n cã thÓ göi c¸c RapidDraft drawing ®Õnnh÷ngng-êi dïng SolidWorks mµ kh«ng
cÇn göi c¸c file m« h×nh. B¹n còng cã thÓkiÓm so¸t tèt sù cËp nhËt drawing ®Õn
m« h×nh. C¸c thµnh viªn nhãm thiÕt kÕ cã thÓ lµm viÖc riªng rÏ trªn drawing, bæ
sung c¸c chi tiÕt vµ ghichó, trong khi nh÷ng thµnh viªn kh¸c lµm viÖc trªn m«
h×nh. Khi drawing vµ m« h×nh ®-îc ®ång bé ho¸, tÊt c¶ c¸c chi tiÕt vµ kÝch th-íc
thªm vµo drawing ®-îc cËp nhËt ®Õn h×nh d¹ng h×nh häc ®· thay ®æi cña m« h×nh.
Performance
ThêigiancÇn®ÓmëmétdrawingtrongRapidDraft formatgi¶m®¸ngkÓdokh«ng
cÇn t¶i c¸c file m« h×nh. V× vËy, c¸c d÷ liÖu m« h×nh kh«ng ®-îc ®-a vµo trong
bénhí,bénhídµnhnhiÒudungl-îngchoc¸ctr×nhxölýd÷liÖudrawing,lµ
®iÒu cã ý nghÜa quan träng ®èi víi sù thùc hiÖn ®èi víi drawing cña c¸c assembly
lín. B¹nph¶i kiÓm so¸t over khi t¶i m« h×nh, vèn mÊt thêi gian ®Ó t¶i vµ cËp
nhËt drawing.
File Size
RapidDraft format cÇn nhiÒu d÷ liÖu c¹nh vµ Ýt d÷ liÖu surface. V× thÕ, mét sè
filesÏlính¬nkhiconvertsangRapidDraft,trongkhic¸cfilekh¸cl¹inhá
h¬n. Nãi chung, nÕu c¸c b¶n vÏ cña b¹n cã nhiÒu h×nh c¾t, file size sÏ gi¶m. NÕu
c¸cdrawingkh«ngcãc¸csectionview,filesizecãthÓt¨ng.Filesizeliªn
quantrùctiÕp®Õnsèc¹nhnh×nthÊy trongdrawing. VÝ dô,nÕuc¸cpartnh÷ng
patternvíinhiÒuinstance,rÊtcãthÓfilesizesÏt¨ngkhiconvertsang
RapidDraft format.
Updating Views
Métsèthay®æi,nh-sectionline,detailcircle,scale,hoÆcgãcchiÕu,®iÒu
kiÖnviewupdate.KhimétdrawingviewcÇnupdate,view®ãhiÓnthÞmét
crosshatch pattern.

Convert các Drawing thnh RapidDraft
Khi b¹n më mét drawing cã s½n, SolidWorks software nhËn biÕt drawing cã ph¶i lµ
métRapidDraftdrawinghaykh«ng.NÕudrawingb¹nchänkh«ngph¶ilµmét
RapidDraftdrawing,hépkiÓm ConverttoRapidDraftxuÊthiÖn.NÕub¹nconvert
råi sau ®ã l-u drawing, lÇn sau b¹n më nã, hép kiÓm nµy kh«ng xuÊt hiÖn n÷a.
Khi b¹n convert mét drawing thµnh RapidDraft, drawing vµ m« h×nh cïng ®-îc t¶i
lªn memory. B¹n ph¶i ®ãng råi më l¹i drawing ®Ó më nã mµ kh«ng më m« h×nh tham
chiÕu.
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NOTE: Khimétdrawing®·convertsang®Þnhd¹ngRapidDraft,nãkh«ngthÓ
convert trë l¹i ®-îc n÷a. B¹n nªn l-u mét version cña file ch-a convert.
Convert mét drawing thµnh RapidDraft:
1 Click Open. Hép tho¹i Open xuÊt hiÖn.
2 Browse ®Õn drawing file vµ chän file. NÕu drawing ch-a ph¶i lµ mét RapidDraft
drawing, hép kiÓm Convert to RapidDraft xuÊt hiÖn.
3 Chän kiÓm Convert to RapidDraft vµ click Open. B¶n vÏ ®-îc më víi m« h×nh ®-îc
t¶i vµo memory.
4 L-u drawing vµ ®ãng nã l¹i.
5 L¹i më drawing ®ã.
Tõgiêtrë®i,drawing®-îcnh×nnhËnlµmétRapidDraftdrawing. Convertto
RapidDraft check box sÏ kh«ng xuÊt hiÖn n÷a. M« h×nh chØ ®-îc t¶i khi b¹n muèn.

Tạo các RapidDraft Drawing
Khib¾t®Çumétdrawing míi,b¹ncãthÓchän®Ót¹odrawinglµ mét RapidDraft
drawing.
1 Click New. Hép tho¹i New SolidWorks Document xuÊt hiÖn.
2 Chän icon Drawing trªn nh·n Templates.
3 Chän kiÓm Create RapidDraft Drawing.
4 Click OK.Hép tho¹i Sheet Format To Use xuÊt hiÖn.
5 Chän mét sheet format. Xem thªm T¹o métDrawing.
6Click OK.Mét RapidDraft drawing míi ®-îc më ra.

Làm việc trong RapidDraft Drawing
KhimëmétRapidDraftdrawing,softwaresÏkiÓmtratÊtc¶c¸csheettrong
drawing®Ó®¶mb¶or»ngchóng®·®-îc®ångbévíim«h×nh,nÕukh«ng,b¹nsÏ
®-îc c¶nh b¸o.
NÕu mét RapidDraft drawing ®-îc më vµ b¹n më mét tµi liÖu m« h×nh tõ File, Open
hoÆc b»ng right-click mét view vµ chän Open model name, drawing sÏ ®-îc ®ång bé
ho¸ khi b¹n t¶i m« h×nh.
T¶i m« h×nh:
1.Right-clickmétviewchøam«h×nhb¹nmuènloadvµchän LoadModel.
Confirm Load Model dialog box xuÊt hiÖn.
2.Chän Don't prompt me again in this or any future session check box nÕu b¹n
kh«ng muèn th«ng ®iÖp nµy xuÊt hiÖn n÷a.
3.Click Yes ®Ó tiÕp tôc t¶i m« h×nh.
C¸c thao t¸c kh¶ thi trong RapidDraft Drawing kh«ng cã m«h×nh
L-u vµ më c¸c drawing
Bæ sung
oC¸c kÝch th-íc
oC¸c chó gi¶i (ghi chó, ®é bãng bÒ mÆt, ChuÈn gia c«ng, Datum Target,
sai leech h×nh d¹ng, kÝ hiÖu hµn, ®-êng t©m)
oC¸c Empty view
oBalloons (cã c¸c dÊu hoa thÞ, sÏ ®-îc gi¶i ®Õn sè item khi m« h×nh
®-îc t¶i)
oVirtual sharps
Thay ®æi
oScale c¸c sheet hoÆc view
oLineColor,LineStylevµLineThicknesscñac¸cc¹nhm«h×nh,
silhouette edge vµ c¸c sketch entity cho part vµ assembly
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oDãng hµng View
oCrop View
Chän
oC¸c Imported plane, sketch, origin vµ axis
oSection view edges
oCosmetic threads, gåm tham chiÕu vµ lÊy kÝch th-íc
oC¸c c¹nh vµ ®Ønh cña m« h×nh
oC¸c c¹nh Silhouette
o

C¸cFace

Dãng, tham chiÕu vµ lÊy kÝch th-íc c¸c c¹nh ®Ønh vµ trung ®iÓm m« h×nh
C¸c c¹nh khuÊt
Update drawing víi c«ng cô Rebuild
§o l-êng
C¸c kÝch th-íc tham chiÕu thùc
View temporary axes
3D highlighting
C¸c thao t¸c cÇn cã m«h×nh
Khim«h×nhkh«ng®-îct¶i,c¸centitycñam«h×nhkh«ngxuÊthiÖntrongC©y
thiÕt kÕ vµ nh÷ng thao t¸c sau kh«ng thÓ thùc hiÖn ®-îc:
Import
oDesign Tables
oC¸c Model item (kÝch th-íc, chó gi¶i, origin, plane, axis, hoÆc c¸c
sketch)
oC¸c plane vµ axistham chiÕu ®Õn c¸c layer cã s½n
Bæ sung
oC¸cviewmíi(Standard3View,Named,Projection,Section,Detail,
Relative, Auxiliary, Broken, Crop)
oBills of Materials
oHole Callouts hoÆc Cosmetic Threads
Thay ®æi
oC¸c gÝa trÞ hoÆc thuéc tÝnh kÝch th-íc feature (còng nh- c¸c origin
vµ nh÷ng tham chiÕu h×nh häc kh¸c) ®-îc nhËp tõ m« h×nh.
oTû lÖ ký hiÖu mÆt c¾t
oHiÓn thÞ Tangent edge
Chän
oC¸c Model face
oC¸c Surface
oComponent Line Font item tõ shortcut menu
Cut vµ Paste c¸c view
Hide/Show c¸c Component hoÆc Hide Behind Plane

Các hình chiếu tiêu chuẩn
C¸c h×nh chiÕu tiªu chuÈn nãi chung b¾t ®Çu cho mét drawing lµ:
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Standard 3 View



Named View

Standard 3 View
Tuú chän Standard 3 View d-íi Insert, Drawing View t¹o ba h×nh chiÕu vu«ng gãc
mÆc ®Þnh cña mét part hoÆc assembly ®-îc hiÓn thÞ ®ång thêi. Xem thªm th«ng tin
vÒ h-íng cña Standard 3 View t¹i ChiÕu theo gãc thønhÊt vµ thøba.
ViÖc dãng h×nh chiÕu b»ng vµ h×nh chiÕu c¹nh ®-îc cè ®Þnh theo h×nh chiÕu ®øng.
H×nh chiÕu b»ng cã thÓ di chuyÓn däc, h×nh chiÕu c¹nh cã thÓ di chuyÓn ngang.
C¸ch×nhchiÕub»ngvµc¹nh®-îclink®Õnh×nhchiÕu®øng.Right-clickh×nh
chiÕu b»ng hoÆc c¹nh vµ chän Jump to Parent View. H×nh chiÕu cha cã thÓ ë trªn
cïng mét sheet hoÆc trªn sheet kh¸c.
Xem thªm vÒ viÖc dãng c¸c view trªn mét sheet t¹i Di chuyÓn c¸c View vµ Quay c¸c
Views.
Cã vµi c¸ch t¹o mét b¶n vÏ cã Standard 3 View.
T¹o Standard 3View b»ng ph-¬ng ph¸p chuÈn:
1 Më tµi liÖu part hoÆc assembly, hay mét drawingcã chøa mét view cña m«h×nh
b¹n muèn.
2 Më mét drawing míi.
3 Click Standard3View trªn Drawingtoolbar,hoÆc click Insert, DrawingView,
Standard 3 View. Con trá chuyÓn thµnh

.

4 Chän m« h×nh b»ng mét trong c¸c c¸ch sau:
§Ó ®-a vµo c¸c h×nh chiÕu cña mét part, trong part window, click mét face,
hoÆc chç bÊt kú trong graphics area, hay click tªn part trong C©y thiÕt kÕ.
§Ó®-avµoc¸ch×nhchiÕucñamétassembly,trongassemblywindow,click
vïng trèng trong graphics area, hoÆc click tªn assembly trong C©y thiÕt kÕ.
§Ó ®-a vµo c¸c h×nh chiÕu cña mét component trong assembly, trong assembly
window, click mét face trªn part ®ã, hoÆc click tªn part hoÆc sub-assembly
trong C©y thiÕt kÕ.
Trongmétdrawingwindow,clickmétviewcãchøaparthoÆcassemblyb¹n
cÇn, hoÆc trªn C©y thiÕt kÕ hoÆc trong graphics area.
Drawing window trë l¹i phÝa tr-íc vµ ba h×nh chiÕu ®· ®-îc ®Æt trong drawing.
T¹o Standard 3View tõ mét file:
NÕu b¹n kh«ng më tµi liÖu m« h×nh, b¹n vÉn cã thÓ t¹o mét drawing cho nã.
1 Trong mét drawing, click Standard 3 View

.

2 Right-click trong graphics area vµ chän Insert From File.
3 Browse ®Õn tµi liÖu m« h×nh b¹n muèn vµ click Open.
T¹o Standard 3View b»ng ph-¬ng ph¸p drag-and-drop:
H×nh mÆc ®Þnh ®-îc t¹o khi b¹n kÐo vµ th¶ mét part hoÆc assembly vµo drawing lµ
Standard 3 View.
1 Më mét drawing window míi.
2 KÐo mét tµi liÖu part hoÆc assembly document tõ WindowsExplorer hoÆc tõ cöa
sæ Feature Palette vµ th¶ nã vµo cöa sæ drawing,
- hoÆc - KÐo tªn tõ ®Ønh Cây thiết kế cña tµi liÖu part hoÆc assembly ®ang më
vµ th¶ nã vµo cöa sæ drawing.
C¸c h×nh chiÕu ®· ®-îc ®-a vµo drawing.
T¹o Standard 3View tõ mét hyperlink trong Internet Explorer:
1 Trong Internet Explorer (4.0 hoÆc míi h¬n), t×m ®Õn vÞ trÝ chøa hyperlink ®Õn
c¸c SolidWorks part file.
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VÝdô,trªnSolidWorkswebsite,trongmôcSupport,®i®ÕntrangSolid
ModelingLibrary.B¹ncòngcãthÓ®ñt-c¸ch®Ótrëthµnhthµnhviªncña
SolidWorks tõ nh÷ng nhµ cung cÊp thø ba nµo ®ã.
2 KÐohyperlinktõcöasæInternetExplorervµth¶nãvµométcöasædrawing
®ang më. Hép tho¹i Save As xuÊt hiÖn.
3 T×m ®Õn th- môc b¹n muèn l-u part, nhËp mét tªn míi, nÕu thÝch vµ click Save.
Tµi liÖu part ®· ®-îc l-u vµ c¸c h×nh chiÕu cña nã ®-îc ®-a vµo drawing.

Named View
B¹n t¹o NamedView b»ngc¸ch chän trongsèc¸c tªncñah×nhtrong tµiliÖum«
h×nh, gåm:
C¸c h×nh chiÕu vu«ng gãc tiªu chuÈn (Front, Top, Isometric, v.v…)
Current view cña m« h×nh
C¸c h×nh cña ng-êi dïng mµ b¹n ®· t¹o ra b»ng c¸ch zoom vµ quay m« h×nh,
t¹ophèic¶nh Perspective

,nÕuthÝch,råi l-uh×nh®ãb»ngc¸ch®Æt

tªn. Toµn bé m« h×nh sÏ ®-îc hiÓn thÞ, ngay c¶ khi h×nh ®-îc chän chØ hiÓn
thÞ mét phÇn m« h×nh. B¹n kh«ng thÓ kÝch ho¹t mét h×nh phèi c¶nh hoÆc g¸n
kÝch th-íc hay ghi chó cho nã.
VÝdô,drawingnµybiÓudiÔnmét
FrontView,métIsometricViewvµ
métNamedViewdong-êidïngx¸c
®Þnh.
Th«ngtinthªmvÒnamedviewvµ
NamedViewdong-êidïngx¸c®Þnh
tronghéptho¹i Orientation,xem
§Þnh h-íng.

ChÌn mét named view:
1.Click NamedView

trªnthanhc«ngcôDrawing,hoÆcclick Insert,

DrawingView, NamedView. NamedViewPropertyManager xuÊthiÖnvíic¸c
h-íngchäntrªnm«h×nh.C¸cph-¬ngph¸pnµy®-îcm«t¶côthÓtrong
Standard 3 View. Con trá ®æi thµnh

.

2.Chän m« h×nh.
B¶ng thuéc tÝnh Named View hiÓn thÞ mét danh s¸ch gåm c¸c tªn cña tÊt c¶
c¸c h×nh tiªu chuÈn, Current view vµ c¸c h×nh cña ng-êi dïng do b¹n ®· t¹o
trong m« h×nh.
NOTE:B¹ncãthÓsau®ã thay®æih-íngcña méth×nh tiªuchuÈnhoÆccña
ng-êi dïng. Tuy nhiªn, h-íng Current chØ cã hiÖu lùc khi b¹n ®Æt chç cho
nã.
3.Chän mét named view tõ danh môc. Con trá ®æi thµnh

.

4.Trong cöa sæ drawing, click n¬i b¹n muèn ®Æt h×nh (mét preview cña h×nh sÏ
hiÓnthÞ®Ógiópb¹n).C¸cnamedviewkh«ngdãngvíic¸cviewkh¸ctheo
mÆc ®Þnh vµ b¹n cã thÓ di chuyÓn chóng tù do trong drawing sheet.
Thay ®æi h-íng cña Named View:
1.Chän mét Named View. B¶ng thuéc tÝnh Named View xuÊt hiÖn.
2.Double-click mét h-íng tiªu chuÈn hoÆc custom.
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B¶ng thuéc tÝnhNamed View PropertyManager
B¶ngthuéctÝnh NamedView mëkhib¹ninsertmét NamedView vµométdrawing,
hoÆc khi b¹n chän mét Named View cã s½n. B¶ng thuéc tÝnhnµy kiÓm so¸t c¸c thuéc
tÝnh sau:
H-íng View
Double-clickmétview orientation tronglist®Ó thay®æih-íngcña
view ®-îc chän.
Custom Scale (Tû lÖ ng-êi dïng)
ChänkiÓm®Ó chophÐpthay®æi tû lÖ, sau®ãgâgÝa trÞ tû lÖ cho
view ®-îc chän.
More Properties
Saukhib¹nt¹oviewhoÆcchänmétviewcãs½n,b¹ncãthÓclick
More Properties ®Ó më hép tho¹i Drawing View Properties.

Các Drawing View hệ quả
Khái quát
C¸c kiÓu h×nh drawing ®-îc sinh ra tõ c¸c h×nh kh¸c nh- c¸c standard views hoÆc
c¸c h×nh ph¸t sinh kh¸c:
ProjectionView (H×nh

Detail View

Section View

chiÕu)

Auxiliary

View

Crop View

Aligned Section View

(H.chiÕu phô)

Relative to Model View
Broken View

Alternate

Position

View

Projected View (hình chiếu)
Projection View ®-îc t¹o b»ng c¸ch chiÕuvu«nggãc méth×nh, sö dông gãc chiÕu
thø nhÊt hoÆc thø ba khi x¸c ®Þnh trong hép tho¹i Sheet Setup.
B¹n cã thÓ t¹o mét h×nh chiÕu cña h×nh tæ hîp th¸o rêi.
T¹o mét h×nh chiÕu:
1.Click ProjectedView

trªnthanhc«ngcôDrawing,hoÆcclick Insert,

Drawing View, Projected.
B¶ng thuéc tÝnh Projected View xuÊt hiÖn.
2.Chän mét h×nh ®Ó chiÕu tõ ®ã. Con trá thay ®æi thµnh

.

3.§Ó hiÓn thÞ mét mòi tªn chØ h-íng chiÕu, chän Display View Arrow. NhËp mét
nh·n nÕu thÝch (tèi ®a hai ký tù).
§Ó chän h-íng chiÕu, di chuyÓn con trá sang phÝa thÝch hîp cña h×nh ®-îc
chän.
Mét preview cña h×nh nµy hiÓn thÞ, b¾t lÊy h×nh chiÕu gÇn nhÊt. §Ó kh«ng
truy b¾t, gi÷ Ctrl khi di chuyÓn h×nh preview. §Ó truy b¾t trë l¹i, bu«ng
Ctrl.
B¹ncãthÓchiÕutõtr¸i,ph¶i,
trªnhoÆcd-íi(trongvÝdônµy,
ng-êidïng®·dichuyÓncontrá
®Õn bªn ph¶i view ®-îc chän).
4.§ÓbètrÝnhiÒuProjectedView,
click Keep Visible

.

5.Khi h×nh ®· ë chç b¹n muèn,click
®Ó ®Æt nã.
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H×nh chiÕu ®· ®-îc ®Æt trªn trang, dãng theo h×nh mµ tõ ®ã, nã ®· ®-îc t¹o ra.
MÆc ®Þnh, b¹n chØ cã thÓ di chuyÓn h×nh chiÕu theo h-íng chiÕu. Xem thªm Dãng vµ
hiÓn thÞ View.
H×nh chiÕu ®-îc liªn kÕt víi cha cña nã. Right-click H×nh chiÕu vµ chän Jump to
Parent View.

Auxiliary View (hình chiếu phụ)
Mét h×nh chiÕu phô gièng nh- mét Projected View, nh-ng nã ®-îc chiÕu vu«ng gãc
víi mét c¹nh tham chiÕu trong mét h×nh cã s½n.
B¹n cã thÓ t¹o mét h×nh chiÕu phô cña mét exploded assembly view.
T¹o mét auxiliary view:
1.Click AuxiliaryView

trªnthanhc«ngcôDrawing,hoÆcclick Insert,

Drawing View, Auxiliary.
B¶ng thuéc tÝnh Auxiliary View xuÊt hiÖn.
2.Chän mét c¹nh tham chiÕu (kh«ng ph¶i lµ c¹nh th¼ng ®øng hay n»m ngang, v×
sÏ t¹o ra mét h×nh chiÕu b×nh th-êng).
C¹nh tham chiÕu nµy cã thÓ lµ mét c¹nh cña mét part, mét c¹nh silhouette,
mét®-êngt©m,hoÆcmét®-êngsketch.NÕub¹nchänmét®-êng,tr-íchÕt
ph¶i kÝch ho¹t drawing view.
Khi b¹n di chuyÓn con trá, h×nh preview sÏ xuÊt hiÖn. B¹n cã thÓ kiÓm so¸t
viÖc dãng vµh-íng cña nã nh- sau:
oAlignment.§Ókh«ngdãngtheomÆc®Þnhkhib¹n®Æth×nhchiÕuphô,
gi÷ Ctrl khidi chuyÓnh×nhpreview. §Ó trë l¹inh-tr-íc,th¶ Ctrl
ra.
oOrientation.B¹ncãthÓchuyÓnh-íngcñah×nh(tr-íchoÆcsau)b»ng
c¸ch kÐo h×nh®i qua c¹nh tham chiÕu. Mét mòi tªn biÓu diÔn h-íng cña
h×nh,th-êng®-îcdïngkhihuûkiÓm Showcontentswhiledragging
view.Saukhi®Æth×nh,b¹ncãthÓchuyÓnh-íngcñah×nhb»ngc¸ch
double-clickmòitªnhoÆcb»ngc¸chchän Flipdirection trongB¶ng
thuéc tÝnh.
3.Di chuyÓn con trá tíi khi h×nh ®· ë n¬i b¹n muèn, råi click ®Ó ®Æt h×nh.
Xem thªm Dãng vµ hiÓn thÞView.
Mòi tªn cña h×nh chØ thÞ h-íng chiÕu. §Ó xo¸ mòi tªn nµy, chän h×nh chiÕu phô.
TrongB¶ngthuéc tÝnh,chänhoÆchuûkiÓm Displayviewarrow vµnhËpmétnh·n
nÕu thÝch (tèi ®a hai ký tù).
C¸ch×nhchiÕuphô®-îcliªnkÕt
víi cha cña chóng. Right-click h×nh
chiÕuphôvµchän JumptoParent
View.H×nhchacãthÓëtrªncïng
sheet hoÆc trªn sheet kh¸c.
NÕu b¹n sö dông mét ®-êng sketch ®Ó
t¹oh×nhchiÕuphô,sketchnµy
absorbed®Ób¹nkh«ngv«t×nhxo¸
nã ®i.
CenterMarks trongh×nhchiÕuphô
®-îc ®Æt th¼ng h-íng víih-íng cña
h×nh sao cho mét trong c¸c line cña
Center Mark song song víi h-íng cña
view.
VÝ dô, c¹nh nghiªng trªn h×nh chiÕu
®øng ®-îc chän cho h×nh chiÕu phô.

Relative to Model View (hình chiếu tương quan)
Mét Relative to ModelView lµ mét h×nh chiÕu vu«ng gãc ®-îc t¹o bëi hai bÒ mÆt
hoÆc mÆt ph¼ng trùc giao trong m« h×nh vµ ®-îc x¸c ®Þnh theo c¸c h-íng riªng cña
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chóng. KiÓu h×nh chiÕu nµy còng ®-îcdïng ®Ó ®Æt h×nh chiÕu vu«ng gãc ®Çu tiªn
cho mét drawing nÕu nã kh¸c nhiÒu mét h×nh chiÕu mÆc ®Þnh.
ChÌn mét relative to model view:
1 Click RelativeView

trªnthanhDrawing,hoÆcclick Insert,DrawingView,

Relative To Model. Con trá ®æi thµnh

.

2 Chän m« h×nh, b»ng mét trong c¸c ph-¬ng ph¸p m« t¶ trong Standard 3 View. M«
h×nh hiÓn thÞ trªn screen.
3 Trªnm«h×nh,clickmétbÒmÆtmµb¹nmuèncã mét h-íng®ÆcbiÖt. Héptho¹i
Drawing View Orientation xuÊt hiÖn.
4 Chän mét h-íng (Front, Top, Left, v.v…) vµ click OK.
5 Chän bÒ mÆt kh¸c, vu«ng gãc víi bÒ mÆt kia, chän h-íng cho nã vµ click OK. Con
trá ®æi thµnh

.

6Trongcöasædrawing,clickn¬ib¹nmuèn®Ætview(métpreviewhiÓnthÞ®Ó
gióp b¹n). H×nh chiÕu t-¬ng quan kh«ng dãng víi c¸c h×nh kh¸c theo mÆc ®Þnh vµ
cã thÓ di chuyÓn tù do trong trang drawing. NÕu gãc cña bÒ mÆt trong m« h×nh
thay ®æi, c¸c h×nh nµy cËp nhËt ®Ó duy tr× h-íng x¸c ®Þnh ban ®Çu.
VÝ dô, mét h×nh chiÕu thùc cña bÒ mÆt nghiªng vu«ng gãc víi mÆt tr-íc cña m«
h×nh ®-îc t¹o nh- sau:

X¸c ®Þnh mÆt nghiªng lµ Front X¸c ®Þnh mÆt tr-íc lµ

KÕt qu¶
Left

Detail View (hình trích)
B¹ncãthÓt¹oDetailViewtrongdrawing®ÓbiÓudiÔnmétphÇncñamétview,
th-êng víi tû lÖ lín h¬n. §©y cã thÓ lµ chi tiÕt cña mét h×nh chiÕu vu«ng gãc,
mét h×nh 3D hoÆc mét h×nh c¾t.
B¹n cã thÓ t¹o mét Detail View tõ:
Mét named view biÓu diÔn phèi c¶nh
Mét Detail View kh¸c
Mét Crop View
Detail view tr¶i ra ®-îc trong C©y thiÕt kÕ còng nh- c¸c component vµ feature.
B¹n cã thÓt¹o mét detail view cña exploded assembly view.
T¹o mét detail view:
1.kÝch ho¹t mét h×nh cã s½n.
2.Click DetailView

trªnDrawingtoolbar,hoÆcclick Insert, Drawing

View, Detail.
Detail View PropertyManager xuÊt hiÖn vµ c«ng cô vÏ Circle ®-îc kÝch ho¹t.
3.VÏ mét vßng trßn.
NOTE: §Ó t¹o mét profile kh«ng trßn, vÏ profile ®ã tr-íc khi click c«ng cô
Detail View. Dïng mét c«ng cô vÏ ®Ó t¹o mét profile kÝn bao quanh vïng sÏ
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®-îc biÓu diÔn chi tiÕt. B¹n cã thÓ lÊy c¸c kÝch th-íc hoÆc t-¬ng quan ®Ó
®Þnh vÞ profile chÝnh x¸c ®èi víi m« h×nh.
NOTE: NÕu b¹n ®Þnh dïng mét Broken View, b¹n sÏ ®-îc hái ®Ó liªn kÕt h×nh vÏ
víi m« h×nh.
Khi b¹n di chuyÓn con trá, preview cña h×nh sÏ hiÓn thÞ.
4.Khi view ®· ë chç b¹n muèn, click ®Ó ®Æt view.
Ghi chó trªn detail view gåm nh·n vµ tû lÖ, nÕu tû lÖ kh¸c víi sheet scale.
C¸cDetailviewkh«ngdãngvíic¸ch×nhkh¸ctheomÆc®ÞnhvµcãthÓdi
chuyÓntùdo trongdrawingsheet. NÕub¹nmuèn lo¹ibác¸ch×nhvÏ®·®-îc
import ®Õn drawing, edit m« h×nh ®Ó dÊu c¸c sketche thõa trong Detail View.
Detail View ®-îc liªn kÕt víi vßng trßn cña nã. Right-click vßng trßn nµy vµ
chän JumptoDetailView,cãthÓtrªncïnghoÆckh¸csheet.Right-click
Detail View vµ chän Jump to Parent View.
Modify Detail View
Thay ®æi vÞ trÝ hoÆc cìprofile:
1.Chän profile ®ã.
2.KÐo t©m ®Ó di chuyÓn, hoÆc kÐo chu vi ®Ó ®æi cì.
Detail View sÏ thay ®æi nh- profile.
Thay ®æi profile b¨ng c¸ch edit sketch:
1.Right-click profile sketch vµ chän Edit Sketch.
2.Edit profile ®Ó thay ®æi h×nh d¹ng hoÆc cì.
Con trá chuyÓn thµnh

khi ë trªn detail profile. Detail View sÏ thay ®æi

nh- profile.
Chän mét profile hiÓn thÞ:
NÕub¹ndïngh×nhkh¸ch×nhtrßnlµmprofile,b¹ncãthÓchänhiÓnthÞnã
trong h×nh cha.
1.Chän Detail ViewhoÆcvßng trßndetail. Detail View PropertyManager xuÊt
hiÖn.
2.D-íi Circle Options, Style, chän Profile hoÆc Circle.
NÕu b¹n chän Circle ®Ó hiÓn thÞ, b¹n cã thÓ chän Style cña ghi chó vµ
cã thÓ kÐo chi chó ®i kh¾p n¬i trõ vµo trong vßng trßn.
NÕub¹nchän Profile ®ÓhiÓn thÞ,b¹ncã thÓkÐoghichó®ikh¾pn¬i
trõ vµo trong profile.
B¹n cã thÓ chän cã hiÓn thÞ vßng trßn hay profile ®-îc hiÓn thÞ theo mÆc ®Þnh
haykh«ngtrongc¸cDetailViewm¬i.Click Tools,Options, SystemOptions,
Drawings. Chän hoÆc huû kiÓm Display new detail circles as circles.
Thay ®æi tû lÖ Detail View:
1.Chän Detail View hoÆc detail circle.
2.TrongB¶ngthuéctÝnh DetailView,chän CustomScale,nhËptû lÖmíivµ
click OK.
Tû lÖ Detail View hiÓn thÞ trong ghi chó nÕu nã kh¸c tû lÖ cña sheet.
Thay ®æi ghi chó:
Double-click ghi chó vµ edit text t¹i chç. Click ra ngoµi ®Ó tho¸t.
-hoÆc-Right-clicktextvµchän Properties.Héptho¹i NoteProperties xuÊt
hiÖn. Thay ®æi text vµ thuéc tÝnh cña nã, nh- font, dãng, v.v… vµ click OK.
Nh·ntrªndetailprofilecòngcËpnhËt.ViÖcthay®æifontkh«ng¸pdôngcho
nh·n profile.
Thay ®æi text cña nh·n trªn detail profile:
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Double-click nh·n vµ edit text t¹i chç. Click ra ngoµi ®Ó tho¸t.
-hoÆc-Chändetailcirclehaynh·n.B¶ngthuéctÝnh DetailView xuÊthiÖn.
D-íi Circle Options, söa ®æi text vµ font.
Ghi chó Detail View còng cËp nhËt. Mét th«ng ®iÖp xuÊt hiÖn ®Ó hái b¹n cã thay
®æi font cho Detail View kh«ng.
Cè ®Þnh Detail Views:
B¹n cã thÓ cè ®Þnh Detail Views, ®Ó ng¨n chóng di chuyÓn nÕu h×nh cha bÞ ®æi cì.
Chän Detail View. Trong B¶ng thuéc tÝnh Detail View, d-íi View Options, chän Pin
position.
Detail View PropertyManager
B¶ngthuéctÝnhDetailViewxuÊthiÖnkhib¹nt¹ométDetailViewmíitrong
drawing, hoÆc khi b¹n chän mét Detail View hay detail circle cã s½n. B¶ng thuéc
tÝnh nµy kiÓm so¸t c¸c thuéc tÝnh sau:

Các tuỳ chọn Circle
Style

-Chän Circle hoÆc Profile.NÕub¹nchän Circle,nhiÒukiÓu

circle cã thÓ dïng ®-îc.
Label

- söa ký tù liªn kÕt víi detail circle vµ detail view.

Font –Chänmétfontchonh·ndetailcirclekh¸cfontcñatµiliÖu,huû
kiÓm Document'sfont vµ Font.NÕub¹nthay®æifontnh·ndetailcircle,
mét th«ng ®iÖp hái b¹n cã ¸p dông cho nh·n detail view kh«ng.
C¸c View Option
Full outline – Chän hiÓn thÞ ®-êng nÐt profile trong detail view.
Pinposition –Chän®Óng¨ndetailviewdichuyÓnnÕuh×nhchathay®æi
cì.
Scale hatch pattern – Chän ®Ó tû lÖ g¹ch mÆt c¾t dùa trªn tû lÖ cña detail
view.
Custom Scale
ChänkiÓm®ÓchophÐpthay®æiscale,råigâgÝa trÞ choscalecñaview
®-îc chän.
More Properties
Saukhit¹ométh×nhhoÆcvíiméth×nhcãs½n,b¹ncãthÓclick More
Properties ®Ó më hép tho¹i Drawing View Properties.

Crop View
B¹n cãthÓ t¸ch drawing view bÊt kú trõ Detail View, méth×nh mµ tõ ®ã cã thÓ
t¹o ra Detail View, hoÆc mét exploded view. Crop View cã thÓ l-u tõng b-íc bëi
v× b¹n kh«ng t¹o ra h×nh míi. VÝ dô, thay v× t¹o mét Section View råi mét Detail
View,sau®ãdÊu®iSectionViewnay®·kh«ngcßncÇnthiÕt,b¹ncãthÓcrop
Section View nµy trùc tiÕp. B¹n kh«ng thÓ t¹o mét Detail View tõ mét Crop View.
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Crop mét h×nh:

Mét vßng trßn
®-îc vÏ trªn
Section View

1 KÝch ho¹t mét h×nh cã s½n.
2 VÏmétprofilekÝnb»ngmétc«ngcô
sketch.
3 Click

Crop

View

trªn

Sau khi crop, chØ
cßn phÇn bªn
trongvßng trßn
®-îc hiÓn thÞ

Drawing

toolbar,hoÆcclick Tools, CropView,
Crop.PhÇnh×nhbªnngoµi profilesÏ
biÕn mÊt.
Edit hoÆc xo¸ bá Crop View:
Right-click h×nhvµ chän Crop View, Edit
Crop hoÆc Remove Crop.
- hay - Chän h×nh vµ click Tools, Crop View, Edit Crop hoÆc Remove Crop.

Broken View (hình gãy)
B¹n cã thÓ dïng mét h×nh g·y (hoÆc ®øt) trªn drawing cña mét part dµi tiÕt diÖn
®ång ®Òu. ViÖc nµy lµm cho cã thÓ hiÓn thÞ part ®ã trong tû lÖ lín trong mét khæ
giÊy nhá. C¸c kÝch th-íc tham chiÕu vµ kÝch th-íc m« h×nh liªn kÕt víi phÇn g·y
ph¶n ¸nh c¸c gÝa trÞ cña m« h×nh thùc tÕ.
B¹n cã thÓ ¸p dông c¸c lÖnh Break View vµ Un-Break View cho nhiÒu h×nh.
VÝ dô:
Break ®-îc chÌn
vµo h×nh.

C¸c break line
®-îc kÐo ®Õn c¸c
vÞ trÝ.

Break View ®-îc
¸p dông.
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T¹o Broken View:
1.Chän drawing view vµ click Insert, Vertical Break (hoÆc Horizontal Break).
Hai ®-êng break xuÊt hiÖn trong h×nh.
B¹n cã thÓ ®-a nhiÒu bé break line vµo mét h×nh; nh-ng chóng ph¶i cã cïng
h-íng. B¹n chØ cã thÓ thªm c¸c break vµo mét unbroken view.
2.KÐo c¸c break line víicon trá

®Ó®Æt chóng trªn part, n¬i b¹nmuèn

ng¾t.
3.Right-click bªn trong h×nh vµ chän Break View.
ParthiÓn thÞvíi mét chç®øttrªn th©n. C¸cbrokenviewcònghçtrîkÝ
hiÖu ren vµ t©m.
NOTE: Khi b¹n ng¾t mét h×nh, tÊt c¶ c¸c ®èi t-îng sketch n»m gi÷a c¸c break
line ®Òu bÞ xo¸. C¸c kÝch th-íc t¹i ®ã trë thµnh l¬ löng.
Trongdrawingview,c¸cbreaklinekÐodµitíibiªncñah×nh®ÓcãthÓdÔ
dµng chän vµ di chuyÓn. Khi in, c¸c break line chØ ®-îc thÓ hiÖn trªn nh÷ng
chç chóng thùc sù c¾t.
Kh«i phôc mét broken view vÒ tr¹ng th¸i b×nh th-êng:
Right-click mét hoÆc nhiÒu broken view vµ chän Un-Break View.
Söa ®æi mét broken view:
§Ó thay ®æi h×nh d¹ng c¸c break line, right-click mét break line vµ chän
mét style tõ shortcut menu.
§Ó thay ®æi vÞ trÝ break, kÐo c¸c break line.
§Ó thay ®æi chiÒu réng khe break, click Tools, Options. Trªn nh·n Document
Properties,click Detailing. NhËp mét gÝa trÞ míi cho Break Line Gap.§Ó
hiÓn thÞ khe míi, Un-Break råi Breakview.
NOTE: B¹n kh«ng thÓ chän mét Area Hatch ®i qua break trong mét Broken View. B¹n
chØ cã thÓ chän nã trong tr¹ng th¸i unbroken.

Hình cắt
C¸c h×nh c¾t trong Drawing
B¹nt¹omét SectionView trongdrawingb»ngc¸chc¾th×nhchab»ngmét®-êng
c¾t. H×nh c¾t cã thÓ lµ mét h×nh c¾t th¼ng hoÆc c¾t bËc ®-îc x¸c ®Þnh b»ng ®-êng
c¾t bËc. §-êng c¾t gåm c¸c cung ®ång t©m.
NOTE: B¹n còng cã thÓ t¹o c¸c h×nh c¾t trªn m« h×nh.
B¹n cã thÓ t¹o c¸c h×nh c¾t cña c¸c h×nh c¾t. H×nh c¾t míi ®-îc tÝnh to¸n tõ m«
h×nh gèc vµ h×nh c¾t cËp nhËt khi m« h×nh thay ®æi.
B¹n cã thÓ biÓu diÔn c¸c c¹nh Èn trong h×nh c¾t khi h×nh nµy ë kiÓu Hidden Lines
Removed. B¹n cã thÓ biÓu diÔn tÊt c¶ c¸c nÐt khuÊt cña c¸c feature vµ component
®-îcchäntrongtµiliÖudrawing.B¹ncãthÓtruycËp®Æc®iÓmnµyb»nghai
c¸ch.
BiÓu diÔn nÐt khuÊt tõ shortcut menu:
1 Right-click mét feature hoÆc component trong drawing view hoÆc trªn C©y thiÕt
kÕ vµ chän Show/Hide, Show Hidden Edges.
2 NÕuc¸cc¹nhkhuÊt®-îcnh×nthÊy,b¹ncãthÓÈnchóngtrël¹ib»ngrightclick feature hoÆc component vµ chän Show/Hide, Hide Hidden Edges.
BiÓu diÔn nÐt khuÊt trong hép tho¹i Drawing View Properties:
1 Right-click drawing view vµ chän Properties.
2 Chännh·n Show Hidden Edges.
3 Chän mét feature hoÆc component tõ drawing view hoÆc C©y thiÕt kÕ ®Ó ®-a chóng
vµo list c¸c môc ®-îc hiÓn thÞ b»ng nÐt khuÊt.
4 Click Apply ®Ó thÊy hiÖu qu¶.
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5 §Ó dÊu l¹i c¸c nÐt khuÊt, chän mét item trong list vµ nhÊn Delete.
- hoÆc -Chän feature hay component trong drawing view hoÆc C©y thiÕt kÕ.
6Click OK ®Ó ®ãng hép tho¹i.
C¸c h×nh c¾t tr¶i ®-îc trong C©y thiÕt kÕ ®Ó tÊt c¶ c¸c component vµ feature
thµnh kh¶ dông.
T¹o mét h×nh c¾t:
1.KÝch ho¹t mét drawing view cã s½n.
2.Click SectionView

trªnthanhc«ngcôDrawing,hoÆcclick Insert,

Drawing View, Section.
B¶ng thuéc tÝnh Section View xuÊt hiÖn vµ c«ng cô Line ®-îc kÝch ho¹t.
3.VÏ mét ®-êng c¾t.
NOTE:§Ót¹oh×nhc¾tmulti-line,hoÆc®Ódïngmét®-êngt©mlµm®-êng
c¾t, vÏ ®-êng c¾t tr-íc khi click c«ng cô Section View.
NÕu ®-êng c¾t ng¾n h¬n h×nh d¹ng h×nh mµ nã c¾t, b¹n ®-îc hái nÕu muèn t¹o
mét h×nh c¾t riªng phÇn. NÕu b¹n click Yes, h×nh c¾t sÏ ®-îc t¹o theo kiÓu
c¾t riªng phÇn.
Khi di chuyÓn con trá, mét preview cña h×nh c¾t hiÓn thÞ. Theo mÆc ®Þnh,
h×nhc¾tdãngtheoh-íngc¸cmòitªntrªn®-êngc¾t.§Ókh«ngtheomÆc
®Þnh khi b¹n ®Æt h×nh, nhÊn Ctrl. §Ó trë l¹i mÆc ®Þnh, th¶ Ctrl ra.
H-íngh×nhc¾tthay®æikhib¹nkÐocontrá®iqua®-êngc¾t. NÕu®-êng
c¾tcãnhiÒu®o¹n,h×nhc¾tsÏdãngtheo®o¹n®·®-îcchänkhib¹nt¹o
®-êng c¾t.
4.Khi h×nh c¾t ®· ë n¬ib¹n muèn, click ®Ó ®Æt nã.
Theo h-íng dãng mÆc ®Þnh, mét h×nh c¾t chØ cã thÓ di chuyÓn theo h-íng c¸c mòi
tªn ®-êng c¾t. Xem thªm Dãng vµ hiÓn thÞ view.
C¸c Multiple section line cã thÓ cã cïng nh·n. Mét th«ng ®iÖp c¶nh b¸o sÏ xuÊt
hiÖn nÕu tiªu chuÈn drawing b¹n dïng kh«ng cho phÐp ®iÒu ®ã.
C¸c h×nh c¾t ®-îc liªn kÕt víi c¸c ®-êng c¾t cña chóng. Right-click ®-êng c¾t vµ
chän JumptoSectionView,cãthÓtrªncïngmétsheethoÆctrªnsheetkh¸c.
Right-click h×nh c¾t vµ chän Jump to Parent View.

Hình cắt dóng
B¹ncãthÓt¹ométh×nhc¾tdãng
trong drawing qua mét m« h×nh hoÆc
métphÇnm«h×nh,råidãngth¼ng
víi phÇn ®-êng c¾t ®-îc chän. H×nh
c¾tdãngt-¬ngtùmét Section
View, nh-ng ®-êng c¾t cho mét h×nh
c¾tdãngcãÝtnhÊthai®o¹n
th¼ng.
TrongvÝdô,h×nhchiÕu®-îckÝch
ho¹tbiÓudiÔn®-êngc¾t,c¸cmòi
tªn vµ nh·n. H×nh c¾t ë bªn ph¶i.
T¹o mét aligned section view:
1.kÝch ho¹t mét h×nh drawing cã s½n.
2.Click Centerline hoÆc Line, hay Tools,SketchEntity,Centerline hoÆc
Line.
3.VÏ ®-êng c¾t. §-êng c¾t nµy ph¶i cã Ýt nhÊt hai ®o¹n nèi nhau vµ t¹o thµnh
mét gãc.
4.Chän phÇn ®-êng c¾t b¹n muèn dãng h×nh c¾t.
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5.Click AlignedSectionView
trªnthanhc«ngcôDrawing,hoÆcclick
Insert, Drawing View, Aligned Section.
NOTE:NÕub¹n®angtrongmétassembly,héptho¹i SectionViewSection
Scope xuÊt hiÖn.
B¶ngthuéctÝnh SectionView xuÊthiÖn.B¹nkh«ngthÓthay®æigãccña
®-êngmµb¹n®·chän®Ódãngh×nh;nh-ngb¹ncãthÓthay®æivÞtrÝcña
h×nh.
KhidichuyÓncontrá,métpreviewcñah×nhsÏhiÓnthÞ.TheomÆc®Þnh,
h×nhsÏdãngtheoh-íngmòitªntrªnphÇn®-êngc¾t®-îcchän. §Ókh«ng
theo mÆc ®Þnh, nhÊn gi÷ Ctrl. §Ó trë l¹i dãng theo mÆc ®Þnh, th¶ Ctrl ra.
H-íng cña h×nh thay ®æi khi b¹n kÐo preview b¨ng qua ®-êng c¾t. B¹ncòng
cã thÓ chän Flip direction trong B¶ng thuéc tÝnh.
H×nh ®-îc dãng theo phÇn ®-îc chän khi t¹o ®-êng c¾t; c¸c mÆt c¾t tõ c¸c
phÇn kh¸c ®-îc chiÕu lªn cïng mÆt ph¼ng.
6.Khi h×nh c¾t ®· ë n¬i b¹n muèn, click ®Ó ®Æt nã.
TheomÆc®Þnh, méth×nhc¾tdãngchØcã thÓdichuyÓntheoh-íngmòi tªntrªn
phÇn ®-êng c¾t ®-îc chän. Xem thªm Dãng vµ hiÓn thÞ view.

Hình thay đổi vị trí
B¹ncãthÓchångchÝnhx¸chaih×nhdrawinglªnnhaub»ngc«ngcô Alternate
PositionView.H×nhthay®æivÞtrÝ®-îcbiÓudiÔnb»ngc¸cnÐt¶o.C¸ch×nh
thay ®æi vÞ trÝ th-êng ®-îc dïng ®Ó biÓu diÔn vïng chuyÓn ®éng cña mét assembly.
B¹n cã thÓ lÊy kÝch th-íc gi÷a h×nh gèc vµ h×nh thay ®æi vÞ trÝ.
H×nh thay ®æi vÞ trÝ ®-îc ®-a vµo C©y thiÕt kÕ.
B¹n cã thÓ t¹o nhiÒu h×nh thay ®æi vÞ trÝ trong mét drawing.
H×nhthay®æivÞtrÝkh«ngkh¶dông trongc¸ch×nhBroken, Detail,hoÆc
Crop.
ChÌn mét h×nh thay ®æi vÞ trÝ:
1.Click AlternatePositionView

trªnthanhc«ngcôDrawing,hoÆcclick

Insert, Drawing View, Alternate Position.
B¶ng thuéc tÝnh Alternate Position xuÊt hiÖn. B¹n®-îc nh¾c chän mét h×nh
drawing ®Ó chÌn h×nh thay ®æi vÞ trÝ vµo.
2.D-íi Configuration, chän:
New configuration - t¹o cÊu h×nh thay ®æi vÞ trÝ míi. ChÊp nhËn tªn mÆc
®Þnh hoÆc gâ tªn míi.
- hoÆc Existing configuration - chän cÊu h×nh cã s½n trong tµi liÖu assembly.
Chän mét cÊu h×nh tõ list.
3.Click OK . C¸c kÕt qu¶ lµ:
Newconfiguration –NÕutµiliÖuassemblych-amë,nãsÏtùmë.
Assembly xuÊt hiÖn víi B¶ng thuéc tÝnh Move Component më vµ FreeDrag
kÝch ho¹t. Lµm tiÕp b-íc 4.
Existingconfiguration –vÞ trÝthay®æicñacÊuh×nh®-îcchänxuÊt
hiÖntrongh×nhdrawingvµB¶ngthuéctÝnh®ãngl¹i.H×nhbiÓudiÔn
hoµn tÊt. Kh«ng cÇn lµm tiÕp n÷a.
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4.Dïngc«ngcô MoveComponent
®ÓdichuyÓnc¸ccomponent
cñaassembly®Õnn¬ib¹n
muèn.
5.Click OK ®Ó®ãngB¶ngthuéc
tÝnh MoveComponent vµtrë
l¹i drawing.
VÞtrÝthay®æicñacÊuh×nh
assemblynµyxuÊthiÖntrong
h×nhdrawingb»ng c¸c nÐt ¶o vµ
B¶ng
thuéc
tÝnh
Alternate
Position ®ãng l¹i.
VÝ dô h×nh thay ®æi vÞ trÝ:

Dóng và hiển thịhình Drawing
Manipulating các hình
C¸c thuéc tÝnh cña h×nh Drawing
Hép tho¹i Drawing View Properties cung cÊp th«ng tin vÒ h×nh drawing vµ m« h×nh
liªn quan víi nã.
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Xem vµ söa Drawing View Properties:
1.Right-clicktrongméth×nhdrawing(kh«ngph¶im«h×nh)vµchän
Properties.
- hoÆc Tõ B¶ng thuéc tÝnh cña mét h×nh, click More Properties.
2.Söa c¸c thuéc tÝnh trªn nh·n View Properties theo yªu cÇu:
View information. HiÓn thÞ Name vµ Type cña h×nh (read-only).
Model information. Tªn cña m« h×nh vµ ®-êng dÉn c¸c tµi liÖu tham chiÕu
®-îchiÓnthÞ(read-only).Th«ngtinm«h×nhkh«ngkh¶dôngchoc¸c
h×nh RapidDraft khi m« h×nh kh«ng ®-îc t¶i.
Configuration Information. Chän:
Use model’s "in-use"or last saved configuration.
- hoÆc Use named configuration. NÕu b¹n muèn dïng métcÊuh×nh mµ b¹n ®· t¹o
vµ ®Æt tªn tõ tr-íc, chän cÊu h×nh nµy tõ list.
Show in exploded state. NÕu h×nh chøa mét assembly cã exploded view ®·
x¸c ®Þnh, chän hép kiÓm nµy ®Ó hiÓn thÞ h×nh th¸o rêi ®ã.
Typeofdimensionscreatedinthisview.Chän Projected hoÆc True
(Isometric). NÕu b¹n lÊy kÝch th-íc trong mét h×nh isometric, c¸c kÝch
th-íc True chob¹ngÝatrÞthùctÕcñam«h×nh.C¸ckÝchth-íc
Projected lµ c¸c kÝch th-íc ph¼ng trong 2D.
Alignbreakswithparent.NÕuh×nhlµmét BrokenView ®-îct¹otõ
broken view kh¸c, chän hép nµy ®Ó dãng khe ®øt trong c¶ hai h×nh.
3.Click OK.
Tuú thuéc nh÷ng thay ®æi cña b¹n, cã thÓ cÇn ph¶i click Update View hoÆc
Rebuild .
Cập nhật các hình
B¹n cã thÓ kiÓm so¸t sù cËp nhËt c¸c h×nh trong mét drawing b»ng c¸ch x¸c ®Þnh
kiÓu Automatic view update cho tµi liÖu drawing ®ang kÝch ho¹t. NÕu ®-îc chän,
c¸c h×nh drawing cËp nhËt khi b¹n thay ®æi m« h×nh.
B¹n còng cã thÓ chän c¸c option kh¸c ®Ó thay kiÓu cËp nhËt hiÖn thêi khi më c¸c
b¶n vÏ vµ b¹n cã thÓ x¸c ®Þnh c¸ch thøc cËp nhËt mÆc ®Þnh cho tÊt c¶ c¸c b¶n vÏ
míi.
NOTE: B¹n kh«ng thÓ kÝch ho¹t hoÆc söa mét b¶n vÏ ®ang cÇn cËp nhËt.
Thay ®æi kiÓu cËp nhËt trong b¶n vÏhiÖn thêi:
Right-clickdrawingicontrªn®ØnhC©ythiÕtkÕvµchänhoÆckh«ngchän
Automatic view update.
X¸c ®Þnh c¸ch cËp nhËt cho c¸c b¶n vÏmíi:
1 Click Tools, Options. Trªn nh·n System Options, click Drawings.
2 Chän mét trong nh÷ng option:
Openexistingdrawingswithautomaticviewupdateoff. Khi®-îcchän,
software sÏ kh«ng cËp nhËt c¸c h×nh trong khi më mét b¶n vÏ. NÕu m« h×nh cã
nh÷ngthay®æisaukhib¶nvÏ®-îccËpnhËtlÇncuèi,nh÷ngh×nhdrawing
ch-a ®-îc cËp nhËt sÏ bÞ g¹ch mÆt c¾t mµu x¸m.
Tuú chän nµy cho phÐp b¹n më c¸c drawing, ®Æc biÖt lµ nh÷ng drawing lín vµ
phøct¹p,rÊtnhanh.NÕu Automaticviewupdate ®·lµONkhikhidrawing
®-îc l-u lÇn cuèi, option nµy sÏ ®Æt l¹i lµ OFF.
Khi kh«ng chän (mÆc ®Þnh), software sÏ cËp nhËt c¸c h×nh khi më mét drawing
cã s½n, nÕu Automatic view update lµ ON khi drawing ®-îc l-u lÇn cuèi.
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Set automatic view update for new drawings. Khi chän (mÆc ®Þnh), Automatic
viewupdate lµ ON trong tÊt c¶ c¸c drawing míi. Khi b¹n thay ®æi m« h×nh,
c¸c drawing view tù ®éng cËp nhËt.
Khikh«ngchän, Automaticviewupdate lµ OFFtrongtÊtc¶c¸cdrawingmíi
vµ b¹n ph¶i cËp nhËt c¸c h×nh b»ng thñ c«ng. B¹n cã thÓ cËp nhËt tÊt c¶ c¸c
h×nh mét lÇn hoÆc riªng tõng h×nh. Khi m« h×nh thay ®æi, nh÷ng h×nh cÇn cËp
nhËt ®-îc ®¸nh dÊu b»ng kÝ hiÖu mÆt c¾t x¸m.
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CËp nhËt thñ c«ng c¸c drawing view:
1 Right-click icon cña drawing trªn ®Ønh C©y thiÕt kÕ vµ huû kiÓm Automatic view
update.
2 §Ó cËp nhËt tÊt c¶ c¸c h×nh mét lÇn, sö dông mét trong c¸c c¸ch sau:
Click Edit, Update All Views.
Click Rebuild hoÆc Edit, Rebuild ®ÓcËpnhËt tÊt c¶c¸ch×nhcÇn®-îccËp
nhËt.
3 §Ó cËp nhËt mét drawing view, dïng mét trong c¸c c¸ch sau:
Chänméth×nhråiclick UpdateView

trªnthanhc«ngcôDrawing,hoÆc

click Edit, Update View. (Sö dông Tools, Customize ®Ó thªm icon Update View
vµo toolbar, nÕu cÇn.)
Right-click h×nh ®ã vµ chän Update View.
B¹n cã thÓ chän h×nh trong C©y thiÕt kÕ hoÆc trªn drawing sheet. B¹n còng cã thÓ
gi÷ Ctrl vµ chän c¸c h×nh ®Ó cËp nhËt mét lÇn.
Di chuyÓn Drawing
B¹n cã thÓ di chuyÓn tÊt c¶ c¸c thùc thÓ cña mét drawing trong trang drawing.
1 Right-click tªn drawing tªn ®Ønh C©y thiÕt kÕ vµ chän Move.
2 Gâ mét gÝa trÞ vµo hép Xvalue hoÆc Yvalue box vµ click Apply.
TÊt c¶ c¸c ®èi t-îng cña drawing sÏ di chuyÓn mét ho¶ng ®· x¸c ®Þnh theo h-íng
X hoÆc Y.
3 Click Close ®Ó ®ãng hép tho¹i.
Di chuyÓn h×nh Drawing
Di chuyÓn con trá trªn ®-êng bao h×nh ®Ó nã ph¸t s¸ng hoÆc chän h×nh ®ã. Khi con
trá di chuyÓn

hiÓn thÞ, kÐo h×nh ®Õn vÞ trÝ míi. L-u ý nh÷ng giíi h¹n sau:

Standard 3 View. H×nh chiÕu ®øng ®-îc dãng cè ®Þnh ®èi víi c¸c h×nh chiÕu
kh¸c.Khib¹ndichuyÓnh×nhchiÕu®øng,c¸ch×nhchiÕukh¸ccòngdi
chuyÓn theo. Hai h×nh chiÕu nµy cã thÓ di chuyÓn ®éc lËp, nh-ng chØ theo
c¸c h-íng ®· chiÕu chóng.
C¸ch×nh Auxiliary,Projected,Section vµ AlignedSection ®-îcdãngvíi
h×nh cha ®· t¹o ra chóng vµ chØ di chuyÓn theo h-íng chiÕu.
C¸ch×nh Broken tu©ntheoquyt¾cdãngcñah×nhgèc.C¸ch×nh Crop vµ
Alternation Position gi÷ nguyªn h-íng dãng hinhg gèc.
C¸c h×nh Named, Detail,Relative to Model, vµ Empty cã thÓ di chuyÓn tù do trong
sheet vµ kh«ng ph¶i dãng víi h×nh nµo kh¸c.
Dãng h×nh
B¹n cã thÓ thay ®æi ®Ó c¸c h×nh kh«ng dãng theo mÆc ®Þnh:
1 Chänméth×nhdrawingvµclick Tools,AlignDrawingView, Horizontalto
another view hoÆc Vertical to another view.
- hay Right-click mét drawing view, chän Alignment, råi chän mét trong c¸c option:
Align Horizontal by Origin
Align Vertical by Origin
Align Horizontal by Center
Align Vertical by Center
Con trá ®æi thµnh

.

2 Chän h×nh b¹n muèn dãng.
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Gèc m«h×nh hoÆc t©m h×nh drawing ®ã sÏdãng theo h-íng ®-îc chän. ViÖc dãng
®-îc duy tr× khi b¹n di chuyÓn h×nh tham chiÕu.
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Ph¸ dãng h×nh:
Víi c¸c h×nh ®· ®-îc dãng, b¹n cã thÓ ph¸vì dãngvµ di chuyÓnh×nh mét c¸ch
®éc lËp.
Right-clicktrongkhungh×nh(kh«ngph¶im«h×nh)vµchän Alignment,Break
Alignment, hoÆc Tools, Align Drawing View, Break Alignment.
Trë l¹i dãng theo mÆc ®Þnh:
B¹n cã thÓ trë l¹i dãng theo mÆc ®Þnh cho h×nh mµ b¹n ®· ph¸ dãng.
Right-clicktrongkhungh×nh(kh«ngph¶im«h×nh)vµchän Alignment,
Default Alignment hoÆc click Tools, Align Drawing View, Default Alignment.
Quay các hình

B¹n cã thÓ quay ngang hay däc mét h×nh. B¹n còng cã thÓ quay h×nh theo mét gãc
bÊt kú.
1 Chän mét c¹nh th¼ng cña m« h×nh trong h×nh drawing.
2 Click Tools, Align Drawing View, Horizontal Edge hoÆc Vertical Edge.
H×nh nµy sÏ quay ®Õn khi c¹nh b¹n chän n»m ngang hoÆc th¼ng ®øng.
NÕu cã nh÷ng h×nh ®-îc chiÕu tõ h×nh b¹n quay, chòng còng cËp nhËt ®Ó duy tr×
h-íng chiÕu.
Quay mét h×nh drawing quanh t©m cña nã:
1 Click RotateView trªnthanhc«ngcôViewhoÆcright-clickh×nh®ãvµchän
View, Rotate View.
Hép tho¹i Rotate Drawing View xuÊt hiÖn.
2 KÐo h×nhquay theo yªu cÇu. H×nhsÏ b¾t theogiasè 45o nh-ng b¹n cã thÓ th¶
h×nh t¹i gãc bÊt kú. Gãc ®é xuÊt hiÖn trong hép tho¹i.
- hoÆc Tronghéptho¹inµy,gâgãcvµo Drawingviewangle,chänhoÆchuû Dependent
views update to change in orientation vµ click Apply ®Ó xem kÕt qu¶.
3 Click Close ®Ó ®ãng hép tho¹i.
§Ótrël¹i,right-clickh×nhvµchän Alignment,DefaultAlignment.NÕudãng
mÆc ®Þnh ®Õn h×nh kh¸c ®· bÞ ph¸, gãc dãng còng ®-îc phôc håi.
Copy vµ Paste c¸c h×nh
B¹ncãthÓcut,copyvµpastec¸ch×nhdrawingtõsheetnµysangsheetkh¸c
trong cïng drawing còng nh- tõ tµi liÖu drawing nµy sang tµi liÖu drawing kh¸c.
B¹n còng cã thÓ kÐo c¸c h×nh qua c¸c sheet trong cïng mét drawing (nh-ng kh«ng
®Õn tµi liÖu drawing kh¸c ®-îc).
§Ó thùc hiÖn c¸c thao t¸c nµy cho nhiÒu h×nh mét lÇn, gi÷ Ctrl khi chän chóng.
NOTE: NÕu b¹n muèn copy mét h×nh Detail hoÆc Section tõ mét drawing ®Õn drawing
kh¸c, b¹n ph¶i copy c¶ h×nh cha cña nã. B¹n cã thÓ copy h×nh cha tr-íc hoÆc ®ång
thêi.
Cut/copy/paste mét drawing view:
1 Chän h×nh trªn sheet hoÆc trong C©y thiÕt kÕ.
2 Click Cut hoÆc Copy, hay click Edit, Cut hoÆc Copy.
3 ChuyÓn®ÕnsheethoÆctµiliÖudrawing®Ých,clickn¬ib¹nmuènd¸nnãråi
click Paste hoÆc Edit, Paste.
Di chuyÓn hoÆc copy c¸c h×nh b»ng c¸ch k Ðo:
1 Chänméth×nhtrªndrawing sheet®angkÝchho¹thoÆcchäniconcñanãtrong
C©y thiÕt kÕ.
2 §ÓdichuyÓnh×nhnµy,gi÷ Shift,råikÐoh×nh®-îcchänhay iconcñanã vµ
th¶ vµo icon cña sheet ®Ých.
§Ó copy h×nh, gi÷ Ctrl khi kÐo vµ th¶.
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Èn/Hiện các hình
B¹ncãthÓdïng HideView ®ÓdÊu toµnbéméth×nhkhi lµmviÖc trongdrawing.
Khi ®· dÊu, b¹n sÏ dïng ShowView ®Ó hiÓn thÞ l¹i h×nh.
Khib¹ndÊuméth×nhcãc¸ch×nhphôthuéc(Detail,Section,hoÆcAuxiliary),
b¹n ®-îc chän cã dÊu c¶chóng ®i kh«ng. Khi b¹n hiÓn thÞ l¹ic¸c h×nh cha hoÆc
h×nh phô thuéc, b¹n ®-îc chän cã hiÓn thÞ h×nh liªn quan kh«ng.
Èn/HiÖn c¸c h×nh:
1 Right-click h×nh trªn sheet hoÆc trong C©y thiÕt kÕ vµ chän Hide View.
NÕu h×nh nµy cã c¸c h×nh phô thuéc, b¹n ®-îc hái cã dÊu lu«n chóng ®i kh«ng.
NÕuh×nh®angkÝchho¹tkhib¹ndÊunã,khungkÝchho¹t(x¸m)vÉnhiÓnthÞ.
NÕu kh«ng, khung còng sÏ Èn ®i.
§Óxemchç®Ætc¸ch×nh®·bÞÈnmµkh«ngph¶ihiÓnthÞ
l¹ichóng,click View,ShowHiddenViews.Khungc¸ch×nh
Èn sÏ bÞ g¹ch chÐo.
Con trá cã h×nh

vµ khung ph¸t s¸ng khi con trá ®i qua h×nh Èn.

2 §Ó hiÓn thÞ l¹i h×nh, right-click nã vµ chän Show View.
NÕu h×nh nµy cã c¸c h×nh phô thuéc, b¹n ®-îc hái cã hiÓn thÞ chóng lu«n kh«ng.
Èn/HiÖn c¸c c¹nh
1 Right-click mét c¹nh trong drawing view vµ chän Hide Edge. C¹nh nµy sÏ kh«ng
hiÓn thÞ n÷a nh-ng vÉn ph¸t s¸ng khi con trá ®i qua nã.
2 §Ó hiÓn thÞ l¹i c¹nh nµy, right-click nã vµ chän Show Edge.
NÕub¹nkh«ngthÓchän®-îcc¸cc¹nhÈn,click Tools,Options.Trªnnh·n
System Options, chän Drawings. Ch¾c ch¾n r»ng ®· kiÓm Select hidden entities.
Èn/HiÖn c¸c Component
B¹n cã thÓ Èn hoÆc hiÖn c¸c component trong mét assembly drawing.
Mét ph-¬ng ph¸p chän nhanh ®Ó Èn c¸c component lµ Hide Behind Plane.
B¹n cã thÓ truy cËp Hide/Show Components b»ng hai c¸ch.
Tõ shortcut menu:
1 Right-clickmétcomponenttrongdrawingviewhoÆcC©ythiÕtkÕvµchän
Show/Hide, Hide Component.
2 NÕucomponentnµy®·Èn,b¹ncãthÓhiÓnthÞl¹inãb»ngright-clicking
componenttrongC©y thiÕtkÕ(kh«ngë trongdrawingview)vµchän Show/Hide,
Show Component.
Tõ hép tho¹i Drawing View Properties:
1 Right-click h×nh drawing vµ chän Properties.
2 Chän nh·n Hide/Show Components.
3 Chän mét component tõ h×nh drawing hoÆc C©y thiÕt kÕ ®Ó ®-a vµo danh s¸ch c¸c
môc bÞ Èn.
4 Click Apply ®Ó xem kÕt qu¶ lùa chän.
5 §Ó hiÓn thÞ l¹i component nµy, chän nã trong danh s¸ch Hide/Show Components vµ
nhÊn Delete.
- hoÆc - Chän nã trong C©y thiÕt kÕ.
6Click OK ®Ó ®ãng hép tho¹i.
Xem thªm C¸c thuéc tÝnh cñaDrawing View vµ Èn hiÖn c¸c c¹nh.
Èn sau mÆt ph¼ng
B¹n cã thÓ Èn c¸c component cña mét assembly drawing sau mét mÆt ph¼ng. Thñ tôc
nµy lµ mét ph-¬ng ph¸p lùa chän nhanh chãng cho viÖc Èn hiÖn c¸c Component. ChØ
cã nh÷ng component hoµn toµn n»m sau plane nµy míi bÞ Èn.
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B¹n cã thÓ chän h-íng Èn vµ vÞ trÝ cho plane nµy. C¸c to¹ ®é X, Y vµ Z cña plane
nµy ®-îc biÓu diÔn trong hép tho¹i.
Èn c¸c component sau mét plane:
1 Trong C©y thiÕt kÕ, chän mét mÆt ph¼ng.
2 Right-click vµ chän Hide Behind Plane. Hép tho¹i Hide Behind Plane xuÊt hiÖn.
3 Thay®æikho¶ngc¸chcñaplanenµytronghép Distance ®ÓdichuyÓnnã,nÕu
cÇn.
C¸c to¹ ®é X, Y, Z cña plane xuÊt hiÖn trong môc Plane point.
4 Chän hép kiÓm Reverse direction, nÕu cÇn.
5 Click OK.
HiÓn thÞ l¹i c¸c component:
1 Right-clickh×nhvµchän Properties.Héptho¹i DrawingViewProperties xuÊt
hiÖn.
2 Chän nh·n Hide/ShowComponents.
3 Chän tÊt c¶ c¸c môc trong danh s¸ch sau mÆt ph¼ng vµ nhÊn Delete.
4 Click OK.
Xem thªm C¸c thuéc tÝnh cñaDrawing View vµ Èn hiÖn c¸c c¹nh.

Hiển thị
Line Font của Component
B¹n cã thÓ thay ®æi line font (kiÓu ®-êng nÐt) cho c¸c component ®-îc chän trong
mét assembly drawing.
1 Right-click mét component trong h×nh drawing vµ chän Component Line Font. Hép
tho¹i Component Display Properties xuÊt hiÖn.
2 Chän Visible Edges tõ danh s¸ch Type of Edge.
NÕub¹nchohiÓnthÞnÐtkhuÊttrongc¸ch×nhdrawing,b¹ncòngcãthÓx¸c
®Þnh mét font kh¸c cho Hidden Edges.
3 Chän mét Line Style vµ Line Weight. Chóng ®-îc hiÓn thÞ trong hép Preview.
4 Chän n¬i ¸p dông font nµy cho h×nh drawing From Selection hoÆc All Views.
5 NÕu drawing cã nhiÒu layer, b¹n cã thÓ chän mét layer cã tªn trong danh s¸ch
Layer.
6Click OK. Font míi ®· ®-îc dïng cho c¸c c¹nh cña component ®ã.
NOTE: NÕub¹n®Æt LineStyle hoÆc Line Weight lµ Default,c¸cthiÕtlËpcho
layers sÏ ®-îc sö dông.
Line Format
B¹n cã thÓ x¸c ®Þnh mµu, ®é ®Ëm vµ kiÓu cho:
C¸c thiÕt lËp hÖ thèng cho c¸c ®èi t-îng sketch míi
C¸c ®èi t-îng trong layer
C¸c thuéc tÝnh cña ®-êng, c¹nh vµ ®èi t-îng sketch cã s½n
C¸c thiÕt lËp cho ®Þnh d¹ng ®-êng nÐt lµ:
ThiÕt lËp-kiÓm so¸t toµn bé trong:
oLayers
oTools, Options, System Options, Colors vµ Default Edge Display
ThiÕt lËp-kiÓm so¸t cô thÓ b»ng c¸c c«ng cô Line Format
C¸c thiÕt lËp sau ®©y ®-îc ¸p dông nÕu trong mét hép tho¹i c«ng cô Line Format,
hép kiÓm Default:
§-îc chän
233

oC¸c thiÕt lËp cña Layer – nÕu ®èi t-îng nµy ë trong mét layer
oC¸cthiÕtlËpcñahÖthèng –nÕu®èit-îngnµykh«ngëtrongmét
layer
Huû chän
oThiÕt lËp b»ng c«ng cô Line Format - ®Æt cô thÓ cho ®èi t-îng ®ã
Khi b¹n thªm c¸c ®èi t-îng sketch míi vµo mét drawing, line format sÏ theo c¸c
thiÕt lËp cña Layer. NÕu kh«ng cã layer nµo kÝch ho¹t, line format sÏ theo c¸c
thiÕt lËp cña hÖ thèng.
Víi c¸c ®-êng, c¹nh vµ ®èi t-îng sketch, c«ng cô thiÕt lËp line format sÏ ®Ì lªn
c¸cx¸c®ÞnhcholayervµthiÕtlËpchohÖthèng.Ph-¬ngph¸pthiÕtlËpc¸c
thuéctÝnhcñalinekh¸cchoc¸cassemblycomponenttrongdrawinglµb»ng
Component Line Font.

C¸c c«ng cô Format
C¸c c«ng cô trªn thanh c«ng cô Line Format lµm thay ®æi c¸c ®Þnh d¹ng sau:
LayerProperties.§Ætc¸cthuéctÝnhcñalayer (Color, Thickness,vµ
Style), chuyÓn c¸c ®èi t-îng vµo nh÷ng layer vµ chän mét layer cho c¸c ®èi
t-îng míi.
LineColor. Chän mét mµu tõ palette, hoÆc chän Default. B¹ncãthÓchuyÓn
®æimµux¸c®Þnhvíic¸cmµumÆc®Þnhb»ngc«ngcô ColorDisplayMode (ë
d-íi).
Line Thickness. Chän mét ®é ®Ëm cho ®-êng nÐt hoÆc Default tõ menu. Khi b¹n
dichuyÓncontrátrªnmenu,tªn®é®Ëm (Thin, Normal, Thick,v.v…)hiÓn
thÞtrong thanhtr¹ngth¸i. C¸cnÐt t-¬ngøngkhi in®-îcx¸c®Þnhtrong
File, Page Setup, trªn nh·n Printer, d-íi Line weights.
LineStyle. Chän métkiÓuhoÆc Default tõ menu.Khib¹ndichuyÓncontrá
trªn menu, tªn kiÓu ®-êng t-¬ng øng
thÞ trªn thanh tr¹ng th¸i.

(Solid, Dashed, Phantom v.v…) sÏ hiÓn

ColorDisplayMode. Clickc«ngcônµy®ÓchuyÓn®æigi÷ac¸cmµuthÈmmü
(c¸c mµu chän trong layer hoÆc víi Line Color) vµ c¸c mµu tr¹ng th¸i cña hÖ
thèng (hoµn toµn x¸c ®Þnh, ch-a x¸c ®Þnh, v.v…) C¸c ®iÓm mót lu«ndïng mµu
tr¹ng th¸i cña hÖ thèng.
X¸c ®Þnh ®Þnh d¹ng cho c¸c ®èi t-îng sketch míi trong c¸c drawing hiÖn thêi vµ
t-¬ng lai:
1.Click bªn ngoµi drawing sheet ®Ó kÝch ho¹t c¸c c«ng cô Line Format.
2.Click mét c«ng cô trªn thanh c«ng cô Line Format vµ chän mét ®Þnh d¹ng tõ
menu.
3.C¸c ®èi t-îng Sketch (®-êng th¼ng, ®-êng t©m, cung trßn, v.v …) mµ b¹n ®-a
vµodrawingnµysÏdïngc¸c®Þnhd¹ng®·®-îcx¸c®Þnh,cho tíikhib¹n
chän ®Þnh d¹ng kh¸c.
Thay ®æi ®Þnh d¹ng ®èi t-îng sketch:
1.Chän mét hoÆc nhiÒu ®-êng, c¹nh, hoÆc ®èi t-îng sketch b¹n muèn thay ®æi.
2.Click mét c«ng cô trªn thanh c«ng cô Line Format vµ chän mét ®Þnh d¹ng tõ
menu.
§Þnh d¹ng míi sÏ ®-îc ¸p dông cho c¸c ®èi t-îng ®-îc chän.
Layer
B¹ncãthÓt¹oc¸clayertrongtµiliÖudrawingcñaSolidWorks.B¹nchØ®Þnh
mµu, ®é ®Ëm vµ kiÓu ®-êng nÐt cho c¸c ®èi t-îng míi, ®-îc t¹o trong mçi layer.
C¸c ®èi t-îng míisÏ tù ®éng ®-îc ®-a vµo layer ®ang kÝchho¹t. B¹ncã thÓ Èn
hoÆc hiÖn tõng layer riªng.
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C¸c kÝch th-íc vµ ghi chó cã thÓ ®-îc chuyÓn ®Õn c¸c layer; chóng sö dông mµu ®·
x¸c®Þnhcholayer®ã. C¸c®èi t-îngSketch södôngtÊtc¶c¸cthuéctÝnhcña
layer nµy.
C¸c component, trong c¸c drawing cña part hoÆc assembly , cã thÓ chuyÓn ®Õn c¸c
layer. Héptho¹i ComponentDisplayProperties gåmmétdanhs¸ch®Óchänlayer
theo tªn cho component.
NÕu b¹n import mét file .dxf hoÆc .dwg vµo SolidWorks drawing, c¸c layer sÏ ®-îc
t¹otù®éng.Th«ngtinlayer(tªn,thuéctÝnhvµc¸cvÞtrÝentity)®-îcx¸c
®Þnh trong hÖ thèng n¬i file .dxf hoÆc .dwg gèc ®-îc l-u.
NÕu b¹n export mét drawing cã c¸c layer nh- mét file .dxf hoÆc .dwg, th«ng tin
layer sÏ cã trong file nµy. Khi më file ®ã trong hÖ thèng ®Ých, c¸c ®èi t-îng sÏ
ë trªn cïng c¸c layer vµ cã cïng nh÷ng thuéc tÝnh.
T¹o c¸c layer cña drawing :
1 Trong mét drawing, click Layer Properties

.

2 Click New vµ nhËp Name cña layer míi.
3 X¸c ®Þnh ®Þnh d¹ng line cho c¸c ®èi t-îng sketch trªn layer ®ã.
§Ó x¸c ®Þnh mµu line, click hép d-íi Color, chän mét mµu vµ click OK.
§Ó x¸c ®Þnh kiÓu ®-êng, click hép d-íi Style vµ chän mét kiÓu.
§Ó x¸c ®Þnh ®é ®Ëm, click hép d-íi Thickness vµ chän mét ®é ®Ëm.
Mét mòi tªn chØ layer ®ang kÝch ho¹t. §Ó kÝch ho¹t mét layer, double-click c¹nh
tªn nã.
Méth×nhbãng®Ìns¸ngxuÊthiÖnc¹nhnh÷nglayer®anghiÓnthÞ.§ÓdÊumét
layer, double-click bãng ®Ìn cña nã. Bãng ®Ìn sÏ chuyÓn sang mµu x¸m vµ tÊt c¶
c¸c®èi t-îngtronglayernµy®ÒuÈn.§ÓbËtl¹i layer,double-clickbãng®Ìn
lÇn n÷a.
§Óxo¸ mét layer,chän tªnnãvµclick Delete. §Ó di chuyÓn c¸c ®èi t-îng ®Õn
layer ®ang kÝch ho¹t, chän chóng trong drawing vµ click Move.
Xem Component Line Font vµ Line Format

In các Drawing
B¹n cã thÓ in mét drawing sheet, hoÆc chØ in vïng ®-îc chän trªn sheet. B¹n cã
thÓ in®en tr¾ng(mÆc ®Þnh) hoÆc inmµu. Nh÷ng th«ng tin c¬ b¶n vÒ in c¸c tµi
liÖu SolidWorks, xem In c¸c tµi liÖu.
In mµu mét drawing:
1 Trong mét drawing, thay ®æi c¸c mµu ®èi t-îng theo së thÝch.
2 Click File, Page Setup. Trªn nh·n Printer, d-íi Drawing Color, chän mét trong
sè sau råi click OK:
Automatic. SolidWorks nhËn ra kh¶ n¨ng cña m¸y in vµ göi th«ng tin mµu ®Õn
nÕu driver cña m¸y in b¸o r»ng nã cã thÓ in mµu.
Color / Gray scale. SolidWorks göi d÷ liÖu mµu ®Õn m¸y in mµ kh«ng cÇn biÕt
®Õnkh¶n¨ng inmµuvµb¸oc¸ocñadriver m¸y in. M¸yin®entr¾ngsÏ in
c¸c ®èi t-îng mµu b»ng c¸c s¾c ®é x¸m hoÆc nÐt ®øt víi option nµy. Sö dông
option nµy khi cã m¸y in mµu hoÆc ®en tr¾ng ®-îc cµi tù ®éng.
Black and white. SolidWorks göi tÊt c¶ c¸c ®èi t-îng ®Õn m¸y in ®Ó in®en
tr¾ng bÊt kÓ kh¶ n¨ng in mµu cña m¸y in.
3 Click File, Print. Trong hép tho¹i Print, d-íi Name, chän mét m¸y in mµu.
4 Click Properties,kiÓm tra c¸coptionbÊtkúcÇnchoinmµuvµh·yx¸c®Þnh
cho phï hîp råi click OK. (C¸c option nµy thay ®æi tuú theo m¸y in.)
5 Click OK ®Ó in.
Khi m¸y in ®-îc x¸c ®Þnh thiÕt lËp cho in mµu, Print Preview còng hiÓn thÞ mµu
cho drawing.
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In toµn bé drawing sheet:
1 Click File, Print. Trong hép tho¹i Print, d-íi Print range, click All hoÆc x¸c
®Þnh Pages b¹n muèn in.
2 D-íi Scale, click hép kiÓm Scale To Fit ®Ó in toµn bé sheet lªn giÊy, hoÆc huû
kiÓm vµ x¸c ®Þnh mét gÝa trÞ Scale (theo %).
3 Click OK.
In vïng ®-îc chän trªn drawing sheet:
1 Click File,Print. Tronghéptho¹i Print,d-íi Printrange,click Selection
and click OK.
Héptho¹i PrintSelection xuÊthiÖnvµmétkhungchänhiÓnthÞtrªndrawing
sheet.KhungnµychobiÕt thiÕt lËp inhiÖn thêi(cìgiÊy,h-ínggiÊy,v.v…)
nh- x¸c ®Þnh d-íi File, Page Setup, Print Setup.
2 Chän mét hÖ sè tû lÖ ®Ó ¸p dông cho vïng ®-îc chän.
Modelscale(1:1).§©ylµmÆc®Þnh.CãnghÜalµvïng®-îcchänsÏinë
kÝch cì thùc; mét m« h×nh cã kÝch th-íc 100mm sÏ ®-îc in b»ng 100mm. Tû lÖ
mÆc ®Þnh cña sheet ®-îc dïng ®Ó tÝnh chÝnh x¸c cì in; v× vËy, nh÷ng h×nh
dïng tû lÖ kh¸c víi sheet, b¹n cã thÓ cÇn thay ®æi tû lÖ®Ócã®-îc kÕt
qu¶ mong muèn.
Sheetscale(n:n).Vïng®-îcchänsÏ®-îcinnh-nã®-îchiÓnthÞtrªn
toµn bé sheet. NÕu cì drawing vµ cì giÊy nh- nhau, toµn bé sheet sÏ ®-îc
in. NÕu kh«ng, chØ vïng ®-îc chän ®-îc in, nh- nã ph¶i xuÊt hiÖn trªn toµn
bé sheet.
Custom scale. Vïng®-îc chän®-îc in theo tû lÖ b¹n x¸c ®Þnh. NhËp tû lÖ
b¹n muèn vµo c¸c hép råi click Apply scale.
Khi b¹n thay ®æi tû lÖ, khung chän còng thay ®æi cì phï hîp.
3 KÐokhungchän®ÕnvÞtrÝtrªnvïngb¹nmuènin.B¹ncãthÓpanhoÆczoom
h×nh, hay thay ®æi sheet trong khi khung chän hiÓn thÞ.
4 Click OK ®Ó in vïng ®-îc chän.

Detailing
Khái quát
Bạn có th ểđưa nhiều tiểu tiết cần thiết của các mô hình vào nhữ ng t ài li ệu part và assembly. Gồm các kích
thước, ghi chú, biểu tượng v.v… Sau đó bạn có thểchèn chúng từmô hình vào drawing.
Khi đang trong drawing, bạn có th ểthêm các kích thước tham chiếu, các ghi chú khácvà Bảng danh mục
cần thiết. Các ghi chú và các kích thước tham chiếu trong một drawing không tác động đến các tài liệu part
hoặc assembly.

Thiết lập các tuỳ chọn Detailing
Bạn có thểđặt các tuỳ chọn cho các chi ti ết diện mạo riêng đối với các part, assembly và drawing. Các tu ỳ
chọn này chỉ tác động tới tài li ệu hiện hành.
1 Click Tools, Options. Trên nhãn Document Properties, chọn:
Detailing – các tiêu chuẩn, số thập phân, các font riêng v.v…
Dimensions - chữkích thước, leader, kiểu mũi tên v.v…
Notes – font ghi chú, leader v.v…
Balloons – các kiểu balloon, cỡ và nội dung
Arrows - cỡ mũi tên, ki ểu

v.v…

Virtual Sharps – hiển thị nét ảo
Annotations Display – hiển thị filter, tỷ lệ chữ v.v…
2 Thay đổi các tuỳ chọn cần thiết.
3 Click OKđể áp dụng các thay đổi và ddongd hộp thoại.
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Insert Model Items (Chèn các mục của mô hình)
Bạn có thểchèn các kích thước, ghi chú và các tham chiếu hình học từmô hình vào dra wing hi ện thời.
Bạn có thểchèn các mục củ a mô hình vào một feature, một assembly component, một hình draw ing được
chọn, hoặc vào tất cảcác hình. Kh i chèn vào tất cảcáchình, các kích thước vàghi chú s ẽxuất hiện trong
hình thích hợp nhất. Các featurexuất hiện trong các hình cục bộ, nhưhình cắt hoặchình trích, được lấy
kích thước ở những hình đầu tiên.
Chèn các ghi chú hoặc tham chiếu hình học có sẵn vào một drawing:

1.Chọn trước các hình như sau:
Đểchú giải một feature hoặc assembly component, chọn mục này.
Đểchú giải một hình drawing view, chọn hình này.
Đểchú giải tất cảcác hình một lần, không chọn gì cả.
2.Click Model Items

trên thanh công cụ Annotation, hoặc click Insert, Model Items.

Hộp thoại Insert Model Items xuất hiện.
3.Kiểm All types, hoặc chọn các kiểu item đểchèn:
Annotations – Các Datum, Datum Target, kích thước, dung sai hình học, ghi chú, độbóng, ký
hiệu hàn. Nếu bạn chọn Dimensions, bạn có tuỳ chọnchèn cảInstance/Revolution Counts
nếu những kích thước này có trong part hoặc assembly.
Reference Geometry – Các đường tâm, đường cong, mặt phẳng, mặt, gốc.
4.Chọn các option theo yêu cầu:
Layers - Chọn một layer từdanh sách Layers

(khả dụng nếu drawing của bạn có các layer)

chỉcho các mục đã được chèn trong các layer xác định.
Import from - Nếu bạn đã chọn trước một component hoặc feature, bạn có thể chọn một trong
các option sau:

oEntire model. Hiển thị tất cảcác kiểu mục đã chọn, vốn có trong mô hình.
oSelected component. Nếu drawing này là của một assembly, chỉ hiển thị các mục có trong
component được chọn.
oSelected feature. Hiển thịcác ghi chú c ó sẵn của feature được chọn.
Include items from hidden features -Để ngăn không hiển thịghi chú củ a các mục mô hình ẩn,
huỷ kiểm Include items from hidden features.
Import items into all views – thay đổi sự lựa chọn của cáchình n ếu cần. Đểchèn cáckích
thướ c vào các hình đã chọn, huỷ kiểm Import items into all views, rồi click các hình b ạn muốn
trongvùng đồhoạhoặcCâythiết kế.Cáchình đượcchọn sẽliệtkêtrong hộp Importinto
views. Click các hình này l ần nữa để loại chúng ra khỏi danh sách; right-click drawing sheet và
chọn Clear selectionsđể loại tất cảcác hình ra khỏi danh sách này.
NOTE: Khi SelectedFeature or Selected Componentđượckiểm,các chúgiảicho mụcnày
chỉ hiển thịtrong hình, nơi bạn chọn mục đó. Bạn không th ể chọn một hình khác hoặc tất cả các
hình.
Eliminate duplicate model dimensions – Khikiểm Eliminate duplicate model dimensions ,
các kích thước sao chép không đượ c chèn vào drawing khi các kích th ướ c mô hình đượ c chèn.
Mặc định cho hộp kiểm này ở trong Tools, Options, System Options, Drawings.
5.Click OK.
Các điểm gắn chú giả i có th ể kéo đi được nhưng không đính được vào các c ạnh, bề mặt, đỉnh

v.v…

Bạn có thể tắt bật hiển thị từng mục tham chiếu hình học. Right-click mục đó và chọn Hide hoặc Show.
Cácchúgiải đượcimporthiểnthịtrongmàu mặc định ImportedAnnotations(Driving) hoặc Imported

Annotations(Driven) ; các chú giải tham chiếu (đưavàodrawing)hiển thịtrongmàu mặc định Imported
Annotations (Driven). Những màu này được xác định trong Tools, Options, System Options, Colors.

Các kích thước trong drawing
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Khái quát
Các kích thước

trong drawing của SolidWorks được liên k ết với mô hình và những thay đổi trong mô hình s ẽ
được phản ánh trong drawing.
Điển hình, bạn tạo các kích thước trong khi tạo các feature của part, sau đó chèn nhữ ng kích thước này vào
các hình dra wing khác nhau. S ự thay đổi một kích thước trong mô hình s ẽ cập nhật drawing và sự thay đổi
kích thước được chèn trong drawing làm thay đổi mô hình.
Bạn cũng có thể bổsung thêm các kích thước vào tài li ệu drawing, nhưng đó là các kích thước tham chiếu
và bịđiều khiển; bạn không thể sửa giá trịcác kích thước tham chiếu đểlàm thay đổi mô hình. Tuy nhiên,
giá trị của các kích thước tham chiếu này lại thay đổi khi các kích thước mô hình thay đổi.
Theo mặc đị nh, các kích thước được chèn có màu đen. Gồm cảcác kích th ước màu xanh trong tài li ệu part
hoặc assembly (như chiều sâu extr us ion). Các kích th ước tham chiếu có màu xám và nằm trong ngoặc đơn.
Các handle tròn xuất hiện trên mũi tên khi các kích thước được chọn. Khi bạn click vào handle này, mũi tên

sẽđổi hướng vào trong hay ra ngoài. Khi bạn right-click một handle, danh sách kiểu mũi tên xuất hiện. Bạn
có thể thay đổi kiểu mũi tên của từng kích thước bằng phương pháp này.

Thiết lập các tuỳ chọn kích thước
Bạn c ó thểđặt các option cho những kích thước trong tài li ệu hiện thời. Bạn cũng có thểxác định các thuộc
tínhchocáckích thướcxác định trong một tàiliệu, tại hộp thoại Dimension Properties hoặc Bảng thuộc
tính.
Đặt các option cho tài liệu hiện thời:
1 Click Tools, Options. Trên nhãn Document Properties, dưới Detailing, click Dimensions.
2 Thay đổi các lựa chọn, khoảng offset, mũi tên v.v...
3 Click OKđể áp dụng các thay đổi.
Đặt các thuộc tính trong hộp thoại Dimension Properties:
1 Right-click một kích thước và chọn Properties. Hộp thoại Dimension Properties xuất hiện.
NOTE: Bạn có th ể chọn nhiều kích thước bằng cách giữCtrl trong khi click các kích thước. Nhưng một số
thuộc tính không khả dụng với nhiều kích thước.
2 Thay đổi đơn vị, độchính xác, kiểu mũi tên v.v...
3 Click OKđể áp dụng các thay đổi.
Đặt các kích thước trong Bảng thuộc tính:
1 Click Tools, Options. Trên nhãn System Options, click General.
2 Kiểm Enable PropertyManager.
3 Click OKđểđóng hộp thoại.
4 Trong vùng đồ hoạ, click a dimension.
- hoặc -GiữCtrl trong khi click nhiều kích thước.
5 Thay đổi dung sai kíc h th ước, độchính xác, kiểu mũi tên v.v... Các thay đổi thể hiện trong vùng đồ hoạ.
6 Click trong vùng đồ hoạđểđóng Bảng thuộc tính.

Các kích th ước tham chiếu
Các kích thước

tham chiếu biểu diễn các phép đo trong mô hình, như ng chúng không điều khiển mô hình và
bạn không thể thay đổi giá trị củ a chúng. Tuy nhiên, khi bạn thay đổi mô hình, các kích th ước tham chiếu sẽ
cập nhật phù hợp. Các kích thước tham chiếu của những features bị chặn cũng bị chặn.
Các kích thước

tham chiếu nằm trong dấu ngoặc đơn theo mặc định. Để bỏ dấu ngoặc đơn, huỷ kiểm Add
parentheses by default trong Tools, Options, Document Properties, Dimensions.
Bạn có th ể kiểm s oát màu c ủa các kích thước tham chiếu trong Tools, Options, System Options, Colors.
Chọn Imported Annotations (Driven) và click Edit. Mặc định là màu xám.
Bạncó thể sử dụng cùng các phương pháp lấy kích thước trong sketch để lấy các kích thước tham chiếu
song song, nằm ngang, thẳng đứng cho một drawing.
OrdinateDimensions và BaselineDimensions làhaikiểukíchthướcthamchiếutrongdrawing.Kích
thước tung độtrong sketch là kích th ước điều khiển.
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Lấy kích thước tham chiếu:
1.Chọn hình drawing.
2.Click Dimension

.

3.Click đối tượng bạn muốn lấy kích thước.
NOTE: Bạn có th ể lấy kích thước một cạnh silhouette. Trỏ lên cạnh silhouette và khi con trỏ
xuất hiện, click để lấy kích thước.
4.Click đểđặt kích thước.

Các đường cơ sởkích thước
Các đường cơ sởkích thước là các kích thước tham chiếu. Bạn không thể thay đổi giá trị của chúng hoặc
dùng các giá trị này đểđiều khiển mô hình.
Các đường cơ sởkíchthước đượ cnhóm tựđộngvàc húng được đặt theo khoảng cáchxác địnhtrong
Dimensions Options dưới Offset distances.
Tạo một kích thước đường cơ sở:
1 Click công cụDimension

, right-click trong vùng đồ hoạ và chọn Baseline.

- hoặc -Click Tools, Dimensions, Baseline.
2 Click cạnh hoặc đỉnh bạn muốn dùng là m một
đường cơ sở.

Cạnh làm đường cơ sở

Đỉnh làm đường cơ sở

3 Click từng cạnhhoặc đỉnh bạnmuốn lấykích
thước.
4 Click đểđặt các kích thước.
NOTE: Nếu bạn chọn một cạnh, các kích thước
được lấy song song với cạnh được chọn. Nếu
bạn chọn một đỉnh, các kích thước được lấy
điểm-đến-điểm từđỉnh được chọn.

Các kích thước tung độ
Các kích thước

tung độ là một bộcác kích thước được đo từ một tung độ zero trong drawing hoặc sketch.

Trong c ác drawing, chúnglà các kích th ước tham chiếu và bạn không thể thay đổi giá trị của chúnghoặc
dùng các giá trị này đểđiều khiển mô hình.
Các kích thước

tung độđược đo từ trục bạn chọn đầu tiên. Kiểu của kích thước tung độ (nằm ngang, thẳng
đứng hoặc góc) được xác định bởi hướng của các điểm bạn chọn.
Ví dụcác kích thước tung độ
Lấy kích thước chuỗi
cung

Xoá chuối

Chuyển tung Zero

Các kích thước

tung độ trong

một sketch

Bạn có thể lấy kích thước đến các c ạnh, đỉnh và cung (các điểm tâm, cực đại và cực tiểu).
Cáckích th ước

tung độ tựđộng được nhóm lại đểduy trì việcdóng. Khi bạn kéo một phần tử của nhóm
này, tất cảcác phần tửkhác s ẽcùng di chuyển. Đểtách một kích thước ra khỏi nhóm right-click kích th ước
đó và chọn Break Alignment.
Bạn có thểkéo kích thước zero đến vị trí mới và tất cảcác kích thước tung độ sẽ cập nhật phù hợp với vị trí
zero mới.
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Nếu các kích thước liên ti ếp rất gần những kích thước khác, các leader sẽ tựđộng tạo ra đểkhông ghi đè
lên chữ. Kéo các handle hiển thị tại các chỗ cong khi bạn chọn một kích thước tung độ với một leader cong.
Bạn có thể bỏ chỗ cong hoặc thêm chỗcong vào một kích thước tung độkhác.
Tạo các kích thước tung độ:
1.Click Dimension

và right-click trong vùng đồ hoạ và chọn Ordinate Dimension.

- hoặc -Click Tools, Dimensions, Ordinate.
NOTE: Bạncóthểchọn HorizontalOrdinate or VerticalOrdinateđểxác định hướngcáckích
thước.
2.Click đối tượng thứ nhất (cạnh, đỉnh v.v…) mà từđó, tất cả các đối tượng khác sẽđược đo đối với
cơ sởnày (kích thước 0.0) và click lần nữa đểđặt kích thước bên ngoài mô hình.
3.Click các cạnh hoặc đỉnh hay cung bạn muốn lấy kích thước tung độ. Khi bạn click từng đối tượng,
kích thước

được đặt trong hình, dóng thẳng với tung độ zero.

4.Chọn kiểu khác hoặc công cụkhác hay nhấn Escđểthoát kiểu tung độ.
Sửa các kích thước tung độ:
Bạn có thể sử a các kích thước tung độ bằng các lệnh trên shortcut menu. Right-click một kích thước tung độ
và chọn Display Options, rồi chọn từ các option sau:
Align Ordinate. Dóng t ất cảcác kích thước dọc theo tung độ với tung độ 0.0.
Add to Ordinate. Thêm các kích thước dọc theo cùng tung độ.
Jog. Uốn cong đường leader của một kích thước và cho phép bạn đặt lại nó.
Re-jog Ordinate. Áp dụng thuật toán jog để chọn các kích thước tung độ.
Show Parenthesis. Thêm ngoặc đơn vào các kích thước được chọn.
Show as Inspection. Biểu diễn các kích thước được chọn nhưcác kích th ước kiểm tra.
Hiển thị như chuỗi kích thước:
1.Right-click một kích thước tung độ và chọn Properties.
2.Kiểm Display as chain dimension. Tất cảcác kích thước dọc theo tung độđều bị tác động.

Di chuyển và Copy các kích thước
Khi các kích thước hiển thị, bạn có th ể di chuyển chúng trong một hình hoặc sang các hình khác.Kh i b ạn

kéo một kích thước từ chỗ này đến chỗkhác, kích thước đó được gắn lại vào mô hình một cách thích hợp.
Bạn chỉ có thể di chuyển và copy các kích thước đến một hình có hướng phù hợp với kích thước đó.
Để di chuyển một kích thước trong một hình, kéo kích thước này đến vị trí mới.
Để di chuyển một kích thước từ một hình đến hình khác, giữShift khi bạn kéo kích thước này đến
hình khác.

Đểcopy kích thước từ một hình đến hình khác, giữCtrl khi kéo kích thước này đến hình khác.
Để di chuyển hoặc copy nhiều kích thước một lần, giữCtrl trong khi chọn.

Dóng các kích thước
Chọn một nhóm kích thước:
Bạn có thể chọn một nhóm các kích thước trong một hình drawing b ằng cách giữnút trái chu ột và kéo thành
một hình chữ nhật bao các kích thước hoặcgiữCtrl trong khi chọn. Các kích thước được chọn phải cùng
một kiểu.
Bạn có thểdóng các kích thước:
Parallel/Concentric (song song/đồng tâm)
Collinear/Radial (thẳng hàng/đồng bán kính)
Nhận biết các thành viên của một nhóm dóng:
Right-click kích thước bạn muốn biết.
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Nếu kích thước được chọn là thành viên c ủa một nhóm dóng, bạn có th ể chọn Show Alignment để
hiển thị một dấu chấm xanh blue trên từng thành viên của nhóm.
Nếukích thước được chọnkhôngphả ilàthànhviên của mộtnhómdóng, mục Show Alignment
không xuất hiện trong shortcut menu.
Không nhóm các kích thước đã được dóng:

Right-click mộtkíchthước đểkhôngnhómnó n ữ avàchọn BreakAlignment .Kíchthước được
chọn đang được nối với nhó m có th ể di chuyển tựdo; các kích thước khác trong nhóm vẫn duy trì
kết nối.
Đểphá vỡtoàn bộnhóm, chọn tất cảcáckích thước trongnhóm rồi right-click một kích thước và
chọn Break Alignment.
Đặt chữkích thước nằm giữa đường kích thước:
Right-click một kích thước và chọn Display Options, Center Text.
Nếu text nằm trong đường kích thước, nó s ẽ bắt vào giữa và được khoá lại. Nếu text nằm ngoài đườ ng kích
thước, nó vẫn nằm ngoài.
Đểkhông khoá vịtrí text, right-click kích thướ c và chọn lại Center Textđể tắt option này.
Bạn cũng có thểkéo text v ềphí a tâm đường kích thước để bắt vào tâm. Khi bạn đặt text như vậy, vị trí của
nó không bịkhoá và bạ n có th ể di chuyển nó tự do.
Offset text kích thước:

Right-click một kích thước và chọn Display Options, Offset text.
Một leader được gắn vào text kích thước và bạn có th ểkéo text đến vị trí mới. Khi bạn chọn một kích thước
offset, một handle hiển thị nơi gắn leader đến các mũi tên để bạn c ó th ể di chuyển các mũi tên ra khỏi mô
hình nếu cần.
Để phục hồi kích thước về vịtrí giữa các mũi tên, right-click kích th ước và chọn lại Offset textđể tắt option
này.
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Trước Offset

Offset

Các đường dóng kích thước
Bạncóth ểthay đổi điểm gắn mặc định của các đườngdóngkích thước, làmnghiêngchúngvàchuyển
hướngcác mũitên. Bạ ncó thểkéocác đườngdóngkíchthướcgiữacác điểm gắn ởtâm,minimumvà
maximum của các cùng và đường tròn.
Thay đổi điểm gắn kích thước trên mô hình:
1.Click mộtkíchth ước.Cáchandlehiểnthịtrêncác đườ ngdóngvà
đường kéo dài.
2.Kéo handle trên đường dóng (t ại điểm gắn) đểđặt vào vị trí bạn muốn

hoặc vào một đỉnh (quan sát con trỏ truy bắt). Nếu bạn chọn một đỉnh,
đường dóng mặc định được sử dụng. Đểđưa đường dóng tr ở lại vị trí
ban đầu củanó, right-clickkíchthước đóvàchọn DisplayOptions,
Default Witness Snap.
Đổi hướng một leader:
Nếukíchthước đứng hiển thị vớitextngang (ví dụ,trongtiêuchuẩnANSI),
bạn có th ểđổi hướng leader này.
Click kích thước rồi click handle tại góc leader.

Sửa Text của kích thước
Sửa đổi text của một kích thước trong một drawing bằng cách thêm các symbol vào trước hoặc sau text. Giá
trịkích thước được mô tả là <DIM> trong hộp giữa.
Thay đổi text của một kích thước:
1 Kiểm Center textđểđặt text kích thước giữa các đường dóng.
2Đặt con trỏ trong hộp Dimension Text, nơi bạn muốn làm các thay đổi. Bạn có th ể thay đổi như sau:
Thêm text vào trước hoặc sau kích thước (trong hộp giữa).
Thêm text hoặc symbols trên hoặc dưới kích thước (trong các hộp trên và dưới).
Xoá kích thước.

3Đểthêm một symbol, đặt con trỏ trong hộp text, nơi bạn muốn nó xuất hiện. Click nút symbol bên trái,
- hoặc - Click Add Symbol. Chọn một thư viện từdanh sách Symbol Libraries. Chọn một tên symbol từ
danhsáchvàclick OK.Tên c ủasymbolxuấthiện trong hộp DimensionText nhưngsymbol thựcxuất
hiện trong hộp Preview và trong drawing.
4Để thay thếgiá trịkích thước đã bịxoá, click Add Value.
5 Click OKđể trở lại hộp thoại Dimension Properties. Bạn có thểxem kếtquả của text kích thước trong
hộp Preview khi bạn thêm text và các symbol.

Hiển thịcác chú giải
Hide/Show Annotations chophép bạn tắt bật hiểnthịcácchúgiả i (cáckích thướcvà ký hiệu ren) trong
một drawing. Ẩn một kích thước khác với xoá nó:
Nếu bạn ẩn một kích thước, nó vẫn hiện diện trong hình.Do đó, nó s ẽkhôngxuất hiện thêm nếu
bạn lại chèn nó vào.
Nếu bạn xoá một kích thước, nó có thểđược phục vị nếu bạn lại chèn nó lần nữa (nếu nó chưa có
trong hình khác).

Ẩn hoặc hiện các kích thước:
Click Hide/Show Annotations

hoặc View, Hide/Show Annotations.

Tất cảcác kích thước và đường ren đều hiển thị; các kích thước và đường ren ẩn có màu xám.
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Dung sai kích thước
Bạn có thể xác đị nh các dung sai cho kích thước trong các option, trong các thuộ c tính kích thước và trong
Bảng thuộc tính.
Hiển thị dung sai: Cho phép b ạn xác định kiểu dung sai: None, Basic, Bilateral, Limit, Symmetric, MIN,
MAX hoặc Fit.
Tolerance Values:Cho phép bạn xác đị nh các giá tr ịMaximum Variation và/hoặc Minimum Variation phù
hợp với kiểu dung sai bạn chọn.
Linear or Angular Tolerance: Chỉ thị kiểu kích thước đang áp dụng các thay đổi.
Font: Cho phép bạn xác định font dùng cho dung sai kích thước
Chọn Use dimension’s font nếu bạn muốn thay đổifont size cho dung sai.
Thay đổi cỡ chữ dung sai, chọn một trong:
oFont Scale. Nhập một số từ 0 đến 10.0 cho tỷ lệ font.
oFont Height. Nhập một giá trị xác định chiều cao font.

Annotations (Chú giải)
Khái quát
Annotations hoạt động giống nhưcác kích thước trong mỗi kiểu tài li ệu SolidWorks. Bạn có th ểđư a các chú
giải vào m ột tài liệu part hoặc assembly, sau đó chèn chúng vào các hình dr awing, ho ặc bạn có th ể tạo ccs
ghi chú trong drawing.
Xem thêm Chèn cácInserting Model vào Drawing.

Bạn có thể chọn các công cụ Annotations từInsert menu hoặc từthanh công cụ Annotations.

Các công c ụAlign cho phép dóng các chú giải.

Bạn có thể thay đổi kiểu mũi tên trên các chú giải nhờ right-clicking mũi tên để truy cập một menu kiểu.
Bạn có thể tạo nhiều ghi chú mà không c ần đóng hộp thoại. Chức năng này áp dụng đối với Notes, Surface
Finish Symbols, Datum Feature Symbols và Geometric Tolerancing.

Khái quát các tuỳ chọn Annotations
Bạn có thểđặt các option cho chú giải trong các nơi khác nhau.
Annotations DisplayOptions áp dụng các option cho tất cảcácchú giải trong tài liệu hiện thời.
Click Tools, Options, Document Properties, Annotations Display.
Annotation Properties có những option nhưtrong AnnotationsDisplayOptions, nhưng để truy
cập nó, right-click thư mục Annotations
trong Cây thi ết kế và chọn Details.
Những loại chú gi ải sau đây có các tuỳ chọn riêng:
Notes Options. Click Tools, Options, Document Properties, Notes.
Balloons Options. Click Tools, Options, Document Properties, Balloons.
Annotations cũng có hộp thoại Propertiesđể áp dụng các thay đổi đối vớ i các chú giải riêng hoặc
một nhóm chú giải. Right-click chú giải (hoặc giữCtrlđể chọn nhiều chú giải rồi right-click một chú
giải) và ch ọn Properties.

Multiple Annotations
Nhiều bản sao của một chú giải
Bạn có thể tạo nhiều kiểu chú giả i m à không cần đóng hộp thoại. Chức năng này áp dụng cho:
Notes (ghi chú)
Surface Finish Symbols (các ký hiệu độbóng bề mặt)
Datum Feature Symbols (các ký hiệu gia công)
Geometric Tolerancing (sai lệch hình dạng)
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Tạo nhiều chú giải:
1.Khôngchọngì cả,clickcông c ụthích hợ ptrênthanhcông cụAnnotationshoặcclick Insert,

Annotations và chọn một công cụ từ menu. Hộp thoại Properties của công cụ xuất hiện.
2.Gõ text và chọ n các option bạn cần.

3.Khi hộp thoại vẫn đang mở, click trong vùng đồ hoạđểđặt chú giải.
Click nhiều lần theo yêu cầu đểđặt nhiều copy chú giải.
Nếu chú giải có leader, click lần đầu đểđặt leader, click lần nữa đểđặt chú giải.
Bạn có th ể thay đổi text và các m ục khác trong hộp thoại cho từng copy.
4.Click OKđểđóng hộp thoại.
Phối hợp các chú giải
Bạn có thể cắt và dán nhiều chú giải như sau:
Bạn cóthể chọn sự kết hợp bất kỳ của các chú giải, các kích thước, cáchình drawing và các đối
tượng sketch. Bạn có thể chọn từng mục riêng hoặc bằng hộp chọn.
Bạn có th ể cắt và dán hoặc kéo nhi ều mục trong drawing. Từng mục có th ểđược di chuyển đến vị
trí mới, xoá v.v… .
Khi bạndánnhi ều mục, điểm dán là tâm tất cả các mục được chọn.Các mục này vẫn giữ tương
quan vị trí.
Bạn có thể cut hoặc copy các mục từ một drawing sheet và dán chúng vào sheet khác.
Bạn có th ể cut hoặc copycác mục thuộc vềcác hình khácnhau.Khidán, các mục được gắn vào
hình đang kích hoạt.

Dóng các chú giải
Bạn có thểdóng c ác chú giải bằng các tia dóng hoặc c ác công c ụ Align.
Các tia dóng

Bạn có thể kiểm soát hoạt động truy bắt của các mục khi bạn di chuyển chúng. Click Tools, Options. Trên
nhãn System Options, chọn Drawings. Dưới Detail Item Snapping, bạn có những option sau:
Infer when draggingcorner:khi đượckiểm, bạnkéo mục đượcchọn bằngcáchandlegóc để
dóng đến góc c ủa mục khác.
Infer when dragging center:khi được kiểm, bạn kéo tâm c ủa mục được chọn đểdóng với tâm các
mục khác.
Để bỏ chếđộdóng và không cho hiển thịcác tia dóng, nhấ n Alt trong khi kéo các mục này.
Đểdóng một chú giải vớ i chú gi ải bên c ạ nh, kéo mục này cho đến khi các tia dóng xuất hiện. Mục này đã
truy bắt được và dóng với mục bên c ạnh.
Các công cụ dóng

Bạn có thể truy cập các công c ụdóng bằng ba cách:
Click một nút công c ụtrên thanh công cụ Align

.

Click Tools, Align Annotation và chọn một công cụ từ menu.
Chọn một nhóm chú giải, right-click một chú giải, chọn Align và chọn một trong các option.
Leftmost: tất cảcác chú giải được dóng thẳng theo cạnh trái của chú giải cực tả.
Rightmost: tất cảcác chú giải được dóng thẳng theo cạnh phải của chú giải cực hữu.
Uppermost: tất cảcác chú giải được dóng thẳng theo cạnh trên củ a chú giải cao nhất.
Lowermost: tất cảcác chú giải được dóng thẳng theo cạnh dưới của chú giải thấp nhất.
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Space evenly across: khoảng cách là khoảng cách ngang lớn nhất của các chú giải được chọn.
Space evenly down: khoảng cách là khoảng cách đứng lớn nhất của các chú giải được chọn.
Center Horizontal : tâm các chú giải dóng vớ i tâm củ a chú giải cực tả.
Center Vertical : tâm các chú giải dóng vớ i tâm c ủa chú giải cao nhất.
Compact Horizontal : các c ạnh của những chúgiải dóng với chú giảikhác theophươ ngngang.Chú
giải cực tảkhông bị di chuyển.
Compact Vertical : các c ạnh củanhữngchú giả i dóng vớ i chú giải khác theo phương đứng. Chú giải
cao nhất không bị di chuyển.

Ghi chú
Một ghi chú có th ể di chuyển tự do hoặc được đặt với một leader chỉ vào một mục (bề mặt, cạnh, hoặc đỉnh)
trong tài liệu. Nó có th ể có một text thuần tuý, các ký hiệu, text tham biến và các hyperlink.
Đểđặt các option của Note cho tài liệu hiện thời, click Tools, Options, Document Properties, Notes.
Tạo ghi chú:
1 Click Note

hoặc Insert, Annotations, Note. Hộp thoại Properties xuất hiện.

2 Gõ text và chọn các option thích hợp.
3 Với hộp thoại vẫn mở, click trong vùng đồ hoạđểđặt ghi chú.
Click nhiều lần đểđặt các copy theo yêu cầu.
Nếu chú giải có leader, click lần đầu đểđặt leader, click lần nữa đểđặt chú giải.
Bạn có thể thay đổi text và các mục khác trong hộp thoại cho từng copy.
Trongkhikéoghichú,trướckhi đặt,press Ctrl.Ghichú s ẽ dừng lại nhưng leader vẫntiếp tụcdi
chuyển. Trong khi vẫn giữCtrl, click đểđặt leader. Click nhiều lần theo yêu cầu đểđặt các leader.
ThảCtrl và click đểđặt ghi chú.

4 Click OKđểđóng hộp thoại.
Sau khi đã tạo và đặt ghi chú, bạn c ó th ể sử a ghi chú t ại chỗ bằng cách double-click vào nó. Bạn cũng có
thể sửa và thay đổi thuộc tính c ủa ghi chú bằ ng cách right-clickinóvà chọn Properties. Xem thêm Note
Properties.
Bạn có thểthêm nhiề u leader cho ghi chú có s ẵn nhờ giữCtrl và kéo điểm gắn của leader.

Center Mark
Bạn có thểđặt các đường tâm để biểu diễn tâm điểm của các đường tròn và cung tròn. Bạn có thểđặt các
option cho cỡ mặc địnhchocentermarksvàcóhi ểnthị các đườngtâmkéodàihaykhông.Click Tools,
Options. Trên nhãn Document Properties, chọn Detailing. Trong mục Center marks, gõ một size và chọn
hoặc huỷ kiểm Show lines. Các option được áp dụng cho tài liệu hiện thời.
Center mark chỉ khả dụng trong drawings.
Centermarktrongcáchìnhchi ếuphụAuxiliaryViews được định hướngtheo hướngchiếusaocho một
trong các đường của Center Mark song song với mũi tên c hỉ hướng chiếu.

Tạo center mark:
1 Click Center Mark

trên thanh công cụ Annotations hoặc Insert, Annotations, Center Mark.

2 Click các cạ nh tròn hoặc silhouettes của mô hình.

Hole Callout
Các Hole callout chỉ khả dụng trong drawing. Nếu bạn thay đổi một kích thước lỗtrong mô hình, ký hiệu này
sẽ tựđộng cập nhật.
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Đặt một ký hiệu hole callout:
1 Click Hole Callout

trên thanh công cụ Annotations hoặc click Insert, Annotations, Hole Callout.

2 Click cạnh của lỗ. Hộp thoại Modify Text of Dimension xuất hiện, với ký hi ệu phù hợp với lỗđược chọn.
Bạn có th ểthêm text (ví dụ, số lỗ). Tuy nhiên, không thay đổi được cáckích thước và ki ểu lỗ trong hộp
thoại này.
3 Sửa đổi theo yêu cầ u và click OK.
Khi bạn right-click hole callout và chọn Properties, hộp thoại Dimension Properties xuất hiện. Bạn có thể
thay đổi các thuộc tính của hole callout trong hộp thoại này. Click Modify Textđể mở hộp thoại Modify
Text of Dimension.

Ký hiệu ren
Ký hiệu ren mô tảđườ ng kính trong c ủa ren ngoài hoặc đường kính ngoài của
ren trong và có thể gồm cả hole callout.
Các thuộc tính và chức năng của kí hi ệu ren gồm:

Bạn có thể mô tả ren trên part, assembly, hoặc drawing và có thểđính thêm m ột ghi chú ren. Bạn có
thểđưa kí ệu ren vào c ác lỗcôn. N ếu ren côn không kết thúc ở mộ bề mặt phẳng, nó s ẽ bị xén bởi
một bề mặt cong.
Kí hiệu ren không nhưcác chú giải khác, nó chính là một thành phần của feature mà nó được gắn
ren trong một lỗcó trên Cây thiết kế, dưới Hole feature, tiếp theo các sketch đã
được dùng để tạo lỗ này.
vào. Ví dụ, kí hiệu

Khicon trỏởtrên kí hiệu ren, nó đổi thành

.

Kíhiệuren được đưavàoparthoặcassembly sẽ tựđộng được nhậpvàohìnhdrawing.Chỉ một
copy của mỗi callout kí hi ệu ren được nhập vào một sheet.
Trong các drawing, Insert Callout xuất hiện trong shortcut menu. Nếu một callout kí hi ệu ren được
xác định trong part nhưng không xuất hiện trên drawing, bạn có th ể cho hiển thị nó bằng cách chọn
mục menu này. Một leader được đính vào nó theo mặc đị nh. Callout này là một ghi chú, bạn có th ể
sử a nó như bất cứghi chú nào.
Nếu bạn đưa ký hiệu ren vào khi đang làm việc trong một hình drawing, part hoặc assembly sẽ cập
nhật vào Cosmetic Thread feature.
Bạncóthể gắncácghichú cảcác bề mặttrụhoặc đườngsinh của ren. Bạncóth ể lấy cảkích
thước tròn và thẳng cho ren trong các drawing. Bạn có th ể lấy kích thước cạnh silhouette của một
đường ren đối với một đối tượngsketch. Bạn không thể lấy kích thước rentrongcáctài liệu part
hoặc assembly.
Một ký hiệu ren được tạo trong part không thểxoá được trong drawing, nhưng có thểẩn hoặc cho
hiển thị. Đểẩn, ký hiệu ren và chọn Hide hoặc Show.
Khả năng hiển thị của ren phụ thuộcvào khả năng hiển thịfeature của nó. Khi bạn thay đổi kiểu
hiển thị, đưa các feature vào danh sách Show Hidden Edges, hoặc ẩn một component, khả năng
hiển thị ren thay đổi tựđộng.
Bạn có thể tham chiếu đường ren.
Bạn có th ể hiển thịren trên c ác lỗ assembly feature. Đường ren chỉ xuất hiện trên component bị cắt
lỗ cuối cùng.
Với các lỗcôn, bạn có th ểđư a ký hiệu ren vào từHole Wizard.
Chèn ký hiệu ren:

1.Trên một feature hìnhtrụ, click cạnh tròn nơi ren bắt đầu. Nếu đó là một lỗcôn, hãy c họn đường

kính lớn. Nếu đó là một trục côn, hãy chọn đường kính nhỏ.
2.Click CosmeticThread

trênthanhcông cụAnnotationshoặcclick Insert, Annotations,

Cosmetic Thread.
3.Trong hộp thoại Cosmetic Thread, chọn kiểu áp dụng.
4.Click OK.
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Sửa ký hi ệu ren:
1.Trong tài liệu part hoặc assembly, right-click the feature của ren và chọn Edit Definition.
2.Làm các thay đổi cần thiết trong hộp thoại Cosmetic Thread và click OK.

Xác định kiểu đường nét kí hiệu ren trong tài liệu drawing đang kích hoạt:
1.Click Tools, Options. Trên nhãn Document Properties, chọn Line Font.
2.Trong mục Type of edge, chọn Cosmetic Thread.
3.Chọn một Style và Thickness từdanh sách.
Hộp Preview cho thấy kết quả.

Các ký hiệu gia công bề mặt
Bạn có thể xác định độnhám bề mặt của part bằng các kí hiệu độbóng bề mặt. Hãy chọn một bề mặt mô
hình rồi xác định một ký hiệu, giá trị và các tuỳ chọn bạn cần. Bạn có th ể chọn bề mặt trong một tài liệu part,
assembly, hoặc drawing.
Bạn có thểđư a vào nhiều ký hiệu mà không phải đóng hộp thoại.
Chèn ký hiệu độbóng bề mặt:

1 Click SurfaceFinish

trênthanhcông cụAnnotationshoặc Insert,Annotations,SurfaceFinish

Symbol.
2 Chọn ký hiệu trong hộp thoại Surface Finish Symbol Properties.
3 Click tvaof vùng đồ hoạđểđặt ký hiệu.
Click nhiều lần đểđặt nhiều copy.
Nếu symbol có leader, click lần đầu đểđặt leader, click lần nữa đểđặt chú giải.
Bạn có thể thay đổi text và các mục khác trong hộp thoại cho từng copy.
Trongkhikéoghichú,trướckhi đặt,press Ctrl.Ghichú s ẽ dừng lại nhưng leader vẫntiếp tụcdi

chuyển. Trong khi vẫn giữCtrl, click đểđặt leader. Click nhiều lần theo yêu cầu đểđặt các leader.
ThảCtrl và click đểđặt ghi chú.
Bạn có thểkéo ký hiệu và leader đến vị trí bất kỳ. Nếu bạn gắn symbol
không có leader vào một cạnh rồi kéo nó, m ột đườ ng dóng sẽđược tạo.
Để sửa một ký hiệu bề mặt, double-click symbol, hoặc right-click symbol
vàchọn Properties vàlà mc ácthay đổi cầnthiếttrong hộpthoại
Properties.
Bạnc óth ểthêmnhiề u leaderchokýhi ệu bằngcáchgiữCtrl vàkéo
điểm gắn của leader.

Ký hiệu chuẩn gia công
Bạn có thể gắn ký hiệu chuẩn gia công cho các mục sau:
Trong part hoặc assembly, trên bề mặt phẳng của mô hình hoặc trên một mặt phẳng tham chiếu
Trong mộthìnhdrawing, trên m ột mặt đượcbiểu diễn như một cạnh (khôngphải silhouette) hoặc
trên một mặt của hình c ắt
Một khung kiểm soát hình dạng.
Bạn có thểđư a thêm nhiề u ký hiệu chuẩn gia công vào m à khôn g ph ải đóng hộp thoại.
Chèn ký hiệu chuẩn gia công:

1 Click DatumFeatureSymbol

trênthanhcông cụAnnotationshoặc Insert,Annotations,Datum

Feature Symbol.
2 Sửa các option trong hộp thoại Datum Feature Symbol Properties theo yêu cầu.
3 Click vào vùng đồ hoạđểđặt kí hi ệu.
4 Click OKđểđóng hộp thoại.
Nếu bạn kéo ký hiệu này ra khỏi cạnh mô hình, một đường dóng sẽthêm vào tựđộng.
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Để sửa symbol, double-click hoặc right-click symbol đó và chọn Properties làm cá c th ay đổi cần thiết trong
hộp thoại Properties.

Ký hiệu sai lệch hình dạng
Bạn có th ểđặt các ký hiệu sai lệch hình dạng, có hoặc không có leader, vào bất cứđâu trong một
drawing, part, assembly, hay sketch và bạn có thể gắn một ký hiệu trên đường kích thước.
Một ký hiệu sai lệch hình dạ ng có thểcó nhiều khung.
Contrỏđổithành

khinó gầnhandle của mũitênkýhiệusai lệchhình dạngtrên mộtkích

thước.
Bạn có th ểđặt nhiều ký hiệu sai lệch hình dạng mà không phải đóng hộp thoại.
Bạn có thể hiển thị nhiều leader. các leader này có thể thẳng, cong hoặc vuông góc.
Khi bạn kéo leaderký hiệu sai lệch hình dạ ng trên cạnh của mô hình, đường dóng sẽđược tạo tự
động.

Ký hiệu sai lệch hình
dạng có nhi ều khung

Ký hiệu sai lệch hình
dạng vuông góc

Ký hiệu sai lệch hình
dạng với đường dóng

Tạo các ký hiệu sai lệch hình dạng:
1.Click Geometric Tolerance
2.

, hoặc click Insert, Annotations, Geometric Tolerance.

Gõ giá trị, chọn ký hiệu. Khi bạn đặt nhiều ký hiệu, hình preview s ẽ hiển thị.

3.Click đểđặt ký hiệu.
Click nhiều lần đểđặt nhiều copy.
Nếu symbol có leader, click lần đầu đểđặt leader, click lần nữa đểđặt chú giải.
Bạn có th ể thay đổi text và các mục khác trong hộp thoại cho từng copy.
Trong khi kéo ghi chú, trước khi đặt, press Ctrl.Ghi chú sẽ dừng lại nhưng leader vẫn tiếp tục di

chuyển.Trongkhi vẫngiữCtrl,click đểđặtleader.Clicknhiều lầntheoyêu cầu đểđặtcác
leader. ThảCtrl và click đểđặt ghi chú.
4.Click OK đểđóng hộp thoại.
Bạncó thểkéo ký hiệu và leader đến vị trí bất kỳ. Nếu bạn gắn symbol không có leadervào một cạnh rồi
kéo nó, một đường dóng sẽđược tạo.
Để sửa một kýhiệu bề mặt,double-clicksymbol,hoặc right-clicksymbolvàchọn Properties vàlàmcác
thay đổi cần thiết trong hộp thoại Properties.
Bạn có thểthêm nhiều leader cho symbol bằng cách giữCtrl và kéo điểm gắn của leader.

Các ký hiệu hàn
Khi bạn tạo một mối hàn trong assembly, một ký hiệu sẽđược tạo tựđộng trên mối hàn này, ph ụ thuộc vào
các tham số bạn xác định. Bạn có thể sử a ký hiệu đó đểthêm nhiều thông tin cho nó.
Bạn cũng có thể cấu trúc các ký hiệu hàn một cách độc lập trong tài liệu SolidWorks bất kỳ.
Bạn có thểthêm thông tin về fillet mối hàn thứ hai.
Chèn ký hi ệu hàn:

1 Click một bề mặt hoặc cạnh, nơi bạn muốn chỉ thị một điểm hàn.
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2 Click Weld Symbol

, hoặc Insert, Annotations, Weld Symbol.

3 Gõ các giá tr ị và chọn các ký hiệu cũng như các option. Khi bạn thêm các mục, một preview sẽ hiển thị.
Bạn có th ể xác đị nh các ký hiệu và giá trị cảhai phía của đường tham chiếu. Click Other Side (tiêu chuẩn
ANSI) hoặc Top (tất cảcác tiêu chuẩ n khác) và xác đị nh các ký hiệu và giá trịđể hiển thị trên đường tham
chiếu. Sau đó click Arrow Side hoặc Bottom và xác định những mục để hiển thị bên đường tham chiếu.
4 Click OKđểđóng hộp thoại và đặt ký hiệu.
Để sửa một ký hiệu có sẵn, double-click ký hiệu đó hoặc right-click nó và chọn Properties.

Vùng mặt cắt
Bạn có th ể áp dụng kýhiệu mặt cắt cho bề mặt được chọn hoặc sketchloop khép kín. Vùng m ặt cắt chỉ
dùng trong drawing. Bạn không thể chọn một vùng mặt cắt bị ngắt trong hình Broken View; bạn chỉ có thể
chọ n nó trong tr ạng thái unbroken.
Đểđặt c ác tuỳ chọn cho vùng mặt cắt, click Tools, Options. Trên nhãn System Options, click Area Hatch.
Đưa ký hi ệu mặt cắt vào một bề mặt của mô hình:
1 Kích hoạt một hình dra wing.
2 Chọn một bề mặt của mô hình.
3 Click Insert, Area Hatch.
Bề mặt được chọn sẽđược gạch mặt cắt theo kiểu mặc định đã được xác đị nh các option.
Để xoá gạch mặt cắt, chọn vùng mặt cắt và nhấn Delete.
Đưa ký hi ệu mặt cắt vào một vùng sketch:
1 Vẽ một profile khép kín.
2 Chọn một phần tử của profile này.
3 Click Insert, Area Hatch.
Bạn có thể thay đổi hình dạng và kích cỡ profile đó theo yêu cầu. Vùng mặt cắt cập nhật sự thay đổi đó.
Để xoá gạch mặt cắt, chọn vùng mặt cắt và nhấn Delete. Profile vẫn còn lại.
Sửa phần mặt cắt:
1 Chọn vùng mặt cắt và click Edit, Properties,
–hoặc– Right-click vùng này và chọn Properties.
2 Chọnkiểu gạch mặt cắt Pattern khácvà điều
chỉnh Scale cũng nhưAngle nếu cần.
3 Click OK.
Ví dụbiểudiễn mộtvùng mặt cắt trên bề mặtmô
hình và trong một vùng sketch.

Block
Bạn có thể tạo, lưu, sửa và chèn các block cho các mục drawing mà bạn thường dùng, nhưcác ghi chú tiêu
chuẩn, nhãn hi ệu, v.v... Các block có thể gồm text, các loại đối tượng sketch (trừ các điểm), các balloon (trừ
các stacked balloon) và vùng mặt cắt. Các block chỉ có thể dùng được trong các drawing.
Lưu các block là một tuỳ chọn. Bạn có th ể sửa các block trong screen hoặc trong block editor.
Nếu bạn lưu các block trong một thư mụcxác định, bạn có thể quy định nó nhưđường dẫn mặc định cho
việc chèn các block.
Xác định đường dẫn mặc định cho vịtrí các block:
1.Click Tools, Options. Trên nhãn System Options, chọn File Locations.
2.

Dưới Show folders for, chọn Blocks từdanh sách, rồi click Add.

3.Trong Folders box, đặt vịtrí thư mục và click OK.
Danh sách này có nhiều thư mục; đường dẫn thứ nhất trong danh sách hiển thị theo mặc định trong

hộp thoại Open khi bạn chèn một block.
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Tạo một block:
1.Trong một drawing, vẽ các đối tượng đểlàm block. Đểthêm text, dùng công cụNote.
2.Chọn tất cả các đối tượng này.
3.Click Tools, Block, Make.
Khi con trỏởtrên block, có hình
hình chữ

. Khi bạn chọn block, một điểm phát sáng ởgóc trái d ưới của

nhật chứa block.

Thêm một leader:
1.Right-click block và chọn Properties.
2.Trong hộp thoại Block Properties, chọn Display with leader và click OK. Một leader được gắn vào
điểm phát sáng ởgóc trái dưới block.
3.

Để gắn leader vào điểm khác, nhấn Ctrl và kéo handle đến vị trí mới.

Để lưu một block, right-click block và chọn Save tofile, hoặcclick Tools, Block, Save to file. Hộp thoại
Save As xuất hiện. Phần mở rộng mặc định của block là .sldsym.
Chèn một block:
1.Trongdrawing,clicksheet,view,hoặcmôhình, nơi bạnmuốnchènblock, r ồiclick InsertBlock
, hoặc Insert, Annotations, Block.
2.Trong hộp thoại Open, chọn tài li ệu block (.sldsym ) và click Open. Block này được copiy vào sheet,
với leader gắn vào điểm bạn đã click. Nếu bạn chọn trước một mô hình, the block tự có một leader.
Nếu bạn không chọn trước mô hình, bạn có thểthêm một leader.
Để sửa đổi cách block hi ển thị, double-click block, hoặc right-click block và chọn Properties.
Sửa đổi một block trên screen:
1.

Nếu block có text, bạncó thể sửa text trên screen. Double-click text và sửa tại chỗ. Click ra ngoài
block đểthoát.

2.

Để sửa các đối tượng khác trong, right-click block và chọn Explode Block, hoặc click Tools, Block,
Explode.

3.

Sửa đổi, thêm bớt các đối tượng theo yêu cầu.

4.Chọn tất cả các đối tượng của block và click Tools, Block, Make.
Sửa một block trong block editor:
1.Click Tools, Block, Edit.
2.Trong hộp thoại Open, tìm đến block, chọn tài li ệu block (.sldsym ) và click Open.
NOTE: block này phải được lưu để edit trong block editor.
3.Right-click block trong symbol cửa sổedit và chọn Explode Block. Các mục của block bịtách rời và
bạn có th ể sửa các đối tượng sketch hoặc text theo yêu cầu.
4.Chọn tất cả các đối tượng của block và click Tools, Block, Make.
5.

Để lưu block đãedit,right-clickblockvàchọn Save to file hoặcclick Tools, Block, Savetofile.
Trong hộp thoại Save As, bạn có thể lưu block cùng hoăch khác tên.

Bill of Materials (Bảng vật tư)
Khái quát
Bạn c óthểchèn một bảng vật tư(BOM)vàodrawinghoặcassembly. Nếu bạnthêm bớt cáccomponent
trong assembly, bảng vật tư tựđộng cập nhật để phảnánhcác thay đổi nếu bạn chọn option Automatic
update ofBOM dưới Tools,Options, SystemOptions,Drawings. Những thay đổinày gồmviệcthêm,
bớt, hoặc thay thế các component, thay tên component hoặc các thuộc tính tu ỳ biến, v.v... Nếu không chọn
Automatic update of BOM, bạn phải xoá và chèn lại BOM để cập nhật nó.
Các hàng trong bảng vật tưđều được phối hợp khi tất cảcác trường (trừItem Number ) là như nhau.

Bạn có thểchèn các balloon hoặc stacked balloon (số của các part trong một assembly) và liên kết chúng
với các s ố chỉ mục trong bảng vật tư. Nếu bạn thay đổi Item Number trong một balloon, chỉ mục trong bảng
vật tư cũng thay đổi theo.
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SolidWorks có một số mẫu BOM trong thư mục : \install_directory\lang\english.
Bạn có thểnhúng các kích thướcvà thuộc tính khối lượng vào các giá trị của thuộc tính tu ỳ biến trong các
tài liệu part. Sau đó bạn có thể gộp cảcác thuộc tính tuỳ biến trong bảng vật tư. Các giá trị trong BOM tự
động cập nhật nếu các kích thước của part hoặc thuộc tính khói lượng thay đổi.

Chèn bảng vật tư
Bạn có thểchèn một bảng vật tưvào drawing của một assembly. Nếu bạn thêm hoặc bớt các component
trong assembly này, bảng vật tư tự cập nhật nếu bạn chọn option Automatic update of BOM dưới Tools,
Options, System Options, Drawings.
Chèn bảng vật tư:
1.

Với một hình drawing được chọn, click Insert, Bill of Materials.

2.Trong hộp thoại Select a BOM Template, chọn một mẫu Excel của BOM và click Open.
NOTE: Mẫu BOM mặc định trong thư mục install_folder\lang\english\Bomtemp.xls. Một
số mẫu khác cũng ởtrong cùng thư mục này. Bạn c ó th ể tuỳ biến các mẫu bằng cách thêm
các cộthoặcthay đổi định dạngtext. Bạn cũngcó thể tạora mẫu mớiphù hợp vớitiêu
chuẩn công ty bạn.
3.Trong hộpthoại BillofMaterialsProperties,chọncácoption t ừcácnhãn Configuration,
Contents và Control.
4.Click OK.
Một bảng vật tư hiển thịđể liệt kê các component của assembly

Điểm neo bảng vật tư
Các định dạng bản vẽtiêu chuẩn trong phần mềm cung cấp một điểm neo bảng vật tư tại vị trí cốđị nh trên
sheet. Khi bạn đưa bảng vật tư vào một drawing, bạn có th ểdùng hoặc không dùng điểm neo này.
Đặt điểm neo trong định dạng trang:
1 Trải rộng icon Sheet Format của trang.
2 Right-click icon Bill of Materials và chọn Set anchor.
3 Click nơi bạn muốn đặt điểm neo trên trang.
– hoặc –
1 Right-click trang và chọn Edit Sheet Format.
2 Right-click một điểm sketch trên trang và chọn Set as Anchor.
Nếu trang đó chưa được định dạng từ trước, bạn phải tạo điểm neo khi thực hiện thủ tục này.
Điểm neo phát sáng màu hồ ng và thay đổi khả năng hiển thị khi bạn click icon.
Di chuyển bảng vật tư:
Nếu BOM đã được gắn vào điểm neo, bạn có th ể thay đổi góc đính điểm neo. Right-click bảng vật
tư, chọn Anchor, rồi chọn một góc từdanh sách.
Bạn có thểthôineo BOMvàdichuyển nó trong trang. Right-click BOM và chọn Anchor, Unlock
from Anchor. Sau đó kéo BOM đến vị trí mới.
Để neo lại một BOM trôi nổi, right-click BOM và chọn Anchor, Lock to Anchor.
Nếu bạn sửa đổi định dạng trang và di chuyển điểm neo, BOM đã được neo cũng di chuyển theo.

Sửa đổi text
1 Double-click bảng vật tư. Bạn cũng có thể right-click bảng vật tư và chọn Edit Bill of Materials.
Khi bảng vật tưđược kích hoạt, nó hi ển thị với khung tô bóng c ác hàng và c ột tiêu đề. Các thanh công cụ
Excel thay thếcho các thanh công cụ SolidWorks.
2 Chỉnh sửa bảng tính theo yêu cầu bằng các chức năng của Excel. Bạn có th ểthao tác:
Sửa đổi các ô trong c ột Item No. hoặc Description. Trước khi sửa cột Item No., bạn phải huỷ kiểm
Rownumbersfollowassemblyordering trênnhãn Control của hộpthoại BillofMaterials
Properties. Xem lại mục trước.
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Nếu bạn sửa text trong các cột Qty. hoặc Part No., những thay đổi này s ẽ bị mất trong lần sau khi
BOM cập nhật.
Đổi tên các tiieu đề cột. Gõ text mớ i trong các ô tiêu đề hoặc trong Formula Bar. Không được sửa
text trong Name box.
Thêm c ác c ột, trướcô $$END và các hàng (nhưngkhông đượ c trên hàng tiêu đề). Bạn có thể có
các hàng bổ sung như dầu mỡ hoặc

keo dán…

Thay đổi thứ tự các cột. Chèn thêm c ột mới, cắt dán các c ột đang có để sắp xếp lại, sau đó xoá các
cột trống.
Ẩn các c ột bạn không muốn hiển thị, đừng xóa nó. Right-click ô chữ trên điỉnh cột và chọn Hide.
Ẩn các hàng. Right-click ô sốbên trái hàng và ch ọn Hide. Việc này có cùng hiệu quả như huỷ kiểm
cạnh item trên nhãn Contents của hộp thoại Bill of Materials Properties.
Không xoá đượ c các hàng khỏi bảng. Nếu bạn xoá, chũng sẽđược đặt lại khi BOM cập nhật.

Bạn không thểxoá hoặc ẩn hàng tiieu đề.
Thay đổi kiểu dóng text (left, right, center) theo cột.
Điều chỉnh chiều rộng cột hoặc chiều cao hàng.
Thay đổi font chữ.
Một sốthao tác áp dụng cho cảhàng hoặc cột trong bảng.
NOTE: Các kiểu định dạng sau không được hỗ trợ trong bảng vật tư: tô bóng ô (màu hoặc gạch), borders,
hướng text (text xiên), wrap text, merge cells.
3 Click ra ngoài bảng tính để trở lại drawing.

Cột Part No.
Bạn có th ể hiển thịtên khác với tên tài li ệu trong cột số của part trong BOM. Ví dụ, bạn có thể sử dụng một
số thẻ kho của công ty hoặc tên cấ u hình cho part hay sub-assembly có nhi ều cấu hình. Để làm điều đó, cần
sửa đổi các thuộc tính Advanced của cấu hình.
Xác định tên dùng trong c ột Part No.:
1 Trongtài liệu part hoặc sub-assembly, click nhãn Configuration

dưới đáy cửa sổđể chuyểnsang

Bảng cấu hình.
2 Right-click cấu hình bạn muốn sửa và chọn Properties.
3 Click Advanced. Dưới Part No. displayed when used in a Bill of Materials, chọn một trong số:
Use document name: sử dụng tên tài liệu component.
Use name below: tuỳ chọn này cho phép bạn sử dụng một tên khác. Tên c ấu vẫ n hình hiển thị theo
mặc định, nhưng bạn có th ểđặt tên khác theo ý mình.
4 Nếu bạn muốn một sub-assembly được liệt kê thành các component riêng trong bảng vật tư, kiểm Don’t
show child components in BOM when used as sub-assembly.
5 Click OK.

Nhiều cấu hình
Bạncóthểxác đị nhcách liệtkêcác cấuhình củacomponent trong bảng vật tư. Khinhiều cấuhình c ủa
cùng một component được sử dụng trong một assembly, sẽcó thêm vài sựcân nhắc.
Trong cột Item No., bạn có thể liệt kê các cấuhình hoàn toàn độc lậptrongcác số chỉ mục riêng
hoặc có th ểnhóm tất cả các cấu hình vào một chỉ mục duy nhất.
Trong cột Item No., bạn có thể hiển thị một tên do người dùng xác đị nh, tên của cấu hình, hoặc tên
củ a tài liệu cho mỗi danh mục.
Trongtài liệu component, bạn cần thực hiện những bước cụ thểđểcó được kết quảnhưý.Các
bước này khác nhau, tuỳ thuộc vào việc bạn đã tạo c ác c ấu hình thế nào.
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Nếu bạn sử dụng Bảng thiết kếđể tạo các cấu hình:
Item No.

Part No.

Mỗi cấu hình là m ột
mục riêng

Tên do người

dùng đặt
Tên của cấu hình

Tất cả các cấu hình
là một mục đơn

Tên do người

dùng đặt
Tên của tài liệu

Procedure
Dùng $PARTNUMBER trong bảng, với các giá trị
khác nhau cho mỗi cấu hình.
Đây là mặc đị nh. Các Bảng thiết kế tự thiết lập
Advanced Propertiesđểdùng tên c ủa cấu hình.
Dùng $PARTNUMBER trong bảng, với cùng giá trị
cho mỗi cấu hình.
Dùng $PARTNUMBER trong bảng, với tên của tài
liệu cho tất cả các cấu hình.

Nếu bạn tạo c ác c ấu hình bằng thủcông:
Item No.

Part No.

Mỗi cấu hình là m ột
mục riêng

Tên do người

Tất cả các cấu hình
là một mục đơn

dùng đặt

Procedure
Dưới Advanced Properties, click Use name below,
và xác đị nh giá trị khác nhau cho mỗi cấu hình.

Tên của cấu hình

Dưới Advanced Properties, click Use name below.
Tên của cấu hình là m ặc định.

Tên do người

1 Dùng mặc định Advanced Properties

dùng đặt

(Use document name được chọn).
2 Click File, Properties, và nhập một Title trong hộp
thoại Summary Info .
3 Khi bạn tạo BOM, chọn Use Summary Info title as
part number.

Tên của tài liệu

Đay là m ặc định cho Advanced Properties (Use
document nameđược chọn).

Để sửa Advanced Properties, right-click tên c ủa cấu hình và chọn Properties, click Advanced.
Khi Advanced Properties không được xác định cùng cách cho t ất cả các cấu hình, thứ tựưu tiên sau sẽ
được áp dụng:
Tên do ngườ i dùng đặt hoặc tên c ủa cấu hình (nếu chọn Use name below)

Summary Info Title (nếu option này được chọn và Titleđược xác định cho component)
Tên của tài liệu.

Lưu Excel file
1 Click bảng vật tư trên trang drawing.
2 Click File, Save As. Kiểu Save as cho Excel Files (*.xls) theo mặc định.
3 Nhập một tên file và click Save.
Bạncóthể sử dụng bảng vật tưđã lưutrongExcel,hoặcnhư một đối tượngnhúngtrongcác ứng dụng
khác. Tài li ệu được lưu không liên k ết với bảng vật tư trong drawing; việc sửa đổi nó không làm ảnh hưởng
đến những bảng khác.

Các thuộ c tính tuỳ biến
Bạn có thểthêm nhiề u thông tin như Vật liệu, Nhà cung cấp, Chi phí và nhiều thứkhác vào tài liệu part hoặc
sub-assembly đang mở bằng cách click File, Properties, và chọn nhãn Custom hay nhãn Configurations
specific. (Xem thêm Summary Info - Custom and Configuration Specific.)
SolidWorks cung cấp một số mẫu cho bảng vật tư trong thư mục \install_directory\lang\english.
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Các cột trong những mẫu này ấn định tựđộng như sau:
Property

Automatically populates

ITEM NO.
QTY.
PART No.

Trong tất cả các mẫu được cung cấp

1)Khi cột này xuất hiện trong template được chọn

DESCRIPTION
MATERIAL
STOCK SIZE
VENDOR
WEIGHT
Các thuộc tính tuỳ biến

2) Bạn thêm thuộc tính này vào thông tin Custom hoặc Configuration
Specific trong tài liệu part hoặc assembly

1)Khi bạn thêm một cột vào BOM hoặc template
2) Bạn thêm thuộc tính này vào thông tin Custom hoặc Configuration
Specific trong tài liệu part hoặc assembly

Các thuộc tính tu ỳ biến có th ể gồ m các kíchthước củamôhìnhvà các thuộc tính khối lượng, vốn tự cập

nhật trong bảng vật tư nếu chúng c ó những thay đổi trong mô hình.
Thêm các cột tuỳ biến vào bảng vật tư:

1.

Mở tậptin mẫu bảng vật tư. Đểthêmcác c ộtvào mẫu bảng vật tư mặc định, mởthư mục
install_directory\lang\english\Bomtemp.xls. Để tạo một mẫu bảng vật tư mới, tốtnhấtlàcopy
một mẫu mặc định.

2.Chèn một cột mới vào n ơi bạn cần xuất hiện thông tin. Cột mới này phải ởbên trái cột $$END.

3.Nhập tiêu đề cột cho thuộc tính bạnmuốn hiển thị trong cột đó rồi nhấn Enter.Tên này xuất hiện
trong Formula Bar trên thanh công cụExcel.Tiêu đề cột này không c ần giống với tên c ủa thuộc
tính tuỳ biến.
4.Click ô đó để chọn nó, r ồi click Insert, Name, Define và gõ tên của thuộc tính bạn muốn xuất hiện

trong cột này. Tên ô này s ẽthaycho tênôký tựvà số mặc định xuất hiện trong Name Box trên
thanhcông cụExcel, nơi bạnclick mộtô.Tênônày đượcliệtkêtrongdanhsách Namesin
workbookđối với ô được chọn. Tên này phải giống với tên của thuộc tính từtài li ệu part hoặc subassembly document và không được có dấu cách.
5.Click Add, rồi click OK.
Khi bạn đưa bảng vật tư vào một drawing, nó s ẽ gồm cả cột mới. Các ô được ấn định với các giá tr ị
của những thuộc tính tuỳ biến của tàiliệu hoặc các giá trị của những thuộc tínhxác định của cấu
hình cho mục này.
NOTE: Không được đổi tên các ô trong Name Boxđối với các c ột mặc định trong mẫu bảng vật tư.
Bạn có thể thay đổi text trong tiêu đề cột nhưng không được đổi tên ô.

Nhãn số của part
Bạn có thểđánh số chi tiết trong một tài li ệu drawing. Gắn nhãn sốcác part trong assembly và liên hệchúng
tới số chỉ mục trong bảng vật tư.
Tuy nhiên, bạn không thểchèn một bảng vật tư theo thứ tựchèn nhãn s ố. Nếu drawing không có bảng vật
tư, các s ố chỉ mục là các giá tr ị mặc định mà software có thểdùng khi bạn chèn một bảng vật tư. Nếu không
có bảng vật tư trong trang đang kích hoạt, nhưng có một bảng vật tưtrong trang khác, các số chỉ mục của
bảng đó sẽđược dùng.

Đểđặt các thuộc tính nhãn số của bảng vật tư theo mặc định, click Tools, Options. Trên nhãn Document
Properties,chọn Balloons. Nếu Style là CircularSplit Line, bạncóth ểchọncáchhiểnthịtrongphần
Upper và Lower của nhãn số: Item Number, Quantity, hay Custom.
Các nhãn s ố tự bị chặn khi các component mà chúng tham chi ếu bị chặn.
Các nhãn s ố cũng có thểđược đưa vào các tài liệu assembly. Để nhậ p các nhãn số từtài liệu assembly vào

một hình drawing, chọn Notes trong hộp thoại Insert Models Items.
Bạncóth ể gắncácnhãn sốvàocác đối tượngsketch.Việcnàythườngdùngkhicácsketch(không
extrusion) được phối hợp với hình dạng một assembly và sau đó đưa vào một drawing.
Nếu bạn thay đổi Item Number trong một nhãn số, số chỉ mục trong bảng vật tư cũng thay đổi theo.
Bạn có thể tạo nhãn số gộp, xem Stacked Balloons.
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Chèn các nhãn số:

1 Click Balloon

, hoặc Insert, Annotations, Balloon.

2 Click mộtcomponenttronghìnhdrawing c ủa mộtassembly,hoặcclick mộtcomponenttrongmôhình
assembly.
Một nhãn số chỉ mục được đính vào part. Sốnày khớp với số chỉ mục trong bảng vật tư.
3Để di chuyển nhãn hoặc mũi tên, chọn và kéo handle củ a nhãn hay mũ i tên..
Thay đổi các thuộc tính nhãn số:
1 Double-click nhãn số, hoặc right-click nhãn số và chọn Properties.
2 Làm các thay đổi cần thiết trong hộp thoại Note Properties và click OK.
Các thuộc tính khả dụng trong hộp thoại Note Properties thay đổi tuỳ theo kiểu của ghi chú.

Sửa đổi text của nhãn số:
Double-click text và sửa đổi tại chỗ.
Thêm nhiều leaders đến một nhãn s ố:

Bạn c ó thểthêm nhi ều leader đến một nhãn số bằng cáchgiữCtrl và kéo
điểm gắn leader.

Nhãn số gộp
Nhãn số gộp chỉ có một leader cho cảnhóm. Bạn có thể gộp các nhãn s ố theo chiều đứng hoặc nằm ngang.
Bạn có thểchèn c ác nhãn gộp vào drawing c ủ a các assembly và tài liệu assembly.
Để nhập các nhãn s ố từ assembly vào một drawing, chọn Notes trong hộp thoại Insert Model Items.
Đểđặt các thuộc tính m ặc định cho nhãn s ố gộp,click Tools, Options, Document Properties, Balloons.
Dưới Stacked balloons, đặt Style và Size. Dưới Balloontext, chọn kiểu cho text: Item Number, Quantity,
hoặc Custom.
Bạn có thểchèn một nhãn gộp không cần chọn component, vì v ậy c ó thểchú giải cho một part không c ó mô
hình thực sự, nhưkeo dán hoặc dung dịch.
Nếu bạn thay đổi Item Number trong một nhãn gộp, the item number in the bill of materials also changes.
Chèn các nhãn số gộp:

1.Click Stacked Balloon

trên thanh công cụ Annotation hoặc click Insert, Annotations, Stacked

Balloon. Bảng thuộc tính Stacked Balloon PropertyManager xuất hiện và con trỏđổi thành

.

2.Chọn điểm đặt mũi tên nhãn trên component. Mũi tên và nhãn sốđầu tiên xuất hiện,
3.Chọn tiếp các component. Một nhãn sốđược gộp thêm vào cho mỗi component được chọn. Khi bạn
thêm c ác nhãn gộp, bạn có thểright-click các nhãn, chọn Stack Direction, và chọn hướng gộp hoặc
chọn hướng trong Bảng thuộc tính (Up

, Down

, Left

, Right

).

Mỗi nhãn số là một chú giải riêng mà b ạn c ó thể chọn để sửa hoặc xoá.
4.Click OK to close the PropertyManager.
Thêm các nhãn s ố sau đó:

Right-click một nhãn gộp và chọn Add to Stack.
Sửa đổi text, làm một trong các cách:
Double-click text và sửa tại chỗ.
Chọn nhãn số và edit text trong Bảng thuộc tính.
Right-click nhãn số, select Properties và sưat text trong hộp thoại Note Properties.
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Thay đổicácthuộ ctính củanhãn g ộp,làm
một trong các cách:
Chọn một nhãn trong chuỗi gộp và thay
đổicácthuộ ctínhtrong Bảngthuộc
tính. Vớicácthuộ ctính bổsung,click
More Properties. Nhiều thuộc tính khả
dụngtrong cả Bảngthuộctínhvà hộp
thoại Note Properties.
Right-clicknhãn bất kỳtrongchuỗi,
chọn Properties vàthay đổicácthuộc
tính trong hộp thoại Note Properties.

Các Library Feature và Cửa sổ Feature Palette
Khái niệm
Một library feature là một feature hay một tập hợp feature thường được dùng, mà bạn có th ể tạo một lần và
lưu vào một thư viện để sử dụng sau này.
Bạn có th ể tạo các feature để dùng chung, như các lỗ hoặc rãnh vớ i các cỡ phổ biến và lưu chúng vào thư
viện để sử dụng chúng mỗi khi cần. Bạn có thể sử dụng một số feature thư viện nhưblock để tạo ra một
part. Việc này có thểgiúp ti ết kiệm thời gian và đảm bảo tính tin cậ y trong các mô hình c ủa bạn.
Cửa sổ Feature Palette™ giúp bạn tổ chứcvà sử dụng các feature thưviện, các c ông c ụ dập tấm mỏng,
cácchi tiết đường ống vàcácpart hay sử dụng khác. Cửa sổ Feature Palette đem lại cho bạn cách thức
truy cập nhanh đến các mục bạn hay dùng nhất, bằng cách đơn giản là kéo chúng vào cửa sổ SolidWorks.
Chương này mô tả:
 Tạo và sửa đổi các feature thư viện.
Đưa các feature thư viện vào part
 Tổ chức các feature thư viện, các c ông c ụ dập, các chi tiết van ống và các part khác trong cửa sổ
Feature Palette
 Chèn các mục trong palette vào các part và assembly
Palette Feature và Library Feature - Giống và khác nhau

So sánh Feature Palette và Library
Giống nhau:
 Cùng tạo bằng một cách.
Palette feature hiển thị như một library feature trong Cây thiết kế của part đích.
 Bạn có thể dissolve một palette feature cùng cách như library feature.

Khác nhau:
 Khi bạn đưa một palette feature vào một part, bạn có th ể kéo dễdàng feature này đến thẳng nơi bạn
muốn,sau đó định vị nó bằng cách gắn lạivà thay đổi các kích thước định vị bất kỳđã được lưu
trong feature này.
 Bạn có thể sửa đổi các kích thước của các palette feature khi bạn chèn chúng vào part.
 Khôngphải tất cảcác libraryfeature đềuthích hợp đểdùngtrong cửa sổFeaturePalette. Một
palette feature bị giới hạn tham chiếu uỷ nhiệm (một bề mặt, mặt phẳng, cạnh, hoặc điểm) trên part
đích. Xem Các tham chiếu uỷ nhiệm.
 Library feature mà có nhi ều tham chiếu uỷ nhiệm (như các draft feature vốn phụ thuộc vào s ự lựa
chọn một số bề mặt vốn sẽkhông thểđư a vào cửa sổ Feature Palette.
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Các tham chiếu uỷ nhiệm

Một palette feature bị giới hạn chỉđược có một tham chiếu uỷ nhiệm trên part đích.
Giới hạn của một tham chiếu uỷ nhiệm đơn này không có ngh ĩa là palette feature chỉ có
thể chứa một feature. Với tưcách là feature cha dùng một tham chiếu, palette feature có
thể gồmnhiềufeaturecon. Đểxemquan hệcha/con,right-clickthefeaturevàchọn
Parent/Child.
Để xác định nếu một library feature phù hợp đểdùng trong Feature Palette, chèn nó vào
part đích như một library feature (xem Đưa một Library Feature vào Part). Nếu chỉ có
mộtthamchiếu uỷnhiệm đượcliệtkê, bạncóthểdùnglibraryfeaturenàynhư một
palette feature.
Các hạn chế của Feature
Bởi vì bịgiới hạn một tham chiếu đơ n,cácfeature loft,sweepvàcácShapechỉđược
phép trong một số trường hợp:
Với loft, tham chiếu uỷ nhiệm đơn là mặt phẳng sketch của một trong các profile. Đó phải
là bề mặt hoặc mặt phẳng, nơi bạn thảfeature này. Các mặt phẳng sketch thêm vào phải
là offset từ mặt phẳng này, hoặc từ một trong sốchúng. Library feature này phải gồm các
mặt phẳng đó.
Vớisweep, đường dẫnsweeplàthamchiếu uỷnhiệm đơn. Đóphảilà một cạnhmô
phẳng sketch cho mặt cắt sweep phải là mặt phẳng Perpendicular to Curve,
với cạnh mô hình là curve (khi b ạn chọn cạnh này, click gần điểm nơi mặtphẳng được
đặt). Mặt phẳng này được gồm trong library feature. Sau đó, khi bạn thả palette feature
này vào part đích, hãy thảnó trên cạnh dùng là m đường dẫn, gần điểm tương ứng.
hình. Mặt

Với các feature Shape, hình dạng này không được có các c ưỡng chếđối với bất cứđối
tượng nào. Định nghĩ a này chỉ có thể gồm cácbiến thể của Pressure, Bend và Stretch
(trên nhãn Controls của hộp thoại Shape Feature).
Bạn cũng có thể sử dụng cửa sổ Feature Palette đểđưa các part vào một assembly. Bạn có thể tổ chức các
part trong các nhóm vịtrí và b ạ n có thể xem một hình đồ hoạ nhỏ của mỗi part.
Bạncóth ểđưa các đầu nốivàoassembly ống bằng cáchkéo chúng t ừ cửa sổ FeaturePalette. Cửa sổ
Feature Palette cũng được dùng để áp dụng các c ông c ụ dập cho các sheet metal part. Các công cụ dập là
những part đặc biệt đểđọt lỗ, làm dãn ho ặc tạo hình cho sheet metal part, t ạo ra những phần dập lồi, trích,
gấp mép, gân v.v…

Hạn chế
Trong các library feature, bạn không thểcó các tương quan với các c ạnh silhouette hoặc đường tâm.

Các Library Feature
Khái niệm
Một library feature có thể gồm nhiều feature. Phần lớn các kiểu feature đều được hỗ trợ, vài ki ểu kháccó
một vài hạn chế.
Bạn có thể sửa đổi một library feature sau khi đã chèn nó vào một part. Sau khi một library feature đã được
đưa vào part, sẽkhông có s ựliên k ết nào giữapart đích và part của library feature. Nếu bạn thay đổi một
library feature part, những thay đổi này không truyền tới các part có chứa library feature này.
Bình thường,

library feature gồm có các feature được đưa vào một base feature, nhưng không gồm cả base
feature này. Bởi vì bạn không thể có hai base feature trong một part, bạn không thểchèn một library feature
với cả base feature vào một part vốn đã có một base feature. Dù vậy, bạn có thể tạo một library feature gồm
base feature và chèn nó vào một part rỗng.
Bạn chỉ cóthểđưa một library feature vào một part, hoặc khi đang chỉnh sửa mộtpart trongmôitrường
assembly. Bạn không thểđưa một library feature vào chính assembly.

Tạo một Library Feature
Để tạo một library feature, trước hết, bạn phải tạo một base feature, sau đó tạocác feature bạn muốn có
trong library feature. Các library feature có phần mở rộng .sldlfp.
Tạo một library feature:
1.

Mở một part mới, vẽ một profile và tạo khối cơ sở.
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Tạo các feature bạn muốn có trong library feature này.

2.

Lấy kích thước các feature đối với khối cơ sở nếu bạn muốn sử dụng các kích thước này đểđịnh vị
library feature khi đặt có vào part đích.
3.Trong Cây thiết kế, chọn các feature bạn muốn lưu như library feature.

Đểchọnnhiều feature,giữCtrl trong khi chọn. Đểchọnnhiều feature
trong một hàng, chọn feature thứ nhất, giữShift rồi click feature cuối.
Không chọn Base feature trừ khi bạn đị nh chèn library feature này vào

một part rỗng.
Library feature này có ba feature: một boss, một lỗ và một fillet.
4.Click File, Save As. Hộp thoại Save As xuất hiện.
5.

Từ danh sách Save as type, chọn Lib Feat Part Files (*.sldlfp). Nhập
tên và click Save.

Icon của part bên cạnh tên part trong Cây thi ết kế thay đổi thành icon của library feature

và mỗi feature

có trong đó được đánh dấu bằng một chữ L.

NOTE:Để tạo một library feature từ một partcó sẵn, mởpart đó, chọncác feature bạn muốndùng trong
library feature và lưu chúng như một library feature part (*.sldlfp).
Bạn c óthể tạo mộtlibrary featurepartcó một sốhoặc tất cảcác feature trong part nguồnnày(trừbase
feature). Lưu ý rằng một sốfeaturecó thể gây lỗi tái l ập trong library feature part dokhông giải được các
quan hệ phụ thuộc.

Đưa một Library Feature vào Part
Có hai c ách:

Đặt library feature đó vào Feature Palette (khả dụng cho phần lớn, nhưng không phải tất cảcác kiểu
feature), sau đó kéo và thảfeature này vào part.
Dùng Insert, Library Feature (cho những kiểu feature được hỗ trợ trong Feature Palette).
Đưa một library feature vào part:
1.

Với part đích đang mở, click Insert, Library Feature. Hộp thoại Insert Library Feature xuất hiện.

2.

Browse đến thư mục có library feature và ch ọn library feature file (.sldlfp).

3.

Click Open. Hai cửa sổ và một hộp thoại xuất hiện và sắp xếp tựđộng:
cửa sổ library feature
cửa sổ part đích
hộp thoại Insert Library Feature
Trong hộp thoại Insert Library Feature, có ít nhất một tham chiếu Mandatory và đó cũng có
thểlà các tham chiếu Optional.
Tham chiếu Mandatory có dấu chấm than
Tham chiếu Optional (tuỳ) có dấu hỏi
thước là các tham chiếu optional.

ở trước;
ở trước. Các thamchi ếukích

4.

Đểịnh vị library feature trên part đích, click một đối tượng tham chiếu (Plane,
Edge, Face, hặc Vertex) được liệtkênh ưMandatory trênpart đích. Dấu
chấm than Reference thay đổi thành dấu kiểm .

5.

Chthamchiếutuỳchọn bất kỳ.Khi bạnclick mỗi mụctrongdanh mục
Reference, lưu ý rằng đối tượng tương ứng sẽphát sáng trong cửa sổ của
library feature. Chọn đối tượng tương ứng trong cửa sổpart đích.
Đểkhôngchọn một đối tượng,double-click dấukiểmhoặcclick Deselect
All.

6.

Click OK.
Library feature này được đưa vào part đích.
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Sửa đổi một Library Feature
Bạn có thể thay đổi các feature có trong tài liệu part của library feature (.sldlfp) như sau:
Để thêm feature, right-click feature đểthêm và chọn Add To Library.
Để bỏ một feature, right-click feature đó và chọn Remove From Library.
Bạn có th ể sửa một library feature có sẵn và lưu nó với một tên mới (với phần mở rộng .sldlfp) để
tạo thêm các library feature tương tự.
Sau khi library feature được chèn vào một part, bạn có th ể sửa đổi một library feature bằng các cách sau:
Sử dụng cùng kỹ thuật mà bạn vẫn dùng để sửa đổi các feature c ủa SolidWorks, nhưEdit Sketch
hoặc Edit Definition.
Di chuyển library feature đến một vịtrí khác trên part đích, bằng cách sửa đổi các kích thước vị trí.
Double-click icon của library feature trong Cây thiết kếđể hiển thịcác kích thước.

Thêm màu
Bạn có thể áp dụng màu cho một library feature trong tài liệu của chính nó hoặc trong một part đích.
1 Click Tools, Options, trên nhãn Document Properties, chọn Colors.
2 Trong hộp Model\Features colors, chọn Library Feature.
3 Click nút Edit và chọn một màu từ color palette (hoặc tạo một màu theo sởthích) và click OK.
4 Click OK.
Trong tàili ệulibrary feature (.sldlfp), tất cảcác featuretrong library featurenày đều sử dụngmàu mới.
Trong một part đích, tất cả các library feature được chèn đều sử dụng màu mới.

Phân giải một Library Feature
Sau khi library feature được chèn vào một part, bạn có th ểphân giả i nó thành các feature r iêng có trong đó:
Trong Cây thi ết kế, right-click icon của library feature và chọn Dissolve Library Feature.
Icon của library feature này biến mấtvà từng feature có trong đó được liệt kê thành từng mục riêng trong
Cây thiết kế.

Feature Palette Window
Cửa sổ Feature Palette cung cấp cho bạn cách thức truy cập nhanh chóng các feature và part b ạn thường
sử dụng nhất. Nó giúp b ạn tổ chức chúng theo cách thức riêng, phù hợp với bạn.

Hiển thị cửa sổ Feature Palette
Cửa sổ Feature Palette có một số thư mục mặc định. Mỗi thư mục trình bày một directory; mỗi mục palette
có trong directory này được hiển thị như một hình vẽ thu nhỏ. Các Palette item có thể gồ m các part và công
cụ dập kim loại mỏng (.sldprt) và các library feature (.sldlfp).
Để hiển thị cửa sổ Feature Palette, click Tools, Feature Palette. Cửa sổ Feature Palette mở và nằm ởtrên
cửa sổSolidWorkstrongkhi bạn đanglàmviệc. Nếu cửa sổFeaturePalette vẫnhiểnthịkhi bạnthoát
SolidWorks, nó sẽ hiển thị tiếp khi bạn mở SolidWorks lần tới.
Đểđóng cửa sổ Feature Palette, click

ởgóc trên cửa sổ hoặclạiclick Tools, Feature Palette.

Bạn có th ểhiển thịcác icon của thư mục và hình thu nhỏ củacác mục palette ởhai cỡ. Để thay đổi cỡ,
right-click vùng trống trong cửa sổ và chọn View, Large Icons hoặc View, Small Icons.
Tìm kiếm trong cửa sổ Feature Palette
Khi bạn hiển thị cửa sổ Feature Palette, nó sẽ mởở mức cao nhất, hoặc Palette Home. Để mở một folder,
double-click nó. Nó hoạt động giống như Internet Explorer.

Tổ chức các mục của Feature Palette
Cửa sổ Feature Palette có một số thư mục mặc định. Bạn có th ể tạovà đặt tên các thư mục mới phù hợp
vớ i yê u cầu đặc biệt của bạn và có thểđặt các m ục trong từng thư mục phù hợp với cách bạn muốn tổ chức
các nội dung.
SolidWorks có một số palette item để bạn khởi đầu. Chúng được lưu trong các thư mục mặc định:
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install_directory\data\Palette Features\folder_name
install_directory\data\Palette Parts\folder_name
install_directory\data\Palette Forming Tools\folder_name
Nếu bạn chọn đường dẫn khác cho các dataổđĩ a khi cài SolidWorks, các thư mục này s ẽđược đặt
trong đường dẫn bạn đã xác định.
Folders
Bạn đưa các mụcriêngvào một thư mục bằngcách đặt cácpart,công cụ dập (.sldprt)hoặccác
part của library feature (.sldlfp) trong thư mục tương ứng.
Một thư mục có thể chứ a các palette item riêng và các thư mục khác. Bạn c ó th ểcó nhiều thư mục
và nhiều cấp thư mục theo ý thích.
Bạncóthể lưucácpaletteitem bất cứ nơinào b ạnmuốn;cáthư mụcnàykhôngbuộcphảicó
đường dẫn mặc định.Bạn có th ểcó các thư mục trên các ổđĩ a khác nhau trong máy hoặ c trong các
máy khác nhau trong mạng.
Xác định các thư mục sẽ xuất hiện trong mức Palette Home:
1.

Click Tools, Options và chọn nhãn System Options, chọn File Locations.

2.

Từdanhsách Showfolders for,chọn mộtkiểufilemà bạn đang địnhnghĩa mộtdanhsáchthư
mục: Palette parts, Palette features, hoặc Palette forming tools.
Lần đầu bạn sửa đổidanhsách Folders,các đường dẫn mặc đị nhchocácthư mụcpalette đã
được liệt kê sẵn. Các danh sách thư mục này luôn luôn được dùng dù có kiểm Search document
folder list for external references hay không (hộp kiểm này chỉ áp dụng cho danh sách thư mục
Documents).
Bạn có thểcó nhiều thư mục trong Palette Homeđối với mỗi kiểu item.
Đểthêm một đường dẫn mớ ivàodanhsáchnày,clicknút Add.Trong hộpthoại Choose
Directory, đặt đường dẫn và click OK.
Để xoá một đường dẫn khỏi danh sách, chọn nó trong danh sách Folders và click nút Delete.
Để thay đổi thứ tự của danh sách, chọn một đường dẫn trong danh sách Folders và dùng các
nút MoveUp hoặc Move Downđể xếp đặt lại danh sách. Các thư mục xuất hiện trong Palette
Home theo thứ tự mới này.

3.

Click OK. Nếu bạn thay đổi các đường dẫn trong lúc cửa sổ Feature Palette đang mở, click Reload
để cập nhật các đường dẫn.

Các icon trong cửa sổ Feature Palette nhận ra kiểu của item mà thư mục chứa (chỉ với các large icon).

Tạo một Palette Item
Có vài cách đư a các itemvào cửa sổ Feature Palette. Di chuyển hoặc copycácpartcó sẵn, các c ông c ụ

dập (.sldprt) hoặc các part của library feature (.sldlfp) có sẵn vào thư mục tương ứng, sử dụng các tiện ích
của Windows Explorer.
Kéo item từ một tài liệu part đang mở.

Kéo một tài liệu từ Windows.
Kéo một hyperlink đến một palette item từ Internet Explorer (version 4.0 trởlên).
Bổ sung một palette item từ một tài liệu đang mở:
1.

Tạo và lưu một part, công cụ dập hoặc library feature part mới, hoặc mở một tài li ệu có sẵn (.sldprt
hay .sldlfp).

2.

Hiển thị cửa sổFeature Palette và tìm th ư mục nơi bạn cần lưu palette item này.

3.

Kéo part từ vùng đồ hoạ hoặc icon của part từđỉnh Cây thiết kế của tài li ệu đang kích hoạt và thả nó

vào cửa sổ Feature Palette. Hộp thoại Save As xuất hiện.
4.
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Xác nhận tên hiện thời hoặc nhập một tên mới rồi click Save.

Hình thu nhỏ
Khi bạn lưu mộtpaletteitem,thumbnailgraphicphảnánhhình ả nhkhitàiliệu được lưu.Hãy đảm bảo
hướng của part sao cho hình thumbnail nhìn giống như bạn muốn.
Đểlà m rõ c ácfeaturecó trong một palette feature, hãy đổimàu trong library featurepart.Hình thumbnail
dùng bảng 16 màu; nếu màu bạn chọn cho feature không có, software sẽthay nó bằng một màu gần đúng
trong hình thumbnail.

NOTE: Trong part đích, các palette feature có nh i ều featuredùng màu được xác định cho Library Features
dưới Tools, Options, trên nhãn Document, chọn Properties, Colors.
Các Palette feature có m ột feature sẽ tựđộng giải khi bạn chèn chúng. Vì thế, chúng dùngmàu được xác

định cho kiểu feature riêng.
Các khác để làm nổi các feature là chọ n chúng rồi click Zoom to Selection trước khi bạn lưu library feature
part. Cách này, hình thu mbna il là c ận cảnh của các feature.

Làm việc với các Palette Item và thư mục
Copy a palette item:
GiữCtrl rồi kéo m ột palette item trong cửa sổ Feature Palette. Bạn chỉ có thể copy một item bằng cách này
trong cùng một thư mục. Item mới được đặtên là Copy of <item>.
Đặt lại tên một palette item:
Bạn có th ểđặt lại tên các mục củapalettevàcác thư mục, trừcác thư mục ở mức Palette Home. Clickdừng-click tên đó trong Cây thiết kế và nhập một tên mới.
Sửa đổi một mục trong palette:
1.

Right-click mục đó trong cửa sổpalette và chọn Edit Palette Item.
– hoặc – Kéo mục đó từCây thiết kế và thả vào một vùng trống của cửa sổ SolidWorks (không phải
vùng tr ống của một cửa sổtài li ệu). Tài li ệu Part (.sldprt) hoặc library feature (.sldlfp) sẽđược mở

trong một cửa sổ mới.
2.

Sửa tài liệu theo yêu cầu rồi Save. Palette được cập nhật tựđộng để phản ánh các thay đổi này.
NOTE: Hình thumbnail s ẽ phản ánh hình mới được lưu.

Thay đổi nội dụng một thư mục palette:
1.

Trong Windows Explorer, tìm đến thư mục bạn muốn thay đổi.

2.

Bổ sung, di chuyển, hoặc xoá các file cần thiết, sử dụng các lệnh quản lý file c ủa Windows.

3.

Click Reload trên thanh công cụ trong cửa sổ Feature Palette để cập nhật các thư mục.

Xoá một mục palette:
Click mục đó trong cửa sổ Feature Palette và nhấn Delete. Mục này s ẽ bịđưa ra khỏi cửa sổvà file
đó bịxoá khỏi thư mục tương ứng.
Xoá một thư mục palette:
1.

Thoát SolidWorks.

2.

Tìm

đến directory đểxoá, di chuy ển các nội dung đến vị trí mới, nếu cần, sau đó xoá directory.

Các Palette Part là Part phát sinh
Bạn có thểdùng cửa sổ Feature Palette để tạo một part phát sinh, dựa trên palette part được chọn.
1.

Với một tài liệu part rỗng đang mở, click Tools, Feature Palette, tìm thư mục chứa part bạn muốn.

2.

Kéo part này từ cửa sổ Feature Palette và thảnó vào cửa sổ part.

3.

Khi được hỏi có mu ốn tạo một part phát sinh:
Click Yes nếu muốn tạo một part phát sinh (là part có part khác là feature đầu tiên).
Click No nếu muốn sửa chính palette part này. Palette part này sẽđược mở trong cửa sổ hiện
thời.
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Đưa Palette Feature vào tài liệu
Đưa một Palette Feature vào Part
Dùng Hidden Lines Removed hoặc Hidden in Gray, để dễxem hình preview và các kích th ước hơn.
1.

Trong tài liệu part đang mở, click Tools, Feature Palette và tìm đến thư mục chứa feature đó.

2.

Kéo feature này t ừ cửa sổFeature Palette, quan sát hình xem trước khi bạn kéo. Thảfeature vào

vùng bề mặt nơi bạn muốn đặt feature. Hộp thoại Edit This Sketch xuất hiện và vẫn mở trong khi
bạn định vị sketch.
3.

Click Zoom to Selectionđể cận cảnh feature.

4.

Click ModifySketch

vàdichuyểnhoặcquaysketch

theo yêu cầu.

Nếufeaturecócáckíchth ước định vị ,chúngdanglingvà
hiển thịmàu xám.
5.

Gắn lạicáckíchthướcdangling.Chọn mộtkích thước rồi
kéo handle đỏ trên đường kích thước.
ContrỏcóhìnhThepointerhasthe

cho tớikhinó ở

trên đối tượngcókhả năng gắnkíchthước.Khi bạnthả
handletrên một cạnhhoặc đỉnh,kíchthước được gắnvà
handle trở lại màu xanh lá cây.
Bạn cũng có thểthêm các tươ ng quan hình học để kiểm soát vị trí của sketch.
6.

Điều chỉnh giá trịcác kích thước định vị. Bạn cũng điều chỉnh các kích thước định vị này ở bước sau
hoặc chậm hơn, bằng cách sửa sketch tương ứng.

7.

Click Next trong hộp thoại Edit This Sketch. Hộp thoại Change Dimensions xuất hiện.
Name và Value của các giá trịkích thước có hiệu lực hiển thị. Nếu các kích thước đã được đặt tên
trong part, nơi bạn tạo library feature, những tên này s ẽđược sử dụng. Nếu không, theo mặc định,
các tên D1đến Dn sẽđược dùng.
Một sốkích thước của featurecó thểkhông dùng được, vì chúng đã đượcxác định nhưcáckích
thước nội bộ.
Các kích th ước

nội bộ

Với một số loại part, như các công c ụ dập tấm mỏng và các library feature part, bạn có thể muốn ngăn
người dùng khác thay đổi nhữ ng kíc h th ước nào đó.
Khi bạ n kéo m ột trong những mụ c này vào một tài liệu part (từ cửa sổ Feature Palette hoặc từ W indows
Explorer hay từ mộ t hyperlink trong Internet Explorer), các kích th ướcnày s ẽ hiển thị và cho phép s ửa
đổi. Để ngăn ngườ i khác th ực hiện các thay đổi không mong muốn khi họ sử dụ ng các m ụ c này, b ạn có
thể kiể m soát s ự truy cập từng k íc h thước.

8.

Để hiển thị một kích thước feature dimension trên mô hình, click
Name hoặc Value. Đểthay đổi mộtkíchthước,double-click
Value và nhập một giá trị mới. Click Apply đểxem các thay đổi.
Khi đã đạt yêu c ầu, click Finish. Nếu palette item này có nhiều
feature, một icon của library feature xuất hiện trong Cây thiết kế.
Nếu palette item chỉ có một feature, item này được giải tựđộng
và icon tương ứng cho kiểu feature xuất hiện trong Cây thiết kế.
Trong cả hai trường hợp, tên feature là tê n c ủa item trong cửa
sổ Feature Palette.

Đưa một Palette Part vào Assembly
1.

Với assembly đang mở, click Tools, Feature Palette và tìm đến thư mục chứa part bạn muốn.

2.

Kéo part từ cửa sổ Feature Palette và thả vào cửa sổ assembly.

3.

Nếu part này có nhiều cấu hình, hộp thoại Select a configuration xuất hiện, với một danh sách c ấu
hình trong part. Chọn cấu hình bạn muốn và click OK.
Nếu bạn xác định một cưỡng chế tham chiếu, bạn có th ể tạo một số kiểu cưỡng chế tựđộng khi thả
part vào assembly.
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Sheet Metal (kim loại mỏng)
Thiết kếcác chi tiết kim loại mỏng với các Sheet Metal Feature
Trong SolidWorks 2001, nhiều feature kim loại mỏng đặc biệt đã được bổ sung. Lợi thế của những feature
nàylà chúng cho phép bạn thiết kếcácchitiết kim loại mỏng một cáchtrực tiếp. Điều nàyngược lại với
phương pháp của SolidWorks 2000: thiết kế một hình thểđặc và sau đó mới chuyển đổi thành chi ti ết kim
loại mỏng.

Base-Flange (vỏ cơ sở)
Base-Flange là feature đầu tiên c ủa chi tiết kim loại mỏng mới. Khi một Base-Flange được đưa vào một part
của SolidWorks, part này được đánh dấu như một part kim loại mỏng. Các góc uố n và các feature kim loại
mỏng đặc biệt sẽđược đưa vào Cây thiết kế tại thời điểm thích hợp .
Một feature Vỏ cơ sở tạo ra ba feature mới trong Cây thi ết kế, đó là các feature:
Sheet-Metal1. Feature kim loại mỏng này chứ a các tham s ố uốn mặc định. Để chỉnh sửa bán kính
uốn mặc định này, chỗ uốn được phép thay đổi so với mặc định, right-click feature kim loại mỏng
và chọn Edit Definition.

Base-Flange.Feature Vỏ cơ sởnàylà feature đặc đầutiên c ủapartkimloại mỏng.Trải rộng
feature Vỏ cơ sởđểxem các chỗ uốn được tạo bởi feature này.
Flat-Pattern1. Feature Flat-Pattern (khai triển phẳng) này khai tri ển phẳng part kim loại mỏng. Lưu
ý rằngnó bị chặntheo mặc định, khi parttrongtrạngthái gập lại.Huỷ chặnfeaturenày đểkhai
triển phẳng part kim loại mỏng. Xem thêm Flat-Pattern.
Một số lưu ý bổ sung về Vỏ cơ sở:
Chỉ có thểcó duy nhất một feature Vỏ cơ sở trong SolidWorks part.
Chiều dày và bán kính của feature Vỏ cơ sở trởthành giá trị mặc định cho các feature kim loại mỏng.
Vỏ cơ sởđược tạo từ một sketch.Sketchnàycó thểlà cácprofile mởđơn, khép kín đơn,hoặc đatuyến
khép kín. D ưới đây là minh ho ạ cho mỗi loại:

Mởđơn

Single closed

Multiple-enclosed

Tạo một feature vỏ cơ sở:
1.

Tạo một sketch.
Click Base-Flange/Tab

trênthanhcông cụSheetMetal hoặcclick Insert, Features,Sheet

Metal, Base Flange. Bảng thuộc tính Base-Flange xuất hiện.
NOTE: Các công c ụ kiểm soát trên Bảng thuộc tính Base-Flange cập nhật theo sketch của bạn. Ví
dụ, các hộp Direction 1 và Direction 2 không xuất hiện cho một sketch có profile mởđơn.
2.

Dưới Direction 1 và Direction 2 (tuỳ), đặt các tham số cho extrusion End Condition và Depth.

3.

Dưới Sheet Metal Parameters, làm như sau:
Đặt Thicknessđến chiều dày tấm kim loại mỏng bạn muốn.
Kiểm Reverse direction, nếu cần, đểlàm dày sketch theo hướng ngược lại.
Đặt Bend Radius (bán kính uốn) đến g iá trị mong muốn.

4.

Click OK.
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Edge-Flange (gập mép)
Feature gập mép bổ sung một mép gấp vào part kim loại mỏng tại cạnh được chọn. Lưu ý:
Cạnh được chọn phải thẳng.
Profile khôngphảilàhìnhchữnhật, một đườngsketchkéodài củaprofilenàyphải nằm trên
cạnh được chọn.
Chiều dày được liên kết tựđộng đến chiều dày c ủa part kim loại mỏng.
Các Relief được đưa vào tựđộng nếu cần. Bạn có th ểđặt kiểu và cỡ của relief.
Tạo một feature gập mép trong m ột part có feature Vỏ cơ sở:
1.

ClickEdgeFlange

trênthanhcông cụSheetMetalhoặcclick Insert, Features,SheetMetal,

Edge Flange. Bảng thuộc tính Edge-Flange xuất hiện.
2.

Dưới Flange Parameters, làm như sau:
Chọn Edge

nơi bạn muốn đặt feature.

Click Editflangeprofileđể sửasketch của vỏ, thay đổi từ mộtprofilehìnhchữnhậtthành
profilekhác, hoặc thêm c ác lỗbên trong profile. Cũng cóthể bạn phải chỉnh sửanó nếu cạnh
của vỏngắn hơn cạnh đượcchọn.Click Back để tiếp tục chỉnh sửacáctham s ố của feature

gập mép.
Để sử dụng các bán kính uốn khác mặc định, click huỷ kiểm Use default radius và đặt bán kính
uốn mong muốn.
3.

Dưới Angle, đặt Flange Angle.

4.

Dưới Flange Length, đặt điều kiện cuối và các tham số phù hợ p. Ví dụ, nếu bạn chọn Offset from
Surface bạn phải chọn một mặt và gõ giá trị offset.

5.

Để xác định vịtrí mép và ch ỗ uốn của nó, dưới Flange Position, đặt như sau:
Đặt vịtrí uốnvào Material inside

, Material outside

,hoặc Bend outside

.Xem

thêm Bend Positions.
Để bỏ vật liệu thừa trong các chỗ uốn bên cạnh, kiểm Trim side bends. Vật liệu thừa xuất hiện
khi chỗ uốn của một mép gấp tiếp xúc với chỗ uốn khác.
Đểoffset mép từ tấm kim loại mỏng, chọn kiểm Offset và đặt điều kiện cuối cũng nhưcác tham
số phù hợp.
6.

Dưới Relief Type, chọn một kiểu relief và đặt các tham s ố phù hợ p cho nó.

7.

Click OK.

Miter-Flange
Miter-Flange feature đưa một loạt mép gấ p vào một hoặc nhiều cạnh của part kim
loại mỏng. Lưu ý:
Sketch có thể chỉ gồm một đường.
Profile của miter flange có thểcó nhiều đường liên ti ếp, ví dụ profile
L như minh hoạ.

hình chữ

Mặt phẳng sketch phải vuông góc với cạnh thứ nhất, nơi Miter-Flange
được tạo.
Chiềudày đượcliên k ết tựđộng vớichiềudày c ủapartkimloại
mỏng.
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Bạn có thể tạo một Miter-Flange feature trên một loạt cạnh tiếp tuyến hoặc không ti ếp tuyến. Minh hoạ cho
từng trường hợp như sau:

Các cạnh không tiếp tuyến

Các cạnh tiếp tuyến

Tạo một Miter-Flange feature trong part với Base-Flange feature:
1.

Tạo một sketch vuông góc với một cạnh của sheet metal part. Mặt phẳng Sketchphải vuông góc
với cạnh đầu tiên, nơi Miter-Flange feature được tạo.

2.

ClickMiterFlangetrênthanhcông cụ SheetMetalhoặcclick Insert, Features,SheetMetal,Miter
Flange. Bảng thuộc tính Miter Flange xuất hiện. Cạnh đầu tiên c ủa Miter-Flange feature đã được
chọn và một preview của miter flange xuất hiện trong vùng đồ hoạ.

3.

Dưới Miter Parameters, làm như sau:
o

Chọn các cạnh để miter trong hộp Along Edges

.

TIP: Để chọn tất cả các cạnh tiếp tuyến với cạnh được chọn, click handle xuất hiện tại trung điểm
cạnh được chọn.
oĐể sử dụng bán kính khác mặc định, huỷ kiểm Use default Radius và đặt Bend Radius với giá
trị mong muốn.
oĐặt Flangeposition là Materialinside,Materialoutside,hoặc Bendoutside.Xemthêm
Bend Positions.
oĐể loại bỏ vật liệu thừa trên c ác chỗ uốn lân c ận, kiểm Trim side bends. Vật liệu thừa xuất hiện
khi chỗ uốn của một Miter-Flange tiếp xúc với chỗ uốn khác.
oĐể sử dụng khe hởkhác mặc định, đặt Gap distanceđến khoảng cách mong muốn.
4.

Click OK.

Tab (tai)
Tab feature thêm một miếng đính vàopart kimloại mỏng. ChiềudàyTab feature được đặt tựđộng bằng
chiều dày c ủapart kim loại mỏng. Hướng chiềudày được đặt tựđộng khớp với hướng part kim loại mỏng
để ngăn không cho tách rời vật thể.
Chú ý:

Sketch phải ởtrên một mặt phẳng hoặc bề mặt phẳng vuông góc với hướng
chiều dày của part kim loại mỏng.
Sketch có thể là một profile đơn mở, đa tuyến khép kín hoặc mở.

Bạn có th ể chỉnh sửasketch, nhưngkhôngthể sửa đổi định nghĩa
của feature này. Lí do vì chiều dày, hướ ng dày và c ác tham s ố khác
đã được đặt phù hợp với các tham số của part kim loại mỏng.
Tạo một Tab feature trong một part có một Base-Flange feature:
1.

Tạo một sketch trên một mặt phẳng hoặc bề mặt phẳng phù hợp quy tắc nêu trên.

2.

Click Base-Flange/Tab

trênthanhcông cụSheetMetal hoặcclick Insert,Features,Sheet

Metal, Tab.
Tab được thêm vào part kim loại mỏng. Chiều dày và hướng Tab feature được đặt tựđộng phù hợp với các
tham số của feature Vỏ cơ sở.

Sketched-Bend
Bạn c ó thểthêm các đường uốn cho part kim loại mỏng trong khi part ở trạng thái gập bằng việc sử dụng
Sketched-Bend feature. Nó cho phép bạn đặt kích thước từđường uốn đến các hình dạng bị gấp khác.
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Chú ý:

Trong sketch này chỉđược có các đường thẳng. Bạn có thểđưa nhiều đường thẳng vào mỗi sketch.
Bán kính uốn

phải lớn hơn zero.

Đường uốn không được dài đúng bằng chiều dài các b ề mặt bị uốn.
TIP: Sketched-Bend feature thường dùng với Tab feature để uốn các “tai” này.
Tạo một Sketched-Bend feature:
3.

Tạo một sketch trên một bề mặt phẳng của part kim loại mỏng, nơi
sẽcó các đường uốn.

4.

Click SketchedBend

trênthanhcông cụSheetMetal hoặc

click Insert, Features, Sheet Metal, Sketched Bend.
Bảng thuộc tính Sketched Bend xuất hiện.

5. Chọn một bề mặt, sẽkhông di chuyển khi uốn, làm Fixed face
6.

.

Chọn một Bendposition của Bendcenterline, Material inside,
Materialoutside,hoặc Bendoutside. Đặt BendAngle vàclick
Flip Bend Direction

nếu cần.

7.

Đểdùngbánkính uốnkhác mặc định,huỷkiểm Usedefault
radius và đặt Bend Radius mong muốn.

8.

Click OK.

Chỗ uốn mới đã được tạo.

Closed-Corner (Làm kín góc)
Bạncó th ể tạo mộtfeaturelàmkíngóc đểkéodài một
bề mặt của mộtgóc hở(Buttrip)phủlên bề mặt khác
của khe này này, biểu diễn như sau:
Lưu ý:
Bạn có thểlàm kín nhiều góc một lần. Hãy chọn c ác bề
mặt cho tất cảcác góc hở muốn làm kín.
Bạn có thể chỉ chọn một bề mặt phẳng đểlàm kín.
Tạo một feature làm kín góc :
9.

Tạo một part kim loại mỏng có một Vỏ cơ sở và một Miter-Flange,
giống như minh hoạbên phải.

10. Click Closed Corner trên thanhcông cụSheet Metal hoặc click
Insert, Features, Sheet Metal, Closed Corner.
Bảng thuộc tính Closed Corner xuất hiện.
11. Chọn một trong các b ề mặt trên góc như minh hoạđể làm Faces
to Extend

, rồi click OK .

Bề mặt này s ẽđược kéo ra đểlàm kín góc.

Khai triển tấm kim loại dập
Bạn có th ể duỗi phẳng các chỗ uốn của một part kim loại mỏng bằng các cách:
Để khai triển toàn bộ part, nếu có feature Flat-Pattern, huỷ chặn feature này, hoặc click Flattened
trên thanh công cụ Sheet Metal.

Các đường uốn hiển thị theo mặc định khi bạn huỷ chặn Flat-Pattern feature. Đểẩn chúng, trải rộng
Flat-Pattern feature, right-click Bend-Lines sketch và chọn Hide.
TIP: Nếu bạn khai triển toàn bộ part bằng cách này, c ác xửlý góc s ẽđược áp dụng để tạo ra một
tấm kim loại phẳng hoàn chỉnh. Xem thêm Flat Pattern.
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Đểkhaitriểntoàn bộpart, nếucó Process-Bends feature,huỷchặnfeaturenày,hoặcclick
Flattened

trên thanh công cụ Sheet Metal.

Để duỗi phẳng những chỗ uốn riêng lẻ, hãy bổ sung một feature Unfold

.

TIP: Để hệ thống thực hiện nhanh, chỉnên duỗi những chỗ uốn bạn cần cho thaotác tạohì nh.
dụ, khi bạn cần cắt qua một chỗ uốn, chỉ duỗi chỗ uốn đó.

Ví

Flat Pattern
Flat Pattern feature được dành cho nguyên công cuối cùng của part kim loại mỏng. Tất cảcác feature trước
Flat Pattern trong Cây thi ết kếxuất hiện trong cả trạng thái gập và khai tri ển. Tất cảcác featuresau Flat
Pattern chỉ xuất hiện trong trạng thái khai tri ển.
Một số lưu ý vềFlat Pattern feature:
New features in folded part. Khi Flat Pattern feature bị chặn, tất cảcác feature bạn đư a vào part
sẽ tựđộng xuất hiện trước feature này trong Cây thi ết kế.
Newfeaturesinflattenedpart. Bạnkhaitriểntoàn bộpart bằngcáchhuỷchặn FlatPattern
feature. Đểthêm các feature vào part khai triển, bạn phải huỷ chặn Flat Pattern feature trước.
Reorder features. Bạn có th ể sắp xếp lại thứ tựcác feature xuống dưới Flat Pattern feature trong
Cây thiết kế. Nhưng bạn không thể xếp lại một nguyên công c ắt với tuỳ chọn Normal cut dưới Flat
Pattern feature.
Modify parameters. Bạn có thể thay đổi các tham số của một Flat Pattern feature để kiểm soát c ác
chỗ uốn và khả năng hiển thịvùng uốn trong part khai triển.
Thay đổi các tham số:
1.Right-click FlatPattern featuretrongCâythiết kếvàchọn EditDefinition. Bảngthuộctính Flat
Pattern xuất hiện.
2.Chọn một bề mặt sẽkhông di chuyển làm Fixed face

.

3.Kiểm Merge facesđể hợp nhất các bề mặt vốn phẳng và tiếp giáp trong flat pattern. Khi bạn kiểm
hộp này, không có các cạnh hiển thị trong những vùng uốn.
4.Click OK .
Unfold/Fold
Dùng các feature Unfold và Fold, bạn có th ể duỗi phẳng và gập lại một, nhiều hay tất cảcác chỗ uốn

trong sheet metal part.
Sự phối hợp này thường được dùng để bổ sung một lát cắt qua một chỗ uốn. Đầu tiên, đư a vào Unfold
feature để duỗi phẳng chỗ uốn. Sau đó là cắt. Cuối cùng là Fold feature để trở lại trạng thái uốn.
TIP: Để hệ thống thực hiện nhanh hơn, chỉ nên uốn và không uốn các bend bạn cần thao tác.
Thêm Unfold feature, rồi thêm Fold feature:
1.

Trong mộtsheetmetalpart,click Unfold

trên SheetMetal

toolbarhoặcclick Insert,Features,SheetMetal,Unfold. Bảng
thuộc tính Unfold xuất hiện.
2.

Chọn một face sẽkhông di chuyển khi duỗi làm Fixed face

3.

Chọn mộthoặcnhiềubendlà Bendstounfold

.

,hoặcclick

Collect All Bendsđể chonhj tất cả các bend trong part.
Lưu ý rằng bạn chỉ có thể chọn các bend trong graphics area; bạn
không th ể chọn đượ c các face, edge v.v…

4.

Click OK.
Những chỗ uốn được chọn đã duỗi phẳng. Lưu ý vùng bị uốn xuất
hiện trong trạng thái phẳng như minh hoạ.
Bạn có thể cắt qua chỗ uốn đã được duỗi phẳng.

5.

Click Fold

trên thanh công cụSheet Metal, hoặc click Insert,
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Features, Sheet Metal, Fold. Bảng thuộc tính Fold xuất hiện.
6.

Chọn một bề mặt sẽkhông di chuyển khi uốn làm Fixed face.

7.

Chọn một hoặc nhiềubend làm Bends to fold

, hoặcclick CollectAll Bendsđể chọn tất cả

cácbend trongpart. Lưu ý rằng bạn chỉ cóthể chọn cácbend trongvùng đồ hoạ; bạnkhông thể
chọn được các b ề mặt, cạnh v.v…
8.

Click OK.

Corner Treatments (Xửlý các góc)
Khi bạnkhai triển mộtmetalkim loại mỏng bằngcáchhuỷchặn
Flat Pattern feature, việc xửlý các góc được tựđộng áp dụng để
tạora tấmphẳng đầy đủ. Việc xửlýcác góc đượcáp dụng một
cách chính xác để chế tạo đúng.
Ví dụ:
Mô hình có m ột miter flange

Tấm khai triển không xửlý góc
(sử dụng Unfold

Tấm khai triển có xửlý góc

feature)

Thiết kế một hình solid rồi chuyển đổi thành chi tiết kim loại mỏng
Tạo một Part kim loại mỏng bằng cách uốn định dạng (Sharp Bends)
1.

Tạo một part bằng cách vẽ profile cho nó, sau đó extruding thành part mỏng.

2.Click Insert Bends
3.

hoặc Insert, Features, Sheet Metal, Bends.

Trên mô hình, chọn bề mặt cốđịnh. Bề mặt này s ẽ vẫn ơnguyên vịtrí khi part được khai triển. Tên

của bề mặt này hi ển thị trong hộp Fixed edge or face.
4.Gõ Default bend radius.
5.Chọn từcác option uốn sau: Usebend table, Usek-facto, hoặc Usebend allowance.
6.

Nếu bạn chọn Use k-factor hoặc Use bend allowance, hãy gõ một giá trị.

7.

Nếu bạn muốn relief các nguyên công cắt tựđộng, chắc chắn rằng đã chọn kiểm Use auto relief,
rồichọnkiểuchoreliefcut. Nếu bạnchọn Rectangular hoặc Obround, bạnphảixác định một
Relief ratio.
NOTE: Các tuỳ chọn và giá trị bạn xác định cho các bán kính uốn, độ uốn cho phép vàauto relief
được biểu diễn theo mặc định cho lần tạo part kim loại mỏng sau này.

8.Click OK.
Một part kim loại mỏng bị uốn được tạo với các kích th ướckhai triển phản ánh các giá trị uốnphù
hợp và bán kính xác định.
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Giá trịđộ uốn cho phép Bend Allowance
Bạn có thể xác định độ uốn cho phép chính xác bằng cách nhậ p giá trị khi tạo chỗ uốn.
NOTE: Với một bán kính và góc uốn cho trước, giá trị xác định cho độ uốn cho phép phải ở giữa chiều dài
cạnh trong và cạnh ngoài c ủa chỗ uốn.
Bảng uốn - Text File
Một mẫu Bảng uốn có trong <install_dir>\lang\english\Sheetmetal Bend Tables\sample.btl. Để tạo Bảng
uốn cho mình, hãy copy và ch ỉnh sửa bảng này bằng tiện ích text editor b ất kỳ.

Một số lưu ý về bảng uốn trong định dạng text file:
Các giá trị uốn cho phép Bend allowance chỉ là nhữnggiá trịđược công nhận, bạn không thể bao

hàm cảcác giá trị suy diễn.
Đơn vị của bảng là meters.
Bảng mẫu được này chỉcó ý nghĩ a thôngtin.Các g iá trị trong bảngkhông được coilà cácgiá trị
thực tiễn nào.
Nếu chiều dày c ủa part hoặc góc uốn thấp hơn giá tr ị trong bảng, software sẽ tự tăng các giá trị này
đểtính toàn độ uốn cho phép.
K-factor
K-factor là hệ số tỷ lệ mô tả vị trí lớp trung hoà trong chiều dày tấm.

Độ uốn cho phép được tính như sau:
BA=P(R + KT) A/180
Ởđây:
BA:

độ uốn cho phép

R:

bán kính uốn

K:

hệ số K, bằng t / T

T:

chiều dày tấm

t:

khoảng cách t ừ bề mặt trong đến mặt trung hoà

A:

góc uốn tính theo độ

trong
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Tạo một Part kim loại mỏng bằng cách uốn theo cung tròn (Round Bends)
1.

Tạo một part mỏng,kiểm Auto-filletcorners dưới mục Thin Feature của Bảng thuộc tính BaseExtrude. Xác định Fillet Radius (các bán kính uốn trong).

2.Click OK.
3.Click Insert Bends

hoặc Insert, Features, Sheet Metal, Bends.

4.

Trên mô hình, chọn bề mặt cốđịnh. Tên bề mặt này xuất hiện trong hộp Fixed edge or face.

5.

Đặt Default bend radius là zero(0).

6.Chọn từcác option: Use bend table, Use k-factor, hoặc Use bend allowance.
7.

Nếu chọn Use k-factor hoặc Use bend allowance, gõ một giá trị.

8.

Nếu bạn muốn relief các nguyên công cắt tựđộng, chắc chắn rằng đã chọn kiểm Use auto relief,
rồichọnkiểuchoreliefcut. Nếu bạnchọn Rectangular hoặc Obround, bạnphảixác định một
Relief ratio.
NOTE: Các tuỳ chọn và giá trị bạn xác định cho các bán kính uốn, độ uốn cho phép vàauto relief
được biểu diễn theo mặc định cho lần tạo part kim loại mỏng sau này.

8.Click OK.

Tạo các Part kim loại mỏng có các bề mặt trụ hoặc côn
Các part c ó bề mặt trụ hoặc côn c ũng có thểđược tạo từ tấm kim loại.

1.

Tạo một part mỏng có một hay nhiều bề mặt trụ hoặc côn như sau:
Các bề mặt phẳng liền kề phải tiếp tuyến với bề mặt trụ hoặc côn.
Tối thiểu phải có một bề mặt phẳng tiếp giáp với một cạnh của bề
mặt trụ hoặc côn này.

2.Click Insert Bends

hoặc Insert, Features, Sheet Metal, Bends.

3.Chọn một cạnh thẳng của bề mặt trụ hoặc côn trên mô hình làm cạnh
cốđịnh. Cạnhnày s ẽ vẫn giữnguyên vịtrí khi khai tri ển,tên c ủa nó
này hiển thị trong danh sách của hộp Fixed edge or face.
4.

Đặt Default bend radius là zero (0).

5.Chọn mộttrongcácoption uốnchophép: Usebendtable, Usekfactor hoặc Use bend allowance.
NOTE: Nếu một part kim loại mỏng có nhiều bề mặt trụ hoặc côn, bạn phải chọn kiểu uốn cho phép
là k-factor.

6.

Nếu bạn chọn Usek-factor hoặc Usebend allowance, hãy gõ giá trị.

7.

Nếu bạn muốn relief các nguyên công cắt tựđộng, chắc chắn rằng đã chọn kiểm Use auto relief,
rồichọnkiểuchoreliefcut. Nếu bạnchọn Rectangular hoặc Obround, bạnphảixác định một
Relief ratio.
NOTE: Các tuỳ chọn và giá trị bạn xác định cho các bán kính uốn, độ uốn cho phép vàauto relief
được biểu diễn theo mặc định cho lần tạo part kim loại mỏng sau này.

8.Click OK.
NOTE: Chỉ những bề mặt trụ hoặc côn thực sựchính xác mớ i có th ể khai triển. Các hình thểthuôn hoặc
không có độ côn cụ thể sẽkhông được hỗ trợ. Để kiểm tra, thửchèn một đườ ng tâm cho các bề mặt đó.
Nếu được, mô hình này đúng là trụ hoặc côn và có thể khai triển.
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Các kiểu uốn
Có ba kiểu uốn khả dụng khi chuyển đổi một vật thểđặc sang tấm mỏng. Những kiểu uốn đó là: sharp

bend, round bend và flat bend.
Sharp Bends (uốn định dạng)
Uốn định dạng được tạo bằng cách đưa các chỗ
uốn vào mô hình có các góc và có một chiều dày
đồng nhất.

Round Bends (Uốn tròn)
Uốn tròn c ó th ểđược tạo bằng cách đư a góc uốn
vào một mô hình có các góc được vê tròn và có
chiềudày c ốđịnh,nó cũ ngcóthểđược tạo từ
các bề mặt trụ hoặc côn.
Flat Bends (Uốn phẳng)
Uốnphẳng được tạo từ một đường uốn vẽ trên
part kim loại mỏng khai triển.

Các Feature tấm kim loại
Khi bạn click Insert Bends

hoặc Insert, Features, Sheet Metal, Bends , có hai stages riêng sẽđược

áp dụng cho part kim loại mỏng.
Part đã được khai triểnvà độ uốnchophép đã được đưa vào. Chiều dài tấm được tính dự a trên
và độ uốn cho phép.

bán kính uốn

Part phẳng được đưa về trạng thái gập và tạo ra phiên bản uốn của part này.
Ba feature xuất hiện trong Cây thi ết kế xác đị nh các thao tác trên tasams kim loại. Ba feature này mô t ả tiến
trình tạo part kim loại mỏng này. Những feature này là:
Sheet-Metal chứacác địnhnghĩa củapart. Featurenày lưucác thôngtintham số
uốn mặc định (chiều dày, bán kính uốn, độ uốn cho phép, tyleej relief tựđộng và đối
tượng cốđị nh) cho toàn bộ part.
Flatten-Bends mô tảpart khai triển.Featurenàycónhữ ng thông tin liênquan đến
việcchuyển đổihình dạngvàgóc lượ nthànhchỗ uốn. Mỗi chỗ uốnsinhra từmô
hình được liệt kê thành các feature riêng d ưới Flatten-Bends. Các chỗ uốn sinh ra từ
các góc fillet, các b ề mặt trụvà côn được liệt kê là RoundBends; các chỗ uốn sinh ra
từcác góc định dạng được liệt kê trong SharpBends.
Sharp-Sketchđược liệt kê dưới Flatten-Bends làsketchcóchứacác đường uốn
của tất cảcácchỗ uốn định dạngvà uốntròn được hệthốngsinhra.Sketchnày
không thể sửa được nhưng có thểẩn hoặc hiển thị.
Process-Bends mô tảthông tin chuyển đổi của part khai triển thành part được dập.
Các chỗ uốn tạo từ các đường uốn được xác định trong trạng thái phẳng được liệt kê
dưới feature này. Flat-Sketch,đượcliệt kê dưới Process-Bends, giữ chỗchocác
đường uốn. Sketch có thể chỉnh sửa,ẩn hoặc hiển thị.
Cácfeature đượcliệtkêsau Process-Bends trongCâythi ết kếkhôngxuấthiện
trong hình kha i tri ển của part.

Thêm các tấm mỏng vào Part kim loại mỏng
Chú ý: Tất cả các tấm mỏng phải được đưa vào tr ước khi uốn Sheet-Metal feature. Dĩnhiên, nếu cần, bạn
có thể rollback Cây thiết kế về thời điểm trước Sheet-Metal feature đểthêm các tấm mỏng. Hoặc, nếu quan
hệ cha/con cho phép, bạn có thể sắp đặt lại thứ tựcác feature.
NOTE: Bạn không thểthêm c ác vách mỏng trụ hoặc côn vào các part kim loại mỏng.
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Thêm một vách mỏng vào part kim loại mỏng:
1.

Mở một sketch trên bề mặt của part, nơi sẽthêm vách mỏng.

2.Chọn một cạnh thẳng hoặc một bề mặt phẳng của môhình
để gắnvách mỏ ngvàclick ConvertEntities hoặc Tools,
Sketch Tools, Convert Entities.
3.

Kéo c ác đỉnh gần các chỗ uốn có sẵn ra khỏi những chỗ uốn

này một khoảng nhỏđểdành chỗcho các bán kính uốn.
4.Click ExtrudedBoss/Base hoặc Insert, Boss, Extrude.
5.

Dưới Direction 1, làm như sau:
Đặt End Condition là Blind.
Xác định Depth.

6.

Dưới Thin Feature, đặt giá trịThickness bằng tấm cơ sở.

7.Click OK .
Nếuxuấthiện cảnh disjointbody,click ReverseDirection
dưới Thin Feature, rồi click OK lần nữa.
8.Click Insert Bends

hoặc Insert, Features, Sheet Metal,

Bends.

So sánh các phương pháp thiết kế tấm kim loại mỏng
Bạn có thể hiểu rõ hơn các feature khả dụng trong SolidWorks 2001 bằng cách so sánh các phương pháp
tạo part kim loại mỏng. Có hai cách tạo một part kim loại mỏng:
Dựng một part, sau đó chuyển đổi thành tấm kim loại mỏng.
Tạo một part kim loại mỏng bằng các feature kim loại mỏng xác định.Việc này loại trừ các bước
phụ do bạn tạo một part như là tấm mỏng ngay từđầu.

Thiết kế Part kim loại mỏng từ một Solid
Khi phát triển một part kim loại mỏng, bạn tạo ra thiết kế trong trạng thái gập. Điều này cho phép bạn làm

chủđược mục đích của thiết kếvà các kích thước của sản phẩm.
Tạo một part kim loại mỏng từ một part có chiều dày đồng nhất:
1.

Mở một part mới và vẽ một hình chữ nhật.

2.

Tạo một Base-Flange bằngcáchclick Base-Flange/Tab

hoặc

Insert, Features, SheetMetal, Base Flange. Các feature tấm kim loại
mỏng xuất hiện trong Cây thiết kế.
3.Trên part cơ sở vừa được tạo này, thêm c ác vách được uốn bằng một

miter flange.

4.
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Nếu bạn tạolát c ắtqua mộtchỗ uốn,click Unfold
hoặc Insert,
Features, Sheet Metal, Unfold. Lệnh này sẽ duỗi phẳng chỗ uốn.

5.

Vẽ một hình chữ nhật đi qua chỗ uốn đã được duỗi phẳng và Extrude
cut Through All.

6.

Để trở lại trạng thái uốn, click Fold
Metal, Fold.

hoặc Insert, Features, Sheet

Khi bạn tạo một part nguyên thuỷ của tấm kim loại mỏng, bạn sử dụng hai feature: Base-Flange và Miter
Flange.Nhưng nếu bạn dựng mộtsolid, rồichuyển đổi thànhkim loại mỏng, bạn cầnnhiều feature hơn:
Base Extrude, Shell, Rip và Insert Bends. Như vậy tạo một part kim loại mỏng nhanh hơn nhiềuso với
việc tạo một part, rồi chuyển đổi thành nó tấm kim loại mỏng.

Thiết kế một Part đặc rồi chuyển thành tấm kim loại mỏng
Có thể tạo một khối đặc rồi chuyển nó thành tấm kim loại mỏng.
1.

Tạo một khối hộp bằng công cụBase-Extrude.

2.

Shell hộp vớichiềudày đồngnhất.Trong FacestoRemove,chọn
như minh hoạ.

3.

Theo trình t ự tạo chỗ uốn, “xé rách” cạnh của hộp bằng công cụRip

hoặc Insert, Features, SheetMetal, Rip.Chọn cạnhnhưhình
bên để xé.

4.Chuyển part thành tấm kim loại mỏng bằng công cụInsert Bends
hoặc Insert, Features, Sheet Metal, Bends.
5.

Nếu bạnmuốn cắtquachỗ uốn,kéothanh Rollback lêntrên
Process-Bends feature trong Cây thiết kế.

6.

Vẽ một hình chữ nhật qua một chỗ uốn.

7.

Extrude cut Through All.

8.

Để trở về trạng thái uốn, kéo thanh rollback xuống đáy Cây thi ết kế.

Thiết kế một Part kim loại mỏng từ trạng thái khai triển
1.

Mở một part mới.

2.

Vẽ một profile nhưhình bên. Bạn chưa cần lấy các kích thước.

3.

Tạo một Base-Flange bằngcông cụBase-Flange/Tab

hoặc

Insert, Features, Sheet Metal, Base Flange. Features tấm kim loại
mỏng xuất hiện trong Cây thiết kế.
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4.

Để uốn part, vẽ các đường thẳng như minh hoạ.

5.

Uốn part bằng công cụSketched Bend
, hoặc Insert, Features,
Sheet Metal, Sketched Bend. Part bbij uốn tại các đường thẳng đã
vẽ.

Thêm các feature trong tr ạng thái uốn :
Không cần kéo thanh rollback, bạn có thểthêm các feature trực tiếp vào tr ạng thái uốn; chúng s ẽxuất hiện

dưới Flat-Pattern feature trong Cây thiết kế.
Thiết kế mộtpart bằngcác featurechokim loại mỏng sử dụng một sốfeaturevàcông cụ sửa đổi riêng,
không cần dùng thanh rollback. Các feature này d ễlàm và nhanh hơn việc thiết kế một part, rồi chuyển đổi
thành tấm kim loại mỏng. SolidWorks có các feature đặc biệt cho kim loại mỏng để bạn tạo một part kim loại
mỏng trực tiếp.

Thiết kế một Part từ trạng thái phẳng rồi chuyển thành tấm kim loại mỏng
1.

Mở một part mới.

2.

Vẽ nhưhình bên, không c ần lấy kích thước.

3.

Tạo một Base-Extrude feature mô t ả part khai triển.

4.Chuyển part thành tấm kim loại mỏng bằng công cụInsert Bends
, hoặc Insert, Features, Sheet Metal, Bends.

5.

Bạncóth ể uốnpart băngviệcthêmcác đường uốnvào FlatSketch. Vẽ ba đường thẳng trên Flat-Sketch như minh hoạ.

6.

Đóng sketch. Tấm kim loại mỏng bị uốn tại những đường bạn vẽ.

7.Khi tấm ở trạng thái uốn, bạn vẫn có thêm các feature bằng cách
kéo thanh Rollback lên trên Sheet-Metal features trong Cây thiết

kế.Việcnày đảm bảo rằngcácfeature mớixuấthiệntrong cả
trạng thái uốn và khai triển.

Lý do dựng một Part rồi chuyển đổi thành tấm kim loại mỏng
Có một số lợi thế:
Imported Solid Bodies. Nếu import một tập tin tấm kim loại mỏng từ các hệ thống CAD khác, các
chỗ uốn đã có sẵn trên mô hình. Sử dụng công cụInsert Bends

là lựa chọn tốt nhất để chuyển

đổi file này thành part kim loại mỏng của SolidWorks.
Conical Bends. Các chỗ uốn côn không được các feature kim loại mỏng hỗ trợ, như Base Flange,
Edge Flange, … B ởi vây, b ạn phải dựng part bằng các c ông c ụextrusion, revolve v.v… rồi chuyển
đổi nó thành m ột part kim loại mỏng hình côn.
Consecutive Bends . Các chỗ uốn liên tiếp hình chữ S cũng không được các feature kim loại mỏng
hỗ trợ.

Phối hợp các phương phápthiết kế kim loại mỏng khác nhau
Các part được tạo thành tấm kim loại mỏng từđầu có những feature khác với khi chúng được tạo rồi chuyển
thành tấm kim loại mỏng. Vì vậy bạn con trỏthêm các feature kim loại mỏng vào các partchuyển đổi này.

Ngay khi bạn thêm các feature kim loại mỏng , (Miter Flange
Flat-Pattern1
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được đưa vào Cây thiết kế và bị chặn.

, Edge Flange

v.v…), sẽ dẫn đến:

Để khai triển part, huỷ chặn Flat-Pattern1 tốt hơn chặn Process-Bends1

.

Các cỗ uốn cho các feature kim loại mỏng mớđược lưu dưới mỗi featur e riêng thay vì d ưới FlattenBends1

hoặc Process-Bends1. Hơn nữa, tất cảcác ch ỗ uốn có sẵn và mới đều được liệt kê

dưới Flat-Pattern1 feature.

Các chủđềkhác
Độ uốn cho phép và độ uốn khấu trừ
Bạn có thể chọn cách tính độ uốn cho phép hoặc độ uốn suy khấu trừđể xác định lượng dư cho chỗ uốn với
kích thước mong muốn.
Tính theo giá trị uố n cho phép

Công thướ c này dùng đểxác định chiều dài tổng khai triển khi sử dụng các giá

trịđộ uốn cho phép:
Lt = A + B + BA
Ởđây: Lt là chi ều dài tổng khi khai triển, A và Bđược biểu diễn trong minh hoạ,
BA là giá trị uốn cho phép.
Tính theo độ uốn khấu trừ

Công thướ c này dùng để xác định chiều dài t ổng khai triển khi sử dụng các giá

trịđộ uốn cho phép:
Lt = A + B – BD
Ởđây: Lt là chi ều dài tổng khi khai triển, A và Bđược biểu diễn trong minh hoạ,
BD là giá trị uốn khấu trừ.

Các công cụ Forming (công cụ rập)
Các công Forming hoạt động như những thao tác rập để uốn, kéo dãn hoặc tạo hình cho tấm kim loại mỏng.

SolidWorkscó một sốcông cụ mẫu để bạn bắt đầu.Chúng được lưutrongthư mụccài đặt
installation_directory\data\Palette Forming Tools\folder_name.
Bạn chỉ có thểchèn các công cụ rập từ cửa sổ Feature Palette và chỉ có thể áp dụng chúng cho các part kim
loại mỏng. Đó là nhữ ng part có Sheet-Metal feature trong Cây thiết kế. Bạncó thể tạo những công c ụ rập
cho mình bằ ng các bước giống như tạo các part của SolidWorks. Bạn áp dụng các công c ụnày cho các part
kim loại mỏng để tạo các hình dạng nhưkhe gió, mép gấ p, gân tăng cứng…
Tạo các công cụ Forming
1.

Mở một part mới.

2.

Vẽ mộtprofile trên mặtphẳng nằm ngang và extrudelênphíatrên c ủa mặtphẳng.Theo mặc
định, mặt phẳng ngang là Top.

3.

Tạo boss feature, làm như sau:
a.

Vẽ một profile trên mặt phẳng ngang, tâm t ại gốc.
Khi áp dụng công cụ rập, gốc sẽ nằm ở chỗ bạn kéo c ông c ụ.

b.

Lấy kích thước profile, rồi tạo boss feature xuống phía dưới mặt
phẳng.

c.Thêm các feature cho công cụ như extrude, revolve, fillet, chamfer… để tạo hình dạng công c ụ.

NOTES:
Mặt phẳng ngang là mặt đỉnh của công cụ. Vì thế, toàn b ộcông c ụ phải nằm dưới mặt này.
Bán kính nhỏ nhất của công cụ phải lớn hơn chiều dày c ủa part kim loại mỏng được áp dụng.

Để xác đị nh bán kính nhỏ nhất của công cụ, click Tools, Check.
4.Loại bỏbase featurekhỏicông cụ,saochochỉcó từ bước3
còn lại trên mô hình.
TIP: Đểloại bỏbase feature,chọn bề mặt đáybasefeature, mở mộtsketchvàclick Convert
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Entities . Thực hiện Extruded Cut với kiểu Through All.
5.Chỉ thị các bề mặt của công cụ làm mặt mởtrên part kim loại mỏng.
6.

Tạo một positioning sketch, nếu thích.

7.

Lưu part này.

8.

Add công cụ vào Feature Palette.

Tạo mặt mởtrên các công cụ rập
Một số kiểu công cụ rập tạo vết rách trên part kim loại mỏng. Để chỉ các bề mặt này, hãy chuyể n chúng sang
màu đỏ.
1.Right-click bề mặt sẽlàm rách và ch ọn Face Properties.
2.Hiển thịEntity Property xuất hiện, click Change Color.
3.Chọn hộp đỏ trong cột đầu hàng thứ hai rồi click OK.
(Dưới Entity Color, Red phải là 255; Green và Blue bằng 0.)
4.Click OK lần nữa đểđóng hộp thoại Entity Property.
5.Click Rebuild .
Tạo một Sketch định vị cho công cụ rập
Đê thay đổi vị trí một form feature trên part kim loại mỏng, bạn có thể tạo một sketch định vịtrên b ề mặt đỉnh
của công cụ rập. Khi bạn áp dụng công cụnày vào bề mặt kim loại mỏng, bạn dùng sketch định vị này để
xác định vị trí rập trên bề mặt của part kim loại mỏng.
1.Chọn bề mặt trên cùng củ a công c, mở một sketch.
2.

Vẽ một profile đểđịnh vị form feature trên part kim loại mỏng.

3.

Đóng sketch và đặt lại tên cho nó, n ếu thích.
TIP: Một phương pháp tạ o profile là Convert Entities.

4.

Dấusketch định vịđểnókhôngxu ấthiệntronghìnhthunhỏ củacông cụtrong cửa sổFeature
Palette, right-click sketch trong Cây thiết kế và chọn Hide.

Áp dụ ng các công cụ Forming vào Part kim loại mỏng
Bạn chỉ có thểchèn các công c ụ rập từ cửa sổ Feature Palette và chỉ có thể áp dụng chúng trên các part
kim loại mỏng.
1.Trong một part kim loại mỏng có s ẵn, click Tools, Feature Palette rồi tìm đến thư mục chứa các
công cụ rập.
2.

Kéo công c ụ từ cửa sổ Feature Palette vào bề mặt bạn muốn rập, nhưng chưa thả ngay.

Bề mặt nơi bạn áp dụngcông cụ rập sẽ tựđộng trùng với mặt trên cùng c ủ acông cụ.Theo mặc
đị nh, công cụ sẽ hướng xuống dưới. Vật liệu sẽ bị biến dạng khi bề mặt bị rập chỗ bạn thảcông cụ.
Đểđổi hướngvà vị trí rập, nhấn Tab. Lưu ý hình prev ie w khi b ạn đổi hướng.
3.Thả feature chỗ bạn muốn rập.
Nếu công cụ rập có một sketch định vị, nó sẽ hiển thị khi bạn thảcông c ụtrên bề mặt.
4.

Đặt vịtrí cho sketch định vị bằng các kích thước và tương quan hoặc sửa đổi sketch này.
Khi bạn lấy cáckích thước vịtrí,sketch định vị di chuyển như một đối tượng đơn. Sketch này chỉ
kiểm soát vị trí của công cụ chứkhông kiểm soát các kích thước của nó.

5.Click Finish.
Công cụ rập đã được áp dụng lên bề mặt và featurenày được đưa vàoCây thiết kế với tên c ủa
công cụ rập.
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Các chủđề khác
Relief tựđộng
Software tựđộngthêmcác vết cắtthoát cầnthiết khi chèn c ácgóc
uốn nếu bạnchọn Useautorelief. Software hỗtrợnhữngkiểu cắt
sau:
Hình chữ nhật
Tear
Obround
Nếu bạnmuốn tựđộng cắtcácrelief RectangularhoặcObround,
bạn phải xác định Relief ratio.
Cácrelief Tear là những cỡ nhỏ nhất được đòi hỏi đểchèn góc uốn
và khai triểnpart.

Hình chữ

nhật

Obround

Relief Ratio
Khoảng cách d mô tả chiều rộngvàchi ề u sâu chỗ cắt relief Rectangular hoặc
Obround. Khoảng cách dđược xác định theo công thức:
d = (tỷ lệ relief) * (chiều dày tấm)
Vùng uốn được biểu diễn bàng phần xám đậm trên minh hoạ.
Giá trị tỷ lệ relief trong khoảng 0.05 đến 2.0. Giá trịcao làm tăng kích thước cắt
thoát khi chèn góc uốn.
Rip (xẻ góc)
Tạo vết xẻ dọc các c ạnh mô hình. Feature này thường được dùng trong part kim loại mỏng, nhưng bạn có
thểdùng nó trong các part bất kỳ.
1.

Tạo một part có chiều dày đồng đều có các b ề mặt phẳng liền kề vốn sinh ra một hoặc nhiều cạnh
thẳng.
trên thanh công cụ Sheet Metal, hoặc click Insert, Features, Sheet Metal, Rip.

2.Click Rip

Hộp thoại Rip xuất hiện.
3.

Trên mô hình, chọn c ác c ạnh trong để xẻrãnh.

Lưu ý các mũi tên xuất hiện trên các cạnh được chọn. Theo mặc đị nh, các rãnh được chèn vào theo
cả hại hướng. Để chỉchèn rãnh theo một hướng, click tên cạnh được liệt kê dưới Edgeselection
và click Change direction. Hướng rãnh thay đổi mỗi lần bạn click Change direction, từ hướng này
sang hướng khác r ồi cả hai hướng…
4.

Để thay đổi độ rộng khe, huỷ kiểm Use default gap và nhập một độ rộng.

5.Click OK.

Cả hai hướng

Một hướng

Chỉnh sửa góc uốn
Bạn có thể thay đổi các tham số uốn cho một góc uốn đơn, nhóm góc uốn hoặc toàn bộ part kim loại mỏng.
Các tham số uốn gồmbán kính uốn mặc đị nh và giá trịđộ uốn cho phép hay độ uốn khấu trừ. Chọn trong
số:
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Edit a single bend
Edit a group of bends
Edit all the bends in your sheet metal part
Thay đổi định nghĩa uốn
Thay đổi các tham số cho một góc uốn đơn:
1.

một góc uố n trong Cây thi ết kế và chọn Edit Definition.

2.

Để thay đổi bán kính uốn, huỷ kiểm Use default và gõ giá trị mới vào hộp Radius.

3.

Để thay đổi góc độ uốn, gõ giá trị mới vào hộp Angle.

4.

Để chuyển hướng uốn, kiểm Bend Down.
NOTE: Với một số góc uốn, các tuỳ chọn Use default, Radius, Angle, hoặc Bend Down không khả
dụng. Ví dụ, các tuỳ chọn Use default và Radius không sử dụng được cho một góc uốn định dạng
(sharp bend) vì các bán kính đã được xác định khi bạn tạo hình.

5.

Để chỉ thịtrình tự uốn, gõ giá trị vào hộp Order.
NOTE: các sốnày xác định trình tựcác góc uốn đượcthực hiện trong chế tạo chứkhông phải trong

SolidWorks, chỉđể phục vụ mục đích thiết kế.
6.

Để thay đổi độ uốn cho phép hoặc khấu trừ, làm như sau:
a.Huỷ kiểm Use default.
b.Click Use bend table , Use k-factor , hoặc Use bend allowance .
c.

Nếu bạn chọn Use k-factor or Use bend allowance, hãy gõ một giá trị.

7.Click OK.
Dữ liệu uốn (Bend Data)
Bạn có thể sửa đổi các tham s ố uốn của tất cảcác góc uốn dưới Flatten-Bends hoặc Process-Bends.
Thay đổi các tham s ố uốn của nhiều góc uốn:
1.Trong Cây thiết kế, right-click Flatten-Bends hoặc Process-Bends và chọn Edit Definition.

2.

Đểdùng bán kính khác, huỷ kiểm Use default và gõ giá trị mới vào hộp Default bend radius.

3.

Để dùng độ uốn khác, dưới Bend Allowance, làm như sau:
a.Huỷ kiểm Use default.
b.Click Use bend table , Use k-factor, hoặc Use bend allowance .
c.

Nếu chọn Use k-factor hoặc Use bend allowance, hãy gõ một giá trị.

4.Click OK.
Các tham số uốn mặc định

Sự hiện diện của Sheet-Metal feature trong Cây thiết kế cho biết bạn có một part kim loại mỏng. Sheet-Metal
feature này chưa những tham số uốn mặc định.
Để thay đổi bán kính uốn mặc định, độ uốn cho phép hoặc khấu trừ hay kiểu relief mặc định:
1.

Trênmô hình,chọn một cạnh thẳng trên bề mặt cuối của bề mặt trụ hoặc côn,hoặc chọn một bề

mặt phẳng trong hộp Fixed edge or face.
Cạnh hoặc bề mặt này vẫn giữnguyên vịtrí khi khai triển part.
NOTE: Bước này không c ần nếu bạn khởi đầu part kim loại mỏng từ một Base Flange feature.
2.Trong hộp Default bend radius, gõ giá trị mặc định.
3.

Dưới Bend Allowance, chọn trong sốcácoption: Use bend table, Use k-factor, hoặc Use bend
allowance .

4.

Nếu bạn chọn Use K-Factor hoặc Use Bend Allowance, gõ một giá trị.

5.

Nếu muốn cắt relief tựđộng, kiểm Use auto relief rồi chọn kiểu relief. Nếu bạn chọn Rectangular
hoặc Obround, bạn phải xác định một Relief ratio.

6.Click OK.
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Mirror All
Khi bạn mirror một part kim loại mỏng, các góc uốn cũng được mirror. Chỉ những góc uốn vuông góc và tiếp
xúc với mặt phẳng đối xứng là không được mirror; chúng được kéo dài.
1.Trong mộtpartkim loại mỏng có s ẵn,click Insert, Pattern/Mirror, Mirror
All. Hộp thoại Mirror All xuất hiện.

2.Chọn một mặtphẳnghoặc bề mặtphẳnglàm mặt đối xứng MirrorPlane.
Sử dụng Select Other từ menu tắt, nếu cần.

3.Click OK.
Toàn bộ part được đối xứng.
4.Trải rộng Mirror1 trong Cây thi ết kế và lưu ý các góc uốn mới có trong phần
đối xứng.
Các mép gập

Bạn có thể tạo nhiều kiểu gập mép trong part kim loại mỏng bằng công cụSketched Bend. SolidWorks hỗ
trợcác mép gập mở, khép kín, kép và “giọt lệ”.
1.

Mở một sketch trên bề mặt phẳng của part kim loại mỏng.

2.

Vẽ một đường thẳng để xác đị nh mép gập.
NOTE: Đường uốn không buộc phải có ch iều dài bằng bề mặt muốn gập.

3.Click SketchedBend

hoặc Insert, Features, SheetMetal, SketchedBend. Bảng

thuộc tính Sketched Bend xuất hiện.
4.

Dưới Bend Parameters:
Chọn một bề mặt sẽkhông di chuyển do gập là Fixedface
Chọn một vị trí uốn Bend position của Bend Centerline
MaterialOutside

, or Bend Outside

.
, Material Inside

,

.

Gõ Bend Angle bằng 180°.
Đểdùngbánkính uốnkhác mặc định,huỷ kiểm Use defaultradius và đặt bend
radius

theo giá trịthích hợp.

NOTE: bend radius phải lớn hơn zero.
Click OK . Mép gập đã được tạo trên đường thẳng bạn vẽ.

Cắ t vuông góc
Khi thêm mộtcut vào phần gập củasheet metal part, bạn có thể chọn kiểmNormal cut dể chắc chắn

rằng cut được tạo vuông góc với chiều dày sheet metal. Hộp kiểm Normal cutđược bật theo mặc định
cho các sheet metal feature và nằm trong Bảng thuộc tính Cut-Extrude. Hiệu quả hộp kiểm này được
minh hoạ như sau:
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Vị trí uốn
Trong một feature Miter-Flange, Edge-Flange, hoặc Sketched-Bend, bạn phải chọn vị trí uốn. Bảng dưới
đây giải thích các lựa chọn.
Vịtrí Bend

Preview

Material Inside. Phần trên củ a flange trùng với phần trên c ủa
fixed sheet metal entity.

Material Outside. Đáy flange trùng đỉnh của fixed sheet metal
entity.

Bend Outside. Đáy flange được offset bằng bán kính bend.

Bend Centerline. Đường bend line is placed such that it
equally splits the bend region in the flattened part. Cái này chỉ
khả dụng đối với các Sketched-Bend feature.

Không có preview.

Các bản vẽ khai triển
Bạn có thể tạo một bản vẽ khai triển của part kim loại mỏng. Phần mềm
SolidWorks sẽ tựđộng tạo hình khai tri ển cho bạn.
Chú ý:

Bạn có thể chọn cấu hình của mô hình hiển thị trong một hình khai triển.
Các đường uốn sẽ tựđộng xuất hiện trong hình khai tri ển.
Theo mặc định, các bề mặt trùng với mặt khai triển sẽđược hợp nhất.
Tạo một drawing của part kim loại mỏng khai triển:
1.

Tạo một drawing mới.

2.

Click Named View và chọn mộtpart kim loại mỏng.

3.

Click nơi bạn muốn đặt hình chiếu trong drawing.

4.

Trong Bảng thuộc tính Named View , làm như sau:
Double-click Flat pattern trong danh sách View Orientation.
Chọn một cấu hình khác từdanh sách Reference Configuration, nếu muốn.
Đặt Custom Scale, nếu cần.
Part khai triển xuất hiện trong hình drawing. Lưu ý rằng các đường uốn hiển thị tựđộng.
TIP: Đểquay hình drawing, click Rotate View trên thanh công cụStandard và kéo hình.

Thay đổi khả năng nhìn thấy các đường uốn:
1.
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Trải rộng hình drawing mới trong Cây thi ết kế .

2.

Đặt Bend-Lines sketch dưới Flat-Pattern feature.

3.

Right-click sketch và chọn Hide hoặc Show.

Bend Tables
Trong SolidWorks 2001, giao diện người dùng đối với bend tables có những cải tiến:
Excel nhúng. Bend table bây giờ là bảng Excel nhúng. Khi bạn chia sẻ part với đồng nghiệp,
bend table của bạn cũng được tựđộng chia sẻ theo. Hơn nữa,các g iá trị bạn đưa vào bảng, đảm
bảo chúng được đọc chính xác trong SolidWorks software.

‰Bảng

NOTE: Bạn không được có một ô trống nào giữa các giá tr ị trong một hàng trong bảng. Một ô trống
sẽđánh dấu kết thúc hàng.
deduction. Bây giờ bạn có th ể tạo một bend table với các giá trị bend deduction. Đây là phép
cộng đối vớicácgiátrịbend đượcphép(khả dụng từSolidWorks2000).Xemthêm Bend
Deduction trang 7-12.

‰Bend

diện tạo bảng mới. Đây là một hộp thoại hỗ trợ bạn trong việc tạo một bảng tính góc uốn hợp
lệ. Các bán kính mặc định và chiều dày được đưa vào bảng tựđộng.

‰Giao

‰Các

giá trị góc. Bend table trong SolidWorks 2001 chỉcó các giá trịcho các bend 90°. Cácgiá trị

Bend allowance hoặc bend deduction cho các bend góc khác được SolidWorks tính hộ bạn.
bảng mẫu. Các bảngample có trong software. Chũng có các giá trịchính các trong Machinery
Handbook - 26th Edition với giấy phép của Industrial Press, Inc.

‰Các

Tạo một bảng bend:
1.

Trong một sheet metal part, click Insert, Bend Table, New.
Một message xuất hiện để báo bạn rằng developed length của flat pattern có thể thay đổi.

2.

Trong Bend Table dialog box, làm như sau:
Đặt Units the hệđo lường của bạn.
Đặt Type là Allowance hoặc Bend Deduction.
Gõ File name với dường dẫn chính xác.

3.

Click OK.
Một cửa sổ Excel nhúng, chứa bảng tính góc uốn, xuất hiện trong SolidWorks window. Bend table
này có các giá trịbán kính và chiều dày mặc định.

4.

Thêm các giá trị uốn cho phép và uốn khấu trừ vào bảng tính, tuỳ thuộc vào lựa chọn của bạn tại

bước 2.
5.

Click ra ngoài bảng, nhưng vẫn trong vùng đồ hoạ SolidWorks đểđóng bảng tính l ại.

Sửa một bảng uốn:
1.

Click Edit, Bend Table.
Một cửa sổ Excel, chứa bảng tính bend, xuất hiện trong cửa sổ SolidWorks.

2.

Sửa góc uốn được phép hoặc giảm giá trị góc uốn trong bảng tính.

3.

Để chuyển đơn vịđo, gõ mộ t tên hợp lệ nhưMillimeters, Meters, hoặc Inches, trong ô B1.

4.

Đểchuyển đổi giữa góc uốn được phép và góc uốn giảm giá trị, gõ Bend Allowance hoặc Bend
Deduction trong ô B2.

5.

Click ra ngoài bảng, nhưng trong vùng đồ hoạđểđóng bảng tính.

Xoá một bảng uốn:
1.

Click Edit, DeleteBendTable. Sẽxuấthiện mộtthôngbáo rằng nếu bạnxoá bả ngnày,SheetMetal feature sẽ sử dụng k-factor = 0.5.

2.

Click Yes để tiếp tục.
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Các tuỳ chọn của SolidWorks
Khái quát
Ứng dụng SolidWorks cho phép bạn tuỳ biến các chức năng theo yêu c ầu của bạn.
Click Tools, Options trên thanh menu chính để hiển thịcác trang của nhữngtuỳ chọn hệ thống khả dụng
và các thiết lập thuộc tính c ủa tài liệu.

Cấu trúc hộp thoại Options
Hộp thoại Options của SolidWorks có cấu trúc nhằm nhấn mạnh sựkhác bi ệt giữa các tuỳ chọn hệ thống
và các thuộc tính của tài li ệu.
Hộp thoại Options có hai nhãn:
System Options – Các tuỳ chọn hệ thống được lưu trong phần khai báo và không thuộ c các tài li ệu.
Vì vậy, những thay đổi này s ẽ tác động đến tất cảcác tài liệu hiện thời và tương lai.
Document Properties – Các thuộc tính của tàili ệu chỉáp dụng đối với tàiliệu hiện thời và nhãn
Document Properties chỉ khả dụng khi có một tài li ệu đang mở . Các tàiliệu mới sẽ có được các
thiết lập của tài liệu (như Grid, Edge Display, Units, v.v…) từcác thuộ c tính tài liệu của template đã
dùng để tạo ra tài liệu này. Bạn dùng nhãn Document Properties khi thiết lập các mẫu tài li ệu. Xem
thêm Document Templates.
Các tuỳ chọn được liệt kê trên mỗi nhãn trong định dạng cây ởbên trái của hộp thoại. Khi bạn click một mục
trên cây, các tuỳ chọn của mục đó xuất hiện ởbên phải hộp thoại. Thanh tiêu đềhiển thịtênnhãn và tên
trang option.

Truy cập hộp thoại Options
Bạn có thể truy cập hộp thoại Options bằng các cách sau:
Click Tools, Options. Hộp thoại Options xuất hiện với nhãn System Optionsđược kích hoạt.
Right-click trong Cây thiết kế và chọn Document Properties. Hộp thoại Options xuất hiện với nhãn
Document Propertiesđược kích hoạt. (Lúc này không được có mục nào được chọn trong Cây thiết
kế hoặc trong vùng đồ hoạ.)
Click Grid

trên thanhcông cụ Sketch. Hộpthoại Options xuấthiện với trang Grid/Snap của

nhãn Document Properties được kích hoạt.

Các tuỳ chọn System
General
Đặt các tuỳ chọn chung:
1.Click Tools, Options.
2.

Trên nhãn System Options, click General.

3.Chọn các option t ừdanh sách và thực hiện các thay đổi bạn muốn.
4.Click OKđểxác nhậ n các thay đổi này; click Cancelđể ngăn các thay đổi và thoát h ộp thoại; click
Reset Allđể trở lại thiết lập hệ thống mặc định.
oOpenlastuseddocumentsatstartup: Chọn Always hoặc Never.Chọn Always nếu bạn
muốn tài liệu bạn mới dùng gần đây nhất được mở tựđộng khi bạn khởi động SolidWorks.
oInput dimension value: Quy định rằng hộp Modify sẽ tựđộng hiển thịđể thay đổi giá trị khi lấy
một kích thước mới. Nếu không, bạn phải double-click lên giá tr ịkích thước để hiển thị hộp này.
oSingle command per pick: Quy định rằng các c ông c ụ vẽvà kích thước sẽđóng sau mỗi lần
dùng. (Double-click một công cụđể nó vẫn được chọn tiếp.)
oShow dimension names. Hiển thị tên của kích thước cùng vớ i giá trị của nó.
oShow errors every rebuild: Nếu có lỗi trong mô hình, một thông báo lỗi sẽ xuất hiện mỗi khi tái
lập m ô hình.
oMaximize document on open: Mởcác tài liệu với cỡ lớn nhất trong cửa sổ SolidWorks.
oUse shaded face highlighting: Hiển thị các bề mặt được chọn trong một màu đặc (mặc định là
xanhlác ây). Đểxác định mộtmàukhác,click Tools,Options.Trênnhãn SystemOptions,
click Color, sau đó chọn một màu cho Highlight. Để tắt phát sáng b ề mặt màu đặc, huỷ chọn
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option này. Khi đ ó, các cạnh của bề mặt được chọn phát sángnét đứt màu xanh. Một sốứng
dụng thứ ba đòi hỏi bạn phải huỷoption này.

design table in a separate window: Mở Bảng thiết kế trong cửa sổriêng, thay vì trong c ửa sổ
SolidWorks. Theo mặc định, khi bạn sửa một Bảng thiết kế hoặc chèn một Bảng thiết kế mới, bảng
sẽđược mởtrong cửa sổSolidW orks.Cácthanhcông cụExcel sẽthaythếcác thanhcông cụ
SolidWorks trong lúc bảng đang được kích hoạt.

‰Edit

thumbnail graphics in Windows Explorer: Hiển thị một hình thu nhỏthay vì một icon trong
Windows Explorer, cho mỗi tài liệu part hoặc assembly. Hình ảnh này dự a trên hướng nhìn mô hình
khi tài li ệu được lưu. Một palette 16 màu đượ c dùng; nếu mô hình dùng một màu không khả dụng,
một màu gần đúng sẽđược dùng thay. Hình thu nhỏ cũng được dùng trong hộp thoại File, Open.

‰Show

system separator for dimensions: Quy định rằng kiểu thập phân mặc định của hệ thống sẽ
được dùng cho các số thập phân.

‰Use

oĐểđặt mặc định hệthốngdùng ControlPanel, RegionalSettings (hoặc International
Settings), và click nhãn Number.
oĐểđặt kiểu thập phân khác, huỷ kiểm và nhập ký hiệu bạn muốn dùng (thườ ng dùng dấu ngắt
hoặc dấu phảy).
English language: Nếu bạn đã xác đị nh dùng ngôn ngữkhác khi cà i đặt SolidWorks, bạn có
thể thay đổi về tiếng Anh bằng cách chọn hộp kiểm này.

‰Use

‰Enable

performance email: Tắt bật việc gửi email đến SolidWorks về việc sử dụng phần mềm.

‰Enable

Confirmation Corner: Hiển thịGóc xác nhậnởgóc trên phải của cửa sổđồ hoạ.

PropertyManager: Hiển thị Bảng thuộc tính tựđộng. Ví dụ, nếu bạn sửa một sketch và
chọn một đối tượng sketch để sửa, Bảng thuộc tính cho đối tượng được chọn sẽ tự xuất hiện.

‰Auto-show

Các tuỳ chọn Drawing
Cho phép bạn đặt các tuỳ chọn cho drawing.

1.Click Tools, Options.
2.

Trên nhãn System Options, click Drawings.

3.Chọn các option sau, rồi click OK.
Automatic placement of inserted dimensions from model : Khi được chọn, quy định rằng các kích thước
được chèn vào s ẽ tựđộng được đặt ở khoảng cách thích hợp với hình dạng trong hình chi ếu.
Display drawing view borders: Khi được chọn (mặc định), hiển thị border riêng cho từng hình.
Automatic scaling of 3 view drawings: Nếu được chọn, khi bạn chèn các hình Standard 3 View, ba hình
chiếu sẽ lấy tỷ lệđầy trang drawing, bất kể cỡ giấy.
Automatic update of BOM: Khi được chọn, nếu có sẵn một bảng vật tư trong drawing của assembly, nó sẽ
tự cập nhật khi có những thay đổi liên quan trong assembly.
Show contents while dragging drawing view: Khi được chọn, mô hình sẽhiển thị khi bạn kéo một hình.
Khi không chọn, chỉcó khung hình hiển thịtrong lúc kéo. (Giống Show window contents while dragging
trong Microsoft Windows.)
Smoothdynamicmotionofdrawingview:Khi đượcchọn(mặc đị nh),cácthaotác động đối vớicác
drawing nhưpan và zoom sẽ hiển thị uyển chuyển. Nói chung, nên để mặc định. Một số trường hợp do bản
vẽquá chi ti ết, graphics card yếu và tốc độ hệ thống thấp, các thao tác trên có th ể hiển thị chậm hơn. Chỉ khi
đó, hãy huỷ kiểm Smooth dynamic motion of drawing view.
Dynamic drawing view activation: Khi đượcchọn, hình gần con trỏ sẽ tựkích hoạt. Để tạm dừng chức
năngnày, bạn cóth ểkhoá mộ t hìnhhoặc mộtsheet.Right-clickhìnhhoặc sheet đóvàchọn Lock View
Focus hay Lock Sheet Focus.Right-click lần nữavà chọn UnlockViewFocus (hoặcdouble-clickhình
khác)hay UnlockSheet Focus (hoặcdouble-clickhình bất kỳ) đểtrở lạikiểudynamic.Khikhông được
chọn,double-click mộthìnhdra win g đểkíchhoạtnó,hoặc right-c lic khình đ óvà chọn ActivateView. Để
kích hoạt sheet, double-click vùng trống của sheet hoặc right-click sheet và chọn Activate Sheet.
Select hidden entities: Khi được chọn, bạn có thểẩn c ác c ạnh tiếp tuyến và các cạnh bạn ẩn thủcông. Khi
bạn lướt con trỏtrên các cạnh ẩn, chúng xuất hiện trong kiểu nét ảo.
Display new detail circles as circles: Khi được chọn,cácprofile mớichocácdetailviewxuất hiện như
đương tròn. Khi không chọn, các sketched profile sẽ xuất hiện.
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Eliminate duplicate model dimensions on insert: Khi được chọn (mặc định),các kích thước kép không
được chèn vàodrawing khi các kích th ước mô hình được chèn. Vi ệc đặttuỳ chọn này trởthành mặc định
cho Eliminate duplicate model dimensions trong hộp thoại Insert Model Items.
Openexisting drawings withautomaticview update off :Khi đượcchọn,cáchìnhdraw ingkhông c ập
nhật khi bạn mở một drawing có sẵn. Nếu mô hình thay đổ i, các hìnhdr awing chưa cập nhật được đánh
dấu bằng gạch mặt cắt. Bạn có th ể mở các drawing, nhất làcácdrawing lớn và phức tạp, sẽnhanh hơn
nhiều. Nếu Automatic view updateđã được chọn trong lần lưu drawing cuối cùng, việc chọn option này sẽ
huỷkiểmnó.Khihuỷkiểm(mặc đị nh),cáchìnhdra wing c ậpnhậtkhi bạn mở mộtdrawingcó s ẵn, nếu
Automatic view updateđã được chọn khi drawing được lưu lần cuối.
Detail item snapping when dragging corner: Khi bạn click một góc và kéo một mục detail (ví dụ, một ghi
chú hoặc một kích thước), góc bạn click có thểdóng vớ i các góc của các mục cốđịnh, và ngược lại.
Detail item snapping when dragging center: Khi bạn click trong một mục detail (ví dụ, một ghi chú hoặc
một kích thước) và kéo nó, tâm nó có thểdóng theo tâm c ác mục cốđịnh và ngược lại.
Printout-of-syncwatermarkinRapidDraft:Khi đượcchọn, một watermark, SolidWorksRapidDraftOut-of-Sync Print, sẽđược in trên bản vẽ RapidDraft nếu bản vẽ chưa được đồng bộ vớ i mô hình.
Show Reference Geometry names in drawing: Nếu được chọn,khicác đối tượng hình học thamchiếu
được nhập vào một bản vẽ, tên chúng s ẽ xuất hiện.
Detail view scaling: Xác định tỷ lệ cho các detail view. Tỷ lệnày liên quan đến tỷ lệ drawing gốc.
Printout-of-datedrawingviewswithcrosshatch:Xác địnhwhathappenskhi bạn Print (hoặc Print
Preview) một drawingcó cáchình out-of-date, với Automatic view update bị huỷ. (Nếu Automaticview
updateđược chọn, các hình tự cập nhật và crosshatch sẽ bị loại khi bạn in drawing.)
Prompt (mặc định): Cho bạn biết nếu draw ing có các h ình ch ưa cập nhật và hỏi cách tiến hành. Khi
hộp thoại xuất hiện, click Yesđể in drawing với crosshatch trên các hình chưa cập nhật, hoặc click
Nođể in drawing không có crosshatch.
Always : Luôn luôn in drawing có crosshatch trên các hình ch ưa cập nhật.
Never: Không bao giờin crosshatch trên cacas hình chưa cập nhật.
Các tuỳ chọn Default Edge Display (hiển thị cạnh mặc định)
Cho phép bạn đặt c ác tuỳ chọn để hiển thị các cạnh trong tất cảcác tài liệu drawing.

1.Click Tools, Options.
2.

Trên nhãn System Options, dưới Drawings, click Default Edge Display.

3.Chọn từ các option sau, rồi click OK.
Default display of edges in new drawing views
Xác đị nh cách thức các part hoặc assembly xuất hiện trong drawing:
Wireframe – Tất cả các cạnh đều xuất hiện.
Hidden in gray – Hiển thị các cạnh thấy bình thường, các cạnh khuất màu xám.
Hidden removed – Chỉ hiển thị các cạnh nhìn thấy ở một góc xác định; các đường khuất bị loại.
Default display of tangent edges in new drawing views
Nếu bạn chọn Hidden in gray hoặc Hidden removed, chọn một trong các kiểu biểu diễn cạnh tiếp tuyến:
Visible – Các cạnh tiếp tuyến hiển thị như một đường.
Use font –Các cạnh tiếp tuyến hiển thị như một đường vớikiểu nét được xác định trong Tools,
Options, DocumentProperties, LineFont. (Bạnphảicó mộttàiliệudrawing đangkíchhoạt để
truy cập tuỳ chọn này.)
Removed – Không hiển thị các cạnh tiếp tuyến.

Các tuỳ chọn Area Hatch (mặt cắt)
Cho phép bạn đặt các tuỳ biến crosshatch cho các vùng gạch mặt cắt mà bạn áp dụng đối với một bề mặt
bất kỳ hoặc các profile sketch khép kín trong drawing.

1 Click Tools, Options.
2 Trên nhãn System Options, dưới Drawings, click Area Hatch.
3 Chọn một kiểu gạch mặt cẳt từdanh sách Pattern.
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4 Nếu cần, đặt Angle và Scale cho crosshatch. Một hình preview xu ất hiện.
5 Click OK.

System Colors (các màu hệ thống)
Cho bạn xem hệ thống mặc định các màu dùng trong drawing, assembly, sketch, grid line, background v.v...
1.Click Tools, Options và click Colors trên nhãn System Options.
2.Trong hộp System Colors, click kiểu đường, border, hoặc các mục hiển thịkhác mà bạn muốn thay
đổi màu bi ểu diễn.
3.Click Editđể thay đổi màu hiển thị của mục được chọn. Chọn một màu từColor palette hoặc click
Define Custom Colors và xác định một màu mới.
4.Click OK và xem sự lựa chọn trong hộp preview.
5.Click OKđểxác nhận các thay đổi; click Cancel đểthoát hộp thoại mà không thay đổi; hoặc click
Reset All To Defaults nếu bạn muốn trở về hệ thống màu thiết lập mặc định.
Tạo và sửa đổi hệ thống màu
Bạn có th ể thay đổi thiết lập cácmàudùng tronghiển thị SolidWorks và sau đó đặt một têncho hệ thống
màu này. Các tên này s ẽcó trong một danh sách để bạn có thể tìm lại và sử dụng nó.
1.Chọn các mục từ hộp System colors và dùng tuỳ chọn Editđể thay đổi các màu nh ư mô tảởtrên.
2.

Đặt màu Cây thi ết kế trong hộp FeatureManager Color. Mặc định là Blue.

3.

Đặt màu Bảng thuộc tính, nếu thích, trong hộp PropertyManager Skin. Mặc định là None. Xem thêm
Skins.

4.Click Save As Schemeđể tạo một hệ thống màu mới. Trong hộp thoại Color Scheme Name, gõ một
tên cho hệ mới hoặc click OKđểxác nhận tên được hiển thị.
Đểxoá một hệ thống màu, chọn tên nó từdanhsách trong hộp Current Color Scheme và click nút
Delete trong hộp Color schemes.

5.

Dùng các màu Gradient (dốc)

Bạn có thể làm nổi bật các tài liệu part hoặc assembly với một nền gradient.
Sử dụng các màu nền gradient:
1.Trong hộp System colors, cuộn danh sách và chọn Top
Gradient Color.
2.Click Edit và chọn một màu từBasic colors palette hoặc
click Define Custom Colors và xác định một màu. Click
OK.
3.Chọn Bottom Gradient Color từ hộp System colors và
click Editđể xác đị nh màu khác.
4.Kiểm Usegradientbackgroundinpartsand
assemblies.
5.Click OK.
Các tài li ệu part và assembly sẽ hiển thị nền gradient này cho tới

khi bạn thay đổi các mà u, h u ỷ kiểm Use gradient background in
parts and assemblies, hoặc click Reset All To Defaults.
Đặt các màu Document-Specific
Nếu bạncó mộttàiliệuparthoặcassembly đang mở,click GoToDocumentColorsđểhiểnthịnhãn
Document Properties, Colors mà bạn có thểđặt các màu riên g cho tài li ệu này.

Các tuỳ chọn Sketch
Cho phép bạn đặt các tuỳ chọn hệ thống mặc định cho sketch.

1.Click Tools, Options.
2.

Trên nhãn System Options, click Sketch.

3.Chọn trong các option sau, rồi click OK.
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Usefullydefinedsketches:Khi đượcchọn,cácsketchphảihoàntoànxác địnhtrướckhichúng được
dùng để tạo các feature.
Display arc centerpoints: Khi được chọn, các tâm c ủa cung tròn hi ển thịtrên sketch.
Display entity points: Khi được chọn, Điểm mút của các đối tượng sketch hiển thị nhưhình tròn. Màu hình
tròn này chỉ thị trạng thái của đối tượng sketch, như sau:
Đen

= Hoàn toàn xác định

Xanh

= Chưa xác định

Đỏ

= Siêu tĩnh

Lá cây = Được chọn
NOTE: Các điểm siêu tĩ nh và lơ lửng luôn hiển thị, bất kể thiết lập Options.
Infer from model:Khi được chọn, các tia dóng liên quan đến các đường và đỉnh của mô hình bên dưới sẽ
hiển thị khi bạn vẽtrên b ề mặt một extruded part.
Prompt to close sketch:Khi được chọn, nếu bạn tạo một sketch có profile mởmà có thểkhép kín với các
cạnh của mô hình để extrude một boss, hệ thống sẽ hiển thị một hộp thoại với thông điệp Close Sketch to
Model? Bạncóth ểchọncáchdùngc ác c ạnh củamôhình đểkhépkínprofilenàyvà bạnc óth ểchọn
hướng sẽkhép. Hộp thoại Extrude Feature sẽ xuất hiện tựđộng.
Create sketch on new part: Khi được chọn, một cửa sổ part mới sẽđược mở với vùng sketch và các công
cụ sketch khả dụng.
Override dims on drag: Khi được chọn, bạn có th ể thay đổi các kích thước bằng cách kéo các đối tượng
sketch. Các kích th ước sẽ cập nhật sau khi kéo xong.
NOTE: Tuỳ chọ n này c ũng có trong menu: Tools, Sketch Tools, Override Dims on Drag.
Automatic relations: Khi được chọn, bạn sẽ tạo tựđộng các t ương quan hình học khi vẽ.
NOTE: Tuỳ chọ n này c ũng có trong menu: Tools, Sketch Tools, Automatic Relations.
Display plane when shaded. Khi được chọn, lúc b ạn sửa một sketch trong Shaded mode, với lưới được
hiển thị, mặt phẳng sketch cũng xuất hiện shaded.
NOTE: Nếu sựhiểnthị bịchậmdocác mặtphẳngtrongsuốt,cóthểlàvìtuỳchọncho
Transparency. Với một số graphics card, tốc độ hiển thị sẽ tăng khi bạn sử dụng mức trong suốt
thấp. Để xác định mức trong suốt thấp, huỷ kiểm hai hộp dưới Transparency trong Tools, Options,
System Options, Performance.
Display virtual sharps: Khi được chọn, một điểm sketch sẽđược tạo tại giao điểm ảo của hai đối tượng.
Các kích thước và tương quan đối với giao điểm ảo vẫn được giữnguyên ngay c ả khi giao điểm thực không
tồn tại, nhưkhi các góc đã bịvê tròn hoặc vát mép. (Đểđặt hiển thịcác hình dạng ảo, click Tools, Options,
Document Properties, Virtual Sharps.)
Over defining dimensions
Prompt to set driven state: Khi được chọn (mặc định), quy định rằng khi bạn thêm một kích thước
siru tĩnh vào một sketch, một hộp thoại sẽ hỏi bạn nếu kích thướ c này trởthành là kích thước điều
khiển.
Set driven by default: Khi được chọn, quy định rằng khi bạn thêm một kích thước siêu tĩ nh vào một
sketch, nó sẽđược đặt là kích thước điều khiển theo mặc định.
NOTE: Bạn có th ể sử dụng riêng Prompt to set driven state hoặc với Set driven by default. Tuỳ
vào lựa chọn của bạn, bạn có th ể có một trong bốn khả năng khi đưa một kích thước siêu tĩ nh vào
sketch.
o

Một hộp thoại xuất hiện để mặc định là driven (điều khiển).

o

Một hộp thoại xuất hiện để mặc định là driving (bịđiều khiển).

o

Kích thước

trởthành driven (điều khiển).

o

Kích thước

trởthành driving (bịđiều khiển).

Các tuỳ chọn Edge Display/Selection
Cho phép bạn đặt c ác tuỳ chọn mặc định các cạnh hiển thịvà các cạnh được chọn.

1.Click Tools, Options.
2.
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Trên nhãn System Options, click Edge Display/Selection.

3.Thay đổi các thiết lập và click OKđểxác nhận những thay đổi này; click Cancelđể ngăn các thay
đổi và đóng hộp thoại; click Reset Allđể trở lại các thiết lập hệ thống mặc định.
Hidden edges displayed as
Solid hoặc Dashed: Chọn nétliền hoặc nét đứt để hiển thịcác cạnh khuất ở kiểu nhìn Hidden in
Gray trong c ác tài li ệu part và assembly.
Selection of hidden edges
Allow selection in wireframe and HLGmodes: cho phép bạn chọn các cạnh và đỉnh khuất trong
kiểu nhìn Wireframe và Hidden In Gray.
AllowselectioninHLRandshadedmodes: chophép bạnchọn c ác c ạnh và đỉnhkhuất trong
kiểu nhìn Hidden Lines Removed và Shaded.
Part/Assembly tangent edge display
Kiểm soát sự hiển thị các cạnh tiếp tuyến khi mô hình tr ong ki ểu nhìn Hidden Lines Removed hoặc Hidden
in Gray.
As visible: Hiển thị các cạnh tiếp tuyến.
As phantom : Các cạnh tiếp tuyến hiển thị thoe kiểu nét ảo Phantom (

).

Removed: Không hiển thị các cạnh tiếp tuyến.

Hiển thị các cạnh trong shaded mode
Quy định sự hiển thị các cạnh khi mô hình trong ki ểu nhìn Shaded.
No edges (mặc đị nh): Không hi ển thị các cạnh trong kiểu nhìn Shaded.
HLR edges: Các c ạnh hiển thị trong kiểu Hidden Lines Removed cũng hiển thị trong kiểu Shaded.
Wireframe edges: Tất cả các cạnh đều hiển thị trong kiểu Shaded (nhưWireframe).
Repaint after selection in HLR: Khi được kiểm, quy định rằng một feature được chọn sẽđược tô màu lại
trong kiểu HLR nếu bạn click vào chỗ trống. Khi không kiểm, quy định rằng một feature được chọn sẽđược
tô màu lại trong wireframe.
Highlightalledgesoffeaturesselectedin graphicsview : Quy định rằng tất cảcác cạnhtrênfeature
được chọn sẽphát sáng khi bạn click lên nó.
Dynamic highlight from graphics view: Quy đị nh các bề mặt, cạnh và đỉnh của mô hình có phát sáng hay
không khi con trỏ cd qua một sketch, mô hình, hoặc drawing.
High qualitydisplayofinterferingbodiesinHLR/HLG: Nếu bạnchọnoptionnày, sựhiển thị sẽ rất rõ
ràng và chính xác nhưng tốc độ thực hiện sẽ giảm.
Show open edges of surfaces in different color : Làm cho dễphân biệt giữa các cạnh mở của một mặt và
các cạnh tiếp tuyến hoặc các cạnh silhouette.
TIP:Đểxác định màu của cạnh, click Tools, Options, và trên nhãn System Options, click Colors.
Trong danh sách System colors, chọn Surfaces, Open Edges.

Các tuỳ chọn Performance
Cho phép bạn đặt các tuỳ chọn liên quan đến tốc độ thực hiện.

NOTE: Những thay đổi thiết lập này có thểkhông tác động đến tài liệu đang mở, Chúng chỉ tác động tới các
tài liệu mởsau khi các thiết lập đã được thay đổi .
Đặt các tuỳ chọn performance:
1.Click Tools, Options.
2.

Trên nhãn System Options, click Performance.

3.Thay đổi các thi ết lập và click OKđểxác nhận những thay đổi này; click Reset Allđể trở lại thiết lập
hệ thống mặc định.
Verification on rebuild
Hộp kiểm này kiểm soát mức kiểm lỗi khi tạo hoặc sửa đổi mô hình. Với đa sốứng dụng, thiết lập mặc định
(off) là đủvà là m ch o vi ệc tái lập mô hình được nhanh hơn.
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Transparency
Độ trong suốt chất lượng cao giống nhưnhìn xuyên qua tấ m kính trong. Độ trong suốt chất lượng thấp (mặc
định) giống nhưnhìn qua một mạng lưới hoặc bình phong.
High quality for normal view mode: Khi part hoặc assembly không di chuyển hay quay, độ trong
suố t là chất lượng cao. Khi di chuyển hoặc quay vớ i các công cụpan và rotae, ứng dụng sẽ chuyển
sang chếđộchất lượng thấp đểthao tác được nhanh hơn. Điều này đặc biệtcó ý nghĩa với part
hoặc assembly phức tạp.
High quality for dynamic view mode: Độ trong suốt chất lượng cao vẫn được sử dụng trong khi
quay hoặc di chuyển mô hình. Tuỳ thuộc vàographic card của bạn, tuỳ chọn này có thểlà m ch ậm
thao tác.

NOTE: Nếu sựhiểnthị bịchậmkhidùng mặtphẳngtrongsuốt ởkiểu Shaded,cóthểdo độ
Transparency bạn đã xác định. Với một số graphics card, tốc độ hiển thị bị giảm khi bạn dùng độ
trong suốt chất lượng cao.
Curvature generation
Chọn một trong hai option sau:
Only on demand (chỉkhi yêu cầu): Đây là mặc định. Những độ cong ban đầuhiển thịchậm hơn
nhưngchiếm ít bộ nhớ.
Always (for every shaded model): Độ cong hiển thị nhanh hơn nhưng dùng nhi ều bộ nhớ khi bạn
tạo hoặc mở part.
Assemblies
Automaticallyloadpartslightweight: Bạnchỉcóthểthay đổithiết lậpnàykhikhôngcócác
assembly, hoặc drawing của các assembly nào được mở. Khi option này được chọn, tất cảcác part
trongassemblymà bạn mở sẽđược tải lightweight.CácSub-assemblykhôngphải là lightweight,
những các part của nó vẫn là lightweight. Xem thêm Lightweight Parts.
Check for out-of-date lightweight components : Cho phép bạn xác định hệ thống sẽ tải lightweight
các component chưa cập nhật thế nào.
oDon’t check: Chỉ tải các assembly mà không kiểm soát các component chưa cập nhật.
oIndicate: Tải các assembly và đánh dấu chúng với một lông chim vi ền đỏ nếu các assembly
có c ác part ch ưa cập nhật, ngay cả khi assembly không được trải ra. Bạn có th ể right-click
trên một mức đỉnhout-of-date củaassemblyvàchọn SetOut-of-dateLightweightto
Resolved.
oAlways resolve: Tất cả các assembly chưa cập nhật đều được giải trong khi tải.
Resolve lightweight parts: Một sốthaotác đòi hỏi phải giải cácpart tải nhẹ. Tuỳ chọnnày ki ểm
soát những gì xảy ra khi bạn nhận đượ c yêu cầu của những thao tác này trong một assembly có các
part tải nhẹ. Xem thêm Loading Additional Model Data.
oAlways: Các part t ải nhẹ tựđộng được giải.
oPrompt (mặc định): Hệ thống đề nghị bạn giải các part tải nhẹkhi có nhữ ng thao tác đồi hỏi.
Trong hộp thoại sẽ xuất hiện, click Yesđể giải các part này và t iếp tục, hoặc click Cancelđể
huỷthao tác. Nếu bạn click Always resolve (trước khi click Yes hoặc Cancel), tuỳ chọn này
sẽđược đặt là Always.
Rebuildassemblyonload :Chophép bạnxác địnhcómuốncácassembly đượctái lập để cập
nhật các thay đổi của những component, khi bạn mởchúng.
oNever: Mởcác assembly không tái lập.
oAlways: Luôn luôn tái lập các assembly khi mở.
oPrompt: Đề nghị tái lập mỗi khi một assembly được mở. Click Yes hoặc No trong hộp thoại
xuấthiệnkhi bạn mởassembly. Nếu bạnclick Don’taskmeagain (trướckhiclick Yes
hoặc No), tuỳ chọ n này c ập nhật đểđáp ứng lựa chọn của bạn (Yes thay đổi option thành
Always, No thay đổi option thành Never).
Mate animation speed: Tuỳ chọn này cho phép sự chuyển động của các c ưỡng chế và kiểm s oát
tốc độ chuyển động. Khi bạn gán một cưỡng chế, click Preview hoặc OK trong Bảng thuộc tính để
xem chuyển động của cưỡng chế bạn vừa tạo. Di chuyển con trượt vềOffđể ngăn chuyển động
cưỡng chế.
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Enable clipping for zoom limitation in Windows 95\98
Khi sử dụng SolidWorks trên Windows 95hoặc Windows 98, có một giới hạn mà bạn không thểzoom lớn
trên mô hình. Tuỳ chọ n này cho phép bạn chọn một portion của mô hình vàchỉ zoom in trên portion được
chọn này. Bạn có th ể zoom in một chi tiết nhỏ nhưng rất chậm.
Update mass properties while saving document
Khi bạn chọn option này, bạn c ó thể cập nhật thông tin c ủa các thuộc tính
khối lượng khi bạn lưu tàiliệu. Lợi ích của việc nàylà lần sau, bạn truy
cậpcácthuộc tínhkhối lượng, hệ thốngkhông cần tính lại(nếutàiliệu
không bị thay đổi). Nhưng sự cập nhật cũng làm chậm tiến trình.
Use shaded preview
Khichọnoptionnày, mộthìnhshadedpreviewxuấthiệngiúp bạnhình
dung các feature bạn tạo. Bạn có th ể rotate, pan, zoom và đặt các hình
tiêu chuẩn trong chếđộ shaded preview.
Use Software OpenGL
Khi bạn chọn option này, ứng dụng SolidWorks sẽ vô hiệu bộ tăng tốc đồ
hoạ và chỉdùng phần mềm để thểhiện đồ hoạ. Với nhiều graphics card,
kết quảlà kàm chậm tiến trình. Bạn chỉđược dùng tuỳ chọn này nếu có
chỉ dẫn của bộ phận hỗ trợ kỹ thuật.

Các tuỳ chọn External Reference (tham chiếu ngoài)
Xác đị nh cách thức mở và quản lý các tham chiếu ngoài của các tài li ệu part, assembly và drawing.
1.Click Tools, Options.
2.

Trên nhãn System Options, click External References.

3.Thực hiện các thay đổi cần thiết đối với các tu ỳ chọn dưới đây.
4.Thay đổi các thi ết lập và click OKđểxác nhận những thay đổi này; click Reset Allđể trở lại thiết lập
hệ thống mặc định.
External References
Open referenced documents with read-only access: Quy định rằng tất cảcác tài li ệu tham chiếu
sẽđược mởđể truy cập read-only theo mặc định.
Don’t prompt to save read-only referenced documents (discard changes) :Quy định rằng khi
một tài li ệu cha được lưu hoặc đóng, các tài liệu tham chiếu read-only của nó sẽkhông bị thay đổi.
Allow multiple contexts for parts when editing in an assembly: Bạn có th ể tạo nhiều tham chiếu
ngoài đến một part đơn từ nhiều ngữ cảnh assembly. Tuy nhiên, các feature riêng hoặc sketch trong
assembly này có thể chỉ có một tham chiếu ngoài.
Load referenced documents: Xác định có tả i các tàiliệu tham chiếukhi bạn mở một part có các
tham chiếu ngoài hay kh ông (ví d ụ, một part hệ quả hoặc component mối hàn).
oNever: Không bao giờ mởcác tài liệu tham chiếu.
oAlways: Luôn mởcác tài liệu tham chiếu trong một cửa sổ minimize.
oPrompt: Hỏi về việc tảicác tài li ệu tham chiếu mỗi khi bạn mở một part hệ quả. Click Yes
hoặc No trong hộp thoại xuất hiện khi bạn mởpart này. Nếu bạn click Don’t ask me again
(trước khi click Yes hoặc No), tuỳ chọn này c ập nhật lựa chọn của bạn (Yes thay đổi option
thành Always, No thay đổi option thành Never).
Search file locations for external references: Quy định danh sách thư mục tài li ệu được tìm kiếm
đầutiên để cậpnhậtcácthamchiếungoài bất kỳ. Nếukhông,danhsách Showfoldersfor:
Documents sẽ bị bỏ qua. Bạn có th ểxác đị nh danhsách Show folders for: Documents, sau đó
cho phép hoặc ngăn việc tìm ki ếm nếu cần, không ảnh hưởng đến danh sách.
Assemblies
Automatically generate names for referenced geometry: (Tuỳ chọn này tắt theo mặc định.) Khi
tắt tuỳ chọn này, bạ ncó thể cưỡng chếcácpart để truy cập được read-only bởivì bạn đangdùng
các ID của bề mặt trong các part. Trừ khi bạn sẽ dùng component thay thế, hãy cứ tắt tuỳ chọn này,
nhất là trong hoàn cảnh nhiều người dùng.
Khi bật tuỳ chọn này, bạn tựđộng tạo các mặt đồng nhất (ví dụ: Face1, Face2) khi bạn cưỡng chế
part, vì vậy, bạn cần viết truy cập đến part, trong đa số trường hợp. Hãy bật tuỳ chọn này nếu bạn
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định thay thế component bằng cùng các đồng nhất bề mặt, nên nhớ rằng bạn cần viết truy cập đối
với các part bạn đang sử dụng. (Đổi tên các c ạnh và/hoặ c các bề mặt tương ứng trên component
thay thế phù hợp với các tên cạnh/bề mặt trên part gốc.)
Update component names when documents are replaced : Xoá tuỳ chọn này nếu bạn dùng hộp
thoại Component Propertiesđểấn định mộttêncomponenttrongCâythi ết kếkháctênfile c ủa
component này.

Default Templates (Các mẫu mặc định)
Bạncó thể xác định thư mục và tài li ệu mẫu để tựđộng tạo các part, assembly và drawing. Ví dụ, khi bạn
nhập một file từứng dụng khác hoặc tạo một part hệ quả, mẫu mặc định sẽđược dùng cho tài liệu mới.
Xác định một thư mục cho các tài liệu mẫu:
1.Click Tools, Options và trên nhãn System Options, chọn Default Templates.
Đường dẫn hiện thời cho các mẫu part, assembly và drawing xuất hiện.
2.

Để thay đổi thư mục hoặc một trong các kiểu mẫu, click Browseđể cửa sổ hiển thịđường dẫn.
Trong hộp thoại New SolidWorks Document, chọn mẫu mặc định mới, rồi click OK.
Nếu bạn cần bổ sung một template mà không làm xuất hiện hộp thoại này, thê m vịtrí te mplate b ằng
tuỳ chọn File Locations. Xem thêm File Locations.

3.Chọn một trong các option sau:
Always use these default document templates
Prompt user to select document template
4.Click OK.

File Locations (Các vịtrí File)
Cho phép bạn xác định và định vịcác tài li ệu tham chiếu. Các thư mục sẽđược tìm kiếm theo thứ tựchúng
được liệt kê trong danh sách Show folders for.

Hiển thị File Locations:
1.Click Tools, Options, System Options.
2.

Trên nhãn System Options, click File Locations.

Hộp Show folders for hiển thịđường dẫn các loại file khác nhau, gồm:
Referenced Documents
Palette features
Palette parts
Palette forming tools
Blocks
Document Templates
Sheet Format
Bend Table
Nếu một hoặc nhiều thư mụchiển thị trong danh sách Folders, bạn có th ểAdd các thư mục mới, Delete
các thư mục có sẵn và Move Up hoặc Move Downđể thay đổi trình tựtìm kiếm.
Thêm một thư mục:
1.Chọn một kiểu thư mục từdanh sách Show folder for.
2.Click Addđểthêm một đường dẫn mới vào danh sách này.
3.Browse trong hộp thoại Browse for Folderdialog đến vịtrí thư mục.
4.Click OKđểthêm thư mục đó vào danh s ách Folders.
Xoá một thư mục:
Để xoá một thư mục khỏi danh sách, chọn đường dẫn thư mục trong Folders và click Delete.
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Di chuyển một thư mục:
Đểthay đổi thứ tự của danhsách,chọn đường dẫn thư mụctrong Folders vàclick Move Up hoặc Move
Down theo yêu cầu.
NOTE: Các đường dẫnchocáctàili ệuthamchiếuchỉtìm được nếu Searchfilelocationsfor
external referencesđược chọn, trong System Options, External References.
Các đường dẫn cho Palette parts, Palette features, Palette forming tools và Blocks luôn luôn được search,
cho dù Search file locations for external references có được chọn hay không.

Các tuỳ chọn FeatureManager
Cho phép bạn đặt các tuỳ chọn liên quan đến Cây thiết kế.

1.Click Tools, Options.
2.

Trên nhãn System Options, click FeatureManager.

3.Thay đổi các tuỳ chọn caand thiết và click OK.
Scroll selected item into view: Quy định rằng Cây thi ết kế tựđộng cuộn để hiển thịfeature liên
quan đến mục được chọn trong vùng đồ hoạ.
Nếu bạn có part hoặc assembly rất phức tạp, bạn có th ể tắt tuỳ chọn này. Sau đ ó, khi muốn Cây
thiết kế tự cuộn đến một feature bạn có thểright-clickfeaturenày vàchọn GoTo Feature(in
Tree).
Namefeatureoncreation:Khi bạn tạo một feature mới,tênfeaturenàytrongCâythi ết kế
được đặt tựđộng và sẵn sàng để bạn đặt lại theo ý mình.
Arrow key navigation : Cho phép bạ n dùng các phím mũi tên để cuộn Cây thi ết kế và trải rộng
hay thu gọn nội dung:
oMũi tên lên

- Cuộn lên

oMũi tên xuống

- Cuộn xuống

oMũi tên trái tại đỉ nh Cây thiết kế

- Thu gọn

oMũi tên phải tại đỉnh Cây thiết kế

- Trải rộng

oMũi tên trái trên một mục

- Thu gọn một mục

oMũi tên phải trên một mục

- Trải rộng một mục, nếu có nội dung

oSpace Bar

- Chọn mục phát sáng

Dynamic highlight: Quy định rằng hình dạng trong vùng đồ hoạ(các c ạnh, bề mặt, mặt phẳng,
đường tâm, v.v…) sẽphát sáng khi con tr ỏ lướt qua các mục trên Cây thiết kế.

Gia số của hộp số
Cho phép bạn thay đổi giá trị gia số mặc định của các h ộp số.

1.Click Tools, Options.
2.Trên nhãn System Options, click Spin Box Increments.
3.Thay đổi các tuỳ chọn theo yêu cầu và click OK.
Length Increments (Gia sốđộ dài)
Xác định sốđơn vịthêm bớt khi bạn click mũi tên một hộp sốđể thay đổi giá trịkích thước thẳng. Bạn có thể
đặt các giá trị theo English units hoặc Metric units.
Angle Increments (Gia số góc độ)
Xác định sốđộthêm bớt khi bạn click mũi tên một hộp sốđể thay đổi giá trịkích thước góc.

Các tuỳ chọn View Rotation
Cho phép bạn thiết lập hệ thống mặc định cho hình quay.

1.Click Tools, Options.
2.

Trên nhãn System Options, click View Rotation.

3.Thay đổi các tuỳ chọn theo nhu cầu và click OK.
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Arrow keys (Các phím m ũi tên):Xác địnhgia sốgócchohình quaykhi b ạndùngcácphím mũi tên để
quay mô hình.

Mouse speed (Tốc độ chuột): Đặt tốc độ quay khi bạn dùng chuột đểquay mô hình hoặc component của
assembly. Đểđạt được mức độtinh và quay chậm, gạt con trượt sang trái.
View animation speed (Tốc độ hoạt cảnh): Cho phép hi ển thị như hoạt cảnh của việc thay đổi cổng nhìn,
chỉdànhcho các tài li ệu part và assembly. Khi bạn thay đổi sang cổng nhìn khác, sẽ thấy sự chuyển tiếp
các khung hình liên t ục từ cảnh đầu đến cảnh cuối. Di chuyển con trượt đểđiều chỉnh tốc độ chuyển động
từFast (mặc định) đến Slow. Đưa con trượt vềOffđể tắt hoạt cảnh.
Hoạt cảnh xuất hiện khi bạn thay đổi các cổng nhìn như sau:
Các lệnh hướng nhìn (ví dụ, Front, Isometric,

v.v…)

Zoom to area, Zoom to fit, Zoom to selection
o

Shift và một phím mũi tên để quay 90

Các lệnh làm hệ thống tựđộng thay đổi hướng nhìn, như extrud sketch đầu tiên của một part
NOTE: Hoạt cảnh có thểkhông thực hiện với những tài liệu rất lớ n và phức tạp.

Các tuỳ chọn Backup (Sao lưu)
Cho phép bạn chọn việc tạo các tập tin sao lưu dựphòng và n ơi cất chúng.

1.Click Tools, Options.
2.

Trên nhãn System Options, chọn Backups.

3.Chọn một trong các option sau:
Save auto recover info every <n> changes: Đặt số lần thay đổi trước mỗi lần lưu tựđộng.
NOTE: Trong một tài li ệu part hoặcassembly, mỗi thay đổi là một lần tái lập hoặc thao tác đòi hỏi
phải tái lập, nhưlà thê m m ột feature.
Để ngăn auto recover, huỷ kiểm hộp thoại này.
Các tậptinAutorecover được lưutrong <defaultdrive,temporaryfolder >\swxauto.Ví dụ:
C:\Temp\swxauto
Number of backup copies per document: Xác định số bản sao bạn muốn lưu cho các tà i li ệu part,
assembly hoặc drawing. Cuộn từ 0 đến 10.
Save backup copies in directory: Tên thư mục lưu tất cả các bản sao theo mặc định.
4 Click OKđểxác nhậ n các thay đổi.
NOTE: Nên thỉnh thoảng kiểm tra các thư mục sao lưu đểđảm bảo rằng chúng không quá đầy và chiếm quá
nhiều không gian đĩa.

Các tuỳ chọn Detailing
Các tuỳ chọn Detailing
Cho phép bạn thiết lập các tuỳ chọn chi tiết trong tài liệu part, assembly, hoặc drawing đang kích hoạt.

1 Click Tools, Options.
2 Click nhãn Document Properties và chọn Detailing.
3 Thay đổi các tuỳ chọn theo nhu cầu và click OK.
Dimensioning Standard
Xác định dùng tiêu chuẩn kích thước: ISO, ANSI, DIN, JIS, BSI, or GOST.
Dual dimensions display: Cho phép hiển thịkích thước bằng hai loại đơn vịđo.
Xác định chỗđặt kích thước thứ hai: On Top hoặc On the right.
Fixed size weld symbols : Khi không chọn (mặc định), cỡ chữ ký hiệu mối hàn b ằng cỡkích thước
và thay đổi cùng sự thay đổi cỡ chữkích thước. Khi được chọn, cỡ chữ ký hiệu mối hàn phụ thuộc
vào tiêu chu ẩn kích thước được chọn giữnguyên cho dù cỡ chữkích thước thay đổi.
NOTE: Tuỳ chọn này không khả dụng với tiêu chuẩn kích thước GOST.
Display datums per 1982: Chọn kiểm để sử dụng tiêu chu ẩn 1982 để hiển thị datum.
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NOTE: Tuỳ chọn này chỉ khả dụng với tiêu chuẩn kích thước ANSI.
Trailing zeros: Chọn một trong ba thiết lập:
Smart – Bỏ bớt sốkhông tiếp theo các giá trịmetric (phù hợp vớ i các tiêu chu ẩn ANSI và ISO.)
Show –Cáckíchth ướccó sốcác sốkhông ởphầnthậpphân đã đượcxác địnhtrong Tools,
Options, Document Properties, Units.
Remove – Tất cả các sốtiếp theo đều bị bỏ.Quy định rằngcáckích thước metricchỉcó các số
không đến phần thập phân đã được xác định.
NOTE: Dung sai không bị tuỳ chọn này chi phối.
Alternate section display: Nếu bạn dùng tiêu chuẩn ANSI, bạn có th ể sử dụng Alternate section
display. Vói ki ểu hiển thị này, đường cắt không hiển thịngang quahình drawing; các mũi tên n ằm
tại mút c ủa đường cắt.
Centerline extension :Giá trịnàykiểmsoátchi ềudài đường tâm vượt quá hình dạng trong hình
drawing. Giá trị mặc định đã được đặt phù hợp với tiêu chuẩn, nhưng bạn có thể thay đổi nó. Chọn
giá trịnày trong hộpedit và nhập g iá trị mới. Khi chiều dài đường tâm đ ã thay đổi, nó s ẽđược áp
dụng khi tái lập.
Center marks
Size. Xác định cỡCenter marks, sử dụng với cung và đường tròn trong các drawing.
Show lines. Xác định đường tâm có hi ển thịhay không.
Witness lines
Đặt chỗ gián đoạn Gap và kéo dài Extension các đường dóng.
Next datum feature label:Xác định ký tự alphabet sẽdùng cho Datum Feature Symbol. Mặc định làchữ
A. Các nhãn ti ếp theo sẽ theo thứ tự alphabetic. Chỉ chấp nhận chữ in hoa.
Break line gap: Xác định chỗ trống giữa các đườ ng break trong hình broken trên drawing.
Detail Font: Cho phép bạn xác định font và size chữtrên nhãn vòng trích.
Section Font: Cho phép bạn xác định font và size chữtrên nhãn đường cắt.
View Arrow Font: Cho phép bạn xác định font và size chữtrên nhãn hướng chiếu.

Các tuỳ chọn Dimensions
Cho phép bạn đặt các tuỳ chọn kích thướ c cho tài liệu part, assembly, hoặc drawing đang kích hoạt.

1 Click Tools, Options.
2 Click nhãn Document Properties.
3 Dưới Detailing, chọn Dimensions.
4 Thay đổi các tu ỳ chọn kích thước cần thiết và click OK.
Add parentheses by default. Các kích thước tham chiếu hiển thị trong ngoặc đơn theo mặc định
trên drawing.

Snap text to grid.Đặt chữ của kích thước bắt vào lưới trong drawing hoặc sketch.
Center text. Chữkích thước ở giẵ các đường dóng kích thước.
Offset distances.
Xác định khoảng cách giữa các đường kích thước baseline dimensions.
Fromlast dimension (B). Khoảng cách giữa các đương kích thước. Giá trịnày dùng cho baseline
dimensions và Align Parallel/Concentric
những kích thước có dung sai.

. SolidWorks tựđộng lấy gấp đôi khoảngcách với

Frommodel(A). Khoảngcáchgiữ amôhìnhvàkíchthước đầutiên.(Khôngdùngcho Align
Parallel/Concentric).
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Arrows
Style. Xác định kiểu mũi tên mặc định chọn từdanh sách có minh hoạ.
Click Outside, Inside,hoặc Smartđểxác định vịtrí mũitêntrên đường
dóng.
NOTE:Smart mũi tên xuất hiện bên ngoài đường dóng nếu khoảng cách quá
nhỏđểghi kích thước và đặt các mũi tên.
Display2ndOutsideArrow(Radial). Chọnoptionnày đểxác đị nhcóhai
mũi tên bên ngoài để hiển thịcác kích th ước bán kính.
Arrows follow position of text (Radial).
Kích thước bán kính tựđộng hiển thịbên trong vòng/cung tròn khi chữ sốkích thước nằm bên trong
cung/vòng tròn đó.

Cũng vậy,kíchthướcbánkính tựđộnghiển thịbênngoàivòng/cungtrònkhichữ sốkíchthước
nằ m bên ngoài cung/vòng tròn đó.
Bent leader length
Xác định chiều dài leader.
Font Xác định font, style và size chữ sốdùng trong kích thước.
Leaders Xác định việc dóng chữ sốkích thước có leaders.
Precision Xác định độchínhxác dimensionprecision vàgiátrịdungsaicho PrimaryUnits,
Angular Units và Alternate Units.
Tolerance Xác định kiểu dung sai hiển thị: None, Basic, Bilateral, Limit, Symmetric, MIN, MAX
hoặc Fit.Đồng thời xác định sự biến đổi, font và dung sai thẳng hoặc góc. Xem thêm Dimension
Tolerance Properties.
Bạn có thểđặt Tolerance display là None và sau đó đặt sự biến đổi và font theo mặc đị nh cho tài
liệuhiện thời. Khi bạn sửa đổi các thuộ c tính m ộtkích thước, các thiết lập dungsai mặc định sẽ
được đặt theo các tuỳ chọn này.

Các tuỳ chọn Note
Cho phép bạn đặt c ác tuỳ chọn chú giải cho tài li ệu đang kích hoạt.

1.Click Tools, Options.
Trên nhãn Document Properties, dưới Detailing, chọn Notes.

2.

3.Chọn từcác option r ồi click OK.
Font: Xác định font và size mặc đị nh cho ghi chú.
Text alignment: Chọn kiểu dóng text Left, Right, hoặc Center.
Leader anchor: Xác định phía gắn mũi tên: Left, Right, hoặc Closest.
Bent leaders
Use bent leaders. Hiển thịghi chú với mũi tên cong.
Leader length. Khoảng cách t ừ leader cong đến text ghi chú.
Border
Style - Chọn kiểu từ ds. None tạo ra text có leader, nếu leader đã xác định, nhưng không có border.
Size - Chọn Tight Fit, mở rộng đểđiền đầy hoặc chọn cỡ phug hợp từ một đến năm ký tự.

Các tuỳ chọn Balloons (đánh số vật tư)
Cho phép bạn thiết lập kiểu và cỡnhãn số vật tưdùng trong c ác tài liệu drawing, assembly và part. Bạn có

thể chọn các thuộc tính cho một nhãn sốđơn hay nhãn s ố gộp và cho các kiểu chữtrong nhãn.
1.Click Tools, Options.
2.

Trên nhãn Document Properties, dưới Detailing, chọn Balloons.

3.Chọn từ các option sau rồi click OK.
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Single balloon (Nhãn đơn)
Style - Chọn một kiểu từdanh sách. None tạo ra text với leader, không có vòng tròn bao ngoài.
Size - Chọn một cỡnhãn của Tight Fit, sẽ mở rộng đủ cho text bạn goc vào, hoặc chọn một cỡđể
phù hợp với từ một đến năm ký tự.
Stacked balloons (Nhãn gộp)
Style - Chọn một kiểu từdanh sách. None không khả dụng với nhãn gộp.
Size - Chọn một cỡnhãn của Tight Fit, sẽ mở rộng đủ cho text bạn goc vào, hoặc chọn một cỡđể
phù hợp với từ một đến năm ký tự.
Balloon text (Chữ của nhãn)
Upper -Chọn ItemNumber, Quantity, hoặc Custom từ danhsáchchophầntrên c ủavòngtròn
nhãn Circular Split Line hoặc cho toàn bộnhãn của tất cảcác kiểu.
Lower - Nếukiểunhãnlà CircularSplitLine, hộp dưới Lower khả dụng để bạnchọn Item
Number, Quantity, hoặc Custom từdanh sách.
Nếu bạnchọn Custom text, một cửa sổ sẽ mởtrong Bảngthuộctính Balloon hoặc Stacked
Balloonđể bạn nhập text.

Arrows
Cho phép bạn đặt các tuỳ chọn hiển thịcho các mũi tên.

1 Click Tools, Options.
2 Click nhãn Document Properties dưới Detailing, click Arrows.
3 Thay đổi các tu ỳ chọn rồi click OK.
Size Cho phép bạn xác định Height và Width của đầu mũi tên và Length của cả mũi tên.
Section/View Size Cho phép bạn xác định Height và Width của đầu mũi tên và Length của cả mũi tên c ủa
đường cắt và hướng chiếu.
Attachments Cho phép bạnxác định kiểu đầu mũi tên của các mục detail được gắn. (Mặc định là mũi tên
kích thước.)

Virtual Sharp Display
Cho phép bạn đặt các tuỳ chọn hiển thị nét ảo.

1 Click Tools, Options.
2 Trên nhãn Document Properties, dưới Detailing, click Virtual Sharps.
3 Chọn kiểu bạn muốn dùng để hiển thị nét ảo.
4 Click OK.

Các tuỳ chọn Annotations Display (Hiển thịcác chú giải)
Cho phép xác định hiển thị mặc đị nh các chú giả i và ch ọn kiểu chú giải bạn muốn hiển thị theo mặc định.

1 Click Tools, Options.
2 Trên nhãn Document Properties, dưới Detailing, chọn Annotations Display.
3 Trên trang Annotations Display Options, xác định một Display filter bằngcáchchọ n các kiểu chú giải
để hiển thị theo mặc định:
Cosmetic threads

Geometric tolerances

Datums

Notes

Datum targets

Surface finish

Feature dimensions

Welds

Reference dimensions
- hoặc Chọn hộp thoại Display all typesđể hiển thị tất cảcác kiểu chú giải khả dụng cho part hoặc view.
4 Thay đổi các giá trị trong hộp Text scaleđể thay đổi tỷ lệtext dùng trong các chú giải.
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5 Chọn trong các option sau:
Always display text at the same size. Khi được kiểm, tất cảcác chú gi ải và kích thước sẽ hiển thị
cùng cỡ bất kể tỷ lệ zoom. Lưu ý rằng các drawing không có option này.
Display items only in the view in which they are created. Khi được kiểm, c ác chú giải chỉ hiển thị
trênmôhình n ếu được nhìncùng hướng vớikhichúgiải đó được tạo.Việcquayparthoặc nhìn
theo hướng khác sẽkhông thấ y chú giải đó hiển thị.
Displayannotations/Displayassemblyannotations. Khi đượckiểm, tất cảcáckiểuchúgiải
được chọn trong Display filter sẽ hiển thị. Với các assembly, điều này bao gồ m c ác chú giải thuộc
vềassembly và cảcác chú giải của từng tài li ệu part.
Use assembly’s setting for all components. Khi được kiểm, tất cảcác chú giải hiển thị phù hợp
với các thiết lập cho tài liệu assembly, bất kểcác thiết lập riêng củ acác tài li ệu part. Sử dụng tuỳ
chọnnàysaukhichọn Displayassembly annotationsđểhiểnthịcácghi chú với những sự kết
hợp khác nhau.
Nếu bạndùngtiêuchuẩnkíchthướ cJIS,hãyxác định JISsurfacefinishsize (1, 2,hoặc 3
Characters hay Custom Scale). Nếu bạn chọn Custom Scale, hãy xác định giá trị tỷ lệ trong hộp
Scale.
6 Click OKđểxác nhậ n các thay đổi; click Cancel đểthoát hộp thoại mà không lưu các thay đổi.

Grid/Snap
Cho phép bạn chọn hiển thị lưới trên sketch hoặc dra wing kíc h ho ạt. Lướ i này giúp b ạn vẽvà mói chung là

một công cụ trợgiúp. Hiển thị lưới là tuỳ chọn, dĩnhiên, và nó bị tắt theo mặc định. Bạn cũng có thể thiết lập
các tuỳ chọn hiển thị lưới và ch ức năng truy bắt cho tài liệu đang kích hoạt.
1 Click Tools, Options.
2 Trên nhãn Document Properties, chọn Grid/Snap.
3 Thay đổi các tuỳ chọn lưới và truy bắt và click OK.
Grid
Display grid. Tắt bật hiển thị lưới.
Dash. Chuyển đổi nét lưới liền hoặc đứt.
Automatic scaling. Tựđộng điều chỉnh hiển thị lưới khi bạn zoom.
Major grid spacing. Đặt số mắt lưới nhỏ giữa các mắt lưới lớn.
Minor-lines per major. Đặt sốđiểm truy bắt giữa các mắt lưới nhỏ.
Snap
Snap only when grid is displayed. Bật truy bắt lưới chỉ khi chọn Display Grid.
Snap to points. Bật truy bắt. Khi đó, con trỏ bạn vẽ hoặc kéo sẽ bắt các mắt lưới gần nhất.
Snap points per minor. Đặt sốđiểm bắt giwac các mắt lưới nhỏ.
Snap to angle. Quy đị nh các đường sketch truy bắt theo góc đã định trước. Sau đó bạn có thể xác
đị nh góc mà các đường sketch phải bắt. Con trỏdóng sẽ hiển thịgóc này khi b ạn vẽ.

Units
Cho phép bạn xác đị nh các đơn vịđo chiều dài và góc dùng trong tài li ệu đang kích hoạt.

1 Click Tools, Options.
2 Trên nhãn Document Properties, click Units.
3 Thay đổi các tuỳ chọn đơn vịđo và click OK.
Linearunits: Từdanhsách,chọnkiểu đơn vị: Millimeters, Centimeters, Meters, Inches, Feet,hoặc
Feet and Inches.
Angularunits: Từmenu đỏxuống,chọn Degrees, Deg/Min, Deg/Min/Sec,hoặc Radians. Nếuchọn
Degrees hoặc Radians, hãy xác định sốDecimal spaces.

Document Colors
Cho phép bạn xác đị nh các màu m ô hình, featur e v à vie w mod e cho tài li ệu part hoặc assembly kích hoạt.
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1 Click Tools, Options.
2 Trên nhãn Document Properties, chọn Colors.
3 Trong hộp Model\Feature Colors, click kiểu feature hoặc kiểu view mode mà bạn muốn sửa đổi màu thể
hiện. Nếu bạn đang làm trong một assembly, màu được chọn chỉdành cho Shading và Hidden. Bạn có
thể chọn màu hiển thị cho Shaded mode và c ác nét khuất trong Wireframe mode.
4 Click Edit, chọn một màu từColor palette hoặc click Define Custom Colors và xác định một màu.
5 Click OK và xem màu vừa chọn trong hộp preview.
6 Nếu bạn chọn một màu đểhiển thị trong Shaded mode, nút Advanced là khả dụng. Bạn có th ể bổ sung
thêm chất lượng nhưTransparency, Shininess, Diffusion của chiếu sáng, v.v...
7 Hơn nữa, bạn có thể chọn từ các option sau:
Để trở vềcác thiết lập màu ban đầu, click Reset All To SolidWorks Defaults.
Kiểm Apply same color to wireframe, HLR and shadedđểdùng cùng màu cho các kiểu view này.
Dểxác định rằng feature không sử dụng màu, ki ểm Ignore feature colors. (Tuỳ chọn này chỉ khả
dụng với part.)
Để xác đị nh các màu liên quan đến độ cong, click Curvature.
8 Click OKđểxác nhậ n các thay đổi; click Cancel đểthoát hộp thoại mà không lưu các thay đổi.
NOTE:Document Colors không khả dụng với tài liệu drawing. Xem System Colors .

Các tuỳ chọn Material Properties
Cho phép bạn đặt các tuỳ chọn mặt cắt vàkhối lượng riêng cho part đang kích hoạt. Những tuỳ chọn này
không khả dụng đối vớ i các tài liệu drawing hoặc assembly.

1 Trong một tài li ệu part, click Tools, Options.
2 Trên nhãn Document Properties, click Material Properties.
3 Nhập khối lượng riêng vào h ộp Density.
NOTE: Bạncóthểnhập khối lượ ngriêngtheo mọi đơn vị.Ví dụ, các đơn vị củapart đang làgramvà
millimeter, bạn có th ể nhập khối lượng riêng tính b ằng pound và inch. Software sẽ chuyển đổigiá trị này
theo các đơn vị của tài liệu khi bạn click OK.
4 Chọn kiểu gạch mặt cắt từdanh sách Pattern.
5 Nếu cần, đặt Angle và Scale cho mặt cắt. Xem hiển thị trong hộp preview.
6 Click OK.
NOTE: Bạn cũngcóthểthay đổi Density từ hộpthoại MeasurementOptions.Click Tools,Mass
Properties, Options, để truy cập hộp thoại này.

Các tuỳ chọn Line Font
NOTE: Tuỳ chọn kiểu đường nét chỉ khả dụng trong một tài liệu drawing đang kích hoạt.
1 Click Tools, Options.
2 Trên nhãn Document Properties, click Line Font.
3 Thay đổi các thi ết lập và click OK.
Type of edge: Chọn một kiểu cạnh từ danh mục: Visible Edges, Hidden Edges, Sketch Curves…
Style: Chọn một kiểu từ menu đổ xuống, như: Solid, Dashed, Phantom, Chain…
Thickness: Chọn từNormal, Thin, Thick và các độđậm khác từ menu đổ xuống.
Preview: Hiển thị kiểu đường đã chọn.

Image Quality
Cho phép bạn chọn chất lượng hiển thị có hiệu quả nhất đối với bạn.

1.Click Tools, Options.
2.

Trên nhãn Document Properties, click Image Quality.

3.Thay đổi các tuỳ chọn và click OK.
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Shaded
Kiểm soát sự thể hiện tô bóng các mặt cong. Thiết lập phân giải cao sẽlàm cho mô hình tái lập chậm nhưng
cónhiều cấp độcong.Khi FastHLR/HLG
Hidden Lines Removed

bật,thiết lập Shaded kiểmsoátcáchình Shaded

, Hidden In Gray

, và Wireframe

,

.

Fast hoặc High Quality. Đặt độphân giải.
Custom . Cho phép bạn chọn độphân giải bằng cách kéo con trượt hoặc nhập giá trịDeviation.
Deviation. Thông báo độsai lệch màu lớn nhất trong hiệu ứng tại các mức điều chỉnh khác nhau.
Giá trị sai lệch màu t ăng lên tại thiết lập Faster và giảm khi nâng độphân giải tại thiết lập Higher
Quality.
Apply to all referenced part documents. Nếu tài liệu đang kích hoạt là một assembly, hộp kiểm
này khả dụng. Nó mở rộng sự thiết lập đến tất cảcác tài liệu part được tham chiếu bởi tài liệu đang
kích hoạt này.
Wireframe
Thiết lập Wireframe kiểmsoátchất lượnghình ảnh củ acác c ạnhmôhìnhtrongdrawing.Khi tắt Fast
HLR/HLG,thiết lập Wireframe kiểmsoátcáchình HiddenLinesRemoved, HiddenInGray,và
Wireframe.
Optimal. Một chất lượng đặttrướcmang lại tốc độmà khôngphảihysinhnhiều đến chất lượng
hiển thị.
Custom .Chophép bạnchọnchất lượnghiểnthị bằngcáchkéocontrượt kiểmsoát.Chọn Low
cuối rãnh trượt nếu bạn muốn redraw màn hình nhanh hơn và chất lượng hiển thịkhông thật quan
trọng; chọn Highđể có chất lượng hiển thị cao nhưng redraw chậm.
NOTE: Nếu bạn quan tâm đến sự hiển thị hình ảnh HLR, bạn có th ể chọn hiển thị chất lượng cao.

298

MỤC LỤC
Các nguyên t ắc cơ bản của SolidW orks ...................................................................................................................................................3

SolidW orks 2001 là gì?.....................................................................................................................................................................3
Các khái nhi ệm cơ bản.....................................................................................................................................................................3
Các cửa sổtài liệu............................................................................................................................................................................4
Khái quát về Bảng thuộc tính PropertyManager ..............................................................................................................................5
Mô tả .........................................................................................................................................................................................5
Chức năng ................................................................................................................................................................................5
Hệ thống m àu ...........................................................................................................................................................................5
Nhập các giá trị và xác nh ận hoặc huỷ lệnh .............................................................................................................................6
Thanh Split ................................................................................................................................................................................6
Các Callout vào Handle....................................................................................................................................................................6
Các Callout ...............................................................................................................................................................................6
Các Handle ...............................................................................................................................................................................6
Các thanh công c ụ............................................................................................................................................................................6
Ké o v à th ả ........................................................................................................................................................................................7
Trình đơn tắt .....................................................................................................................................................................................7
Xác nhận các Feature ......................................................................................................................................................................8
Thanh Rollback.................................................................................................................................................................................8
Trợ giúp ............................................................................................................................................................................................9
W hat's Wrong? (Lỗi gì ?) ...................................................................................................................................................................9
Các phím t ắt ...................................................................................................................................................................................10
Cây thi ết kế.....................................................................................................................................................................................10
Khái ni ệm ................................................................................................................................................................................10
Các quy ước trong Cây thiết kế ..............................................................................................................................................11
Hiển thị Panel tách..................................................................................................................................................................11
Cây thi ết kế bay ra ..................................................................................................................................................................12
Các tuỳ chọ n C ây thiết kế .......................................................................................................................................................12
Lựa chọn từ Cây thiết kế ........................................................................................................................................................13
Tìm kiếm trong Cây thiết kế. ...................................................................................................................................................13
Mởtài li ệu trong SolidW orks ..........................................................................................................................................................13
Tài liệu SolidW orks mới ..........................................................................................................................................................13
Mởtài li ệu có sẵn....................................................................................................................................................................13
Chọn lựa .........................................................................................................................................................................................14
Phát sáng ................................................................................................................................................................................14
Phát sáng b ề mặt trong kiểu hình Shaded..............................................................................................................................14
Phát sáng động .......................................................................................................................................................................14
Chọn lựa .................................................................................................................................................................................15
Chọn theo đường vòng kín .....................................................................................................................................................16
Select Other ............................................................................................................................................................................16
Bộ lọc ......................................................................................................................................................................................16
Select Open Loop / Select Open Tangency............................................................................................................................16
Sketch (Vẽphác th ảo).............................................................................................................................................................................17
Bắt đầu một 2D Sketch mới ...........................................................................................................................................................17
Công cụ các tương quan của Sketch .............................................................................................................................................18
Thanh công c ụ Sketch Entity Tools và Menu .................................................................................................................................18
Các công c ụ Sketch Entity..............................................................................................................................................................18
Các công c ụ Sketch........................................................................................................................................................................19
Bắt đầu Sketch ...............................................................................................................................................................................20
Cái gì l à qua n tr ọng khi bắt đầu vẽ? .......................................................................................................................................20
Các hình v ẽ cần phải phức tạp đến mức nào? ..............................................................................................................................20
Làm việc trong một Sketch .............................................................................................................................................................21
The Status Bar ........................................................................................................................................................................21
Gốc của Sketch.......................................................................................................................................................................21
Mở một Sketch mới ........................................................................................................................................................................22
Vẽ trên bề mặt của một Part ...................................................................................................................................................22
Lưới Sketch ....................................................................................................................................................................................22
Các kiểu vẽ.....................................................................................................................................................................................23
Tựđộng chuyển đổi........................................................................................................................................................................23
Các biểu hiện của Con trỏ và tia dóng ...........................................................................................................................................23
Các tia dóng t ựđộng ..............................................................................................................................................................24
Silhouettes (Các cạnh bóng) ..........................................................................................................................................................25
Shortcut Menu ................................................................................................................................................................................25
Cut, Copy và Paste trong Sketch ...................................................................................................................................................25
Khái quát .................................................................................................................................................................................25
Copy và Past các đối tượng Sketch .......................................................................................................................................25
Shaded Sketch Plane .....................................................................................................................................................................26
Chỉnh sửa Sketch ...........................................................................................................................................................................26
Thoát Sketch ..................................................................................................................................................................................26
Thay đổi mặt phẳng Sketch............................................................................................................................................................26
Sketch hệ quả.................................................................................................................................................................................26
Mặt phẳng tham chiế u vuông góc m ột cạnh ..................................................................................................................................27
Kiểm tra Sketch để tạo Feature......................................................................................................................................................27
Modify Sketch .................................................................................................................................................................................28
Kh é p kín Sketc h đối với Model ...............................................................................................................................................29
Sketch Tools (C ác công c ụ vẽ).......................................................................................................................................................29
Convert Entities.......................................................................................................................................................................29
Đối xứng các đối tượng Sketch ..............................................................................................................................................29
Fillet ........................................................................................................................................................................................30
Sketch Chamfer ......................................................................................................................................................................30
Offset các đối tượng ...............................................................................................................................................................31
Trim .........................................................................................................................................................................................31

299

Extend..................................................................................................................................................................................... 32
Intersection Curve (đường cong giao) .................................................................................................................................... 32
Các đường cong bề mặt ......................................................................................................................................................... 33
Split Curve (Chia đường cong) ............................................................................................................................................... 34
Tạo dãy Sketch thẳng ............................................................................................................................................................. 34
Dãy tròn ..................................................................................................................................................................................35
Sửa đổi một dãy Sketch thẳng ............................................................................................................................................... 35
Sửa một dãy Sketch tròn ........................................................................................................................................................ 36
Hình cấu trúc .......................................................................................................................................................................... 36
Bảng thuộc tính Polygon......................................................................................................................................................... 37
Các tương quan tựđộng................................................................................................................................................................ 37
Automatic Solve ...................................................................................................................................................................... 38
Các tia dóng t ựđộng ..............................................................................................................................................................38
Lưới dóng ...............................................................................................................................................................................38
Tách rời các ph ần tử khi kéo .................................................................................................................................................. 38
Override Dims on Drag ........................................................................................................................................................... 39
Kh é p kín Sketc h đối với Model ............................................................................................................................................... 39
Các k ích th ước và tương quan ......................................................................................................................................................39
Các kích th ước ....................................................................................................................................................................... 39
Các tương quan hình h ọc ....................................................................................................................................................... 40
G á n c ác t ương quan............................................................................................................................................................... 40
Các trạ ng th ái hình h ọc Sketch...............................................................................................................................................41
Các trạ ng thái củ a k ích th ước hoặc tương quan trong Sketch............................................................................................... 41
Các Sketch hoàn toàn xác định ..............................................................................................................................................42
Hiển thị /Xoá c ác t ương quan .................................................................................................................................................. 42
Scan Equal .............................................................................................................................................................................43
Spline ............................................................................................................................................................................................. 43
Spline ...................................................................................................................................................................................... 43
Simplify Spline ........................................................................................................................................................................ 44
Insert Spline Point................................................................................................................................................................... 44
Moving Frame .........................................................................................................................................................................44
Đán h giá độ cong cho các Spline ........................................................................................................................................... 45
3D Sketching........................................................................................................................................................................................... 45
Hệ toạđộ ................................................................................................................................................................................ 46
Space Handle .........................................................................................................................................................................47
Dimensioning a 3D Sketch .....................................................................................................................................................47
Line Snap................................................................................................................................................................................ 47
Virtual Sharps .........................................................................................................................................................................47
Tham chiế u hình h ọc ..............................................................................................................................................................................47
Khái quát ........................................................................................................................................................................................ 47
Khái quát về mặt phẳng .................................................................................................................................................................47
Offset Plane (mặt phẳng song song) ........................................................................................Error! Bookmark not defined.
Plane at Angle (mặt phẳng nghiêng một góc) ..........................................................................Error! Bookmark not defined.
Three Point Plane (mặt phẳng qua ba điểm ) ............................................................................Error! Bookmark not defined.
Parallel Plane at Point (mặt phẳng song song qua một điểm)..................................................Error! Bookmark not defined.
Line and Point Plane (mặt phẳng qua một dường thẳng và m ột điểm)....................................Error! Bookmark not defined.
Perpendicular to Curve at Point Plane (mặt phẳ ng vuông góc v ới đường cong qua một điểm) .............Error! Bookmark not
defined.
On Surface Plane .....................................................................................................................Error! Bookmark not defined.
Di chuyể n, Resize và Copy các m ặt phẳng ............................................................................................................................ 53
Đổi tên các m ặt phẳng ............................................................................................................................................................ 54
Hiển thị các mặt phẳng ........................................................................................................................................................... 54
Axis (đường tâm ) ........................................................................................................................................................................... 54
Khái quát.................................................................................................................................................................................54
Đường tâm tham chiếu ........................................................................................................................................................... 55
Hệ toạđộ ........................................................................................................................................................................................ 55
Tạo một hệ toạđộ................................................................................................................................................................... 55
Chuyển hệ toạđộđến vị trí mới ............................................................................................................................................. 55
Chuyể n hình v ẽ thành đường cấu trúc........................................................................................................................................... 56
Đường cong ................................................................................................................................................................................... 56
Chiếu đường cong Sketch lên một bề mặt ............................................................................................................................. 56
Đường cong chiếu từ Sketch lên Sketch ................................................................................................................................ 57
Đường cong kết hợp .............................................................................................................................................................. 57
Helix (Đường xoắn ốc) ........................................................................................................................................................... 58
Spiral.......................................................................................................................................................................................58
Split Line......................................................................................................................................................................................... 59
Chiếu Split Line....................................................................................................................................................................... 61
Silhouette Split Line ................................................................................................................................................................ 61
Đường cong qua các điểm tham chiếu................................................................................................................................... 61
Đường cong qua các điểm tự do ............................................................................................................................................ 62
Đường cong từ tập tin ............................................................................................................................................................ 62
Các Feature ............................................................................................................................................................................................62
Khái quát về các Feature ............................................................................................................................................................... 62
Thanh công c ụ Features......................................................................................................................................................... 63
Định cỡvà di chuyển các Features với các Handle ............................................................................................................... 63
Extrude Feature (Ép đẩy) ............................................................................................................................................................... 63
Khái ni ệm ................................................................................................................................................................................ 63
Extruded Boss/Base ............................................................................................................................................................... 65
Extrude Thin Feature .............................................................................................................................................................. 66
Extruded Cut ........................................................................................................................................................................... 66
Revolved Boss/Base (Xoay)........................................................................................................................................................... 67
Sweep (Ép profile theo đường dẫn) ............................................................................................................................................... 68

300

Khái quát .................................................................................................................................................................................68
Sweep đơn giản ......................................................................................................................................................................68
Sw eeps có các đường Guide .................................................................................................................................................69
Loft (Nối các profile) .......................................................................................................................................................................72
Khái ni ệm ................................................................................................................................................................................72
Loft Feature.............................................................................................................................................................................72
Loft với Profile không phẳng ...................................................................................................................................................73
Loft với Split Line ....................................................................................................................................................................73
Loft có đường Guide và Profile phẳng ....................................................................................................................................74
Loft có đường Guide và Profile không phẳng .........................................................................................................................76
Loft với đường tâm .................................................................................................................................................................77
Fillet (Làm tròn góc cạnh) ...............................................................................................................................................................78
Khái quát .................................................................................................................................................................................78
Kinh nghiệm khi Fillet ..............................................................................................................................................................78
Fill et b án k ính h ằng số............................................................................................................................................................79
Fillet nhiều bán kí nh................................................................................................................................................................79
Fillet tròn góc ..........................................................................................................................................................................80
Setback Fillet ..........................................................................................................................................................................81
Fillet bán kính thay đổi ............................................................................................................................................................82
Fillet chuyển tiếp bề mặt .........................................................................................................................................................83
Fillet chuyển tiếp bề mặt với đường giữ .................................................................................................................................84
Fillet chuyển tiếp bề mặt với Split Line ...................................................................................................................................85
Chamfer (Vát góc c ạnh) .................................................................................................................................................................85
Chamfer Feature .....................................................................................................................................................................85
Chamfer Distance-distance.....................................................................................................................................................85
Chamfer Angle-distance .........................................................................................................................................................86
Chamfer Vertex.......................................................................................................................................................................86
Draft (Tạo dốc) ...............................................................................................................................................................................86
Draft Feature ...........................................................................................................................................................................86
Parting Line Draft ....................................................................................................................................................................88
Tạo dốc với Parting Line và Step Draft ...................................................................................................................................89
Tạo lỗ..............................................................................................................................................................................................89
Simple Hole (Lỗđơn giản) ......................................................................................................................................................89
Hole Wizard (Trình thu ật tạo lỗ) ..............................................................................................................................................90
Scale (Tỷ lệ) ...................................................................................................................................................................................95
Shell (Làm r ỗng) .............................................................................................................................................................................95
Shell Feature...........................................................................................................................................................................96
Làm rỗng với các b ề dày khác nhau .......................................................................................................................................96
Gân .................................................................................................................................................................................................97
Rib Feature .............................................................................................................................................................................97
Dom e (Chỏm) .................................................................................................................................................................................98
Shape Feature (Biến dạng) ............................................................................................................................................................99
Khái ni ệm ................................................................................................................................................................................99
Bảng kiểm soát Shape Feature ..............................................................................................................................................99
Xế p dãy v à đối xứng.....................................................................................................................................................................100
Khái quát ...............................................................................................................................................................................100
Linear Pattern (Dãy thẳng)....................................................................................................................................................101
Circular Pattern (Dãy tròn) ....................................................................................................................................................103
Dãy điều khiển bằng Sketch .................................................................................................................................................103
Dãy điều khiển bằng bảng ....................................................................................................................................................104
Mirror Feature .......................................................................................................................................................................105
Geometry Pattern (D ãy hình h ọc) .........................................................................................................................................105
Surfaces (Mặt) ..............................................................................................................................................................................105
Khái quát ...............................................................................................................................................................................105
Các hình thể mặt...................................................................................................................................................................106
Các feature mặt ....................................................................................................................................................................106
Kiể m soát m ặt .......................................................................................................................................................................117
Part ........................................................................................................................................................................................................122
Khái quát ......................................................................................................................................................................................122
Edit Definition ........................................................................................................................................................................122
Các thu ộc tính c ủa Feature và bề mặt ..................................................................................................................................122
Chỉnh sửa động các Feature ................................................................................................................................................123
Copy các Feature..................................................................................................................................................................123
Màu sắc và di ện mạo cuar Part ............................................................................................................................................124
Các thu ộc tính vật liệ u và diện mạo của Part .......................................................................................................................125
Thay đổi màu sắc..................................................................................................................................................................125
Kiểm soát Part ..............................................................................................................................................................................127
Quan hệ cha con...................................................................................................................................................................127
Thay đổi sự truy cập kíc h th ước ...........................................................................................................................................127
Equations (các phương trình) ...............................................................................................................................................128
Các giá tr ị dùng chung ..........................................................................................................................................................131
Đo lường ...............................................................................................................................................................................131
Sửa đổi sự phụ thuộc ...........................................................................................................................................................133
Chặ n và hu ỷ chặn các Feature .............................................................................................................................................133
Các Part h ệ quả ....................................................................................................................................................................135
Giải quyết sự mơ hồ .............................................................................................................................................................136
Quản lý các file tham chi ếu ngoài .........................................................................................................................................138
Kiể m tra các đối tượng .........................................................................................................................................................139
Hiển thị các thông tin về part ........................................................................................................................................................140
Khái quát ...............................................................................................................................................................................141
Thông tin tóm lược ................................................................................................................................................................141
Thông tin tóm l ược - Tuỳ biế n v à x ác định cấu hình.............................................................................................................142

301

Các thu ộ c tính kh ối lượng và các thu ộc tính mặt cắt ........................................................................................................... 143
Khái quát v ề hình c ắt ............................................................................................................................................................144

Độ cong ................................................................................................................................................................................ 144
Chiếu sáng ................................................................................................................................................................................... 146
Khái quát............................................................................................................................................................................... 146
Cơ sở kiể m soát chi ếu sáng ................................................................................................................................................. 146
Ambient Light (ánh sáng m ôi tr ường) ................................................................................................................................... 147
D irectional light (ánh sáng định hướng) ............................................................................................................................... 148
Point Light (ánh sáng điểm ) .................................................................................................................................................. 149
Spot Light (ánh sáng h ội tụ).................................................................................................................................................. 150
Thiết kế khuôn ...................................................................................................................................................................................... 151
Khuôn đơn giản ............................................................................................................................................................................ 151
Chuẩn bị ...............................................................................................................................................................................151
Tạo lòng khuôn .....................................................................................................................................................................151
Cắt phân khuôn ....................................................................................................................................................................152
Tạo khuôn có phân khuôn ph ức tạp ............................................................................................................................................ 152
Tạo khuôn có lõi ........................................................................................................................................................................... 153
Chuẩn bị ...............................................................................................................................................................................153
Tạo nửa khuôn cái ................................................................................................................................................................153
Tạo nửa khuôn đực ..............................................................................................................................................................154
Assem bly (tổ hợp)................................................................................................................................................................................. 154
Làm việc với các Assembly..........................................................................................................................................................154
Cây thiết kế trong Assembly......................................................................................................................................................... 155
Các quy ước về Cây thiết kế ................................................................................................................................................ 155
Hiển thịcác component trên Cây thi ết kế .............................................................................................................................155
Thêm các Component vào m ột Assem bly ...................................................................................................................................155
Thêm các C omponent b ằng Insert Menu ............................................................................................................................. 156
Thêm các C omponent t ừ một cửa sổtài li ệu đang mở ........................................................................................................156
Thêm các C omponent t ừ Windows Explorer ........................................................................................................................ 156
Thêm các C omponent t ừ Internet Explorer .......................................................................................................................... 157
Thêm các C omponent b ằng cách kéo và th ả ....................................................................................................................... 157
Thêm một Palette Part vào Assembly ..................................................................................................................................157
Lắp ráp tham chiếu ...............................................................................................................................................................157
Xóa các Com ponent kh ỏi một Assembly .....................................................................................................................................157
Lưu một Assembly và các Component của nó ............................................................................................................................157
Sửa đổi vị trí các file tham chiếu...........................................................................................................................................158
Lưu Assem bly bằng các cách khác ......................................................................................................................................158
Xác định các Component có trong một Assembly ....................................................................................................................... 159
Search Kết quả ..................................................................................................................................................................... 159
Thay thế một Component trong Assembly...................................................................................................................................159
Reload/Replace .................................................................................................................................................................... 159
Thay thế một copy đơn của Component trong Assembly.....................................................................................................159
Các trạng thái c ủa Assembly........................................................................................................................................................ 160
Các thu ộc tính của Com ponent .................................................................................................................................................... 160
Sắp xếp các component ............................................................................................................................................................... 160
Định vị các Com ponent trong một Assembly........................................................................................................................160
Các tương quan cưỡng chế ................................................................................................................................................. 163
Sm artMates .......................................................................................................................................................................... 164
Xoá một tương quan cưỡng chế .......................................................................................................................................... 166
Chặn một tương quan cưỡng chế ........................................................................................................................................ 166
Các lỗi khi giải quyết các cưỡng chế....................................................................................................................................167
Sub-assembly............................................................................................................................................................................... 167
Làm việc với các Sub-assembly ........................................................................................................................................... 167
Chèn một Sub-assembly mới ............................................................................................................................................... 169
Phá vỡ một Sub-assem bly ...................................................................................................................................................170
Tổ chức lại các Component của Assembly ..........................................................................................................................170
Edit một Sub-assembly trong môi trường assembly............................................................................................................. 170
Hoạt hoá các Sub- As sembly ................................................................................................................................................ 171
Làm việc với các Part trong một Assembly.................................................................................................................................. 171
Khái quát............................................................................................................................................................................... 171
C ác tham chi ếu ngoài ...........................................................................................................................................................172
Tìm kiế m các tài li ệu tham chiếu .......................................................................................................................................... 174
Lưu các Assembly có các In-context Feature....................................................................................................................... 175
Edit các Part trong Assem bly................................................................................................................................................ 175
Các Time-Dependent Feature ..............................................................................................................................................175
Tạo dãy Component .............................................................................................................................................................176
Mirror Component .................................................................................................................................................................177
Sắp xế p và quay l ại trong Assembly.....................................................................................................................................178
Layout Sketch của Assem bly................................................................................................................................................ 178
C ác Feature c ủa Assem bly...................................................................................................................................................179
Liên kết các Part ...................................................................................................................................................................180
Weld Beads .......................................................................................................................................................................... 181
Đơn giả n hoá các As sem bly ............................................................................................................. ........................................... 182
Khái ni ệm .............................................................................................................................................................................. 182
Tắt bật hiển thị ...................................................................................................................................................................... 183
Các trạ ng thái ch ặn Component ........................................................................................................................................... 183
So sánh các tr ạ ng thái ch ặn Com ponent.............................................................................................................................. 185
Assembly Envelopes ............................................................................................................................................................185
Chọn Component theo thuộc tí nh ......................................................................................................................................... 186
Hiển thị các assem bly .................................................................................................................................................................. 187
Exploding (tháo rời) m ột Assembly View .............................................................................................................................. 187
Chất lượ ng hình ả nh trong các Assem bly ............................................................................................................................ 187

302

Màu sắc và di ện mạo trong các As sembly .... ................. ......................................................................................................187
Ghi chú trong các Assem bly .................................................................................................................................................188

Các thể tích giao nhau..................................................................................................................................................................188
Phát hi ện sự va chạm ...........................................................................................................................................................189
Khe hởđộng .........................................................................................................................................................................189
N âng c ao s ự lựa chọ n và hi ển thị các Component...............................................................................................................190
Các cấu hình .........................................................................................................................................................................................192
Khái quát ......................................................................................................................................................................................192
ConfigurationManager (Bảng cấu hì nh) ................................................................................................................................192
Thêm cấu hình – các thu ộ c tính c ủa cấu hình ......................................................................................................................192
Cấ u hìn h th ủ công ........................................................................................................................................................................193
Tạo một cấ u hình th ủ công ...................................................................................................................................................193
Các thu ộ c tính c ho c ác m ục mới chèn..................................................................................................................................194
Các mục cấu hình cho Part...................................................................................................................................................194
Các mục cấu hình cho Assembly..........................................................................................................................................194
Thay đổi một kích th ước cấu hình ........................................................................................................................................194
Kích ho ạt một cấu hì nh .........................................................................................................................................................195
Sửa một cấu hình .................................................................................................................................................................195
Xoá một cấ u hình được tạo thủ công ...................................................................................................................................195
Mở một tài liệu trong một cấ u hình b ằng tên ........................................................................................................................196
Xác định các c ấ u hình c ủa Assembly ...................................................................................................................................196
Các cấu hình c ủa component trong một Assem bly ..............................................................................................................196
Bảng thiết kế.................................................................................................................................................................................197
Tạ o các c ấ u hình b ằng bảng thiết kế ....................................................................................................................................197
Tạo Bảng thiết kế mới ...........................................................................................................................................................197
Tạo một Bảng thiết kế như là một file Excel riêng ................................................................................................................198
Chèn Bảng thiết kế mới ........................................................................................................................................................198
Nhậ p các tham s ố vào Bảng thiết kế mới .............................................................................................................................199
Sửa một Bảng thiết kế ..........................................................................................................................................................199
Xóa Bảng thiết kế..................................................................................................................................................................199
Xóa một cấ u hình được tạo bằng Bảng thiết kế ...................................................................................................................199
C ác tham s ố của Bảng thiết kế .............................................................................................................................................200
Bảng thiết kế trong các Drawing ...........................................................................................................................................203
Drawing .................................................................................................................................................................................................205
Khái quát ......................................................................................................................................................................................205
Bắt đầu một Drawing ....................................................................................................................................................................205
Thiết lập các tu ỳ chọn cho tài liệu Drawing...........................................................................................................................205
Tạo một Drawing...................................................................................................................................................................205
Thiết lập trang in ...................................................................................................................................................................206
Drawing nhiều trang..............................................................................................................................................................206
Các Sheet Form ats, Sheets và Views ..................................................................................................................................207
Tuyd biến Sheet Form at .......................................................................................................................................................207
Lưu các Sheet Format ..........................................................................................................................................................208
Liên kế t chú giải đế n các thu ộc tí nh tài li ệu ..........................................................................................................................208
Cơ sở Drawing......................................................................................................................................................................210
C ác View c ủa Part vàµ Assembly.........................................................................................................................................210
View Boundar y......................................................................................................................................................................211
2D Sketch trong Drawing ......................................................................................................................................................211
RapidDraft Drawing ......................................................................................................................................................................212
Khái ni ệm ..............................................................................................................................................................................212
Convert các Drawing thành RapidDraft ................................................................................................................................212
Tạo các RapidDraft Drawing .................................................................................................................................................213
Làm việc trong RapidDraft Drawing ......................................................................................................................................213
Các hình c hiế u tiêu chu ẩn ............................................................................................................................................................214
Standard 3 View....................................................................................................................................................................215
Named View..........................................................................................................................................................................216
Các Drawing View hệ quả ............................................................................................................................................................217
Khái quát ...............................................................................................................................................................................217
Projected View (hình chi ếu) ..................................................................................................................................................217
Auxiliary View (hình chi ếu phụ).............................................................................................................................................218
Relative to Model View (hình chiếu tương quan)..................................................................................................................218
Detail View (hình trích)..........................................................................................................................................................219
Crop View .............................................................................................................................................................................221
Broken View (hình gãy).........................................................................................................................................................222
Hình cắt.................................................................................................................................................................................223
Hình cắt dóng........................................................................................................................................................................224
Hìn h th ay đổi vị trí .................................................................................................................................................................225
Dóng và hi ển thị hình Drawing .....................................................................................................................................................226
Manipulating các hình ...........................................................................................................................................................226
Èn/Hiện các hình ...................................................................................................................................................................232
Hiển thị ..................................................................................................................................................................................233
In các Drawing ..............................................................................................................................................................................235
Detailing ................................................................................................................................................................................................236
Khái quát ......................................................................................................................................................................................236
Thiết lập các tu ỳ chọn Detailing ............................................................................................................................................236
Insert Model Item s (Chèn các mục của mô hình) .................................................................................................................237
Các kích th ước trong drawing ......................................................................................................................................................237
Khái quát ...............................................................................................................................................................................238
Thiết lập các tu ỳ chọ n kíc h th ước.........................................................................................................................................238
Các kích t h ước tham chiếu ...................................................................................................................................................238
Các đường cơ sởkích th ước ...............................................................................................................................................239
Các kích t h ước tung độ ........................................................................................................................................................239

303

Di chuyể n v à Co py các kích th ước ....................................................................................................................................... 240
Dón g các kíc h th ước ............................................................................................................................................................ 240
Các đườ ng dó n g k íc h th ước ................................................................................................................................................ 242
Sửa Text củ a kích th ước ...................................................................................................................................................... 242
Hiển thịcác chú gi ải.............................................................................................................................................................. 242
Dung sai kích th ước ............................................................................................................................................................. 243
Annotations (Chú giải)..................................................................................................................................................................243
Khái quát............................................................................................................................................................................... 243
Khái quát các tu ỳ chọn Annotations .....................................................................................................................................243
Multiple Annotations .............................................................................................................................................................243
Dóng các chú gi ải .................................................................................................................................................................244
Ghi chú ................................................................................................................................................................................. 245
Center Mark ..........................................................................................................................................................................245
Hole Callout .......................................................................................................................................................................... 245
Ký hiệu ren............................................................................................................................................................................246
Các ký hiệ u gia công b ề mặt ................................................................................................................................................ 247
Ký hiệu chuẩn gia công ........................................................................................................................................................247
Ký hiệu sai lệ ch hìn h d ạng.................................................................................................................................................... 248
Các ký hiệu hàn .................................................................................................................................................................... 248
Vùng mặt cắt......................................................................................................................................................................... 249
Block ..................................................................................................................................................................................... 249
Bill of Materials (Bảng vật tư) ....................................................................................................................................................... 250
Khái quát............................................................................................................................................................................... 250
Chèn bảng vật tư .................................................................................................................................................................. 251
Điểm neo bảng vật tư ........................................................................................................................................................... 251
Sửa đổi text ..........................................................................................................................................................................251
Cột Part No. ..........................................................................................................................................................................252
Nhiều cấu hình......................................................................................................................................................................252
Lưu Excel file ........................................................................................................................................................................ 253
Các thu ộ c tính tu ỳ biến ......................................................................................................................................................... 253
Nhãn số của part .................................................................................................................................................................. 254
Nhãn số gộp .........................................................................................................................................................................255
Các Library Feature và C ửa sổ Feature Palette ...................................................................................................................................256
Khái niệm ..................................................................................................................................................................................... 256
So sánh Feature Palette và Library.............................................................................................................................................. 256
Giống nhau: ..........................................................................................................................................................................256
Khác nhau:............................................................................................................................................................................ 256
Hạn chế ................................................................................................................................................................................ 257
Các Library Feature......................................................................................................................................................................257
Khái ni ệm ..............................................................................................................................................................................257
Tạo một Library Feature .......................................................................................................................................................257
Đưa một Library Feature vào Part ........................................................................................................................................258
Sửa đổi một Library Feature .................................................................................................................................................259
Thêm màu.............................................................................................................................................................................259
Phân giải một Library Feature ..............................................................................................................................................259
Feature Palette W indow ...............................................................................................................................................................259
Hiển thị cửa sổ Feature Palette ............................................................................................................................................259
Tổ chức các m ục của Feature Palette ..................................................................................................................................259
Tạo một Palette Item ............................................................................................................................................................260
Hình thu nh ỏ ......................................................................................................................................................................... 261
Làm việc vớ i các Palette Item và th ư mục............................................................................................................................ 261
Các Palette Part là Part phát sinh......................................................................................................................................... 261
Đưa Palette Feature vào tài liệu ........................................................................................................................................... 262
Sheet Metal (kim loại mỏng) ................................................................................................................................................................. 263
Thiết kế các chi tiết kim loại mỏng với các Sheet Metal Feature ................................................................................................. 263
Base-Flange ( vỏ cơ sở) ........................................................................................................................................................263
Edge-Flange (gập mép) ........................................................................................................................................................264
Miter-Flange.......................................................................................................................................................................... 264
Tab (tai) ................................................................................................................................................................................265
Sketched-Bend ..................................................................................................................................................................... 265
Closed-Corner (Làm kín góc) ............................................................................................................................................... 266
Khai triển tấm kim loại dập ...................................................................................................................................................266
Thiết kế một hình solid r ồi chuyển đổi thành chi tiết kim loại mỏng ............................................................................................. 268
Tạo một Part kim loại mỏng bằng cách u ốn định dạng (Sharp Bends) ................................................................................ 268
Tạo một Part kim loại mỏng bằng cách u ốn theo cung tròn (Round Bends) ........................................................................270
Tạo các Part kim loại mỏng có các b ề mặt trụ hoặc côn ...................................................................................................... 270
Các kiểu uốn .........................................................................................................................................................................271
C ác Feature t ấm kim loại ...................................................................................................................................................... 271
Thêm các t ấm mỏng vào Part kim loại mỏng ....................................................................................................................... 271
So sánh các ph ươ ng pháp thi ết kế tấm kim loại mỏng ................................................................................................................ 272
Thiết kế Part kim loại mỏng từ một Solid.............................................................................................................................. 272
Thiết kế một Part đặc rồi chuyể n thành tấm kim loại mỏng.................................................................................................. 273
Thiết kế một Part kim loại mỏng từ trạng thái khai triển ....................................................................................................... 273
Thiết kế một Part từ trạng thái ph ẳng rồi chuyể n thành t ấm kim loại mỏng ......................................................................... 274
Lý do d ựng một Part rồi chuyển đổi thành t ấm kim loại mỏng ............................................................................................. 274
Phối hợ p các ph ươ ng phápthi ết kế kim loại mỏng khác nhau ........................................................................................... 274
Các chủđề khác........................................................................................................................................................................... 275
Độ uốn cho phép và độ uốn khấu trừ ................................................................................................................................... 275
Các công c ụ Forming (công cụ rập) ..................................................................................................................................... 275
Các chủđề khác ...................................................................................................................................................................277
Cắt vuông góc....................................................................................................................................................................... 279
Vị trí uốn ...............................................................................................................................................................................280

304

Các bản vẽ khai triển ............................................................................................................................................................280
Bend Tables ..........................................................................................................................................................................281
Các tuỳ chọn của SolidW orks ...............................................................................................................................................................282
Khái quát ......................................................................................................................................................................................282
Cấu trúc h ộp thoại Options ...................................................................................................................................................282
Truy cập hộp thoại Options ...................................................................................................................................................282
Các tuỳ chọn System....................................................................................................................................................................282
General .................................................................................................................................................................................282
Các tuỳ chọn Drawing ...........................................................................................................................................................283
Các tuỳ chọn Area Hatch (mặt cắt) .......................................................................................................................................284
Syst em Colors (các màu h ệ thống).......................................................................................................................................285
Các tuỳ chọn Sketch .............................................................................................................................................................285
Các tuỳ chọn Edge Display/Selection ...................................................................................................................................286
Hiển thị các cạnh trong shaded mode ..................................................................................................................................287
Các tuỳ chọn Performance ...................................................................................................................................................287
Các tuỳ chọn External Reference (tham chiếu ngoài) ..........................................................................................................289
Default Templates (Các mẫu mặc định) ...............................................................................................................................290
File Locations (Các vị trí File) ...............................................................................................................................................290
Các tuỳ chọn FeatureManager .............................................................................................................................................291
Spin Box Increments (Gia số của hộp số) ............................................................................................................................291
Các tuỳ chọn View Rotation ..................................................................................................................................................291
Các tuỳ chọn Backup (Sao lưu) ............................................................................................................................................292
Các tuỳ chọn Detailing..................................................................................................................................................................292
Các tuỳ chọn Detailing ..........................................................................................................................................................292
Các tuỳ chọn Dimensions .....................................................................................................................................................293
Các tuỳ chọn Note ................................................................................................................................................................294
Các tuỳ chọn Balloons (đánh số vật tư) ................................................................................................................................294
Arrows ...................................................................................................................................................................................295
Virtual Sharp Display ............................................................................................................................................................295
Các tuỳ chọn Annotations Display (Hiển thị các chú giải).....................................................................................................295
Grid/Snap ..............................................................................................................................................................................296
Units......................................................................................................................................................................................296
Document Colors ..................................................................................................................................................................296
Các tuỳ chọn Material Properties ..........................................................................................................................................297
Các tuỳ chọn Line Font .........................................................................................................................................................297
Image Qualit y........................................................................................................................................................................297

305

