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What’s new NX10 

 

 

Fundamental 
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New NX look 

Siemens PLM Software มีการปรับเปล่ียนรูปแบบ User Interface ให้มีความเหมาะสม 

 

สามารถเลือกใช้ธีมดงัตอ่ไปนีเ้ป็นคา่เร่ิมต้น 

 Light 

 Light Gray 

สามารถเรียกค าส่ังได้ที่ 

Command Finder User Interface Preferences 

Location in dialog box Theme node→NX Theme group→Type list→Light or Light Gray 

 

 

Help and search enhancements 

NX Help อยู่ในรูปแบบ web application  
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การปรับปรุง : 
 NX Help Search แบบใหมไ่มต้่องการ Java applets ดงันัน้ไมต้่องกงัวลกบัปัญหาการใช้งานจาก Java security 

updates 
 การค้นหารวดเร็วและใช้งานง่ายขึน้ 

o ค้นหาจากขอบเขตของเนือ้หา 
o แสดงจ านวนผลลพัธ์ในแตล่ะหัวข้อ  สามารถเลือกกรองข้อมลูเฉพาะในหัวข้อท่ีต้องการ  

 ใช้ NX Help ร่วมกนัหลาย user ได้ 
 

Note NX Help รองรับหลาย user ด้วยการใช้ intranet.  

 
สามารถเรียกค าส่ังได้ที่ 

Command Finder Help  

 
 
 
Resource bar enhancements 

ใช้เมน ูResource Bar Options  ซึ่งวางอยู่ท่ีด้านบนซ้ายของ Resource bar ควบคมุต าแหน่ง, ลกัษณะการแสดงผล  
และสว่นประกอบบน Resource bar 

Tip ถ้าต้องการซ่อน tab หรือย้ายต าแหน่ง navigator หรือ palette ให้ right-click ท่ี tab และเลือก option ท่ีต้องการ  ถ้า
ต้องการแสดง tab ท่ีซ่อนอยู ่right-click ตรงท่ีวา่งบน Resource bar แล้วเลือก tab 

 
Customize line widths 

สามารถปรับคณุสมบตัขิองความหนาเส้นได้ตามต้องการ 

สามารถเรียกค าส่ังได้ที่ 

Command Finder Customer Defaults 

Location in dialog box 

 ก าหนดช่ือเรียกของ line width แตล่ะรูปแบบ 
Gateway→Line Widths→Presentation tab, Width Names group 

 ก าหนดความหนา 
Gateway→Visualization→Line tab, Pixel Widths group 

 เช่ือมโยง legacy line width 
Gateway→Line Widths→Conversion tab, Legacy Width Conversion group 
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ก าหนดความหนา  โดยใช้ user preference 

Command Finder Visualization Preference 

Location in dialog box Line tab, Pixel widths group 

 

เช่ือมโยง legacy line width  โดยใช้ user preference 

Command Finder Object Preferences 

Location in dialog box Line Widths tab, Legacy Width Conversion group 

 
Zoom operation enhancements 
มีการเปล่ียนแปลงค่าเร่ิมต้นของทิศทางการหมนุ mouse wheel ส าหรับ zoom in และ zoom out  ใหม่ 
 zoom in, หมนุ mouse wheel ออก    หรือ  สามารถกดปุ่ มซ้ายและปุ่ มกลางของเม้าส์ค้าง หรือกดปุ่ ม Ctrl และปุ่ ม

กลางของเม้าส์ค้าง  และเล่ือนเม้าส์ออกจากตวั 
 zoom out, หมนุ mouse wheel เข้า    หรือ  สามารถกดปุ่ มซ้ายและปุ่ มกลางของเม้าส์ค้าง หรือกดปุ่ ม Ctrl และปุ่ ม

กลางของเม้าส์ค้าง  และเล่ือนเม้าส์เข้าหาตวั 

ถ้าต้องการเปล่ียนค่าเร่ิมต้น  ใช้ Mouse Wheel Scrolling customer default 

Tip : เลือก  File tab→Utilities→Customer Defaults, และคลกิ Find Default . 

 
Customize dialog box enhancements 
การปรับปรุงท่ีช่วยให้เพิ่มค าสัง่ใน Ribbon bar ได้ง่ายขึน้: 
 ทกุค าสัง่ใน NX จะอยู่ภายใต้ All Commands ใน  Commands tab 
 Ribbon bar drop-down list  จะอยู่ภายใต้ All Dropdowns 

สามารถเปล่ียนขนาดของ icon ใน dialog boxes  โดยไปท่ี Icon/Tooltips tab เลือก Icon Sizes 

 

Dialog Boxes = Normal 

 

 

Dialog Boxes = Large (200%) 
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การใช้งานท่ีถกูปรับปรุง: 
 มีแท็บ Tabs/Bars แทนท่ีแท็บ Ribbon และ QAT/Border Bars  
 แท็บ Layout และ Roles tabs ไมมี่แล้ว  สามารถใช้ค าสัง่ได้ใน User Interface Preferences  
 แท็บ Options เปล่ียนเป็น Icon/Tooltips. 
สามารถเรียกค าส่ังได้ที่ 

Command Finder Customize  

Location in dialog box Customize dialog box→Commands tab→Search  
Customize dialog box→Icons/Tooltips tab→Dialog Boxes 

 
Ribbon bar enhancements 
ปรับแตง่ Ribbon bar โดย right-click ท่ี Ribbon bar แล้วเลือก Customize 
 ควบคมุการแสดงผลของปุ่ มค าสัง่โดยคลกิขวาแล้วเลือกตวัเลือกท่ีต้องการ 
 กลบัไปใช้ค่าตัง้ต้น  ใช้ตวัเลือก Reset 
 เรียกใช้ recently used command ได้ใน Gallery 

 
คลิกขวาที ่gallery แล้วเลือก Recently Used→Enable Recently Used. 

 
 สามารถยุบ group หรือ gallery  โดยคลกิขวาท่ีช่ือ group หรือ gallery  เลือก Collapsed 

 

 สามารถพิม่แท็บใหมโ่ดยใช้ปุ่ ม    คลกิท่ีปุ่ มแล้วเพิ่มช่ือในช่อง Name  ภายใน Tab Properties dialog box 
 สามารถย้าย  Ribbon bar ได้โดยคลกิขวาแล้วเลือก Undock Ribbon  
 ถ้าต้องการซ่อนแทบ็  คลิกขวา  เลือก Hide Tab 
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Cue and Status line enhancements 
ควบคมุการแสดงผลของ Cue line และ Status line  เช่น โดยคา่ตัง้ต้น Cue line และ Status line จะไมแ่สดงใน 

Full Screen mode ถ้าต้องการเปิดใช้งาน  คลกิขวาท่ี Ribbon bar เลือก Cue/Status Line 
 

User Interface Preferences enhancements 

เข้าถึงทกุ interface preference ได้จาก User Interface Preferences dialog box  ซึ่งปรับปรุงใหมโ่ดยแบง่
ตาม logical group 

สามารถเรียกค าส่ังได้ที่ 

Application Gateway 

Command Finder User Interface Preferences 

 

 

View Section enhancements 
เม่ือสร้างและแก้ไข section view สามารถก าหนดต าแหน่งและขอบเขตของ section box โดยเลือกจาก object และ

ก าหนดคา่  margin 

 เลือกวตัถโุดยใช้ Select Object  ใน Extent group หรือเลือกจาก Assembly Navigator 

Tip  : ถ้าต้องเลือกวตัถนุอก section box ปิด Clip Section   
 

 



7 
 

 ก าหนดขอบเขตโดยระบคุา่ในช่อง Margin 

 

 

Margin = 0 

 

 

Margin = 3 

 สามารถก าหนดคา่เร่ิมต้นส าหรับ Margin ได้ 

Tip : หาค่าเร่ิมต้นโดยเลือก File tab→Utilities→Customer Defaults, และคลิก Find Default . 

 หยดุ dynamic update ของ  section box โดยเลือก Delay Box Update   และท าการอพัเดตเม่ือต้องการโดย

คลกิท่ี Update Box . 

คณุสมบตันีิท้ าให้สามารถเลือก section areaใน assembly ขนาดใหญ่ได้รวดเร็วโดยสร้าง section box คลมุวตัถท่ีุ
ต้องการ 

สามารถเรียกค าส่ังได้ที่ 

Command Finder New Section   ,  Edit Section  

Location in dialog box View Section dialog box→Extent group 

 

CSYS and View Triad enhancements 
ตอนนีเ้ราสามารถควบคมุขนาดในการแสดงผลของ CSYS และ Datum CSYS  และสามารถแสดง View Triad ใน

ต าแหน่งมมุลา่งขวาของ graphics window 
 เคลียร์ Fixed Size on Screen  check box  เพ่ือให้ขนาดการแสดงผลของ CSYS และ Datum CSYS เวลา 

zoom in หรือ zoom out  อพัเดตอตัโนมตัิ 
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 Fixed Size on Screen  Fixed Size on Screen 

 

 ถ้าต้องการซ่อน CSYS และ Datum CSYS ส าหรับ solid และ non-transparent model เคลียร์ Show 

Through  check box. 

 

 Show Through 

 

 

 Show Through 

 ต้องการแสดง View Triad ต าแหน่งมมุล่างขวาของ graphics window ใช้ Bottom Right option 
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สามารถเรียกค าส่ังได้ที่ 

Application Gateway 

Command Finder Visualization Preferences 

Location in dialog box Visualization Preferences dialog box→View/Screen tab→Part Settings group 

 

Rendering enhancements 
Scene Editor enhancements 

ความสามารถใหม่: 

 ใช้ non image-based advanced light effect เช่น highlights และ shadows เพ่ือ rendering ท่ีสมจริง ด้วย
ตวัเลือกดงันี ้

o ใช้ Advanced Studio Image-based Lighting 

o ใช้ Ray Traced Image-based Lighting 

ตวัเลือก Generate High Quality Image Shadows ในแท็บ Shadows ไมมี่แล้ว 

 จดัทิศทางของ environment image ด้วย floor plane direction 

o เลือก Up Vector = Align with Floor Plane 

 ใช้คา่ stage  setting ร่วมกนัเช่น size, offset และ floor plane ส าหรับ system scene ตา่งๆ NX จะคงตา่ stage 
setting เม่ือมีการเปล่ียน system scene 

System Scenes and System Materials enhancements 

สามารถใช้  industry specific visualization system scenes และ system materials ท่ีหลากหลาย โดย 
system scene จะจดัอยู่ภายใต้ category  Indoor, Outdoor และ Studio   

English และ Metric material จะไมมี่แล้ว 

Studio Task enhancements 

เข้าถึงค าสัง่ท่ีใช้งานบอ่ยด้วย Studio Task shortcut menu 

 Select All Objects with this Material 

 Edit Material 

 Remove Material Assignment 

 Apply Selected Material 

 Inherit Material 
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สามารถเรียกค าส่ังได้ที่ 

Scene Editor 

Command Finder Scene Editor  

Location in dialog 
box 

Lights tab→Use with Advanced Studio Image-based Lighting and Use with Ray 
Traced Image-based Lighting 
Global Illumination tab→Up Vector list→Align with Floor Plane 

 

System Scenes and System Materials 

Resource bar System Scenes  tab, System Materials  tab 

Command Finder System Scenes , System Materials  
 

Studio Task 

Command Finder Studio Task  

Graphics window Right-click the object→[command] 

 

Roles enhancements 

 ไอคอนของ Roles เปล่ียนจาก  เป็น  
 System Defaults category ปัจจบุนัเรียกวา่ Content  และมีการแทนท่ี  Power Drafting 

Essentials and Power Drafting Advanced role ด้วย Layout role  ซึ่งมีกลุม่ค าสัง่ท่ีครอบคลมุ 2D 
conceptual design ใน Drafting application มากขึน้ 

 มีการเพิ่ม Presentation category  เพ่ือให้เลือก role ท่ีเหมาะกบัอปุกรณ์ท่ีน าไปแสดงผล  โดยไม่มีการเปล่ียน
ค าสัง่บน Ribbon bar   มีตวัเลือกดงันี ้: 

 Default 
 Touch Panel 
 Touch Tablet 

ส าหรับข้อมลูเพิ่มเตมิ  ดท่ีู  Touchscreen gestures for NX 

สามารถเรียกค าส่ังได้ที่ 

Resource bar Roles  tab 
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Touchscreen gestures for NX 
ใช้ค าสัง่ Touch Mode เพ่ือใช้งาน NX บนอปุกรณ์ touchscreen อย่างมีประสทิธิภาพ  เลือก NX presentation 

role ส าหรับแตล่ะอปุกรณ จาก  Presentation category ใน Roles palette 

 Touch 
Panel 

เพิม่ประสทิธิภาพ NX interface presentation ท่ีดีท่ีสดุส าหรับจอ touch screen โดยrole  นี ้
จะแสดง Ribbon bar แบบลอยตวัท่ีด้านลา่งของอินเตอร์เฟซและการเพิม่ขนาดและพืน้ท่ีรอบ
องค์ประกอบอินเตอร์เฟซเช่น Ribbon bar tab, dialog box button และอ่ืน ๆ  

 Touch 
Tablet 

เพิม่ประสทิธิภาพ NX interface presentation ท่ีดีท่ีสดุส าหรับแทบเลต  โดย role  นีจ้ะแสดง 
Ribbon bar แบบไม่มี text เอา Border bar และ Title bar ออก  และเพิม่ขนาดและพืน้ท่ีรอบ
องค์ประกอบอินเตอร์เฟซเช่น Ribbon bar tab, dialog box button และอ่ืน ๆ 

 Default 

เพิม่ประสทิธิภาพ NX interface presentation ท่ีดีท่ีสดุส าหรับ non-touch monitor แสดงคา่
เร่ิมต้นของ NX interface  

 

นอกเหนือจาก tap gesture ทัว่ไปแล้ว  มี press gestures ซึ่งสามารถใช้งานตา่งกนั 

Short press แตะแล้วปลอ่ยท่ีจอในขณะกดปุ่ มคีย์บอร์ด 

Long press แตะจอประมาณหนึ่งวนิาที 

Action Gesture Description 

Pan 

 

ลาก object ด้วยสองนิว้ 

Rotate 

 

ลาก object ด้วยหนึ่งนิว้ 
ถ้าต้องการหมนุรอบแกนใดแกนหนึ่ง ให้ลากภายใน view border 

Fit 

 

แตะสองครัง้ท่ีใดก็ได้บนพืน้หลงั 

Zoom 

 

แตะท่ี object with ด้วยสองนิว้แล้วเคล่ือนนิว้ทัง้สองเข้าหากนั
ส าหรับ  zoom out   และส าหรับ zoom in เคล่ือนนิว้ทัง้สองออกห่าง
กนั 
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Orient the view 

 

แตะด้วยสามนิว้ท่ีใดก็ได้ 

Rotate about a point 

 

Short press ท่ีต าแหน่งจดุหมนุ แล้วเล่ือนนิว้ในทิศทางท่ีต้องการ
หมนุ object 

Move an object or an on-screen 
handle 

 

ลาก object ด้วยหนึ่งนิว้ 

View shortcut menu and shortcut 
toolbar 

 

Long press และปลอ่ยท่ีใดก็ได้บนพืน้หลงั 

View object-specific shortcut 
menu and shortcut toolbar 

 

Long press ท่ี object แล้วปลอ่ย 

Select the next option in a dialog 
box or complete an action 

 

แตะด้วยสองนิว้ท่ีใดก็ได้ 

Select an object 

 

แตะท่ี object 

Deselect an object 

 

ใช้หนึ่งนิว้แตะค้างท่ีใดก็ได้  แล้วแตะท่ี object ท่ีจะยกเลกิการเลือก 

Deselect all objects 

 

แตะท่ีพิน้หลงั 

Select multiple objects using the 
lasso or rectangular selection 

 

Long press แล้วลากให้เป็นเส้นล้อม object ทัง้หมดท่ีจะเลือก 

Deselect multiple objects using 
the lasso or rectangular selection 

 

แตะค้างท่ีใดก็ได้  แล้วใช้อีกนิว้หนึ่ง  long press ก่อน แล้วลากให้
เป็นเส้นล้อม object ทัง้หมดท่ีจะยกเลกิการเลือก 
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View the QuickPick list for 
selection objects 

 

Short press ท่ี object ท่ีต้องการแล้วปลอ่ย 

Select an item in the QuickPick 
list 

 

แตะท่ี item แล้วแตะปุ่ ม OK หรือ ใช้สองนิว้แตะท่ีใดก็ได้ 

View the QuickPick list for 
deselection objects 

 

แตะค้างด้วยหนึ่งนิว้แล้ว short press ท่ี object ท่ีต้องการแล้ว
ปลอ่ย 

Browse to an item in the 
QuickPick list 

 

แตะ item หรือท่ีใดก็ได้เพ่ือผา่นไป item ถดัไป 

Return to the previous item in the 
QuickPick list 

 

ใช้หนึ่งนิว้แตะค้างท่ีใดก็ได้ แล้วแตะด้วยอีกนิว้หนึ่ง 

Input numeric values in the 
graphics window 

 

ป้อนคา่โดยแตะท่ีสญัลกัษณ์บน Numeric Keypad  หรือ Full 

Keyboard  

Scroll ribbon tabs 

 

ปัด ribbon ในแนวระดบัด้วยหนึ่งนิว้ 

Select a view command on a 
radial toolbar 

 

แตะท่ี Radial Spot  แล้วแตะค าสัง่ท่ีต้องการ 
และยงัสามารถปัด Radial Spot  ในทิศทางของค าสัง่ท่ีต้องการ 

Select an object-specific 
command on a radial toolbar 

 

แตะท่ี Object-specific radial spot  เพ่ือแสดง radial toolbar 
ส าหรับค าสัง่ object specific แล้วแตะค าสัง่ท่ีต้องการ 

และยงัสามารถปัด Object-specific radial spot  ในทิศทางของ
ค าสัง่ท่ีต้องการ 

Move the Radial Spot  
 

แตะค้างท่ี Radial Spot  จนกวา่จะแสดงการเปล่ียนแปลง  แล้ว
ลาก 

 

สามารถเรียกค าส่ังได้ที่ 

Prerequisite Touchscreen 

Command Finder Touch Mode  
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What’s new NX10 

 

Sketching 
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Resize Chamfer Curve 

เป็นค าสัง่ท่ีใช้ส าหรับแก้ไขขนาดของ Chamfer ในหมวด Sketch ซึ่งผู้ใช้งานสามารถปรับขนาดของ Chamfer 
ได้โดยการเล่ือนท่ีลกูศร (Drag Mouse) เพ่ือปรับระยะ Offset Distance 

และผู้ใช้งานยงัสามารถใช่งานค าสัง่ Resize Chamfer Curve ในกรณีท่ี Sketch นัน้มี Chamfer ทัง้ 2 ด้าน ท่ี
ต้องการใช้ปรับขนาดไปพร้อมๆกนั (symmetric) ได้อีกด้วย 

 

 

 

ท าไมถึงควรใช้ค าส่ังนี ้??? 

เม่ือใช้ค าสัง่นีแ้ล้วจะท าให้ ผู้ใช้งานสามารถแก้ไข chamfers ใน Sketch ได้อย่างสะดวก โดยไมต้่องค านึงวา่ 
Sketch นัน้จะมีการก าหนด constraints หรือไม ่

 
สามารถเข้าถึงค าส่ังได้อย่างไร ??? 
 

Application จะสามารถใช้งานได้เม่ืออยู่ในหมวดการท างานของ Sketch เท่านัน้ 

Command Finder Resize Chamfer Curve  

Menu & Toolbar Edit > Curve > Resize Chamfer Curve.  
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Curve Finder options.  
  Curve Finder เป็นตวัช่วยในการเลือกหรือค้นหาเส้น โดยจะอยู่ในชดุค าสัง่ของ 2D Synchronous Technology 
ซึ่งจะสามารถพบกบัตวัเลือกนีไ้ด้ใน 2 ค าสัง่คือ Move Curve และ Offset Move Curve  

โดย Geometric Conditions ท่ีมีอยู่ใน Curve Finder จะมีดงัตอ่ไปนี ้

  Select Tangent 

  Select Parallel 

  Select Collinear 

  Select Concentric 

  Select Equal Radius 

  Select Symmetric 

  Select Offset 

  Select Coincident Vertex 

  Select Vertex on Curve 

  Select Chamfer 

  
ท าไมถึงควรใช้ค าส่ังนี ้??? 

ส าหรับผู้ ใช้งานท่ีมีการแก้ไข Sketch ท่ีมีขนาดใหญ่หรือมีรายละเอียดมาก จะช่วยประหยัดและเวลาในการเลือก
เส้นได้เป็นอย่างดี  

 

สามารถเข้าถึงค าส่ังได้อย่างไร ??? 

Application 
จะสามารถใช้งานได้เม่ืออยู่ในหมวดการท างานของ Sketch เท่านัน้ 

โดยจะตดิอยู่ในค าสัง่ Move Curve   และ  Offset Move Curve  

Command Finder Move Curve   หรือ  Offset Move Curve  

Menu & Toolbar Edit > Curve > Move Curve    หรือ  Offset Move Curve  
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2D Synchronous Technology settings 

ในชดุค าสัง่ 2D Synchronous Modeling นัน้ ในทกุค าสัง่จะมีสว่นของ Setting อยู่บริเวณด้านลา่งของ Dialog 
Boxes ซึ่งใน Settings นีไ้ด้มีการเพิ่มตวัเลือก ดงัรูปด้านลา่ง  

    
NX9.0    NX10.0  

   

ซึ่งตวัเลือกนีจ้ะเป็นตวัควบคมุ Angle of Adjacent sides และ Behavior of Arcs.  

 Size เป็นการเลือกวา่ต้องการท่ีจะรักษาระยะและขนาดของเส้นท่ีท าการแก้ไขให้เลือกเป็นแบบ Maintain 
แตถ้่าเลือกเป็นแบบTrim and extend ก็จะเป็นการยืดหรือตดัเส้นอ่ืนท่ีเก่ียวข้องออกไปด้วย ดงัรูป
ด้านลา่ง 
 

 

 

 Size = Trim and Extend             Size = Maintain 

Keep Tangent เป็นตวัควบคมุและรักษาสภาพการ Tangent ของเส้นตรงกบัสว่นโค้ง 

Keep Orthogonal เป็นตวัช่วยในการรักษาสภาพของความเป็นมมุฉากเม่ือมีการแก้ไขเส้น โดยจะมีผลท าให้เส้นอ่ืน
โดยรอบยงัท ามมุอยู่ในลกัษณะเดมิ  
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สามารถเข้าถึงค าส่ังได้อย่างไร ??? 

Application 

จะสามารถใช้งานได้เม่ืออยู่ในหมวดการท างานของ Sketch เท่านัน้ 

โดยจะตดิอยู่ในค าสัง่ Move Curve  , Offset Move Curve    

และ Resize Curve  

Command Finder Move Curve , Offset Move Curve , Resize Curve 

Menu & Toolbar 
Edit > Curve > Move Curve    หรือ  Offset Move Curve    

หรือ Resize Curve  
 
 
 
 

Optimize 2D Curve 
เป็นค าสัง่ท่ีใช้ส าหรับแก้ไขและปรับปรุงเส้น 2D ท่ีผา่นการ Import เข้ามาในหมวด Sketch  โดยผู้ใช้งานสามารถ

ท่ีจะก าหนดคา่ Distance Threshold และ Angle Threshold เพ่ือตัง้เง่ือนไขในการปรับปรุงเส้น ดงันี  ้
การปรับปรุงเส้นและจดุโดยการเอาออก 

o แก้ไขโดยการน าเอาเส้นท่ีมีการ overlap ออก 
o แก้ไขโดยการน าเอาเส้นท่ีมีขนาดเลก็ๆ ตดิๆ กนัออก 
o แก้ไขโดยการน าเอาจดุสว่นเกินออก 

การปรับปรุงเส้นโดยการเปล่ียนเส้นแบบแทนท่ีให้กบัเส้น splines , conic , Line และ Arcs 
o แทนท่ีเส้น splines หรือ conic ด้วยเส้นตรงและเส้นโค้งเม่ือมีคา่ distance threshold ตรงตามเง่ือนไข 
o ปรับปรุงเส้น splines โดยการน าเอาคา่ C0 knot points และคา่ self-intersections ออก 

 

ท าไมถึงควรใช้ค าส่ังนี ้??? 
การ Import เส้น 2D เข้ามาท างานใน Sketch นัน้อาจจะเกิดการ Error ของเส้นแบบตา่งได้ง่าย โดยค าสัง่ Optimize 2D 
Curve นีจ้ะช่วยในการแก้ไขเส้นแบบตา่ง 

 
สามารถเข้าถึงค าส่ังได้อย่างไร ??? 

Application Modeling 

Command Finder Optimize 2D Curve  
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Creating sketch splines 

NX10 ได้ท าการเพิ่มความสามารถในการสร้างเส้น Splines ในหมวด sketch เพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถสร้างเส้น 
Splines ได้ง่ายและสะดวกขึน้ 

Studio Spline command 
เมื่อผู้ใช้งานท าการสร้างหรือแก้ไขเส้น Splines แบบ by poles  ก็จะสามารถก าหนดค่า Tangent 
Continuity แบบ G1 และ G2 ได้ในขณะที่เร่ิมสร้างจดุ start และ end poles. โดยการ drag Mouse. 

Top Border bar มีการเพิ่ม Snap Point แบบใหม่คือ Poles     ซึง่อยู่ในส่วนของ Top Border bar เพื่อให้สามารถ
เลือกจดุ Pole บนเส้น Spline ได้  

Point construction มีการเพิ่ม Option : Spline Pole    ในการเลือกจดุบนเส้น Spline เข้าไปในชดุค าสัง่ที่มีการเลือก
แบบจดุ เช่น ค าสัง่ Line, Arcs 

 

สามารถเข้าถึงค าส่ังได้อย่างไร ??? 

Prerequisite สามารถใช้งานได้ในหมวด Sketch 

Command Finder Studio Spline  

 

 

Trimming sketch recipe curves 
 

ผู้ใช้งานสามารถท าการใช้ค าสัง่ Quick Trim, Make Corner, Fillet และ Chamfer กบัเส้นท่ีได้มาจากค าสัง่ 
recipe curves โดยไมต้่องท าการหยุดการท าการของ associative 

และในครัง้แรกท่ีมีการ Trimming เส้นท่ีได้จากการ recipe curve จะปรากฎค าเตือนวา่  the associativity will 
be removed. (ความสมัพนัธ์ของเส้นนีจ้ะถกูน าออก) 
 

สามารถเข้าถึงค าส่ังได้อย่างไร ??? 

Prerequisite 
You must be working in an active sketch. 
The Home tab→Direct Sketch group→Create Inferred Constraints option must be turned on. 

Command Finder 

Quick Trim  

Make Corner  

Fillet  

Chamfer  
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Creating WAVE links in a sketch 
ผู้ใช้งานสามารถท าการสร้างความสมัพนัธ์ให้กับชิน้งานท่ีอยู่ภายนอกการ Work part ได้โดยการใช้ค าสัง่ 

Constraint และ Dimension ท่ีอยู่ในหมวด Sketch 
 โดยการสร้างความสมัพนัธ์แบบนี ้คล้ายกบัการสร้าง WAVE Link ของการท าการ Assembly  

 

 
ท าไมถึงควรใช้ค าส่ังนี ้??? 

เพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถสร้างความสมัพนัธ์ได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึน้ และยงัเป็นรูปแบบเดียวกบัการสร้าง 
ความสมัพนัธ์แบบ Assembly อีกด้วย 

 

สามารถเข้าถึงค าส่ังได้อย่างไร ??? 

Application Modeling 

Prerequisite You must be working in an active sketch in an assembly.  

Command Finder 
Rapid Dimension   ,  Geometric Constraints  
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What’s new NX10 

 

Modeling 
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Fill Surface enhancements 
 

ค าสัง่ Fill Surface มีการเปล่ียนวธีิการท่ีมีอยู่ในรายการของ Shape Control ดงันี ้

 

 

   

NX9     NX10 

1. เปล่ียนจาก Pass Through Curves ไปเป็น Fit to Curves. 

2. มีการเพิ่มค าสัง่ Fit to Facet Body เข้าไปใน shape control method  เพ่ือใช้ส าหรับการปิดผวิ Facet 

 

ท าไมถึงควรใช้ค าส่ังนี ้??? 

เพ่ือส าหรับปิดผวิ Surface ท่ีมี gaps หรือรู 

สามารถเข้าถึงค าส่ังได้อย่างไร ??? 

Application Modeling : Insert > Surface > Fill Surface 

Command Finder Fill Surface  
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Aero Design 
 

Aero Design เป็นกลุม่ค าสัง่ใหมท่ี่ถกูสร้างขึน้มาเพ่ือ รองรับการออกแบบยานพาหนะทกุรูปแบบ ซึ่งชดุค าสัง่นี ้
สามารถใช้งานได้ในทกุ Applications. 

 Aero Flange 
เป็นค าสัง่ท่ีใช้ส าหรับสร้างชิน้งานท่ีมีลกัษณะของ flange body โดยการใช้วธีิการ offset จากเส้นขอบ

ไปถึงผวิ Surface ของชิน้งาน ดงัรูปด้านล่าง 

 

Open flange as part of web 
 

 

Closed flange as part of access panel 

 

 Aero Rib 
เป็นค าสัง่ท่ีช่วยในการสร้าง Rib ให้กบัชิน้งานในลกัษณะแบบผนงับาง โดยการยืดผวิไปตามเส้น Guide  

 

Aero ribs as part of web 
 

 

Closed aero rib as part of web 

 

 Aero Shelf 
เป็นค าสัง่ท่ีใช้ส าหรับท าการ offset faces ไปตามขอบของชิน้งาน  

 

Closed aero shelf 
 

 

Aero shelf extension 
(two reference objects) 
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 Aero Step 
เป็นค าสัง่ท่ีช่วยในการสร้างชิน้งานตา่งระดบั โดยมีวธีิการคือการ offset จากผวิเดิม ซึ่งจะแบง่การ Offset เป็น
แบบ region face   

 
ในการสร้างผวิต่างระดบั ผู้ ใช้งานสามารถระบุได้วา่ต้องการอย่างไร เช่น length, depth, thickness และ offset. 

 

Aero step middle offset 

 

 

Aero step offset to plane 

 
สามารถเข้าถึงค าส่ังได้อย่างไร ??? 

Application Modeling : Insert > Aero Design 

Command Finder Aero Flange , Aero Rib , Aero Shelf , Aero Step  
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Face Blend enhancements 
 

NX10 ได้มีการปรับปรุงค าสัง่ Face Blend ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ โดยการปรับปรุง
ความสามารถในครัง้นีน้ัน้ จะน ามาแทนท่ีค าสัง่ Soft Blend ซึ่งในรุ่นตอ่ๆ ไปนัน้จะไมมี่ Soft-Blend  

 Multiple blend solutions  
เพิม่ option ในสว่นของ Cross Section ให้มีมากขึน้ เชน่ Rolling Ball, Naturally Varying, Circular และ Constant 
Radius blends  

   
NX9      NX10 

 
 Blend Face continuity 
เพิม่ความสามารถในการเช่ือมตอ่ผิว Surface ทัง้ 2 ผวิ ทัง้แบบ tangent continuous และ curvature continuous  

 Blend constraint curves 
เพิม่ความสามารถในการเลือกเส้น Curve ส าหรับขอบของ Face-blend โดยสามารถเลือกได้ทัง้แบบ Curve , แบบ 
Feature Edge ซึ่งเป็นรูปแบบเดียวกับค าสัง่ Soft-Blend 

 

Face chains selected 

 

 

Constraint curves selected 

 

 

Face blend to constraint curves 

 

 New Trimming option 
เพิม่ความสามารถในการ Trim คือ Trim to Short Input Faces โดยผู้ใช้งานสามารถเลือก เปิด-ปิด ได้ ดงัรูป 

 

 

 

Trim Input Faces to Blend Faces 

Trim Long Input Faces to Extended Rail  
Trim Input Faces to Blend Faces 

Trim Long Input Faces to Extended Rail 
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 Option name changes 
มีการเปล่ียนช่ือเรียกในสว่นของ Shape ท่ีอยู่ในกรุ๊ปของ Cross Section ดงันี ้

 Tangent Symmetric เป็น Symmetric Conic. 
 Tangent Asymmetric เป็น Asymmetric Conic. 

 Forced constant width method 

เพิม่ความสามารถในการสร้าง Face-Blends โดยสามารถปรับให้เป็นแบบ Asymmetric ได้ เพ่ือให้สามารถสร้าง
แนว Face Blend ท่ีแปลกออกไป และยงัสามารถก าหนดรูปร่างของ Radius ได้มากขึน้อีกด้วย 

 

Symmetric 

 

 

Asymmetric 
Skew ratio determines asymmetric positioning 

ท าไมถึงควรใช้ค าส่ังนี ้??? 

 สามารถสร้างแนว Face-Blend ได้หลากหลายมากยิ่งขึน้ 
 สามารถสร้างแนว Face-Blend ได้กบัผิวท่ีซบัซ้อนได้ง่ายยิ่งขึน้ 
 สามารถใช้การเลือกเส้น constraint curves แบบ Soft-Blend ได้ 
 สามารถเลือกการ Trim แบบ long face chain เพ่ือยืดผวิของ Face-Blend  
 สามารถเลือกปรับเปล่ียนได้ทัง้แบบ symmetric หรือ asymmetric ในสว่นของ constant-width blend. 

สามารถเข้าถึงค าส่ังได้อย่างไร ??? 

Application Modeling 

Command Finder Face Blend  
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Edge Blend enhancements 
เพิม่ความสามารถของค าสัง่ Edge Blend  

 Curvature continuity 

ผู้ใช้งานสามารถเลือกเปล่ียนแนวรอยตอ่ขอบของการท า Edge Blend ให้เป็นแบบ curvature continuous หรือแบบ 
G2 ได้ เพ่ือให้แนวของการท า Face Analysis นัน้ ตอ่เน่ืองและเป็นระเบียบมากยิ่งขึน้  

 

 

Blend Face Continuity = Tangent Blend Face Continuity = Curvature 

 Segment blending 
ปรับปรุงการสร้างแนว Edge-Blend โดยการลดรอยตอ่ของ segment ลง เพ่ือให้แนวของ Edge-Blend นัน้สวยงาม
และเป็นระเบียบมากขึน้ ดงัรูปด้านลา่ง 

 

 

Segment Blend to Match Face Segments Segment Blend to Match Face Segments 

 

สามารถเข้าถึงค าส่ังได้ที่ ??? 

Application Modeling 

Command Finder Edge Blend  
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Replace Face enhancement 
เพิม่ความสามารถของค าสัง่ Replace Face โดยสามารถใช้ Datum Plane ในการท า Replace Face ได้ ดงัรูป 

 

 

สามารถเข้าถึงค าส่ังได้ที่ไหน ??? 

Application Modeling 

Command Finder Replace Face  

 

 

Law Extension enhancements 
เพิม่ความสามารถของค าสัง่ Law Extension ซึ่งท าให้ค าสัง่สามารถยืดผวิ Surface ได้ Smooth มากยิ่งขึน้ โดย

การใช้วธีิ Angular Correction ในการสร้าง Surface 

 
สามารถเข้าถึงค าส่ังได้อย่างไร ??? 

Application Modeling and Shape Studio 

Command Finder Law Extension  

Location in dialog box Angle Law group→Angular Correction 
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Trim Sheet enhancements 

NX10 ได้มีการเปล่ียนช่ือของค าสัง่ Trimmed Sheet ไปเป็นค าสัง่ช่ือ Trim Sheet โดยมีการเพิม่ความสามารถ
ของค าสัง่ดงันี ้

 มีการเปล่ียนช่ือเรียกใน Cue line จากค าวา่ Target selection ไปเป็นค าว่า Select sheet bodies to trim. 

 มีการเปล่ียนช่ือเรียกใน Cue line จากค าวา่ Region ไปเป็นค าว่า Select regions to keep or discard. 

 มีการเปล่ียนช่ือเรียก Boundary Objects ไปเป็นค าวา่ Boundary. 

 

 

สามารถเข้าถึงค าส่ังได้อย่างไร ??? 

Application Modeling and Shape Studio 

Command Finder Trim Sheet  

 
 
 

Synchronous Modeling Blend option 
NX10 ได้มีการเพิม่ตวัเลือกในการลบผิวของค าสัง่ Delete Face ท่ีอยู่ในหมวดของ Synchronous Modeling 

โดยได้มีการเพิม่การลบผวิแบบ Blend เข้าไป ซึ่งสามารถน าไปใช้ลบผวิได้ดงันี ้
 สามารถลบ Blends ได้ทัง้แบบ constant และแบบ variable radius 
 สามารถลบ Notch blends  

 
 สามารถลบ Cliff blends 

 
 

สามารถเข้าถึงค าส่ังได้อย่างไร ??? 

Application Modeling 

Command Finder Delete Face  
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Trim and Extend 
ค าสัง่ Trim and Extend ได้มีการปรับเปล่ียน ดงันี ้

 การท างานแบบ By Distance และแบบ Percentage of Measured ได้ถกูเอาออก โดยให้ไปใช้ในค าสัง่ Extend 
Sheet แทน 

   
NX9       NX10 

สามารถเข้าถึงค าส่ังได้อย่างไร ??? 

Application Modeling and Shape Studio 

Prerequisite A sheet to trim and additional boundary geometry. 

Command Finder Trim and Extend  
 

Extend Sheet 
เป็นค าสัง่ท่ีเพิม่ขึน้มาใหมใ่น NX10 โดย มีการท างานคล้ายกบัค าสัง่  Trim and Extend  ท่ีเป็นแบบ By Distance 

และแบบ Until Selected ดงัรูป 

 

Extend using offset 

 

Extend until selected 

สามารถเข้าถึงค าส่ังได้อย่างไร ??? 

Application Modeling and Shape Studio 

Command Finder Extend Sheet  
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What’s new NX10 

 

NX Realize Shape 
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Revolve Cage 
เป็นค าสัง่ใหมท่ี่อยู่ในหมวดของ NX Realize Shape เป็นค าสัง่ท่ีใช้ส าหรับการหมนุรอบแกน โดยการเลือกเส้น  

Polylines หรือ ขอบของชิน้งาน cage  

 

เส้น Polyline ท่ีใช้ในการท า Revolve Cage 

 

การ Revolve รอบแกน Y เป็นมมุ 360 องศา และมี 8 segments 

 

สามารถเข้าถึงค าส่ังได้อย่างไร ??? 

Application Modeling and Shape Studio 

Task environment NX Realize Shape 

Command Finder Revolve Cage  

 

Loft Cage 
เป็นค าสัง่ในการสร้าง Surface โดยอาศยัการเลือกเส้นท่ีเรียงเป็นแนวเดียวกนั 

 

การสร้างแบบ 2 segment polylines 
และ 3 ขอบ 

 

  โดย Surface ท่ีได้นัน้จะเป็นแบบ 1 segment 

 

สามารถเข้าถึงค าส่ังได้อย่างไร ??? 

Application Modeling and Shape Studio 

Task environment NX Realize Shape 

Command Finder Loft Cage  
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Sweep Cage 

เป็นค าสัง่ท่ีใช้ในการท า Sweep Cage สามารถใช้ขอบของ Cage หรือ Polyline ในการเลือกเป็น Section, 
Guide ก็ได้ 

 

เลือก 4 ขอบของ cage และ 2 guide polylines 

 

  Surface ท่ีได้จากค าสัง่ Swept cage 

สามารถเข้าถึงค าส่ังได้อย่างไร ??? 

Application Modeling and Shape Studio 

Task environment NX Realize Shape 

Command Finder Sweep Cage  

 

Tube cage 
เป็นค าสัง่ในการค างานท่อด้วย Tube Cage โดยอาศยัการเลือกเส้น Polyline เป็นเส้น Guide และเลือกขอบของ 

Cage เป็นเส้น Section 

 

เลือกเส้น Polyline 3 เส้นเป็น Guide 

 

ผลท่ีได้คือ Tube ท่ีมี 6 Segment 

สามารถเข้าถึงค าส่ังได้อย่างไร ??? 

Application Modeling and Shape Studio 

Task environment NX Realize Shape 

Command Finder Tube Cage  
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Extract Cage Polyline 
เป็นค าสัง่ท่ีใช้ส าหรับการท า Extract เส้น Curve ไปเป็นเส้น Polyline เพ่ือน าไปใช้งานกับค าสัง่อ่ืนๆ ในหมวด 

Realize Shape  เพราะค าสัง่ในหมวดนีไ้มส่ามารถน าเส้น Curve หรือ Line ไปท างานได้  

 

สามารถเข้าถึงค าส่ังได้อย่างไร ??? 

Application Modeling and Shape Studio 

Task environment NX Realize Shape 

Command Finder Extract Polyline  

 

Copy Cage 
เป็นค าสัง่ท่ีใช้ส าหรับการ Copy/Move ชิน้งาน Cage หรือเส้น Polyline  

  
สามารถเข้าถึงค าส่ังได้อย่างไร ??? 

Application Modeling and Shape Studio 

Task environment NX Realize Shape 

Command Finder Copy Cage  
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Sew Cage 
เป็นค าสัง่ท่ีใช้ในการรวมผิวของ Cage เข้าด้วยกนั หรือท าการซ่อมชิน้งาน Cage ท่ีมีสว่นท่ีขาดหายหรือแหวง่ไป 

 

   โดยท่ีผู้ใช้งานนัน้สามารถเลือกชิน้งาน 2 ชิน้งานท่ีมีปลายเปิด หรือเลือกขอบของชิน้งานก็ได้ เพ่ือให้ท าการ
เช่ือมตอ่กนั แตช่ิน้งานทัง้ 2 ชิน้งาน ต้องมี number of edges ท่ีเท่ากนั 

ส าหรับการเช่ือมตอ่ชิน้งานท่ีมี gaps ผู้ใช้งานนัน้จะต้องท าการเลือกไปท่ีขอบของ cage  

 
สามารถเข้าถึงค าส่ังได้อย่างไร ??? 

Application Modeling 

Task environment NX Realize Shape 

Command Finder Sew Cage  
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What’s new NX10 

 

Drafting 
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Restructure of the Drafting customer defaults 

เป็นการปรับปรุงโครงสร้างของการตัง้คา่ Customer default ใหม ่โดยมีการจดัเรียงไปในทิศทางเดียวกนักบั 
Drafting Preference dialog box การจดัโครงสร้างแบบนีจ้ะเป็นตวับง่ชีโ้ครงสร้างของ customer default ท่ีเรียกวา่ 
Subcategory ซึ่งจะท าให้หน้าตา่งของค าสัง่ดกูระชบักวา่เดมิแตส่ามารถเลือก option ในการใช้งานง่ายขึน้ 

 

 
สามาถเข้าถึงค าส่ังได้อย่างไร ??? 

Command Finder Customer Defaults 

Menu File→Utilities→Customer Defaults 

 
 
Borders and Zones enhancements 

1 = Application 

2 = Category 

3 = Subcategory 
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เป็นการปรับปรุงค าสัง่การปรับตัง้ค่าในส่วนของ Borders & Zones ท่ีอยู่ในการตัง้คา่ Drafting Preferences 
ซึ่งได้น าเอารูปแบบของการตัง้คา่แบบเดียวกบั Customer Default มาใช้ ซึ่งมีผลท าให้ผู้ ใช้งานสามารถเข้าถึงการตัง้คา่ได้
ง่ายขึน้ เข้าใจง่ายขัน้ 

 

 ส าหรับ Option ใหมข่อง preference and setting มีดงัตอ่ไปนี ้ 
 สามารถปรับแตง่ขนาดของหวัลกูศรได้ละเอียดมากยิ่งขึน้ 

 

 สามารถเลือกการแสดงผลของสญัลกัษณ์ trimming marks ได้ 2 แบบ คือ triangle trimming mark และ 
corner trimming mark. 

 

 แสดงขนาดของ Size กระดาษ ไว้ท่ีมมุลา่งขวาของกรอบ 

 

 สามารถระบตุวัอกัษรท่ีอยู่นอกกรอบได้ 
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 สามารถปรับตัง้คา่ของ margin โดยก าหนดจาก drawing border และ trimmed หรือ untrimmed drawing 
sheets. 

 
สามารถเข้าถึงค าส่ังได้อย่างไร ??? 

Application Drafting 

Command Finder Drafting Preferences  

Location in dialog box 

Drawing Format→Borders and Zones→Border Display node 
Drawing Format→Borders and Zones→Border Margin node 
Drawing Format→Borders and Zones→Zone node 

Application Drafting 

Command Finder Borders and Zones  

Location in dialog box Settings group→Settings  

 
 
Fit support for angled text in tables 

NX10 Drafting  ได้มีการเพิ่มเตมิการปรับรูปแบบการท า Text Fit ท่ีอยู่ในตาราง ดงันี ้
 Wrap 
 Auto Size Text 
 Truncate 
 Overwrite Border 

 Abbreviate 
 Remove Spaces 
 Auto Size Row 
 Auto Size Column 

 

สามารถเข้าถึงค าส่ังได้อย่างไร ??? 

Application Drafting 

Prerequisite The Lettering Angle option in a cell must be set to something other than 0 degrees. 

Location in 
dialog box 

In the Drafting Preferences dialog box : Table→Common→Cell node→Fit Methods group 
In the Settings dialog box : Common→Cell node→Fit Methods group 
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Section View command 
ใน Version NX10 นี ้ ได้มีการรวมเอาค าสัง่ 

Section ทัง้หมดมารวมไว้ใน ค าสัง่เดียวคือ Section 

View   

 

 

 

 
 

 

 

Section line  

เป็นค าสัง่ใหมท่ี่ต้องใช้คูก่บัค าสัง่ Section View โดยจะเป็นค าสัง่ส าหรับการสร้าง Section Line ท่ีมีลกูษณะ
ซบัซ้อน หรือเอียงเป็นมมุได้ง่าย ซึ่งผู้ใช้งานสามารถคลิกเลือกจดุท่ีต้องการให้เส้น Section Line ผา่นได้เลย จากนัน้ก็เพียง
แคเ่ลือกค าสัง่ Section View แบบ Select Exiting Line  

 

Simple 

 

Stepped 

 Simple/Stepped 
 Half 
 Revolved 

 Folded 
 Unfolded Point to Point 
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Half 

 

Point to point (folded and unfolded) 

 

สามารถเข้าถึงค าส่ังได้อย่างไร ??? 

Application Drafting 

Command Finder Section Line  

Graphics window Right-click a drafting view→Add Section Line 

 
 

View break enhancements 
View Break ใน NX10 ยงัมี Dialog Box แบบเดียวกบั NX9 เพียงแต่ใน NX10 นัน้จะมีการเพิม่ในสว่นของ การ

รักษาสภาพของ Dimension ตา่งๆ ท่ีมีการบอกขนาดเอาไว้ก่อนท่ีจะมีการท า View Break ซึ่งถ้าเป็น NX รุ่นก่อนหน้านี ้ถ้า
เส้นของ View Break ผา่นบริเวณท่ีมีการบอกขนาดไว้แล้วนัน้ ก็จะถกูลบออก จากรูปด้านลา่งนัน้ จะเห็นว่ามีการใสข่นาด
ของ Radius และ Diameter เอาไว้ก่อนท่ีจะมีการท า View Break  

 

 

Pre-NX 10 

 

NX 10 
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สามารถเข้าถึงค าส่ังได้อย่างไร ??? 

Application Drafting 

Command Finder View Break  

Graphics window Right-click a view border→Add View Break 

Part Navigator Right-click a view node→Add View Break 

 
 
 
Single-sided dimensions 

เป็นค าสัง่ใหมท่ี่เพิง่มีใน NX10 คือ เป็นค าสัง่ท่ีใช้ส าหรับบอกขนาด โดยจะมีเส้นบอกขนาดและส่วนช่วยบอก
ขนาดเพียงด้านเดียวเท่านัน้ แตเ่ป็นค าสัง่ท่ีไมไ่ด้มี Icon แสดงบน toolbar ชดัเจน ซึ่งผู้ใช้งานจะต้องท าการบอกขนาดด้วย 
Dimension แบบปกตกิ่อน จากนัน้จึงเข้าไปตัง้คา่ใน Setting ของ Dimension นัน้ๆ และเลือกเป็นแบบ  Display as 

Single Sided Dimension  ซึ่งจะต้องใช้คูก่บั Option ช่ือ Flip Dimension Side  เพ่ือสลบัด้านของลกูศรของ 
Dimension 

 

 

Example of a linear single–sided dimension 

 

Example of an angular single–sided  
dimension 
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สามารถเข้สถึงค าส่ังได้อย่างไร ??? 

Application Drafting and PMI 

Graphics window 

Right-click while creating a dimension→Settings 

Double-click an existing dimension→Settings 

Location in dialog box Single Sided node→Display as Single Sided Dimension  

 
 

 

Linear dimension measurement types 
เป็นค าสัง่ในการบอกขนาด โดยท่ีเป็นตงัเลือกส าหรับการใสค่่าพกิดัความเพ่ือ คา่บวก-คา่ลบ ซึ่งโดยปกตจิะเป็นการ

บอกขนาดโดยท่ีอยู่ในบรรทดัเดียวกนักบัตวัเลข Dimension แต ่Option นีเ้ป็นการแสดงผลของคา่บวกสงูสดุและคา่ลบ
ต ่าสดุ โดยมีลกัษณะการแสดงผลทัง้หมด 3 แบบ คือ 

 General คือ การบอกขนาดแบบปกติ และตามด้วยพกิัดความเพ่ือ คา่บวก-ลบ 

 Directed คือ การบอกขนาดแบบแสดงผลค่าบวกสงูสดุ และคา่ลบต ่าสดุ แตจ่ะวดัจากจดุใดจดุหนึ่งเท่านัน้ 

 

 Feature of Size คือ การบอกขนาดแบบแสดงผลคา่บวกสงูสดุ และคา่ลบต ่าสดุ แตจ่ะวดัจากจดุกึ่งกลางของขนาด
นัน้ๆ 
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สามารถเข้าถึงค าส่ังได้อย่างไร ??? 

Application Drafting, PMI 

Prerequisite 

The Enable Directed Dimensions option in the Drafting Preferences dialog box must 
be set. 

Command Finder Linear  

Location in dialog 
box References group→Measurement Type 

 
Ordinate dimension enhancements 

เป็นการเพิ่มความสามารถของค าสัง่ Ordinate dimensions คือ 

 ผู้ใข้งานสามารถน าจดุ Origin เดมิมาใช้กบั View อ่ืนๆ ได้ โดยท่ียงัคงมีเส้นบอกขนาดออกจาก Origin  

 

 ผู้ใช้งานสามารถใช้ค าสัง่ใหมท่ี่ช่ือ Clip Ordinate Dimension Line  โดยเป็นค าสัง่ท่ีช่วยในการบอกขนาดใน
บริเวณท่ีมีขนาดเลก็ และไมส่ามารถวาง Dimension ลงไปได้หมด ค าสัง่นีก้็จะท าการขยาย View บริเวณนีอ้อกมา 
และท าการบอกขนาดแบบ Ordinate Dimension โดยท่ียงัคงอ้างอิงกบัจดุ Origin เดมิ 
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สามารถเข้าถึงค าส่ังได้อย่างไร ??? 

Application Drafting 

Command Finder Ordinate  

Location in dialog box References group→List group 

 
 

Automatic line breaks  
เป็นค าสัง่ท่ีช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถปรับแตง่ Dimension ท่ีมีการวางต าแหน่งตดักบั Dimension อ่ืนๆ โดยค าสัง่

นีจ้ะท าการเว้นช่องวา่งตรงบริเวณท่ีเกิดการตดักนัของเส้นบอกขนาด  

 
สามารถเข้าถึงค าส่ังได้อย่างไร ??? 

Application Drafting 

Location in dialog box 

In the Drafting Preferences dialog box: 
 Common→Line/Arrow→Break node→Format group→Create Breaks and Break 

Size 
In the Settings dialog box: 
 Line/Arrow→Break node→Format group→Create Breaks and Break Size 

 

 

Jogs on linear dimensions 
เป็นค าสัง่ส าหรับการบอกขนาด ในบริเวณท่ีคบัแคบ ซึ่งจะเป็นการท า Jog ให้ส าหรับ Linear Dimension โดย

ผู้ใช้งานจะต้องท าการบอกขนาดบอกปกตกิ่อน จากนัน้จึงเข้าไปตัง้คา่ใน Setting > Jog จากนัน้ก็จะเลือกได้เลยวา่ 
ต้องการเปิด Jog ด้านไหน ด้านท่ี 1 หรือด้านท่ี 2  
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สามารถเข้าถึงค าส่ังได้อย่างไร ??? 

Application Drafting and PMI 

Location in dialog box 

In the Drafting Preferences dialog box: 
 Dimension→Jog node→Linear Format Side 1 group and Linear Format Side 2 

group 
In the Settings dialog box: 
 Jog node→Linear Format Side 1 group and Linear Format Side 2 group 

 
 
 
 
Foreshortening symbols 

เป็นค าสัง่ในการสร้างสญัลกัษณ์ Foreshortening ให้กบั Dimension ท่ีบอกขนาดใน Break View  
 Add Foreshortening Symbol เป็นการเพิม่สญัลกัษณ์ Foreshortening เข้าไปในสว่นของลกูศร 
 Remove เป็นการเอาสญัลกัษณ์ Foreshortening ออกจาก Dimension 
 Remove all Foreshortening Symbols เป็นการเอาสญัลกัษณ์ Foreshortening ทัง้หมดออกจาก Dimension  
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สามารถเข้าถึงค าส่ังได้อย่างไร ??? 

Application Drafting  

Graphics 
window 

Double-click an existing dimension, or while creating a dimension, click the Edit  on-
screen button to enter the dimension edit mode, and then do one of the following: 

 Right-click the Extension Line, Arrow Line, or Leader Line access handle→Add 

Foreshortening Symbol or Remove All Foreshortening Symbols 
 Right-click the drag handle of an existing foreshortening symbol→Remove 

 

 

 

 

Adding segments to a composite Feature Control Frame 
 

เป็นค าสัง่ในการเพิ่ม Feature Control Frame เข้าไปอีกหลายบรรทดั หรือหลายสว่น โดยท่ียงัคงอยู่ใน 
Dimension เดียวกนั 

 
สามารถเข้าถึงค าส่ังได้อย่างไร ??? 

Application Drafting and PMI 

Command Finder Feature Control Frame  

Prerequisite In the Characteristics group, set the Frame Style option to Composite Frame. 

Location in dialog box Characteristics group→Add New Frame  
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Balloon enhancement 

เป็นการเพิ่มความสามารถในการใสล่กูศร ให้กบั Balloon โดยสามารถก าหนดให้โคนลกูศรอยู่ตรงบริเวณมมุของ 
Balloon ได้ โดยรูปร่างของ Balloon ท่ีสามารถท าได้คือ 3 เหล่ียม , 4 เหล่ียม และ 6 เหล่ียม 

  

 

 

 

 

 

 

 

สามารถเข้าถึงค าส่ังได้อย่างไร ??? 

Application Drafting 

Prerequisite The leader type for the balloon symbol must be set to Without Stub. 

Location in dialog box 

In the Drafting Preferences dialog box: 
 Annotation→Balloon node→Format group→Create Leader Attachment to 

Vertex 
In the Settings dialog box: 
 Balloon node→Format group→Create Leader Attachment to Vertex 

 

Inheriting PMI into a Drafting section view 

เป็นค าสัง่ในการบอกขนาดในส่วนของหมวด PMI และสามารถถ่ายขนาดนัน้มายงั Section View ได้ โดย 
Section View ท่ีสามารถถ่ายขนาดได้มีดงันี ้Simple , Stepped , Half , Pictorial , Half Pictorial 

Balloon Type Available Vertices 

Triangle Down, Triangle Up 
 

Square, Divided Square 
 

Hexagon, Divided Hexagon 
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สามารถเข้าถึงค าส่ังได้อย่างไร ??? 

Application Drafting 

Graphics 
window 

Right-click the border of an existing Drafting section view→Settings 
→Common→PMI 
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What’s new NX10 
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Sheet Metal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flange enhancement 
เป็นการเพิ่มความสามารถให้กบัค าสัง่ Flange โดยจะสามารถสร้าง Flange บนขอบของ contour flange และ Hem 

flange ได้ โดยท่ี Flange เหลา่นีก้็ยงัคงสามารถคล่ีออกได้แบบปกตอีิกด้วย   
 

 
สามารถเข้าถึงค าส่ังได้อย่างไร ??? 

Application Sheet Metal 

Command Finder Flange  

 

Unbend and Rebend enhancements 

เป็นการเพิ่มความสามารถให้กบัค าสัง่ Unbend และ Rebend โดยสามารถท า Unbend กบัชิน้งานท่ีมีการพบั
เป็นแนวโค้งได้ ชิน้งานท่ีมี joggles ได้ แตผู่้ใช้งานจะต้องท า Convert to Sheet Metal เสียก่อน 
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Advanced flange 

 

Joggle 

สามารถเข้าถึงค าส่ังได้อย่างไร ??? 

Application Sheet Metal 

Command Finder 
Unbend  

Rebend  

 

Convert to Sheet Metal enhancements 
เป็นการเพิ่มความสามารถของค าสัง่ Convert to Sheet Metal โดยจาก Version ก่อนหน้านีเ้ม่ือท าการ Convert 

to sheet metal แล้วจะไม่สามารถมองเห็นขอบของ การพบัท่ีเป็นส่วนโค้ง หรือขอบพบัท่ีเป็น Step หรือ Joggle ได้ ท าให้
ไมส่ามารถคล่ีชิน้งานในส่วนนีไ้ด้  

แตส่ าหรับ Version NX10 นี ้เม่ือท าการ Convert to sheet metal แล้ว ก็สามารถให้ค าสัง่ Unbend และ 
Rebend ท าการคล่ีชิน้งานตอ่ไปเลย ตามท่ีได้กลา่วไว้หวัข้อท่ีผา่นมา  

 

 

 
Original sheet metal part 

  

 

 
Use the Convert to Sheet Metal command to convert the bend faces of 
the advanced flange and joggle to sheet metal. 

 



53 
 

 

 

 
After conversion, use the Unbend command to flatten the advanced 
flange and joggle. 

  

สามารถเข้าถึงค าส่ังได้อย่างไร ??? 

Application Sheet Metal 

Command Finder Convert to Sheet Metal  

Location in dialog box Additional Geometry group 

 

Specifying a target body for creating normal cutouts 
โดยทัว่ไป NX ใน Version ก่อนหน้านี ้เม่ือผู้ใช้งานเลือกใช้ค าสัง่ Normal cutout จะไมส่ามารถเลือกได้วา่จะท า

การตดัชิน้งานไหน โดยจะต้องเขียนเส้น Sketch ส าหรับตดั Cutouts ลงบนผวิของชิน้งานนัน้ๆ  
แตส่ าหรับ NX10 นัน้สามารถเขียนเส้น Sketch ลงบน Datum Plane ใดๆ ก็ได้จากนัน้เม่ือผู้ใช้งานเลือกใช้ค าสัง่ 

Normal cutout ตวัค าสัง่ก็จะมีการถามวา่ ต้องการท่ีจะตดัลงไปบนชิน้งานไหน 
 

 

 
Original sheet metal part 

 

 

 

Specify the normal cutout section. 

For this example, Limits = Through All. 

 

 

 
Select the target body. 
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NX creates the cutout on the specified target body. 

 Where do I find it? 

Application Sheet Metal and Flexible Printed Circuit Design 

Command Finder Normal Cutout  

Location in dialog box Target group→Select Body option 

Specifying a target face for creating bends and jogs 
โดยทัว่ไป NX ใน Version ก่อนหน้านี ้เม่ือผู้ใช้งานเลือกใช้ค าสัง่ bends หรือ jogs จะไมส่ามารถเลือกได้วา่จะ

ท าการพบัชิน้งานไหน โดยจะต้องเขียนเส้น Sketch ส าหรับพบั  bends หรือ jogs ลงบนผวิของชิน้งานนัน้ๆ  
แตส่ าหรับ NX10 นัน้สามารถเขียนเส้น Sketch ลงบน Datum Plane ใดๆ ก็ได้จากนัน้เม่ือผู้ใช้งานเลือกใช้ค าสัง่ 

bends หรือ jogs ตวัค าสัง่ก็จะมีการถามว่า ต้องการท่ีจะพบัลงไปบนชิน้งานไหน 
 

 

 
Original sheet metal part 

 

 

 

Specify the bend line. 

The bend line must lie on a plane that is parallel to the 
target face. 

 

 

 
Select the target face. 
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NX creates the bend on the body of the specified target 
face. 

   

 

 

สามารถเข้าถึงค าส่ังได้อย่างไร ??? 

Application Sheet Metal and Flexible Printed Circuit Design 

Command Finder Bend   Jog  

Location in dialog box Target group→Select Face option 

 
 
Gusset enhancements 

เป็นการเพิ่มความสามารถให้กบัค าสัง่ gussets โดยสามารถใช้ Datum Plane มาระบตุ าแหน่งของ Gusset โดย
ท่ี datum plane นัน้จะต้องท ามมุตัง้ฉากกับแกนของ bend. และยะงสามารถท าการคล่ีออกได้ด้วยค าสัง่ Flat Pattern อีก
ด้วย 

 

 

Square gusset 

 

Round gusset 
 

Example In the example, the flange is unbent to create a normal cutout and then rebend. Notice that NX 
removes the gusset feature after the unbend operation. 
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To retain the gusset after the unbend operation, in the Part Navigator, reorder the Gusset feature 
after the Rebend feature to re-create the gusset. 

Model History 

Datum Coordinate System (0) 

SB Tab (1) 

SB Flange (2) 

SB Unbend (3) 

Datum Plane (4) 

SB Normal Cutout (5) 

SB Rebend (6) 

SB Gusset (7) 
 

 

 

 

 

Flattening bends with gusset features 

เม่ือผู้ใช้งานท าการคล่ีชิน้งานด้วยค าสัง่ Unbend นัน้ ก็จะปรากฎเส้นแนวของ Gusset บนแผน่คล่ี แตถ้่า

ผู้ใช้งานไม่ต้องการให้ปรากฎเส้นแนวนี ้ก็สามารถเลือกยกเลกิได้จาก Check box ท่ีช่ือ Extract Gusset Curves  ซึ่ง
จะอยู่ภายในค าสัง่ Unbend  

 

 
 

สามารถเข้าถึงค าส่ังได้อย่างไร ??? 

Application Sheet Metal 

Command Finder 
Gusset     Unbend  
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Location in dialog 
box 

Gusset dialog box→Location group→Specify Plane options 

Unbend dialog box→Additional Curves or Points group→Extract Gusset Curves  
check box 

 

 

 

 

What’s new NX10 

 
CAM 
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General enhancements 
 
 
Creating the IPW in the background 

สามารถสร้าง in-process workpiece (IPW) ส าหรับ operations งาน drilling หรือ milling ในขณะท่ีใช้งาน 
operation อ่ืนอยู ่ด้วยการใช้ค าสัง่ Parallel Create 3D IPW ซึ่งการท างานจะคล้ายกับการใช้งานค าสัง่ Parallel 

Generate โดยการสร้าง IPW ด้วยค าสัง่นี ้จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการใช้งานเม่ือ 

 เม่ือคณุไมต้่องการรอ การสร้าง IPWs ของ operation ก่อนหน้าท่ีคณุจะท าการ simulate หรือ generate ใน 
operation ถดัลงมา   

 คณุจะสามารถใช้ออปชัน่ Show Thickness by Color เพ่ือตรวจสอบ IPWs ของชดุ operations นัน้ๆได้ทนัที  

ในขณะก าลงัสร้าง IPW ทัง้ใน operation เดียว หรือหลาย operation 

 จะปรากฏสญัญาลกัษณ์ หน้า operation ท่ีก าลงัสร้าง IPWs ใน Operation Navigator 

 สามารถยุตคิ าสัง่ในขณะก าลงัท าการสร้าง IPW ด้วยการคลกิขวา แล้วเลือก Stop Parallel Create 3D  

หลงัจากท าการสร้าง IPW ใน column ของ IPW ใน Operation Navigator จะแสดงสถานะของ operation ดงันี ้

 Generated 
 Not generated 
 Out of date 
  
สามารถเรียกค าส่ังได้ที่ 

Application Manufacturing 

Prerequisite Generate the operations before you attempt to create an IPW and then select them. 
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Ribbon bar Home tab→Workpiece group→Parallel Create 3D  

Operation Navigator Right-click one or more selected operations→Workpiece→Parallel Create 3D IPW  

 

 

 

 

 

Verification settings and playback enhancements 
Keyboard shortcuts 

สามารถใช้ปุ่ ม Playback ในการควบคมุขณะท าการ Verify ได้ดงันี ้

Step Right arrow key 

Step Backward Left arrow key 

Forward to Next Operation Page Up key 

Rewind to Previous Operation   Page Down key 

หากต้องการให้เคล่ือนท่ีตอ่เน่ือง สามารถกดปุ่ มค้างไว้ได้ 

Note สามารถใช้ arrow keys ในการเล่ือนแถบบน selected list ได้ 

Tool Path Visualization settings 

 ในขณะนีก้ารตัง้คา่ใน Tool Path Visualization dialog box ขณะ verify จะถกูเก็บไว้ตลอด ยกเว้นแตก่ารเล่ือนคา่
บน list ข้อมลูด้านบน ท่ีจะไม่เก็บไว้ 

Note NX จะไมเ่ก็บการตัง้ค่าใน dialog boxes เม่ือมีการเปิดโปรแกรมขึน้ใหม่ 

Tool path display during playback 

ในออปชัน่การแสดง Tool Path จะมีออปชัน่เพิม่ขึน้คือ Start to Current Motion เพ่ือใช้แสดง Tool Path ตัง้แต่
จดุเร่ิมต้น จนถึงจดุท่ี Tool ก าลงัท างานอยู่ 
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Start to Current Motion 
 

All 

 

สามารถเรียกค าส่ังได้ที่ 

Application Manufacturing 

Prerequisite 

ต้องมี operation ท่ี generate เรียบร้อยแล้ว จึงจะสามารถ เลือก  

arrow key ส าหรับก าหนดการเคล่ือนท่ีในต าแหน่งตา่งๆ  

ตัง้คา่ท่ีจ าเป็น เพ่ือง่ายตอ่การเปิด Tool Path Verification dialog box มาใช้งานในครัง้ถดัไป 

Location in dialog box Replay or 3D Dynamic tab→Tool Path list→Start to Current Motion 

 

 

Displaying cutter paths  
ส าหรับ operation ของงาน milling และ drilling สามารถใช้ค าสัง่ในการแสดง tool path ในแถบ Home เพ่ือกรองการ
แสดง tool path ท่ีเลือกใน Operation Navigator 

 Show Cutting Moves 

 Show Non Cutting Moves 

 Show Tool Center This option affects ball tipped cutters only. 

 End Point 
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Note o ไมจ่ าเป็นต้องตัง้คา่ environment variable เป็น UGII_CAM_TP_DISP_ENDPOINTS เพ่ือแสดง end 
points 

o ถ้าท าการปิดทัง้หมด Show Cutting Moves และ Show Non Cutting Moves, NX จะปิดการแสดงผล 
เม่ือเลือก operation ใน Operation Navigator 

สามารถเรียกค าส่ังได้ที่ 

Application Manufacturing 

Prerequisite เลือก operation ท่ีต้องการใน Operation Navigator 

Ribbon bar Home tab→Display group 

 

Displaying cutter paths 
Display group 

 

ใช้สองออปชัน่ใหมนี่ใ้นการแสดงผล ซึ่งสามารถเลือกได้ในแถบของ Home ส าหรับการจดัการการแสดงผล เม่ือ
ท าการเลือก หรือแก้ไข operation  

Display Drop-down 

 

ใช้ออปชัน่ Display Tool Path  เพ่ือแสดง tool path อย่างรวดเร็ว ซึ่งออปชัน่นีร้องรับการแสดงผลของ 
display group ด้านบน (show cutting move, show non cutting move) 

ใช้ออปชัน่ Replay Tool Path  เพ่ือแสดง tool path ทัง้หมดท่ีตัง้ไว้ ใน Display Options ซึ่งรวมถึง tool 
และการแสดง tool path, feed rates, arrows, line numbers และออปชัน่ generation คณุสามารถเปิดใช้งาน Display 

Options จาก Options group เม่ือจะท าการสร้าง หรือแก้ไข operation  

Coloring Drop-down 
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คณุสามารถตัง้ค่าการเปล่ียนสีของการเคล่ือนท่ีกดังาน ตาม operation หรือ tool  

ภาพท่ีแสดงอยู่นีเ้ปิดจากชิน้งาน sim06_mill_5ax_cam... จากโฟล์เดอร์ของ 
\MACH\samples\nc_simulation_samples ชึ่งจะท าการเลือกสาม operation ในแตล่ะภาพ 

ROUGHING 

FACE_TOP  

CAVITY_TOP  

CAVITY_MILL  

 

 

 Motion Type 

สามารถใช้ออปชัน่ Motion type เพ่ือแสดงลกัษณะการกดัรูปแบบนีไ้ด้ตัง้แต่ NX 9.0.2. 

การเคล่ือนท่ีของ Tool path จะแสดงเป็นสี ซึ่งสามารถตัง้การการแสดงสีได้ท่ี Options→Edit Display→Path 

Display Colors และคณุสามารถท่ีจะเปล่ียนสีให้แตกต่างกนัได้เช่นสีของ engage, retract, rapid, and cutting 
moves. 

จากภาพตวัอย่างเป็นการแสดงสีท่ีโปรแกรมตัง้มาให้ 

 

 Tool 
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ใช้ออปชัน่ Tool ในการแสดง non-rapid moves ของ tool paths ด้วยสีท่ีแตกตา่งกนัในแต่ละ tool  

จากตวัอย่างเป็นการแสดง tool path ตามสีของ tool สอง tool path แรกใช้ tool เดียวกนั จะแสดงเป็นสีน า้เงิน 
สว่นโปรแกรมท่ีสามมีการเปล่ียน tool สีท่ีแสดงจะเป็นสีเขียว 

 

 Operation 

ใช้ออปชัน่ Operation ในการแสดง non-rapid moves ของ tool paths ด้วยสีท่ีแตกต่างกนัในแต่ละ operation 

ในตวัอย่างสี tool path ของ FACE_TOP operation จะเป็นสีน า้เงิน สี tool path ของ CAVITY_TOP 
operation จะเป็นสีเขียว และสี tool path ของ CAVITY_MILL operation จะเป็นสีเหลือง 

 
Customer defaults for tool and operation colors 

สีของการใช้งาน by Tool หรือ Operation จะถกูรียกเข้ามาใช้งานตามค่าของการเลือกแสดงในรูปแบบของ by tool และ 
by operation 

สี และ Font ของ Rapid Motion จะเป็นสีแดง และเป็นเส้นปะ 
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Tip สามารถเข้าไปปรับตัง้ค่า customer default ได้ด้วยการเลือก File tab→Utilities→Customer Defaults - 
Manufacturing – User Interface – Tool Path Display  

 

สามารถเรียกค าส่ังได้ที่ 

Application Manufacturing 

Prerequisite เลือก operations ใน Operation Navigator หรือท าเลือก edit operation. 

Ribbon bar Home tab→Display group 

 

 

 

Connecting tool path segments after edits 
ใช้ออปชัน่ใน Transfer/Rapid group ของการ Trim Tool Path ตอ่ tool path ท่ีถกูตดัออก ในระหวา่งการใช้งาน Tool 
Path Editor  

Transfer at 
Direct ใช้ direct เช่ือมตอ่ปลายท่ีถกูตดัไปยงัจดุท่ีต้องการเข้างาน ใน

การเร่ิมเข้างานครัง้ถดัไป  

Clearance ตัง้คา่ความสงูของ clearance ส าหรับการเคล่ือนท่ีย้าย
ต าแหน่ง 

Lowest Safe Z ใช้งานในลกัษณะของ direct ก่อน แตถ้่าหากวา่ตรวจพบวา่
ยกไมพ้่นชิน้งาน ก็จะปรับไปใช้ในลกัษณะ previous safe Z-
level plane 

Smooth สร้างคา่การย้ายต าแหน่งตามคา่ default ซึ่งจะยงัไมส่ามารถ
ปรับแตง่ 
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Smooth connections 

Plane ช่วยให้คณุสามารถก าหนด plane ในการเคล่ือนท่ีย้าย
ต าแหน่ง ระหวา่งท่ีคณุใช้การ Trim  

 

Transfer using 
None ไมมี่การระบกุารเคล่ือนย้ายต าแหน่ง 

Ramp on 
Shape 

สร้างลกัษณะการเข้างาน ตามรูปร่างของชิน้งาน ในการเข้างาน
ครัง้แรก 

Lift and 
Plunge 

ปรับแนวการเข้า และออกตามแนวตัง้ และใสค่า่ความสงูของ Lift 
and Plunge  

 

Height ตัง้คา่ความสงูส าหรับการยก เพ่ือเคล่ือนท่ีไปต าแหน่งถัดไป 

สามารถเรียกค าส่ังได้ที่ 

Application Manufacturing 

Command Finder Edit tool path 

Operation 
Navigator Right-click operation→Tool Path→Edit 

Location in dialog 
box 

[Tool Path Editor] dialog box→Edit Actions group→Trim →[Trim Tool Paths] 
dialog box→Transfer/Rapid group 
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Trimming tool paths in the Tool Path Editor 
คณุสามารถตดั tool path โดยการเลือกพืน้ท่ีบนหน้าจอใช้งาน ตามแนวระนาบ ด้วยเคร่ืงมือในการช่วยเลือกดงันี ้

 Rectangle 

 Lasso 

 Polygon 

Tip 
สามารถเพิม่รูปแบบการเลือก Select by Polygon โดยใช้ Command Finder ค้นหา Select by Polygon  คลกิ
ขวาแล้วเลือก Add to Top Border Bar และท าการเลือก customize เพ่ือลาก Select by Polygon ไปวางยงัต าแหน่ง
ท่ีต้องการ หรือวางใน Selection list. 

คณุสามารถระบรูุปแบบการเช่ือมตอ่ของการเคล่ือนท่ีในรูปแบบ smooth จากในรูป tool path ท่ีเห็น ผนงัด้านท่ี (1) และ 
(2) มีการชนกบั tool holder ซึ่งคณุสามารถท่ีจะท าการ trim พืน้ท่ีจอง tool path บริเวณนีอ้อกไปได้  

 

คณุสามารถเลือก trim พืน้ท่ีด้านในด้วยการเลือก
กรอบส่ีเหล่ียมดงัรูป 

เม่ือสว่นแรกแก้ไขเรียบร้อย เลือก trim อีกครัง้ เพ่ือเลือก trim 
ด้านในกรอบส่ีเหล่ียมส่วนท่ีสอง 
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คณุสามารถท าทัง้สองด้านในครัง้เดียว ด้วยการเลือก trim outside แล้วเปล่ียนรูปแบบการเลือกเป็น Lasso (shown) หรือ 
Polygon  

 

Smooth connections between trimmed motions 

จากรูปเป็นการแสดงการ trim path ด้วยการใช้ออปชัน่ smooth connections  

 

สามารถเรียกค าส่ังได้ที่ 

Application Manufacturing 

Prerequisite ต้องแก้ไข tool path ท่ีท าการ generated แล้ว 

Command Finder Edit Tool Path 
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Operation 
Navigator [Select operation]→right-click→Tool Path→Edit 

Location in dialog 
box 

Edit Actions→Trim →Trim Tool Paths dialog box→Trim Geometry 
group→Geometry = Selection in View 

เลือกลกัษณะการเลือก trim บนแถบ Top Border bar 

 

 

Milling 
 
Cut regions and cut order in Flowcut Single operations 
Cut Regions dialog box จะปรารฎขึน้เม่ือใช้ค าสัง่ Flowcut ซึ่ง Segments จากใน version ก่อน จะมาอ้างอิงในรูปแบบ
ของ region แทน 

ใช้งาน Flowcut Single operation เลือก Cut Regions dialog box เพ่ือ reorder, divide, หรือ delete regions ของ 
flowcut path  

Regions to 
Cut group 

Name 
column 

แสดง cut regions ต าแหน่งของ cut order เพ่ือท าการย้ายต าแหน่ง ด้วยการ
ลากไปวางในต าแหน่งท่ีต้อการ และยงัสามารถเปล่ียนช่ือ cut region ใน 
column ได้ตามต้องการ 

Divide 

ช่วยในการก าหนดจดุเพ่ือแบง่ cut region ท่ีเลือกไว้ ซึ่ง NX จะใช้จดุท่ีใกล้ที
สดุใน region ในการคลกิมาวางเป็นจดุแบง่ และจะเกิดตวัเลขของจดุขึน้ เม่ือ
น า mouse cursor ไปวางบริเวณจดุ เพ่ือให้ง่ายตอ่การตดัสนิใจ 

 

Reverse 

กลบัทิศทางการกัดของ region ซึ่ง NX จะแสดงทิศทางด้วยลกูศร จาก
จดุเร่ิมต้นของ region 
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Delete 

ลบ region ออกจาก tool path 

 

สามารถเรียกค าส่ังได้ที่ 

Application Manufacturing 

Prerequisite สร้าง หรือแก้ไข Flowcut Single operation และ generate operation 

 

 

Cut region control for Flowcut Reference Tool 

คณุสามารถแบง่ cut area ใน Flowcut Reference Tool operation เพ่ือให้สามารถตัง้ค่า Cut Order list ได้ตามความ
ต้องการของ User และใน Flow Cut Drive Method dialog box คณุยงัสามารถปรับคา่องศาความชนัของผิวเพ่ือแบง่ cut 
region ได้อีกด้วย 

Region sizes 

คณุสามารถควบคมุขนาดของ region ด้วยการ Merge หรือ divide ได้ตามต้องการ ซึ่ง NX จะท าการ update ทนัทีท่ีมี
การแก้ไข 

ตวัอย่างการ merged regions 
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Region 11 Region 12 Regions merged as one 

ช่ือเม่ือมีการสร้าง region 

<operation_name> _R_1 

<operation_name> _R_2 

เม่ือท าการ divide regions ตวัเลขของ region ท่ีถกูแบ่งออกมาจะเรียงกนัล าดบั อย่างเช่น ถ้าคณุ divide 
Operation_R_1 ผลท่ีได้ก็จะเป็นตามนี ้

Operation_R_1_1 

Operation_R_1_2 

Cut regions and cutting sequence 

คณุสามารถควบคมุ region ด้วยการเลือกกดัตามล าดบัท่ีต้องการ ลบบริเวณท่ีไม่ต้องการ เพ่ือข้ามพืน้ท่ีไม่ต้องการกดันัน้
ไป  

ตวัอย่างข้อมลู Cut Regions  

Name Cut Order Containment Type 

Operation Regions 

FLOWCUT_REF_TOOL_R_1 1 
 

Flow 

FLOWCUT_REF_TOOL_R_1 2 
 

Flow 

FLOWCUT_REF_TOOL_R_1 3 
 

Flow 

FLOWCUT_REF_TOOL_R_1 4 
 

Flow 

FLOWCUT_REF_TOOL_R_1 5 
 

Flow 

FLOWCUT_REF_TOOL_R_1 6 
 

Flow 

FLOWCUT_REF_TOOL_R_1 7 
 

Flow 

FLOWCUT_REF_TOOL_R_1 8 
 

Flow 

FLOWCUT_REF_TOOL_R_1 9 
 

Flow 

Cut order labels ใน graphics display ใช้เทียบกบั Cut Regions list 
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คณุสามารถท างานดงัตอ่ไปนีไ้ด้อีกด้วย 

 ควบคมุ cut pattern และปรับ tool path parameter ภายในแต่ละ cut region ก าหนดรูปแบบ region เป็น steep 
หรือ non-steep Control the cut pattern and other tool path parameters within each cut region. Define a 
region as steep or non-steep และ NX จะประยกุต์ใช้ Flowcut Drive Method ท่ีตัง้คา่ไว้อย่างเหมาะสม 

 ปรับรูปแบบ containment ส าหรับ region. 

 ปรับเปล่ียนทิศทางการท างานของ flowcut region cut direction 

Editing updates 

คณุสามารถท างานดงัตอ่ไปนีไ้ด้ 

 Drag regions เพ่ือเปล่ียนต าแหน่งใน cut order. 

 Undo เพ่ือเปล่ียนคา่ท่ีแก้ไขกลบัคืนมา 

 ท าการบนัทึกคา่ล าดบัการกดั ซึ่งจะใช้กบัการ generate และบนัทึกเม่ือมีการปรับปรุง tool path  

ท าไมถึงควรใช้ 

เพ่ือให้สามารถจดัการ region ในแตล่ะพืน้ท่ีการกดัได้อย่างมีประสทิธิภาพ ปรับปรุงผวิงานละเอียดให้ดียิ่งขึน้ ลดการสกึ
หรอ และเพิม่ประสทิธิภาพของเคร่ืองมือตดั 

สามารถเรียกค าส่ังได้ที่ 

Application Manufacturing 

Prerequisite A Flowcut Reference Tool operation 

Location in dialog 
box 

Flowcut Ref Tool dialog box→Drive Method group→Method row→Edit  

Flow Cut Drive Method dialog box→Output group→Cut Order→User 
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defined→OK 

Flowcut Ref Tool dialog box→Actions group→Generate →Cut Regions 
dialog box 

 

 

Corner smoothing 

คณุสามารถใช้ smooth corners ใน Zlevel cut patterns ของ Flowcut Reference Tool operations เม่ือใช้งานคณุ
สามารถท่ีจะ 

 ตัง้คา่ steep และ non-steep regions ส าหรับ Zlevel 

 เลือก Corner Smoothing ใน cutting parameter 

 ก าหนดขนาด Radius เพ่ือใช้กบั corners 

Previous versions of NX NX 10.0 

  

ท าไมถึงควรใช้ 

เม่ือคณุกดังานท่ีมีความแขง็ หรือกดังาน high speeds ควรเลือกเป็นการท างานในลกัษณะโค้งของทกุมมุ ซึ่ง corner 
fillets สามารถท าประโยชน์ได้ดงันี ้

 ป้องกนัการเปล่ียนทิศทางอย่างฉับพลนั และอาจมีผลกระทบกบั cutter ซึ่งอาจเกิดความเครียดมากเกินไปบน
เคร่ืองมือ และเคร่ืองมือตดั   

 ช่วยในการสร้าง tool part ส าหรับสง่ออกเป็นแบบ Nurbs เพราะรูปแบบการเดนิแบบ smooth ง่ายตอ่การออกเป็น 
Nurbs มากกวา่เป็นมมุ 

ออปชัน่ Corner Smoothing ช่วยให้คณุควบคมุ tool path ส าหรับงานละเอียดได้ดียิ่งขึน้ และเพิม่ประสทิธิภาพในการ 
machine 

สามารถเรียกค าส่ังได้ที่ 
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Application Manufacturing 

Location in 
dialog box 

[Flowcut Reference Tool operation]→Cutting Parameters→Corners tab→Path Shape 

in Corners group→Smoothing row→All Passes 

 

 

Automatic cut pattern direction 

คณุสามารถเลือกใช้ออปชัน่ Automatic ในสว่นของ pattern direction เม่ือเลือก cut pattern เป็นแบบ Follow Periphery 
ซึ่ง pattern direction จะเลือกระหวา่ง Inward และ Outward ให้กบั cut level และ cut region ตามเง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้

 ส าหรับงานท่ีเป็นแบบเปิดดงัรูป tool จะเข้างานด้านนอก และท างานเข้าไปหาจดุศนูย์กลาง  

 

 ส าหรับงานท่ีมีกรอบด้านนอก หรือเป็นชิน้งานปิด tool จะลงจากด้านนอก และท า slot ไปยงัจดุเร่ิมต้น และกัดงาน
ออกด้านนอก หรือ engage ลงด้านในหากเป็นชิน้งานปิด แล้วกดัออกหาผนงั 

 

 ส าหรับรูปแบบการกัดในลกัษณะ Outward กบังานในลกัษณะ bosses จดุเข้า และแนวการเข้าสามารถเปล่ียนแปลง
ได้ 

  

Previous NX results NX 10.0 results 
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1 = Entry point 

2 = Region start point 

 Pockets, ช่องวา่ง หรือหลมุ จะคดิเป็นเนือ้เปิดในการ engage ให้อตัโนมตัิ  

Previous NX results NX 10.0 results 

 

 

ท าไมถึงควรใช้ 

การใช้ pattern direction แบบ Automatic จะช่วยปรับลกัษณะการท างานของ tool path ให้ทรงประสทิธิภาพมากขึน้ 
และได้อายกุารใช้งานของ tool ท่ียาวนานขึน้ 

สามารถเรียกค าส่ังได้ที่ 

Application Manufacturing 

Location in dialog 
box 

Cutting Parameters dialog box→Strategy tab→Cutting group→Pattern 

Direction→Automatic 

 

 

 
Using a boundary with the Area Milling drive method 
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Specify Trim Boundaries 

ใช้ค าสัง่ Specify Trim Boundaries ควบคมุบริเวณท่ีต้องการกดังาน contour ใน Area Milling 

รองรับพืน้ท่ีการกดัได้ทัง้ พืน้ท่ีเดียว หรือมากกว่า ส าหรับการเลือกขอบเขต bounding objects ซึ่งสามารถเลือกขอบเขต
เป็นขอบ, curves หรือจดุ และขอบเขตจะ project ลงบนชิน้งานตามแนวแกนของ boundary plane  

Edge as boundary 
  

   

Cut Region Boundary edge, trim inside Tool Path 

Sketch as boundary 
 

  



76 
 

Sketch as boundary 
 

Boundary sketch, trim outside Tool Path 

Closing gaps 
 

คณูสามารถปลอ่ยระยะห่างระหว่างเส้น หรือขอบของงาน ซึ่งระยะห่างดงักลา่วจะปิดให้อตัโนมตั ิ 

  

ลกูศรแสดงการปิดระยะห่าง ในการใช้ trim boundary 
outside 

Tool Path 

Nested boundaries, no overlap 
 

สามารถก าหนดขอบเขตของ boundaries ซ้อนกนัดงัภาพ 

  

Outer boundary trim outside 

Inner boundary, trim inside 

Tool Path 
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Linear open boundary 
 

คณุสามารถก าหนด boundaries แบบเปิดได้ 

  

Mouse clicks at (1) and (2) define two points, off part, as 
an open boundary 

Tool Path 

Trim boundary options 

ออปชัน่ trim boundary สามารถใช้งานใน Contour Area จะปรากฏออปชัน่เม่ือเปล่ียนรูปแบบการกัดเป็นแบบ . Area 
Milling  

 Fixed Contour 

 Contour Surface Area 

Contact tool position 

เม่ือคณุก าหนด tool position เป็นแบบ Contact, NX จะท าการเคล่ือนท่ีจดุ contact ของ tool ไปยงัแนว project กบั
ขอบเขตของผวิ ท่ีท ากับ boundary แทนการวางโดยใช้ center ของ tool 

Area milling geometry with boundaries 

ใน Geometry ของ Operation Navigator คณุสามารถสร้าง MILL_AREA geometry group และสร้าง trim boundaries 
ไว้ภายใน เม่ือเราต้องการแก้ไข trim boundaries เพ่ือเปล่ียน geometry area จะแก้ไข operations เป็นแบบ multiple ได้  

NX จะแสดง Geometry list เม่ือเลือกเป็นแบบ Contour Area operation subtype เท่านัน้ ถ้าคณุสร้างจาก Fixed 

Contour หรือ Contour Surface Area คณุต้องแก้ไข drive method เป็น Area Milling ก่อน จึงจะปรากฏ Geometry list 
ในสว่นของ Trim boundary  
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สามารถเรียกค าส่ังได้ที่ 

Application Manufacturing 

Prerequisite คณุต้องมี operation งาน contour ท่ีใช้ drive method ในรูปแบบ Area Milling  

Location in dialog box Geometry group→Specify Trim Boundaries  

 

 

Contact tool position on Area Milling boundaries 
เม่ือคณุก าหนด Contact tool position, NX จะวาง tool ตามรูปแบบการเลือกของพืน้ท่ีท่ีต้องการกดั 

 

ชิน้งานตวัอย่างนีมี้ทัง้ผวิเว้า และนูนอยู่ในขอบเขตของเส้น 
sketch ส่ีเหล่ียม 

 

เม่ือ project ตามแนวแกน Z ตามตวัอย่าง ขอบเขตจะอยู่
บนผวิทัง้ท่ีเป็นสว่นเว้า และส่วนโค้ง 
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จะเห็นได้วา่แนว tool เม่ือมองตามแนวแกน Z จะวางอยู่บน
ขอบเขตพอดี 

 

เม่ือใช้ tool position แบบ On บนพืน้ผวิท่ีมีความชนั บางผวิ
ท่ีมีความโค้งเว้า อาจเก็บไมห่มด และสว่นท่ีโค้งนนู อาจถกู
เก็บออกนอกขอบเขตท่ีต้องการ ท่ีเป็นเช่นนีเ้พราะจดุในการ 
contact ของ tool อาจต้องการระยะออกจาก boundary  
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จะเห็นได้วา่ เม่ือใช้แนวแกน too เหมือนเดมิ กบัการเปล่ียน 
tool position เป็นแบบ Contact ต าแหน่งของ tool จะ
สามารถเคล่ือนท่ีเกินออกไปได้ หรือหยดุก่อนถึงขอบเขต ซึ่ง
ขึน้อยู่กบัความลาดเอียงของผวิ  

 

ออปชัน่ Contact positions จะเป็นการใช้จดุ contact ของ 
tool ท่ีสมัผสักบัผวิเป็นขอบเขต ซึ่งจะมัน่ใจได้วา่จดุท่ีสมัผสั
อยู่ในขอบเขตของ boundary ไมอ่อกไปนอกขอบเขต หรือ
ไปไมถ่ึง  

สามารถเรียกค าส่ังได้ที่ 

Application Manufacturing 

Prerequisite 

สร้าง หรือแก้ไข operation ท่ีใช้ drive method แบบ Area Milling และสร้าง boundary หรือแก้ไข 
boundary เพ่ือบอกขอบเขตการเคล่ือนท่ีของ tool  

Operation dialog 
box Specify Trim Boundaries  

Location in dialog 
box Trim Boundaries dialog box→Boundaries group→Tool Position list→Contact 
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Swarf Blade tool axis enhancement Swarf Blade tool axis enhancement 

ส าหรับ operation งานเก็บละเอียด blade ได้ปรับออปชัน่ Swarf Blade ให้ดียิ่งขึน้ ด้วยการปรับแนวแกนให้เหมาะสมกบั
ผวิงาน 

 

  

 

Previous versions 
 

Current version 

ถ้าคมตดัของ tool มีความมากพอ การ swarf ก็จะสามารถกดัเก็บละเอียดได้ภายในการกนัเพียงครัง้เดียว ซึ่ง NX จะใช้
แนวการกดัในเหมือนกนัถึงแม้วา่จะเป็นการกดัหลายๆชัน้ลงไป 

สามารถใช้ออปชัน่ Tilt Clearance Angle เพ่ือก าหนดองศาการ lead เม่ือเร่ิมต้นเข้าท างาน และจบการท างาน แต่
สามารถปรับเป็นค่าบวกได้เท่านัน้  

 

  

 

Tilt Clearance Angle = 20 
 

Tilt Clearance Angle = 0 

Note เราขอแนะน าออปชัน่ Swarf Blade กบั ruled surfaces แตจ่ะไมเ่หมาะสมกับงานใน
ลกัษณะ complex curvatures 
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Ruled surface กบัแนวท่ีสมบรูณ์แบบ 
 

Complex curvature มีความเส่ียงท่ีจะมีเนือ้เหลือ หรือเข้าเนือ้งาน 

สามารถเรียกค าส่ังได้ที่ 

Application Manufacturing 

Command Finder 
Create Operation  

Location in dialog 
box 

Create Operation dialog box→Type list→mill_multi_blade→Operation Subtype 

group→Blade Finish  

 

 

Improving surface finish on corners and filletsCurve/Point drive method 
เม่ือคณุใช้การท างานในลกัษณะ Curve/Point คณุสามารถท่ีจะ 

 วางต าแหน่งของ tool เคล่ือนท่ีไปตามเส้นขอบของ geometry ท่ีระบคุา่ offset ด้วยการใช้ออปชัน่ Offset Left  

 ปรับต าแหน่ง contact point ในระยะแนว tangent ของจดุท่ีไมใ่ช่ center ของ tool เช่นการใช้ bull nose หรือ end 
mill เม่ือคณุท าการกดัไปรอบๆ แนวแกน แนวท่ีปรับจะเท่ากนัรอบแนวแกน  

 Chamfer. 

การปรับปรุงนีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือให้ได้ผวิงานกดั 5 แกน ของงาน rotary floors ท่ีดีขึน้ ซึ่งการใช้งาน Curve/Point ไมไ่ด้มี
เฉพาะการใช้งานกบั rotary floors เท่านัน้ การเปล่ียนแปลงยงัสามารถใช้งานในหมวดของการท างานอ่ืนได้อีกด้วย เม่ือ
แนวแกนไมไ่ด้ตัง้ฉากกบัผิวงาน คณุจะเห็นความแตกต่างนีเ้ช่นกนัในงาน 3 แกน จะปรากฏออปชัน่  Offset Left เช่นกนั  

Following edges at an offset 

NX ท าการสร้าง tool path ตามลกัษณะของ  

1. Offsets จากการเลือกขอบ หรือเส้น ตามแนว cut area surface เพ่ือสร้าง drive curves 
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2. Checks gouges กบั part หรือ geometry และลบส่วนท่ีพบใน gouge ถ้าคา่ offset น้อยเกินไปก็จะไมท่ าการสร้าง 
tool path  

Note การระบคุา่ offset ไปด้านขวา ให้ใสค่า่เป็นลบ 

ในตวัอย่าง drive curves เป็นการเลือกจากขอบของชิน้งาน 

Part to machine 

 

Cut area and edges to offset 

 

Tool diameter = 3 mm 

Offset Left = 1.5 mm 

Drive curves 

 

Tool path 

 

Shifting the contact 

ตวัอย่างนีแ้สดงผลเม่ือมีการใส่คา่ shift ของ tool contact ด้วยคา่ 1.5 mm บน tool ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 3 mm  

Tool at default contact point Tool contact shifted 
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Chamfering with Curve/Point 

ใช้ chamfer tool และก าหนดคา่ stock เป็นลบ เพ่ือกดั chamfer เม่ือท าการ generate จะมี warning message เตือน 
เพ่ือท่ีจะด าเนินการ generate ตอ่ ให้ท าการคลกิ No ใน message box 

  

ท าไมถึงควรใช้ 

การปรับปรุงช่วยเพิม่คณุภาพของผวิงาน ซึ่งก่อนหน้านีไ้มส่ามารถท่ีจะ shift tool contact และไม่สามารถ offset curve 
ช่วยให้คณุไมจ่ าเป็นท่ีจะต้องสร้าง offset curve เพ่ือมาเป็น drive curve    

สามารถเรียกค าส่ังได้ที่ 

Application Manufacturing 

Prerequisite Curve/Point drive method 

Location in dialog 
box 

Curve/Point Drive Method dialog box→Drive Settings group→Offset Left and Tool 
Contact Shift 
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Performance enhancements for Floor Wall operations using a 3D IPW 

 

เวลาท่ีต้องการ generate หรือ operation กบัออปชัน่การ Preview ท่ีมีการปรับปรุงให้ดียิ่งขึน้ ประสทิธิภาพของ blank 
และ 3D IPW ก็จะทรงประสทิธิภาพมากขึน้ด้วย จะเห็นได้ชดักบังานท่ีมีความซบัซ้อนสงู 

สามารถเรียกค าส่ังได้ที่ 

Application Manufacturing 

Command Finder Floor and Wall with IPW  

 
 
Hole machining 
 
 
Boss milling and threading operations 

มี operations ส าหรับงาน mill และงาน thread boss คณุจะสามารถเลือกได้เฉพาะ boss จากภายใน operation นี ้
เท่านัน้  

  

Boss Milling  Boss Thread Milling  

ตามรูปแบบ operation นี ้สามารถ machine ได้เฉพาะรูเท่านัน้  
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 Hole Milling 

 Thread Milling 

ปุ่ มเลือก Specify Hole or Boss  ปัจจบุนัเปล่ียนช่ือเป็น Specify Feature Geometry ภายในแตล่ะ operation คณุ
จะสามารถเลือก หรือแก้ไขได้เฉพาะค่าท่ีเหมาะสมกับ เท่านัน้ feature geometry 

ท าไมถึงควรใช้ 

รูปแบบของ operation แบบใหมช่่วยให้ง่ายในการก าหนดคา่ส าหรับงาน mill holes และ mill bosses 

สามารถเรียกค าส่ังได้ที่ 

Initial release NX 9.0.1 

Application Manufacturing 

Command 
Finder Create Operation  

Location in 
dialog box 

Create Operation dialog box→Type list→hole_making→Operation Subtype 

group→Boss Milling or Boss Thread Milling  

 
 
Milling chamfers on holes 

 

งาน chamfer รู สามารถใช้ Hole Chamfer Milling operation ส าหรับท า single chamfer บน multiple features 

 เลือก hole features เพ่ือ chamfer หรือเลือก geometry จาก graphics window ซึ่งอาจไมจ่ าเป็นต้องมี chamfer 
บน model 
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 ส าหรับ model chamfer เลือกพืน้ท่ี chamfer เพ่ือท าการ chamfer หรือเลือก geometry จาก graphics window 
ส าหรับ model ท่ีไมมี่ chamfer ให้ท าการเลือกผิวทรงกระบอกของรู และก าหนดขนาด counter sink diameter. 

 เม่ือองศาของ cutter tip ไมต่รงกบัองศาของ model chamfer  

o Operation จะปลอ่ยเนือ้งานทิง้ไว้ ถ้าองศาของ cutter น้อยกวา่มมุของชิน้งาน  

o Tool gouges จะท างานเม่ือมมุของ angle มากกวา่องศาของชิน้งาน และรายงานผลการ gouges 

ในสว่นของ operation จะเป็นตวัก าหนดคา่ของ in-process feature ส าหรับท าการ chamfer และสร้างวงกลมกดัรอบ
ขนาดของรู 

 

Chamfer in-process feature volume 
 

Chamfer tool path 

Tracking points 

NX สามารใช้ tracking point ตามท่ีคณุเลือก 

 

1 Tracking point บนจดุท่ีเห็นเป็นการใช้จาก drive point ใน operation 

Note เพราะการใช้ operation cuts chamfers บน holes ทัง้กบั model chamfer หรือไมมี่ model chamfer  NX จะใช้
วธีิการเลือก tracking point ถึงแม้วา่ tool จะกดัเข้าเนือ้ หรือกดัอากาศก็ตาม  

Contact and tracking data output 

NX มีออปชัน่ในก าหนดการปลอ่ยคา่ contact/tracking บน tool diameter มเิช่นนัน้ NX จะ outputs tool path ท่ีจดุ
กึ่งกลางปลาย tool อย่างเดียว 

สามารถเรียกค าส่ังได้ที่ 
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Application Manufacturing 

Prerequisite 

รอบรับเคร่ืองมือตดัประเภท chamfer mill, spot drill หรือ countersink ซึ่ง tool ต้องมีการ
ก าหนดคา่ดงันี ้ 

 Defined tracking point. 

Command Finder Create Operation 

Location in dialog 
box 

Hole Chamfer milling operation 

 Create Operation dialog box→Type list→hole_making→Hole Chamfer Milling 

 
Selecting the tracking point 

 Hole Chamfer Milling dialog box→Path Settings group→Drive Point list 

 
 
Machining through holes and blind holes together 
คณุสามารถจดักลุ่มรูทะล ุและรูท่ีไมท่ะล ุเพ่ือ machine ด้วยกนั จะช่วยให้ลดเวลาการท าโปรแกรม เพราะไม่ต้องแยก
โปรแกรมในการท างาน ด้วยการก าหนดออปชัน่ไว้ก่อนของค าสัง่ Group Features เพ่ือจดักลุม่ของ feature ซึ่งมีข้อมลู
เหมือนกนัได้แก่ diameters, thread pitch และ number of steps เม่ือถกูจดักลุม่เข้าด้วยกนัแล้ว NX จะละเว้นคา่ทัง้หมด
ของ depth attributes, including tolerances, chamfers และ thread lengths 

How it works 

ใน NX, through holes คือ STEPxHOLE features และ blind holes คือ STEPxPOCKET features, โดยท่ี x เป็นตวั
ระบจุ านวนของ steps ในแต่ละ feature เม่ือจดักลุม่ feature โดยใช้ออปชัน่ Predefined, NX จะ 

 รวม STEP1HOLE และ STEP1POCKET features ท่ีมีขนาด diameters เหมือนกนัเข้าไปยงักลุ่มของ 
FG_STEP1HOLE_STEP1POCKET feature  

 รวม STEP1HOLE_THREAD และ STEP1POCKET_THREAD features ท่ีมีขนาด diameters และระยะพิต
เหมือนกนัเข้าไปยงักลุม่ของ FG_STEP1HOLE_THREAD_STEP1POCKET_THREAD feature  

 ท าตามขัน้ตอนการท างานส าหรับ feature กบังาน multiple steps 

ถ้าลกัษณะของกลุม่จ าเป็นต้องมีขนาดของ diameters ท่ีแตกตา่งกนั NX จะสร้างช่ือกลุม่เป็น 
FG_STEP1HOLE_STEP1POCKET_1, FG_STEP1HOLE_STEP1POCKET_2 และอ่ืนๆ 

ตามตวัอย่างแสดงรูปแบบของรูท่ีแตกตา่งกนั และ NX จะท าการรวมกลุม่เข้าด้วยกนัอย่างไร  

Features to group 
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Features to group 

 

  STEP1HOLE_1  

 

  STEP2HOLE_5  

 

  STEP1HOLE_2  

 

  STEP2HOLE_6  

 

  STEP1POCKET_3  

 

  STEP2POCKET_7  

 

  STEP1POCKET_4  

 

  STEP2POCKET_8  

Features ใน Machining Feature Navigator หลังจากท าการ group 

WORKPIECE 

FG_STEP1HOLE_STEP1POCKET 

STEP1HOLE_1 

STEP1HOLE_2 

STEP1POCKET_3 

STEP1POCKET_4 

FG_STEP2HOLE_STEP2POCKET 

STEP2HOLE_5 

STEP2HOLE_6 

STEP2POCKET_7 

STEP2POCKET_8 
Sample part 

Features selected for FG_STEP1HOLE_STEP1POCKET 
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Drilling operation for FG_STEP1HOLE_STEP1POCKET 

 

ค าสัง่ Group Features มีออปชัน่ดงันี ้

 None groups features ไมมี่คณุลกัษณะท่ีเหมือนกนั 

 All groups features only ถ้าคณุลกัษณะทัง้หมดเหมือนกนั 

สามารถเรียกค าส่ังได้ที่ 

Application Manufacturing 

Machining Feature Navigator 

 Right-click in the background→Group Features 

Grouping selected features 

 Right-click selected features→Group Features 

Location in dialog box Group by group→Identical Attributes list →Predefined 
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Enhancements to control drilling depth 
คณุสามารถควบคมุความลกึการเจาะ ส าหรับงาน drill และงาน step drill ได้ตามแนวทางดงันี ้ 

 ใสค่า่บวก (1) หรือคา่ลบ (2) ใน bottom stock กบังาน blind holes 

  

 ใสค่า่ bottom offset (1) กบังาน through holes 

 

 ใช้ออปชัน่ MODEL_DEPTH กบังาน drill เพ่ือหาคา่ความลกึท่ี tool ลงไปสมัผสักบัชิน้งาน  

ใช้ออปชัน่นี ้เพ่ือควบคมุความลกึส าหรับรูอ่ืนท่ีมีคณุลกัษณะไมเ่ก่ียวข้อง หรือไมต้่องการ 

 ใช้ออปชัน่ Position Tool Shoulder เพ่ือก าหนด contact point วา่จะอยู่ท่ี tool tip หรือ tool shoulder 

Note ออปชัน่ Position Tool Shoulder จะแยกออกจากออปชัน่ MODEL_DEPTH  

Drilling to tool contact depth 

Use the MODEL_DEPTH option to drill to where the tool contacts the part. You control the drilling depth by 
choosing whether the tool contact point is at the tool tip or the tool shoulder. In the following example, (1) is a 
hole modeled with a flat bottom and (2) is a hole modeled with a tip angle. 
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Position Tool Shoulder =  

 

Position Tool Shoulder =  

ถ้าคณุเจาะรูท่ีมี tip angle แตกตา่งกนับนชิน้งาน operation จะเหลือเนือ้งานไว้ หรือจะกนัเนือ้งานหายไป แล้วแตค่า่ของ 
drill tip 

 ถ้าคณุใช้ลกัษณะของ tool shoulder ในการก าหนดต าแหน่ง tool และ drill tip angle น้อยกวา่ model tip angle จะ
ได้ operation ท่ีปลาย tool ลกึลงไปมากกวา่ปลายของรูเจาะ 

 ถ้าคณุใช้ลกัษณะของ tool shoulder ในการก าหนดต าแหน่ง tool และ drill tip angle มากกวา่ model tip angle จะ
ได้ operation ท่ีปลาย tool ไปไมถ่ึงปลายของรูเจาะ 

ตามตวัอย่างท่ีแสดง รูท่ี model มีองศาอยู่ที 122°  

Hole 

    

102° drill tip 

 

122° drill tip 

 

130° drill tip 

 
Position to tool shoulder 

 

Gouges 

 

Exact match 

 

Leaves material 
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Position to tool tip 

 

Leaves material 

 

Exact match 

 

Leaves material 

Conical holes 

ใช้ออปชัน่ Model Depth และ Bottom Stock ช่วยในการเจาะ conical holes จากตวัอย่างแสดง in-process features 
ส าหรับ operations ท่ีใช้กบังาน rough a tapered hole 

 

Volume to drill: 5 mm through hole with conical taper from 8 mm to 13 mm 

 

4 mm drill 

  Bottom Stock = 0 

  Bottom Offset = 1.0 

 

  5.5 mm drill 

  Bottom Stock = 0.1 
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  8 mm drill 

  Bottom Stock = 0.1 

 

  10 mm drill 

  Bottom Stock = 1.0 

Protecting part geometry below a through hole 

ใช้ออปชัน่ Model Depth และ Bottom Stock ส าหรับรูทะล ุเม่ือต้องการยืดระยะความลกึไปยงั part geometry 

Note เม่ือคณุเลือก Model Depth และชิน้งานทะล ุtool path จะยืดลงไปหา part geometry ท่ีมีอยู่ด้านลา่ง NX จะ
มองข้ามคา่ Bottom Offset ใน cutting parameter แต ่NX จะใช้คา่ใน Bottom Stock แทน  

จากตวัอย่างด้านลา่งจะแสดง in-process features และผลท่ีแตกตา่งของ tool path ระหวา่งออปชัน่ Machining Area 
และ Bottom Stock  
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Machining Area = 
FACES_CYLINDER_1 

 

Machining Area = 
MODEL_DEPTH 

1 Bottom Stock = 0 

(contact point) 

 

Machining Area = 
MODEL_DEPTH 

2 Bottom Stock = 5 

 

Bottom Offset = 2 

 

Bottom Offset = 2 

 

Bottom Offset = 2 

สามารถเรียกค าส่ังได้ที่ 

Application Manufacturing 

Location in 
dialog box 

Drilling to model depth 

 Feature Geometry dialog box→Common Parameters group→Machining Area list 
→MODEL_DEPTH 

 

Positioning to the tool shoulder or tool tip 

 Feature Geometry dialog box→Common Parameters group→Cutting Parameters 
subgroup→Position Tool Shoulder 

 

Adding bottom stock to blind holes 
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 Feature Geometry dialog box→Common Parameters group→Cutting Parameters 
subgroup→Bottom Stock 

 

Adding bottom offset to through holes 

 [Drilling operation] dialog box→Cutting Parameters→Cutting Parameters dialog 
box→Strategy tab→Extend Path group→Bottom Offset 

 
 
Enhancements to optimize drill sequencing 
คณุสามารถปรับล าดบัรูเจาะได้ตามรูปแบบดงันี ้

 จดัเรียงรูปแบบตามแบบ zig หรือ zig-zag เพ่ือให้ได้ระยะทางท่ีสัน้ท่ีสดุ จะใช้ลกัษณะขนานกบัแนวแกน หรือทิศทาง
ของแนวแกนท่ีเราเป็นคนก าหนด  

 Reverse ทิศทางใน list hole หรือ boss  

 เลือกรูเพ่ือเป็นก าหนดเป็นรูแรก หรือเป็นรูสดุท้าย  

สามารถดทูิศทางการเจาะได้ก่อน โดยไมต้่องออกมา generate  

 
Defining the hole sequence 

คณุสามารถจดัล าดบัของรูได้ใน HOLE_BOSS_GEOM geometry หรือจดัล าดบัได้ใน operation 

Operation Navigator — Geometry 

WORKPIECE 

HOLE_BOSS_GEOM   Defines the default hole sequence (1). 

SPOT_DRILLING   Uses the default sequence. 

DRILLING   Modified to use a reversed hole sequence (2). 

COUNTERSINKING   Uses the default sequence. 
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ใช้ออปชัน่ Reload List From Parent  ใน operation ดงึคา่เข้ามาภายหลงัจากมีการแก้ไข parent sequence 

Note ออปชัน่ Sequence group ใน Hole or Boss Geometry และ Feature Geometry จะแสดงค่าเบือ้งต้นเสมอ ล าดบั
จะท าการเปล่ียนแปลงตอ่เม่ือคลกิ Reorder List 

Machining holes using a zig or zig-zag pattern 

เพ่ือลดระยะทาง จึงมีการจดัเรียงรูปแบบการเจาะตามแบบ zig หรือ zig-zag เม่ือไหร่ก็ตามท่ีสามารถท าได้ NX จะใช้
ลกัษณะการเดนิขนานกบัแนวแกน หรือทิศทางของแนวแกนท่ีเราเป็นคนก าหนด  

จากตวัอย่างเป็นการเปรียบเทียบระหวา่ง tool path ในรูปแบบ zig และ zig-zag ท่ีมีจดุเร่ิมต้นเดียวกนั (1) point และตาม
ทิศทาง (2) X-axis 

Zig pattern 

 

Zig-zag pattern 

 

จากตวัอย่างเป็นการเปรียบเทียบระหวา่ง tool path รูปแบบThe zig-zag ท่ีมีจดุเร่ิมต้นเดียวกนั (1) point แตป่รับแนวแกน
ตา่งกนั (2) 

Primary direction along X-axis Primary direction along specified vector 
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Changing the start or end points 

ท าการก าหนดจดุเร่ิมต้น หรือจดุสดุท้ายของการเจาะ ด้วยการคลกิเลือกรูใน list และเล่ือน Move to top  หรือ Move 

to Bottom . 

Caution ไมแ่นะน าให้ท าการระบจุดุสดุท้ายในลกัษณะการท างานของ Zig หรือ Zig-zag เพราะทาง NX จะท าการเลือกจดุ
สดุท้ายให้เอง 

จากตวัอย่างเป็นการเปรียบเทียบหน้าตา่งการท างาน Hole or Boss Geometry เก่ียวกบั list และการ preview ล าดบัของ
รู ก่อนและหลงัการเปล่ียนรูเร่ิมต้น 

 

STEP1HOLE_1 เป็นรูเร่ิมต้น 

Item  Name 

 

1 
2 
3 
4 
5 
. 
. 
. 
25 

 STEP1HOLE_1 
 STEP1HOLE_2 
 STEP1HOLE_3 
 STEP1HOLE_4 
 STEP1HOLE_5 
. 
. 
. 
 STEP1HOLE_25 

 

เปล่ียนต าแหน่งเร่ิมต้นเป็น STEP1HOLE_5 ซึ่ง NX จะยงัคงซ่ือเดมิของรูไว้ 

Item  Name 
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1 
2 
3 
4 
5 
. 
. 
. 
25 

 STEP1HOLE_5 
 STEP1HOLE_4 
 STEP1HOLE_3 
 STEP1HOLE_2 
 STEP1HOLE_1 
. 
. 
. 
 STEP1HOLE_21 

สามารถเรียกค าส่ังได้ที่ 

Application Manufacturing 

Location in 
dialog box 

Defining the sequence for multiple operations 

 Hole or Boss Geometry dialog box 

Defining the sequence for a single operation 

 [Drilling operation] dialog box→Geometry group→Specify Feature 

Geometry→Feature Geometry dialog box 

Changing the sequence start or end location 

 Hole or Boss Geometry or Feature Geometry dialog box→Feature group→List 

subgroup→Move to top or Move to Bottom  
 

Zig or zig-zag pattern sequence 

Hole or Boss Geometry or Feature Geometry dialog box→Sequence 
group→Optimization→Primary Direction 

 
 
Tracking points for drilling tools 
Tracking point คือจดุอ้างอิงภายใน tool ท่ี NX ใช้ในการค านวณ tool paths 
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Drilling tools มีสอง tracking point ท่ี center line คือ 
SYS_CL_SHOULDER และ SYS_CL_Tip 

 

Step drills มีการเพิม่ tracking point ท่ี center line ของ
แตล่ะ่ step 

 

For example, SYS_CL_STEP1_BOTTOM is located 
at the bottom of the first step. 

คณุสามารถก าหนด tracking points ท่ีไหนก็ได้บน tool เพ่ือใช้กบั operation ของคณุ  

 
Using the tracking points in the drilling operation 

คณุสามารถก าหนดแยกกนัระหว่าง tracking points ส าหรับ non cutting และ cutting moves ในสว่นของ drilling 
operation 

 เพ่ือให้มัน่ใจได้วา่ปลาย tool ไมส่มัผสังาน ด้วยการเลือก tracking point ท่ี tool tip ส าหรับ non cutting moves 

 เพ่ือให้แน่ใจว่าต าแหน่ง tool เข้าถึงความลกึท่ีต้องการ ให้ท าการเลือก tracking point ให้สอดคล้องกบัรูเจาะ 
ตวัอย่างเช่น การเลือกใช้แบบ shoulder ของ tool drill หรือเลือก shoulder ของ step drill 

NX จะเปล่ียนการอ้างอิง tracking point ให้อตัโนมตัเิม่ือรูปแบบการเคล่ือนท่ีในแต่ละแบบ ตวัอย่างเช่น การก าหนด 
tracking point ใน operation ตามนี ้

 SYS_CL_Tip ใช้ tracking point ท่ีปลาย tool กบัทกุต าแหน่งในการเคล่ือนท่ี 

 SYS_CL_SHOULDER ใช้ tracking point ท่ี tool shoulder กบัการเคล่ือนท่ีใน drilling cycle  

ถ้าใช้งานกบังานเจาะอย่างเช่น Break Chip หรือ interrupted holes ใน operation จะใช้ 

 SYS_CL_Tip ส าหรับใช้ในการเคล่ือนท่ี traversal, approach และ departure ด้วย 
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 SYS_CL_SHOULDER ส าหรับใช้ในการเคล่ือนท่ี engage, cutting และ retract ภายใน drilling cycle 

Example outputs for different drilling cycle tracking points 

 

 

 

1 SYS_CL_TIP output: 

GOTO/-25.352,89.572,-24.403 

 

2 SYS_CL_SHOULDER output: 

GOTO/-25.352,89.572,-22.000 

สามารถเรียกค าส่ังได้ที่ 

Application Manufacturing 

Prerequisite Drilling tool 

Location in 
dialog box 

Define the tracking point: 

 Drilling tool dialog box→More tab→Tracking group→Tracking Points→Tracking 

Points dialog box 
 

Set the tracking point for non cutting positioning moves: 

 [Drilling operation dialog box]→Tool group→Cutter Compensation 
subgroup→Tracking Data list 

Note การระบ ุtracking point คณุจะต้องท าการ customize dialog box ส าหรับงาน drilling 
operation เพ่ือให้มีข้อมลู cutter compensation Tracking Data เพราะโดยพืน้ฐานแล้ว 
NX จะไมไ่ด้เปิดออปชัน่ ซึ่งจะใช้ tracking point ท่ี tool tip centerline 
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Set the tracking point for the drilling cycle: 

 [Drilling operation dialog box]→Path Settings group→Cycle Tracking Data list 

 
 
 
 
Integrated Simulation and Verification - ISV 
 
 
Finding machine, tool, and device components in a CAM or CMM setup 

ใน NX, เม่ือคณุเปิดชิน้งานใน CAM setup, NX Manufacturing จะหา component parts อย่างเช่น machine tools ท่ีใช้
ส าหรับ simulation ซึ่งในเวอร์ชัน่ก่อนหน้านี ้เม่ือใช้ assembly load options ตามคา่ From Folder, NX จะค้นหาชิน้สว่น
ใน folder ท่ีเลือกไว้ ด้วยการใช้ variables ตามนี ้

UGII_CAM_LIBRARY_INSTALLED_MACHINES_DIR 

เร่ิมใน NX 10, NX จะ search ไปยงั library tools และ devices โดยการใช้ variables ตามนี ้

 UGII_CAM_LIBRARY_TOOL_DIR 

 UGII_CAM_LIBRARY_DEVICE_DIR 

ใน CMM inspection, จะ search ไปยงั folders ด้วยการใช้ variables ตามนี ้

 UGII_INSPECTION_LIBRARY_INSTALLED_MACHINES_DIR 

 UGII_INSPECTION_LIBRARY_TOOL_DIR 

 UGII_INSPECTION_LIBRARY_DEVICE_DIR 

ท าไมถึงควรใช้ 

 

คณุสามารถใช้คา่ assembly load option เป็น From Folder, ถึงแม้วา่ CAM setup ของคณุยงัประกอบด้วย machine 
tools, solid cutting tools และ devices  

Note ถ้าคณุแก้ไข locations คณุต้องแก้ไข variables อย่างท่ีแสดง 
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ใน version ก่อนหน้านี ้ถ้าคณุไมท่ าการตัง้คา่ search folders, NX จะไมแ่สดง
ชิน้งานอย่างเช่น chucks, tailstock และ cutting tools ในชิน้งาน
sim15_millturn_setup_sinumerik_mm_dual_sync.prt sample setup 
assembly. 

 

ใน NX 10, แม้วา่จะขึน้ค าเตือนวา่หาบางชิน้งานไม่พบ แตก่็ยงัคงแสดงชิน้ส่วน
นัน้ๆได้  

สามารถเรียกค าส่ังได้ที่ 

Initial release NX 10.0 

Application Manufacturing 

Prerequisite Open a part that has a CAM setup 

 
 


