
หลักสูตร Autodesk Inventor
Freeform Modeling
ระยะเวลาในการอบรม: 2 วัน

หลักสูตร Autodesk Inventor Freeform 
Modeling เป็นหลักสูตรอบรมการออกแบบ 
Freeform Model ด้วยฟังก์ชัน Freeform 
ของโปรแกรม Autodesk Inventor ซึ่ง 
เป็นเทคนิคการสร้างโมเดลอีกแบบหนึ ่ง 
ซึ่งจะให้อิสระในการสร้างโมเดลมากกว่า 
โมเดลแบบพาราเมตริก (Parametric 
Modeling) ท่ีจะช่วยให้การออกแบบโมเดล 
ที่มีรูปทรงยาก ๆ ทำได้ง่ายขึ้น โดยเนื้อหา 
ในหลักสูตรจะประกอบไปด้วย การสร้าง 
ชิ ้นงานรูปทรงเรขาคณิตรูปแบบอิสระ 
(Freeform Part Geometry)  การแก้ไข 
เคลื่อนย้าย หรือลบผิวของชิ้นงาน Free-
form, การเปล่ียนผิวช้ินงาน Solid Modeling 
ให้เป็น Freeform Modelling พร้อมทั้ง 
ตัวอย่างการออกแบบชิ้นงานด้วยฟังก์ชัน 
Freeform 

เนื้อหาของหลักสูตร
เรียนรู้อินเตอร์เฟสของโมดูล Freeform

การสร้างชิ้นงานรูปทรงเรขาคณิตรูปแบบอิสระ (Freeform Part 

Geometry)

การแก้ไข ย้าย ลบ ชิ้นงานรูปทรงเรขาคณิตในรูปแบบอิสระ

การแยกและเชื่อมต่อกันระหว่างชิ้นงาน Freeform ที่มากกว่า 1

การเปลี่ยนชิ้นงานจาก Parametric Modeling เป็น Freeform 

Modeling

การทำงานอื่น ๆ กับลักษณะชิ้นงาน Freeform เช่น การ Mirror 

Body, Make Uniform, Toggle Smooth Mode และ Toggle 

Translucent Mode

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
ผู้ที ่ผ่านการอบรม Autodesk Inventor 
Essentials หรือผู้ใช้ที่เข้าใจหลักการสร้าง
ช้ินงานและงานประกอบ (Part and Assem-
bly Modeling) ด้วยโปรแกรม Autodesk 
Inventor 
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บทที่ 1 การสร้างชิ้นงานรูปทรงเรขาคณิตใน
รูปแบบอิสระ (Freeform Part Geometry) 
   การสร้างชิ้นงาน Freeform รูปทรง กล่อง (Box) 

   การสร้างชิ้นงาน Freeform รูปทรง แผ่น (Plane)

   การสร้างชิ้นงาน Freeform รูปทรง กระบอก (Sphere)

   การสร้างชิ้นงาน Freeform รูปทรง โดนัท (Torus)

   การสร้างชิ้นงาน Freeform รูปทรง กระบอก (Sphere)

   การสร้างชิ้นงาน Freeform รูปทรง กระบอก (Sphere)

   การแปลงชิ้นงานที่มีขอบเขตรูปทรงเรขาคณิตธรรมดาเป็น

   ชิ้นงานรูปทรงเรขาคณิตแบบขอบเขตอิสระ (Freeform)  

บทที่ 2 การแก้ไขโมเดล
   การ Edit ชิ้นงาน Freeform

   การ Align (ทำให้อยู่ในแนว) ชิ้นงาน Freeform

   การ Delete ชิ้นงาน Freeform

   การ Move ชิ้นงาน Freeform

บทที่ 3 การทำงานร่วมกับเส้นขอบและจุดบน
ผิวชิ้นงาน Freeform
   การเพิ่มเส้นขอบบนผิว

   การเพิ่มจุดบนผิว

   การผสานเส้นขอบเข้าด้วยกัน

   การผสานผิวเข้ากับเส้นจากการ Sketch

   การผสานจุดเข้าด้วยกัน

   การแยกชิ้นงานออกจากกันตามแนวเส้นที่เลือก

   การทำให้ผิวบนเส้นที่เลือกมีลักษณะเป็นจีบทำมุมกัน (Crease Edges)

   การยกเลิกผิวที่เป็นจีบทำมุมกัน (Uncrease Edges)

บทที่ 4 การแบ่ง, เชื่อมต่อและใส่ความหนาให้กับ
ชิ้นงาน Freeform 
   การแบ่งผิว Freeform (Subdivide Freeform)

   การเชื่อมต่อผิว Freeform

   การใส่ความหนาที่ผิว Freeform

บทที่ 5 การทำงานต่าง ๆ กับชิ้นงาน Freeform
   การสร้างผิวงานที่สมมาตรกัน (Symmetric)

   การยกเลิกความสมมาตร 

   การสร้างผิวงานที่สมมาตรในด้านตรงข้าม (Mirror)

   การแสดงระยะให้กับผิว

   การสลับโหมดระหว่างผิวราบเรียบกับผิวเป็นมุมเหลี่ยม

   การสลับโหมดผิวทึบกับโปร่งแสง

Note:  The suggested course duration is a guideline. Course topics and duration may be modified by the 
instructor based upon the knowledge and skill level of the course participants.
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