1

คู่มือการใช้ งานโปรแกรม XYZware
XYZware เป็ นแอพพลิเคชันใหม่ สำหรับกำรออกแบบ ปรับแต่งและกำรพิมพ์แบบดิ จิตอล 3 มิติ
สำมำรถนำเข้ำชิ้นงำนในรู ปแบบ “* .stl” และสร้ำงรู ปเสมือนจริ ง XYZware ใช้กบั ชุดเครื่ องพิมพ์ da Vinci
3D เพื่อ พิม พ์ผลิ ตภัณฑ์ที่ล้ ำยุคได้อ ย่ำงรวดเร็ ว รองรับระบบปฏิบตั ิกำร 2 ระบบ ซึ่ งได้แก่ Mac OS และ
Windows
ก่อนเปิ ดโปรแกรม XYZware ให้ทำกำรเชื่อมต่อสำย USB จำกเครื่ องคอมพิวเตอร์ไปยังเครื่ องพิมพ์
ก่อน หลังจำกนั้นให้ทำตำมขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. เริ่มต้ นเข้ าสู่ โปรแกรม
คลิกที่แอพพลิเคชัน XYZware

เพือ่ เข้ำใช้งำนโปรแกรม

2. การนาเข้ าชิ้นงาน
คลิกไอคอน “นำเข้ำ(Import)” เพื่อเลือกไฟล์ที่จะพิมพ์แบบ 3D จำกตัวอย่ำงขอเลือก "Sample.stl"
เลือกไฟล์
เป็ นต้นแบบในกำรพิมพ์ช้ินงำน 3D
คลิกไอคอน Import

คลิก Open
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จะปรำกฏชิ้นงำนทีน่ ำเข้ำขึ้นมำบนพื้นที่กำรทำงำนดังภำพ โดยสำมำรถวำงชิ้นงำนได้มำกกว่ำ 1 ชิ้น

3. การแก้ ไขและปรับแต่ งชิ้นงาน
สำมำรถเคลื่อนย้ำย ปรับขนำด หรื อหมุนชิ้นงำนได้ โดยใช้ไอคอนที่แสดงไว้ทำงด้ำนซ้ำยมือ ซึ่งจะ
ปรำกฏก็ต่อเมื่อนำเมำส์ไปคลิกเลือกชิ้นงำนเท่ำนั้น
3.1 มุมมองชิ้นงาน (View) กำรเปลี่ยนมุมมอง โดยเลือกคำสัง่ View ซึ่งมีรำยละเอียดเมนูยอ่ ยดังนี้
วิธีที่ 1 เลือกคำสัง่ View

วิธีที่ 2 คลิกขวำ
คลิกขวำค้ำงไว้และลำกเมำส์

คลิก View

Top = มุมมองด้ำนบน
Bottom = มุมมองด้ำนล่ำง
Front = มุมมองด้ำนหน้ำ
Back = มุมมองด้ำนหลัง
Left = มุมมองด้ำนซ้ำย
Right = มุมมองด้ำนขวำ
RESET = กลับไปค่ำเริ่ มต้น

เพือ่ เป็ นกำรเลื่อนปรับมุมมองอย่ำงอิสระ
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3.2 Move (ย้ ายชิ้ นงาน) กำรเคลื่ อนย้ำยชิ้ นงำน โดยกำรปรับค่ำของ X, แกน Y และ แกน Z เพื่อ
เปลี่ยนตำแหน่ งกำรพิมพ์ของชิ้นงำนบนฐำนพิมพ์ (หน่ วยเป็ นมิลลิเมตร) หรื อกดปุ่ ม Alt จำกนั้นคลิกและ
ลำกเมำส์
X = ปรับค่ำของแกน X
Y = ปรับค่ำของแกน Y
Z = ปรับค่ำของแกน Z
LAND= วำงรำบไปกับฐำนพิมพ์
RESET = กลับไปค่ำเริ่ มต้น

คลิก Move

ผลลัพธ์ที่ได้จำกตัวอย่ำงกำรปรับ

3.3 Rotate (หมุนและขยายชิ้นงาน) หำกต้องกำรปรับปรุ งคุณภำพของกำรพิมพ์ และควำมแข็งแรง
ของชิ้นงำน สำมำรถทำได้โดยกำรขยำยพื้นทีข่ องชิ้นงำนและกำรสร้ำงฐำน

X = ระบุองศำที่ตอ้ งกำรหมุนวัตถุในแกน X
คลิก Rotate

Y = ระบุองศำที่ตอ้ งกำรหมุนวัตถุในแกน Y
Z = ระบุองศำที่ตอ้ งกำรหมุนวัตถุในแกน Z

RESET = กลับไปค่ำเริ่ มต้น

ผลลัพธ์ที่ได้จำกตัวอย่ำงกำรปรับ
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3.4 Scale (ปรั บขนาดชิ้นงาน) กำรปรับขนำดของชิ้นงำน ช่วยให้สำมำรถขยำยหรื อลดขนำดกำร
พิมพ์ตำมสัดส่วนที่เหมำะสม โดยไม่กระทบกับไฟล์ตน้ ฉบับ

ปรับเพิม่ ขนำดจำกแกน X,Y,Z
แต่ไม่นิยมปรับเพรำะจะทำให้วตั ถุเสี ยทรง

คลิก Scale

คลิกเมำส์ลำกไปทำงซ้ำย/ขวำ เพือ่ ปรับเพิม่ /ลดขนำดวัตถุ
ระบุเปอร์เซ็นต์ของขนำดวัตถุที่ตอ้ งกำร แล้วคลิก
คลิกเพือ่ เพิม่ ขนำดวัตถุจำกมิลลิเมตร เป็ นนิ้ว
คลิกเพือ่ ลดขนำดวัตถุจำกนิ้ว เป็ นมิลลิเมตร
RESET = กลับไปค่ำเริ่ มต้น

ผลลัพธ์ที่ได้ก่อนปรับขนำดและหลังปรับขนำด
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3.5 Info (ข้ อมูลชิ้นงาน) เป็ นข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขนำด และตำแหน่ งของชิ้นงำน ดูรำยละเอียด
ต่ำงๆ ได้จำกหน้ำต่ำงข้อมูลที่ปรำกฏขึ้น

คลิก Info

หน้ำต่ำงข้อมูล

3.6 Remove (ลบชิ้นงาน) หำกต้องกำรลบชิ้นงำนออกจำกฐำนพิมพ์เสมือนจริ ง ให้เลือกชิ้นงำนนั้น
และคลิกคำสัง่ “Remove” ถ้ำต้องกำรเลือกหลำยชิ้นงำนให้กด Shift ขณะคลิกเลือก

คลิก Remove
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3.7 การย่ อ/ขยาย พื้นทีก่ ารทางาน (workspace) เป็ นเครื่ องมือที่ใช้สำหรับปรับมุมมองกำรมองเห็น
ของพื้นที่กำรทำงำน หรื อใช้วธิ ีเลื่อนขึ้นลงตรงลูกกลิ้งเมำส์
คลิกเพือ่ ลดขนำดพื้นที่กำรทำงำน

คลิกเพือ่ เพิม่ ขนำดพื้นทีก่ ำรทำงำน

4. การแจ้ งเตือนข้ อผิดพลาด
เมื่อทำกำรเคลื่อนย้ำยชิ้นงำน แล้วชิ้นงำนหลุดออกจำกตำแหน่งฐำนพิมพ์ (เกิน 100%) โปรแกรมจะ
ปรำกฏเป็ นสีแดงเพือ่ แจ้งเตือนให้ทรำบว่ำไม่สำมำรถวำงชิ้นงำนตรงตำแหน่งนั้นๆ ได้

5. การเปิ ดไฟล์ งานใหม่ เมื่อต้องกำรเปิ ดไฟล์ใหม่ เพือ่ นำเข้ำชิ้นงำนใหม่ สำมำรถทำได้โดยกำรคลิกขวำตรง
พื้นที่วำ่ ง แล้วเลือก New Workspace ก่อนทำกำร Import (นำเข้ำ) ชิ้นงำนต่อไป

คลิก New Workspace

คลิกเมำส์ขวำ
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6. การบันทึกไฟล์ งาน (Save)
เป็ นกำรบันทึกไฟล์งำนเก็บไว้เพือ่ สัง่ พิมพ์ในครั้งต่อไป จะบันทึกไฟล์เป็ นรู ปแบบ “ * .stl ”
คลิก “Save” เพือ่ ทำกำรบันทึก

เลือกสถำนที่จดั เก็บไฟล์

ตั้งชื่อไฟล์ แล้วกด Save
7. การตั้งค่าโปรแกรม (Settings)
ก่ อ นนำเข้ำชิ้ นงำน ควรตรวจสอบกำรตั้งค่ำของโปรแกรม ซึ่ งสำมำรถเลื อ กภำษำที่ใช้แสดงผล
ประเภทเครื่ องพิมพ์และกำรตั้งค่ำอื่นๆ เพือ่ กำรทำงำนที่มีประสิทธิภำพยิง่ ขึ้น มีรำยละเอียดเมนูดงั นี้
คลิก “Settings” เพือ่ ทำกำรตั้งค่ำโปรแกรม

ปรำกฏหน้ำต่ำง Settings ขึ้นมำ

เลื่อนลูกศรลงเพือ่ เลือกภำษำสำหรับกำรพิมพ์
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เลื่อนลูกศรลงเพือ่ เลือกหน่วยของวัตถุ
ตำแหน่งอัตโนมัติ
ไม่ตอ้ งเปลี่ยนตำแหน่งของวัตถุหลังจำกกำรนำเข้ำ

สำมำรถดูตวั อย่ำงสีของเส้นใยจำกเครื่ องพิมพ์ แต่ละชนิดได้
สีน้ ีใช้สำหรับกำรแสดงตัวอย่ำงเท่ำนั้น อำจแตกต่ำงจำกสีจริ ง
8. การพิมพ์ ชิ้นงาน (Print)
สำมำรถแก้ไขผลกำรพิมพ์ได้โดยกำรเปลี่ยนกำรตั้งค่ำกำรพิมพ์ ตัวอย่ำงเช่น กำรตั้งค่ำควำมเร็วใน
กำรพิมพ์ให้ชำ้ ลง และกำรตรวจสอบคุณภำพกำรพิมพ์ จะส่งผลให้คุณภำพของชิ้นงำนดีข้ นึ
คลิก “Print” เพือ่ เข้ำสู่กำรตั้งค่ำกำรพิมพ์
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ปรำกฏหน้ำต่ำง Print ขึ้นมำ

เลื่อนลงเพือ่ เลือกเครื่ องพิมพ์ที่เชื่อมต่อ

Quality = คุณภำพของกำรพิมพ์จะส่งผลกระทบต่อเวลำโดยประมำณในกำรพิมพ์ ตัวอย่ำงเช่น กำรพิมพ์ที่มี
คุณภำพสู งจะใช้เวลำนำนกว่ำกำรพิมพ์ที่มีคุณภำพต่ำ เนื่ องจำกชั้นพิมพ์แต่ละแผ่นจะละเอียดกว่ำ ทำให้ได้
ภำพที่ละเอียดขึ้น คุณภำพในกำรพิมพ์มี 3 ระดับดังนี้
Standard มำตรฐำน , Good ดี , excellent ดีเยีย่ ม
Raft = กำรพิมพ์ฐำนเป็ นแผ่นสี่เหลี่ยมออกมำก่อน เพือ่ รองรับชิ้นงำน
Support = โครงสร้ำงสนับสนุ นจะพิม พ์ตำมคุ ณสมบัติของชิ้ น งำน กำรสนับสนุ นจะใช้เ พื่อ สร้ำงควำม
แข็งแรงของโครงสร้ำงและตรวจสอบให้แน่ใจว่ำชิ้นงำนจะไม่ยบุ ตัวลง
Advanced = คลิกเพือ่ ดูตวั เลือกกำรพิมพ์เพิม่ เติม มีรำยละเอียดดังนี้

ปรับตั้งค่ำคุณสมบัติชิ้นงำนตำมควำมเหมำะสม
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Infill Density = กำรปรับควำมหนำแน่ นให้กบั งำนพิมพ์ ควรเลือกระดับควำมหนำแน่ นให้สูงขึ้น เพื่อเพิ่ม
ควำมแข็งแรงคงทนให้กบั ชิ้นงำน มีให้เลือกหลำยระดับตำมควำมเหมำะสมและกำรใช้งำน อย่ำงไรก็ตำม
กำรเลือกค่ำควำมหนำแน่นสูงย่อมได้ชิ้นงำนที่มนั่ คงแข็งแรง มีประสิทธิภำพ แต่ตอ้ งใช้เวลำนำนและใช้เส้น
ใยมำกขึ้นในกำรพิมพ์
Infill Type = ประเภทลักษณะงำนพิมพ์ มีให้เลือก 2 รู ปแบบ คือ แบบเส้นตรงหรื อแบบรวงผึ้ง
Shells = เปลือกชั้นนอกของวัตถุ ถ้ำเปลือกนอกมีควำมหนำ คุณภำพของชิ้นงำนจะดี ใช้เวลำในกำรพิม พ์
นำน แต่ถำ้ เปลือกบำงจะเสี่ยงต่อกำรแตกหัก แต่ใช้เวลำรวดเร็วในกำรพิมพ์ มีรำยละเอียดดังนี้
Thin (บำง): โครงสร้ำงชั้นเดียว
Normal (ปกติ): โครงสร้ำงด้ำนนอก 2 ชั้น
Thick (หนำ): เปลือกหนำหนำ 3 ชั้น เป็ นโครงสร้ำงที่มีควำมแข็งแรงมำก แต่ใช้เวลำในพิมพ์นำน
Layer Height = ควำมสู งของชั้นพิมพ์ ควำมสู งของชั้นพิมพ์สำมำรถปรับได้ระหว่ำง 0.1 - 0.4 มิ ลลิ เมตร
เพือ่ ให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ขอแนะนำให้เลือกค่ำระหว่ำง 0.2 - 0.3 มิลลิเมตร
Speed = กำรปรับควำมเร็ วในกำรพิมพ์ โดยทัว่ ไปคุณภำพของชิ้นงำนที่ดีจะต้องใช้เวลำในกำรพิมพ์ที่นำน
ขึ้น กำรตั้งค่ำควำมเร็วในกำรพิมพ์ มี 3 ระดับให้เลือก คือ Slow (ช้ำ), Standard (มำตรฐำน), Fast (รวดเร็ว)
9. การส่ งออกชิ้นงาน (Export)
เลือก “ส่งออก” XYZware จะบันทึกไฟล์เป็ นรู ปแบบ “* .3w” ซึ่งไฟล์ .3w เป็ นรู ปแบบแฟ้มเฉพำะที่
พัฒนำขึ้นเฉพำะสำหรับเครื่ องพิมพ์ 3D “da Vinci” เท่ำนั้น และจัดเก็บข้อมูลกำรพิมพ์ไว้ในแฟ้ม .3w ซึ่ งจะ
ช่วยเพิม่ ควำมเร็วในกำรพิมพ์งำนพิมพ์ 3D ในครั้งต่อไป
คลิก “Export” เพือ่ ทำกำรส่งออกชิ้นงำน

ปรำกฏหน้ำต่ำง Export ขึ้นมำ

