
Autodesk Inventor 2019 למתחילים
על התוכנה:

תוכנת Autodesk Inventor ,מיועדת לתכנון ועיצוב D3 בסוליד פרמטרי.  למוצר יכולות המטפלות ביעילות, בהרכבות 
גדולות מאוד, הרכבות פיצוץ,  חלקים והפקת שרטוטים. המוצר כולל מודולים שונים כגון: תכנון פח וזיווד אלקטרוני, 

ריתוכים, צינורות וצינוריות, כבלים ורתמות חשמליים, חישובי אנליזות חוזק ואנליזות דינאמיות, ניהול והפצת מידע.

מטרת הקורס:
המטרה העיקרית של הקורס היא להקנות לתלמידים את הכישורים הדרושים ליצירת מודלים של חלקים והרכבות 

ברמת מורכבות משתנות ולתיעוד תכנונים אלו עם תצוגות שרטוט.
לאחר השלמת הדרכה, התלמידים יוכלו:

• להשתמש בטכניקות בסיסיות של מידול חלקים והרכבות
• להתמצא בתיעוד מודלים ושרטוטים הכוללים הערות וסימנים תקניים

Autodesk Inventor לעשות שימוש במערכת תמיכת התכנון של •

קהל יעד:
משתמשים חדשים ב- Autodesk Inventor העוסקים בתכנון מכני.

היקף:
5 ימי הדרכה, 40 שעות.

דרישות קדם:
• ידע במערכות הפעלה

• ניסיון בתכנון מכני



Autodesk Inventor 2019 למתחילים
תוכנית הקורס:

 Inventor הקדמה לתהליך המידול והכרת מערכת
)getting started( להתחיל •

Autodesk Inventor-פרויקטים ב •
• ממשק המשתמש

• עזרה והדרכות מקוונות
• תבניות לשרטוט ולחלקים

הכרת הסקיצה
• יצירת סקיצות

• אילוצים גיאומטריים
• הוספת מידות לסקיצות

• כלי סקיצה בדו-ממד
• יצירת פרמטרים וקישור בין מידות )משוואות(

יצירת תכונות סקיצה פשוטות
• הקדמה לתכונות סקיצה

• עבודה עם מישורי סקיצה
• יצירת תכונות משיכה

• יצירת תכונות סיבוב

בניית מודל בסיסי
• תכונות העגלה

• תכונות פאזה
• תכונות עובי דופן

• תכונות דפוס חוזר, מערכים
• קדחים

• זוויות חליצה
• יצירת ושימוש בסגנונות חומר צבע

• חומרים וצבעים 
 direct editing - עריכה ישירה •

free forming - עיצוב גופים אמורפיים •
• ביצוע אנליזת חוזק לחלק

הקדמה לישויות עזר
• מישורי עבודה

• צירי עבודה
• נקודות עבודה

בניית הרכבות 
• הקדמה למידול הרכבות

• דפדפן הרכבות
• מיקום רכיבים בהרכבה
• יצירת רכיבים בהרכבה

)Content Center( שימוש בקשיחים •
BOM - הצגה רשימת חלקים •

• הזזת רכיבים
• הזזת וסיבוב רכיבים

• אילוצים וקשרים בין החלקים השונים
• מבנה הרכבה והוספת תתי הרכבה

• חישוב מסה של הרכבה
• רכיבים מותאמים

• יצירת הוראות הרכבה

הכרת סביבת שרטוט
• סטנדרטים לשרטוט דו ממדי

• שכבות
• מקורות שרטוט

• יצירת מבטים סטנדרטיים 
• מבטי חתך
• מבטי פרט

• מבט עזר
• מבט שבור

)exploded view( יצירת מבט פיצוץ וקווי פיצוץ •
• ניהול המבטים

• טבלאות בשרטוט מקובץ אקסל
• הוספת מידות ייצור

• הוספת כיתובים וסימונים שונים
• מיקום כללי של הערות וסימנים תקניים

• מילוי שדה כותרת
• הדפסות 


