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سازی سه بعدی است که کاربرد اصلی آن در طراحی  افزار طراحی و مدل افزار اینونتور یک نرم نرم

افزار یکی از محصوالت شرکت معروف اُتودِسک  باشد. این نرم ها و ماشین آالت صنعتی می قطعات، سازه

کند. شرکت  ای فعالیت می سازی رایانه کشی و مدل افزارهای نقشه ی نرم ی ارائه است که سالهاست در زمینه

میالدی عرضه کرد که مورد توجه مهندسان و  2000افزار را در سال  ک، اولین نسخه از این نرماتودس

طراحان صنعتی قرار گرفت و به مرور زمان، جای خود را در اکثر دفاتر فنّی و مهندسی باز کرد و جایگزین 

نموده است تا هر افزار قدیمی مکانیکال دسکتاپ گردید. از آن زمان تاکنون، شرکت اتودسک تالش  نرم

 افزار افزوده و نسخه جدیدی از آن را به کاربرانش ارائه نماید.  های این نرم ساله بر قابلیت

ی  کشی صنعتی به کمک رایانه در شاخه ی نقشه مخاطب اصلی این کتاب، دانش آموزان رشته

ی ساده و قابل فهم بیان ند و لذا تالش ما بر این بوده است که تا حد امکان، مطالب به زبانتکاردانش هس

اگرچه در تألیف این کتاب سعی شده است که در حدّ امکان و استطاعت، با تحقیق کامل و دقّت شود. 

فراوان نوشته شده و بدون اشکال باشد، ولی با نهایت تواضع اذعان داریم که بدون نقص نبوده و خوانندگان 

مود. لذا پیشاپیش از این بابت، از خوانندگان گرامی ارجمند در آن به نکات و اشکاالتی برخورد خواهند ن

  طلبیم. پوزش می
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 Autodesk Inventorافزار  طراحی با نرم

 افزار اینونتوراجرای نرم

های به یکی از روشتوانید برنامه میبرای اجرای افزار اینونتور بر روی سیستم شما نصب شده باشد، در صورتی که نرم

 زیر اقدام نمایید: 

 ی دسکتاپ در صفحه دابل کلیک بر روی آیکن  (1

 ها  اینونتور از داخل منوی برنامه ی برنامه( و انتخاب Startی شروع ویندوز ) کلیک بر روی دکمه (2

های مختلفی  شود که از بخش افزار مطابق شکل زیر باز می ی نرم های فوق، پنجره با اجرای برنامه به یکی از روش

 ملکرد هر بخش آشنا شویم.  تشکیل شده است بنابراین الزم است تا در همین ابتدا با ع

 
 

 

 ( 1شکل )

و ... تشکیل شده و  File ،Get Started ،Toolsهای مختلفی مانند  در بخش باالی پنجره، ریبون قرار دارد که از زبانه

ای  به عنوان دریچه قرار دارد که My Homeای با نام  پنجره های ابزار را در داخل خود جای داده است. در بخش پایین، آیکن

، New های های مختلف کاربرد دارد. این پنجره از سه قسمت با نام های کاری اینونتور و یا باز کردن فایل برای ورود به محیط

Project   وRecent Documents ها به شرح زیر است:  تشکیل شده و عملکرد هر یک از آن 

 

 New هایگزینه با نام: در این قسمت، چهار Part ،Assembly|،   Drawingو Presentation  

رود. در به کار میهای جدید باز کردن فایلهای کاری اینونتور و ورود به یکی از محیط دارد که هر یک از آنها برای وجود

ی اینونتور آورده شده برنامه های کاری دری مطالب این فصل، توضیحاتی درباره عملکرد و کاربرد هر یک از محیطادامه

 است. 

 ریبون

 

 Myی پنجره
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 افزار اینونتر آشنایی با محیط نرم

 Projectشود. با انتخاب یک پروژه و تیک زدن اند، نشان داده میهایی که اخیراً ایجاد شده: در این قسمت نام پروژه

های موجود در داخل فضای کاری تواند به فایلشود و کاربر می(، فضای کاری آن پروژه فعال میمربع مقابل آن )

های موجود در های جدید و یا ویرایش فایلسازی فایلدسترسی داشته باشد تا در صورت نیاز بتواند به ذخیرهپروژه 

 آن بپردازد. برای آشنایی با مفهوم پروژه و فضای کاری آن، به مثال زیر دقت کنید؛ 

طور که ی جدید برای یک مدل خودرو طراحی کنیم. همانخواهیم نوعی جعبه دندهفرض کنید که می

شود، بنابراین الزم است تا هر دنده از مونتاژ شدن تعداد زیادی از قطعات در کنار یکدیگر تشکیل می دانید، هر جعبه می

افزار به دلیل اینکه نرمها را بر روی هم مونتاژ نماییم. یک از این قطعات را به صورت جداگانه طراحی کرده و سپس آن

های دوبعدی را به سازی قطعات، فایل مونتاژ، فایل دِمونتاژ و فایل نقشهمربوط به مدل هایاینونتور، هر یک از فایل

های دیگر ها حفظ شده و احیاناً با فایلکند، بنابراین، الزم است که ارتباط بین فایلهای جداگانه ذخیره میصورت فایل

های مربوط به یک پروژه را در داخل یک یا تمام فایل برای این منظور، اینونتور های مشابه تداخل ننماید.در سایر پروژه

پروژه  فایل هرشود. در واقع، گفته می« فضای کاری پروژه»ها اصطالحاً کند که به آنی خاص ذخیره میچند پوشه

 هرا ب مانند جعبه دنده یکیمجموعه مکان یک ی دهنده یلتشک یمربوط به اجزا های یلفا یهکه کلمانند راهنمایی است 

ها و و یا در هنگام باز کردن فایل ندکمی یرهذخ ها در داخل آن پوشهکرده و  هدایتخاص  ی چند پوشه یا یک

 Defaultای با نام ( متوجه خواهید شد که پروژه1با دقّت در شکل ) رود. ها می فراخوانی قطعات، به سراغ همان پوشه

کار که با مفهوم کاری مشخصی وجود ندارد و برای کاربران تازهفرض فعال است. در این پروژه، فضای به صورت پیش

ها و توانند بدون نگرانی درباره مفهوم پروژهکار به آسانی میپروژه آشنایی ندارند، مناسب است. در اینجا کاربران تازه

در مورد روش ایجاد های خود را در هر جائی ذخیره کنند. در فصل مونتاژ، توضیحات کاملی ها، فایلفضای کاری آن

 یک پروژه و تعیین فضای کاری آن آورده شده است که در آن جا به تشریح موضوع خواهیم پرداخت. 

 Recent Documents :ی جاری که اخیراً مورد استفاده قرار گرفتههای مربوط به پروژهدر این قسمت نام فایل اند، قابل مشاهده

 کند.  را جهت نمایش و انتخاب فراهم می هافیلترهایی است که امکان جداسازی فایل ها وباشند. این بخش، دارای گزینهمی

 

 

 : نکته 
ارد که با کلیک بر روی آن، کادر وجود د ، آیکونی به شکل New قسمتو در  My Homeی در پنجره

فرض و پیش گیریاندازهتوانیم واحد شود و به کمک آن میباز می  Configure Default Templateایمحاوره

  .دهیمقرار   ISOو Millimetersکشی را انتخاب نماییم. بهتر است در آغاز، این تنظیمات را روی استاندارد نقشه

توانیم  نیز می Fileی  و ورود به زبانه  File ► Optionsاز مسیر  Application Optionsالبته با اجرای فرمان 

 دست یابیم.   Configure Default Templateی  به گزینه
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 Autodesk Inventorافزار  طراحی با نرم

 کاری در اینونتورمحیط های انواع 

های کاری استفاده افزار اینونتور به منظور ایجاد نظم و سهولت در فرآیند طراحی و مدیریت بهتر آن، از محیطدر نرم

بخش، ابزارهای مخصوصی وجود دارد که به شود که در هر افزار اینونتور به چند بخش تقسیم میشود. به عبارت دیگر، نرممی

شود. گفته می« محیط کاری»ها، اصطالحاً سازی را انجام دهد. به هر یک از این بخشدهد تا نوع خاصی از مدلکاربر امکان می

 سازی تک تکِ قطعات در یک محیط انجام شده و در محیط، مدلی مکانیکی به عنوان مثال، در فرآیند طراحی یک مجموعه

های دو بعدی و پذیرد. و باالخره، در یک محیط دیگر اقدام به تولید نقشهدیگری عملیات مونتاژ قطعات بر روی هم صورت می

 نماییم. ی مکانیکی و قطعات منفرد آن مینماهای استاندارد از مجموعه

 

 

 

 (3شکل )

شان ها، وارد محیط کاریکه با باز کردن آن دارای فایل الگوی خاصی هستند در اینونتور های کاریبرخی از محیط

وظایف تعریف شده برای ی موجود در داخل ریبون تغییر کرده و با ها و ابزارهازبانهها، شویم. با ورود به هر یک از این محیطمی

به طور  شود.یهای اصلی گفته مها که دارای فایل الگوی خاصی هستند، محیطبه این نوع محیطشوند. محیط هماهنگ میآن 

 نوع محیط اصلی وجود دارد که عبارتند از:  هفتکلی، در اینونتور 

 

 ( Partمحیط طراحی قطعه ) (1

 ( Assemblyمحیط مونتاژ قطعات ) (2

 ( Drawingعدی )های دوبُی نقشهمحیط ارائه (3

 ( Presentationنماهای انفجاری ) محیط ارائه (4

 ( Sheet Metalمحیط ورق کاری ) (5

 ( Weldmentقطعات )محیط جوشکاری  (6

 ( Mold Designمحیط طراحی قالب ) (7
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