Autodesk Inventor Grundprincipper
Efter en grundlæggende introduktion til Autodesk
Inventor, vil du få viden om blandt andet konstruktion af emner, parametri, arbejdsplaner og samlingskonstruktioner i Autodesk Inventor.
MÅLGRUPPE
Kurset henvender sig til dig, som er ny brugere, og
som ikke tidligere har arbejdet med Inventor.
DIT UDBYTTE
Du vil få opbygget et solidt grundlag for at anvende
Inventor programmet hensigtsmæssigt. Du lærer
at forstå tankegangen i at konstruere i 3D, og du
kan konstruere dine første samlinger med parter
samt tilhørende dokumentation.

Jeg har været på kursus hos Invent flere gange. Jeg syntes, det er
rigtige gode kurser de tilbyder, og Lena er den perfekte underviser. Hun
har ALTID alle med. Er jeg hurtig, er der altid flere udfordringer. Er jeg
mindre hurtig, er der helt sikket også ekstra hjælp at hente fra Lena.
I løbet af ingen tid har Lena overblikket over sine kursister. Alle bliver
udfordret på deres plan.
Heldigvis sidder Lena også i support, så jeg kender hende og omvendt.
Det syntes jeg er godt.
Lena er virkelig dygtig og har hurtigt et overblik, både i undervisningen
og i supporten. Det bedste er, at alt forgår i mit tempo
Lena scorer max antal ”stjerner” fagligt, men helt sikkert også som
person
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MÅL
Målet med kurset er at give dig en sikker fornemmelse for, hvordan 3D programmet fungerer, og at
sætte dig i stand til at vælge de korrekte templates afhængig af opgaven. Du vil kende de grundlæggende og vigtige grundprincipper for intelligent
opbyggede parter og samlinger med tilhørende
dokumentation.
INDHOLD
• Brugerflader, overblik og genvejstaster
• Grundlæggende viden til konstruktion af dine
emner
• Arbejdsplaner

• Grundlæggende samlings konstruktion
• Detailtegninger med målsætning, tolerancer,
geometrisk tolerancer og m.m.
• Samlingstegninger med positions nummer og
tilpassende stykliste.
FORM
Kurset baseres på Inventorbøgerne. Kurset veksler mellem teoretisk gennemgang og praktiske
øvelser. Undervejs sørger underviseren for, at du
er på rette spor og retter eventuelle uhensigtsmæssigheder løbende.
FORUDSÆTNING FOR DELTAGELSE
Du har et grundlæggende kendskab til Windows
på brugerniveau, samt tegnings- og konstruktionsforståelse. Du behøver ikke at kende Inventor
på forhånd, men det er en fordel, at du er vant til
at læse produktionstegninger, og at du kender til
konstruktioner inden for f.eks. maskin- og design.
INVENT KURSER ER ET FORLØB
Efter kurset får du 30 dages fri support, i relation
til det underviste materiale. Så kommer du godt i
gang med de nye værktøjer.
VARIGHED: 3 dage.

