
 

  

                              
 

 
O programie Zakres merytoryczny 

 
Program Autodesk Inventor to zaawansowana, 
parametryczna aplikacja 3D CAD do projektowania 
mechanicznego, będąca fundamentem koncepcji 
Cyfrowego Prototypowania Autodesk. Program 
pozwala zbudować cyfrowy model projektowanej 
części lub urządzenia, sporządzić dokumentację 
powiązaną z modelem, przygotować wizualizacje  
i prezentacje oraz przeprowadzić symulacje 
działania wirtualnego prototypu. 

 

 
1. Wstęp do środowiska przewody i wiązki 

przewodów 

 Przegląd i nawigacja po projekcie 

 Tworzenie złożenia wiązki przewodów 
2. Przewody w złożeniach wiązek przewodów 

 Dodawanie kabli i przewodów 

 Tworzenie tras kabli i przewodów 

 Importowanie informacji o przewodach 

 Tworzenie kabli taśmowych 
3. Modyfikacje w przewodach i wiązkach 
przewodów 

 Modyfikowanie kabli, przewodów i 
segmentów 

 Praca ze złączkami elektrycznymi 

 Praca z częściami wirtualnymi 
4. Wymiana informacji projektowych 

 Tworzenie widoków rysunkowych wiązek 
przewodów 

 Opisywanie tablic montażowych 

 Eksport oraz zestawienia danych 
projektowych 

5. Konfiguracja biblioteki oraz pliki konfiguracyjne 
zestawień 

 Definicje oraz pliki bibliotek 

 Tworzenie plików konfiguracyjnych dla 
zestawień, importu oraz eksportu 

6. Tworzenie, redagowanie oraz publikacja 
komponentów elektrycznych 

 Definiowanie części oraz złączy 
elektrycznych 

 Tworzenie oraz zarządzanie bibliotekami 

 Publikacja części elektrycznych do Content 
Center 

O szkoleniu 

 
Celem kursu jest doskonalenie już zdobytej wiedzy z 
modelowania bryłowego części 3D, tworzenia 
rysunków oraz złożeń w kontekście projektów 
elektromechanicznych. Szkolenie jest przeznaczone dla 
osób znających  program w zaawansowanym stopniu, 
chcącym poszerzyć swoją wiedzę o zagadnienia związane 
z tworzeniem projektów elektromechanicznych. Materiał 
zakłada wcześniejszą znajomość modelowania bryłowego 
części 3D oraz tworzenia złożeń w Autodesk Inventor. 
  

Czas trwania 

 
2 dni (16 godzin) 

Cena 

 
1200 zł. 
 
Cena netto (nie zawiera 23% podatku VAT) 
Sprawdź aktualne promocje w Cenniku szkoleń 

 

Certyfikat 

 
Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje  

Międzynarodowy Certyfikat Ukończenia Szkolenia Autodesk, 
który jest honorowany na całym świecie, potwierdza 

znajomość oprogramowania, posiada unikatowy numer i jest 
rejestrowany w bazie danych szkoleniowych firmy Autodesk. 
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