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  :  مقدمة
  مستعرض إنفنتور البيئات التي يعمل فيھا إنفنتور، تبحث ھذه المقدمة في تعريف برنامج انفنتور، ميزاته،

 وما ھي مكوناته؟ وما ھي أشرطة الرسم؟ Ribbon الريبون -ما ھو الشريط الرئيس
  ما عدد إصدارات إنفنتور وتسميتھا؟ 

 ؟ Parametric Modelsماذا تعني نماذج بارامترية
 11ما ھي متطلبات النظام لبرنامج أوتودسك إنفنتور 

 مفھوم الرسم المقيد بالكامل!
 كيف نرسم في إنفنتور؟

 
 

 Autodesk Inventorإنفنتور 
  

سطح األساسـية، تـدويرھا، األيقوم على بثق  ثالثي األبعاد Parametric بارامتري برنامج رسم ونمذجةإنفنتور 
برنامج الصناعة واإلنتاج بل يعرف ك كانيكي للنمذجة ثالثية األبعاد من الطراز األولبرنامج ميوھو  سحبھا وتعليتھا.

ضـمن المسـتعرض علـى عكـس متسلسـالً كل ما تعملـه يظھر لك برنامج بالتحديد. واإلنتاج ھو برنامج التصنيع 
أوتوكـاد لـذي سـيجعل ابرنامج الھو إنفنتور يقولون إن لذلك و أوتوكاد الذي يخفي معالم أعمالك ونتائج تصميمك.

منا إلى التساؤل عن السنوات الكثيرة التي قضاھا في تعلم وإتقـان أوتوكـاد. عديد سيضطر الربما ومبكراً يتقاعد 
    .سنة من أول إصدارة ألوتوكاد 18، أي بعد 20/9/1999كان أعلن عنه في إنفنتور  عزاؤنا أن برنامجومع ھذا ف
  

. Vaultأوتوكاد وأوتوكاد الميكانيكي مضافاً لھما برنـامج أوتودسـك فاولـت أساسه برنامج إنفنتور  على كل حال،
 Autodesk Inventor جيجا بايت لإلصدارة 2.3يتجاوز البرنامج . حجم InVentorمن  IVبالحرفيين  اسمهويختصر 

Professional 11 دوالر.  آالف 6، كما يزيد سعره عن 
 

ھو البرنامج األول في سوق برامج النمذجة ثالثية وأوتودسك.  ھو برنامج من إنتاج شركةإنفنتور أوتودسك 
، Catia الكاتيا ،SolidWorks السوليدوركسبرامج على بذلك متقدماً األبعاد منذ خمس سنوات 

متوافقاً مع الحواسيب منذ البدايات صمم إنفنتور . أنتج Pro Engineer البروإنجنير، وSolid Edge السوليدإيدج
  ، نمذجة ولفحص النماذج والقطع المجمعة في الماكنات واألجھزة.   الشخصية لبناء

 
  

الموسـع بواجھة مستخدم شبيھة بتلك التي في أوتوكاد مضافاً لھا إمكانيات أخـرى كالمسـتعرض إنفنتور يتمتع 
   .  Ribbonالريبون  شريط وفي أعاله . كما يرفق للمستعرض الذي يظھر عناصر التصميم وعالقاتھا التشعبية

  
برنامج بارامتري يختلف العمل . فھو إنفنتورفي ومع ھذا، على المستخدم الحذر واالنتباه عند الرسم والتصميم 
مسـودة ته علـى قاعدعند رسم لبناء المجسم و فيه عن العمل ضمن بيئة أوتوكاد. وفي مرحلة التخطيط األولى

Sketch  كما رسمھا وتصميمھال سلوب أوتوكادأستخدام استطيع فإننا نبقاعدة الرسم، سندعوھا والتي إنفنتور .
أمـا وفقاً للمواصفات المطلوبـة.  اوتعديلھالقاعدة  ستخدام أوامر التعديل األتوكادية إلكمال رسماتقريباً وتستطيع 

كليـاً يختلف الوضـع سفالمجسم ثالثي األبعاد وأي في مرحلة بناء التصميم  في المراحل المتقدمة من التصميم
فـي  ، سـيكون جـل وقتـك كمصـمم مسـتغالً ھاألوتوكاد. وعنـدكلياً مغايرة وبيئة جديدة  فينفسك ستجد حيث 
  التصميم وليس النظر إلى أوامر الرسم المستخدمة. البناء و
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  Autodesk Inventor Pro 2011 بروإنفنتور الواجھة الرئيسية لبرنامج : 1شكل 
  
  : إنفنتورھا فيلبيئات التي يعمل ا

 .xls.* أما في إكسل فيكون بصيغة dwg.* وفي أوتوكاد بصيغة doc.* في الورد ضمن ملف بصيغة تحفظ عملك
بصيغة واحدة فقط. اليوم وفي مجال الھندسة بشكٍل عام  ھكذا، تحفظ الملفات في البرامج المذكورة أعاله

إن إنفنتور يتبع أنماطاً ھيكالً مشتركاً، ف يتطلب 3D والھندسة الميكانيكية بشكٍل خاص وحيث بناء المجسمات
 . مختلفة من مراحل التصميم وھذه تستلزم ملفات متعددة لمھام مختلفة

  
 

القطعة وبنائھـا كمجسـم ثالثـي األبعـاد ضـمن ملـف الجـزء  بتصميمإنفنتور في الجلسة األولى  يبدأ المستخدم
Part File أو أجـزاء فـي ملـف آخـر ھـو ملـف . وتجمع القطع واألجزاء المكونة آللة معينة مكونة من مجموعة قطع
لرسم مساقط وقطاعات القطعة المصممة بشكل فردي أو القطـع إنفنتور . و يمكن استخدام Assemblyالتجميع 

من تصوير عملية تركيب وفك القطع المجمعة بالتسلسل الذي ترتئيه وكل ذلك إنفنتور المجمعة. و أخيراً، يمكنك 
 ضمن ملف العرض. 
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  إنفنتور التي يعمل فيھا  : البيئات2شكل 
  

  : وھيإنفنتور فيھا بيئات يعمل تمييز عدة يمكننا وعلى ذلك 
  

  : ipt.*ملف  ،Part أوالً: بيئة الجزء
ثالثي ، ثم يبنى مجسم لمجسمل Sketch الشكل الھندسي الذي يمثل قاعدة البيئةرسم في ملف ھذه ي

شكل توالتي متراكبة المتتالية والء اجزلجميع األ معاً  ھامبناء مجس تتكرر العمليتان، رسم القاعدة و و. األبعاد
ھذه البيئة تكافئ و .Sheet Metalألشغال الصاج وھذه البيئة كما يمكن استخدام ھذا الملف . الكليالمجسم 

   في أوتوكاد. Model spaceحيز النموذج وإلى حد كبير  في وظيفتھا 
  iam.*ملف  ،Assemblyالتجميع  بيئةثانياً: 

 علـى بعـضوربطھـا ومن ثـم تركيبھـا  IPT.*ستطيع ضمن ملفھا أن تجمع كل القطع المكونة والمبنية كملفات ت
  من ھذه القطع.   Subassemblyفرعية أو مجموعة  Assemblyرئيسية لتشكل بمجموعھا إما مجموعة 

 
  idw.*ملف ، Drawingثالثاً: بيئة الرسم 

كأجزاء و/أو مفككة مساقط وقطاعات القطع منفردة و/أو مجمعة ضمن ملف بيئة الرسم أن نحصل على يمكننا 
إضافة األبعاد والخطوط الھندسية الالزمة لھذه المساقط يمكن أيضاً  والماكنات أو أجھزة ميكانيكية مكتملة. 

على صعيد اإلسقاط والقطاعات ھي إمكانيات إنفنتور ويمكن التحقق بكل سھولة بأن ما يوفره  وترقيم القطع.
  مة مقارنة بما يقدمه ويعرضه أوتوكاد في حيز الورقة. ضخ

  
  ipn.*  ملف، Presentationرابعاً: بيئة العرض 

ضمن أسلوب أو تفكيكھا ملف أن نفكك القطع ونركبھا مع بيان طريقة وتسلسل تركيبھا ھذا اليمكننا ضمن 
 شملتكما يمكن أن محددة.  خالل فترة زمنية البطيءشبيه بالتصوير التليفزيوني  Animationعرض حركي 

   ھذه البيئة ترقيم القطع وجدولتھا. 
  

أصـبح  2010وبـدًء مـن اإلصـدارة  .Weldment واللحام Sheet Metalألشغال الصاج إنفنتور يمكن استخدام أخيراً، 
 فـي اإلنشـاءات الھندسـية وتصـميم Stress Analysisاإلجھـاد تحليـل جديـدتين ھمـا باإلمكان استخدام ميزتين 

   .Cable and Harness  والتمديدات الكھربائية Tubes and Pipesأنابيب التمديدات الصحية وتركيب 
  

   Inventor Browserإنفنتور مستعرض 
يتواجـد  .إنفنتـور  فـي مختلف بيئات العمـلضمن قوم ببنائھا تفريد يظھر العناصر التي تسلسل ذو واجھة بيانية 

. لكن ھذا ال يمنع نقلـه وتغييرحجمـه ھاسفلأفي و على يسار الشاشة ضيةفي الحالة االفتراإنفنتور مستعرض 
وعنـد و/أو إخفاءه من على شاشة الرسم. ولتصـغير/تكبير حجـم المسـتعرض يمكـن ضـغطه بالمؤشـر أو مطـه. 

ھذه اإلضـافات كل فإن من الداخل  تفريغالأو حواف الكالثقوب وشطب  المجسم – نموذجالعلى ة أي جديد إضاف
أي مـن ، محـو، إخفـاء يحتـاج تعـديلو. مع السمات األساسية لبناء النمـوذج ضمن المستعرض سلسلةمتتظھر 

ثم من القائمة المنسـدلة نختـار األمـر  في المستعرض ھاإلى نقر المجسم – نموذجلالمكونة لوالمبنية  عناصرال
 . الموافق للحالة المطلوبة
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 Inventor Browser إنفنتور مستعرض : 3شكل 
  
 وما ھي مكوناته Ribbonالريبون  - الشريط الرئيسا ھو م
  

وكـل شـريط  مختلفة Panelsشرطة بأوكل لسان  Tagsيحوي عدة ألسن ضخم  شريط أدوات لحظيالريبون ھو 
وعمليـة التصـميم المجموعة المكونة من لسان وأشرطة معبأة باأليقونات تكون متوافقـة . يحوي أيقونات متعددة

أدوات الريبـون مرفقـاً بشـريط يظھـر لـك شـريط  فـي مسـتوىمسودة . فإن كنت ترسم تورفي إنفن المستخدمة
 ،شريط أدوات التعديل والتي تـأتي ضـمن شـريط منفصـل تحـت اسـم التعـديلــه مضافاً لى مستوالفي الرسم 
مسودات األجسام من بثق ل 3Dبيئة ثالثية األبعاد الإلى  حال إكمالنا رسم المسودة نتحول .أشرطة أخرىوعدة 
ة األبعـاد، وأدوات التعـديل علـى ثالثيـبنـاء المجسـمات لة رطشـأشـمل يلشـريط الريبـون تغيـر . فيدابعـاأل ةثنائي

 .4شكل  انظر .......الخخطوط محورية أو المجسمات، وأشرطة لسمات العمل إلضافة مستويات أو نقاط محددة 
أدوات بيئـة الرسـم، وعنـدھا يكـون شـامالً لشـريط إن تحولنـا إلـى إلى شريط ريبون ثالث الحقاً ھذا تحول كما ي

األبعاد والخصائص الھندسية والميكانيكية للمساقط كمواصـفات خشـونة السـطوح  ةضافوآخر إلرسم المساقط، 
الريبون يؤول شريط  Presentation Panelعرض حال تحولنا إلى ملف الللقطع وترقيمھا وجدول محتوياتھا. وأخيراً، 

ھـذا علـى . وإنفنتـور سلوب عرض حركي يتميز به إلقطع وفكھا بلتركيب الشريط أدوات مل إلى شكل رابع ليش
  . المعروفة همستخدمة ضمن بيئاتشريط أدوات وفقاً للحالة الريبون وبأكثر من تمييز أكثر من نا يمكن

  
فاء أو إظھار بعضاً ، كما يمكن إختحويل إلى بيئة أخرىتخص الشريط ريبون يحوي أيقونة يجب االنتباه إلى أن كل 

ھكذا، تتغير المكونات الرئيسية للريبون وفقـاً للـنمط المسـتخدم فـي . من أشرطة األدوات ضمن الريبون المحدد
   التصميم.
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  مكونات الريبون المختلفة: 4شكل 
  

   Sketchأشرطة الرسم 
ألبعـاد شـريطاً لولرسـم دوات ا. تشمل شريطا ألSketchمختلفة تظھر ضمن بيئة الرسم  متعددة و ھي أشرطة

منھا ملتصق بآخر وكلھـا مترابطـة ومرتبـة Panel كل شريط  الخ. ....................تعديل....شريطاً ثالثاً للوالقيود و
مكونـات أشـرطة أدوات الرسـم تظھـر ي الجـزء العلـوي مـن شاشـة الرسـم. الريبون فـ-ضمن الشريط الرئيسي

عندئـذ، نسـتطيع الـتحكم فـي عـدد  لشريط األخضر أسفل األشرطة. ووتختفي بنقر الزر اليمين للمؤشر ضمن ا
  األشرطة الموجودة على الشاشة. 

  

   
  

  في الريبون) Sketch(لسان الرسم الرسم  ةشرطأ: 5شكل 
  

  :Drawشريط أدوات الرسم 
ھو شريط يحوي أيقونات الرسم في مستوى كرسم خط مستقيم ورسم دائرة ورسم قوس ومسـتطيل ورسـم 

  ى الشريحي والنقطة ورسم الحواف الدائرية والقطع ورسم المضلعات وكتابة النصوص. المنحن
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  في الريبون Draw Panel شريط أدوات الرسم: 6شكل 
 

  :Constraint والقيود شريط األبعاد
والكاملة وأيقونة أخرى لألبعاد التلقائية  General Dimension Dاألبعاد العادية المباشرة ة ھو شريط يشمل أيقون

Auto Dimension  ًبأيقونـات القيـود يكـاد يكـون منفصـالً  ومع أيقونـة إظھـار /إخفـاء القيـود ومضـافاً إلـيھم شـريطا
 الھندسية. 

  

 
  في الريبون القيود: شريط األبعاد و7شكل 

  
 Modifyتعديل للرسم شريط ال

 General Dimension Dالمباشـرة األبعـاد العاديـة التعـديل للرسـم. يشـمل أيقونـات   ھو شريط يشمل أيقونـة 
ومع أيقونة إظھار /إخفاء القيود ومضـافاً إلـيھم شـريطا  Auto Dimensionوأيقونة أخرى لألبعاد التلقائية والكاملة 

  بأيقونات القيود الھندسية. 
  

  

  في الريبونللرسم  )Modify Panel(أدوات التعديل: شريط 8شكل 
  

  ؟UCSICONماذا حدث لنظام إحداثيات المستخدم 
  المعمول به في أوتوكاد بمؤشر ذو ثالثة أسھم ملونة ھي: UCSICONنظام إحداثيات المستخدم استبدل 

  Xالسھم األحمر ليمثل االتجاه السيني للمحاور، أي اتجاه  
  Yالسھم األخضر ليمثل االتجاه الصادي للمحاور، أي اتجاه  

  Zتجاه  السھم األزرق ليمثل االتجاه العيني للمحاور، أي ا
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يكـاد إنفنتـور وبينما نحن ملزمون بنظام اإلحداثيات عند بناء النماذج المجسمة في أوتوكاد إال أن استخدامه فـي 
عندئـذ يمكنـك التعامـل مـع ھـذا الـنمط إنفنتـور يكون لماماً. على كل حال، إن رغبت باستخدام اإلحداثيات فـي 

  مر عينه. بتلقيم قيم اإلحداثيات ضمن الشاشة وضمن تسلسل األ

  وتسميتھا؟إنفنتور ما عدد إصدارات 

كانت تتم التسمية وفقاً ألسماء سيارات  20/9/1999أعلن عنه في الذي نفنتور منذ اإلصدارات األولى إل
حيث أصبحت التسمية تتم وفقاً ألسماء مخترعين  11مشھورة. وقد تم تعديل ھذه السياسة بدًء من اإلصدارة 

  أو علماء مشھورين. 
Inventor 1 "Mustang" 9/20/99  
Inventor 2 "Thunderbird" 3/1/00  
Inventor 3 "Camaro" 8/1/00  
Inventor 4 "Corvette" 12/1/00  
Inventor 5 "Durango" 9/17/01  
Inventor 5.3 "Prowler" 1/30/02  
Inventor 6 "Viper" 10/15/02  
Inventor 7 "Wrangler" 4/18/03  
Inventor 8 "Cherokee" 10/15/03  
Inventor 9 "Crossfire" 7/15/04  
Inventor 10 "Freestyle" 4/6/05  
Inventor 11 "Faraday" 4/6/06  
Inventor 2008 "Goddard” 11/4/2007 
Inventor 2009 "Tesla" 16/4/2008 
Inventor 2010 "Hopper" 2/27/2010 
Inventor 2011 " Sikorsky" 3/26/2010 
Inventor 2012 " Brunel" 3/22/2011 
Inventor 2013 "Goodyear" 3/27/2012 
Inventor 2013 " Franklin" 3/27/2013 
Inventor 2013 " Dyson" 3/27/2014 
Inventor 2013 " Shelby" 4/16/2015 
Inventor 2013 " Enzo" 3/27/2016 

  ؟إنفنتور ما اللغات التي تدعم 
  ة العربية فال كبيرة. بينما اللغاللغة اإلنجليزية أوالً 

  األلمانية
  الفرنسية
  اإليطالية
  اإلسبانية
  اليابانية

  الصينية البسيطة والتقليدية
  الكورية

  التشيكية 
  البولندية
  الروسية

  البرتغالية البرازيلية
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  إنفنتور اللغات التي تدعم : 9شكل 

  
  ؟  Parametric Modelsماذا تعني نماذج بارامترية

و مصممة ضمن بيئـة بارامتريـة يمكـن الـتحكم فـي حجمھـا وشـكلھا مباشـرة بـالتحكم فـي و/أ نماذج مرسومة
أبعادھا و/أو قيودھا. وتبعاً لذلك، عندما نغير أحد األبعاد في أحد النماذج البارامترية فإننا نغير ونعدل جميع األبعاد 

تتغير  SolidWorksسوليدوركس  وفنتور إنالمرتبطة بھذا البعد. ففي برامج التصميم البارامترية كما ھو الحال في 
النماذج ثالثية األبعاد في أحجامھا و تتعدل مكوناتھا وشكلھا عندما نعدل أبعادھا و/أو قيودھا، بما يعني الحصول 

  على تصاميم مختلفة ومتغايرة. وھذا يعطي للتصميم المعين الميزتين التاليتين:
  

  زاء المتشابھة بناء على معلومات مجدولة ومرفقة لكل جزء.نستطيع بسھولة وأريحية تطوير عائلة من األج
للدقة المطلوبة بحيـث نحصـل علـى تصـميم ذو مواصـفات  و/أو تعييرهنستطيع بسھولة وأريحية تعديل التصميم 

  أكثر دقة.
  

  : 1 مثال
حكم فـي قبيـل بثقـه مـثالً) فإنـك تـت Sketchعند تصميمك أي مجسم وتحديد أبعاده ( أبعاد قاعدتـه األساسـية 

 Constraintsقيــود ال بعــاد وھــذه القاعــدة وتاليــاً المجســم والتــي ھــي فــي الحقيقــة األ Parametersبرامتــرات 
. أي تغيير في ھذه البـارامترات يعنـي حصـولك علـى نمـوذج آخـر مختلـف عـن القطعـة المصـممة المرتبطة بھم

والتـي يمكـن ترتيبھـا داخـل الملـف  iPartsوتدعى مجموعة النماذج الجديدة والمعدلة فـي إنفينتـور بــ األصلية. 
   األصلي. 

  
  : 2 مثال

التسنين فإن ذلك يتم بعيد تعبئـة البيانـات الضـرورية  -عند إضافة األجزاء الميكانيكية الخاصة كالزنبركات واللوالب
ا مـن وكافة المعطيات عنھا في جداول وصناديق حوار معينة. بما يعني السھولة في تغييرھا والتحكم في قيمھـ

ھناك. وتظھر أھمية ھذه التغيرات في النماذج التجميعية المكونة من عدة قطع. فإذا ما غيـرت بـارامترات قطعـة 
ما كأن يتعدل ارتفاعھا، حجمھا، مواصفات أجزائھا فإن التعديل سيصل مباشـرة إلـى النمـوذج المركـب مـن تلـك 

  .  Updateإجراء التعديل والتحديث القطعة حال فتحك لملفه التجميعي طالباً منك الموافقة على 
  

  : 3 مثال
عند عمل فتحة/ثقب في قطعة ميكانيكيـة معينـة فإنـك تحـدد للفتحـة بارامتراتھـا الضـرورية، كنصـف قطرھـا (أو 
قطرھا) والعمق وإحداثيات مركزھا ونوعھا ھل ھي فتحة عادية بالقطر نفسه أم ھي فتحـة مخوشـة أسـطوانياً 

Counterbore  ًأم مخروطياCountersink كل ھـذه المعطيـات سـتكون مجدولـة ضـمن صـناديق الحـوار الخاصـة .
  بالثقوب والفتحات التي تمكنك من تعديلھا و/أو تغييرھا الحقاً. 

  
  :4 مثال

من جزء مجسم، ويمكنك أن تحجب ھذه السمة. وتستطيع تسجيل السمات فـي  Featureيمكنك حذف سمة 
عملية اإلنشاء للمجسم. وأخيراً، عالوة على كل ذلـك، تسـتطيع أن  شجرتھا التشعبية من أجل تغيير تسلسل

  تعيد النمذجة من البداية تلقائياً أو حتى توقفھا. 
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لنفترض أننا نريد أن نبني منشوراً مصمتاً له قاعدة معروف طولھا وعرضھا كما أن له ارتفاع (الذي ينشأ من 
مليمتراً بينما  70مليمتراً والعرض  100نقول أن طول القاعدة  البثق). إذا كانت ھذه األطوال ذات قيمة ثابتة كأن

مليمتراً، فإننا نقول أن ھذه األطوال ھندسية. أي بمعنى آخر وبسيط أبعاد ثابتة. وھذا ھو نمط  150االرتفاع 
تصاميم  التصميم في أوتوكاد، ترسم القاعدة الثابتة األطوال والحقاً تبثق المنشور المصمت بارتفاع ثابت، فننتج

ثابتة. إذا حاولت أن تغير من ارتفاع المنشور فلن تستطيع ذلك إال بصعوبة كأن تتراجع عن آخر أمر وھو البثق. أما 
  تغيير أبعاد القاعدة فلن يتم ذلك إال بتغيير الرسم من جديد برسم مستطيل آخر وبثقه إلى ارتفاع آخر.....الخ. 

  
أو سوليدوركس أو سوليدإدج إنفنتور من جھة أخرى، إذا استطعت أن تعمل على برنامج تصميم بالحاسوب مثل 

SolidEdge  أساسفإن بناء المجسمات يتم في البيئة الجديدة بحيث أن ھذه البرامج تتعامل مع األبعاد على 
الحقاً أن تغير أو تعدل  عتستطيوبنائك للجسم  جديد وكأنھا متغيرة. فمثالً حال إعطائك للقيم الثالث الواردة أعاله

ترسم قاعدة إنفنتور في قيم األبعاد مما يعطيك مجسماً آخر غير األول.وبشكل مباشر، لبناء مكعب في 
المنشور المربعة أوالً والتي ندعوھا بالمسودة ثم تبثق لألعلى بارتفاع يكافئ طول ضلع القاعدة. وإذا وجد 

عليك إال أن تجري تعديالً لطول القاعدة والذي يتبعه تعديل في حجم المكعب  المكعب صغير الحجم فما
مباشرة. أما إذا ارتأى أحد المستخدمين أن ھذا المكعب غير ذي صلة بأمره، وأنه يرغب بمنشور ارتفاعه ضعف 

ل القاعدة قاعدته فما على ھذا المستخدم إال أن يعدل االرتفاع ويغيره من مساو لطول القاعدة إلى ضعف طو
بثقھا إلى ارتفاع ما، ثم توفر اإلمكانية لتعديل األبعاد الناتجة كيفما تريد   وينال مبتغاه. أي أن رسمك القاعدة و

أو سوليدوركس أو إنفنتور تكون قد حصلت على التصاميم البارامترية.  ولذلك، تدعى ھذه البرامج مثل 
ني. أما أوتوكاد، وعائلته المتفرعة فيعتبر أحد برامج التصميم سوليدإدج ببرامج التصميم بالحاسوب من الصف الثا

  بالحاسوب من الصف األول. 
  

  
  

  : تصاميم بارامترية من أصل واحد 10شكل 
 

السـمات ، ويضـاف عليھـا Sketchقاعدة الانطالقاً من إنفنتور القطع األساسية في  ، أيPartsاألجزاء تصنع 
Features ،(ألف) وحدة تكعيب وفوقه أسـطوانة، قطـر قاعـدتھا  1000لبناء مكعب حجمه  كاألبعاد والقيود. كمثال

 10وحدة. فإن على المسـتخدم أن يرسـم قاعـدة مربعـة، طولھـا يسـاوي  16يكافئ ارتفاعھا، واالثنان يساويان 
المكعب ثم تبثق لألعلى بما يكافئ  مسودةوحدات أيضاً تكون ھي  10وحدات وعرضھا يساوي الطول ويساوي 
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ل ضلع القاعدة. ومرة أخـرى، تحـدد القاعـدة العلويـة للمكعـب كمسـودة جديـدة لرسـم قاعـدة األسـطوانة ، طو
  ھكذا...  االرتفاع المساوي للقطر. و –بثقھا للمسافة  وحدة و 16فنرسم دائرة قطرھا 

  
يسـية والفرعيـة تعـديالت تطـرأ علـى الجـزء/أو األجـزاء تمتـد الحقـاً فـي المجمعـات الرئيجب االنتباه إلى أن أية 

المكونة من ھذه األجزاء بشكٍل مكـافئ وتلقـائي. ولـذلك، إذا أراد مصـمم أن يكـون حجـم المكعـب الـوارد أعـاله 
 100(مليون) وحدة تكعيب فعليه أن يعدل (وفقط يعدل) طول قاعدة المسـودة للمكعـب المبنـي إلـى  1000000

عينة في المستعرض ثم مـن القائمـة المسـدلة نختـار وحدة بالتمام والكمال.(يتم ذلك بالنقر على المسودة الم
). وعندئذ سيلحظ المصمم أن وضع األسطوانة المبنية فـوق المكعـب تبقـى علـى Edit Sketchتعديل المسودة 

  سطحه العلوي بدون تغيير في حجمھا وملتصقة بسطح بالمكعب الذي تغيرت أبعاده. 
 

ال تستغرب أن بـرامج التصـميم بالحاسـوب التقليديـة أصـبحت  وكمستخدم ألنماط التصميم البارامترية، عليك أن
عبئاً ال يسھل احتماله. فاألبعاد مثالً في برامج التصاميم التقليدية تكـون ثابتـة أي ھندسـية وال يمكـن بسـھولة 

ثيـل تغييرھا أو حتى تعديلھا على عكس التصاميم البارامترية التي تكون فيھا األبعاد متغيرة ومترابطة. ويمكن تم
النمط البارامتري في التصميم بتخيل قطعة ميكانيكية متكررة داخل مجمع عدلت الحقاً لسبٍب من األسباب. ھنا 

  تعدلت مباشرة وحال الدخول إلى ملف التجميع.  سنجد أن القطع الميكانيكية ذاتھا قد
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 11إنفنتور متطلبات النظام لبرنامج أوتودسك 
  ھذا الرابطيفضل التأكد من 

 
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/index?siteID=123112&id=5182483 

  قطعة بناًء وتجميعاً  1000لتصميم حتى 

 Intel® Pentium® 4, Xeon™, or AMD Athlon™,  2GHz or better processor  
 3.5+ GB free hard drive space (for installation)  
 1+ GB RAM  
 128+ MB DirectX or OpenGL Capable graphics card 

 قطعة بناًء وتجميعاً  1000 أكثر منلتصميم 

 Intel® Pentium® 4, Xeon™, or AMD Opteron™,  3GHz or better processor  
 3.5+ GB free hard drive space (for installation)  
 3+ GB RAM  
 128+ MB DirectX or OpenGL Capable, Workstation Class graphics card 

 
 Fully Constraintsمفھوم الرسم المقيد بالكامل 

الرسم الذي تكون فيه جميع أجزائه معرفة تعريفاً ھندسياً وكامال بالنسبة إلى الموقع ھو  بالكاملالمقيد  رسمال
مقيدة. وعندئٍذ،  رسمال حرية درجات جميعتكون  بالكاملالمقيد  رسمال. في األبعادو القيود مباستخدا محيطوال

ال يمكن تغيير الحجم أو الموقع وال يمكن أيضاً تغيير قيم أبعادھا وال مقادير تناسب أجزائھا لبعض بشكل غير 
  األزرق الفاتح لحظة إضافة األبعاد إليه.  يكون باللون األسود يتغير الحقاً إلىإنفنتور متوقع. كل رسم ابتدائي في 

  
عند رسم ف. 11شكل، انظر أم ال بالكاملالھندسي مقيداً  رسميكون البيان كيف ومتى ومن األھمية بمكان، 

  مكتملة من ناحية األبعاد والقيود.  الثالثالخط الوارد أعاله، تصبح األنماط 
  

  
  

  الخط الواصل بين نقطتينالطرق المختلفة لتعريف أبعاد وقيود : 11شكل 
  على اليمين: النقطة السفلية ثابتة، البعد األفقي بين النقطتين محدد وطول الخط.

   . وطول الخط. في الوسط : النقطة السفلية ثابتة، البعد الرأسي بين النقطتين محدد
  على اليسار: النقطة السفلية ثابتة، البعدان س و ص للنقطة العلوية  عن الثابتة. 

  
بحيث يؤول  عليهوالقيود  ، فإنك تحتاج إلى إضافة األبعادإنفنتور عندما ترسم شكالً ھندسياً في بشكل عام، و

ثبيت ت. وقد يفضل الكتمال األبعاد والقيود إلى الشكل الھندسي 12شكل مكتمالً من ناحية األبعاد والقيود، 
قد تحتاج إلى بشكل مباشر،  لشاشة. وبالنسبة إلى نقطة ثابتة على ا )في الشكل الھندسي( موقع نقطة

   مثل: خطوات أخرى للوصول إلى الرسم المقيد بالكامل
  .(0,0)، لتكن نقطة على الشاشةھا ثبتو نقطة على الشاشةحدد 

  استخدم ھذه النقطة كمرجع في الرسم التالي واألبعاد. 
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ع أن تنقر بالزر اليمين على شاشة تستطيالمرسوم  لمعرفة عدد ونوعية القيود وتأثيرھا على الشكل الھندسي

 Show Allبالنقر على أظھر كل القيودالرسم بالمؤشر فتظھر قائمة منسدلة تستطيع ھناك أن تختار 
Constraintsبالنقر على الزر اليمين للمؤشر  تظھر كل القيود على الشكل الھندسي برموزھا. و ،. لحظتھا

كما تستطيع محو كل قيد بالتعامل معه بشكٍل  ،Hide All Constraintsمرة أخرى يمكن إخفاء كل القيود 
 منفرد.

  

  
 

  للشكل الھندسي المرسوم مكتملةاألبعاد والقيود التأكد من أن : 12شكل 
  

  ؟ إنفنتور في رسم نكيف 
  رسم الخط 

 13 شكل :1طريقة 
  ضمن الريبون.  من شريط أدوات الرسمأيقونة الخط نقر لرسم قطعة خطية واحدة ا

   .نقر نقطة بداية الخطبعلى الشاشة ....إبدأ الرسم .....
   .ةنھايالنقر نقطة ااسحب المؤشر إلى مكان آخر و .........

   .رسمالمن لوحة المفاتيح إلنھاء Esc  ضغط زر الھروب.........وأخيراً ا
    

  15و  14 الشكالن :2طريقة 
    .(30,40) و (0.0)بين النقطتين لرسم القطعة الخطية في الرسم ھنا سنستخدم الدقة والتنفيذ 

  ضمن الريبون.  من شريط أدوات الرسمأيقونة الخط نقر ا
   بجانب المؤشر وفي نقطة األصل.مركز اإلحداثيات. ھنا تظھر القيم نقر نقطة بدأ الرسم على الشاشة با.........
  اإلحداثيات المستخدم. الزر اليمين للمؤشر وحدد نمط نقر اسحب المؤشر إلى مكان آخر و ا .........
  . Cartesian Coordinates نحدد اإلحداثيات الديكارتية y=40و   x=30للقيم 

  .رسمالمن لوحة المفاتيح إلنھاء Esc ضغط زر الھروب كتب القيم و ا.........وأخيراً ا

  
  

 (0,0)من نقطة البداية  بدءً : رسم الخط 13شكل 
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 ، تعديل نمط اإلحداثيات المستخدم  إلى الديكارتي تحريك المؤشر إلى موقع آخر: 14شكل 
  

  
  السينية والصادية إلحداثيات كتابة قيم ا

  .إنفنتور في بين نقطتين محددتين  : رسم الخط 15شكل 
  

. ............وھكذا Escأخرى غير الثانية لكن بدون نقر زر الھروب ننقر نقطة إذا أردنا رسم قطعتين متتاليتين ف
ط لرسم قطعة ثانية وثالثة و ........الخ بعد رسم القطعة األولى اضغط مفتاح اإلدخال. أما إنھاء األمر دواليك. فق

  من القائمة المنسدلة. Doneالزر اليمين للمؤشر ونقر نقر أو ب Escضغط زر الھروب بالكامل فيتطلب 
  

. فحال انتھائك من رسم إنفنتور  يمكن أيضاً استخدام أنماط مختلفة من وثب الكائنات والتي تظھر سلسة ضمن
 الخط األول وانطالقك لرسم القطعة الخطية الثانية يبرز مع الرسم أنماطاً مختلفة من وثب الكائنات. 
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 الموازي الوثب  و نمط على اليمين : نمط الوثب العمودي 16شكل 
  

  رسم دائرة  

  
 

  بدقة) ثم سحبه وتحديد قيمة القطر. رسم الدائرة يتم بتحديد المركز بالمؤشر (يمكن : 17شكل 
  أو برسم الدائرة ثم إرفاق األبعاد والقيود للشكل الحقاً. 

 
  رسم المستطيل

    وأيقونة المستطيل الريبونأو مائالً بمعرفة ثالث نقاط. جرب ذلك! أنظر من نقطتين  قائمٍ يمكن رسم مستطيل 

  
  

  إنفنتور : رسم المستطيل في 18شكل 
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  رسم المثلث 
  الذي أطوال أضالعه معروفة؟ ف يرسم المثلث كي

   .باستخدام زر األبعاد حدد أبعاد كل ضلعارسم أو أرسم ثالثة خطوط لتشكل مثلثاً مغلقاً. 
  

وإذا كنا نريد أن يكون أحد األضالع في المثلث الوارد أعاله أفقياً فماذ نعمل؟ الجواب ھو نقر قيد األفقي 
Horizontal ھنا نترك للقارئ الكريم التمعن في ھذه الطريقة ومالحظة في المثلث.  ثم نقر الخط المطلوب

 أفضليتھا على طريقة أوتوكاد. 
  

  كيف يرسم المربع؟ 
حتى أنك غير مضطر البتة أن ترسمه مغلقاً ولذلك ارسم أربعة أرسم أربعة خطوط لتشكل شكالً رباعياً مغلقاً. 

  خطوط. 
  ع األربعة يصبح الشكل معيناً.  وأنقر األضالEqual استخدم قيد التساوي 

  استخدم قيد التعامد يصبح المعين مربعاً. 
  في الحالة التي تكون األضالع األربع غير مغلقة استخدم قيد التالصق لنقطتي البداية والنھاية. 

  
  كما يمكن رسم المربع من الشكل الرباعي الوارد أعاله بطريقة أخرى.  

  ضالع األول ثم الثاني تصبح الزاوية بينھما قائمة. استخدم قيد التعامد وأنقر األ
   شكالً رباعياً فيه زاويتين متقابلتين قائمتين.فالرابع ينتج  األضالع الثالث قيد التعامدبانقر 

  مربعاً.  الشكل الرباعييصبح وانقر األضالع األربعة بشكٍل متتاٍل استخدم قيد التساوي 
  

المتسـاوية ثـم إضـافة األبعـاد شكالً رباعيـاً مغلقـاً خطوط تشكل أربعة سم يتطلب رإنفنتور في ربع إذن، رسم م
مختلف جذرياً عن أسلوب الرسـم . ھذا التسلسل ألضالعه ومن ثم إضافة قيد التعامد بين أي ضلعين متجاورين

  في أوتوكاد. اليدوي واألسلوب المستخدم 
  
  ا نترك للقارئ الكريم تطبيق رسم المربعنھ
  

  رسم المضلع
  سم المضلع وفقاً لقياسين: ير

  (الدائرة تمر في رؤوس المضلع)  Inscribedإما داخل دائرة وھمية 
  (الدائرة تمس أضالع المضلع من الداخل) Circumscribedإما خارج دائرة وھمية  و

النمط الذي ترغبه( ليس مھما أي نمط تستخدم ھنا ألنك ستكون  Polygonحدد في صندوق الحوار الصغير 
كتمال الرسم). ثم أكتب عدد األضالع على اليمين في اً الحقاً إلعطاء الشكل الناتج أبعاداً وقيوداً معينة المضطر

  الشاشة النصية. 
  ذھب إلى الشاشة وارسم المضلع.ا

  .  Doneأنقر الز 
  ثم ارسم البعد ألحد أضالعه. 

        
   

 صندوق الحوار لرسم المضلع : 19شكل 
  رسم دائرة حول مضلع

   . أية دائرةنرسم دائرة 
ونكرر ھذه العملية لصق نقطة من محيط الدائرة مع أحد رؤوس المضلع نف Coincidentنستخدم قيد التالصق 

   لنقطتين أخريين على محيط الدائرة ونلصقھما على رأسين آخرين في المضلع.
  

  مضلعداخل رسم دائرة 
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  مع أضالع ثالثة في المضلع. Tangentن قيد التماس حول مضلع مستخدميرسم دائرة كرر الخطوات السابقة لن
  

   فيھامن نھاية خط  ويمسه رسم قوس 
  

  الزر اليسار للمؤشر واسحب معك الخط فيتحول إلى قوس. أرسم الخط وفي نھايته انقر الجواب: 
  

األمر رسم  خطوات تعليمية تظھر لك إذا ما نقرت (وأنت تنفذتتبع وإذا لم توفق في رسم القوس فيمكنك عمله ب
ثم التماس  Arcsثم نقرت منھا األقواس  How toخط) بالزر اليمين واخترت من القائمة المنسدلة آخرھا أي 

Tangent نطالقاً من خط امن قبيل"كيف ترسم مماساً إنفنتور في . وھنا ستجد نفسك ضمن خطوات تسلسلية
  إنفنتور ب أوامر بالمشاھدة كيف تنفذ أغلمستقيم". ھذا الصندوق الحواري يعلمك 

  
  طرق إنھاء األمر أو الخروج منه 

  من لوحة المفاتيح Escاضغط مفتاح الھروب 
  لناتجة.القائمة المنسدلة افي  Doneضغط واالزر اليمين للمؤشر انقر 

  
أو الزر اليمين للمؤشر يخرجك كلياً من األمر وعندھا لتفعيل  Esc ضغط مفتاح الھروبأن نتباه إلى ھنا يجب اال

غط مفتاح اإلدخال أما ض شريط أدوات الرسم.األيقونة المحددة من ي أمر من أوامر الرسم أنقر من جديد على أ
يعني إنھاء رسم العنصر/الكائن األول، لتستطيع بعدھا رسم عنصر ثاٍن ثم ثالث ......... من العينة فإنفنتور في 

  األمر المعني فعاالً.  نفسھا مباشرة ودون الرجوع إلى شريط أدوات الرسم، أي يبقى
  

  أوامر مزدوجة 
   Copyاألمر تحريك العنصر وضمنه يمكن النسخ 

  

 
  

   Copy Moveلألمر  صندوق الحوار: 20شكل 
  

  أيضاً  Copyاألمر تدوير العنصر وضمنه يمكن النسخ 
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  Rotateلألمر   صندوق الحوار: 21شكل 
  Scaleاألمر تكبير/تصغير 

  إنفنتور غير موجود في  Scaleأمر تكبير/تصغير 
ألنك تستطيع أن تعدل أي بعد من أبعاد الشكل المرسوم إلـى بعـد  ربما. Scaleھذا األمر إنفنتور ال تشمل أوامر 

بمقيـاس رسـم  3D Solid Modelingجديد آخر. وھو مستخدم بشكل غيـر مباشـر فـي النمذجـة ثالثيـة األبعـاد 
  محدد. 

  
  : خالصة

لخط، الدائرة، المضلع.......الخ في أوتوكاد بأبعاٍد محددة سلفاً. إذ يرسم الخط الكائنات كا - ترسم العناصر
ثم ننطلق رأسياً وبطوٍل محدود إما لألعلى وإما لألسفل. كما ترسم الدائرة  تهالرأسي بعد أن نحدد نقطة بداي

ليه جاء تسلسل تنفيذ ، وعأوتوكادمر استجابة ألنصف قطرھا أو قطرھا بتلقيم إما بعيد تحديد أو نقر مركزھا 
  . Circleاألمر رسم دائرة 

  
فيتم بطريقة أخرى. إذ أننا نرسم أي خط، رأسي أو مائل ثم الـدائرة، أيـة إنفنتور أما رسم العناصر والكائنات في 

 يـأتي دور القيـود واألبعـاد الھندسـيةتالية دائرة وبأي قطر وأينما ترغب .........وھكذا بقية الكائنات. وفي مرحلة 
علـى . فالخط الرأسي يتطلب قيداً يجعل خط عمله رأسياً. ولـذلك ننقـر المرسومة التي تضاف للعناصر والكائنات

رأسياً. ولتحديـد طـول الخـط  ثم ننقر الخط المطلوب فيصبح، Constraintsالقيود أيقونة القيد الرأسي من شريط 
على المنـوال نفسـه، نحـدد للـدائرة  عده المطلوب. وثم ينقر الخط ويعطى بالعادية األبعاد أيقون يتم النقر على 

بناًء على ما ورد سابقاً، تصبح األشكال الھندسية  باألصل. ةمعروف ةنقطقطرھا وبعد مركزھا عن  )بعدقيمة (أي 
  مكتملة من ناحية األبعاد والقيود. 

  
   Inventorإنفنتور 

 
  البيئات التي يعمل فيھا إنفنتور.

 
     Browserإنفنتور مستعرض 

 
  وما ھي مكوناته Ribbonالريبون  -الشريط الرئيسما ھو 

 
  أشرطة الرسم 

  شريط أدوات الرسم، 
  شريط األبعاد والقيود 

  شريط  أدوات تعديل الرسم 
 

  ؟UCSICONماذا حدث لنظام إحداثيات المستخدم 
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  وتسميتھا؟ إنفنتور ما عدد إصدارات 

 
  ؟  Parametric Modelsماذا تعني نماذج بارامترية

 
 11إنفنتور متطلبات النظام لبرنامج أوتودسك 

 
  مفھوم الرسم المقيد بالكامل

  
  نفنتور؟ في إرسم نكيف 

  رسم الخط 
  رسم الدائرة 
  رسم المثلث 
  رسم المربع
  رسم المضلع
  رسم القوس 

  
  الفرق بين أوتوكاد و إنفنتور

  خالصة 


