
หลักสูตร Autodesk Inventor

For Glazing Façade Design & Fabrication Part II

ระยะเวลา นการอบร : 2 วัน

เนื้อหาของหลักสูตร

การสรางงานนำเสนอดวย Inventor Presentation

การสรางภาพน่ิง Realistic Image ดวย Ray Trancing

การสราง ploded iew แสดงการ ระกอบแผงและติดตังแบบร ภาพ

การสรางภาพ าย ploded iew ใน Drawing งั Isometric และ Perspective

การสรางแอนิเมชันการ ระกอบและติดตัง (Animation)

การออกแบบแผงกระจกดวยฟงกชัน iCopy 

การออกแบบ Bracket และอุ กร ดวยวิ  Top-Down Design

คุณสมบัติของผูเขาอบรม

ผ ่ผานการอบรม หลักสตร Autodesk Inventor or 

la ing açade Design & a rication Part I  หรือผใช 

เ่ าใจหลักการออกแบบดวยหลักการ Top-Down Design 

งังาน Part และ Assem ly ดวยโ รแกรม Autodesk 
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ส านที่อบร

       หล ักส ตร Autodesk Inventor or la ing 

açade Design & a rication Part II  เ นหลักสตร 

ตอเนองจาก Part I โดยเนือหาจะสอนการสรางงานนำ 

เสนอแบบภาพนิง แบบ Realistic Image สรางภาพ าย 

ploded iew ใน Drawing และแอนิเมชัน ันตอนการ 

ระกอบ หรือถอด ( ploded) บัน กเ นไฟล DO 

( M  ile) ด วยฟงก ช ัน Inventor Presentation 

รวมถงเรยนรพืน านและการ ระยุกตใชฟงกชัน iCopy 

ในการออกแบบเ มเพลตแผงกระจก (iCopy Template) 

เวิรกโฟลวการออกแบบอุ กร ดวยวิ  Top Down 
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บทที่ 1 การสรางส�อนำเสนอขั้นตอนการประกอบและติดตั้ง

     การสรางภาพนำเสนอดวย Ray Trancing

     อินเตอรเฟสการใชงาน Inventor Presentation

     เวิรกโฟลวการสรางงานนำเสนอดวย Inventor Presentation

     การสรางมุมกลองดวยคำสั่ง Camera

     การถอดโมเดลดวยคำสั่ง Tweak Component

     การซอนหรือแสดงโมเดลดวย Opacity

     การสรางไฟลนำเสนอ Image, Drawing และ Animation

บทที่ 2 การสรางแผงกระจกดวยฟงกชัน iCopy

     หลักการสรางโมเดล iCopy

     การสรางแผงกระจกดวยฟงกชัน iCopy

บทที่ 3 การออกแบบดวยหลักการ Top-Down Design

     เวิรกโฟลวการออกแบบดวยหลักการ Top-Down Design (รวม Layout & Multi-Solid ดวย)

     การออกแบบ Bracket ดวยหลักการ Top-Down Design

Note:  The suggested course duration is a guideline. Course topics and duration may be modified by 

the instructor based upon the knowledge and skill level of the course participants.
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