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Utbildningsnivå Grundnivå

Kurskod MM510A

Högskolepoäng 7,5 hp

Huvudområde Maskinteknik

Ämnesgrupp Maskinteknik

Utbildningsområde Tekniska området 100.0 %

Mål Efter genomförd kurs förväntas studenten kunna
 
1. beskriva och redogöra för grundläggande CAD-tekniska begrepp
 
 
2. tillämpa grundläggande metoder för att utföra parametrisk solidmodellering i ett 3D-CAD-
system
 
3. tillämpa grundläggande metoder för att utföra, presentera och visualisera en 3D-modell till
färdig ritning
 
4. genomföra, presentera och analysera ett självständigt utfört eget projekt från egen idé till
färdiga ritningar som presenteras genom en skriftlig rapport.

Kursens innehåll Grundläggande CAD-teknik - Rit- och editeringskommandon, bildskärmkontroll,
grundläggande ritningslära
 
Grundläggande parametrisk konstruktion - Geometriska villkor, parametrisk måttsättning
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Modellering, sammanställning, ritningsframställning - Parts, Assemblies, Drawings
 
Visualiseringsteknik - Material- och ljussättning, presentation, scener, animering
 
Content Center, Design Accelerator - Hämta och montera standarddetaljer
 
Orientering om 3D-teknik - CAD/CAM, FEA och PDM

Undervisning Lärarledda föreläsningar, övningar samt handledning av eget projekt

Förkunskaper Grundläggande behörighet

Examinationsform 0040 - Inlämningsuppgifter 4 hp
0050 - Eget projekt 3,5 hp
Studenten ges möjlighet till en individuell skriftlig tentamen för att eventuellt höja
slutbetyget.

Betyg A, B, C, D, E, Fx, F

Begränsningar Vid betygen Fx eller F ges möjlighet till omtentamen i första hand vid nästa kurstillfälles
ordinarie provtillfälle då kursen går fler gånger per år

Hållbar utveckling Inslag av hållbar utveckling är inte relevant för kursen.

Moment 
0040   Inlämningsuppgifter 4 hp Betyg: UV

0050   Eget projekt 3,5 hp Betyg: UV


