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Kursens mål
Kunskap och förståelse
Studenten skall efter genomgången kurs:
• visa på goda teoretiska kunskaper inom CAD och dess roll inom produktutveckling
• visa på fördjupade kunskaper i användandet av ett CAD-system
• kunna beskriva de teoretiska grunderna bakom yt- och kurvmodellering
• känna till hur kurv- och ytmodeller kan integreras och kombineras med 

solidmodeller
• känna till hur virtuella miljöer kan bidra till utveckling av produkter
• kunna beskriva hur man kan hantera produktinformation inom ett företag eller 

organisation.
 
Färdighet och förmåga
Studenten ska visa färdighet och förmåga i:
• fördjupade färdigheter i användandet av ett CAD-system
• att skapa friformskurvor och friformsytor i ett CAD-system
• att upprätta parameterisering mellan CAD-modeller och sammanställningar
• att använda CAD modeller i CAE verktyg
• användandet av CAE-verktyg.

Behörighetskrav
Kursen RTK200 Ritteknik och CAD 7.5 hp och MEA150 Mekanik, grundkurs 7.5 hp, eller 
motsvarande kunskaper.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras genom praktiska gruppuppgifter och projekt i grupp samt skriftlig 
individuell salstentamen. 
Betyget baseras på en sammanvägning av resultaten från de skriftliga och praktiska 
examinationerna.
Tidplan för samtliga bedömningsmoment för ordinarie examination samt för omprövning 
fastställs av examinator och delges studenterna genom KursPM.

Övriga föreskrifter
Betygskala: U/3/4/5
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Kurskod: CAD200

Undervisningsspråk: Engelska

Generella regler för examination vid Högskolan Väst finns på www.hv.se.

Om den studerande har ett beslut/rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd på grund av 
funktionsnedsättning har examinator rätt att examinera den studerande i en anpassad 
examinationsform.

Nivå
Grundnivå

Successiv fördjupning
G1F  - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
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