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Situering
Het opleidingsonderdeel maakt deel uit van de leerlijn MaEM.
Het heeft de volgende doelstellingen:
Kennen en toepassen van optimalisatietechnieken, meer specifiek voor
mechanische onderdelen en ontwerpen.


Inhoud
1. CAE (24u = Titularis : F. De Mets)
Knowledge Based Engineering : het implementeren van kennis in of naar een CADsysteem leidt sneller tot een optimaal ontwerp. De ontwikkelende programma’s worden
later toegepast op eenvoudige mechanische ontwerpen.
2. Eindige elementen (24u = Titularis: M. Wouters)
EEM-berekeningen voor het bepalen van de sterkte van afzonderlijke onderdelen en
van de sterkte van assemblies. Gebruik van 3D ‘Mesh’ elementen(solids), lineaire
berekeningen voor elastische vervormingen.
Berekenen van contactspanningen. De berekeningen moeten leiden tot
het vereenvoudigen van mechanische producten.

Begincompetenties
Dit opleidingsonderdeel bouwt verder op bepaalde eindcompetenties van de
opleidingsonderdelen CAD applicaties en FEM+Sterkteleer.
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Toepassen van geavanceerde computerondersteunde technieken.
Optimaliseren van mechanische ontwerpen op een gestructureerde manier.
Analyseren en uitvoeren van mechanische processen.
Aantonen om relevante nieuwe technologieën te begrijpen, te assimileren, te
implementeren en te gebruiken.

Mechanisch project analyseren en uitwerken.

Creditcontractvoorwaarde
Toelating tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is mogelijk mits gunstige beoordeling
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van de competenties
Examencontractvoorwaarde
Dit opleidingsonderdeel kan niet via examencontract gevolgd worden
Didactische werkvormen
Werkcollege: PC-klasoefeningen
Leermateriaal
Er wordt een handleiding opgesteld +
powerpoint-presentaties van de hoorcolleges.
Er wordt gebruik gemaakt van NX software en Minerva.

Referenties
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Individuele begeleiding, opvolging en bijsturing van de studenten.

Evaluatiemomenten
niet-periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Werkstuk, vaardigheidstest
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Examen in de tweede examenperiode is mogelijk
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Eindscoreberekening
Labo, oefeningen (permanente evaluatie ) = 100% (50% EEM, 50% CAE)
Wanneer men niet deelneemt aan de evaluatie van één of meer onderdelen, wordt aan
het betrokken onderdeel 0/20 toegekend.
Wanneer men minder dan 7/20 behaalt voor één van de onderdelen kan men niet meer
slagen voor het geheel van het opleidingsonderdeel. Indien de eindscore een cijfer van
zeven of meer op twintig zou zijn, wordt dit teruggebracht tot 7/20.
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