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SolidWorks 2011 - del 2 Malene Kjærsgaard Hent PDF Forlaget skriver: SolidWorks 2011 giver en
grundlæggende indføring i programmet SolidWorks.

Bemærk: Bogen kan bruges sammen med SolidWorks 2012. Det skyldes, at de funktioner, der gennemgås i
bogen, er uændrede i 2012-versionen af SolidWorks.

Bogen henvender sig til de grundlæggende erhvervsuddannelser, htx og teknisk designeruddannelsen. På den
tilhørende dvd finder man bogens øvelser sammen med en række instruktionsfilm, som gør det nemt for nye

brugere at tilegne sig nogle af programmets mange faciliteter på egen hånd.

Indholdet formidles så vidt muligt gennem tre lag.

Intro til stoffet, fortæller noget om den funktion, der skal læres, og hvorfor den skal læres.

Princip, fortæller overordnet om funktionen og de forudsætninger, der skal være på plads inden brug.

Praksis, hvor man lærer funktionen ved at øve den i programmet. Eleven opnår således en forståelse, der
rækker ud over evnen til at skulle huske kliksekvenser.
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