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MF1024 – Produktutveckling HT18/VT19 
 

Jens Wahlström 

KTH Maskinkonstruktion 

E-post: jensw@kth.se 

 

 

Kursinnehåll och lärandemål 

I kursen kommer du bli bekant med några vanliga maskinkomponenter. Dessa är ofta standardiserade för 
att kunna monteras tillsammans med andra maskinkomponenter till tekniska system. I kursen lär du dig 
benämningar på olika typer av maskinkomponenter, hur de är standardiserade, hur de är uppbyggda samt 
hur de fungerar. 

För de flesta maskinkomponenter finns det standardiserade beräkningsmodeller. I kursen kommer du att 
förstå hur dessa modeller är uppbyggda samt hur de används för att analysera, dimensionera och välja 
maskinkomponenter. 

I kursen ingår även ett produktutvecklingsprojekt där ni kommer att välja och dimensionera olika typer av 
maskinkomponenter som tillsammans ger en önskad funktion hos slutprodukten. Här ingår även olika 
konstruktionslösningar för att montera maskinkomponenter i förhållande till varandra. 

Efter avslutad kurs ska du kunna: 

1. Beskriva funktion hos olika maskinkomponenter samt kunna dimensionera och välja dessa. 
2. Utföra grundläggande CAD-modellering av detaljer och montage. 
3. Utifrån en given produktutvecklingsprocess planera, fördela arbete och kommunicera inom en 

projektgrupp för att tillsammans genomföra ett produktutvecklingsprojekt. 
4. Utifrån en given teknisk kravspecifikation på systemnivå konstruera delsystem samt välja och 

dimensionera olika maskinkomponenter så att de tillsammans ger önskat systembeteende. 
5. Skriftligt och muntligt förmedla resultat från ett produktutvecklingsprojekt på ett ingenjörsmässigt 

sätt. 

Förkunskaper 

I kursen kommer du att tillämpa kunskaper i mekanik, hållfasthetslära och matte/numme. Mer specifikt 
förväntas du kunna: 

• Utföra statisk och dynamisk kraftanalys av mekaniska system. 
• Utföra hållfasthetsanalys av enklare strukturkomponenter. 
• Utföra enklare programmering i MATLAB 
• Grundläggande kunskaper om gruppdynamik samt erfarenhet av större grupparbeten. 
• Grundläggande kunskaper om teknisk rapportskrivning och presentationsteknik. 

Antagning och kursregistrering 

Antagning till kursen görs via utbildningsprogrammets studievägledningen. Antagna studenter ansvarar 
själva för att kursregistrera sig  via KTH:s studentwebb under registeringsperioden för kurser i läsperiod 2. 
Omregistrering görs via mail till ITM:s studentexpedition Nord (expnord@itm.kth.se). 

mailto:jensw@kth.se
mailto:expnord@itm.kth.se
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Undervisningsformer 

Studenternas arbete stöds av schemalagd undervisning i form av: 

• Föreläsningar (F) med teorigenomgångar och problemlösning kopplade till maskinkomponenter och 
produktutvecklingsprojektet.  

• Datorlaboration (DL) där studenterna introduceras till CAD-programmet Solid Edge ST. Uppgiften 
utförs i grupper om max två studenter i datorsal. Datorlaborationen finns i ordinarie schema. Normalt 
godkänns laborationen under något av de två laborationstillfällena. 

• Räknestugor (RS) där studenterna arbetar med och får hjälp med kursens inlämningsuppgifter som 
behandlar maskinkomponenter. 

• Obligatorisk övning (Ö) där produktutvecklingsprojektet startas och grupperna träffar varandra och 
handledarna första gången. Vid projektstarten förväntas samtliga grupper närvara under hela 
övningen. 

• Projekthandledningar (HL) där studenterna arbetar med och får hjälp med 
projektinlämningsuppgifter och produktutvecklingsprojektet. 

• Obligatoriska projektavstämningsmöten (RED) där studenterna presenterar sitt pågående 
projektarbete för sin handledare. Vid de tre avstämningsmötena förväntas projektgruppen närvara vid 
ett 30 minuters möte som schemläggs under redovisningspasset. 

• Rapportseminarie (SEM) som behandlar teknisk rapportskrivning. Vid seminariet förväntas 
projektgruppen närvara två timmar som schemläggs under seminariepasset. 

• Obligatoriska laborationer (LAB) där studenterna vid i grupper studerar tre olika produkter: 
motorsåg, tappväxel och skruvdragare. Vid de tre tillfällena förväntas studenterna närvara i två 
timmar. Laborationerna ligger på icke schemalagd tid och anmälan görs av studenterna på 
http://bokning.md.kth.se/bokning/index.htm?. Logga in med ert KTH-id och registrera er på kursen 
MF1024 – Produktutveckling HT18. Normalt godkänns förberedelseuppgift och laboration under 
labbtillfället. 

Preliminär planering 

V46 Tis F Introduktion och CAD 
 Ons F Tribologi – friktion, nötning och smörjning 
 Tor DL Datorlaboration i Solid Edge ST 
 Fre DL Datorlaboration i Solid Edge ST 
V47 Tor F Rullningslager 
 Tor RS CAD/Lager 
V48 Tis F Glidlagerlager 
 Ons RS CAD/Lager 
 Tor RS CAD/Lager 
 Tor  Sista redovisningdag för CAD gruppuppgift 
V49 Mån RS Lager 
V3 Tis F Allmänt om växlar  
 Tor F Kuggväxlar 
 Fre RS Växlar 
V4 Mån F Kuggdimensionering 
 Tis F Planetväxlar 
 Fre RS Växlar 
V5 Mån F Axelkopplingar 
 Ons F Axelkopplingar 
 Fre RS Kopplingar 
V6 Tis F Skivbromsar 
 Tor F Trumbromsar 
 Fre RS Bromsar 
V7 Mån F Fjädrar och tätningar 
 Mån RS Bromsar 
 Tor F Produktutvecklingsprojekt 
 Fre Ö Uppstart av projektgrupper 
V8 Mån F Axelförband 
 Ons F Axelförband (forts.) 
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 Tor  Projektinlämningsuppgift 1 – projektplanering (CANVAS) 
 Fre RS Axelförband 
V9 Mån F Skruvar 
 Tis F Flänsförband 
 Ons RS Skruvar 
 Fre RED Avstämningsmöte 1 – Förstudie 
V10 Tis INL Deadline för individuella automaträttade inlämningsuppgifter 
 Fre TEN Tentamen 
V12 Tis F Systemkonstruktion 
 Tor F Systemkonstruktion (forts) 
 Tor HL Projekthandledning 
V13 Ons HL Projekthandledning 
 Tor HL Projekthandledning 
 Tor  Projektinlämning 2 – Systemanalys (CANVAS) 
V14 Tis F Föreläsning 
 Tor RED Avstämningsmöte 2 – Systemkonstruktion 
 Fre RED Avstämningsmöte 2 – Systemkonstruktion 
V15 Mån HL Projekthandledning 
 Tis HL Projekthandledning 
 Ons SEM Rapportskrivningsseminarium 
V17 Ons RED Avstämningsmöte 3 - Detaljkonstruktion 
 Fre RED Avstämningsmöte 3 - Detaljkonstruktion 
V18 Mån HL Projekthandledning 
 Tor HL Projekthandledning 
V19 Mån  Projektinlämning 3 – Slutleverans av projekt 
V20 Mån HL Projekthandledning 
 Tis  Projektinlämning 4 – Granskning och slutreflektion 
 Fre RED Slutredovisning av projekt 
V23 Fre TEN Omtentamen 

Kursmoment och examination 

För att hela kursen (11 hp) skall bli godkänd måste följande moment fullgöras och godkännas: 

Inlämningsuppgifter och laborationer (INL1, 3 hp) som genomförs både individuellt och i grupp. 
Samtliga delmoment måste klaras av under samma kurstillfälle (innan nästa kurstillfälle startar) för 
momentet skall bli godkänt. I annat fall måste samtliga uppgifter göras om vid ett senare kurstillfälle. 
Momentet innehåller följande obligatoriska delmoment: 
• Inlämningsuppgifter som syftar till att öva på dimensionering av maskinkomponenter och val av 

standardkomponenter. Delmomentet består av nio inlämningsuppgifter. Uppgifterna är individuella, 
finns i CANVAS, och rättas automatiskt där. Datum för senast godkänd uppgift framgår av 
planeringen. 

• CAD som syftar till att studenterna ska få en introduktion till CAD-programmet Solid Edge ST. 
Delmomentet inleds med en introducerande föreläsning, följt av en lärarledd datorlaboration och 
avslutas med inlämningsuppgift. Datorlaborationen syftar till att studenterna ska få en förståelse för 
hur programvaran kan användas och är en förberedelse inför inlämningsuppgiften. Datorlaborationen 
genomförs i grupper om två studenter vid två schemalagda datorlaborationspass och redovisas vid 
datorn. Om studenten inte kan närvara vid något av de schemalagda datorlaborationspassen, så kan 
övningen genomföras på egenhand utan lärarstöd. Inlämningsuppgiften genomförs i grupper om tre 
studenter och behandlar kontruktion med hjälp av CAD. Datum för senast godkänd uppgift framgår 
av planeringen. 

• Laborationer som syftar till att studenterna ska få en ökad förståelse om hur vanligt förekommande 
maskinkomponenter fungerar. Delmomentet inleds med föreläsningar följt av tre stycken 
laborationer. Laborationstider bokas av studenterna själva. 

Tentamen (TEN1, 4 hp) som examinerar det teoretiska innehållet i kursen. Tillåtna hjälpmedel vid 
tentamen är räknedosa, skrivmaterial, handbok och SKF-katalog. Det är obligatorisk föranmälan till 
samtliga tentamina enligt KTH:s tentamensregler och den skall ske på "personliga menyn". Avanmälningar 
kan göras fram till tentamenstillfället. Anvisad placering på tentamen meddelas kvällen innan 
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tentamensdagen. En eventuell Fx-komplettering består normalt av 2 tal om vardera 6p liknande de 
problemtal som finns på tentan. Talen är av typtals-karaktär, dvs. inga extrema klurigheter. För godkänd 
komplettering och därmed betyg E krävs minst 7p varav minst 3p per tal. Ni får i förväg reda på vilka 2 
områden som ni ska komplettera, dessa är normalt de 2 områden som gick sämst på tentan. Skrivtiden är 2 
timmar och man får ha med sig samma material som till tentan. Ordinarie tentamen går i mars med 
komplettering i april, omtentamen går i juni med komplettering i augusti. 

Produktutvecklingsprojektet (PRO1, 4 hp) genomförs i projektgrupper om 6 studenter. Uppgiften 
med tillhörande arbetsprocess, redovisningsmoment och leveranser beskrivs i detalj i ett separat dokument 
som presenteras vid projektstart. 

Projektgrupperna sätts samman av kursansvarig och för att bli tilldelad en projektgrupp krävs att 
studenten är kursregisterad. För godkänt på kursmomentet krävs genomförandet av samtliga 
redovisningsmoment under projektets gång. Preliminära datum för inlämningar och redovisningar framgår 
av planeringen. 

Examinationen består av att projektgruppen lämnar in en slutleverans (tekniska rapporter, CAD-modeller, 
MATLAB-modeller), samt presenterar sitt arbete vid ett slutseminarium. I samband med slutseminariet 
ska varje student även göra en skriftlig och muntlig granskning av en annan grupps arbete, samt lämna in 
en skriftlig egenreflektion. 

Kursmomentet betygsätts med betygen A-F, inklusive möjligheten till FX. Betyget är individuellt och 
baseras på den enskilda studentens bidrag till projektgruppens arbete, samt studentens granskning av en 
annan grupps arbete. 

Om betyg FX erhålls måste kompletteringen genomföras och godkännas innan nästa kurstillfälle och om 
betyg F erhålls måste hela kursmomentet göras om vid ett senare kurstillfälle. 

Slutbetyget i kursen bestäms enligt tabellen nedan. 

Tabell 1: Slutbetyg i kursen baserat på projektbetyg och tentamen 

  Projekt (PRO1) 
  

 
A B C D E 

Te
nt

am
en

 
(T

E
N

1)
 

A A A B B C 
B A B B C C 
C B B C C D 
D C C D D D 
E C D D E E 

Lärare och kontaktinformation 

Föreläsningarna hålls i huvudsak av Jens Wahlström. Kursassistenten svarar på frågor om 
inlämningsuppgifter och handledarna handleder projektuppgiften. 

Kursansvarig Jens Wahlström  jensw@kth.se 08-7909329 
Kursassistent Bhaskar Reddy 
Handledare Anders Söderberg aes@kth.se 
 Ellen Bergseth bergseth@kth.se  
Labbar Peter Carlsson 

Kurslitteratur 

Kurslitteraturen består av tre böcker som säljs på kårbokhandeln. Kompendierna kan köpas begagnade, 
dock ej äldre än nedanstående angivna upplagor. 

1. Mägi, Melkersson, Evertsson, Maskinelement, ISBN 978-91-44-10905-3 
2. Maskinelement Handbok, Maskinkonstruktion, KTH, 2008 
3. SKF-katalog, 2006. 
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Kursen i lärplattformen CANVAS  

Kursomgången administreras genom KTH:s lärplattform CANVAS. Studenterna loggar in i CANVAS 
med sitt KTH-ID och för att få tillgång till kursen krävs att studenten är kursregisterad. Via CANVAS får 
studenterna tillgång till kontaktuppgifter till lärare och kursdeltagare, föreläsningspresentationer, samt 
övrigt undervisningsmaterial. Kursaktiviteten används även för administration av inlämningarna. 

Programvara  

CAD-modelleringen sker i Solid Edge ST och MATLAB används för beräkningar och simuleringar. Båda 
programvarorna finns tillgängliga via KTH:s mjukvarunerladdningstjänst för studenter 
(www.kth.se/student/kth-it-support/software/download?programme). 

http://www.kth.se/student/kth-it-support/software/download?programme
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Bilaga 1. Betygsrelaterade lärandemål. 

 Lärandemål F E C A 
1 Beskriva funktion hos olika 

maskinkomponenter samt kunna 
dimensionera och välja dessa. 

Kan inte beskriva funktion hos olika 
maskinkomponenter på ett adekvat sätt. 
Kan inte dimensionera och välja 
maskinkomponenter med utifrån givna 
laster. 

Kan beskriva funktionen hos ett antal 
enkla maskinkomponenter på ett 
adekvat sätt. Kan utföra enkla 
dimensionerngar och välja 
maskinkomponenter med utifrån givna 
laster. 

Kan beskriva funktionen hos ett antal 
komplexa maskinelement på ett 
tillfredställande sätt. Kan utföra 
dimensionerng och välja 
maskinkomponenter utifrån laster givna 
på systemnivå. 

Kan beskriva funktionen hos flertal 
komplexa maskinelement på ett 
tillfredställande sätt. Kan utföra 
dimensionerng och välja komplexa 
maskinkomponenter utifrån laster givna 
på systemnivå. 

2 Utföra grundläggande CAD-modellering 
av detaljer och montage. 

Har inte klarat av att utföra CAD-
modellering på ett adekvat sätt. 

Har utfört grundläggande CAD-
modellering av detaljer och montage i 
Solid Edge ST. 

  

3 Utifrån en given 
produktutvecklingsprocess planera, 
fördela arbete och kommunicera inom en 
projektgrupp för att tillsammans 
genomföra ett produktutvecklingsprojekt. 

Har inte varit aktiv i planeringen 
och/eller genomförandet av arbetet 
under samtliga faser i processen. 
Stort behov av stödinsatser från 
handledaren har funnits. Dessa 
stödinsatser har varit för omfattande för 
att göra det troligt ett liknande arbetet 
kan genomföras självständigt efter 
kursen. 
Arbetet har inte följt de kommunicerade 
och fastställda faserna och hålltiderna, 
inte heller relevanta faktorer för 
avvikelser dokumenterats och 
kommunicerats inom gruppen och/eller 
med handledaren. 

Har varit aktiv i både planeringen och 
genomförandet av arbetet under 
samtliga faser i processen. 
Arbetet har genomförts med rimliga 
stödinsatser från handledaren. 
De faser och hålltider som har 
kommunicerats och fastställts har följts 
vid genomförandet av arbetet.  
De anpassningar som har varit 
nödvändiga för genomförandet har 
dokumenterats löpande och 
kommunicerats tydligt både inom 
gruppen och med handledaren. 

  

4 Utifrån en given teknisk kravspecifikation 
på systemnivå konstruera delsystem samt 
välja och dimensionera olika 
maskinkomponenter i delsystemet så att 
de tillsammans ger önskat 
systembeteende. 

Konstruktionslösningarna är inte 
tillräckligt detaljerade och/eller har inte 
analyserats och utvärderats på ett sådant 
sätt att det går att bedöma att 
delsystemet uppfyller sin tänkta funktion 
och de ställda kraven. 
Standard maskinkomponenter har inte 
dimensionerats och valts i adekvat 
omfattning. 
 

Konstruktionslösningarna är på sådan 
detaljnivå att det går att bedöma att 
delsystemets uppfyller sin tänkta 
funktion, dock krävs omfattande 
vidarearbete för att 
konstruktionslösningarna ska vara 
realiserbara. 
Standard maskinkomponenter har 
dimensionerats och valts i 
tillfredsställande omfattning.  
Konstruktionslösningarna och de valda 
maskinkomponenterna har utvärderats 
genom att relevanta analyser 
genomförts. 

Konstruktionslösningarna är 
genomarbetade och på sådan detaljnivå 
att de bedöms realiserbara efter 
begränsat vidarearbete. 
Standard maskinkomponenter har valts i 
den omfattning som det är relevant och 
dessa är korrekt dimensionerade. 
Ingenjörsmässiga slutsatser dras från 
resultatet av genomförda analyserna. 

Konstruktionslösningarna har hög 
detaljnivå och bedöms realiserbara efter 
mindre revidering. 
Genomförda analyserna är motiverade 
med ingenjörsmässiga resonemang. 
Alternativa konstruktionslösningar och 
förslag på förbättringar diskuteras 
utifrån resultatet av genomförda 
analyser. 

5 Skriftligt och muntligt förmedla resultat 
från ett produktutvecklingsprojekt på ett 
ingenjörsmässigt sätt. 

Rapporten saknar i huvudsak adekvat 
språkbehandling och/eller brister i 
struktur och layout, vilket gör att 
ingenjörsarbetet svårligen kan förstås 
eller bedömas med rapporten som 
underlag. 
Muntlig presentationen av arbetet är 
bristfällig och/eller för ingenjörer 
relevant underlag saknas. 

Rapporten behandlar teknikområdet 
med ett relevant och korrekt språkbruk. 
Även struktur och layout håller god 
kvalitet och möjliggör en bedömning av 
ingenjörsarbetet med rapporten som 
underlag. 
Muntlig presentationen av arbetet sker 
på ett adekvat sätt utifrån för ingenjörer 
relevant underlag. 

En välskriven rapport som underlättar 
bedömningen av ingenjörsarbetet. 
Struktur och layout håller mycket hög 
kvalitet. Resultaten som presenteras är 
rimliga och det görs ingenjörsmässiga 
reflektioner över dess betydelse. 
Väl genomförd muntlig presentation av 
arbetet som sker på ett ingenjörsmässigt 
och pedagogiskt sätt. 
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Bilaga 2. Konstruktiv länkning mellan lärandemål, undervisningsmoment och examination. 

 Lärandemål Förkunskaper Undervisning Övning Examination 
1 Beskriva funktion hos olika 

maskinkomponenter samt kunna 
dimensionera och välja dessa. 

Utföra hållfasthetsanalyser av 
enklare strukturkomponenter. 
Utföra statisk och dynamisk 
kraftanalys av mekaniska system. 

Teorigenomgångar och problemlösning 
kopplade till maskinkomponenter tas upp i 
föreläsningsserien. 

Laborationer som syftar till att 
studenterna ska få en ökad förståelse om 
hur vanligt förekommande 
maskinkomponenter fungerar. 
Inlämningsuppgifter som syftar till att öva 
på dimensionering av maskinkomponenter 
och val av standardkomponenter. 
Formativ feedback ges av kursassistenter 
på räknestugor 

Examineras med godkända individuella 
inlämningsuppgifter, laborationer och 
tentamen. 

2 Utföra grundläggande CAD-modellering 
av detaljer och montage. 

 CAD-modellering indtroduceras i en 
föreläsning. 

Datorlaboration där studenterna 
introduceras till CAD-programmet Solid 
Edge ST. Formativ återkoppling ges av 
kursassistenter i samband med 
datorlaborationen. 

Examineras med en datorlaboration och 
ett grupparbete som båda redovsas framför 
dator 

3 Utifrån en given 
produktutvecklingsprocess planera, 
fördela arbete och kommunicera inom 
en projektgrupp för att tillsammans 
genomföra ett 
produktutvecklingsprojekt. 

Grundläggande kunskaper om 
gruppdynamik. 
Erfarenhet av större 
grupparbeten. 

Produktutvecklingsprocessen och arbetet i 
dess olika faser diskuteras kontinuerligt i 
föreläsningsserien kopplat till 
produktutvecklingsprojektet. Även 
gruppdynamik och förväntningar på 
projektgruppen tas upp på förläsningarna.  

Kontinuerlig planering, kommunikation 
och arbete i produktutvecklingsprojektet 
under hela kursen. Formativ återkoppling 
ges av handledare i samband med 
inlämningar och möten.  

Examineras kontinuerligt under kursen 
genom uppföljning av projektgruppens 
arbete via individuella veckorapporter, 
uppdateringar av projektplanen och två 
individuella reflektionsuppgifter. 
 

4 Utifrån en given teknisk 
kravspecifikation på systemnivå 
konstruera delsystem samt välja och 
dimensionera olika maskinkomponenter 
i delsystemet så att de tillsammans ger 
önskat systembeteende. 

Utföra hållfasthetsanalyser av 
axlar och enklare 
strukturkomponenter. 
Utföra statisk och dynamisk 
kraftanalys av mekaniska system. 
Utföra enklare programmering i 
MATLAB. 

Viktiga begrepp introduceras och viktiga 
arbetsmoment diskuteras i 
föreläsningsserien kopplad till 
produktutvecklings-projektet.  
Vid handledningstillfällena erbjuds 
studenterna möjlighet till stöd och hjälp i 
arbetet.  

Kontinuerligt arbetet i 
produktutvecklingsprojektet under hela 
kursen. Formativ återkoppling på arbetet 
ges av handledare vid möten.   

Examineras via de tekniska rapporterna i 
produktutvecklingsprojektet. Rapporterna 
skrivs parvis, men individuell examination 
säkerställs genom tydliggörande av 
arbetsfördelning i projektplan. 
   

5 Skriftligt och muntligt förmedla resultat 
från ett produktutvecklingsprojekt på ett 
ingenjörsmässigt sätt. 

Grunder i rapportskrivning och 
presentationsteknik. 

Förväntningar på studenterna prestation 
och grundtankar vid både rapportskrivning 
och muntlig presentation förmedlas via 
föreläsningsserien kopplad till 
produktutvecklingsprojektet. 
 
 

I nuvarande kursupplägg finns ingen 
övning på rapportskrivning med formativ 
återkoppling innan examinationen. 
Muntlig presentation övas kontinuerligt 
både via interna möten inom 
projektgruppen och vid möten med 
handledare. Vid möten med handledaren 
ges formativ återkoppling till studenterna. 

Skriftlig kommunikation examineras via 
rapporten i produktutvecklingsprojektet 
(parvis). 
Muntlig presentation examineras via 
slutredovisningen av 
produktutvecklingsprojektet. Individuell 
examination säkerställs genom att samtliga 
gruppmedlemar är aktiva vid 
presentationen av gruppensarbete. 
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