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1   2020-09-22

Modul AUTOCAD Pada pertemuan ini kami sampaikan tentang materi
AUTOCAD, didalam materi sudah jelas arahan penggunaan tool-toolnya

berikut contohm sehingga diharapkan dapat membantu didalam
penerapannya Dan diharapkan mahasiwa mencobanya,

http://elearning.teknik.univpancasila.ac.id/mod/assign/view.php?id=5913

Modul AUTOCAD Pada pertemuan ini kami sampaikan tentang materi
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http://elearning.teknik.univpancasila.ac.id/mod/assign/view.php?id=5913
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2   2020-09-28

Modul AUTOCAD Didalam pertemuan ini, mahasiswa diminta u dapat
melakukan penggambaran obyek kotak (RECTANGLE) , menghapus

obyek (ERASE), pembatalan perintah, memilih obyek, penggunaan tool
ORTHO, OSNAP, memperbanyak sebuah atau sekelompok obyek

(COPY), pemotongan obyek (TRIM) Kerjakan latihan2 untuk instruksi2
di atas dan kerjakan evaluasi 2, 3 dan 4

http://elearning.teknik.univpancasila.ac.id/mod/assign/view.php?id=6069

Modul AUTOCAD Didalam pertemuan ini, mahasiswa diminta u dapat
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ORTHO, OSNAP, memperbanyak sebuah atau sekelompok obyek
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3   2020-10-09

Didalam pertemuan ini, mahasiswa diminta u dapat melakukan
memanjangkan obyek sampai batas obyek lain (EXTEND),

memperbanyak obyek secara paralel dengan jarak yang dapat diatur
(OFFSET), pemindahan obyek (MOVE), merotasikan satu atau

sekelompok obyek (ROTATE), mempertemukan ujung pertemuan dua
obyek (FILLET), membuat obyek teks (TEXT)

http://elearning.teknik.univpancasila.ac.id/course/view.php?id=353
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4   2020-10-09

Didalam pertemuan ini, mahasiswa diminta u dapat mencerminkan
suatu obyek terhadap sesuai sumbu tertentu (MIRROR), mencerminkan
obyek teks (MIRRTEXT), mengubah dan mengaplikasikan setting tipe

garis, setiap kali membuat obyek (LINETYPE), mengatur skala tipe
garis (LTSCALE), membuat arsiaran pada daerah tertentu (BHATCH),

Menentukan ukuran kertas yang digunakan
http://elearning.teknik.univpancasila.ac.id/mod/assign/view.php?id=6419
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5   2020-10-19

Didalam pertemuan ini, mahasiswa diminta u membuat latihan dalam
menerapkan materi dengan mengerjakan soal evaluasi 6 (hal 49)

http://elearning.teknik.univpancasila.ac.id/mod/assign/view.php?id=6801

Didalam pertemuan ini, mahasiswa diminta u membuat latihan dalam
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6   2020-11-03

Didalam pertemuan ini, mahasiswa diminta u dapat melakukan
penggambaran circuit pada papan board dengan menggunakan aplikasi
agar hasil pekerjaannya dapat lebih sederhana dan rapih serta dapat di-

edit. Didalam pembuatan circuit board ini menggunakan aplikasi
EAGLE, banyak aplikasi-aplikasilain yang sejenis. Jadi jika belum

memiliki aplikasi tsb terlebih dahulu harus mengistallnya.
http://elearning.teknik.univpancasila.ac.id/mod/assign/view.php?id=7134
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7   2020-11-10

Didalam pertemuan ini, mahasiswa diminta untuk dapat melakukan
pemahaman dan penggambaran schematic. Untuk itu dalam pertemuan

ini kami lampirkan tutorial pembuatan schematik dan pengenlan
komponen

http://elearning.teknik.univpancasila.ac.id/mod/assign/view.php?id=7321
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