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Αβστραχτ
Ιν 1997 α µαϕορ οϖερηαυλ οφ τηε ιντροδυχτορψ εξπεριενχε το Μεχηανιχαλ Ενγινεερινγ ατ
Φλοριδα Τεχη ωασ ινιτιατεδ. Τηε πυρποσε οφ τηισ οϖερηαυλ ωασ το δεϖελοπ αν εξπεριενχε
τηατ ωουλδ σερϖε το: (1) πρεπαρε στυδεντσ φορ τηε ΜΕ χυρριχυλυµ, (2) µοτιϖατε στυδεντσ το
χοµπλετε τηειρ στυδιεσ, (3) προϖιδε στυδεντσ ωιτη αχαδεµιχ συχχεσσ σκιλλσ, ανδ (4)
ιντροδυχε στυδεντσ το τηε ενγινεερινγ προφεσσιον. Τηε φορµατ χηοσεν το ρεαλιζε τηισ γοαλ ισ
α ψεαρλονγ σεθυενχε οφ τωο χουρσεσ τηατ φρεσηµαν τακε εντιτλεδ Ιντροδυχτιον το
Μεχηανιχαλ Ενγινεερινγ Ι (ΜΑΕ1022 Φαλλ, 2 χρεδιτσ) ανδ ΙΙ (ΜΑΕ1023 Σπρινγ, 1 χρεδιτ).
Τηισ σεθυενχε ισ α προϕεχτ−µοτιϖατεδ εξπεριενχε ινσπιρεδ βψ τραδιτιοναλ χαπστονε δεσιγν
χουρσεσ. Ιν τηε φαλλ στυδεντσ αρε ταυγητ βασιχ αχαδεµιχ συχχεσσ σκιλλσ συχη ασ τιµε
µαναγεµεντ, στυδψ σκιλλσ, ωορκινγ ιν στυδψ γρουπσ, σελφ−µοτιϖατιον, ανδ γοαλ σεττινγ.
Νεξτ, α µαϕορ τεαµ−βασεδ δεσιγν προϕεχτ ισ ασσιγνεδ. Τηισ ισ ιµµεδιατελψ φολλοωεδ βψ αν
ιντροδυχτιον το βασιχ δεσιγν τηεορψ ανδ µετηοδολογψ ινχλυδινγ βραινστορµινγ τεχηνιθυεσ.
Στυδεντσ τηεν λεαρν τηε σκιλλσ τηεψ νεεδ ιν ορδερ το χοµπλετε τηε δεσιγν: χοµπυτερ−αιδεδ
δεσιγν ϖια Προ/ΕΝΓΙΝΕΕΡ, βασιχ µαχηινε σηοπ σκιλλσ, γενερατινγ διµενσιονεδ
προδυχτιον δραωινγσ, προϕεχτ µαναγεµεντ ινχλυδινγ τιµελινεσ ανδ Γανττ χηαρτσ, προϕεχτ
βυδγετινγ, ανδ δοχυµεντατιον. Τηε µαϕορ ασσιγνµεντ ιν τηε φαλλ χουρσε ισ τηε δεσιγν
προποσαλ τηατ εαχη τεαµ πρεπαρεσ. Ιν τηε σπρινγ χουρσε στυδεντ τεαµσ χοµπλετε τηειρ
δεσιγνσ, φαβριχατε φυνχτιονινγ δεϖιχεσ, ανδ δεµονστρατε τηεσε δεϖιχεσ το τηε χαµπυσ
χοµµυνιτψ.
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Ιντροδυχτιον
Τηε ρεχονστρυχτινγ οφ τηε Ιντροδυχτιον το Μεχηανιχαλ Ενγινεερινγ εξπεριενχε ατ Φλοριδα
Τεχη ωασ µοτιϖατεδ βψ α ρεχογνιτιον τηατ µορε χουλδ ανδ σηουλδ βε δονε φορ ουρ
στυδεντσ. Ιτ ωασ δεχιδεδ εαρλψ ον τηατ α τραδιτιοναλ ιντροδυχτορψ χουρσε τηατ προϖιδεσ αν
οϖερϖιεω οφ ΜΕ τεχηνιχαλ συβϕεχτ αρεασ ωασ νοτ δεσιραβλε. Συχη αν οϖερϖιεω αππροαχη
δοεσ νοτ σερϖε τηε νεεδσ οφ τηε φρεσηµεν στυδεντσ νορ δοεσ ιτ πρεπαρε τηεµ φορ τηειρ φυτυρε
χουρσε ωορκ. Τηεσε τεχηνιχαλ τοπιχσ αρε µοστ εφφεχτιϖελψ χοϖερεδ ιν δεταιλ ιν τηε
τραδιτιοναλ ενγινεερινγ σχιενχεσ χουρσεσ (ε.γ. στατιχσ, φλυιδσ, τηερµο). Ινστεαδ, α τηορουγη

ρεϖιεω οφ τηε στατε οφ τηε αρτ ιν πεδαγογψ [1−23] ιδεντιφιεδ σοµε βασιχ τηεµεσ τηατ ωουλδ
βε αδηερεδ το ιν φορµυλατινγ α νεω Ιντροδυχτιον το Μεχηανιχαλ Ενγινεερινγ εξπεριενχε.
Τηεσε τηεµεσ αρε εϖιδεντ ιν τηε φολλοωινγ χιτατιονσ τηατ ηαδ α προφουνδ ινφλυενχε ον τηε
ουτχοµε οφ τηισ εφφορτ:
!∀ Λεαδ τηε παρτιχιπαντσ φροµ α ρελατιϖελψ δεπενδεντ στατυσ το ασ ινδεπενδεντ α
στατυσ ασ τηειρ χοµπετενχψ ωαρραντσ (ΝΣΦ Ρεσεαρχη Εξπεριενχεσ φορ
Υνδεργραδυατεσ Σιτε Προγραµ 03−577).
!∀ Μαρσηαλλ Λιη, τηεν Διρεχτορ οφ ΝΣΦσ Διϖισιον οφ Ενγινεερινγ Εδυχατιον ανδ
Χεντερσ, ωροτε ιν ΑΣΕΕ Πρισµ [7] ενγινεερινγ σχηοολσ σηουλδ ηελπ στυδεντσ
δεϖελοπ τηε φολλοωινγ λεαδερσηιπ τραιτσ− κνοωλεδγε, κνοω−ηοω, ϕυδγµεντ, ανδ
χηαραχτερ ανδ τηατ ενγινεερινγ χυρριχυλαρ σηουλδ βε εχλεχτιχ ανδ ιντεγρατιϖε.
!∀ Ιν 1997, τηε Δεπυτψ Διρεχτορ οφ ΝΣΦ ϑοε Βορδογνα ιν Νεξτ−Γενερατιον
Ενγινεερινγ: Ιννοϖατιον τηρουγη Ιντεγρατιον [2] στατεδ Παρτιχιπατινγ ιν τηε
εντιρε χονχυρρεντ προχεσσ οφ ρεαλιζινγ α νεω προδυχτ τηρουγη ιντεγρατιον οφ
σεεµινγλψ δισπαρατε σκιλλσ ισ αν εδυχατιοναλ ιµπερατιϖε.
!∀ ∀Σινκ ορ Σωιµ∀ ισ ον ιτσ ωαψ ουτ ανδ ωε αρε ιν τηε προχεσσ οφ α σηιφτ φροµ τηατ
παραδιγµ το ονε οφ ∀στυδεντ δεϖελοπµεντ.∀ Ενγινεερινγ χολλεγεσ αλλ αχροσσ τηε
νατιον αρε ρεϖισινγ τηειρ φρεσηµαν ψεαρ χυρριχυλα ωιτη τηε πριµαρψ γοαλ οφ
ενηανχινγ στυδεντ συχχεσσ. Ρ. Β. Λανδισ, Στυδψινγ Ενγινεερινγ: Α Ροαδ Μαπ
το α Ρεωαρδινγ Χαρεερ [21].
!∀ ΝΣΦ Σπονσορεδ Χηαυταυθυα Σηορτ Χουρσε βψ Προφ. Λανδισ (Μαψ 1998). Γοαλ:
Το δεϖελοπ ανδ δοχυµεντ αν Ιντροδυχτιον το Ενγινεερινγ χουρσε δεσιγνεδ το
ενηανχε στυδεντ συχχεσσ βψ αδδρεσσινγ φιϖε πριµαρψ τηεµεσ: χοµµυνιτψ
βυιλδινγ; προφεσσιοναλ δεϖελοπµεντ; αχαδεµιχ συχχεσσ στρατεγιεσ; περσοναλ
δεϖελοπµεντ; ανδ οριεντατιον το τηε υνιϖερσιτψ ανδ τηε ενγινεερινγ προγραµ.
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Τηεσε τηεµεσ ηαϖε λεαδ το τηε δεϖελοπµεντ οφ α χυρριχυλυµ τηατ ισ βασεδ υπον προϖιδινγ
α φουνδατιον χορνερστονε δεσιγν εξπεριενχε το φιρστ ψεαρ στυδεντσ. Τηισ χορνερστονε
εξπεριενχε λαψσ τηε φουνδατιον φορ τηε ενγινεερινγ σχιενχεσ ανδ τηε χαπστονε δεσιγν
εξπεριενχε οφ µεχηανιχαλ ενγινεερινγ στυδεντσ. Τηε χουρσε οβϕεχτιϖεσ αρε το προδυχε
στυδεντσ τηατ: (1) αρε µοτιϖατεδ το πυρσυε τηειρ χηοσεν εδυχατιοναλ ανδ προφεσσιοναλ γοαλσ
(2) ηαϖε α ωορκινγ κνοωλεδγε οφ ωηο αν ενγινεερ ισ (3) ηαϖε αν αππρεχιατιον οφ τηε
ϖαριουσ ενγινεερινγ δισχιπλινεσ (4) ηαϖε α ωορκινγ κνοωλεδγε οφ τηε ενγινεερινγ δεσιγν
προχεσσ (5) χαν πλαν ανδ µαναγε δεσιγν προϕεχτ τεαµσ (6) χαν πρεπαρε α ωριττεν
ενγινεερινγ προϕεχτ προποσαλ (7) χαν πρεπαρε ανδ πρεσεντ αν οραλ ανδ ωριττεν ενγινεερινγ
προϕεχτ ρεπορτ (8) υνδερστανδ τηε χονχεπτ οφ φεατυρεσ βασεδ σολιδ µοδελσ (9) χαν
χονχεπτυαλιζε, χρεατε, ανδ βυιλδ σιµπλε 3Δ γεοµετριεσ ωιτη α φοχυσ ον µεχηανιχαλ παρτσ
ανδ ασσεµβλιεσ (10) ηαϖε α ωορκινγ κνοωλεδγε οφ ανδ αβιλιτψ το περφορµ βασιχ µαχηινε
τοολ µανυφαχτυρινγ οπερατιονσ (ε.γ. δριλλινγ, µιλλινγ, τυρνινγ, φινισηινγ) ανδ (12) ηαϖε αν
υνδερστανδινγ οφ τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν δεταιλεδ δραωινγσ ανδ µανυφαχτυρινγ
προχεσσεσ. Τηε χουρσε ισ στρυχτυρεδ ασ α προϕεχτ µοτιϖατεδ λεαρνινγ εξπεριενχε µοδελεδ
αφτερ τραδιτιοναλ χαπστονε δεσιγν χουρσεσ. Στυδεντσ αρε ασσιγνεδ το τεαµσ, ωριτε προϕεχτ
προποσαλσ, γενερατε δεσιγν χονχεπτσ, περφορµ αναλψσεσ, γενερατε δεταιλεδ προδυχτιον
δραωινγσ, αττενδ δεσιγν ρεϖιεωσ, ανδ µανυφαχτυρε φυνχτιονινγ πηψσιχαλ προτοτψπεσ.
Χυρρεντλψ, τηε προϕεχτ ισ τηε ΑΣΜΕ Στυδεντ Δεσιγν Χοντεστ. Μορεοϖερ, τηρουγηουτ τηε
εξπεριενχε φοχυσ ισ πλαχεδ υπον τηε συχχεσσ οφ τηε ωηολε στυδεντ. Ασ τηε προχεσσ γετσ

υνδερωαψ στυδεντσ ρεχογνιζε τηε νεεδ φορ λεαρνινγ δεσιγν τηεορψ, χοµπυτερ−αιδεδ δεσιγν,
µαχηινε σηοπ σκιλλσ, προϕεχτ & τιµε µαναγεµεντ, τεχηνιχαλ ωριτινγ, ετχ. Ασ τηε στυδεντσ
ρεχογνιζε τηεσε νεεδσ τηεψ αρε ταυγητ το τηεµ ιν α ϕυστ−ιν−τιµε φασηιον. Εφφορτσ αρε
µαδε το ιντεγρατε τηε χουρσε σχηεδυλε ωιτη τηε χαπστονε δεσιγν σχηεδυλε συχη τηατ
ιντεραχτιονσ βετωεεν τηε φιρστ ανδ σενιορ ψεαρ στυδεντσ αρε µαξιµιζεδ.; ε.γ. δεσιγν
ρεϖιεωσ, µαχηινε σηοπ αχχεσσ, προϕεχτ πρεσεντατιονσ Τηεσε ιντεραχτιονσ φαχιλιτατε
κνοωλεδγε τρανσφερ φροµ σενιορσ το φρεσηµαν ανδ τηε ψουτηφυλ ενεργψ οφ τηε φρεσηµαν
σερϖεσ το µοτιϖατε τηε σενιορσ. Τηε ρεµαινινγ σεχτιονσ οφ τηισ δοχυµεντ πρεσεντ τηε
ιµπλεµεντατιον δεταιλσ οφ εαχη οφ τηε χουρσεσ ασ ωελλ ασ τηε ρελατιονσηιπ ανδ εφφεχτ τηισ
νεω σεθυενχε ηασ ηαδ υπον τηε ρεµαινδερ οφ τηε ΜΕ χυρριχυλυµ ατ Φλοριδα Τεχη.
Ιντρο το ΜΕ Ι: Τηε Φαλλ
Τηε φορµατ οφ τηισ τωο−χρεδιτ χουρσε ισ τηατ τηερε ισ α χοµµον λεχτυρε οφ 50 µινυτεσ εαχη
ωεεκ ανδ λαβ σεχτιονσ (λιµιτεδ το 16 στυδεντσ) τηατ µεετ ον Τυεσδαψσ & Τηυρσδαψσ φορ 75
µινυτεσ εαχη. Φιρστ ωε δισχυσσ τηε Ωεδνεσδαψ χοµµον λεχτυρεσ. Τηε φιρστ 6 ωεεκσ αρε
σπεντ χοϖερινγ τηε φιρστ φιϖε Χηαπτερσ οφ τηε Λανδισ τεξτ [21]. Τηε τοπιχσ ινχλυδε:
αχαδεµιχ συχχεσσ σκιλλσ, στυδψ σκιλλσ, αν ιντροδυχτιον το τηε ενγινεερινγ προφεσσιον, αν
οϖερϖιεω οφ τηε ενγινεερινγ δισχιπλινεσ, τιµε µαναγεµεντ, σελφ−αωαρενεσσ ανδ
ενλιγητενµεντ, ανδ ετηιχσ ανδ προφεσσιοναλισµ. Τηε νεξτ φουρ ωεεκσ αρε δεϖοτεδ το αν
ιντροδυχτιον το ενγινεερινγ γραπηιχσ ωιτη α φοχυσ υπον σκετχηινγ τεχηνιθυεσ,
ορτηογραπηιχ ϖιεωσ, 3−Δ προϕεχτιονσ, ανδ διµενσιονινγ ανδ τολερανχινγ ϖια [22]. Τηε
συβσεθυεντ ωεεκσ λεχτυρε ισ δεϖοτεδ το τηε πρεσεντατιον οφ τηε µαϕορ χουρσε δεσιγν
προϕεχτ. Τηε ρεµαινινγ φουρ ωεεκσ προϖιδε αν ιντροδυχτιον το δεσιγν τηεορψ ανδ
µετηοδολογψ υτιλιζινγ [20].
Ιν τηε φαλλ τηε σεµιωεεκλψ λαβ σεσσιονσ αρε λεαδ βψ γραδυατε στυδεντ τεαχηινγ ασσισταντσ ασ
ωελλ ασ χαµπυσ τεχηνιχιανσ. Τηε φιρστ ωεεκ ισ δεϖοτεδ το αχχλιµατινγ τηε στυδεντσ το τηε
µανψ ϖαριεδ χαµπυσ χοµπυτινγ ρεσουρχεσ. Τηε νεξτ ωεεκ ισ φορ ασσυρινγ στυδεντ
χοµπετενχψ ιν ωορδ προχεσσινγ ανδ σπρεαδσηεετ αππλιχατιονσ φορ τεχηνιχαλ ρεπορτ ωριτινγ.
Φορ τηε φολλοωινγ σιξ ωεεκ περιοδ τηε λαβ σεχτιονσ αρε σπλιτ ιν ηαλφ− ωιτη ηαλφ οφ τηε
στυδεντσ γοινγ το τηε στυδεντ µαχηινε σηοπ το βε τραινεδ ον βασιχ µαχηινε σηοπ
µεασυρινγ (ε.γ. χαλιπερσ ανδ µιχροµετερσ) ανδ τοολ οπερατιονσ (ε.γ. µιλλ ανδ λατηε) ανδ
τηε οτηερ ηαλφ οφ τηε στυδεντσ ρεµαινινγ ιν τηε χοµπυτερ λαβ το λεαρν Προ/Ε. Αφτερ τηρεε
ωεεκσ τηε γρουπσ εξχηανγε λοχατιονσ. Νεξτ τηε σεχτιονσ ρεσυµε µεετινγ ασ α ωηολε ιν
τηε χοµπυτερ λαβ φορ τηρεε αδδιτιοναλ ωεεκσ οφ χοµπυτερ−αιδεδ δραφτινγ ανδ τραινινγ.
Υπον χοµπλετιον οφ τηεσε σιξ ωεεκσ στυδεντσ αρε χαπαβλε οφ γενερατινγ σολιδ µοδελσ,
ασσεµβλιεσ, διµενσιονεδ προδυχτιον δραωινγ, ανδ αρε αβλε το µανυφαχτυρε πιεχε παρτσ.
Νεξτ, τωο ωεεκσ αρε δεϖοτεδ το λεαρνινγ ΜατΛαβ; βασιχ ενγινεερινγ χοµπυτατιονσ,
πλοττινγ, ανδ ωριτινγ φυνχτιονσ ανδ σχριπτσ αρε χοϖερεδ. Τηε σεµεστερ ενδσ ωιτη τηε
στυδεντσ ωορκινγ ον τεαµσ το χοµπλετε α τωο−ωεεκ µεασυρινγ, δραωινγ, ανδ
µανυφαχτυρινγ εξερχισε ιν ωηιχη σµαλλ τεαµσ οφ 2 ορ 3 στυδεντσ αρε ασσιγνεδ α σµαλλ
µεχηανιχαλ ασσεµβλψ οφ 4−6 παρτσ το ρεπροδυχε. Τηεψ µυστ τηεν µεασυρε εαχη οφ τηε
παρτσ, γενερατε χαδ µοδελσ ανδ διµενσιονεδ σηοπ δραωινγσ φορ εαχη, ανδ µυστ
µανυφαχτυρε αλλ οφ τηε παρτσ.
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Ιντρο το ΜΕ ΙΙ: Τηε Σπρινγ
Τηε φορµατ οφ τηισ ονε−χρεδιτ χουρσε ισ α ωεεκλψ χοµµον λαβ σεσσιον οφ 3 ηουρσ δυρατιον.
Τηε φιρστ λαβ σεσσιον ισ δεϖοτεδ το προϖιδινγ φεεδβαχκ ον τηε δεσιγν προποσαλσ τηατ ωερε
συβµιττεδ ατ τηε ενδ οφ τηε φαλλ σεµεστερ. Τηε ρεµαινινγ ωεεκσ οφ τηε σεµεστερ αρε
δεϖοτεδ το ασσιστινγ τηε στυδεντ τεαµσ ωιτη τηειρ προϕεχτσ. Τηισ ασσιστανχε τακεσ µανψ
φορµσ: χοµµον λεχτυρε στψλε σεσσιονσ το τηε εντιρε χλασσ, µεετινγσ ωιτη ωηολε προϕεχτ
τεαµσ, ανδ µεετινγ ωιτη ινδιϖιδυαλ τεαµ µεµβερσ. Τηρουγηουτ τηε σεµεστερ τηε προγρεσσ
οφ εαχη τεαµ ισ µονιτορεδ χλοσελψ ϖια− τηε τεαµ ωεβσιτε ωηερε ωεεκλψ προγρεσσ ρεπορτσ
αρε ποστεδ, ωεεκλψ τιµε χαρδσ συβµιττεδ βψ εαχη τεαµ µεµβερ ωηιχη δεταιλ αλλ εφφορτ
δεϖοτεδ το τηε προϕεχτ, ανδ τωο φορµαλ δεσιγν ρεϖιεωσ. Αππροξιµατελψ φουρ ωεεκσ βεφορε
τηε ενδ οφ τηε σεµεστερ τηε τεαµσ µακε δεσιγν προϕεχτ πρεσεντατιονσ οφ τηειρ δεσιγνσ το
τηε χλασσ. Τηεσε πρεσεντατιονσ αρε φορµαλ ανδ α ωορκινγ δεµονστρατιον οφ τηε δεσιγν ισ
ρεθυιρεδ. Τηε σεµεστερ ενδσ ωιτη χοµπλετιον οφ τηε δεσιγν προϕεχτ ανδ συβµισσιον οφ α
φορµαλ ωριττεν δεσιγν ρεπορτ.
Τηε Δεσιγν Προϕεχτ
Σινχε 1997, ωηεν τηε ρεϖισιον οφ τηε ιντροδυχτορψ µεχηανιχαλ ενγινεερινγ εξπεριενχε
βεγαν, τηε δεσιγν προϕεχτ ηασ βεεν τηε ΑΣΜΕ Στυδεντ Δεσιγν Χοντεστ
(ωωω.ασµε.οργ/στυδεντσ/Χοµπετιτιονσ/δεσιγνχοντεστ/ινδεξ.ητµλ) ορ α προϕεχτ βασεδ ον
τηε χοντεστ. Τηε χοµπετιτιϖε νατυρε οφ τηε ΑΣΜΕ χοντεστ σερϖεσ ωελλ το µοτιϖατε τηε
στυδεντσ ανδ αλσο σερϖεσ το ιντροδυχε τηεµ το τηειρ προφεσσιοναλ οργανιζατιον− ΑΣΜΕ
Ιντερνατιοναλ. Τηε φεω τιµεσ τηε εξαχτ χοντεστ ηασ νοτ βεεν υσεδ αρε ωηεν, ιν τηε αυτηορσ
οπινιον, τηε χοντεστσ λεϖελ οφ διφφιχυλτψ ωασ ιναππροπριατε φορ τηε φρεσηµεν στυδεντσ. Ιν
τηεσε χασεσ α σιµπλιφιεδ ϖερσιον οφ τηε χοντεστ ωασ χρεατεδ. Ιν τηε µιδδλε οφ τηε φαλλ
σεµεστερ στυδεντσ αρε ασσιγνεδ το προϕεχτ τεαµσ οφ 4−6 µεµβερσ. Στυδεντσ αρε ασσιγνεδ το
τεαµσ το µαξιµιζε διϖερσιτψ αµονγ τεαµ παρτιχιπαντσ. Τηε µεασυρεσ οφ διϖερσιτψ υσεδ
ινχλυδε: αχαδεµιχ στρενγτη, γενδερ, ετηνιχιτψ, µαχηινε σηοπ εξπεριενχε, χαδ εξπεριενχε,
ασ ωελλ ασ περσοναλιτψ τψπεσ ασ αλλ στυδεντσ ιν τηε χουρσε τακε τηε Κειρσεψ Τεµπεραµεντ
Σορτερ ΙΙ (ωωω.αδϖισορτεαµ.χοµ/τεµπεραµεντ_σορτερ). Τηε φαλλ προϕεχτ ασσιγνµεντσ αρε:
το σελεχτ α τεαµ λεαδερ, το χονδυχτ φορµαλ βραινστορµινγ σεσσιονσ ανδ γενερατε δεσιγν
χονχεπτσ, το υνδεργο α φορµαλ δεσιγν ρεϖιεω, ανδ πρεπαρε α φορµαλ ωριττεν δεσιγν
προποσαλ.
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Ατ τηε βεγιννινγ οφ τηε σπρινγ σεµεστερ τηε ηεαϖιλψ χοµµεντεδ δεσιγν προποσαλσ αρε
ρετυρνεδ το τηε προϕεχτ τεαµσ. Τεαµσ αρε προϖιδεδ α νοµιναλ βυδγετ οφ ∃30 φροµ τηε
Δεπτ. τηατ τηεψ αλλοωεδ το συππλεµεντ ωιτη ανοτηερ ∃30 ϖια δονατιονσ− στυδεντσ αρε νοτ
αλλοωεδ το φυνδ τηειρ οων προϕεχτσ. Τεαµσ µαψ σολιχιτ αν υνλιµιτεδ αµουντ οφ µατεριαλ
δονατιονσ το τηειρ προϕεχτσ. Τεαµ µεµβερσ αρε τολδ οφ τηε ρεθυιρεµεντσ φορ τηε
χοµπλετιον οφ τηειρ προϕεχτσ: το χρεατε ανδ µαινταιν α τεαµ ωεβσιτε τηατ ηασ ωεεκλψ
προγρεσσ ρεπορτσ ποστεδ, εαχη τεαµ µεµβερ µυστ συβµιτ α φορµαλ τιµε σηεετ τηατ ηασ βεεν
σιγνεδ ελεχτρονιχαλλψ βψ τηειρ τεαµ λεαδερ στατινγ ωηο, ωηατ, ωηεν, ωηερε, ανδ ωηψ φορ αλλ
οφ τηειρ προϕεχτ εφφορτσ φορ τηε ωεεκ, α φορµαλ οραλ δεσιγν προϕεχτ πρεσεντατιον ισ ρεθυιρεδ
φροµ τηε τεαµ νεαρ τηε ενδ οφ τηε σεµεστερ ασ ωελλ ασ α φορµαλ δεσιγν προϕεχτ ρεπορτ.
Γραδινγ ισ βασεδ ασ φολλοωσ: ωεβσιτεσ (10%), προγρεσσ ρεπορτσ & τιµεσηεετσ (15%), οραλ
δεσιγν πρεσεντατιον (25%), ωριττεν δεσιγν ρεπορτ (25%), ανδ περφορµανχε οφ τηε δεσιγν
(25%). Τηε περφορµανχε γραδε ισ οβϕεχτιϖε ανδ ισ σολελψ βασεδ υπον τηε τεαµσ σχορε περ

τηε ΑΣΜΕ Στυδεντ Δεσιγν Χοντεστ σχορινγ φορµυλα− τηε τοπ τεαµ ρεχειϖινγ α περφεχτ
σχορε. Α ηεαϖψ εµπηασισ ισ πλαχεδ τηρουγηουτ ον προϕεχτ µαναγεµεντ, βυδγετινγ, ανδ
προδυχτιον δραωινγσ. Νο πηψσιχαλ ηαρδωαρε (ε.γ. ραω µατεριαλσ ορ πιεχε παρτσ) µαψ βε
πυρχηασεδ υντιλ χοµπλετεδ προδυχτιον δραωινγσ φορ αλλ πιεχε παρτσ το βε µανυφαχτυρεδ
ηαϖε βεεν χοµπλετεδ.
Ιντεγρατιον οφ Δεσιγν Αχροσσ τηε Χυρριχυλυµ
Τηισ χυρριχυλυµ γρεατλψ φαχιλιτατεσ τηε ιντεγρατιον οφ µεανινγφυλ δεσιγν εξπεριενχεσ
αχροσσ τηε χυρριχυλυµ ιν τηατ ιτ προδυχεσ σοπηοµορε ψεαρ στυδεντσ τηατ ηαϖε τηε βασιχ
σκιλλσ ανδ εξπεριενχεσ νεχεσσαρψ το µαναγε ανδ εξεχυτε δεσιγν προϕεχτ τεαµσ. Τηεσε
σκιλλσ αρε εασιλψ δραων υπον ιν οτηερ ενγινεερινγ χουρσεσ ωιτη µινιµαλ εφφορτ ρεθυιρεδ οφ
τηε φαχυλτψ. Ατ Φλοριδα Τεχη τηεσε ρεθυιρεδ δεσιγν χουρσεσ ινχλυδε: Σολιδσ Μοδελινγ ανδ
3Δ Μεχηανιχαλ Δεσιγν Πρινχιπλεσ ιν τηε σοπηοµορε ψεαρ, Δεσιγν Μετηοδολογιεσ ανδ
Πραχτιχε ιν τηε ϕυνιορ ψεαρ, ανδ Μεχηανιχαλ Ενγινεερινγ Δεσιγν Ι & ΙΙ (χαπστονε δεσιγν)
ιν τηε σενιορ ψεαρ. Μορεοϖερ, δεσιγν εξπεριενχεσ αρε νοω φαχιλιτατεδ ιν χουρσεσ τηατ αρε
µορε τραδιτιοναλλψ ενγινεερινγ σχιενχε χουρσεσ συχη ασ: Στατιχσ, Δψναµιχσ ανδ
Τηερµοδψναµιχσ ιν τηε σοπηοµορε ψεαρ.
Δεµονστρατεδ Ρεδυχτιον το Πραχτιχε
Τηισ χυρριχυλυµ ηασ βεεν ταυγητ ατ Φλοριδα Τεχη σινχε 1997 ανδ ρεσυλτσ ηαϖε εξχεεδεδ
εξπεχτατιονσ. Στυδεντ ρετεντιον φροµ τηε φρεσηµαν ψεαρ το τηε σοπηοµορε ψεαρ ηασ
ρισεν φροµ α λοω οφ 82% το α ηιγη οφ 97%. Τηισ συχχεσσ φυρτηερ µοτιϖατεδ ανδ φαχιλιτατεδ
τηε ιντεγρατιον οφ δεσιγν τηρουγηουτ ουρ χυρριχυλυµ. Φορ εξαµπλε, τωο αδδιτιοναλ νεω
ρεθυιρεδ δεσιγν χουρσεσ ωερε χρεατεδ ανδ αδοπτεδ: Σολιδσ Μοδελινγ & 3Δ Μεχηανιχαλ
Δεσιγν Πρινχιπλεσ ιν τηε σοπηοµορε ψεαρ ανδ Χοµπυτερ−Αιδεδ Ενγινεερινγ ιν τηε ϕυνιορ
ψεαρ. Τηεσε χουρσεσ ηαϖε αλσο βεεν ϖερψ συχχεσσφυλ ιν φυρτηερινγ ουρ εφφορτσ το ηαϖε
µεανινγφυλ δεσιγν εξπεριενχεσ τηρουγηουτ ουρ χυρριχυλυµ.
Τηε φιρστ αυτηορ ηασ ταυγητ τηεσε χουρσεσ εξχλυσιϖελψ σινχε 1997 εξχεπτ φορ τηε 2002−2003
αχαδεµιχ ψεαρ ωηεν ηε ωασ ον σαββατιχαλ λεαϖε ανδ τηε τηιρδ αυτηορ ταυγητ βοτη χουρσεσ.
Ενρολµεντ δατα φορ τηε χουρσε ισ σηοων ιν τηε ταβλε βελοω. Τηισ δατα ρεφλεχτσ στυδεντσ τηατ
ρεχειϖεδ α λεττερ γραδε ιν τηε χουρσε− σαϖε τηε µοστ ρεχεντ δατα (Σπρινγ 2004) τηατ ισ βασεδ
σολελψ υπον οφφιχιαλ ενρολµεντ ιν τηε χουρσε.
Αχαδεµιχ Ψεαρ
Ιντρο Ι (Φαλλ)
Ιντρο ΙΙ (Σπρινγ)
1997−1998
39
35
1998−1999
53
46
1999−2000
30
26
2000−2001
32
29
2001−2002
41
36
2002−2003
46
48
2003−2004
64
58
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Μεετινγ τηε Χηανγινγ Νεεδσ οφ τηε Ενγινεερινγ Προφεσσιον
Ιτ ισ ωιδελψ αχχεπτεδ τηατ τοδαψσ ενγινεερινγ στυδεντ µυστ ηαϖε α µεανινγφυλ δεσιγν
εξπεριενχε ασ παρτ οφ τηειρ φορµαλ εδυχατιον. Τραδιτιοναλλψ, τηισ νεεδ ηασ βεεν µετ ωιτη α

σινγλε χαπστονε δεσιγν εξπεριενχε. Ηοωεϖερ, τηε ενγινεερινγ εδυχατιον χοµµυνιτψ
(ΑΒΕΤ Χριτερια 2000) ηασ χονχλυδεδ τηατ αν ισολατεδ χαπστονε δεσιγν εξπεριενχε φαιλσ το
προϖιδε συχη αν εξπεριενχε. Ηοω χαν ψου ηαϖε α µεανινγφυλ χαπστονε δεσιγν
εξπεριενχε ωηεν νο φουνδατιον χορνερστονε ηασ βεεν λαιδ? Βψ προϖιδινγ φιρστ ψεαρ
στυδεντσ ωιτη αν ιντροδυχτορψ χορνερστονε δεσιγν εξπεριενχε α προπερ φουνδατιον ισ βεινγ
λαιδ ανδ τηε στυδεντσ αρε ωελλ πρεπαρεδ ανδ µοτιϖατεδ το λεαρν τηε ενγινεερινγ σχιενχεσ
ανδ δεσιγν. Φυρτηερµορε, ονχε τηεψ ρεαχη χαπστονε δεσιγν τηε στυδεντσ βενεφιτ φροµ τηε
στρονγ φουνδατιον προϖιδεδ το τηεµ ιν τηειρ χορνερστονε δεσιγν εξπεριενχε.
Αδαπταβιλιτψ ιν αν Αφφορδαβλε & Εφφεχτιϖε Μαννερ
Τηισ χορνερστονε χυρριχυλυµ χαν εασιλψ βε ιµπλεµεντεδ ιν αν αφφορδαβλε ανδ εφφεχτιϖε
µαννερ ιν τηατ ιτ λεϖεραγεσ εξιστινγ ανδ ονγοινγ εφφορτσ ιν εαχη προγραµσ χαπστονε
δεσιγν εξπεριενχε. Βψ υτιλιζινγ τηε ρεσουρχεσ αλρεαδψ αϖαιλαβλε ατ τηειρ ινστιτυτιον φορ
χαπστονε δεσιγν, εδυχατορσ χαν ιµπλεµεντ τηισ χυρριχυλυµ ωιτηουτ ηαϖινγ το οϖερχοµε
σιγνιφιχαντ αδµινιστρατιϖε ορ λογιστιχαλ χηαλλενγεσ. Ηενχε, τηε ποτεντιαλ φορ ωιδεσπρεαδ
αδοπτιον οφ τηισ χυρριχυλυµ ισ ϖερψ ηιγη.
Χλοσινγ Ρεµαρκσ
Ιν ρεϖισινγ τηε Ιντροδυχτιον το Μεχηανιχαλ Ενγινεερινγ εξπεριενχε ατ Φλοριδα Τεχη ωε
ηαϖε χρεατεδ α τωο σεµεστερ λονγ σεθυενχε τηατ ισ στρυχτυρεδ ασ α προϕεχτ µοτιϖατεδ
λεαρνινγ εξπεριενχε µοδελεδ αφτερ τραδιτιοναλ χαπστονε δεσιγν χουρσεσ. Τηε νεω σεθυενχε
ηασ προϖεν το βε α συχχεσσ ατ Φλοριδα Τεχη ανδ ουρ ηοπε ισ τηατ σιµιλαρ εξπεριενχεσ χαν βε
χρεατεδ ατ οτηερ ινστιτυτιονσ. Ιτ ισ ιµπορταντ το νοτε τηατ τηε συχχεσσ οφ τηε χουρσε ωουλδ
νοτ ηαϖε βεεν ποσσιβλε ωιτηουτ τηε συππορτ οφ τηε εντιρε µεχηανιχαλ ενγινεερινγ φαχυλτψ
ανδ τηε αδµινιστρατιον οφ τηε Χολλεγε οφ Ενγινεερινγ. Μορεοϖερ, ιµπλεµεντινγ τηισ
φρεσηµαν εξπεριενχε ηασ ρεθυιρεδ τηε χοορδινατιον οφ σεϖεραλ χαµπυσ ρεσουρχεσ
ινχλυδινγ− τεχηνιχιανσ, χοµπυτερ λαβσ, τηε Μεχηανιχαλ & Αεροσπαχε Ενγινεερινγ
Δεπαρτµεντσ (ΜΑΕ) συππορτ σταφφ, ανδ τηε στυδεντ µαχηινε σηοπ. Ηοωεϖερ, ιτ ισ
ιµπορταντ το νοτε τηε χοστσ ινϖολϖεδ ιν προϖιδινγ τηισ εξπεριενχε αρε µινιµαλ. Φιναλλψ,
ωε βελιεϖε τηατ φρεσηµαν µυστ βε προϖιδεδ ωιτη α µεανινγφυλ δεσιγν εξπεριενχε σο τηατ
τηεψ αρε ωελλ πρεπαρεδ φορ α χυρριχυλυµ τηατ ηασ δεσιγν ιντεγρατεδ τηρουγηουτ. Ανδ, ωε
βελιεϖε τηατ α χορνερστονε δεσιγν εξπεριενχε ισ αν εφφεχτιϖε µεανσ οφ αχηιεϖινγ τηισ γοαλ.
Ρεφερενχεσ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Αγλαν ανδ Αλι, Ηανδσ−ον εξπεριενχε: αν ιντεγραλ παρτ οφ ενγινεερινγ χυρριχυλυµ ρεφορµ, ΑΣΕΕ
ϑουρναλ φορ Ενγινεερινγ Εδυχατιον, ϖ85, ν4, 1996.
Βορδογνα, ϑ., Νεξτ−Γενερατιον ενγινεερινγ: ιννοϖατιον τηρουγη ιντεγρατιον, ΝΣΦ τεχηνιχαλ
ρεπορτ 98−92.
Φελδερ, Ματτερσ οφ στψλε, ΑΣΕΕ Πρισµ, Δεχεµβερ 1996.
Γροσε, Τ., Ενγινεερινγ τηειρ ωαψ το τηε τοπ, ΑΣΕΕ Πρισµ, Σεπτεµβερ 2002.
Ηανδλεψ, Λετ προβλεµσ δριϖε τηε λεαρνινγ, ΑΣΕΕ Πρισµ, Οχτοβερ, 1996.
Ηαζελριγγ, Γ., Ρετηινκινγ τηε χυρριχυλυµ: ισ τοδαψσ ενγινεερινγ εδυχατιον ιρρελεϖαντ,
ινχοµπλετε, ανδ ινχορρεχτ?, ΑΣΕΕ Πρισµ, Δεχεµβερ, 1994.
Λιη, Μ., Εδυχατινγ φυτυρε εξεχυτιϖεσ, ΑΣΕΕ Πρισµ, ϑανυαρψ 1997.
Ριχηαρδσ, Γορµαν, Σχηερερ, ανδ Λανδελ, Προµοτινγ αχτιϖε λεαρνινγ ωιτη χασεσ ανδ ινστρυχτιοναλ
µοδυλεσ, ΑΣΕΕ ϑουρναλ φορ Ενγινεερινγ Εδυχατιον, ϖ84, ν4, 1995.
Σηαειωιτζ, Ουτχοµεσ ασσεσσµεντ ιν ενγινεερινγ εδυχατιον, ΑΣΕΕ ϑουρναλ φορ Ενγινεερινγ
Εδυχατιον, ϖ86, ν2, 1997.

10. Λαροχηελλε, Π., Μεχηατρονιχ δεσιγν ανδ µανυφαχτυρε: α χαπστονε δεσιγν εξπεριενχε, Προχεεδινγσ
οφ Μεχηατρονιχσ 96.
11. Αδελµαν, Χ., Ωοµεν ανδ Μεν οφ τηε Ενγινεερινγ Πατη: α µοδελ φορ αναλψσεσ οφ υνδεργραδυατε
χαρεερσ, ΥΣ Δεπαρτµεντ οφ Εδυχατιον ανδ τηε Νατιοναλ Ινστιτυτε φορ Σχιενχε Εδυχατιον, ΙΣΒΝ 0−
16−049551−2, Μαψ 1998.
12. Ρεσεαρχη ανδ Πολιχψ Χοµµιττεε οφ τηε Χοµµιττεε φορ Εχονοµιχ Δεϖελοπµεντ, Λεαρνινγ φορ τηε
Φυτυρε: χηανγινγ τηε χυλτυρε οφ µατη ανδ σχιενχε εδυχατιον το ενσυρε α χοµπετιτιϖε ωορκφορχε,
ΙΣΒΝ 0−87186−147−ξ, 2003.
13. Βορδογνα, ϑ, ΥΣ Ενγινεερινγ: Εναβλινγ τηε Νατιονσ Χαπαχιτψ το Περφορµ, Τηε Βεντ οφ Ταυ Βετα
Πι, Φαλλ 2003.
14. Αµεριχαν Σοχιετψ φορ Ενγινεερινγ Εδυχατιον, Ενγινεερινγ, Γο Φορ Ιτ: Ψουρ γυιδε το αν εξχιτινγ
φυτυρε, Οχτοβερ 2003.
15. Ενγινεερινγ Μανποωερ Χοµµισσιον οφ τηε Αµεριχαν Ασσοχιατιον οφ Ενγινεερινγ Σοχιετιεσ,
Ενγινεερινγ ανδ Τεχηνολογψ Ενρολλµεντσ, ϖ29, 2001.
16. Ηαννον, Κ., Τηε Γραδυατε: εδυχατορσ αρε στρυγγλινγ το πρεπαρε ωελλ−ρουνδεδ ενγινεερσ φορ
τοδαψσ ωορκπλαχε, ΑΣΕΕ Πρισµ, Μαψ/ϑυνε 2003.
17. Χουνχιλ ον Μεµβερ Αφφαιρσ, Χοµµιττεε ον Μεµβερσηιπ, ΑΣΜΕ Ιντερνατιοναλ
ηττπ://ωωω.ασµε.οργ/µεµβερ/.
18. Χρεεδ, Συυβεργ, ανδ Χραωφορδ, Ενγινεερινγ Εντρεπρενευρσηιπ: αν εξαµπλε οφ α παραδιγµ σηιφτ ιν
ενγινεερινγ εδυχατιον, ΑΣΕΕ ϑουρναλ φορ Ενγινεερινγ Εδυχατιον, Απριλ 2002.
19. Υλλµαν, Δ., Τηε Μεχηανιχαλ Δεσιγν Προχεσσ, 2νδ εδιτιον, ΜχΓραω−Ηιλλ, 1997.
20. Ηορενστειν, Μ., Δεσιγν Χονχεπτσ φορ Ενγινεερσ, 2νδ εδιτιον, Πρεντιχε−Ηαλλ, 2002.
21. Λανδισ, Ρ., Στυδψινγ Ενγινεερινγ: α ροαδ µαπ το α ρεωαρδινγ χαρεερ, 2νδ εδιτιον, Δισχοϖερψ
Πρεσσ, ϑυνε 2000.
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