KUNSKAP & KOMPETENS

FORM & LÄGE,
KRAVSÄTTNING
MED GPS

VEM HAR NYTTA AV ATT GÅ KURSEN?
Du som behöver djupare kunskaper i hur måttsättning med form och läge ska
användas vid en produktspecifikation. Du arbetar kanske som konstruktör
eller liknande där det krävs kunskaper för att kunna kravsätta en ritning.
DÄRFÖR BÖR DU GÅ KURSEN!
Kunskapen är till nytta i ditt dagliga arbete vid produktkravsättningar
DET HÄR GÅR DU LÄRA DIG
Kursen bygger på beskrivningar av form- och lägestoleranser i ISOstandarden. Du får fördjupad kunskap som behövs för att kunna beskriva
och kravsätta en geometrisk produkt. Övningarna ger dig en god förståelse
för hur geometriska toleranser ska appliceras på ritningar. Som konstruktör
ger kursen dig den kunskap som du behöver för att tillämpa en korrekt
produktkravsättning.
KURSLÄNGD
1 dag lärarledd utbildning plus ca 1,5 dagars självstudier i form av en
webbkurs som säkerställer grundkunskaperna inom ämnet.
KURSMATERIAL
En kursbok samt ritningar som det utförs praktiska övningar på.
GENOMFÖRANDE
Kursen är uppdelad i två moment:
• Självstudier med kursen ”Form & Läge, webb”
• En lärarledd kursdag

KORTA FAKTA
MÅLGRUPP
Konstruktörer
KURSMÅL
Att ge fördjupat kunnande om form och
läge toleranser, skrivsätt och kravsättning.
FÖRKUNSKAPER
Grundläggande kunskaper i
ritningsläsning.
ÖVRIGT
För att genomföra självstudiedelen av
kursen behöver du tillgång till en dator och
internet.

PRIS:
9 900 SEK exkl. moms.
YTTERLIGARE INFORMATION:
Kontakta oss på telefon 016-16 08 05
eller via e-post:
training.se@hexagon.com

VÄND FÖR KURSINNEHÅLL

PRODUKTBLAD FORM & LÄGE, KRAVSÄTTNING MED GPS

KURSINNEHÅLL
Inledning
• GPS — geometrisk produktspecifikation, filosofi och
grunder
• Symboler
• ISO-standarder
Referenser
• hur referenser anges på ritning
• hur identifieras en referens
• att tänka på vid val av referenser
• övningar
Linjär måttsättning vs Form och Läge
• Kravsättning av funktion
• Vad förordar standarden
• När kan man använda vad
Beräkning av toleranser
• Lägeriktighetstoleranser
Måttjämkning
• Grunder och begrepp för måttjämkning
• Måttjämkningsfall
Kravsättning
• Identifiera funktionen
• Kravsättning av geometri
• Övningar
Verifikation
• Exempel på verifikation enligt GPS
• Toleransvidd
• Mätosäkerhet
• Exempel med koordinatmätmaskin
• Exempel med funktionstolk
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