
KoordinatmätteKniK, 
WeBB
Lär dig grunderna om koordinatmätteknik och 
koordinatmätutrustning i din egen takt.

VEM HAR NYTTA AV ATT GÅ KURSEN?
du som behöver lära dig grunderna i koordinatmätteknik. du kanske 
skall börja använda en koordinatmätutrustning. du kan också arbeta 
som konstruktör eller i en annan teknikerroll och vill bredda dina kun-
skaper om vilka typer av koordinatmätutrustning som finns och hur den 
kan användas.

DäRföR böR DU GÅ KURSEN!
i din nuvarande eller kommande yrkesroll behöver du grundläggande 
kunskaper om koordinatmätteknik.
Kursen fungerar som ett förberedande steg för dig som skall gå en kurs 
för att använda en koordinatmätutrustning.

DET HäR fÅR DU läRA DiG
du får lära dig grundprinciperna om bland annat koordinatsystem, 
geometriska element och hur de mäts och olika typer av koordinatmät-
utrustning.
Kursen visar på olika koordinatmätutrustningars uppbyggnad och vilka 
möjligheter det finns att använda dem.
du får också lära dig hur koordinatsystem (uppriktningar) skapas och 
hur de används vid mätning eller utvärdering.

KURSläNGD
Kursen omfattar en halv till en dags självstudier beroende på förkun-
skaper.

KURSMATERiAl
Kursmaterialet nås via en webbportal och är tillgängligt efter personlig 
inloggning. Kursen är tillgänglig under tolv veckor efter det att du har fått 
dina inloggningsuppgifter.

GENoMföRANDE
Kursen är en webbkurs som du genomför på egen hand. du arbetar i den 
takt som passar dig, på tider som passar dig. För att genomföra kursen 
behöver du tillgång till en dator med internetuppkoppling och internet 
explorer webbläsare.
Kursen inleds med ett diagnostiskt prov. du går vidare i kursen genom 
kapitelindelade självstudier. Slutprovet kan utföras upprepade gånger 
om det behövs, till dess att resultatet är godkänt.
efter att du har utfört slutprov med godkänt resultat skriver du själv ut 
ditt kursintyg.

KoRTA fAKTA

MÅlGRUpp: 
du som behöver grundläggande kunskap 
i koordinatmätteknik för att bättre förstå 
möjligheterna med att använda en utrust-
ning, eller du som skall gå en kurs i en 
mätmaskinsprogramvara.

KURSMÅl: 
att förmedla grundkunskap att bygga 
vidare på. efter fullföljd kurs har du en 
bättre förståelse för begreppen inom koor-
dinatmätteknik och har nytta av kunskapen 
i ditt arbete eller när du går en kurs i att 
använda en koordinatmätutrustning.

föRKUNSKApER: 
Utöver datorvana krävs inga särskilda 
förkunskaper.

KURSiNTYG:
efter genomfört slutprov med godkänt resul-
tat skriver du själv ut ditt kursintyg.

pRiS: 
3 600 SeK exkl. moms.

YTTERliGARE iNfoRMATioN:
Kursen säljs även i paket för flera deltagare. 
Kontakta oss på telefon 016-16 08 05 
eller via e-post:
training.se@hexagon.com.

Vänd FÖr KUrSinneHÅLL

KUNSKAp & KoMpETENS



KURSiNNEHÅll

KooRDiNATMäTTEKNiK, WEbb

Diagnostiskt test
Kursen inleds med ett diagnostiskt test.

Grunder, begrepp
• koordinatsystemet
• mäta geometriska element
• hur vi mäter
• hur vi kan utvärdera resultat

Utrustning, hur den är uppbyggd och vilka 
användningsområden den har 

• allmänt
• mätarm
• lasertracker
• koordinatmätmaskin

Mäthuvuden
• allmänorientering
• typer av mäthuvuden
• mätspetsinmätning
• mätspetsväxlare, mäthuvudsväxlare

Definitioner och förklaringar
• koordinatsystem
• trigonometri
• vektorer
• geometriska element
• uppriktningar

När vi mäter
• 2 eller 3-dimensionella element
• koordinatplan, arbetsplan
• om vektorer

Mäta geometriska element
• punkt, linje, cirkel, plan, cylinder, kon, sfär
• elementens ekvationer

Konstruktioner
• vad är konstruktioner
• hur element kan användas vid konstruktion

Utvärderingar, grunder
• formfel
• uppriktningens roll i utvärderingar
• utvärdering av läge och andra elementegenskaper
• utvärdering av avstånd
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