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Inbjudan till kursdagar
Praktisk kraft- och
momentmätning
Borås 8-9 oktober 2019

DATUM: 8-9 oktober

TID 09:00 - 15:30

PLATS Borås

SISTA
ANMÄLNINGSDAG

26 september

ANMÄL DIG PÅ www.ri.se alternativt
http://www.sp.se/sv/
training/matteknik/
Sidor/default.aspx

KURSAVGIFT 13 850:-

KONTAKTPERSON Viktoria Jonasson
Tel: 010-516 56 39
E-post:
viktoria.jonasson@ri.se

KURSADMIN Christine Bruseborn
Tel: 010-516 59 19
E-post:
christine.bruseborn@ri.se

Kursen syftar till att ge en bättre förståelse
och inblick i hur dagens kraft och
momentmätsystem fungerar.

Vid alla typer av mätningar finns det mycket att vinna

om man redan före mätningen har en bra uppfattning

om vilka krav man ställer på resultatet och vad de skall

användas till.

Syfte
Kursen är inriktad på praktisk tillämpning och syftar till

att ge dig större möjlighet att välja rätt

mätsystem för din tillämpning och att inse vilka

begränsningar ditt mätsystem har.

Målgrupp
Mät-och provningstekniker.

Innehåll
Genom föreläsningar och laborationer behandlar vi

olika tekniker för kraft- och momentmätning med

fokus på praktisk förståelse. Vi kommer att behandla

tolkning av givarspecifikationer och hur man väljer rätt

givare och mätsystem baserat på mättekniska krav.

Kursen kommer även att innehålla diskussion om hur

man förbereder sin mätning så att förutsättningarna

för en lyckad mätning är de bästa. En stor del av kursen

läggs på praktiska övningar och diskussioner kring

problem och resultat. Exempel på hur man gör en

mätosäkerhetsanalys ingår också.

Boka hotellrum

Ett antal rum finns förbokade på Hotell Borås Best

Western till rabatterat pris.

Använd bokningskod - RISE - sista bokningsdatum

är 26 september 2019; efter detta datum går det att

boka i mån av plats.

Länk finns på bokningssidan.
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Praktisk kraft- och momentmätning
Borås  8-9 okt 2019

Tisdag 8 oktober

09:00 Samling,
registrering och
kaffe

Grundläggande mättekniska begrepp

-        Allmän mätteknik

-        Kraft och moment

-        Egenskaper hos mätsystem

-        Beskrivande termer

Olika sätt att mäta kraft och moment

-        Töjningsbaserade givare

-        Deformationsbaserade givare

-        Piezoelektriska/-resistiva givare

-        Släpringar, transformatorkopplingar och telemetri

-        Andra givarprinciper (magnetoelastiska,tryck, SAW, etc.)

-        Ytterligare komponenter i ett mätsystem t.ex. förstärkare, signalomvandlare och parameterinställningar

Exempel på givarspecifikationer, Kalibrera mätkedjan, Rutiner vid kalibreringsarbete, Shuntkalibrering

forts . Kalibrera
Mätkedjan

Mätresultat och mätkvalitet

-        Kalibreringsbevis och kravspecifikationer

-        Spårbarhet

-        ISO 9000 och ISO 17025

-        ISO 376, nyheter/skillnader

Laborationer

17:00 Avslutning

Onsdag 9 oktober

08:30 Samling,
registrering och
kaffe

Mätinsamling, enhetsomvandling, känslighet och sampling

Demonstrationer av kraft- och momentsystem

Laborationer forts, Summering av laborationer

-        Diskussioner och slutsatser

Mätosäkerhet -         Exempel på mätosäkerhetsbudget

Att tänka på vid kraft- och momentmätning

-        Välj rätt givare/system för din applikation

-        Saker att tänka på innan, under och efter mätning

-        Generella saker att undvika med exempel från industrin

Sammanfattning av kursen

15:30 Kursen
avslutas

Föredragshållarna:

RISE Mätteknik Mathias Johansson

Mikolaj Wozniak

Anna Göransson

Per Nyfeldt

Fredrik Arrhén




