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FVM TEMADAG 
Torsdag den 10. September 2009  
                                 
  Virksomhedens måleresultater – kan du regne med dem? 
   
I virksomhederne spiller måleresultater en stor rolle. Målinger bliver udført i hele kæden i fremstil-
lingsprocessen, fra de første prototyper, i selve processen, i slutkontrollen, samt i visse tilfælde også i 
reklamationsfasen.  De talværdier, der repræsenterer de mange målinger, kan stamme fra mange 
forskellige typer måleprocesser.  
For at måleprocessen skal være troværdig er det vigtigt, at der er korrelation mellem den ønskede 
emne-funktion og de påførte tegningsspecifikationer. Ud fra dette krav skal måleprocessen designes. 
Det er her relevant at stille spørgsmålet: Hvordan kommer jeg fra tegningsspecifikationen til mine egne 
forenklede målemetoder? 
 

Hvad afgør måleresultatets troværdighed? 
 
Troværdighed af et måleresultat er et relativt begreb eller en relativ egenskab. Det er ikke nok at se på 
tallet eller tallene. Vi skal have fat i en hel kæde af krav, beslutninger og handlinger for at kunne svare 
på om et måleresultat er troværdigt - om det er godt nok til det aktuelle formål. Et måleresultat er 
ALDRIG korrekt. Det kan være godt nok til formålet. Der er altid en usikkerhed, og der kan være en 
systematisk fejl i et måleresultat. Størrelsen af usikkerheden og den systematiske fejl i et måleresultat 
afhænger blandt andet af de emner, som temadagens foredrag behandler i detaljer: 
 
Tegningens specifikation (kvaliteten af denne når den anvendes på et virkeligt emne).  
Det aktuelle emne (hvor meget afviger det fra teoretisk  eksakt geometri).  
Den valgte målemetode (den svarer aldrig til den der er krævet i specifikationen) og endelig 
De betingelser som målingen udføres under.  
 
Når vi bagefter står med vore måleresultater er der stadig forhold, som kan påvirke troværdigheden af 
resultaterne. Har vi for eksempel anvendt filtre?. Eller er der forhold omkring valget af de forenklede 
målemetoder, der gør at måleresultatet kan være forskudt. Det måleudstyr, vi har anvendt til at 
”fremstille” måleresultaterne, skal være kendt på en måde, der gør, at resultatet ikke påvirkes negativt. 
Men hvis vi får udstyret kalibreret, sikrer vi så at det er de rigtigt egenskaber der kalibreres? - og er det 
egentlig nødvendigt med en kalibrering? 
 
Måleusikkerhedsbudgettet har også sin plads i denne historie. Måleusikkerhedsbudgettet er et rigtigt 
godt redskab til både vurdering af behovet for kalibrering men også til vang af måleudstyr og –metode. 
 
Så svaret på spørgsmålet om troværdighed fremkommer i løbet af temadagen. 
 
 

Torsdag den 10. september 2009 
Unimerco A/S 

Drejervej 2 
DK-7451 Sunds 

 
Send venligst din tilmelding pr. brev, på e-mail industriel@maaleteknik.dk eller på fax 4557 0435 
senest mandag den 7. september 2009 til: 
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Herunder finder du den detaljerede beskrivelse af indholdet i den næste spændende FVM temadag. 
 
 
 
Når vi taler om målinger i forbindelse med 
produktion, så foretager vi målinger for at være 
nogenlunde sikre på, at vi frembringer produkter 
som er kan anvendes til formålet. Vi foretager 
også målinger, for at vi kan demonstrere overfor 
omverdenen, at vi har gjort alt, hvad der er muligt 
for at frembringe produkter, der opfylder 
kundernes krav til de ønskede funktioner.  
 
Denne temadag vil give et bud på alle de 
udfordringer og problemstillinger, der forekom-
mer omkring målinger, så hele ”kæden” bliver 
beskrevet på en måde, der gør, at vi kan 
fastholde en troværdighed i alle ”kædeleddene” 
fra tegningsspecifikationen til målemetoderne, 
måledata og måleusikkerheden.  
 

TROVÆRDIGHED 
 
Temadagen tager udgangspunkt i problemet 
omkring troværdigheden af de målinger, vi 
foretager hver dag i virksomhederne.  
 
” Hvad afgør måleresultatets troværdighed?” 
 
Udgangspunktet for den altovervejende del af de 
målinger, som foretages i dagligdagen, er en 
tegning med det tilhørende sæt af 
specifikationer.  
 
Derfor har vi valgt at indlede temadagen med 
temaet: 
 
” Tegningsspecifikationer – eller mangel på 

samme ” 
 
For at en tegningsspecifikation er dækkende, vil 
der være påført ikke alene geometriske 
tolerancer, men også lineære mål og tolerancer. 
Det er via disse specifikationer, vi gerne vil 
udtrykke de ønskede funktionskrav til vore 
emner, vi skal fremstille – eller ønsker at få 
fremstillet hos vores underleverandører. 
 
Hvis tegningsspecifikationen er mangelfuld, kan 
dette medføre at emnernes ønskede funktion 
ikke er overført til tegningen, og der er øget risiko 
for, at de emner, der fremstilles, ikke svarer til 
det ønskede resultat. Kravet må derfor være, at 
der skal være korrelation mellem den ønskede 
emnefunktion, og de på tegningen påførte speci-
fikationer. 

Herudover kan der opstå tvivl eller 
uoverensstemmelser ved de ønskede måle-
tekniske principper ved efterfølgende verifikation  
af de fremstillede emner. 
I begge tilfælde kan det have store økonomiske 
konsekvenser. 
Det er derfor vigtigt at vide hvorledes man 
udfører en korrekt tegningsspecifikation med 
hensyn til lineære mål og geometriske 
tolerancer. 
 
Når tegningen herefter udtrykker de ønskede 
funktionskrav, skal der vælges målemetoder, 
som er i stand til at verificere disse krav.  
 
” Målemetoder – hvad er det vi måler”  
 
Ved målinger i produktionen er det i mange 
tilfælde for kostbart eller praktisk umuligt og måle 
i henhold til tegningsspecifikationen. Her 
anvendes der oftest enkelt udstyr med de 
begrænsninger, som så følger med. Hvordan 
sikrer man sig da, at resultaterne kan anvendes 
til det, som er formålet, nemlig at eftervise 
tegnings-specifikationerne eller at styre 
processen. 
 
Hvad er grundlaget og forudsætningerne for 

at udvælge mål til måling? 
 
Behøver man at måle det, som man allerede har 
kendskab til fra fremstillingsprocessen. Enhver 
fremstillingsproces har nogle karakteristika, som 
kan betyde, at en måling ikke er nødvendig i 
forhold til de aktuelle tolerancer, og måske i 
sidste ende unødigt fordyrende for produktet  
 
Hvordan kommer jeg da fra tegningsspecifika-
tionen til den forenklede målemetode, som jeg 
har råd til at benytte og endelig, hvad er jeg nødt 
til at måle? 
 

” Data som beslutningsgrundlag – hvordan 
skaffer vi dem” 

 
For at kunne anvende de førnævnte enkle 
målemetoder - typisk til produktionsmåling - er 
det nødvendigt og kende de ”sande” værdier. 
Eksempelvis anvendes kontroldorne i vid 
udstrækning til kontrol af huller, men er det 
korrekt i henhold til tegningsspecifikationerne? 
Hvis ikke -  hvordan sikrer vi os så, at vi rent 
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faktisk kan anvende kontroldornen uden at lave 
”ulykker”. 
 
Svaret på ovenstående er oftest data, som kan 
danne et beslutningsgrundlag. Hvilke data har vi 
brug for, hvordan skaffer vi dem, og hvilken 
sikkerhed har vi brug for. 
 
I denne fase er det vigtigt med en rapportering, 
som ikke kun giver måleværdier, men som også 
giver  information om hvordan måleværdierne er 
fremkommet. 
 
Det kan være af afgørende betydning at få 
information om for eksempel tastdiameter, filtre, 
beregningsmetoder, målestrategi samt andre 
relevante oplysninger i forbindelse med 
måleresultaterne. 
 
De måleudstyr, som vi benytter både i 
forbindelse med analysemålingerne og de 
”simple” måle-metoder, skal være i besiddelse af 
de måle-tekniske egenskaber, som er 
nødvendige og til-strækkelige i forhold til den 
aktuelle måleopgave.  
 
Kendskabet til disse måletekniske egenskaber 
og de usikkerheder, som de medfører, bør vi få 
information om gennem en kalibrering.  
 

” Kalibrering - får vi det som vi skal bruge” 
 
Det er imidlertid et spørgsmål, om vi gør det. 
Kalibreringen af de fleste simple geometriske 
måleudstyr bygger på en række gamle 
standarder og metoder, som ikke svarer til de 
krav, der i dag må stilles til resultaterne af en 
kalibrering. 
 

Hvad skal vi bruge en kalibrering til? 
  
Kalibreringen skal først og fremmest give 
sporbarhed på de målinger, vi foretager, således, 
at vi kan opnå sammenlignelige resultater. Det 
betyder desuden, at vi skal kende de 
forskydninger (systematiske fejl) og 
usikkerheder, som udstyrene bidrager med 
således, at vi kan beregne den aktuelle 
usikkerhed, der som bekendt er en vigtig del af 
sporbarhedsbegrebet. 
Bemærk at uden kendt usikkerhed er der  ingen 
sporbarhed. 
 
Når vi sender et udstyr til kalibrering, det være 
sig internt eller eksternt, da skal resultaterne af 
denne kalibrering ikke alene give information 
omkring en mulig overensstemmelse med en 

standard, men først og fremmest give til-
strækkelig information om udstyrets aktuelle 
måletekniske egenkaber og den maksimalt 
forekommende visningsfejl (med tilhørede 
usikkerhed).  
 
Kun på denne måde kan resultaterne af en 
kalibering bruges aktivt og bidrage til at forbedre 
produktkvaliteten og dermed reducere virk-
somhedens samlede omkostninger.     
 
Det er efterhånden accepteret, at beregning af 
usikkerheder bygger på opstilling af et usik-
kerhedsbudget. Et sådant budget giver et 
overslag over de kilder til variation, der påvirker 
den aktuelle måleproces og viser, hvor store de 
enkelte bidrag kan være. 
  
”Usikkerhedsbudgettet – er det svaret på alle 

problemerne” 
 

Usikkerheden og fejlene i måleresultater er der 
ALTID - også selvom vi ikke estimerer deres 
størrelse. Uden at estimere deres størrelse kan 
vi ikke vide om et aktuelt måleresultat er 
troværdigt - Om vi i det aktuelle tilfælde kan leve 
med usikkerheden og fejlen, og om vi kan 
anvende måleresultaterne til at styre emnernes 
kvalitet med. Så på den ene eller anden måde 
skal vi have en idé om, hvor stor usikkerheden 
og fejlen er i et aktuelt måleresultat.  
 
Usikkerhedsbudgettet, der tager udgangspunkt i 
specifikationen på tegningen, er den ultimative 
mulighed til at løse denne opgave. 
 
Brug usikkerhedsbudgettering på den aktive og 
“rigtige” måde - til at tjene penge med!  
 
Brug usikkerhedsbudgettering til at kvalificere 
enkle, hurtige og billige målemetoder - der er 
gode nok! 
 
 
Vi kan nu til slut stille spørgsmålet: 
 
Får vi i grunden det tilstrækkeligt gode resultat 
ud af alle vores anstrengelser ? 
 
Deltag i temadagen og hør svaret!!! 
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 FVM Temadag  
 Den 10. September 2009 
 
Konferenceprogram  
 
09.00 Registrering 
 
09.30 Indledning og velkomst til Unimerco A/S 
 
09.40    Hvad afgør måleresultatets troværdighed 
 Per Bennich, PB Metrology Consulting 
 
10.20 Kaffepause 
 
10.50 Tegningsspecifikationer – eller mangel 

på samme 
 Steven Linnebjerg, Novo Nordisk A/S   
 
11.30  Rundgang hos Unimerco A/S 
 
12.00    Frokost 
 
 

 
 
 
13.00  Data som beslutningsgrundlag – 

hvordan skaffer vi dem 
 Henrik Kiel, Unimerco A/S 
 
13.45 Kalibrering – får vi det, vi  skal bruge? 
 Jørgen Meinertz, Metrologic ApS 
 
14.15 Kaffepause 
 
14.45 Usikkerhedsbudgettet – er det svar på 

alle problemerne 
 Per Bennich, PB Metrology Consulting 
 
15.15  Case med praktisk opsummering af den 

samlede problemstilling 
 Alle foredragsholdere   
 
16.00 Dirigenten afrunding af temadagen 
 

  
Tilmeldingsblanket (sendes til FVM inden 7.09.2009)   
Virksomhedens måleresultater  
 
Konferenceafgifter  udgør:        
Ikke medlemmer           Kr. 2250 + moms 
Medlemmer:         Deltager nr. 1      Kr. 1850 + moms 
      Deltager nr. 2, 3 og flere    Kr. 1750 + moms  
Studerende og pensionister      Kr. 1000 + moms   
  
Konferenceafgift          ialt kr: ___________                 Medlemsnummer:____________ 
 
Beløbet vil blive opkrævet p? fremsendt faktura, der skal være betalt inden temadagen 
 
Jeg/vi vil gerne deltage i FVM´s temadag:  
 
1. Navn:  ___________________________             Titel:___________________________ 
 
2. Navn:  ___________________________             Titel:___________________________ 
 
3. Navn:  ___________________________             Titel:___________________________ 
 
Firma:  ___________________________       Adresse:_____________________________ 
 
E-Mail: ___________________________________________________________________ 
 
P.nr/By: ____________________________________________ 
 
 
GPS Litteratur du kan anskaffe: 
Jeg ønsker at købe            eksemplarer af GPS-Bogen, “Geometriske Produktspecifikationer (GPS) - 
Vejledning i anvendelse”, á kr. 695,- plus moms og forsendelse.  
 
Jeg ønsker at købe             eksemplarer af Bogen, “Vejledning i anvendelse af kapabilitet og 
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performance, á kr. 695,- plus moms og forsendelse.  


