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Lær at bruge din måleusikkerhed aktivt  

Brug usikkerhedsbudgettet til optimering af produktionsprocessen  
 
Da alle målinger er behæftet med en usikkerhed og som regel også en større eller mindre 
visningsfejl, så betyder dette, at det at opnå en sand værdi fra en måleproces ikke er 
mulig. Den sande ukendte værdi ligger derfor i et interval, som bestemmes af 
usikkerhedens størrelse. Da usikkerheden er en statistisk parameter, vil 
usikkerhedsintervallet blive bestemt af normalfordelingen. Vi har i måleteknikken 
vedtaget, at intervallet for målusikkerheden bygger på normalfordelingens 95% fraktiler.  
 
Måleusikkerheden er defineret som en ”ikke-negativ parameter, der karakteriserer 
spredningen af de måleværdier, der er tilordnet en målestørrelse, og som er baseret på 
den relevante information [ISO guide 99]. Denne parameter kan for eksempel være en 
standardafvigelse også kaldet standardusikkerhed (eller et specificeret multiplum af den), 
eller den halve bredde af et interval, som har en dokumenteret dækningssandsynlighed.  
Måleusikkerheden inkluderer komponenter, som kommer fra systematiske effekter (som 
for eksempel komponenter stammende fra korrektioner) og normaler. Man skal lægge 
mærke til, at disse komponenter også kan være ukorrigerede visningsfejl eller maksimalt 
tilladelige visningsfejl. 
 
Måleusikkerhed har altid været et negativt begreb, forstået på den måde, at vi som regel 
ikke ønsker at tage hensyn til den og derfor ofte ser bort fra den. Ikke desto mindre vil 
usikkerheden altid være et element i enhver måleproces, uanset hvor godt et måleudstyr, 
vi råder over, og hvor omhyggeligt vi betjener det. Vores måleresultat vil derfor som nævnt 
afvige fra den sande, men ukendte værdi. Vi kalder også denne afvigelse for sporbarhed, 
idet den ”sande værdi” fremkommer som resultatet af en sporbarhed. 
 
Det betyder, at vi reelt ikke ved, hvor god en overensstemmelse der er mellem den sande 
og den målte værdi, hvis vi ikke kender usikkerheden. FVM vil på den kommende temadag 
belyse forskellige metoder til beregning af måleusikkerheden i forbindelse med en aktuel 
måleproces i produktionssammenhænge. 
Vi vil pege på, at det at kende måleusikkerheden er udgangspunktet for valg af måleproces 
og det tilhørende måleudstyr. Der kan tjenes penge på at kende den, da man ofte kan 
nøjes med et billigere måleudstyr og/eller en hurtigere måling. 
 
Deltag i denne nye FVM-temadag om måleusikkerhed og dens indflydelse på 
produktionsresultatet og få FVM’s Kapabilitetsbog med hjem. 
 

Onsdag den 29. januar 2020 
Hotel Comwell Korsør 

Ørnumvej 6 
 4220 Korsør 

 
Send venligst din tilmelding til vores e-mailadresse:  ”industriel@maaleteknik.dk” senest fredag den 
24. januar 2020.  Vi glæder os til at se dig i Korsør. 



FVM Temadag:  
Lær at bruge din måleusikkerhed aktivt 
 
 
 
Her finder du en beskrivelse af baggrunden for og indholdet i FVM-temadagen. 
 

Vi har gennem de sidste mange år set en række 
metoder og værktøjer udviklet med det formål at 
sikre kvaliteten af de produkter, som skal udvikles 
og produceres. 
 
Hvilke af disse elementer skal du tænke 
ind, når du skal fremstille et nyt produkt? 
 
Der er ikke noget entydigt svar. Inden for 
forskellige industrigrupper stilles der krav om at 
benytte forskellige værktøjer og metoder under 
konstruktionen og den efterfølgende produktion. 
  
Det er først og fremmest inden for 
automobilindustrien og Six-sigma filosofien, at 
metoderne til styring af kvaliteten blev udviklet og 
siden er blevet til dagligdags krav. 
Der stilles således krav til udvikling af 
kontrolplaner, udvikling af risikoanalyser, opmåling 
af udfaldsprøver og fastlæggelse af inspektioner 
under produktionsprocessen.   
Disse metoder er i dag annekteret inden for andre 
industrigrene som for eksempel medical device og 
aerospace  
Metoderne har fået forskellige navne og tilhørende 
forkortelser i daglig tale. 
 
På temadagen forsøger vi at få begreberne på 
plads. Hvad betyder for eksempel APQP, PPAP, 
FMEA, ISIR, SPC, MSA, IQ/OQ/PQ, AQAP og Gage 
R&R. Hvad ligger der bag disse begreber, og 
hvordan benyttes de? 
 
Kontrolplanen og måleprocessen 
 
Et af de vigtige værktøjer i denne udviklingsproces 
er fastlæggelsen af kontrolplanen med definition af 
de inspektioner, som skal gennemføres.   

 
Eksempel på kontrolplan template  
 
Der er i dag krav til, at virksomhederne skal 
fastlægge inspektioner i procesforløbet og reducere 
antallet af fejl overalt i produktionsprocessen. 
Kontrolplanen har til formål at forbedre 
produktkvaliteten ved at identificere risici i en 
proces og etablere inspektioner til overvågning af 
dem. Kontrolplaner fokuserer på de 
produktegenskaber, der er mest vigtige for kunden 
og virksomheden. Ved at fokusere på det, der er 

kritisk for kvaliteten under processen, kan 
mængden af fejlemner reduceres, eliminere dyr  
genbearbejdning og forhindre, at defekte produkter 
når frem til kunden. 
Hvordan finder du så den rigtige måleproces ud fra 
din kontrolplan? 
 
Produktionskontrolplanen definerer de 
måleprocesser, som skal benyttes under de 
planlagte produktionsprocesser, og hvilke krav der 
er til dem.  
 
Hvad er et måleusikkerhedsbudget?  
 
Et usikkerhedsbudget er en beskrivelse af en given 
måleusikkerhed, som bestemmes i forbindelse med 
en måleproces. Budgettet lister komponenterne i 
den aktuelle måleusikkerhed samt deres beregning 
og kombination til den samlede usikkerhed. 
 

 
Eksempel på usikkerhedsbudget (FVM) 
 
Et usikkerhedsbudget skal give oversigt over den   
benyttede modelformel, estimater på de enkelte 
influensfaktorer og angive eventuelle correlationer 
(afhængighed af hinanden), den  pågældende 
fordelingsmodel, frihedsgrader samt en 
dækningsfaktor. 
Foredraget tager udgangpunkt i en proces, som 
skal måle et emnes temperatur. Influensfaktorerne 
listes, og den samlede måleusikkerhed beregnes. 
 
Hvad er forskellen mellem en Måle 
System Analyse (MSA), et måleusikker-
hedsbudget og kapabiliteten af en måle-
proces? 
 
Vi gennemgår de forskellige måder at fastlægge 
måleprocessens egnethed på i relation til 
tolerancen for en given ege-nskab. 
MSA analysen med først og fremmest GR&R, der 
mere eller mindre er standard inden for 
Automotive, og som derfra har bredt sig til en 
række andre indutrier. Metoden er udviklet i USA af 
AIAG i 1980’erne, hvor man søgte en praktisk 
fremgangsmåde til at fastlægge egnetheden af en 
måleproces.   
Det blev til 5 forskellige delanalyser, som skal 
godkendes hver for sig. Hvis alle delanalyser er 
”bestået”, er måleprocessen egnet til formålet. 
Efterfølgende blev ISO´s Geometriske 
Produktspecifikationer vedtaget, herunder en 
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standard for overensstemmelse med et givent krav 
(ISO 14253-1). 
 

 
Overensstemmelse (ISO 14253-1) 
 
Det har medført, at specielt tysk automobil 
industri har vedtaget at benytte denne standard 
som grundlag for bestemmelse af måleprocessens 
egnethed ud fra beregning af usikkerheden. 
Det resulterede i fremkomsten af VDA5 og den 
tilsvarende ISO 22514-7. 
Foredraget og eksperimentet på temadagen 
beskriver ligheder og forskelle mellem de 
forskellige metoder og deres relation til Guide to 
the expression of uncertainty in metrology (GUM). 
  
Hvordan ser dette ud i praksis? 
 
Vi vil ved hjælp af et eksempel på en måleproces 
gennemføre en MSA analyse og kommentere 
resultatet i forhold til en given tolerance.  
Efterfølgende benytter vi fremgangsmåden til 
vurdering af måleprocessen, som den er beskrevet 
i VDA 5 og ISO 22514-7. Vi sammenligner derefter 
resultatet med de krav, som stilles til 
dokumentation af overensstemmelse med en 
specifikation. 
Endelig opstilles der et egentlig 
måleusikkerhedsbudget ud fra de influensfaktorer, 
som måleprocessen er påvirket af. 
 
Eksemplet tager udgangspunkt i et givent produkt 
defineret på en tolerancesat tegning. 
For at simplificere måleprocessen vil eksemplet 
tage udgangspunkt i måling af en størrelse 
(dimension) med en digitalskydelære forsynet med 
trådløs kommunikation til en PC  og et program til 
dataopsamling. Programmet vil blive benyttet til at 
udarbejde en MSA analyse og  efterfølgende til 
opstilling af en analyse i henhold til ISO 22514-7 
Måleproces kapabilitet /og et usikkerhedsbudget. 
 
 
MSA og alternative måleprocesser 
 
Hvordan beregner du en måleusikkerhed på 
alternative (attributive) egenskaber (GO/NO-GO) 
eller ordinale egenskaber (fejltyper, hvor der kan 
være flere valgmuligheder)? 
 
Der skelnes mellem testmetoder med 
referenceværdier og testmetoder uden 
referenceværdier.  
I MSA benyttes en metode til at finde usikkerheden 
i forbindelse med brugen af fast kontrolværktøj. 
Metoden bygger på forskellige operatørers test af et 
antal kendte huldiametre eller akseldiametre, og ud 
fra resultaterne god eller ikke god kan en usikkerhed 

beregnes. 
 
Hvis det drejer sig om forskellige former for visuelle 
test, kan man i henhold til standarderne benytte 
enten en Bowker test eller en Kappa test. 
 
En Bowker test er en hypotese test, der tester, om 
der er overensstemmelse mellem to operatørers 
eller to organisationers vurdering af et antal ukendte 
emner. Denne test er beskrevet i VDA 5 og ISO 
22514-7 
 
En Kappa test er en test, der bygger på den såkaldte 
kappa-koefficient. Størrelsen af den beregnede 
koefficient angiver, hvor god overensstemmelsen 
mellem operatørerne er. 
 
Denne metode kan  benyttes i de tilfælde, hvor det 
er relevant at undersøge, i hvor høj grad to eller 
flere personer vurderer fejl på emner ens, eller med 
andre ord: Om analyseresultatet afhænger af, hvem 
der bedømmer emnerne. En sådan test er beskrevet 
i MSA. 
 
Hvordan beregner du måleusikkerheden på en 
alternativ måleproces? 

Det drejer sig her om at analysere data på en 
nominal eller ordinal skala. Ud fra testresultaterne 
beregnes en Kappa-koefficient, som kan benyttes 
til at fastlægge, om observatørerne er enige i 
vurderingerne eller ikke. 

Det afsluttende foredrag på temadagen behandler 
en af disse metoder og gennemgår et eksempel på 
en gennemført analyse. 

Hvis du ønsker at få kendskab til de praktiske 
metoder til beregning af Måle System Analyser 
(MSA) og/eller måleusikkerhed med opstilling af 
måleusikkerhedsbudgetter, så er denne nye FVM 
temadag en god mulighed for at få udbygget dette 
kendskab. 

Vel mødt på temadagen og den efterfølgende FVM 
generalforsamling. 

Som deltager på temadagen får du udleveret 
FVM´s bog ”Vejledning i anvendelse af kapabilitet 
og performance” 

.  
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FVM temadag onsdag den 29. januar 2020 
 
 
09.00 Registrering 
 
09.30 Indledning og velkomst til temadagen 
 Dirigent Steen Ulsøe Hansen, Formand FVM  
 
09.45  Hvilke elementer skal du tænke på, når du 

skal fremstille et nyt produkt?   
 Lasse Ahm, Lasse Ahm Consult 
 
10.25 Kaffepause 
 
10.45 Hvordan finder du den rigtige måleproces ud 

fra din kontrolplan? 
 Dann Petersen Kyocera Unimerco 
 
11.15  Hvad er et måleusikkerhedsbudget, og 

hvordan opstilles det?  
   Lars Nielsen, DFM 
 
12.00  Frokost 
 

 
 
 
 
13.00 Forskellen mellem MSA, målekapabilitet og 

måleusikkerhedsbudgettet.  
           Gennemgang og demonstration af en 

målesystemanalyse (MSA) og opstilling af et  
måleusikkerhedsbudget for en given 
måleproces.  

 Jesper Kolding, FVM og  
           Jørgen Meinertz, Metrologic ApS 
 
14.30 Kaffepause 
 
15.00  Hvordan beregner du måleusikkerheden på 

en alternativ (attributiv) måleproces? 
   Mia Frosch Mogensbæk Foverskov,Coloplast 
  
15.45 Afslutning på temadagen 
 Konklusion på foredragene og de praktiske 

eksempler 
   
16.00 FVM´s generalforsamling     
 

  
Tilmeldingsblanket (sendes til FVM senest 24.1.2020)   
Lær at bruge din måleusikkerhed aktivt. 
 
Konferenceafgifter  udgør:       
Ikke medlemmer           Kr. 2250 + moms 
Medlemmer:         Deltager nr. 1      Kr. 1750 + moms 
      Deltager nr. 2, 3 og flere    Kr. 1650 + moms  
Studerende og pensionister      Kr. 1000 + moms   
  
Konferenceafgift          i alt kr.: ___________                 Medlemsnummer:____________ 
 
Beløbet vil blive opkrævet på fremsendt faktura. 
 
1. Navn:    __________________________________________________________              
 
E-mail:      __________________________________________________________ 
   
2. Navn:    __________________________________________________________                          
   
E-mail:      __________________________________________________________ 
 
3. Navn:    __________________________________________________________                          
 
E-mail:      __________________________________________________________ 
 
Firma:     __________________________________________________________        
 
Adresse:   __________________________________________________________ 
 
Postnr/By: __________________________________________________________ 
  
GPS Litteratur du kan anskaffe: 
Jeg ønsker at købe            eksemplarer af GPS-lommebogen – á kr. 100,- plus moms og forsendelse.  
Jeg ønsker at købe         eksemplarer af bogen, “Geometriske produktspecifikationer, á kr. 295,- plus 
moms og forsendelse.  
Hvis du deltager i temadagen, bliver bøgerne leveret til dig på dagen uden forsendelsesomkostninger. 
 


