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FVM TEMADAG 
Torsdag den 28. oktober 2021               

 
Hvorfor måler du?  

Hvad kan du måle og hvad skal du måle?   
 

Hvordan kommer du mindst til skade med usikkerheder under 
verifikationen? 

 
Måling er en vigtig disciplin i moderne produktionsteknik. Uden brug af måleteknikken kan vi ikke 
fremstille emner, som med rimelig sikkerhed kan samles og fungere efter hensigten. Det gælder 
imidlertid ikke alene produktionsteknik. Vi kommer alle sammen i berøring med måleteknik hver eneste 
dag. Sådan har det været, lige siden mennesker begyndte at handle med hinanden.  
Selv biblen beskæftiger sig med måleteknik. 
”Du må ikke have to slags vægtlodder i din pose, tunge og lette. Du må ikke have to slags efa i dit hus, 
store og små. Du skal have nøjagtige og korrekte vægtlodder, og du skal have nøjagtig og korrekt efa 
(rummål), for at du må få et langt liv på den jord, Herren din gud vil give dig. Herren din gud afskyr alle 
dem, der gør den slags ting, alle der øver uret” (5. Mosebog v.13-16). 

 
På en eller anden måde er det gået lidt i glemmebogen, at det er vigtigt at sikre sporbarhed på 
målingerne. Det er her vigtigt at bemærke, at hvis måleusikkerheden er ukendt, så er der ingen 
sporbarhed.  
På samme tid har der været diskussion om, hvor nøjagtigt man måler i dagligdagen. Det samme gælder 
spørgsmålet om, hvor nøjagtigt det er nødvendigt at måle? 
 
FVM har valgt at sætte en temadag sammen omkring måleprocesserne og deres nøjagtighed for at følge 
op på denne diskussion og gøre opmærksom på, at vi selvfølgelig aldrig vil kunne producere mere 
nøjagtigt, end vi er i stand til at måle. Vores produktionsudstyr kan være det bedste i denne verden, men 
hvis vi ikke er i stand til at verificere denne nøjagtighed, så ved vi i realiteten ikke, hvad vi producerer!! 
 
 
Deltag i denne nye FVM-temadag om måleprocessen, hvor vi sætter fokus på  måleusikkerhed, 
valg af den rigtige måleproces og definitioner omkring verifikation af denne proces og få FVM’s 
Kapabilitetsbog med hjem. 

 
Torsdag den 28. oktober 2021 

Kyocera Unimerco A/S 
Drejervej 2 
7451 Sunds 

 
Send venligst din tilmelding til vores e-mailadresse:  ”industriel@maaleteknik.dk” senest torsdag den 21. 
oktober 2021.  Vi glæder os til at se dig i Sunds.  
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Her ser du, hvorfor du skal deltage i temadagen. Du finder herunder beskrivelsen af indholdet i FVM-
temadagen, som denne gang tager udgangspunkt i måleprocessen og brugen af den baggrunden for,  

 
Måleteknikkens betydning 
Hvorfor måler vi? 
Et lidt provokerende spørgsmål, når vi ifølge 
Dansk Institut for Fundamental Metrologi i 
Danmark hvert år bruger mere end 50 milliarder 
kroner på måleteknik. Vi er alle afhængige af 
måleteknik, og vi kommer i berøring med 
måleresultater hver eneste dag. Vi måler vores 
strøm- og vandforbrug. Vi fylder benzin eller 
diesel på vores biler og måler mængden af det. Vi 
køber fødevarer efter vægt eller rumfang. Vi 
kommer således i forbindelse med måleteknikken 
mange gange hver eneste dag. På samme måde 
bruger vi måleteknik i virksomhederne. En 
undersøgelse viser, at vi i gennemsnit bruger 
mere end 10% af produktionsomkostningerne til 
målinger. 
 
Dermed bliver det også vigtigt at vide, hvor 
nøjagtigt vi måler eller rettere, hvor stor vores 
måleusikkerhed er. Et element i denne måle-
usikkerhed er kalibrering af de instrumenter, som 
vi benytter. Der er lovkrav om, at vi sikrer os en 
passende lille måleusikkerhed, når målingerne 
øver indflydelse på de produkter vi forbrugere 
køber. 
  
De fire vigtigste årsager til at have de kvalitets-
bærende instrumenter kalibreret er: 
 

1.  At demonstrere sporbarhed til definitionen 
på den pågældende enhed.  

2. At sikre at aflæsningerne fra instrumentet 
kan sammenlignes med målinger udført 
med andre lignende instrumenter.  

3. At kunne beregne usikkerheden på de 
målinger, som foretages med instrumentet. 

4. At fastslå instrumentets stabilitet over 
tiden, dvs. at man løbende kan stole på 
aflæsningerne på instrumenterne (inden for 
den forekommende måleusikkerhed). 

 
Hvor nøjagtigt måler vi så? 
Det bliver vi i sagens natur nødt til at vide. Hvis vi 
ikke kender måleusikkerheden, så kan vi jo ikke 
vide, om vi overholder kravet til den aktuelle 
egenskab eller ikke. Det betyder, at hvis vi skal 
dokumentere overensstemmelse med et givent 
tegningskrav eller en kundespecifikation, så skal 
vi kende måleusikkerheden og tage højde for 
den. 
 
Hvad er formålet med målingen, og hvornår 
har du brug for den? 
Det har vi i en lang række situationer i 
virksomheden. Det kan for eksempel være i 
forbindelse med kundekrav til målingerne eller 
overensstemmelseserklæringer. Det kan være 

krav i de kvalitetsstandarder, virksomheden er 
certificeret efter.  
Det kan være i forbindelse med krav til eller 
ønsker om at styre produktionsprocesser. Vi 
spørger derfor Brian Pasco, KP Components A/S 
om:   

• Hvad oplever underleverandøren af krav til 
måleteknikken? 

• Skal der dokumenteres overensstem-
melse? 

• Er der brug for godkendelsesmålinger eller 
analysemålinger? 

• Bruger vi målinger til at styre processer? 

• Er der krav om PPAP? 

• Hvad med kundereklamationer? 
 
Er måleudstyret godt nok? 
Et vigtigt element i vurderingen af den krævede 
målenøjagtighed er selve det benyttede måleud- 
styr. Hvad skal vi stille af krav til vores måleudstyr 
i forbindelse med brugen af dem til en given 
måleproces?  
Det er i dag almindeligt, at der bliver stillet krav til, 
at måleudstyret overholder en given maksimal 
tilladelig visningsfejl i form af en MPE-værdi. Det 
er ikke indlysende, hvordan virksomheden 
håndterer dette. Kan vi bruge: 

• MSA, kapabilitets undersøgelser (ISO 

22514-7) til dette formål? 

• Skal der stilles andre, individuelle krav til 
måleudstyret? 

• Hvordan er sammenhængen mellem 
måleudstyret og ISO 14253-1 om overens-
stemmelse? 

• Hvordan foretager vi en verificering af 
måleudstyr og/eller måleproces? 

 

Der knytter sig en række begreber i relation til 
måleudstyret og måleprocessen. Hvad betyder 
verificering, validering, kalibrering og måling, og 
hvad er forskellen på disse begreber? Mia 
Foverskov prøver at give svar på dette. 
 
Hvad er metrologi? 
Metrologi er som bekendt videnskaben om 
målinger og måleteknik. Metrologien beskæftiger 
sig således med målinger af fysiske størrelser og 
er typisk opdelt i tre kategorier med forskellige 
niveauer af kompleksitet og nøjagtighed:  
 
 1. Videnskabelig metrologi, der beskæftiger 

sig med udvikling og organisering af måle-
standarder og med deres vedligeholdelse 
(højeste niveau).  
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      2.  Industriel metrologi, som skal sikre, at må-
leinstrumenter, der anvendes i industrien,             
i produktions- og analyseprocesser, 
fungerer hensigtsmæssigt i forhold til 
opgaverne. 

 3. Juridisk metrologi, der vedrører målinger, 
hvor disse påvirker gennemsigtigheden af 
økonomiske transaktioner, navnlig når der 
er behov for retslig kontrol af måleinstru-
mentet. 

Klaus Liltorp kommer ind på disse forskellige 
områder i forbindelse med spørgsmålet om, hvem 
vi måler for. 
 
Hvornår bruges hhv. en fuldstændig eller en 
simplificeret måling? 
En simplificeret måling er defineret som en 
måling med forsætlig afvigelse fra den tilsvarende 
fuldstændige måling. Erik Jæger Thomsen vil 
fortælle herom.  
Disse målinger medfører større usikkerheder end 
det, som gælder for den fuldstændige måling. 
Eksempel: Brug af en topunkts måling, hvor 
specifikationen siger måling af mindste 
omskrevne cylinder. 
 
Problemet med fuldstændige målinger er, at 
sådanne målinger i praksis ikke er hverken 
økonomisk eller teknisk mulige. Vi er derfor nødt 
til i et givet omfang at benytte såkaldt 
simplificerede målinger. Hermed rejser 
spørgsmålet sig, hvad en simplificeret måling er, 
og hvornår og hvordan vi benytter den? 
Skal målingerne altid opfylde standarderne for de 
pågældende målinger? 
 
En hjælp kan eventuelt findes i ISO 17450-1 og 
ISO 17450-2, som indeholder en model til 
geometrisk specifikation og verificering og 
definerer de tilhørende begreber. Den forklarer 
også det matematiske grundlag for de begreber, 
der er forbundet med modellen, og definerer 
generelle udtryk for de geometriske features ved 
emner. 
 
ISO 17450-1:2011 definerer de grundlæggende 
begreber for GPS-systemet med henblik på at 
levere et entydigt GPS-sprog. Dette sprog kan 
anvendes i design, fremstilling og verifikation, for 
at identificere funktioner, egenskaber og regler for 
at skabe grundlag for specifikationer. Herved kan 
der defineres standardregler for at tilvejebringe 
ensartede regler for verifikation. 
 
Er dine influensfaktorer under kontrol? 
DTU og Metrologic deltog i fællesskab i et projekt 
kaldet Accurate Manufacturing, som havde fokus 
på nogle af de influensfaktorer, der øver 
indflydelse på de målinger, som foretages direkte 
i forbindelse med fremstillingsprocesserne. Hvad 
er status i projektet? 

Fik projektet de influensfaktorer, som påvirker 
måleprocesserne i forbindelse med målinger 
direkte under produktionsforhold under kontrol? 
Projektet strakte sig over en 4 årig periode og 
behandlede primært de influensfaktorer, som 
forekommer i forbindelse med måling på 
plastemner, hvis disse skal måles direkte efter 
fremstillingen. Det lykkedes at bestemme en 
model, som kan benyttes til forudsigelse af de 
endelige dimensioner på plastemner efter svind, 
konditionering, temperaturindflydelser og kraftpå-
virkninger i forbindelse med opspænding og 
måling.      
Der blev under projektet fundet en række 
bemærkelsesværdige resultater. Det viste sig for 
eksempel, at støbte plastemner fortsætter med at 
svinde selv 200 timer efter afformningen. 
Desuden er næsten alle plastmaterialer 
hygrostatiske således, at de løbende ændrer mål 
alt efter den omgivende fugtighed. 
 
Projektet sammenlignede også forskellige 
målemetoder til bestemmelse af dimensioner på 
emnerne. Ikke uventet viste optiske målemetoder 
sig at være behæftet med større måleusikkerhed 
end taktile. Herunder blev det konstateret, at 
særlig forskelligt farvede emner bevirkede større 
eller mindre måleusikkerhed, når der blev 
benyttet optiske målemetoder.   
Professor Leonardo De Chiffre, som igangsatte 
projektet, vil på temadagen berette om de 
forskellige resultater, der kom ud af projektet. 
 
 
AUKOM 
Trin 1 
FVM udbyder via AUKOM et 5-dages kursus i 
grundlæggende måleteknik. 
 
Trin 2 
Vi udbyder desuden et 5 dages videregående 
kursus først og fremmest i brug af CMM.  
 
Få et AUKOM-certifikat som måletekniker, der er 
anerkendt og værdsat World Wide, hvis du også 
deltager i AUKOM GPS kursus. 
Deltagerpris i trin 1 og trin 2 hver på kr.14.900 + 
moms. Pris for 3 dages GPS-kursus kr.10.600 + 
moms. 
 
Deltag i FVM’s temadag og få bogen ”Vejledning i 
anvendelse af Kapabilitet og Performance” med 
hjem.  
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  FVM temadag den 28. oktober 2021 
 
 
09.00     Registrering 
 
09.30    Indledning og velkomst til temadagen 

Steen Ulsøe Hansen, Formand   for FVM  
 
09.40   Hvorfor måler vi, vi måler alligevel 

forkert? 
 Jørgen Meinertz, Metrologic ApS 
 
10.25    Kaffepause 
 
10.45 Hvad er formålet med målingerne, 

hvornår har du brug for dem? 
Brian Pasco, KP Components A/S 

  
11.15  Er måleudstyret godt nok? 
 Mia Frosch Mogensbæk Foverskov,  
 Ambu A/S 
 

 
 
 
12.00    Frokost 
 
13.00 Hvad er metrologi? For hvem? 
 Klaus Liltorp, DTU 
 
13.45  Hvornår bruges henholdsvis fuldstændig 

og simplificeret måling? 
 Erik Jæger Thomsen, Siemens Gemesa   

Renewable energy 
  
14.30    Kaffepause  
    
15.00 Er dine influensfaktorer under kontrol? 
 Leonardo De Chiffre, DTU 
   
15.45    Afslutning. 
 
 

  
Tilmeldingsblanket (sendes til industriel@maaleteknik.dk senest 21.10.2021)   
Hvorfor måler du? 
 
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. 100,- 
plus moms og forsendelse.  
Hvis du deltager i temadagen, bliver bøgerne leveret til dig på dagen uden forsendelsesomkostninger. 


