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Inbjudan till kursdagar
Mätosäkerhetsberäkning
fördjupning
Borås 16-17 oktober 2019

DATUM: 16-17 oktober

TID 08:45 - 16:30

PLATS Borås

SISTA
ANMÄLNINGSDAG

3 oktober

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

KURSAVGIFT 13 850:-

KONTAKTPERSON Per Olof Hedekvist
Tel: 010-516 57 42
E-post:
per.olof.hedekvist@ri.se

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

Detta är en fortsättningskurs för dig som
redan har grundkunskaper i
mätosäkerhet och vill fördjupa dig i
ämnet speciellt du som deltagit i någon
av våra tidigare utbildningar.

När man gör en mätosäkerhetkalkyl finns det flera

vanliga frågeställningar som uppstår, till exempel

beräkning av känslighetskoefficienter, signifikanta

skillnader mellan mätningar, mätresultat kontra

kravgränser med mera.

Alla dessa vanliga frågeställningar kring en

mätosäkerhetsberäkning kommer vi behandla under

kursen. Vi kommer även gå igenom alla de verktyg som

behövs för att kunna göra nödvändiga och kvalificerade

bedömningar av kvaliteten i mätningar och ta beslut

utifrån mätningarna. Exempel på sådfana verktyg

är Gubbs test, Monte Carlo-simuleringar,

beräkningssätt för känslighetskoefficienter, korrelation

mellan komponenter, poolning, etc.

Innehåll – tonvikt på praktiska övningar
Under dessa dagar går vi djupare in i osäkerhetsanalys

och statistiska hjälpmedel. Vi diskuterar och förklarar

de vanligaste problem och frågeställningar som man

stöter på vid en mätosäkerhetsberäkning. Bland annat

ingår överlagring av olika fördelningar, Monte Carlo

simulering, analys av situationer när bidrag är

korrelerade samt var och hur man hittar information

om de olika ingående mätosäkerhetsbidragen.

Vi kommer även visa olika programvaror som finns för

att utföra mätosäkerhetsberäkningar. En stor del av

kursens innehåll består av arbeten med exempel i

mindre grupper. Övningarna behandlar de olika

momenten som ingår i en osäkerhetsberäkning.

Målgrupp
Kursen passar dig som arbetar med mätningar, analyser

eller kalibrering av mätinstrument och har

grundkunskaper i mätosäkerhet, men vill lära dig mera.

Vi vill gärna att du tar med ett eget exempel som vi kan

diskutera.

Föredragshållare
Föredragshållarna kommer från RISE Mätteknik och

har lång och bred erfarenhet inom bland annat

tillämpad mätteknik och mätsystemanalys.

Boka hotellrum
Ett antal rum finns förbokade på Hotell Borås Best

Western till rabatterat pris. Använd bokningskod - RISE

- sista bokningsdatum är 3 oktober 2019; efter detta

datum går det att boka i mån av plats.

Länk finns på bokningssidan.
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Onsdag 16 oktober

08:45 Samling, registrering och kaffe

 

Kursen startar. Under kursdagarna går vi igenom avsnitten nedan. Alla pass varvas med övningar,

antingen för hand eller med hjälp av datorprogram.

Repetition av grundläggande mättekniska termer

Ett inledande exempel av mätosäkerhet enligt GUM

Vilka moment ingår, vilka frågeställningar kan uppkomma och liknande frågor

Verktygslådan – statistik

Genomgång av den matematik och statistik som behövs. Ämnen som statistiska fördelningar,

konfidensnivå, behandling av spridningen i statistiska termer, t-faktor med mera kommer att

behandlas.

Hur starta analysen?

Ishikawa diagram, att formulera en matematisk modell av en aktuell mätsituation

Vanliga frågeställningar

Hur hanteras mätningar med systematiska effekter? Hur gör man när ett enstaka bidrag dominerar?

Korrelation av bidrag? Känslighetskoefficienter? Var hittar jag information om ett bidrag?

Monte Carlo-simulering

Programvaror för mätosäkerhetsberäkning

17:00 ca Slut kursdag 1

19:00 Välkommen till gemensam middag!

Torsdag 17 oktober

08:30 Vi fortsätter med kursprogrammet enligt ovan. Under senare hälften av dagen kommer vi också att ha:

Genomgång av en komplett mätosäkerhetsberäkning gärna ett exempel från kursdeltagarna.

Rapporteringssätt. Hitta påverkansfaktorer, ”leka detektiv”, grafiska metoder, modeller…

Summering och diskussion

16:30 ca Kursen slutar

 

Föreläsare

RISE Mätteknik Per Olof Hedekvist

Jan Johansson

 

 


