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Doktorgradsprosjekt om måling 
av optisk effekt

–Å benytte samme detektor for begge metodene løser en viktig problemstilling. Man er 
avhengig av at det er nøyaktig samme mengde lys som absorberes i begge detektorene. 
Med to forskjellige detektorer vil man ha ulik refleksjon fra overflaten, og dermed ulik ab-
sorpsjon i detektoren, noe som gir betydelige bidrag til usikkerhetsbudsjettet. Med kun én 
detektor sikrer man at absorpsjonen er den samme i begge tilfeller. Med to detektorer er 
man også avhengig av at enten detektorene eller lysstrålen flyttes på mellom forsøkene. 
Dette er også en betydelig kilde til usikkerhet, som man eliminerer ved å bruke kun én de-
tektor, forteller Marit.

En annen fordel med denne målemetoden er at man ved å sammeligne resultatene fra de 
to målingene kan finne en verdi for forholdet mellom to fundamentalkonstanter, elektron-
ladningen e og Plancks konstant h. I det nye SI-systemet, som etter planen skal innføres i 
2018, redefineres disse konstantene til eksakte størrelser, og inngår i den nye definisjonen 
av henholdsvis ampere og kilogram. Den nye detektoren vil dermed gi en direkte link mel-
lom to primærnormaler for måling av optisk effekt og SI-systemet.

I det europeiske samarbeidsprosjektet qu-Candela som Justervesenet tok del i, ble det 
utviklet en fotodetektor som kan utfordre det kryogene radiometeret som primærnormal 
for optisk effekt. 

I et kryogent radiometer blir det innkommen-
de lyset som treffer detektoren omgjort til ter-
misk energi. I en fotodiode omgjøres innkom-
mende lys til en elektrisk strøm.

Sammenligner prinsipper
Marit Ulset Sandsaunets doktorgradsprosjekt 
sammenligner prinsippene for disse to måle-
metodene. Målet med prosjektet er å bruke 
én og samme detektor for å måle optisk effekt 
med begge måleprinsippene. Den nye detek-
toren, som benytter begge disse måleprinsip-
pene, har fått navnet PPCR, som står for Pre-
dictable Photodiode Cryogenic Radiometer.

Marit Ulset Sandsaunet med kryostaten som 
hun gjør tester med. 
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Nytt Europeisk forskingspro-
gram innan måleteknikk

I 2014 har det nye europeiske forskingspro-
grammet innan måleteknikk blitt starta opp. 
Programmet følger det forrige (EMRP) som 
har gått sidan 2007. Det nye programmet hei-
ter EMPIR (European Metrology Programme 
for Innovation and Research), og skal vare frå 
2014 til 2020. Det er etablert som eit samar-
beid mellom EU og 27 europeiske land, mel-
lom anna Noreg. Programmet er på 600 millio-
nar €, der halvparten er bidrag frå deltakande 
land og halvparten er frå EU. 

Samanlikna med det førre programmet er det 
komen med ein «I» i akronymet, den står for 
innovasjon, og den viser at det no vert lagt 
større vekt på at den måletekniske forskinga i 
programmet skal legge til rette for at nærings-
livet kan bruke resultata i nye produkt og te-
nester. 

Den faglege kjernen i programmet er måletek-
nikk, med stor vekt på bruk innan helse, miljø 
og energi, samt utvikling av SI-systemet og ka-
libreringstenester. 

Nytt i EMPIR er at det no er lagt til rette for at 
fleire kan delta, sjølv om dei ikkje er nasjonale 
metrologiinstitutt eller utpeikte referanse-
laboratorium. Det er dermed opna for at in-
dustriverksemder, universitet og høgskular og 
andre institutt kan delta i ein del av prosjekta 
med finansiering.  

EMPIR vil ha årlege utlysingar med ulike tema, 
den første utlysinga er gjennomført i 2014.

EMPIR er styrt av Euramet eV, ei stifting av 
nasjonale metrologiinstitutt i Europa, som Jus-
tervesenet er medlem i. For meir informasjon, 
sjå www.euramet.org og msu.euramet.org, el-
ler ta kontakt med Justervesenet.

Leder

Hans Arne Frøystein 

Avdelingsdirektør
Nasjonalt laboratorium

Et kryogent radiometer omdanner i løpet av måletiden optisk effekt 
til termisk energi. For å finne sammenhengen mellom hva en gitt 
temperaturøkning tilsvarer i optisk effekt, gjøres en såkalt elektrisk 
substitusjon. Lyskilden skrus av, og detektoren varmes opp elektrisk 
ved å sende en strøm gjemmom detektoren. Strømmen velges slik at 
temperaturøkningen blir den samme som i den optiske oppvarmin-
gen. Ved å anta at optisk og elektrisk oppvarming fører til samme 
varmefordeling i detektoren, finner man den optiske effekten.

På vei mot ny standard?
Mange målemetoder, med anvendelser innen miljø, energi og medi-
sin, har base i radiometri. Felles for alle er at de har behov for spor-
barhet til SI-systemet. Det er ventet at SI-systemet redefineres ved 
låsing av verdiene til fundamentale konstanter, istedetfor at det ba-
seres på fysiske gjenstander eller definisjoner som ikke kan realise-
res. For det er behov for enklere og bedre målemetoder i radiometri, 
og nettopp Sandsaunets doktorgradsoppgave vil bidra til økt innsikt i 
måten vi måler og forstår optisk effekt. 

Veiledere på oppgaven er Jarle Gran og Chi Kwong  Tang ved Justerve-
senet, og Aasmund Sudbø ved Universitetssenteret på Kjeller (UniK).

En fotodiode omdanner innkommende lys til en elektrisk strøm, som 
måles med et amperemeter. Fotoner fra lyskilden slår løs elektroner i 
dioden som fanges opp i en elektrisk krets, og som dermed viser den 
optiske effekten.

Tekst: Thomas Framnes/Marit Ulset Sandsaunet
Kontaktperson i Justervesenet: Marit Ulset Sandsaunet

E-post: mas@justervesenet.no

Fotodiode

Kryogent radiometer
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Tekst: Gunstein Åsmund Hæreid
Kontaktperson i Justervesenet:
Gunstein Åsmund Hæreid
E-post: gah@justervesenet.no

30. oktober 2016 er en høyst relevant dato for leverandører av måleredskaper. Fra den dagen må alle måleinstru-
menter være samsvarsvurdert etter NAWI og MID-direktivet.

Før direktivene ble banket igjennom av EU hadde de fleste land i Europa egne nasjonale godkjenningsordninger. EU be-
stemte da at det skulle innføres en overgangsordning slik at en i en periode kunne bruke de nasjonale godkjenningene, 
men ikke lenger enn til 30. oktober 2016. Det betyr at utstyr som selges etter denne datoen skal ha en samsvarsvurde-
ring i henhold til NAWI eller MID-direktivene.

Sørg for samsvarsvurdering før utstyret blir ulovlig
– Leverandører som fortsatt ønsker å selge utstyr med nasjonal god-
kjenning må sørge for at måleinstrumentet blir samsvarsvurdert i hen-
hold til de gjeldene direktivene. Utstyr som allerede er i bruk kan bru-
kes også etter 30. oktober 2016. Men, det er viktig å merke seg at om 
utstyret bygges om eller endres slik at den ikke lenger er i tråd med 
den nasjonale godkjenningen, kan ikke utstyret lenger benyttes uten 
at det er vurdert samsvar med kravene i direktivene. Dette fordi det 
ikke lenger er lov å endre de nasjonale godkjenningene, sier seniorin-
geniør Gunstein Åsmund Hæreid.

Justervesenet kan hjelpe
Som utnevnt teknisk kontrollorgan kan Justervesenet gjøre samsvars-
vurderinger i henhold til NAWI og MID. Det er imidlertid ikke noen 
selvfølge at måleinstrument med nasjonale sertifikater/godkjenninger oppfyller kravene i direktivene. Derfor er det 
viktig å være ute i god tid med å søke om en slik samsvarsvurdering. Figuren under illustrerer hvordan en kan gå frem 
for å kunne erklære samsvar:

Overgangsordningen for måleinstrumenter 
går mot slutten

Produkt klar for samsvars-
vurdering

Typeprøving
(modul B)

Enhetsverifikasjon 
(modul G)

Førstegangsverifikasjon
(modul F)

Kvalitetssikring av pro-
duksjonsprosess (modul D)

Samsvarserklæring
(lages av produsent basert på samsvarsvurdering)

Produktet kan tas i bruk

Samsvarsvurdering

Om NAWI og MID

NAWI (direktivet om ikke-automatiske 

vekter) ble innført i 1998, og MID (måle-

instrumentdirektivet) ble innført i 2004. 

Egne nasjonale ordninger fikk imidlertid 

lov til å fornyes fram til 30. oktober 2006 

– med en gyldighet på 10 år. Dermed 

kan ikke nasjonale godkjenninger som 

allerede nå er utløpt forlenges.
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1001 gram i rett tid 

Tekst: Thomas Framnes   E-post: tfr@justervesenet.no

Justervesenet blir godt profilert i Bent 
Hamers nye spelefilm 1001 gram. 
Handlinga har mange likskapstrekk 
med realiteten. Ane Dahl Torp speler 
Marie som jobbar i Justervesenets 
masseavdeling. Ho skal til Paris for å 
kontrollvege det norske kilogrammet 
mot moderkiloen på BIPM (Bureau 
International des Poids et Mesures). 
Det er noko Justervesenet godt kan 
kjenne igjen. Realiteten si Marie, 
overingeniør Torgunn Garberg, har 
blitt godt profilert som Noreg sin kilo-
ansvarlege, både før og etter filmen. 
Men særleg etter, kor ho og Ane Dahl 
Torp gjesta Lindmo på NRK for å snak-
ke om kilogrammet sine løyndomar.

For den har utfordringar. Kilogram-
met er den einaste SI-eininga som er 
basert på ein fysisk gjenstand, i mot-
setning til dei andre einingane som er 
knytte til naturkonstantar. Og så lenge 
det er ein gjenstand, vil det alltid vere

 

avvik. Det norske kilogrammet har  
sidan Meterkonvensjonen si utde-
ling av prototypar til medlemslanda i 

1889, lagt på seg over 50 mikrogram. 
Eller er det den internasjonale proto-
typen som har slanka seg? Det har ein 
ikkje noko godt svar på. Det viktigaste 
er likevel at ein er klar over avviket, 
og kan kompensere for dette i målin-
gar. 

Men dette er uhaldbart for dei som 
driv med ekstrem presisjon. Dagens 
definisjon på eit kilogram er massen 
av prototypen i Paris. Om nokre år vil 
definisjonen knytast opp mot noko 
konstant, og det er særleg to ekspe-
riment som er aktuelle kandidatar for 
den ærefulle plassen blant dei andre 
SI-einingane.  

Avogadro-prosjektet går ut på å telje 
kor mange silisium-28 atom som er 
samla i ei perfekt kule. Når ein veit 
kor tett atoma står, kan ein måle volu-
met på kula, bestemme seg for kva eit 
atom veg,  og dermed telje seg fram 
til rett tal og 1000 gram. 

Det andre eksperimentet blir kalla 
wattbalansen, og er ei vekt som sam-
anliknar arbeidet som tyngdekrafta 
utøver på  eit lodd med arbeidet som 
eit magnetfelt utøver på ein spole 
med straum i. Arbeid måler ein i ei-
ninga watt, difor namnet på dette ek-
sperimentet.  Dermed kan ein måle 
massen med hjelp av elektriske einin-
gar, som er definerte med naturkon-
stantar.

Ny definisjon og realisering er med 
andre ord på veg, så dermed kan ein 
seie at timinga for å lage ein slik film 
ikkje kunne vore noko betre.

1001 gram blei vegen og funnen 
tung nok for ei nominering til Os-
car for beste ikkje-engelskspråklege 
film. Bent Hamer har alltid vore in-
teressert i den sona der den kalde 
vitskapen møter det menneskelege.

Prototypen i platina og iridium vs 
avogadroprosjektet sin silisiumkule. 
Foto: courtesy PTB/Peter Becker.

Hovudrolleinnhavar Ane Dahl Torp på veg i nattemørket med kilogrammet. 
Foto: John Christian Rosenlund/Norsk Filmdistribusjon.


