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Ny organisering i Justervesenet
Les også:

1. september vart ein merkjedag for Justervesenet. For når organisasjonskartet blir forandra, fører det ofte med seg mykje nytt.
1.september vart den tidlegare avdelinga Lovregulert Måling delt i to nye: Tilsynsavdelinga og Avdeling for Utredning og regelverk. Frå å ha to avdelingar utanom
administrasjonen, er det no tre med Nasjonalt laboratorium.

Hva i all verden
er dette?

Svaret finner du på s. 3

Med ny organisering blir det eit klarare skilje mellom oppgåvene. Tilsynsavdelinga
som er den som er mest synlege for omverda, vil dessutan gje ein meir eintydig
assosiasjon til arbeidsoppgåvene til avdelinga. Avdeling for Utredning og regelverk
tek for seg regelverksutvikling, samarbeid med internasjonale metrologiske organisasjoner og jusrelatert arbeid.
Heilstøypt profil
I samband med omorganiseringa vil den nye tilsynsavdelinga få ein meir heilstøypt
profil. Kontrollørane blir utstyrt med eit breiare utval av arbeidstøy, tenestebilane
får lik farge og profilering og distrikskontora får einsarta skilting.

Den heftige kraften
av ingenting!
Tilsynsavdelinga blir sterkare profilert, og det vil
merkas av Justervesenets sine brukare.
Les mer på baksiden

Frå kammer til kontor
1. september gjekk Justervesenet sine 5 kammer over til nye nemningar; Distrikt
Nord, Distrikt Midt-Norge, Distrikt Vest, Distrikt Aust og Distrikt Sør. Den staselege
tittel Justermester fekk og ei ny drakt som gjer leiarrolla meir tydeleg: Distriktssjef.
Justervesenet sine brukarar vil likevel ikkje merke den store skilnaden anna enn i
profileringa. For når alt kjem til alt er det ikkje innpakninga som betyr noko.
Profesjonell haldning og høg kompetanse er framleis det viktigaste når
kontrollørane ferdast land og strand rundt for å sikre kvalitet i norske måleresultat.
Tekst: Thomas Framnes
Kontaktperson i Justervesenet:Thomas Framnes
E-post: tfr@justervesenet.no
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Leder
Nils Magnar
Thomassen

Oppdrag: Termoelementscanning

Avdelingsdirektør
Tilsynsavdelingen

Kontroll og trygghet med dine
og mine verdier
Hvor mange ganger møter du Justervesenet i løpet av en dag? Det ligger litt av
Justervesenet i bananene og yoghurten
du spiste til frokost, litt i strømmen du
brukte når du dusjet, litt i eksportinntektene fra petroleum du leste om i avisen
før du dro på jobb, og en liten del i bensinen du fylte på vei til jobben.
Det er gjennom lov om målenheter, måling og normaltid satt krav til måleredskap, målinger og måleresultater på
mange områder og i mange bransjer.
Regelverket er der for å skape trygghet
både for deg som privatperson, næringsdrivende og samfunnet.
Kontrollen med disse kravene må gjøres
med stor grad av profesjonalitet, det skal
gjøres effektivt og det skal være til nytte
for oss alle.
For å være ytterligere fokusert på tilsynsoppgaven, endrer Justervesenet organiseringen slik at det fra 1. september
i år skilles mellom regelverksutvikling
og tilsynsvirksomhet. Tilsynsavdelingen
i Justervesenet skal sørge for at nye og
eksisterende kontrollordninger håndteres og implementeres til nytte for deg,
meg og resten av samfunnet.

Justervesenets arbeid med forskning og utvikling har resultert i flere vellykkede samarbeid med Høgskolen i Oslo. I
år har to avgangselever på ingeniørutdanningen fullført sin
avsluttende oppgave på oppdrag fra Justervesenet.
Oppdraget var å lage en innretning som kartlegger inhomogeniteter (uregelmessigheter forårsaket av for eksempel oksidasjoner,
knekker eller ujevnheter) i termoelement. Dagens metode er manuell og tidkrevende, og en automatisering av denne prosessen
stod derfor på Justervesenets ønskeliste.
Jeroen Johansen van Delft og Eirik Taylor gikk løs på oppgaven
med stor iver, og laget en innretning som består av en skinne, et
voltmeter og en varmluftspistol med 2 luftdyser. I tillegg laget de
et LabView-program for å styre systemet og logge avlesninger fra
voltmeteret. I programmet velges parametre for måleserien: Startpunkt og sluttpunkt basert på termoelementets fysiske dimensjoner, steglengde for scanningen, stabiliseringstid før måling osv.
Prinsippet
Et termoelement består av to ulike typer metalltråder koblet
sammen i et målepunkt. Når disse lederne utsettes for en temperaturgradient, genereres en spenningsforskjell i kretsen, og dette
brukes til å finne temperaturen i målepunktet. Ved å ha målepunktet og referanseendene i samme kontrollerte temperatur, skal
termoelementet teoretisk ikke gi noen spenningsforskjell. Det er
dette prinsippet som har blitt brukt i guttenes innretning for å lokalisere eventuelle uregelmessigheter i metalltrådene.
Varmluftpistolen flyttes langs termoelementet ved hjelp av en motorisert skinne, og luftdysene bidrar til å avgrense varmluften slik
at bare et lite område av termoelementet varmes opp av gangen.
Dersom termoelementet ikke inneholder noen inhomogeniteter
her, skal termoelementet ikke registrere noen spenning. Dersom
det derimot gjør det, har vi en tydelig indikasjon på inhomogenitet,
samt størrelsen til bidraget fra denne.
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Overingeniørene
Stian
Samset
Hoem og Jan-Erik Holmen på Justervesenet var veiledere i prosjektet, og de som laget oppgaven. De
var godt fornøyd med guttenes innsats, og at resultatet ble noe som
Justervesenet kan ta i bruk ved kalibrering/testing av termoelementer.
Det gjenstår nå testing og karakterisering før systemet kan benyttes i
Justervesenets tjenester.

Skjermbilde fra programmet ”Inhomgenitetsscanner”: I øverste graf vises logget spenning ved ulike posisjoner langs termoelementet. I et ideelt termoelement hadde denne
spenningen vært null under hele måleserien. I den nederste grafen vises inhomogenitetsbidraget ved ulike posisjoner.

Varmluftspistolen med luftdysene og
termoelementet.

Stoler du på måleresultatene dine?
Temperatur er en av verdens mest målte
fysiske størrelser, og er en viktig parameter i blant annet meteorologi, helse,
industri og prosessteknikk.
– Det har vært litt prøving og feiling. Og
særlig var det utfordrende å finne alle
delene som skulle til for å få dette til å
fungere, sier Eirik Taylor. (t.h.)
– Men vi opplevde oppgaven som nyttig
og konkret, og den ga absolutt mersmak!
Avslutter Jeroen Johansen van Delft.
Tekst: Thomas Framnes
Kontaktperson i Justervesenet:
Stian Samset Hoem
E-post: ssh@justervesenet.no

For at en måling skal kunne dokumenteres, må måleresultatet være sporbart til
SI-systemet. Sporbarhet relaterer måleresultatet til en referanse, vanligvis en
nasjonal eller internasjonal normal, med
gjeldende usikkerhet.
Justervesenets ingeniører har utarbeidet
en brosjyre som forteller hva temperaturlaboratoriene kan tilby av kalibreringstjenester. Denne kan du laste
ned på Justervesenets hjemmeside www.justervesenet.no, eller få
tilsendt ved å kontakte oss på 64 84 84 84.

Kvantevakuumtrykket – den heftige kraften av ingenting
Kvantefysikken tilsier at et vakuum
– en mørk og tom del av rommet –
aldri er helt tomt, men inneholder
elektromagnetiske felt som oppstår
og forsvinner igjen så fort at de ikke
kan måles direkte. Slike vakuumfluktuasjoner medfører at vakuum har
en viss minste energitetthet, den såkalte nullpunktsenergien, som teoretisk sett er uendelig stor og finnes
overalt i universet. Denne energien
er for de fleste formål helt ubrukelig
og urørlig, rett og slett fordi den er
minimumsenergien.
Nå høres vakuumfluktuasjoner og
uendelig store nullpunktsenergier
ut som rene teoretiske skrivebordsprodukter uten rot i praktisk virkelighet. Den nederlandske fysikeren
Hendrik Casimir beregnet imidlertid i 1948 at vakuumenergien burde
gi opphav til reelle krefter når ting
kommer svært nær hverandre. I mer
enn 50 år ble resultatet sett på med
en viss skepsis, mest som en svært
interessant kuriositet, inntil amerikanske forskere i 1997 klarte å gjøre
kontrollerte målinger av den såkalte
Casimir-kraften.
Casimir-effekter virker bare over
svært korte avstander, gjerne mindre enn én mikrometer (dvs en tusendels millimeter), og selv da er
det mye å vinne på å komme enda
nærmere: Casimir-kraften er ti tusen ganger sterkere når avstanden
er 0.1 mikrometer istedenfor 1 mikrometer og hundre millioner gan-

ger sterkere ved 0.01 mikrometers
avstand.
Etter hvert som man har fått større
innsikt i Casimir-effekter, forstår
man også bedre rollen vakuumenergien spiller i allerede velkjente fenomener. Det er for eksempel endringer i vakuumenergien som gjør
at gekkoer kan rusle seg en tur ’opp
ned’ under takhimlingen. Gekkoens
føtter har mikroskopiske hår som
kommer i svært tett kontakt med
overflater og dermed endrer vakuumenergien mellom føttene og overflaten gekkoen går på, tilstrekkelig
til at kreftene kan bære gekkoens
vekt og mer til.
Også innen praktisk lengdemåling
spiller vakuumenergien en stor rolle
når passbiter heftes sammen for å
danne ulike svært presise referanselengder. Det er estimert at avstanden mellom sammenheftede høykvalitets passbiter er i underkant av
0.01 mikrometer (dvs en hundretusendel av en millimeter). Ved en slik
avstand vil kraften, i følge Casimirs
beregninger, anta ganske heftige
proporsjoner, slik at det man kan
kalle ’kvantevakuumtrykket’ vil være
minst like stort som vanlig lufttrykk,
tilsvarende en kraft på 10 Newton (1
kg) mellom passbiter med et areal
på en kvadratcentimeter. Dette er
direkte følbare krefter…
Passbiter har vært i praktisk bruk i
nærmere hundre år i framstilling av

Kvantevakuumtrykk i praksis: 2 passbiter
henger sammen med en kraft tilsvarende
10 Newton.
presisjonsmekanikk. Indirekte har
Casimirkraften spilt en rolle, siden
den har muliggjort passbiter som et
praktisk og svært presist måleredskap i verkstedet. Utviklingen innen
nanoteknologi, med mulighet for å
lage maskiner på mikrometerskala,
gjør at Casimirkraften vil spille en
mye større rolle. Utfordringen er å
kunne ’snu’ Casimirkraften slik at
små deler (for eksempel tannhjul)
dytter på hverandre med en frastøtende kraft istedenfor å klistre seg
sammen.
Kvantevakuumtrykk høres kanskje
svært eksotisk ut, men for gekkoen
er det en helt hverdagslig ting og
du kan selv måle krefter mot nullpunktsenergien ved ditt nærmeste
Justervesen….

Tekst: Harald Hauglin
Kontaktperson i Justervesenet: Harald Hauglin
E-post: hha@justervesenet.no
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Tidligere numre finnes på vår hjemmeside, under MåletekNYTT.
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