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MetrologiMetrologi

Hvad er metrologi?



MMåålingling

Måleteknik har været en vigtig
disciplin lige siden mennesket
ændrede sin livsstil fra
nomadelivet til livet i bopladser
og begyndte at handle med sine
naboer



MMååling og Kalibreringling og Kalibrering
Begreberne måling og

kalibrering har været
kendt lang tid før
vores tidsregning.

Der er således fundet
beviser for, at
målemidler allerede
er blevet benyttet i
Egypten ca. 7000 år
før vor tidsregning.



Kravene til mKravene til mååleteknikkenleteknikken
er lige ser lige såå gamle.gamle.

I Ægypten i
forhistorisk tid var
længdeenheden
bestemt af
personers
legemesdele

Den kongelige alen var længden af Faraos
underarm, fra den bøjede albue til spidsen
af de udstrakte pegefinger plus hans
håndsbredde, hvilket var ca. 52 cm. Alen
deltes i 7 håndsbredder a 4 fingertykkelser.



MMååleteknikkens historieleteknikkens historie

•Det var forbundet
med dødsstraf, hvis
de kongelige
egyptiske arkitekter
ikke ved hver
fuldmåne
kontrollerede deres
længdemålestokke på
byggepladserne.

•Det fremgår af
islandske håndskrifter,
at den samme
definition også gjaldt i
Norden.

Egyptisk alen 250 f.kr.



OgsOgsåå biblen beskbiblen beskææftigerftiger
sig med msig med mååleteknikleteknik

•Du skal have nøjagtige og korrekte
vægtlodder, og du skal have
nøjagtigt og korrekt rummål, for at
du må få et langt liv på den jord,
herren din Gud vil give dig.

–5 mosebog kapitel 25

•I må ikke øve uret i retssager om
længdemål, vægt eller rummål.
Korrekt vægt, korrekte lodder og
korrekt rummål skal I bruge.

–3 mosebog kapitel 19



Dengang kendte man ikkeDengang kendte man ikke
til metersystemet.til metersystemet.

•Man brugte først og fremmest måleenheder
baseret på legemesdelene

•Vi kender som nævnt enhederne alen fod og
tommer.

•De gamle måleenheder som fx fod og tommer
samt fx pund findes også i det romerske system
for mål og vægt.

•En bestemmelse i romerriget lød: ”Mål og vægt
skal opbevares i enhver bys allerhelligste kirke”.

•Vikingerne benyttede således også den romerske
fod



Udviklingen i DanmarkUdviklingen i Danmark

•I middelalderen er det sandsynligvis
tyske måleenheder, der blev
benyttet herhjemme.

•Christian II lov fra 1521 påbyder, at
den Kjøbenhavnske alen benyttes
overalt i landet

Alenstok fra omkring 1600



DetDet metriskemetriske systemsystem
•Oprindeligt opfundet i Frankrig i

1700-tallet
•Indført i mange lande med

Meterkonventionen 1875
•Indført I Danmark 1907
•Generalkonferencen for Mål og

Vægt (CGPM) fastlægger politikken
for metersystemet



MeterdefinitionenMeterdefinitionen

1 meter
1/40000000 af jordens omkreds



Meteren hos BIPMMeteren hos BIPM



Meterdefinitionen i dagMeterdefinitionen i dag
•Meteren er defineret som den vej,

lyset (laserlys) gennemløber i
vacuum i løbet af tiden 1/
299.792.458 sekund

Primær normal hos
DFM



FVM gennem 25FVM gennem 25 åårr
1978 Kursus i metrologi
1982 FVM grundlægges
1986 Sekretariat - farvemærkning
1990 Kalibreringsinstruktioner - ISO
1994 Kalibreringsaudit
1998 Måleusikkerhed
2002 GPS lanceres
2006 Kapabilitet



StiftelsesdokumentStiftelsesdokument



StiftelsesdokumentStiftelsesdokument



FVMFVM’’ss formformååll





KalibreringsmKalibreringsmæærkaternerkaterne



Kalibrerings-
instruktionerne



KalibreringsauditKalibreringsaudit
•FVM etablerer et

auditsystem for
kalibrering



MMååleusikkerhedleusikkerhed
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FVMFVM’’ss visionvision
• "FVM skal være forum for styringen

af egenskaber på mekaniske
produkter".



Geometriske ProduktGeometriske Produkt
SpecifikationerSpecifikationer



MesserejserMesserejser



Beregning af kapabilitet

Den aktuelle model for
fordelingen sammenlignes
med specifikationsintervallet
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•Når du kan måle det, som du taler om, og
udtrykke det i tal, så ved du noget om
det, som du taler om. Kan du derimod
ikke udtrykke det i tal, er din viden af
ringe og utilfredsstillende art. Det kan
være starten til viden eller kundskab, men
du er knapt nok, selv ikke i dine tanker,
ikke kommet videre frem til den
videnskabelige fase.

•Lord Kelvin



•Gennem FVM’s 25 års historie er det
erkendt, at jo mere teknologisk orienteret
samfundet bliver desto mere nøjagtige
målinger er der brug for. Det er i dette
lys, vi forhåbentlig skal se FVMs succes og
berettigelse i fremtiden.

•Det er jo immervæk stadig sådan, at
man ikke kan producere mere
nøjagtigt end man kan måle.

•Lad dette være et motto for fremtiden.


