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Formål

At udvikle nye metoder til 
bestemmelse af måleusikkerhed, 
som ikke er dækket af GUM i dag, 

baseret på Bayesiansk statistisk.

Bayesian approach er statistiske modelleringer, 

som er baseret på modellering ud fra tidligere 

resultater. 

Normalt anvender vi GUM metoden, hvor 

usikkerheden vurderes ud fra 
sandsynlighedsfordelinger.



Projektet fokuserer på tre områder, som vil blive underbygget 

af case studier. De 3 arbejdsgrupper er:

1. WP1. Uncertainty evaluation for Inverse problems and 
regression.

2. WP2. Uncertainty evaluation for Computationally
expensive systems.

3. WP3. Decision-making and Conformity assessment.

Arbejdsgrupper



Outputtet vil være:

• software

• best practice guides

• scientific papers and reports

som man vil forsøge at beskrive på en måde, så vi ”andre 
dødelige” kan anvende det.

Output 



FORCE Technology er med i dette projekt med en  

meget lille andel, hvor vi skal levere måleresultater, 

som matematikerne laver modeller ud fra.

FORCE Technologys rolle



https://www.ptb.de/emrp/new04-home.html
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Hvad er LNG?

Hvorfor bruge LNG?



Hvad er LNG?

LNG er flydende naturgas (Liquidfied natural gas)

• Naturgas nedkøles til under -161⁰C 

• Densiteten øges 600 gange, og den fylder 600 gange 
mindre.

• LNG opbevares normalt ved atmosfæretryk.



Hvorfor bruger man LNG?

LNG bruges, når man skal transportere naturgas over større 

strækninger, hvor der ikke er mulighed for etablering af rør.



Transport af LNG

Følgende processer indgår, når man transporterer LNG:

• Nedkøling til ca. -161⁰C så det bliver flydende

• Lastning på skib (mængdemåling)

• Transport

• Losning og fordampning ofte ved omgivelsestemperatur 
(mængdemåling)



• LNG indgår i naturgasnettet

• LNG bliver anvendt som brændstof til skibe og lastbiler.

• Med højere krav til emission vil LNG blive mere aktuelt som 

brændstof til erstatning for Diesel. Der bliver pt. bygget 
dispensere til tankning.



• Energiforbrug til kondensering er 5-15% af gassens 

energiindhold.

• Fordampning under transport er ca. 2-5%, som anvendes 
til skibsmotoren eller nedkøles og kondenseres og føres 

tilbage til tanken igen.

• Energiforbrug til fordampning af gassen igen er ca. 1-2%.



• I 2010 udgjorde LNG 10% af det globale naturgasforbrug.

• I perioden 2005-2010 var stigningen i LNG forbruget i 

Europa ca. 7% /år.

• En større del af LNG transporten er blevet omdirigeret fra 
Europa til Asien, specielt Japan. Endvidere er skifergas 
udvinding i USA øget kraftigt, hvilket medfører lavere 
eksport hertil.



Metrology for Energy ENG60
LNG 2 

WP No Work Package Name JRP-Participants (WP leader in bold) 

WP1 Mass and Volume Flow Measurements FORCE Technology, CESAME, CMI, JV, SP, VSL, 
Shell 

WP2 LNG Composition Measurements NPL, CMI, SP, VSL, Shell, REG(RUB) 

WP3 Methane Number Standardised Method VSL, NPL, PTB, SP, Shell, REG(TUBS) 

WP4 Density, Enthalpy and Calorific Value PTB, INRIM, NPL, VSL, REG(RUB) 

WP5 Creating Impact JV, all JRP-Partners, REG(RUB), REG(TUBS) 

WP6 JRP Management and Coordination VSL, all JRP-Partners, REG(RUB), REG(TUBS) 

WP1

• tager skridtet videre ved at opbygge en prøvestand til måling af LNG flow op til 200 m3/h med sporbarhed 

til Primærprøvestanden fra LNG1. 

• Vil blive kryds-valideret med en nyudviklet Laser Doppler Velocimetry (LDV) baseret standard.

• Med udgangspunkt i disse målinger vil en ny ISO standard blive udviklet.



Hvad er vores del i projektet?
ENG 60 LNG 2

I den tekniske del er vi projektleder på WP1, som:

• tager skridtet videre ved at opbygge en prøvestand til 

kalibrering/verificering af målere til LNG flow op til 200 m3/h 

med sporbarhed til Primærprøvestanden fra LNG1. 

• vil blive kryds-valideret med en nyudviklet Laser Doppler 

Velocimetry (LDV) baseret standard.

Med base I ovenstående vil en ny ISO standard blive udviklet.



LNG 2 er en efterfølger til LNG 1, hvis formål var at forbedre 

målemetoderne til måling af transport af LNG med henblik på at 

reducere målenøjagtighed.

F.eks.:

• Forbedre eksisterende metoder.

• Validere nye metoder

• Udvikle nye systemer til at teste og evaluere LNG målere (udvikle 

Primærsystem op til 25 m3/h, usikkerhed på 0,10%-0,13%).

Man regner i dag med en usikkerhed på måling af LNG på op til ca. 1%. 

Målet med LNG2 er at reducere usikerheden med mindst en faktor 2.



FLOWCENTER projekter, 
herunder EMRP-projekter

John Frederiksen

Teknologisk Institut



• METEOMET 1

• METEOMET 2

• MeDD

Flowcenter Danmark projekter:

• Vand og spildevandsprojekt

• Ringkalibrering

EMRP projekter



Metrologi for Meteorologi (2010)

• Formål: Projektet har til formål at skabe bedre 

sammenlignelighed mellem meteorologiske målinger 

foretaget i EU. Dette skal ske ved bl.a. at implementere 

nye sensorer, procedurer og usikkerhedsvurderinger.

• Baggrund: Projektet beror på, at der i dag er betydelige 

forskelle i beskaffenheden af de målinger, som foretages 

rundt i Europa. Dette forringer mulighederne for præcise 

klimaregistreringer og vejrforudsigelser. 

• Deltagere: 

• Teknologisk Institut (DTI) er dansk deltager i projektet 

og med fokus på måling af lufthastighed, og samtidig 

er Aarhus Universitet (AAU) inddraget.

• Andre deltagere: INRIM/Italien (Projektleder), 

CEM/Spanien, CETIAT/Frankrig, CMI/Tjekkiet, 

CNAM/Frankrig, GUM/Polen, INTA/Spanien, 

INTiBS/Polen, JV/Norge, MIKES/Finland, NPL/UK,  

PTB/Tyskland, SMD/Belgien, SMU/Slovakiet, SP/Sverige, 

og UME/Tyrkiet



Metrologi for Meteorologi (2010)

• Fremgangsmåde:
Projektet fokuserer på sporbarheden af 

meteorologiske målinger af temperatur, tryk, 

luftfugtighed, lufthastighed inkl. retning og 
solar stråling og disse faktorers indbyrdes 

korrelationer.
DTI leder gruppen for lufthastighed, der 

arbejder med 3 problematikker:

• Geografisk obstruktion af vinden 
adres-seres med on-site kalibrering af 

lufthastighed ved at relatere emnets 
måling til lufthastig-heden i 40-50 m 

højde vha. LiDAR teknik

• Indflydelse af regn og frost 
modelleres og vil forsøges korrigeret 

f.eks. vha. temperatur- og 

nedbørsmåling
• Sporbarhed etableres ved lang tids 

sammenligning som on-site 
kalibreringsmetode

Kontakt:
Teknologisk Institut
Morten Karstoft Rasmussen 
mokr@teknologisk.dk

Projektets hjemmeside: 
http://www.meteomet.org

mailto:mokr@teknologisk.dk
http://www.power-plant-efficiency.de/


Sporbarhed

– Blokeringseffekt - Bedre kendskab til kalibrerings- og måleusikkerhed

mm

m/s

mm

mm



Is og sne
TI samarbejder med AU, der har en vindtunnel (Mars simulator), der kan skabe ekstreme vejrforhold.

Pressure (0,02-1000 mbar)

Temperature (+100- -120° C)
Dust aerosol ≈ 1-1000 cm-3
UV/optical `solar simulator  Gas (Air, CO2, etc.)
Wind speeds over 20 m/s
Measurement vol. 2 m x 2 m x0,9
Automated control system 



Task 3.3 – influence of seeding, rain 

and icing on ultrasound anemometers 

(D3.3.4)
• Resultaterne er baseret på målinger foretaget med Laser 

Doppler Velocimetry teknik i Teknologisk Institut´s vindtunnel
• Bestemmelse af måleusikkerheden ved anvendelse af ultralyds

anemometer er meget kompleks, som er svær at modelere
specielt pga. 2 forhold:

• Usikkerheden er afhængig af en utilsigtet belægnings-
tykkelse og dens natur (seeding, overisning mm.) på
transducerne. Dette er meget vanskeligt at kontrollere og 
karakterisere. 

• Ultralyds anemometre har en indbygget algoritme til
signal og databehandling, som i nogle tilfælde influerer
på målerens output på en uforudsigelig måde

• Resultaterne viser, at belægninger kan have en signifikant
indflydelse på ultralyds anemometer målinger.  I nogle tilfælde
med ændringer på op til 40% 



Icing (DTI windtunnel)
Test at 20 m/s with ice deposits on all three 

transducers

𝑡 = 10 s: ice starts to melt of

𝑡 = 34 s: ice has melted of

10 s < 𝑡 < 34 s: misleading readings

Unknown if it is caused by water droplets or a 

very thin ice layer

Test at lower wind speeds does not reproduce

this effect!

1. Anemometer
cooled down using
Dry ice

2. Anemometer
immersed in water

 ice cap forms

3. Anemometer placed in DTI 
windtunnel for testing

4. Measurement data acquired until all ice has melted off the transducers. F1, 
F2 and F3 is repetitions of the experiment under the same conditions.

Erroneous
readings

misleading
readings

40% error



Effect of seeding

• Seeding has measurable effect on the measurement

• However, it is difficult to quantify the level of seeding and thereby the 

deposit thickness
• Polymer films where applied in order to simulate the effect of seeding

• Mounting of these films introduced new large error sources which 
where not reproducable

Differrent polymer films applied to the 
transducer legs
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2
Metrology for Essential Climate Variables



2
3 arbejdspakker:

- WP1 Air is devoted to provide suitable calibration facilities and 
procedures for humidity sensors working under actual measurements 
conditions

- WP2 Sea focuses on the improvement of traceability to the SI of 
temperature and absolute salinity measurements performed by both 
surface and sub-surface ocean observing networks

- WP3 Land different activities are proposed aiming to provide traceable 
procedures for sensor calibration, sensor characterization and 
measurements of several of the terrestrial and surface Essential Climate 
Variables (ECV) with a consistent, realistic and reliable uncertainty 
calculation



Adskillige nye rekordoversvømmelser i de senere år.
Baseret på en stor interesse fra både fabrikanter af instrumenter og 
meteorologiske institutter.

Nøjagtig regnfaldsmålinger har indflydelse på:
• Mængden af kunstvanding i landbruget
• Udvaskning af næringsstoffer fra landbrugsjord
• Beregning af behov og mængde af nødvendige kemiske 

bekæmpelsesmidler
• Erosion
• Håndtering af skybrud, herunder dimensionering af reservoirs og 

spildevandsledninger

Måling af regnmængder

2



• Test og kalibreringsfacilitet for regnmålere, hvor der kan kontrolleres:

• Dråbe-størrelser og -fordeling

• Dråbernes lodrette (fald) hastighed

• Dråberne vandrette hastighed (lufthastighed)

• Dråbedensitet (antal af dråber pr m3)

• Regnens homogenitet

2



Metrologi for forbedret medicinering 
- Metrology for Drug Delivery

• Formål: Forbedring af måleusikkerheden ved 

medicinering af flydende medicin, der leveres i 

flowområdet fra 150 µl/min (mikroflow) og 

ned til 1 nl/min (nanoflow). 

• Baggrund: Manglende præcision ved  

infusionspumpning er den næst hyppigst 

citerede årsag til indlagte patienters varige 

mén eller endog død. I forbindelse med 

infusion til for tidligt fødte er 

doseringsusikkerheden således i nogle tilfælde 

over 100 %.

• Deltagere: 

• Teknologisk Institut (DTI) er dansk deltager i 

projektet og med fokus på måling af mikro-

og nanoflow.

• Andre deltagere: VSL/Holland 

(Projektleder), CETIAT/Frankrig, 

CMI/Tjekkiet, METAS/Svejts, IPQ/Portugal, 

TÜBITAK/Tyrkiet 

MeDD



MeDD
….Metrologi for forbedret medicinering

• Fremgangsmåde:

Der etableres fire referencelaboratorier i 

Europa for:

• Gravimetrisk måling (DTI)

• Gravimetrisk måling (METAS)

• Thermisk ekspansion (VSL)

• Volumetrisk måling (IPQ)

Der etableres to dynamiske faciliteter i 

Europa til måling af flowpulsering (DTI 

og METAS)

Der fremstilles en pulseringsuafhængig 

flowmåler (VSL)

Der laves undersøgelser af instal-

lationsforhold f.eks. multi-infusion med 

op til 12 parallelle infusions-pumper

Der åbnes op for innovation inden for 

mobil og implanterede 

medicindispensere

Kontakt:
Teknologisk Institut
Anders Niemann: aknn@teknologisk.dk

Projektets hjemmeside: 
http://www.drugmetrology.com

mailto:aknn@teknologisk.dk
http://www.drugmetrology.com/


MeDD
….Metrologi for forbedret medicinering

Arbejde udført på Teknologisk Institut

• Måling af pulserende flow med anvendelse af Aladdin 
infusionspumpe

• Udvikling af software (Matlab) til analyse af resultaterne ved 
måling af pulserende flow

• Dataanalyse af de målte værdier

• Sammenligning af resultater mellem DTI og Metas ved 
måling på samme pumpe

















Hvad er resultatet?

• Middel flowrate

• Analyse af amplituden

• Standardafvigelse på amplituden

• Analyse af periodetiden

– Manuel

– FFT analyse

– Standardafvigelse af periodetiden

• Visuel inspektion af flowkurve



• Måleområde: vandflow fra 60 l/h til 2000 l/h. 

• Målepunkter: 60-120-250-500-1000-2000 l/h

• Vandtemperatur:  20 °C og 45 °C

• Instrumenterne som vi vil sende rundt er Di 7 og 

Di8

• 10 danske flowlaboratorier deltager

• Ringkalibreringen vil resultere i en akkrediteret 

rapport (iht. ISO 17043) og vil dermed være 

internationalt anerkendt.

Ringkalibrering



Laboratorium/Uge 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Pilot

Lab 1

Lab 2

Pilot

Lab 3

Lab 4

Lab 5

Lab 6

Pilot

Lab 7

Lab 8

Lab 9

Pilot

Måling

Transport

Buffer

Ringkalibrering



Flowmåling af regn- og spildevand i fyldte og ikke-
fyldte rør
- Projekttiltag

Baggrund

Flere danske referencer har peget på meget store 

måleusikkerheder ved flowmåling af regn- og 

spildevand, samt at der kan opnås store fordele 

ved at kunne reducere usikkerheden. 

Drøftelser med forsyningsselskaber underbygger 

disse behov, og flere har peget på, at det er 

centralt i fm. bedre styring ved skybrud. Det har 

været anført og belyst, at i nogle tilfælde ville en 

bedre flowmåling kunne føre til en halvering af 

regnvandsbassiner.

En central parameter er naturligvis tilsmudsning, 

og ikke alle målere er lige robuste; hvorfor både 

metoder, til udvælgelse af de bedst egnede og 

ønsker om egentlige målerforbedringer, har været 

fremme.

Flowmåling af regn- og spildevand 
er udfordrende, bl.a. når det 
gælder måleusikkerheden



Flowcenter DK følger udviklingen og er involveret i 

tiltag med henblik på at skabe større viden om 

forbedring af flowmåling af regn- og spildevand: 

RK-tiltag:

- I 2011 Flowcenter DK-tiltag med henblik på et 

resultatkontrakttiltag

- Siden forskellige tiltag i relation til 

Skybrudssikring inkl. tiltag i samarbejde med 

DHI, forsyninger og leverandører samt besøg i 

Holland

Aktuelle tiltag:

- Kortlægning af udenlandske tiltag og 

granskning

- Udredning af danske forsyningers erfaringer

- Drøftelser med leverandørerne 

Tiltag med henblik på at komme videre

- Samarbejdstiltag med danske forsyninger inkl. 

møde 22. december 2014 

Flere danske forsyninger interesseret i 

bedre flowmåling af regn- og 
spildevand

Flowmåling af regn- og spildevand i fyldte og ikke-
fyldte rør
- Projekttiltag



Tak for opmærksomheden!

Er der nogen spørgsmål?


