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Inden for geometrisk måleteknik e
tænker på, at der er fundet beviser for, at måling har været benyttet allerede for 8000 år 
siden, og at længdemålingen allerede
muligt at bygge pyramider af sandsten med en forbavsende 
bemærkelsesværdigt, hvor lidt teknikken har ændret sig 
 
I Romerriget var der for eksempel et velfungerende system for mål og vægt med 
standardiserede enheder og krav til
også til nonius skalaen, som senere
1800 tallet, der stadig sammen med målestokke og målebånd er de mest anvendte 
måleudstyr.  
 
Vi har kendt mikrometerskruer 
store præcision; men det var først med opfindelsen af koordinatmålemaskinen i 
1960erne, at den første større udvikling i måleteknikken fandt sted. Det satte 
efterfølgende skub i en udvikling med brug af computere til 
styring af måleprocesser samt 
 
Brugen af moderne computere med deres store kapacitet har muliggjort en opsamling af 
så store mængder data i form af punktskyer, at det har åbnet helt nye muligheder for 
måling af emner og deres egenskaber.
 
FVM ønsker med denne temadag at sætte fokus på de muligheder, der nu byder sig
digitalisere overflader og sammenligne dem med CAD tegninger. Træerne vokser dog 
ikke ind i himlen. Der er selvfølgelig også en række begrænsni
ofte holdes mere eller mindre gemt væk, når mulighederne lægges frem.
 
Vi vil med temadagen også gerne belyse de begrænsninger i nøjagtighed og ofte også i 
manglende sporbarhed, som vi ikke høre
af punktskyerne. 
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teknologier – hvad betyder det for 

måleteknikken 

Inden for geometrisk måleteknik er udviklingen aldrig gået særlig stærkt
der er fundet beviser for, at måling har været benyttet allerede for 8000 år 

længdemålingen allerede for 3000 år siden havde nået et stade, hvor det var 
muligt at bygge pyramider af sandsten med en forbavsende stor nøjag
bemærkelsesværdigt, hvor lidt teknikken har ændret sig gennem de følgende årtusinder

der for eksempel et velfungerende system for mål og vægt med 
andardiserede enheder og krav til kalibrering. Allerede på dette tid

nonius skalaen, som senere udgjorde grundlaget for udvikling af 
, der stadig sammen med målestokke og målebånd er de mest anvendte 

Vi har kendt mikrometerskruer siden midten af 1600 tallet og haft stor nytte af deres
det var først med opfindelsen af koordinatmålemaskinen i 

1960erne, at den første større udvikling i måleteknikken fandt sted. Det satte 
skub i en udvikling med brug af computere til brug sam

samt opsamling af digitale data. 

Brugen af moderne computere med deres store kapacitet har muliggjort en opsamling af 
så store mængder data i form af punktskyer, at det har åbnet helt nye muligheder for 

ner og deres egenskaber. 

temadag at sætte fokus på de muligheder, der nu byder sig
digitalisere overflader og sammenligne dem med CAD tegninger. Træerne vokser dog 
ikke ind i himlen. Der er selvfølgelig også en række begrænsninger i metoderne, som 
ofte holdes mere eller mindre gemt væk, når mulighederne lægges frem.

Vi vil med temadagen også gerne belyse de begrænsninger i nøjagtighed og ofte også i 
manglende sporbarhed, som vi ikke hører om i samme omfang som fordelene ved br
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Introduktion  
Metrologi er som bekendt den græske 
betegnelse for læren om mål og vægt (fra 
græsk "metron" = måling). 
Inden for den moderne metrologi er 
sporbarhed et vigtigt begreb, da sporbare 
målinger er en nødvendighed, hvis vi skal 
kunne sammenligne måleresultater og 
videregive måleresultater til vo
eller leverandører. Spørgsmålet er nu, om de 
nye teknologier, vi omtaler på temadagen
i stand til at give sporbare måleresultater!
 
Sporbarheden bygger på definitionen af 
afstand, der i dag er defineret som den 
længde, lyset tilbagelægger i en bestem
brøkdel af et sekund.  
   
Det er Dansk Fundamental Metrol
Danmark realiserer længdeenheden ved en 
primærnormal og viderebringer sporbarheden 
herfra til danske virksomheder. Ansvaret for 
denne aktivitet har Jan Hald, som indleder 
temadagen med omtale af DFM´s aktiviteter 
på området. 
 
Et nyt, specielt område inden for 
længdemåling er målinger på
skala. Der præsenteres resultater fra flere 
forskningsprojekter, der alle er rettet mod 
fremtidens behov og/eller teknologier 
med særligt fokus på måling i
mikrometer-/nanometerskala 
ruhed.   
 
 
Generering og brug af punktskyer
Der er i dag kommet en række
målemetoder, som leverer punktskyer. Der 
kan for eksempel genereres punktskyer med:

• CMM med scanneudstyr
• Optiske CMM og multisensor CMM
• Fotometrisystemer 
• CT scannere 
• Målearme forsynet med linjelasere
• Laserscannere 

 
Hvilke metoder er der til behandling af 
punktskyer? Foredraget om punktskyer
fokus på balancen mellem data
data fortæller os om objektet) og prior
(hvad vi ved eller tror, vi ved om objektet). 
 
På DTU arbejdes der med en structured light 
scanner til at generere punktsky

Metrologi er som bekendt den græske 
betegnelse for læren om mål og vægt (fra 

Inden for den moderne metrologi er 
sporbarhed et vigtigt begreb, da sporbare 
målinger er en nødvendighed, hvis vi skal 
kunne sammenligne måleresultater og 
videregive måleresultater til vores kunder 
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rug af punktskyer 
Der er i dag kommet en række forskellige 
målemetoder, som leverer punktskyer. Der 
kan for eksempel genereres punktskyer med: 

CMM med scanneudstyr eller lasere 
og multisensor CMM 

Målearme forsynet med linjelasere 

Hvilke metoder er der til behandling af 
om punktskyer sætter 

mellem data-term (hvad 
tet) og prior-term 

vi ved om objektet).  

På DTU arbejdes der med en structured light 
scanner til at generere punktskyer af data 

blandt andet til digitalisering af
artefakter (knogler og lignede). Målet er at 
digitalisere historiske samlinger og generere 
data til modellering og statistisk analyse. En 
af de vigtige udfordringer i det projekt er 
netop geometrisk præcision, som
behandlet i foredraget.  
 
Eksempel på en punktsky

 
Fotometri brugt til måling
 
Det har i længere tid været muligt at samle 
måledata op fra målesystemer baseret på 
fotometri. Man kan med et sådant system 
eksempel scanne hele overfladen
uden at have fysisk kontakt med det
seneste udvikling i metoden kan give 
grundlag for 3D-inspektion 
af en lang række forskellige
komponenter. I stedet for et lille antal punkter 
opsamlet på traditionel vis med en 
koordinatmålemaskine 
resultatet på millioner af
hvorefter medfølgende 
beregner 3D-koordinater
også benyttes til sammenligning med
tegninger eller direkte med CAD
analyse af emnets form og
 
Dette sidste betyder, at teknikken n
kan benyttes til kvalitetsstyringsaktiviteter og 
til dataopsamling direkte i produktionen
temadagen præsenterer Ronni
Group deres resultater fra brugen af
fotometrisk system, hvor
fremover forventer at spare tid, da bl
manuelle indtastningsrutiner vedrørende 
eksempel Cpk-værdier nu
en automatisk log.  
 
CMM versus CT-scan 
Som allerede beskrevet,
målemaskinerne på markedet sidst i 
1960erne, og de er efterhånden blevet 
videreudviklet til meget præcise 
målemaskiner med en måleusikkerhed helt 
ned til 0,2 µm.  
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I 2005 lanceredes så en form for 
videreudviklet koordinatmåleudstyr baseret på
CT scanning. CT scanning i sig selv er ikke 
noget nyt, idet metoden blev opfundet i 
begyndelsen af 1900 tallet. Imidlertid er 
brugen af metoden til at frembringe 
geometriske måleresultater kun 
gammel. 
 
Industrial CT Scanning (industriel computer
tomografi) er en proces, som udnytter 
røntgenudstyr til at frembringe
ud fra hvilken 3D-gengivelser af 
genereres.  

Industrial CT-scanning er blevet udnyttet i 
mange industrielle områder til in
inspektion af komponenter. Nogle af 
vigtigste anvendelser for CT-
været fejlfinding i forbindelse med montage 
og metrologi. 
 
Foredraget sammenligner brugen af
CMM og vurderer også de to metoders 
forventede nøjagtighed. 
 
Typisk resultat af en scanning med en CT 
scanner 
  

 
Sammenligning af resultater mellem 
taktile og optiske målinger på forskellige 
emner. 
Danmarks Tekniske Universitet har anskaffet 
et måleudstyr baseret på fotometri og har 
samtidig haft mulighed for at teste et 

2005 lanceredes så en form for 
videreudviklet koordinatmåleudstyr baseret på 
CT scanning. CT scanning i sig selv er ikke 
noget nyt, idet metoden blev opfundet i 
begyndelsen af 1900 tallet. Imidlertid er 
brugen af metoden til at frembringe 
geometriske måleresultater kun 10 år 

Industrial CT Scanning (industriel computer-
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gengivelser af emner kan 
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mmenligning af resultater mellem 
taktile og optiske målinger på forskellige 

Danmarks Tekniske Universitet har anskaffet 
et måleudstyr baseret på fotometri og har 
samtidig haft mulighed for at teste et laser 

scanneudstyr.  
Det har ført til, at det har været muligt at 
vurdere de forskellige metoders nøjagtighed i 
sammenligning med målinger foretaget med
en koordinatmålemaskine
Det er der kommet nogle interessante 
resultater ud af. 
 
Det viser sig, hvad der vel nok k
forventes, at farven på emn
ubetydelig indflydelse på målenøjagtigheden. 
Det samme gælder for transparente 
plastemner.  
Der er således under forsøgene i nogle 
tilfælde konstateret en relativ
systematisk fejl på måleresultaterne fra de 
optiske måleudstyr. 
 
X-ray mikrotomografi,
X-ray mikrotomografi anvender 
på samme måde som 
computertomografi til at skabe
fysisk emne. Resultatet 
genskabe en virtuel model (3D
at ødelægge det oprindelige objekt. 
Præfikset mikro- (symbol: μ) anvendes til at 
indikere, at pixel størrelser af tværsnit er i 
mikrometerområdet. Disse pixel størrelser har 
også resulteret i udtrykken
røntgentomografi, mikro-
 

 
Scanneren er udstyret med en micro focus 
røntgenkilde, hvilket gør
meget høj opløsning i scann
0.7 µm). Den høje opløsning betyder også at 
stråleintensiteten er mindre end i de større 
scannere, hvilket igen betyder
med lav densitet er lettere at scanne end 
materialer af høj densitet så
 
Mikro-CT har anvendelser i både medic
billedbehandling og i industriel
tomografi.  
Vi hører om, hvilke fordele denne type CT 
scanning giver i forhold til den traditionelle
og hvilke usikkerheder man kan forvente.
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Konferenceprogram  
 
09.00 Registrering 
 
09.30 Indledning og velkomst til temadage
 Dirigent Jørgen Meinertz, Metrologic
 
09.40    Status for den måletekniske udvikling 
 Jan Hald, DFM A/S 
  
10.10 Kaffepause 
 
10.40 Brug af punktskyer  

 Vedrana Andersen Dahl, DTU Compute
 
11.20 Erfaringer med måling ved hjælp af fotometri

Ronni Kamp, HN Group 
 
 
  
Tilmeldingsblanket (sendes til FVM inden 
Nye teknologier 
 
Konferenceafgifter  udgør:  
Ikke medlemmer      
Medlemmer:         Deltager nr. 1
      Deltager nr. 2, 3 og flere   
Studerende og pensionister  
  

Konferenceafgift          i alt kr.: ___________
 

Beløbet vil blive opkrævet pD fremsendt faktura, der skal v
 
Jeg/vi vil gerne deltage i FVM´s temadag: 
 
1. Navn: ___________________________             Titel:_________________
 
2. Navn: ___________________________             Titel:_________________________
 
3. Navn: ___________________________             Titel:_________________________
 
Firma: ___________________________       Adresse:________________________
 
E-Mail: ___________________________________________________________________
 
P.nr/By: __________________________________________
 
GPS litteratur du kan anskaffe: 
Jeg ønsker at købe            eksemplarer af GPS
forsendelse.  
 
Jeg ønsker at købe            eksemplarer af GPS
 

Jeg ønsker at købe           
performance, á kr. 395,- plus moms og forsendelse. 
Hvis du deltager i temadagen
forsendelsesomkostninger. 
 

emadagen 
Jørgen Meinertz, Metrologic  

den måletekniske udvikling  

, DTU Compute 

ved hjælp af fotometri 

 
 
 
 
12.00    Frokost 
 
13.00  CMM versus CT 
 Per Réne Schmidt, ST
 
14.00 Sammenligning af resultater mellem taktile 

og optiske målinger på forskellige emner. 
 Jakob Rasmussen, DTU M
 Kamran Mohaghegh, 
 
15.00 Kaffepause   
   
15.20  Micro CT Scanning –
   Lonnie Andersen Teknologisk 
 
16.00  Afslutning på temadagen
 
16.00     FVM’s generalforsamling
 

Tilmeldingsblanket (sendes til FVM inden 22.01.2016)   

     
     Kr. 2050 + moms 

Deltager nr. 1      Kr. 1650 + moms 
Deltager nr. 2, 3 og flere    Kr. 1550 + moms  

    Kr. 1000 + moms   

: ___________                 Medlemsnummer:____________

fremsendt faktura, der skal være betalt inden temadagen

Jeg/vi vil gerne deltage i FVM´s temadag:  

___________________________             Titel:_________________

___________________________             Titel:_________________________

___________________________             Titel:_________________________

___________________________       Adresse:________________________

Mail: ___________________________________________________________________

____________________________________________ 

eksemplarer af GPS-lommebogen i 2. udgave  – á

eksemplarer af GPS-bogen, á kr. 395,- plus moms og forsendelse

    eksemplarer af bogen, “Vejledning i anvendelse af kapabilitet og 
plus moms og forsendelse.  

emadagen, vil bøgerne blive leveret til dig på dagen uden 

Per Réne Schmidt, ST-Plast  

Sammenligning af resultater mellem taktile 
og optiske målinger på forskellige emner.  
Jakob Rasmussen, DTU Mekanik 
Kamran Mohaghegh, DTU Mekanik 

– analyse vs metrologi   
e Andersen Teknologisk Institut 

på temadagen 

eneralforsamling 

mer:____________ 

re betalt inden temadagen 

___________________________             Titel:___________________________ 

___________________________             Titel:___________________________ 

___________________________             Titel:___________________________ 

___________________________       Adresse:_____________________________ 

Mail: ___________________________________________________________________ 

á kr. 100,- plus moms og 

plus moms og forsendelse 

, “Vejledning i anvendelse af kapabilitet og 

vil bøgerne blive leveret til dig på dagen uden 


