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Forstå optisk måling 
 
All systems are not created equal. - Alle systemer er ikke skabt lige 

 Oversat fra en artikel af Jeff Bibee 
 
Optisk måling kan, når den er klart forstået og rigtigt anvendt, bringe virksomheden store fordele. Det kan på 
den anden side også være en investeringskatastrofe. Det har vi også set en række eksempler på i Danmark. 
For at undgå sidstnævnte, er vi nødt til at starte med en forståelse af de grundlæggende muligheder og be-
grænsninger i forbindelse med optisk måling. Derefter kan vi overveje applikationer, hvor det kan give en 
bedre løsning end de nuværende metoder, såsom taktil, optiske sammenligningsmetoder (comparators), 
håndmåleudstyr eller mikroskoper. Ved at grave dybere, kan vi opdage de udfordringer, de begrænsninger 
og potentiale for fiasko, som brug af optisk måling medfører. I denne artikel vil vi prøve at kigge nærmere på 
de optiske værktøjer og software strategier, der er blevet udviklet for at imødekomme udfordringerne. Med 
en dybere forståelse, kan den rette teknologi anvendes til måleopgaven, og investeringen vil give mening. 
 
Grundlæggende principper 

Diagrammet i figur 1 illustrerer de grund-
læggende principper ved optisk måling: Be-
lysning, optik, XY plan, og en Z-akse, der 
håndterer fokus.  
Belysning bruges til at belyse emnet eller 
objektet, der skal måles. Der er tre grund-
læggende belysningsmetoder. Baggrunds-
lys bruges til at belyse emnet i silhuet til at 
måle ydre profiler og egenskaber og/eller 
gennem huller. Direkte belysning er inte-
greret i den optiske strålebane og belyser 
emnet fra en direkte lodret vinkel. En ring-
belysning er en lyskilde, der er monteret 
omkring optikken og belyser emnet fra for-
skellige vinkler.  
Den optiske sensor har et sæt linser, hvor-
igennem det reflekterede lys (eller direkte 
lys i tilfælde af baggrundsbelysning) passe-

rer. Lyset er fokuseret på et kamera, der indeholder en optisk chip, eller CCD. CCD'en har et pixel område, 
der er lysfølsomt. Chippen konverterer lysintensitets værdien for hver pixel til et elektronisk signal med en til-
svarende værdi for hver pixel. Dette kaldes en "grå-skala værdi" og er et tal mellem 0 og 255. Softwaren fin-
der en kant ved at fastslå, hvor grå-skala værdien mellem to nabo pixels ændrer sig drastisk. Softwaren no-
terer positionerne for disse kanter på den optiske sensor og sammenholder dem med XYZ positionen på må-
lemaskinen for at give koordinat placeringerne. Et kantfinder system behøver kun et par af disse grænse-
punkter for  at kunne oprette kanter eller konturer af emnets udseende. 
Målinger foretages i Z-aksen ved hjælp af kontrast eller "autofokus"-metoden. En automatisk cyklus flytter Z-
aksen og dermed fokuspunktet for optikken henover overfladen af emnet. Talrige billeder tages og evalueres 
for kontrast. Billedet har den bedste kontrast, når focusplanet er fremkommet. Ved at vælge billedet med den 
bedste kontrast og derved kende Z positionen af aksen for dette billede, kan højden på emnet af enhver XY 
position beregnes.  
 
Fordele  
Den store forskel mellem optisk og taktil måling er, at taktilmålingen finder kanterne af emnerne ved at be-
regne skæringspunktet mellem planer og andre former baseret på nogle få (eller mange) punkter. Optikken 
kan finde kanterne direkte. Taktilsystemer er begrænset i deres analyse af mængden af punkter, som de 
samler. Endvidere forbruger hvert aftastningspunkt dyrebar cyklustid, for derefter at flytter til næste position. 
Optikken kan samle hundreder af punkter i hvert enkelt billede. Enhver egenskab, der kan måles optisk, kan 
måles hurtigere og som regel mere præcist på grund af mængden af oplysninger, som hurtigt optages. Pro-
grammeringstid af optisk måling er også kortere.  
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Fordelene ved optisk måling i forhold til optiske comperatorer, hånd måleværktøjer, mikroskoper og andre 
operatørafhængige metoder synes indlysende. Et automatiseret system, korrekt anvendt, kan mindske cy-
klustid, levere data til statistisk analyse, real-time kontrol, og fjerne operatørindflydelse på data. Nøgleordet 
her er automatisering.  
 
Ulemper  
Naturligvis er der visse egenskabstyper, optikken ikke kan måle. Cylinderform og konus i huller kan ikke må-
les optisk. Vinkelrethed af lodrette flader til vandret flader ikke kan måles uden yderligere omkostninger til ro-
terende akser eller vinkelret optik. Dette har medført fremkomsten af og en fremtrædende plads for multisen-
sor koordinat målemaskiner (MS-CMM).  
En ulempe ved automatiseret optisk måling, eller CMM måling i almindelighed, kontra manuelle metoder kan 
være cyklustid. Hvis kun nogle få dimensioner er påkrævet, kan det være hurtigere bare at tage dem manu-
elt. Automatiserede målinger kræver nogen klargøringstid af emner før en måling kan foretages. Dette kan 
ofte løses med kreativ programmering eller en fikstur til flere emner.  
En anden bekymring er selve "accepten." (”judgment call”) Den menneskelige øje-hjerne-forbindelse er et 
kraftfuldt, omend unøjagtigt, system. Med optisk visualisering, kan en person frasortere grater og urenhe-
der, når han eller hun fastlægger en dimension ved brug af f.eks. et trådkors. Personen kan derved sikre, at 
den korrekte kontur er valgt. Softwaresystemet bag den optiske sensor bør være, men er ikke altid, i stand til 
at gøre det samme.  
 
Gode applikationer 
Optisk måling virker vældig godt til flade emner, der kan måles i silhuet. Disse kan være vanskelige at måle 
taktilt, fordi der kan være en lille kontaktflade tilgængelig på siderne af disse dele. Et klart spring i grå-skala 
værdien gør det nemt for softwaren at bestemme en kant. Det samme gør sig gældende for 2-D profiler så-
som tværsnit af profiler. 3-D emner med små features, især hvor snævre tolerancer er involveret, er gode 
kandidater til optisk måling, idet kontakt på smalle steder ikke er påkrævet med optik. Ligeledes er gummi el-
ler plast dele, der er bløde eller let bøjelige, bedst målt optisk.  
 
Leve op til forventningerne 
Koordinat målesystemer med eller uden optik købes, fordi de fjerner menneskelig indflydelse, reducerer må-
leusikkerheden og forbedrer kvaliteten. Men ofte, når kvalitet for kvalitetens skyld kun så langt, med ledel-
sens forståelse for måling og godkendelse. Målemaskiner er ofte begrundet ud fra afkast på investeringer, 
effektivitet, cyklustid, og omkostningsreduktion. Beregningerne for investeringsafkast omfatter ubemandet 
drift og effektive cyklustider. Det virker bare ikke altid på den måde.  
Når vi bevæger os ud over de grundlæggende principper, skal vi begynde med at overveje nogle af udfor-
dringerne for optisk måling. Nogle emner har grater, støv eller urenheder i huller. Nogle emner har lav kon-
trast, såsom mørke emner, hvide eller transparente emner. Andre emner kan have variationer i den reflekte-
rende kvalitet af deres overflader fra emne til emne. Alt dette giver udfordringer til et optisk system.  
Ensartet kantbestemmelse er ikke let i tilfælde af store variationer i emnet. Ved større emnevariationer er det 
ofte tilfældet, at et billigt optisk system ikke har tilstrækkelige optiske værktøjer og softwarestrategier til at lø-
se opgaven på en forsvarlig måde. Demomåling af et emne på en messe garanterer ikke, at systemet vil væ-
re i stand til ensartet og pålideligt at måle alle emner med alle deres mulige variationer. Systemet er derfor 
ikke rentabelt og lever ikke op til de intentioner, man havde ved køb af maskinen.  
"Du opretter ikke måleprogrammet for det emne, der aktuelt er på maskinen. Du opretter programmet for alle 
de emner, der er lig med det på maskinen”, siger Ralf Herzog, president og chief application engineer på 
Werth Inc. 's nordamerikanske kontor i Old Saybrook, Connecticut. Der er stor forskel på at måle et emne in-
teraktivt, mens du overvåger hver aftastning, maskinen foretager, og på at udvikle et program, der vil køre 
pålideligt gennem et større antal emner uden konstant overvågning.  
 
Man udvikler fortsat optisk måling for, at systemerne kan imødekomme dagens og fremtidens behov.  
 
Billedbehandling versus kantdetektering  
En vigtig udvikling inden for optisk måling er den del af billedbehandlingssystemet, der evaluerer grå-skala 
værdien af hver eneste pixel på en CCD-chip, i modsætning til et kant-detektor system, som kun udvælger 
nogle få. Med den information bruges omkring liggende pixels grå-skala værdier til at interpolere subpixel 
værdier. Derfor ved billedbehandlingssystemet ikke bare hvilke pixels, der indeholder kanten, men også hvor 
i pixel, kanten er placeret. Dette er kendt som subpixeling.  
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Derudover er der, fordi hver pixel er evalueret, mange forskellige filter strategier til rådighed i et billedbe-
handlingssystem, som ikke er mulige med et kant-detektor system. 
 
Billederne herunder illustrerer nogle af de udfordringer man har, når man måler emner med variationer, og 
de forskelle der er, når der måles med og uden billedbehandlingsfiltre.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cirkel med grat, målt uden et bille-
debehandlings filter, resulterer i en 
forkert måling. 

 
Den samme cirkel, ved hjælp af 
filteret "Circle Outlier Indre." 
 

 
Formen og dybden af denne 
Reifning gør det vanskeligt at måle 
den indvendige diameter. 

 
"Circle Outlier" kombineret med  
et "White Filter" giver præcis og 
reproducerbar måling. 

 
Målingen af toppen af denne form 
blev hindret af fejl i formen. 
 

 
Måling ved hjælp af filteret "Circle  
Outlier." 
 

 
Med normal overflade belysningen  
på denne feature, er det næsten  
umuligt at finde en skarp kontur. 

 
Tilpasset dark field belysning fra  
den rigtige retning giver dette en  
meget klar kontur. 
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Retningsbestemt belysning og variabel arbejdsafstand  
Det sidste eksempel i figur 2, til venstre, viser betydningen af retningsbestemt lys til at øge kontrasten på de 
kanter, der ikke kan måles i silhuet. Ud over at ændre retningen af lyset i XY-planet, kan evnen til at ændre 
retningen af lyset i Z højden i høj grad forbedre kantkontrast og systemets kapabilitet til at operere i en au-
tomatisk modus. Dette opnås med optiske systemer, der har en variabel arbejdsafstand under optikken.  
Forstørrelsen ændres i et zoom-system ved at variere afstanden mellem linserne i objektiverne. Traditionelt 
er dette blevet opnået ved at montere linserne i en cylinder (objektiverne) på en helix. På samme måde som 
på et almindeligt kamera skal objektivet drejes for at zoome ind eller ud. Herved flyttes linserne samtidigt for 
at ændre afstanden mellem disse. I en mere avanceret zoom-optik, er linserne selvstændigt monteret og kan 
selvstændigt positioneres. Således kan fokusafstand til emnet vælges under computerkontrol på samme 
måde som forstørrelsesgraden.  
I forbindelse med en LED ringbelysning, der fokuserer på forskellige arbejdsafstande, kan belysningsstrate-
gien også styres i Z retningen.  
Variabel arbejdsafstand giver også mulighed for at måle former dybt inde i emnet, ved at flytte fokusplanet 
uden at komme i karambolage med top emnet. Centerlinjen af større runde emner kan nås optisk uden at 
ramme toppen af emnet med den optiske sensor. I et multisensor system, monteres den taktile enhed ofte 
således at optikken signeres. Derved bruges ikke ekstra cyklus tid til at montere/afmontere taktilenheden.  
 
Valg af det rigtige optiske system  
Med en forståelse af optiske målinger, der går ud over det basale, ser vi, at med de variationer af emner, der 
er i den virkelige verden, er der nogle udfordringer at overvinde for at sikre pålidelige løsninger. Der er plads 
til enkelt kant-finder systemer, når anvendelsen er dedikeret og variationerne er minimale. Men når fleksibili-
tet er påkrævet, og emnerne varierer, er man nødt til at sørge for, at systemet har rigeligt med optiske og 
software-værktøjer til at opfylde kravene. Når prisen er den overordnede faktor vil det måske være bedre at 
spare lidt længere og da købe et optisk system i stedet for at investere i et utilstrækkeligt system, der ender 
med at blive brugt manuelt.  
Ved evaluering af optiske systemer, er det ikke nok blot at måle et emne interaktivt for at se, om målingerne 
lever op til de eksisterende eller ønskede metoder. Selvom avancerede optiske systemer kan koste mere, 
har de alle nødvendige redskaber til at fungere pålideligt og automatisk. Ved at forstå de potentielle vanske-
ligheder og evaluere de systemværktøjer, der er til rådighed for at imødekomme udfordringerne, kan du fore-
tage en intelligent beslutning.  
 
 
Værd at vide 

 Optisk måling har gjort store fremskridt siden fremkomsten af optiske komparatorer. Man skal blot 
forstå det grundlæggende for at realisere fordelene i forhold til konventionelle taktil koordinat måle-
maskiner.  

 Lav kontrast på emner og de emne variationer, der i den virkelige verden giver udfordringer, og som 
kan forhindre basale optiske systemer i at fungere på den påtænkte automatiserede måde under 
produktionen.  

 Forbedringer, såsom billedbehandling med filtrering, sammen med skiftende arbejdsafstande og ret-
nings-bestemt belysning, er blevet udviklet for at imødekomme disse udfordringer.  

 Med tilstrækkelige optiske værktøjer, billedanalyse software, og tilstrækkelig forståelse, kan stabile 
målerutiner etableres til at give ensartede, pålidelige resultater.  

 
 
 


