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FVM TEMADAG 
Onsdag den 30. januar 2013 

 
Måling af geometriske egenskaber baseret på punktskyer 

 
Måling med (1) Koordinatmålemaskiner (CMM’er) og en række andre moderne måleudstyr bl.a.: 
 
2 CT-Scannere,  
3 Laser Trackere,  
4 Laser Scannere,  
5 Fotometriudstyr 
 
er i ALLE tilfælde baseret på punktskyer - dvs. én eller flere “skyer” bestående af mange sæt af 3D-
koordinater (x, y, z).  
 
Punktskyer/dataskyer - er i dag den eneste brugbare mulighed for at repræsentere virkelige punkter på det 
virkelige emnes overflader. Punktskyer er grundlaget for al moderne geometrisk måleteknik. Punktskyen 
simulerer og er eneste repræsentation af emneoverfladen i målingen. 
 
De fem nævnte udstyr er derfor KUN forskellige i den fysiske udformning af udstyret og i de måletekniske 
principper, de bygger på. 
 
Både før - dvs ved planlægningen af og opstilling af kravene til målingen - og efter - dvs. ved præsentation af 
data og behandlingen til et måleresultat - at punktskyen er etableret, er opgaven helt den samme. 
 
Industriel måling af geometriske egenskaber hænger uhjælpeligt sammen med tolerance-kravene til 
emnernes geometri. Krav der findes på emne-tegningerne. Geometriske krav på tegninger er angivet vha 
GPS (Geometriske Produkt Specifikationer).  
 
Punktskyerne er altså, uanset hvilket udstyr de stammer fra, datagrundlaget for at sammenligne (måle) 
producerede emners egenskaber med tegningens GPS-angivelser. Enten det nu sker grafisk ved at 
sammenligne hele punktskyen med GPS-kravets 3D-tolerance zone, eller det sker ved at forenkle 
punktskyens mange data til ét tal (måleresultat), der kan sammenlignes med tolerancegrænser. 
 
I begge tilfælde er det simple spørgsmål/svar (god eller dårlig), om alle punkterne i skyen eller måleresultatet 
(det ene tal - måleresultatet) ligger indenfor tolerance zonens begrænsningsflader eller ligger inde i tolerancen 
- eller om de ligger helt eller delvist udenfor.  
 
Det mere avancerede spørgsmål/svar er at kunne angive, hvor i tolerance zonen eller i tolerancen emnets 
geometriske egenskab ligger.  
 

 
Onsdag den 30. januar 2013 

Hotel Frederik d. II 
Idagårdsvej  3 
4200 Slagelse 

 
Send venligst din tilmelding pr. brev, på e-mail industriel@maaleteknik.dk eller på fax 4557 0435 
senest fredag den 25. januar 2013 til: 
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Temadagen behandler:  
 

• de fælles opgaver og problemstillinger der 
er - uanset udstyret - ved at etablere og 
anvende punktskyer, 

•  der kan være grundlag for verifikation af 
GPS-krav 

 
og Temadagen præsenterer 
 

• de fire nye typer måleudstyr (2 - 5) så de 
nye udstyrs særlige muligheder og 
begrænsninger kommer op på bordet på 
en brugbar måde - se senere 

 
CMM’en (1) er så velkendt, at det er ikke en 
opgave at beskrive den på denne temadag 

 
En punktsky kan/skal vurderes ud fra mindst to krav, 
for at den kan anvendes til sit formål: 
 

Punkterne skal “indsamles” på de korrekte steder 
på overfladerne - der kan være flere overflader 
(efter en plan der er bestemt af, hvilken 
geometrisk tolerance type der skal måles fx. 
position, rundhed, cylindricitet, kast, diameter, 
ruhed, osv) og i et tilstrækkeligt antal. 

 
Punkternes og hele punktskyens kvalitet - i 
forhold til teoretisk korrekte punkter - skal have et 
niveau, så de beslutninger, der træffes på 
grundlag af målingerne, bliver korrekte. Det 
betyder, at punkternes systematiske fejl og 
usikkerheder (tilfældige fejl) skal styres og være 
kendte. 

 
Hvordan punkterne skal indsamles til et bestemt 
formål (tolerance type) og hvor mange punkter, det 
følger af definitionen af GPS-kravet på tegningen.  
 
Det er ikke noget, udstyret eller operatøren alene 
kan bestemme, hvis det skal gå godt. Og så 
alligevel!  
 
I GPS er ét af de fundamentale principper Dualitets-
princippet. Dualitetsprincippet er den “elastik”, som 
operatøren på udstyret kan anvende til IKKE at gøre 
alt i målingen 100% korrekt - Betalingen for ikke at 
udføre målingen korrekt falder i måleusikkerhed. Det 
betyder højere fremstillingsomkostninger.  
 
Så operatøren (eller udstyret) kan VÆLGE at tage 
punkterne de forkerte steder, “komme til” at anvende 
ikke tilladt filtrering, tage for få punkter, anvende 
forkert algoritme, osv., hvis han kan overse 
konsekvenserne.  
 
Kvaliteten (fejl og usikkerhed) af det enkelte punkt i 
en punksky afhænger grundlæggende af det aktuelle  
 
 

måleudstyr - Det er udstyrets skyld!!!!! Men kvaliteten 
af punktet forværres af emnets afvigelser fra perfekt 
geometri (store afvigelser medfører store fejl og 
usikkerheder på data-punkterne) - og operatørens 
dårlige/uhensigtsmæssige opførsel kan også 
reducere kvaliteten. 

 
I dagens første foredrag gives der systematiske 
eksempler på de forskellige GPS tolerance typer og 
sammenhængen med krav til punktskyerne. Hvor 
skal punkterne placeres, hvor mange punkter, 
hvordan udgå at ødelægge data, osv. Dette sammen 
med Dualitetsprincippet og usikkerhedsestimering 
vha. PUMA-metoden er grundlaget for at planlægge 
målinger, som man kan stole på - og træffe korrekte 
beslutninger på basis af. 
 
Geometriske tolerancer er eksempler, hvor 
punktskyer anvendes direkte til sammenligning med 
3D-tolerance zoner - i mange tilfælde tolerance 
zoner, der er låst til datum systemer, som er baseret 
på andre punktskyer. Diametre er eksempler, hvor 
punktskyen også skal designes detaljeret efter den 
specielle diameter-definition, der er angivet på 
tegningen.  
Punktskyen reduceres til ét tal - Diameteren! Det 
samme sker ved ruhed. Her består punktskyen 
ALTID af mere end 10.000 punkter, der reduceres til 
én ruhedsværdi, som skal sammenlignes med 
tolerancegrænsen på tegningen 

 
Hvordan transformeres punktskyen til et 
koordinatsystem (x,y,z) og til geometriske elementer 
som flader, cylindre mv. 
 
Hvilke specifikke karakteristika indeholder 
punktskyen, og hvor tæt skal den være. Hvilke 
redskaber og parametre har operatøren, når der skal 
vælges strategi. 
 
Når punktskyen er defineret, handler det for de fleste 
om at eftervise geometriske egenskaber.  
 
Forudsætningen for dette er, at de geometriske 
elementer er etableret. Elementer (flader, cylindre…) 
genereres ud fra algoritmer i softwaren.  
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Udstyret til fremskaffelse af en punktsky består 
foruden af CMM’en blandt andet af CT-Scannere, 
Fotometriudstyr, Laser Scannere og Laser Trackere 
som de nok mest anvendte i dansk industri. 
 
Som med næsten alt andet udstyr findes der ikke en 
universal løsning på et måleudstyr, som kan løse alle 
opgaver. 
 
Alene på grund af den fysiske størrelse vil en 
eftervisning af geometriske specifikationer på 
komponenter til høreapparater stille helt andre krav 
til udstyret, end den tilsvarende eftervisning af 
vindmøllevinger. 
En anden opgave kan være eftervisning af 
geometrier i færdigmonterede produkter, 
eksempelvis en mobiltelefon. Her er der igen brug for 
udstyr, som er tilpasset opgaven. 
 
 
Fælles for alle udstyr er outputtet i form af en 
punktsky, som efterfølgende behandles i en software 
for analyse/måling og rapportering.  
 
Den teknologiske udvikling har gjort, at man ikke 
længere skal se på målerapporter, som består af 
endeløse baner af tørre tal, som er svære at forholde 
sig til. 
 
Med de nye teknologier er rapporteringsfunktionen 
gjort meget brugervenlig og informativ, ikke mindst 
på grund af de avancerede muligheder som 
tolerancesætning og farvekodesammenligning. 
 
 

 
 
 
Hør de spændende foredrag om, hvad de enkelte 
typer af udstyr kan anvendes til. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Der kan være store omkostninger forbundet med 
anskaffelsen af udstyret. Der er den rene 
anskaffelsespris, men også driftsomkostninger i form 
af uddannelse, service og løbende verificering af 
udstyret. Samlet kan det betyde, at investeringen i 
eget udstyr bliver for urentabel for virksomheden 
med et lille, men reelt behov for måling.  
Modargumentet er den frihed som det giver selv at 
kunne behandle data. Det er ikke altid nemt at 
definere det ønskede output af en opgave, og ofte 
ser man resultater, som ændrer opgaven. 
 
Som nævnt er punktskyen fælles ”output” for de 
typer af udstyr, som temadagen omhandler. Har man 
behovet for måling, men af en eller flere årsager ikke 
vil anskaffe udstyret, så er der mulighed for at købe 
sin punktsky ”ude i byen”. 
 
Det forudsætter så, at der skal investeres i en 
passende software (nogle er gratis) og uddannelse i 
brugen. Så er man klar til at gå i gang. 
 
Resultatet er, at punktskyen købes ude, men 
analyseres og rapporteres i egen virksomhed. 
Den erfaring, som man har med sine produkter og 
fremstillingsprocesser, er samtidig et værdifuldt 
bidrag til løsning af opgaven.  
 
Hør erfaringer fra en virksomhed som har valgt 
denne løsning. 
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               FVM Temadag  
 Den 30. januar 2013 
 
Konferenceprogram  
 
09.00 Registrering 
 
09.30 Indledning og velkomst til temadagen 
 Dirigent Henrik Rasmussen, Micro Matic 
 
09.40  Verifikation af specifikationer ved brug af 

punktskyer 
 Per Bennich, Metrology Consulting 
 
10.20 Kaffepause 
 
10.50 Fra punktsky til trekantsnet (metoder og 

problemer).  
 J. Andreas Bertelsen, IMM DTU 
 
11.30  Algoritmer til geometri generering fra 

generelle punktskyer 
Morten Engell-Nørregård, Niels Bohr 
Instituttet 

 
12.15    Frokost 

  
 
 
 
 
13.15 Scanning with tomography, microprobes and 

confocal or contrast variation systems 
 Andreas Dirk, Werth Messtechnik 
 
14.00 Brug af fotometri til opsamling af punktskyer 
 Kasper Fedde Krog, Zebicon 
 
14.30  Kaffepause 
 
15.00  Scanning with Laser Tracker 
 Gareth Glazzard, Hexagon Metrology  
 
15.30 Køb dine rådata (punktskyer) ude i byen, og 

analyser selv 
 Henrik Rasmussen, Micro Matic 
 
15.50 Afrunding af emnet og afslutning 
 
16.15  FVM’s Generalforsamling 
 

  
Tilmeldingsblanket (sendes til FVM inden 25.01.2013)   
Brug af punktskyer til emneverifikation 
 
Konferenceafgifter  udgør:       
Ikke medlemmer           Kr. 2050 + moms 
Medlemmer:         Deltager nr. 1      Kr. 1650 + moms 
      Deltager nr. 2, 3 og flere    Kr. 1550 + moms  
Studerende og pensionister      Kr. 1000 + moms   
  

Konferenceafgift          ialt kr: ___________                 Medlemsnummer:____________ 
 

Beløbet vil blive opkrævet pD fremsendt faktura, der skal være betalt inden temadagen 
 
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-Bogen, “Geometriske Produktspecifikationer (GPS) –  
Vejledning i anvendelse”, á kr. 695,- plus moms og forsendelse.  
Jeg ønsker at købe            eksemplarer af Bogen, “Vejledning i anvendelse af kapabilitet og 
performance, á kr. 695,- plus moms og forsendelse.  
Hvis du deltager i temadagen, vil bøgerne blive leveret til dig på dagen uden forsendelsesomkostninger. 


