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Optisk skanning, CT-skanning og taktil KMM 

 
Med moderne 3D målemetoder er det muligt at indsamle et stort antal målepunkter på overfladen af 
et emne, som tilsammen danner en punktsky.  
 
Punktskyen kan dannes ved at berøre emnet i et stort antal punkter med en taktil probe (KMM). Eller 
den kan dannes ved at triangulere synlige fikspunkter på overfladen set fra forskellige vinkler (optisk 
skanning, fotogrammetri). Endelig er det muligt at danne en rekonstruktion ud fra en række 
projektioner ved systematisk at gennemlyse emnet fra alle vinkler med røntgenstråling (CT-
skanning).  

 
Hvilken forskel gør den metode, man har brugt til at indsamle punktskyen med? Med så forskellige 
måleprincipper giver det så overhovedet mening at sammenligne resultaterne? 
 
For at få verificerbare måleresultater ud af punktskyerne er det nødvendigt at foretage en geometrisk 
tolkning. Dvs. at man gør antagelser om emnets geometriske opbygning og undersøger 
overensstemmelse med punktskyen. Det undersøges f.eks., om punkterne ligger på en cylinder, og 
hvad afvigelsen er. 
 
Hvordan bliver vi enige om tolkningen af punktskyer, som repræsenterer det samme emne, men er 
målt med forskellige metoder og med vidt forskelligt antal punkter? Kan vi nå frem til f.eks. 
diameteren af en cylinder, som stemmer overens inden for de forventede usikkerheder? Hvad kræver 
det af de aftaler, vi laver på forhånd, inden målingen foretages? 
 
FVMs temadag om punktskyer går i dybden med de forskellige skanningsmetoder. Det belyses, hvor 
forskellige de fysiske pricipper bag målemetoderne er. Vi præsenterer også resultaterne af vores 
egen lille, sammenlignende opmåling af et testemne i plast. Desuden vil der være oplæg, som 
forsøger at give retningslinjer til, hvordan vi kan opnå og dokumentere sammenlignelighed mellem 
forskellige metoder. 
 
 

Deltag i denne nye FVM temadag om punktskyer, hvor vi sætter fokus på  forskelle 
og ligheder mellem optisk skanning, CT-skanning og taktile 3D-målinger. 

 

Torsdag den 9. juni 2022 
Hotel Nyborg Strand  

5800 Nyborg 
 
 
Send venligst din tilmelding til vores e-mailadresse industriel@maaleteknik.dk senest fredag den 3. 
juni 2022.  Vi glæder os til at se dig i Nyborg 
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Indhold: 
Temadagen vil belyse, om det er muligt at fortolke 
punktskyer på en måde, så resultaterne er i 
overensstemmelse med standarder, som typisk er 
formuleret med taktil måling for øje.  
 
Sammenlignende studie: 
Vi starter dagen med et praktisk eksperiment. Et 
testemne i plastik er blevet målt op med forskellige 
metoder. Udvalgte mål (afstande, diametre) 
sammenlignes. Målet for sammenligningen er 
ikke, at der skal være fuldstændig 
overensstemmelse eller at afgøre, hvem der har 
ret, og hvem der tager fejl. Målet er at undersøge, 
hvor og hvorfor uoverensstemmelserne opstår. 
Udover selve metodernes forskellighed kan de 
også skyldes uklarhed om definitioner og aftaler og 
emnets beskaffenhed. Selv implementeringen af 
analyserne i maskinernes software kan have 
indflydelse på måleresultatet. 
 
Optisk skanning: 
Optiske skanningsmetoder og fotogrammetri er 
kendetegnet ved, at punkter på overfladen af et 
emne genkendes og indekseres på flere 
fotografier af emnet taget fra forskellige vinkler. I 
nogle tilfælde kan der tilføjes fikspunkter på 
overfladen med spray eller struktureret lys. Emnet 
kan roteres, eller kameraet kan bevæges omkring 
emnet. Der kan bruges et eller flere kameraer. 
 
Der er forskellige, specielle usikkerhedsfaktorer, 
som knytter sig til disse metoder. 
 
Linsefejl giver forvrængning af billedet i forhold til 
et perfekt centralperspektiv. Kameraet kan evt. 
være kalibreret på forhånd, men det mest alminde-
lige er at optimere linsekorrektionen sammen med 
de øvrige ubekendte i rekonstruktionen. 
 
Spejlinger på blanke overflader ændrer placering 
alt efter, hvilken vinkel man betragter det fra. De 
kan fejlagtigt blive opfattet og indekseret som faste 
interessepunkter på overfladen. 
 
Af mere eksotiske fænomener kan nævnes, at lys 
i visse tilfælde kan trænge ned i materialer, inden 
det reflekteres, hvorved der opstår usikkerhed om, 
hvor  overfladen egentlig starter. 
 
Jakob Wilm er lektor ved Syddansk Universitet og 
har i en årrække beskæftiget sig med rekon-
struktion af punktskyer både i forbindelse med 
computer vision og optisk metrologi. Han vil i sit 
oplæg komme ind på nogle af de tekniske 
udfordringer der er ved metoderne, samt hvad der 
kan gøres for at imødegå dem. 
 
 
CT-skannig: 
CT-skanning fungerer ved, at emnet systematisk  
 

 
gennemlyses med røntgen fra mange vinkler. De 
mange projektioner gør det muligt at beregne den 
gennemsnitlige røntgen-absorption i et stort antal 
små, kubiske voluminer eller ”voxels” i et ensartet 
3D-gitter, som dækker hele emnet. Voxels med høj 
absorption antages at tilhøre emnets solide midte, 
voxels med lav absorption antages at tilhøre luften 
omkring. Voxels på overfladen vil have en 
absorption derimellem.  
 
Metodens helt store fordel er naturligvis, at man 
kan afsløre og opmåle hulrum, som er helt 
utilgængelige for alt andet måleværktøj. 
 
Et usikkerhedsmoment ved metoden er, at man 
ikke fuldstændigt har fastlagt overfladen ved den 
indledende rekonstruktion. Selve konstruktionen 
af punktskyen sker via en algoritme, som vægter 
de forskellige absorptioner af voxels nær grænsen 
og fastlægger overfladens forløb under a priori 
antagelser om overfladens beskaffenhed. 
 
Seniorspecialist Lars Bager Christensen fra Tek-
nologisk Institut vil i sit oplæg komme ind på nogle 
af de grundlæggende fysiske præmisser for 
nøjagtig rekonstruktion med røntgen-CT-skan-
ning. Lars vil også fortælle, hvordan han selv 
bruger røntgenskanneren i sit arbejde med at sikre 
ensartet kødkvalitet, og de metrologiske udfor-
dringer der er forbundet med det. 

 
Sporbarhed: 
Som man ser, kan det være vanskeligt at opnå 
sporbarhed i vanlig forstand af hvert eneste punkt 
i en stor punktsky, som er fremkommet gennem 
avancerede algoritmer og er lukket land for langt 
de fleste brugere.   
 
Vi vil i dagens sidste to oplæg agitere for brugen 
af referenceobjekter til sikring af centrale opmå-
lingsstørrelser.  
 
Leonardo De Chiffre fra DTU vil fortælle om sine 
erfaringer med at opstille krav til artefakter, som 
skal kunne opmåles både med CT-skanner og 
taktil KMM. Han vil også redegøre for en inter-
national sammenligning af skannigsmetoder, som 
for nylig er blevet afsluttet. 
 
FVM har fået fremstillet et nyt oplag af opto-
mekaniske hulplader beregnet til opmåling på 
såvel taktil som optisk KMM. Hulpladen er også 
velegnet som referenceobjekt til forskellige former 
for skanning. Hulpladens egenskaber samt nogle 
eksempler på dens anvendelse præsenteres af 
Søren Kynde fra DFM som også er medlem af 
FVMs betyrelse. 
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  FVM temadag den 9.juni 2022 
 
09.00     Registrering og kaffe 
 
09.30 Sammenlignende opmåling af testemne 

med forskellige metoder: Optisk skanner, 
CT-skanner, Koordinatmålemaskine. 

  Søren Kynde, DFM 
  Klaus Liltorp,  DTU 
  John Larsen,  Metrologic 
 
10.45    Kaffepause 
 
11.15 Optisk skanning og fotogrammetri. 

Fysiske begrænsninger og fremtidens 
muligheder. 

     Jakob Wilm, SDU 

 
12.00    Frokost 
 
 
 

 
 
13.00  CT-skanning. Hvordan fungerer rekon-

struktionen? Absorption og opmåling i 
fødevarer. 

      Lars B. Christensen, Teknologisk Institut 
 

13.45 Resultater fra international sammen-
ligning. Hvordan konstruerer vi artefakter, 
som kan bruges til både taktil opmåling 
og CT-skanning? 
Leonardo De Chiffre, DTU 

  
14.30    Kaffepause  
    
15.00 Brug af optomekaniske hulplader til 

sammenlignende målinger mellem taktil 
og optisk KMM. 

  Søren Kynde, DFM 
   
15.45    Afslutning.
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Tilmeldingsblanket (sendes til industriel@maaleteknik.dk senest 3.juni.2022)   
 
Konferenceafgifter  udgør:  
 
Medlemmer:         Deltager nr. 1      Kr. 1750 + moms 
      Deltager nr. 2, 3 og flere    Kr. 1650 + moms  
Studerende og pensionister      Kr. 1000 + moms   
  
Konferenceafgift          i alt kr.: ___________                 Medlemsnummer:____________ 
 
Beløbet vil blive opkrævet på fremsendt faktura 
 

1. Navn:  _________________________________              
 
E-mail:       ______________________________________________________________________ 
 

2. Navn:  _________________________________                          
 

E-mail:       ______________________________________________________________________ 
 

3. Navn:  _________________________________                          
 

E-mail:       ______________________________________________________________________ 
 
 
Firma:        ______________________________       Adresse:_______________________________ 
 
 
Postnr / By: ___________________________________________ 

  
GPS Litteratur du kan anskaffe: 
Jeg ønsker at købe            eksemplarer af GPS-lommebogen – á kr. 100,- plus moms og forsendelse.  

Jeg ønsker at købe            eksemplarer af bogen, “Geometriske produktspecifikationer, á kr. 100,- plus 
moms og forsendelse.  
Hvis du deltager i temadagen, bliver bøgerne leveret til dig på dagen uden forsendelsesomkostninger. 


