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Optisk-taktile koordinatmålemaskiner
Er det nu også nødvendigt at have en kombimaskine? 

Kan en ren optisk maskine ikke klare måleopgaverne? Som regel ikke.
Opretningen bør/skal oftest foretages taktilt, da den ellers vil være behæftet med
for stor usikkerhed. Brugerne og ikke mindst køberne af optiske koordinatmåle-
maskiner nærer blindt tillid til maskinernes egenskaber og de opnåede resultater,
der som oftest præsenteres i form af mere eller mindre komplicerede udskrifter.,
Alene ved deres blotte tilstedeværelse fjerner de nærmest al tvivl om resultater-
nes grad af overensstemmelse med de korrekte værdier. 

Uden i øvrigt at tage hensyn til  egenskaber og nøjagtighed kan det specielt i det
sidste årti konstateres, at det gode forhold mellem pris og fleksibilitet betyder, at
disse maskiner overtager flere og flere af de almindelige dagligdags måle- og
kontrolopgaver.

Det er blot ikke så enkelt at benytte maskinerne, som det umiddelbart ser ud til.
Som følge af indførelsen af  GPS på tegningerne bliver kravene til måleproces-
serne mere og mere veldefinerede, men sværere at gennemskue for den
operatør, der ikke kender metoderne til bunds. Det betyder, at der stilles større
og større krav til uddannelse og viden hos de personer, som betjener maskiner-
ne. 
Det har blandt andet gennem en audit vist sig, at det i de fleste tilfælde ikke så
meget er koordinatmålemaskinen og softwaren, der bestemmer nøjagtigheden
af måleresultaterne; men i langt højere grad er de personer, som programmerer
maskinerne i overensstemmelse med måleopgaverne, som har indflydelse på
den resulterende måleusikkerhed.

Temaet målemaskiner, såvel optiske som taktile, er ikke nyt. Men med den store
udbredelse af maskinerne er der også langt om længe kommet en større
erkendelse af, at der er problemer med korrekheden af resultaterne.  

Temadagen vil give deltagerne et indblik i, hvad der betyder noget for målinger-
nes kvalitet, og hvordan jeg som bruger får styr på denne kvalitet.
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Herunder finder du den detaljerede beskrivelse
af indholdet i den næste spændende FVM
temadag:

“Brugen af kombinerede optiske og taktile
koordinatmålemaskiner”.

Koordinatmålemaskinens opgave i relation til
måleteknikken er det, at den er i stand til at
bestemme punkter i rummet - udtrykt som
koordinater - med en i mange tilfælde særdeles
lille usikkerhed. Dette gælder såvel for optiske
som for alle andre former for koordinatmåleud-
styr.

Maskinen er ved hjælp af den tilsluttede com-
puter og dens software i stand til af foretage et
utal  af forskellige dagligdags måleopgaver
- Måling og/eller scanning af geometriske

elementer på emner 
S Måling af form
S Verifikation af normaler og andet må-

leudstyr
S Digitalisering af overflader

En CMM er i praksis den eneste form for udstyr,
der kan verificere de fleste geometriske ele-
menter gennem en enkelt operation.

Et stadig  hyppigere krav fra kunder og
kvalitetssikringen er en universalitet og auto-
matisering af de forekommende måleopgaver
spændende fra opmåling af udfaldsprøver til
procesovervågning. Målemaskinerne passer
netop særdeles godt ind i denne situation. Man
skal blot være opmærksom på, at jo flere krav
der stilles til universalitet, desto mere uddannel-
se af medarbejderne er nødvendig. 

Et stigende antal emner måles med optiske
målemaskiner. Vi sætter derfor fokus på, om
man alene kan basere sine resultater på video-
målinger eller, om det er nødvendigt at benytte
kombinerede aftastningssystemer.

ISO´s CMM standarder for optiske/taktile
maskiner.

ISO´s CMM standarder udvikles i den tekniske
komité TC213 af en arbejdsgruppe under
dansk ledelse og tæller deltagere fra de store
landes måletekniske laboratorier, leverandører
af målemaskiner samt almindelige brugere.
Denne gruppes arbejdsopgaver består i at
udvikle CMM -standarder til alle praktisk fore-

kommende formål, og de skal tjene som værk-
tøjer for de brugere, der har den tilstrækkelige
måletekniske viden hertil. 
Første prioritet i denne arbejdsgruppe er og har
været udarbejdelsen af standarder, som kan
anvendes ved køb og salg af alle typer målema-
skiner. Som konsekvens heraf er man ved at
lægge sidste hånd på ISO 10360 part 7, der
omhandler optiske målemaskiner. 

Foredraget på FVM Temadagen vil kommen-
tere den seneste udvikling i disse standarder
samt kort give en status over ISO 15530 serien,
der indeholder forskellige teknikker til evalu-
ering af måleusikkerheden. Foredraget kan ses
som et oplæg til næste foredrag.

Verifikationstest eller kalibrering 
Hvilke metoder kan med fordel benyttes? 
Kalibrering af koordinatmålemaskinerne og
andre former for større klassiske måleudstyr er
ikke altid mulig. Samtidig er det ofte ikke muligt
at anvende kalibreringsresultaterne uden brug
af softwaresimulering eller lignende, fordi der er
for mange og for komplekse komponenter i
udstyrets bidrag til måleusikkerheden. Desuden
er den nødvendige software vel nok endnu ikke
umiddelbart til rådighed.

Der er dog ikke automatisk fritagelse fra beho-
vet for / kravet om, at måleusikkerheden skal
være kendt, fordi det er lidt vanskeligt at bereg-
ne. I visse tilfælde kan resultaterne fra en
verifikation eller reverifikation bidrage med
væsentlige oplysninger, der helt eller delvist kan
erstatte en egentlig kalibrering. Spørgsmålet er
blot hvordan og hvornår.

Igennem en årrække er der blevet arbejdet med
såvel verifikationstest (primært til brug ved køb
og salg) som kalibreringsproblemet for målema-
skiner. Der er som nævnt en del hjælp at hente
i ISO CMM standarderne,

Temadagen giver et overblik over de erfaringer,
der er indhøstet inden for de senere år på
området.

International audit på brugen af optiske
målemaskiner. 
Der er for nylig gennemført en international
sammenligningsmåling for optiske målemaski-
ner. Der deltog 21 virksomheder og institutter i
fire forskellige lande (herunder Danmark) i
denne audit, hvor alle deltagerne blev bedt om
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at måle på såvel veldefinerede normaler som
mindre godt definerede (formfejl) plastemner
(Lego). 
På temadagen fremlægges de meget dramati-
ske resultater af denne audit. Det viser sig, at
der er betydelig større problemer med målenøj-
agtigheden end antaget af deltagerne. Samtidig
viser det sig, at evnen til at vurdere usikkerhe-
den på de opnåede resultater, i særdeleshed
når det gælder måling af emnegeometrier, er
særdeles ringe.    

Resultaterne er klassificeret i fire forskellige
grupper i henhold til producenternes opgivelser
af de enkelte maskiners specifikationer. Det
viser sig, at der er god korrelation mellem
maskinernes specifikationer og resultaterne på
måling af en glasmålestok. Men det står i
afgørende kontrast til, hvad der konstateres,
når der er tale om for eksempel måling af
huldiametre. Her er der ingen korrelation mel-
lem specifikationer og resultater. Dette billede
forstærkes drastisk, når der er tale om måling
på industrielle emner (LEGO elementer).    

Samkalibrering af de indbyggede forskellige
målesystemer i en kombi-CMM. 
En vigtig parameter i forbindelse med brugen af
kombinerede målesystemer i maskinerne er en
samkalibrering af disse systemer således, at
det samme koordinatsystem kan benyttes af
taktil- og videosensoren under opretning og
måling.
Her er der en række uafklarede problemstillin-
ger
S Usikkerhed på selve samkalibreringen
S De enkelte målesystemers bidrag til

usikkerheden 
S Stabiliteten af maskinen specielt under

hensyntagen til varierende temperatur-
påvirkninger blandt andet kommende
fra lyset, der benyttes til målingerne.

S Målekraft
S Opløsning 
S osv.
Vi gennemgår de enkelte komponenters betyd-
ning for måleusikkerheden 

 Fastlæggelse af koordinatsystemet i emner-
ne ved brug af et  eller flere aftastningssy-
stemer. 
En måling med en koordinatmålemaskine er
ikke bedre end den opretning, som er foretaget.
Opretningen foretages ud fra tegningsspecifika-
tionerne og bestemmer dermed koordinatsyste-
mets placering i emnet.  

Her melder spørgsmålet sig, om valg af strategi
og aftastningssystem. Kan en optisk aftastning
af emnet definere koordiinatsystemet tilstræk-
keligt godt? 
Definerer softwaren koordinatsystemets pla-
cering korrekt i henhold til definitionerne i DS-
/ISO 1101?
Er operatøren i stand til at overføre definitioner-
ne til det aktuelle emnes datums?

Den daglige brug af udstyret.
Det mest markante, der kan siges om koordi-
natmålemaskinerne er: “Det er ikke maskinen,
der løser opgaverne. Det er derimod -
programmørerne af maskinerne!”

Kordinatmålemaskiner er som nævnt teknisk
komplicerede udstyr, som ofte er forsynet med
omfattende og tilsvarende kompliceret software.
De kræver derfor langt mere erfaring og uddan-
nelse  end alle de andre former for måleudstyr,
vi kender. Det er absolut nødvendigt at have
medarbejdere til at betjene udstyret, der er i
besiddelse af en langt bredere måleteknisk
uddannelse, end vi hidtil har kendt.

Hvor er de største fælder, man som program-
mør af maskinerne kan falde i? 

Hvordan lægger man en tilfredsstillende måle-
strategi, og kan man lære dette på de kurser,
producenterme tilbyder? 

Et kapitel for sig selv er rapporteringen af må-
leresultaterne fra CMM maskinerne. Udviklin-
gen er heldigvis med de seneste udgaver af
softwaren gået i den retning , at rapporterne er
blevet mere brugervenlige. Overskueligheden
er dog som regel til at overse.

Det er ofte overblikket, som mangler, Det er
ikke umiddelbart muligt at se, om den aktuelle
måling er i overensstemmelse med de foregå-
ende målinger, eller der er tale om en såkaldt
strejfer eller outlier. Det betyder, at eksempelvis
målefejl på grund af aftastningsfejl eller støv og
grater mv ikke opdages umiddelbart og efterføl-
gende er umulige at forklare. 

Temadagen vil bringe eksempel på, hvordan
dagligdagen med omgangen med en kombima-
skine er, og hvordan de forskellige måletekni-
ske udfordringer kan håndteres.
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FVM Temadag
Den 11. November 2010

Konferenceprogram

09.30 Dirigentens indledning.
Jørgen Meinertz, Metrologic ApS.

09.40 ISO standarder for optiske og taktile målema-
skiner.  
Johan Dovmark, Novo Nordisk A/S. 

10.20 Kaffepause. 

10.50 Hvilke kalibreringsmetoder kan med fordel
benyttes?

Rene Sobiecki, DTU, Mekanik.

11.30 International Video audit på CMM
maskiner-
Enrico Savio.

12.15      Frokost.

13.15 Fremvisning af kalibreringslaboratoriet.
Trescal

14.00 Samkalibrering af forskellige målesystemer i
CMM.
Robert Weegard, Konsulent CMM maskiner.

14.45 Kaffepause.

15.15 Fastlæggelse af koordinatsystemer i emnerne.
Jens Bo Toftegaard, Teknologisk Institut.

16.00 Den daglige brug af en optisk/taktil målemaski-
ne.

Jens Peter Nørgaard, Neurodan A/S
Kim Mortensen, 3d-ct

16.45 Dirigentens afrunding af temadagen.

C

Tilmeldingsblanket (sendes til FVM inden 4.11.2010) “Optiske /taktile koordinatmålemaskiner”

Konferenceafgifter udgør:

Ikke medlemmer        Kr. 1950 + moms
Medlemmer:        Deltager nr. 1     Kr. 1550 + moms
   Deltager nr. 2, 3 og flere   Kr. 1450 + moms 
Studerende       Kr. 1000 + moms  

Konferenceafgift          ialt kr: ___________                 Medlemsnummer:____________

Beløbet vil blive opkrævet på 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:___________________________

P.nr/By: ____________________________________________

GPS Litteratur du kan anskaffe:
Jeg ønsker at købe            eksemplarer af GPS-Bogen, “Geometriske Produktspecifikationer (GPS) -
Vejledning i anvendelse”, à kr. 695,- plus moms og forsendelse. 

Jeg ønsker at købe            eksemplarer af Kapabilitetsbogen, à kr. 695,- plus moms og forsendelse. 
Hvis du deltager i Temadagen vil bøgerne blive leveret til dig her. 
Husk også vores to lommebøger om kapabilitet og GPS til kr. 80,- + moms


