
 
 

 

  
  
  

TTrraaiinneerrss  ffoorr  VViissuuaallllyy  IImmppaaiirreedd  SSttuuddeennttss  
IInnttrroodduuccee  33DD  PPrriinnttiinngg  

  
 
 

SSeellvvssttuuddiiuumm  MMoodduull  22  
TTiillggæænnggeelliiggee  vvæærrkkttøøjjeerr  oogg  kkiillddeerr  ttiill  aatt  
sskkaabbee  ttaakkttiillee  uunnddeerrvviissnniinnggssmmaatteerriiaalleerr  

 
Selvstudium til T4VIS-In3D-trænerkurset 

 
Udgivet af  

T4VIS-In3D-projektkonsortium 



 
 

The T4VIS In 3D project consortium* Agreement No.: 2020-1-DE02-KA202-007620 
Version 1 * 24-04-21 

- 2 - 

Projektet "T4VIS-In3D" blev medfinansieret af "ERASMUS+"  
Europa-Kommissionens arbejdsprogram  
 
Denne publikation afspejler kun ophavsmandens opfattelse. Kommissionen kan ikke 
holdes ansvarlig for den brug, der måtte blive gjort af oplysningerne heri. 
 
Dette selvstudium udgives af T4VIS-IN3D-projektkonsortiet. 
 
Licenser 

  
TTrraaiinneerrss  ffoorr  VViissuuaallllyy  IImmppaaiirreedd  SSttuuddeennttss  IInnttrroodduuccee  33DD  PPrriinnttiinngg  eerr  
lliicceennsseerreett      AAttttrriibbuuttiioonn--SShhaarreeAAlliikkee  44..00  IInntteerrnnaattiioonnaall  ((CCCC  BBYY--SSAA  44..00))    

..  
 
Printet: 
April 2021 af Berufsförderungswerk Düren gGmbH  
 
T4VIS-In3D-projektkonsortiet: 
 
Berufsförderungswerk Düren gGmbH (Project co-ordination)    
Karl-Arnold-Str. 132-134, D52349 Düren, Germany, http://www.bfw-dueren.de 
 
FUNDACION ASPAYM CASTILLA Y LEON 
C/ SEVERO OCHOA 33, LAS PIEDRAS 000, 47130, SIMANCAS VALLADOLID, Spain, 
https://www.aspaymcyl.org/  
 
HILFSGEMEINSCHAFT DER BLINDEN UND SEHSCHWACHEN OSTERREICHS 
JAGERSTRASSE 36 - 1200, WIEN, Austria, https://www.hilfsgemeinschaft.at/  
 
Instituttet for Blinde og Svagsynede, IBOS 
Rymarksvej 1 - 2900, Hellerup – Denmark, https://www.ibos.dk  
 
Istituto Regionale Rittmeyer per i ciechi di Trieste 
Viale Miramare 119, 34136 Trieste, Italy, http://www.istitutorittmeyer.it/ 
 
NRCB 
24 Landos Str., Plovdiv, 4006, P. Box 11, Bulgaria, http://www.rehcenter.org 
 
  

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://pinshape.com/items/35293-3d-printed-modular-braille-labeling-and-learning-system
https://www.aspaymcyl.org/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://touchterrain.geol.iastate.edu/
http://www.istitutorittmeyer.it/
http://www.bfw-dueren.de/


 
 

The T4VIS In 3D project consortium* Agreement No.: 2020-1-DE02-KA202-007620 
Version 1 * 24-04-21 

- 3 - 

Indhold 
 
Indhold ........................................................................................................................ 3 
1 Generelt ............................................................................................................... 4 
2 Tilgængelige værktøjer til braillelæring og brailleprint ......................................... 4 

2.1 Læring ........................................................................................................... 5 
2.2 Print og skriveredskaber ................................................................................ 5 
2.3 Læringsværktøjer .......................................................................................... 5 

3 Muligheder for at oprette taktile kort .................................................................... 5 
3.1 Touch mapper ............................................................................................... 6 
3.2 Touch Terrain ................................................................................................ 9 

4 Liste over illustrationer ....................................................................................... 12 
5 Bibliografi ........................................................................................................... 12 
 
 
 
  



 
 

The T4VIS In 3D project consortium* Agreement No.: 2020-1-DE02-KA202-007620 
Version 1 * 24-04-21 

- 4 - 

1 Generelt 
Den stigende popularitet af 3D-print øger også antallet af taktile modeller, der er 
tilgængelige i repositories. De fleste af disse leveres af pårørende og lærere til blinde 
og svagtseende studerende. Mange af dem kan downloades gratis. De fleste af 
modellerne henviser til taktile kort og braille. Da et stort antal af modellerne stammer 
fra den engelsktalende verden, er deres anvendelighed i et andet sprogområde 
begrænset uden ændringer. 
 
Det udvalg, der vises her, er kun eksempler, og deres tilgængelighed svarer til 
oprettelsesdatoen for dette selvstudium (april 2021). 
 

2 Tilgængelige værktøjer til braillelæring og brailleprint 
Da brailleprintere og mærkningsmaskiner er meget dyre, synes 3D-print at være det 
perfekte valg til fremstilling af brailleelementer. Det er dog ikke alle 3D-
udskrivningsprocesser, der er egnede til at opnå gode resultater. Især FDM-
processen har visse ulemper, når de tilsigtede brailledimensioner anvendes: 

1. prikkerne er meget skarpe på toppen og ubehagelige at føle på. Prikkerne skal 
slibes på oversiden 

2. prikkerne er meget små og kan let skrabes af overfladen 
Derfor skabes der ofte prikker, der er større end standarden for at kompensere for 
ulemperne. Modeller, der er fremstillet ved hjælp af SLA-metoden, er meget mere 
behagelige at røre ved og producere ved hjælp af 3D-udskrivning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur1 Eksempel på brailleudskrivning. FDM (øverst) SLA (nederst) 

Tilgængelige brailleapps, til fremstilling af braille, genererer en baggrund i form af et 
bånd for at forbedre vedhæftning af prikkerne. Når det udskrives, ligner dette 
klisterbånd/klæbebånd og er ikke særligt æstetisk attraktivt. Derudover kommer disse 
apps også hovedsageligt fra den engelsktalende verden og forhindrer udskrivning af 
specialtegn. 
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Figur 2 Eksempel på braille, der er oprettet med app 
 
Følgende links er eksempler på tilgængelige taktile modeller, der kan bruges i 
undervisningen. 
 
2.1 Læring 

1. https://pinshape.com/items/35267-3d-printed-braille-blocks 
2. https://www.myminifactory.com/object/3d-print-braille-alphabet-blocks-hope3d-

submission-project-vision-phase-0-88775 
3. https://pinshape.com/items/35293-3d-printed-modular-braille-labeling-and-

learning-system 
 

2.2 Print og skriveredskaber 
1. https://www.thingiverse.com/thing:3490757 
2. https://www.thingiverse.com/thing:3429056 
3. https://touchsee.me/ 

 
2.3 Læringsværktøjer 

1. Periodic table: https://cults3d.com/en/3d-model/various/improved-braille-
periodic-table-density 

 

3 Muligheder for at oprette taktile kort 
En vigtig og interessant mulighed er oprettelsen af taktile kort. Indtil nu har disse kun 
kunnet produceres på en meget kompleks måde. De er dog meget nemme at 
realisere ved hjælp af 3D-udskrivningsprocessen. 

https://cults3d.com/en/3d-model/various/improved-braille-periodic-table-density
https://www.myminifactory.com/object/3d-print-braille-alphabet-blocks-hope3d-submission-project-vision-phase-0-88775
https://www.myminifactory.com/object/3d-print-braille-alphabet-blocks-hope3d-submission-project-vision-phase-0-88775
https://www.hilfsgemeinschaft.at/
https://www.hilfsgemeinschaft.at/
https://www.ibos.dk/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://www.rehcenter.org/
http://www.rehcenter.org/
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3.1 Touch mapper 
 
Et glimrende værktøj til dette er online-løsningen Touch Mapper (https://touch-
mapper.org/en/), som er baseret på open source-kortmaterialet Open Streetmap. 
Dette værktøj tilbyder udvælgelsen af en kort sektion ved at indtaste en adresse. 
Dette kan derefter enten downloades som en STL til udskrivning på din egen 3D-
printer eller udskrives af udbyderen selv. Grænsefladen til dette værktøj er 
tilgængelig på fire sprog og er meget nem at bruge. Touch Mapper giver også 
mulighed for at vælge forskellige udskriftsstørrelser og skalaer. Store kort kan også 
udskrives som fliser. Disse kan så endelig samles. 
 

 
Figur 3 Kontrolpanel til Touch Mapper 

Kortsektionerne kan flyttes, og skalaen justeres via markeringsfelter. 

https://touch-mapper.org/en/
https://touch-mapper.org/en/
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Figur 4 Kortvisning i Touch Mapper 

 

Kortet kan centreres ved at placere det med musemarkøren. Et særligt træk ved 
Touch Mapper er indsættelsen af en kegle, der er placeret i midten af den indtastede 
adresse. Denne kegle kan nemt fjernes med Meshmixer. 
Derudover genererer programmet en kant omkring kortpladsen. Til orientering føjes 
en lille håndgribelig kasse i øverste højre hjørne. 
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 Ved at aktivere knappen "Create map" dannes STL-filen. Denne kan derefter 
downloades. For at gøre dette skal afkrydsningsfeltet "Print map yourself" dog 
markeres først. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5 Eksempel på STL-filen 

Den genererede fil kan derefter redigeres som enhver almindelig STL-fil med 
software som: Autodesk Meshmixer®. En sådan nødvendig efterbehandling er ofte 
sletning eller tilføjelse af stier eller bygninger. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 6 Den udskrevne STL-fil. Ramme- og placeringsmærke er synligt. 

STL-filerne kan dog også  redigeres med CAD-programmer som: med Autodesk 
Fusion360, så manglende elementer tilføjes eller justeres. 
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3.2 Touch Terrain 
Touch Mapper er god til at oprette placeringskort. Det kan være nødvendigt i geografiundervisningen for at vise løbet af terrænet med  
højder  og dale. Touch Terrain er tilgængeligt som et gratis online værktøj til dette formål. (https://touchterrain.geol.iastate.edu/) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 7 Brugergrænseflade til Touch Terrain 

https://touchterrain.geol.iastate.edu/
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Betjeningen af Touch Terrain svarer til Touch Mapper. Ved at indtaste en adresse 
efterfulgt af landenavnet på engelsk søges der efter positionen. Tilsyneladende er 
onlineværktøjet baseret på tilgængelige GIS-filer. Disse er ikke tilgængelige for alle 
lande uden huller. Der kan derfor forekomme fejlmeddelelser. 
 
Hvis det geografiske område findes, vises det i et rødt rektangel i hovedvinduet. 
Visningen af terrænet kan vælges som kort- eller satellitvisning. I højre side af 
skærmen er indstillingerne for kortsektionen og standardindstillingerne for 3D-
printeren. Her kan du indstille dysens størrelse og tykkelse på bundpladen til 
udskrivning. 
 
Ved at aktivere knappen "Export selected area and download file" terrænmodellen er 
skabt. Der vises et redigeringsvindue. 
 

 
Figur 8 Vinduet Behandling med knappen Hent 
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Figur 9 Genereret terrænmodel 

Terrænmodellerne genereres som STL-filer. I princippet kan disse også behandles 
med CAD-software eller korrektionssoftware som Meshmixer. 
  



 
 

The T4VIS In 3D project consortium* Agreement No.: 2020-1-DE02-KA202-007620 
Version 1 * 24-04-21 

- 12 - 

 

4 Liste over illustrationer 
Figur 1  Eksempel på brailleudskrivning. FDM (øverst) SLA (nederst) ....................... 4 
Figur 2  Eksempel på braille, der er oprettet med app .......................................... 5 
Figur 3  Kontrolpanel til Touch Mapper ....................................................................... 6 
Figur 4  Kortvisning i Touch Mapper ........................................................................... 7 
Figur 5  Eksempel på STL-filen .................................................................................. 8 
Figur 6  Den udskrevne STL-fil. Ramme- og placeringsmærke er synligt. .................. 8 
Figur 7  Brugergrænseflade til Touch Terrain ............................................................. 9 
Figur 8  Vinduet Behandling med knappen Hent ...................................................... 10 
Figur 9  Genereret terrænmodel ............................................................................... 11 
 

5 Bibliografi 
 
Fachverband Faltschachtel-Industrie e.V. (Publ.); (2006). Technische Richtlinien 

Blindenschrift in der Faltschachtel-Herstellung. Frankfurt 
 
 


	Indhold
	1 Generelt
	2 Tilgængelige værktøjer til braillelæring og brailleprint
	2.1 Læring
	2.2 Print og skriveredskaber
	2.3 Læringsværktøjer

	3 Muligheder for at oprette taktile kort
	3.1 Touch mapper
	3.2 Touch Terrain

	4 Liste over illustrationer
	5 Bibliografi

