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4D-modeller av rörliga objekt
● FoU-projekt inom Vinnovas “Framtidens drönare”
● Storstockholms brandförsvar och FMV kravställare
● 2018-05-08 -- 2019-08-21

Mål:
○ Generera, betrakta, mäta, dokumentera, utvärdera o navigera i 

3D-modeller av rörliga objekt och händelser
○ (Nära) realtid för användning i fält samtidigt som händelsen äger rum

 

http://www.onedronecloud.com/mapping/3d-urban-models/
https://www.youtube.com/watch?v=92f7T4l7_m8


3D-modell

 

https://docs.google.com/file/d/1FoPb3qxOganCOq-A7Ik3yqhtwXFdyifI/preview


4D-modell
Tiotals kameror i en serie. 

 

https://docs.google.com/file/d/1066rx2s4W297jaOjUZgkxT1mdDgL42Rx/preview


4D-modeller av rörliga objekt
● Användningsområden

○ Skogsbränder
○ Brand i byggnad
○ Översvämningar
○ Ras o skred
○ Evenemang (tifo, pyroteknik)
○ Sjöräddning
○ Farliga ämnen
○ Militära tillämpningar
○ ...

 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/se-dronarbilderna-over-skogsbranden-i-lima-pa-sondagen
https://docs.google.com/file/d/1fuLHMnJHffwydJo81_yCNmIYUGMlWVZQ/preview


4D-modeller av rörliga objekt
● 3D-modeller kan genereras från en drönare som förflyttar sig mellan 

bild-exponeringar
● Bilar och annat som rör sig filtreras bort

 

 

Två bilder i en videosekvens - 3D modell av löpare omöjlig



4D-modeller av rörliga objekt
● För att generera 3D-modeller av rörliga objekt måste de avbildas exakt 

samtidigt från två olika positioner

 

 

Två bilder tagna samtidigt i två olika videofilmer - 3D modell av löpare möjlig



4D-modeller av rörliga objekt
● 3D-kamera / 3D-video

○ 75 mm avstånd mellan kamerorna
● Stora avstånd till objektet ger dålig noggrannhet
● Två kameror på samma drönare ger inte tillräcklig noggrannhet

 

 





4D-modeller av rörliga objekt
● Vid varje tidpunkt finns minst två samtidigt registrerade bilder
● 3D-modeller kan genereras från dessa
● 4D-modell = samtliga 3D-modeller över ett tidsintervall t0 - tn

 



Realtidsberäkning

● Graphics Processing Unit (GPU) 
○ Massivt parallella beräkningar
○ Simultan visning och beräkning av bilder
○ OpenCL / OpenGL
○ NVidia GTX 1080 Ti, 3584 GPU kärnor, 11 Gb minne

● Central Processing Unit (CPU)
○ Komplexa beräkningar, t.ex. blocktriangulering
○ Intel i7 med 6 kärnor, 32 Gb RAM

 



Projektstatus
● Kravspecifikation fastställd
● Provflygning utförd
● Patentansökan registrerad
● Utveckling påbörjad:

○ Avkodning av flera videos samtidigt, 
■ 1200fps@1280x720, 1.10 GiPixel/sek
■   130fps@4096x2160, 1.15 GiPixel/sek

○ GPU-processer för kantextraktion (röda pixlar), bildpyramider, 
interpolation etc

 

Bilder i en videosekvens - 
bil kan ej rekonstrueras i 3D

Bilder i två videosekvenser - 
bil kan rekonstrueras i 3D



Projektstatus - Spacetime 
● Simultan videouppspelning
● Kantextraktion, bildpyramidgenerering och linjär interpolation snabbare än 

realtid

 

https://docs.google.com/file/d/1Yg__Uc58ksLSYZ1AWlqLEOV6IK7sNcQz/preview



