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Computer vision 
 

• Sjukvård – Bildbehandling vid olika typer av röntgen, ultraljud mm 

• Industri – Automatisk inspektion i produktion 

• Militärt – Avancerade övervakningssystem 

• Fordon – Autonoma fordon 

• Internet – Bildsökning  

Computer vision är ett delområde av datalogin som arbetar med att bygga 

"seende datorer", vilka automatiskt bearbetar och "förstår" innehållet i 

digitala bilder. Med "förstås" menas här att specifika typer 

av information extraheras ur bilder beroende på den uppgift som ska lösas 

http://www.youtube.com/watch?v=NmnepqAQIlk
http://www.youtube.com/watch?v=Kyk1VLTSH_U
http://www.google.se/


Structure from motion 

 
 

 

 

Fotoskanning 
 En process för att hitta struktur genom att analysera rörelse 



Structure from motion 

D:/Projekt/Konferens/RAÄ Metodkonferens 2014/Kolkuos_set3/DSC_0254.JPG


Utrustning 
 

• Kamera (vilken som helst men digital) 

• Dator (processor och minne) 

• Mjukvara 

 



Mjukvaror 
 

• Photoscan (Agisoft) 

• 123D (Autodesk) 

• Photosynth toolkit 

• Arch3D 

• Bundler 

 

Freeware 



Hur fotografera 
 

• Ingen speciell kamera  

• Ingen speciell optik behöver användas (exif) 

• Inget speciellt avstånd (tänk dock på skärpedjup) 

• Bilderna kan ”maskas” 

 

http://www.canon.se/For_Home/Product_Finder/Cameras/Digital_Camera/PowerShot/powershot_g1x_mark_ii/index.aspx


Hur fotografera 
 

 



Fördelar med metoden inom arkeologin 

• Liten arbetsinsats 

• Snabbt resultat 

• Ingen ”dyr” utrustning behövs 

• Små objekt kan fotograferas från marken 

• Två ”flugor” på i en smäll (3D-modell och Ortofoto) 

• Lätt att förmedla resultat med i PDF-format 

Nackdelar… 

• Datorkrävande 

• Blanka och genombrutna motiv kan vara problematiska 

• Repetativa och kontrastlösa motiv kan vara svåra 

• Skuggor kan vålla problem 

• Komplexa ”motiv” kräver komplext fotograferande 

../../SFM/Dokument/Ny digital fototeknik för arkeologisk dokumentation v1.0.pdf


Men vad skall det vara bra för… 
 

 



Tänkt användning inom arkeologi 
 

Föremål 

• 3D-modeller för att bättre visualisera artefakter i rapporter 

Små objekt 

• Både 3D-modell och ortofoto av mindre anläggningar. Även mindre 

byggnadsarkeologiska uppdrag. 

Stora objekt 

• Terrängmodell eller ortofoto över ett schakt eller undersökningsområde, 

även volymer i stadsundersökningar. Stora objekt fotograferas lämpligen 

från mikrokopter. 

modeller/Absid.ply








UAV (Unmanned Arial Vehicle) 

• Mikrokopter – gör det möjligt att enkelt fotografera större 

områden från luften 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=2nG7SrWn000&feature=player_embedded#!
http://www.youtube.com/watch?v=57SBTRl9D_c&feature=player_embedded

