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Spacetime 

● FoU-projekt inom Vinnovas program “Framtidens drönare”

● Storstockholms brandförsvar och Försvarets materielverk (FMV) 
kravställare 

● 2018-05-08 -- 2019-08-21

 



Fotogrammetri

Efter 
blocktriangulering 
kan vi kartera, 
skapa ortofoton, 
höjdmodeller m.m. 
från t.ex. UAV-bilder 
som tagits längs ett 
stråk eller i ett block

 



3D-modell

Genererad från 
överlappande 
drönarbilder

Rörliga objekt 
filtreras bort

 

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


4D-modell

Flera kameror på 
en fast rigg 

 

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


4D-modell

Flera kameror på 
en fast rigg

Komplext, dyrt, 
oflexibelt 

 



4D-modell

PC-spel/simulator 
Emergency20. 

3D-modell med 
rörliga objekt och 
händelser, t.ex. rök, 
eld, fordon, 
människor

Möjligt att navigera i 
modellen och 
betrakta händelser 
från olika vinklar

 

https://docs.google.com/file/d/1TisFb6L23XAKmbh4RigdnMQaqHhq51nZ/preview


4D-modeller av rörliga objekt
Användningsområden
● Skogsbränder
● Bränder i byggnader
● Översvämningar
● Jordskred
● Evenemang (tifo, pyroteknik)
● Sjöräddning
● Olyckor med farliga ämnen
● Trafik(-olyckor)
● Sport, film, nöje
● Militära tillämpningar
● ...

 

https://docs.google.com/file/d/1fuLHMnJHffwydJo81_yCNmIYUGMlWVZQ/preview


Spacetime 

Mål:

● Skapa, betrakta, mäta, dokumentera, utvärdera och navigera i 3D-modeller 
av rörliga objekt och händelser

● (Nära) realtid för att kunna användas i fält när händelser inträffar

 



Spacetime - bakgrund

Vi kan inte 
3D-modellera objekt 
som rört sig mellan 
exponeringarna

 

Two images from a video sequence - 3D model of runners not possible.



Spacetime - bakgrund

För att 3D-modellera 
rörliga objekt måste 
vi ha minst två 
samtidiga bilder från 
olika vinklar

 



Spacetime-konceptet

3D-kamera / 3D-video
● 75 mm mellan linserna

Stort avstånd till avbildat 
objekt ger dålig noggrannhet

Två kameror på samma UAV 
ger inte tillräcklig 
noggrannhet



https://docs.google.com/file/d/1hrsw1J0a7nSiDUjXA2XFpHGXaGX5qBut/preview


4D-modeller av rörliga objekt

Vid varje tidpunkt finns 
minst två synkront 
registrerade bilder

3D-modeller kan 
genereras från dessa 
bilder

4D-modell = alla 3D- 
modeller inom ett 
tidsintervall t0 - tn

US Patent ansökt 
#62/720,982



4D-modeller av rörliga objekt

Efterbehandling i nära 
realtid

Kräver att hela scenariot 
finns tillgängligt

Integrera alla 
3D-modeller från olika 
tidpunkter till en enda 
4D-modell

Separera statiska objekt 
(traditionell 
fotogrammetri) från 
dynamiska, rörliga objekt



Realtidsberäkning

Graphics Processing Unit (GPU) 
● Massivt parallella beräkningar
● Revolutionerande utveckling för bl.a. AI (GPGPU)
● Samtidig beräkning och visning av bilder
● OpenCL / OpenGL
● NVidia GTX 1080 Ti, 3584 GPU kärnor, 11 Gb 

minne

Central Processing Unit (CPU)
● Komplexa beräkningar som t.ex. 

blocktriangulering
● Intel i7 med 6 kärnor, 32 Gb RAM



Realtidsberäkning

Simultan avkodning av 
multipla videofilmer
● 1200fps@1280x720 
● 130fps@4096x2160
● 1.15 GiPixel/sek

GPU-processer för
● Brusfiltrering
● Kantextraktion
● Bildpyramider
● Matchning
● Bildorientering och 

sensormodellering
● Epipolaromsampling
● >40fps@1280x720

 



Realtidsberäkning - bildanalys

Simultan 
uppspelning av 
videofilmer

Kantextraktion, 
bildpyramider m.m. 
snabbare än realtid

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


Realtidsberäkningar - matchning

Matchningsvektorer 
mellan matchade 
bilder

https://docs.google.com/file/d/1SO2saqpXG6gOU4x5mPbrPlhCN0bkwmaN/preview


Epipolaromsampling 

Bilderna 
relativorienteras 
med hjälp av 
matchade punkter. 

De omsamplas 
sedan till 
epipolargeometri så 
att ett objekt finns på 
samma pixelrad och 
därmed kan ses 
stereoskopiskt

Nästan allt sker på 
GPU



Realtidsberäkningar - matchning
Matchningsvektorer 
mellan bilder i endast 
en video

Offset: 50 bilder

“Videostereoskop”:
En video som rör sig och
filmar fasta föremål 
kan användas för att 
skapa en 3D-video, 
som kan betraktas med 
3D-glasögon eller 
VR-hjälm

Endast videofilmerna 
används - ej GPS, 
stödpunkter e.d.

https://docs.google.com/file/d/11VCARcq3YKljLqECMNvrAy4xHeBNY6Hr/preview


Gles 3D-modell                             

Perspektiv bild                                                                     Avståndskarta  (röd=nära, blå=fjärran)



Tät 3D-modell - punktmoln 

Vi är på väg mot 
realtidsberäkning 
av täta 
4D-modeller 

Spacetime kan 
hantera 3D- 
punktmoln

Punktmolnet genererat med Keystone Densematching



TACK! 

In physics, spacetime is any mathematical model that fuses the three dimensions of space 
and the one dimension of time into a single four-dimensional continuum. (Wikipedia)


