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Det här examensarbetet behandlar problemet med att bestäm-

ma 3D struktur från 2D bilder. Detta problem kallas ofta

Struktur och Rörelse. Struktur refererar till den modell av 3D

scenen som syns i bilderna. Vi väljer att modellera strukturen

med så kallade punktmoln, d.v.s. en samling av 3D punkter.

Med Rörelse menas den relativa positionen och orienteringen

av kamerorna som har tagit bilderna. Givet ett antal punkter

som syns i ett antal kameror så är målet med Struktur och

Rörelse problemet att bestämma kamerapositioner och orien-

teringar samt koordinaterna för 3D-punkterna så att resultatet

stämmer bra överens med dem uppmätta projektionerna. Det-

ta illustreras i Figur 1.

Figur 1: Struktur och Rörelse problemet. Givet bilder av en

statisk scen så vill man hitta 3D strukturen samt kamerornas

position och orientering.

För att kunna bygga korrekta 3D rekonstruktioner behöver

man känna till mer information om kamerorna än bara deras

position och orientering. Den här informationen kallas för ka-

merans kalibrering. Den viktigaste parametern att känna till

är fokallängden. Fokallängden är avståndet i kameran mellan

bildsensorn och linsen. Om kamerornas kalibrering är okänd så

kan man exempelvis inte korrekt bestämma vinklar i rekon-

struktionen. En 3D-rekonstruktion kallas metrisk om vinklar

och längdförhållande i rekonstruktionen överensstämmer med

de verkliga.

Metod

2011 presenterade Olsson och Enqvist en metod för Struktur

och Rörelse för bildsamlingar med känd kalibrering. I det här

examensarbetet anpassas deras metod för fallet med okänd ka-

librering.

I ett delsteg av Olsson och Enqvists metod så estimeras de re-

lativa rotationerna mellan varje par av kameror. För att kunna

estimera den relativa rotationen måste man känna till kameror-

nas kalibrering. Tanken var först att uppskatta kalibreringen

från paret och sedan bestämma den relativa rotationen. Det är

tyvärr så att det �nns en degeneration för själv-kalibrering av

två kameror som uppstår när de båda tittar på samma punkt

i 3D-rymden, vilket är vanligt förekommande i riktiga bilder.

Med degeneration menas att det kan �nnas falska kalibreringar

som ej går att urskilja från den riktiga.

Istället så estimerar vi de relativa rotationerna genom att titta

på triplar av bilder. För tre kameror så är själv-kalibrering

mer stabilt och de kon�gurationer där det blir degenererat är

mindre vanliga i praktiken.

Resultat

Den framtagna metoden användes för att skapa en 3D-

rekonstruktion av Lunds domkyrka. Indata till rekonstruktio-

nen var 236 bilder. Figur 2 visar exempel på bilderna och Figur

3 visar den resulterande 3D-rekonstruktionen.
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