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Projekti AR4BC –

Lisätty todellisuus rakennustyömaalla

Engl. Augmented Reality (AR)
- Myös täydennetty, vahvennettu todellisuus (augmentoitu)

Yhdistää virtuaalista ja todellista
- Lisätään virtuaaliobjekteja käyttäjän näkemään (video)kuvaan todellisesta maailmasta
- Vrt. virtuaalitodellisuus, jossa luodaan kokonaan virtuaalisia maailmoja
- Ominaisuuksia: reaaliaikaisuus, interaktiivisuus, kolmiulotteisuus

LISÄTTY TODELLISUUS

Todellisuus Lisätty todellisuus Virtuaalitodellisuus
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VTT:n uusi päärakennus
- Suunnitteluvaihe 2002–2003
- Rakennustyöt aloitettiin 12/2003
- Rakennus valmis 10/2005

Suunnittelussa käytetty useita
virtuaali- ja lisätyn todellisuuden
menetelmiä, mm.

- CAVE-virtuaalitodellisuusjärjestelmä
- Augmentoitu pienoismalli
- Augmentoitu webbikamera
- Mobiili visualisointi paikan päällä

Yhteinen virtuaalimalli palvellen
kaikkia eri menetelmiä

- Senaatin toimeksiannot 2003
- ARARAT-projekti 2004-2006
- SPECIAL-projekti 2006-2008

ESIMERKKI: DIGITALO

Illustration of Digitalo (still
image, 2003)

Construction site
(2003)

Virtuaalinen walk through Digitalossa
- ”Lumeportti” – VTT:ssä toteutettu usean seinän

virtuaalitodellisuusjärjestelmä (CAVE)
- Erityisominaisuutena edullisten PC-laitteiden ja

peligrafiikan hyödyntäminen
- Immersiivinen katselukokemus polarisoivien

stereolasien avulla
- Eleohjaukseen perustuva käyttöliiittymä
- Mahdollisuutena myös lisätä virtuaalisia

henkilö- tai muita hahmoja liikkumaan
rakennuksessa

VIRTUAALITODELLISUUS
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Digitalo neuvottelupöydällä
- Katselu videolaseilla (stereo)
- Virtuaalimallin tarkastelun lisäksi myös kommunikointi muiden henkilöiden kanssa
- Mahdollistaa ominaisuuksia, joita fyysisillä pienoismalleilla ei voida tehdä

Ohjelmiston ominaisuuksia
- Mallin osien valinta, lisääminen ja poisto, suurentaminen ja sisälle katselu
- Käyttöliittymä toteutettu virtuaalisen kursorin avulla
- Rakennus- ja sisustuselementtien valinta AR-kuvastosta
- Virtuaalitodellisuusmoodi rakennuksen sisälle liikkumiseen

AUGMENTOITU PIENOISMALLI

Webbikameran esitys virtuaalisesta
Digitalosta rakennustyömaalla

- Senaatti-kiinteistöjen toimeksianto 2003
- Käyttötarkoituksena rakennuksen esittely

tuleville käyttäjille, rakennustyön seuranta
- Webbikamerakuvan katselu virtuaalimallin

kanssa tai ilman
- Reaaliaikainen zoomaus ja panorointi,

rakennuksen seinien ja kerrosten poisto,
sisätilojen katselu

- Rakennushistorian tallennus videoksi
- Toteutus maailman ensimmäinen laatuaan

AUGMENTOITU WEBBIKAMERA
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Digitalon visualisointi rakennuspaikalla
- Senaatti-kiinteistöjen toimeksianto 2003

Kädessäpidettävä näyttölaite
- PDA + kamera + WLAN + serveri (laptop)

Käyttäjäystävällisempi kuin esim. datalasit
- Sallii kuvan pysäytyksen, usean katselijan jne.

MOBIILI VISUALISOINTI

Nykytoteutus
- Kaikki laskenta tabletPC:llä, mm. kamera integroituna
- Rakennuksen interaktiivinen asemointi maisemaan
- Automaattinen asemointi GPS:n ja karttatiedon avulla
- Toimii ilman valmisteluja, missä vain, milloin vain!

Ensimmäiset sovelluskohteet
- Musiikkitalon visualisointi (syksyllä 2006)
- Pöyryn suunnittelemien tehdaslaitosten “instant-visualisointi”

MOBIILI VISUALISOINTI - NYT
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Augmented Reality for Building and Construction
- Kesto 2 vuotta, 2008-2010
- Budjetti n. 0,5 M€
- Päärahoitus Tekes

Osallistujat
- Skanska
- Tekla
- Pöyry
- Buildercom
- DeskArtes
- Adactive
- VTT

Kv. yhteistyö
- TU Munchen (Saksa)
- Fraunhofer IGD & ZGDV (Saksa)
- Labein Tecnalia (Espanja)
- Luleå TU (Ruotsi)

PROJEKTI AR4BC

Laajennokset nykytoteutuksista
- Arkkitehtisuunnitelmien (CAD) lisäksi rakennuksen tietomalli (BIM)
- Aikataulutiedon liittäminen rakennusmalliin (3D + MS Project = 4D)
- Visuaalinen palaute suunnittelujärjestelmään mobiililaitteelta
- Langaton tiedonsiirto serveriltä rakennustyömaalle
- Markkeriton kameranseuranta 4D mallin avulla

Laitteistot
- Ensisijaisesti laptop- tai kämmenPC
- Webbikamera liitettynä PChen
- Valinnaisesti datalasit ym.

TEKNOLOGIA
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Arkkitehtisuunnitelmien visualisointi
- Rakennuksen virtuaalimalli todellisessa ympäristössä
- Automaattinen asemointi, fotorealistinen visualisointi
- Suunnittelun avuksi ja sidosryhmille esittelyä varten

Rakennusaikainen visualisointi
- Aikataulun mukaiset 4D esitykset rakennusvaiheista
- Lisättynä reaaliajassa videokuvaan todellisesta rakennustyömaasta
- Mitä asennetaan seuraavaksi, mitä on jo asennettu, jne.
- Rakennusmestarin / työnjohtajan apuvälineeksi

Palaute suunnittelujärjestelmään
- Langattomasti mobiililaitteelta, mm. valokuvat kohteesta
- Kuittaukset työsuorituksista, poikkeamat suunnitelmiin verrattuna jne.
- Rakennustarkastajan apuvälineeksi

Sovellukset rakennuksen elinkaaren aikana
- Jälkitarkastukset: vastaako toteutus suunnitelmaa, miten poikkeaa?
- Markkinointi, mm. sisätilojen visualisointi, eri pinnoitusmateriaalit jne.
- Kunnossapito, huolto, restaurointi: piilossa olevien elementtien visualisointi

SOVELLUKSET

Serveriohjemisto 4D Viewer

- lähtökohtana 4D Live-projektin ohjelmisto
- formaatit IFC (oma parseri), OSG (sis. VRML, 3DS, ym.)
- aikataulutetun 4D-mallin luonti (MS Project + mallitiedosto)
- 4D-mallin visualisointi, pyörittely, katkaisutasot, läpinäkyvyys jne.
- värien, materiaalien, tekstuurien, valaistuksen asetukset
- nD-ominaisuudet: rakenteet, seinät, sähköt, LVI, jne (perustoteutus)
- asemointi karttapohjalle; Google Earth -> tarkemmat esitykset
- erilliset esitykset: piirremalli (tracking) ja tietomalli (visualisointi)
- mallinäkymän (4D/nD) tuottaminen mobiiliohjelmistolle halutusta katselupisteestä
- katselupistettä ja ajanhetkeä vastaavien mallin osien tuottaminen mobiiliohjelmistolle
- mobiilitiedon liittäminen 4D-malliin: valokuvat, raportit, kommentit, …
- mobiilitiedolla varustetun 4D-mallin visualisointi eri keinoin
- ohjeistukset BIM-mallit <-> visualisointi

OMINAISUUDET (1/3)
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Mobiiliohjelmisto / ulkotilat AROnSite

- lähtökohtana SPECIAL-projektin ohjelmisto
- mm. valaistus, maskaus, GPS, interaktiivinen orientointi
- jatkotyönä mm. orientointi maiseman piirteiden avulla
- haasteena orientointi 4D-mallin avulla (model based tracking)
- orientoinnin alustus interaktiolla (mallin sovitus ”käsin” kohteeseen)
- rakennustyömailla käytettävät tarkat mittauslaitteet
- hybridimenetelmät, sisältäen esim. RFIDt, inertiatrackerit ym. (”sensor fusion”)
- 4D-mallin haku serveriltä orientaatiovertailua varten (tai pelkkä näkymä koko mallin sijasta)
- 4D-mallin osien haku serveriltä augmentoitavaksi (varsinainen malli, visibility culling, LOD)
- toiminnallisuus mm. näytä malli/nD-piirteet hetkellä X, välillä X-Y, jälkeen Y
- mittatietojen kysely mallista virtuaalinen <-> todellinen (discrepancy checking)
- feedback serverille: esim. elementti asennettu / puuttuu / virheellinen, valokuva / kommentti
- mahdolliset turvallisuus-, koulutus- ja rakennuksen elinkaarisovellukset
- still-kuvaperiaate vs. reaaliaikainen liikkuminen maisemassa
- stand-alone ratkaisu (työmaakoppi) -> client/server (mobiili)
- kämmenPC (-> kännykkä & datalasit)
- WLAN & 3G tiedonsiirto

OMINAISUUDET (2/3)

Mobiiliohjelmisto / sisätilat ARInSide

- lähtökohtana ARMobile & AROnSite
- markkeriton tracking huonetilan 3D-mallin perusteella
- huonekalujen asemointi valmiin 3D-suunnitelman mukaisesi
- huonekalujen asemointi interaktiivisesti (esim. edellisen jälkeen)
- valaistuksen säätö, varjot ym., kuvan ja videon tallennus
- elinkaarisovellukset, seinän sisäiset rakenteet ym.
- laitteistona kämmenPC / laptop / datalasit
- tulevaisuuden vaihtoehtona miniatyyriprojektori
- WLAN-tiedonsiirto

OMINAISUUDET (3/3)
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TYÖN VAIHEISTUS

Työmaakoppisovellus
- staattinen kamera

Sisustussovellukset
- tracking 3D mallin avulla

Mobiilisovellus työmaalla
- tracking 4D mallin avulla

Webbikameratoteutus
- selainkäyttöliittymä

Elinkaarisovellukset
- suunnitelmat vs. toteutus

Arkkitehtimallin
ulkotilavisualisointi
- interakt. asemointi

Fotorealismi
- valot, varjot, maskaus, …

Rakennusvaiheiden
visualisointi, feedback
- yleinen toiminnallisuus

Demonstraatiot ja käyttökokeet
- lähtökohtana ARMobile & AROnSite
- Skanskan uusi pääkonttori / valmis rakennus
- Skanskan uusi pääkonttori / rakennusaikainen visualisointi
- todellinen asunto-esittelykohde / sisätilat
- muut kohteet, sovitaan jatkossa
- käyttöliittymät ja käytettävyystestaus
- laitevertailut datalasit, laptop, kämmenPC
- vertailut virtuaalitodellisuuteen (esim. SOMAn sisustusohjelma)
- demonstraatiot kaupalliset sovellusten yhteydessä (Tekla, Buildercom)

Muu tutkimus ja julkistus
- patenttiselvitys projektin alussa
- laiteselvitys ja -hankinnat, mm. uudet datalasit markkinoilla
- tulosten julkistus, esitteet, webbisivut, media
- tieteelliset artikkelit, konferenssit
- kv. yhteistyö, tutkijanvaihto, seminaari

HYÖDYNTÄMINEN
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YHTEENVETO
Lainauksia Pöyryn projekti-ilmoittautumislomakkeesta:

- Pöyry-konsernin rakentamisen alueella toimivat yhtiöt odottavat AR4BC-
projektilta uusia hyödyllisiä innovaatioita rakentamisen elinkaaren koko
suorittavalle alueelle.

- Tietomallin liittäminen, kaikkine jo nyt sisältävine mahdollisuuksineen,
ympäröivään todellisuuteen luo oikein toteutettuna mahdollisuuksia ja
monia uusia lisäarvoja rakentamisen kaikissa vaiheissa ammattilaisten
käsissä.

- Uusin tieteellinen Euroopan laajuinen tietämys viimeisimmästä
paikkahallintatekniikasta ja sen sovellutuksista (VTT), mallinnusohjelman
syvä toiminnallinen tuntemus ja mahdollisuudet (Tekla), rakentamisen
ammattilaisten tietämys (Skanska ja Pöyry) yhdistettynä jo aikaisempien
projektien perustalle tuottanee tuloksia, joista rakentamisen eri osapuolet,
tilaajat, rakennuttajat, arkkitehdit, suunnittelijat, urakoitsijat ja lopulta
kiinteistöjen käyttäjät saavat uusia hienoja työkaluja arkipäivän rutiinien
toteuttamiseen.

Yhteystiedot

Prof. Charles Woodward
VTT, Digitaaliset tietojärjestelmät

Vuorimiehentie 3, Espoo
charles.woodward@vtt.fi

P. 040 500 1514

Videoita ja muuta oheismateriaalia:

http://www.vtt.fi/multimedia

mailto:charles.woodward@vtt.fi
http://www.vtt.fi/multimedia

