
Konstruktionen af designløsningerne.  

   

Ved første forsøg ved konstruktionen af vores designløsning, forsøgte vi at benytte os 

af photogrammetry, da vi ville forsøge at 3D-scanne vores egne objekter. Det var vores 

intention at få muligheden for at 3D-scanne et objekt på et museum, og få objektet 

implementeret ind i vores eget program. Vi tog ca. 30 billeder af en (ikke-transparent) flaske i 

en 360 graders rotation, rundt om objektet fra så mange vinkler som muligt, i håbet om at 

sammensætningen af disse billeder ville kunne give os en visuel repræsentation af den 3D-

scannede flaske.  

Derefter brugte vi et opensource software program, MeshRoom, til at genererer en 3D-model 

af flasken, ud fra alle billederne. MeshRoom har en masse indbygget funktioner og genveje, 

som kan gøre det muligt at computergenere adskillige 3D modeller, i stedet for, at vi selv 

skulle fikse typiske problemer. MeshRoom tager billederne igennem en bred vifte af faser, 

som er med til at definere detaljer, farveinformation, struktur, som i sidste fase kan 

sammensætte det hele og genere en 3D-model.  

  

Efter konstruktionen af 3D-modellen, forsøgte vi at finpudse modellen ved brug af MeshLab, 

da vi blev nødt til at fjerne en masse unødvendige elementer, som f.eks. bordet flasken stod 

på og nærlæggende vægge og gulvet. Vi endte derefter med en udmærket repræsentation af 

vores eget 3D-scannede objekt, som vi i realiteten godt ville kunne benytte os af til vores 

program.  



  

Efter en vurdering og refleksion af vores 3D-model, besluttede vi os derefter at benytte os af 

3D-modeller, der er blevet scannet af Statens Museum for Kunst. Disse modeller var i højere 

kvalitet og lettere at arbejde med.  
  

I Unity installerede vi ”AR foundation”, ”ARCore XR Plugin” og ”ARKit XR Plugin”. Disse 

”Packages” var højst nødvendige for at funktionaliteten af vores program, da kunne give 

vores program muligheden for at objekterne kan lokalisere sig lokalet, og for kameraet at 

forstå hvor brugeren befinder sig i forhold til lokalet og andre objekter. Disse ”Packages” 

benyttede vi os af i begge prototyper.  

   

Vi blev herefter nødt til at omdøbe SMK filerne, til ”obj.” filer så de kunne bruges i Unity. Vi 

skulle nu placere AR Kameraet til i forhold til skulpturerne fra SMK, samt skalere både 

kamera og skulpturer så, så de ville se godt ud på et device. Dette var det den første 

prototype. Billedet er et screenshot af vores produkt, taget på en iPhone 11, iOS 14.1.  

Derefter fik vi idéen om at placere både brugeren og skulpturerne i et virtuelt museum. 

Derfor downloadede vi nogle virtuelle rum fra Unity learning, hvori vi placerede, AR-

kameraet, packages og skulpturerne. De største problemer vi stødte ind i ved designet af 

vores virtuelle museum, var størrelsesforholdene, da det var vores intention af 

brugeren skulle have muligheden for at kunne gå igennem museet og udforske de forskellige 



rum i udstillingen. Dette krævede en masse tid og forsøg, da det ikke var muligt at køre 

programmet på en computer, fordi den har brug for et kamera og et device der understøtter 

programmet.  

  

Vi skrev ikke selv koderne til at designe prototype 1 og 2. Det var dog vores intention at kode 

et script der gjorde det muligt at se informationstekster om skulpturerne.  

Vi brugte modeller fra Statens Muesum for Kunst (SMK - Statens Museum for Kunst @SMK 

- Statens Museum for Kunst - MyMiniFactory, 2020), og både koden og 

modellerne fra Create a Personal 3D Gallery Project with Unity, (2020).  

   

Det var også vores intention at programmere en funktion i C#, der gjorde det muligt for 

brugeren at læse information om de forskellige skulpturer, hvis man kommer tæt på 

skulpturerne. Vi havde angivet forskellige ”tags” til både brugeren (AR-kameraet) og en 

skulptur. Der var dog problemer med ”dist” funktionen (distancen til skulpturen), fordi koden 

ikke kunne opfatte ”GameObject Player;” pga. AR-kameraet ikke kunne opfatte hvor tæt den 

var på skulpturerne.   

Dette er i hvert fald vores teori om, hvorfor koden ikke fungerede optimalt. Teksten til 

”ArtTitle”, ”Auth” og ”Description” ville altid komme op på skærmen. Det vil sige at 

kameraet altid opfattede brugeren, som at være tæt på skulpturen, lige meget 

hvor lang distance brugeren havde til skulpturen.  

  



Vi benyttede os af Xcode til at gøre det muligt for os, at kører programmet på en smartphone. 

Vi blev nødt til at lave vores eget ”Development Team” på Xcode, så programmet ville køre. 

Vi blev også nødt til at lave en indstilling i ”build settings” der gjorde det muligt for ”AR-

kameraet” at finde kameraet tilknyttet telefonen. Vores ”Development Team” som vi kaldte 

”William Klindt Development team” er ikke certificeret af Apple co. derfor blev vi nødt til at 

lave en indstilling på vores smartphone, der gjorde det muligt for devicet at 

kører programmet.  

  

Litteraturliste:  

Create a Personal 3D Gallery Project with Unity. (2020). Unity 

Learn. https://learn.unity.com/project/create-a-personal-3d-gallery-project-with-

unity?uv=2019.4  

Technologies, U. (2020). Unity hiring: Software Development Student Worker - Data 

Warehouse @ Copenhagen. Unity.Com. https://careers.unity.com/position/software-

development-student-worker/2450886  

SMK - Statens Museum for Kunst @SMK - Statens Museum for Kunst 

- MyMiniFactory. (2020). Myminifactory.Com. https://www.myminifactory.com/user

s/SMK%20-%20Statens%20Museum%20for%20Kunst  

  

  
  

 


