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Handboken är tänkt att användas av museer, kulturvårdare och engagerade amatörer för att 

dokumentera och undersöka ytor på föremål som är svårtolkade eller svårdokumenterade 

med traditionella metoder. Metoden består av tre delar: en praktisk del med fotografering 

av objektet, en del där man importerar bilderna i en speciell mjukvara och en frivillig del 

som innebär exportering av bilder med valfri ljussättning och redigering i bildbehandlings-

program. Dessa beskrivs ytligt i handboken och vill man ha ytterligare information 

rekommenderas att man besöker sidan: http://culturalheritageimaging.org/ 

 

Handbok sammanställd av Magnus Mårtensson. 

2014-09-18 

 

Version 1.0 

 

Författaren vill tacka de som har gjort handboken möjlig. Det inkluderar: 

Lunds Universitets Historiska Museum, Ystads Fornminnesförening, Gotlands Museum 

och Studio Västsvensk Konservering 
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Introduktion 
Reflectance Transformation Imaging (RTI) är en fotografisk metod som ger möjlighet att 

studera ett föremål i en dator genom att lägga ljuset från olika vinklar, släpljus. Förutom 

detta ger metoden, genom digital manipulation, möjlighet till att se mycket små detaljer på 

en yta och i vissa fall detaljer som inte går att se med blotta ögat. Metoden är både enkel 

och billig och kräver inte mycket tid eller personal. Beroende på vilken teknik man 

använder så krävs det antingen att man är två eller tre personer för att genomföra en RTI-

fotografering. Uppställning och fotografering av ett större föremål tar ungefär 30 minuter 

och behandling med mjukvara ca 15 minuter. Det största föremål som kan fotograferas med 

metoden är ungefär två meter i diameter. Skall man fotografera större föremål kan man 

dock dela upp dessa i flera ytor och på så sätt studera dessa ytor separat. 
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Metoden 
RTI-metoden kräver enbart: 

• Digital kamera 

• Separat blixt 

• Stativ 

• Två svarta (eller röda) sfärer 

• Dator 

Digital kamera 

Kameran som används måste ha en manuell inställning där bländare, exponering och blixt 

kan kontrolleras manuellt utan att kameran automatiskt ändrar dessa inställningar inför 

varje bild. Kameran måste också kunna kontrolleras från avstånd, eftersom man kan behöva 

göra om hela fotoarbetet om man råkar flytta den (genom att man nuddar den eller genom 

en plötslig vindpust t.ex.) under RTI-undersökningen. Kameran kontrolleras lättast med 

hjälp av en USB-kabel kopplad till datorn och ett program som ger möjlighet till 

fjärrkontroll (många kameror kommer med sådana program idag) eller med en fysisk 

fjärrkontroll. För att undvika geometriska förvrängningar i bilden används normalobjektiv. 

Separat blixt 

Den separata blixten kan vara en konstant lysande lampa eller en fotoblixt. Om en blixt 

används måste den vara synkroniserad med kameran så att den löser ut samtidigt som fotot 

tas. Detta görs lättast med en kabel till kameran, men mer praktiskt är om man har en 

lösning med fjärrutlösare. Eftersom blixten eller lampan måste befinna sig på samma 

avstånd i varje bild, behöver man ett mått så att man kan hålla detta avstånd. Det enklaste är 

att använda sig av ett snöre, med en längd på ca 3–4 gånger föremålets diameter, som man 

knyter fast i blixten eller lampan.  

Stativ 

Stativet skall vara stabilt (tungt) nog för att inte påverkas av omständigheterna kring RTI-

undersökningen. Om undersökningen sker utomhus, måste stativet kunna stå emot eventuell 
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vind, alternativt väntar man tills vinden avtagit. Vid undersökningar av stora föremål på 

mark/golv krävs att stativet är tillräckligt högt så att föremålet eller den undersökta ytan får 

plats på en bild. 

Två svarta (eller röda) sfärer 

 
Metoden använder sig av två sfärer som är placerade så nära föremålet som möjligt och 

som befinner sig i bild. Eftersom programmet använder sig av de vita ljuspunkter där 

blixten reflekteras i dessa sfärer för att bedöma vilken vinkel som blixten eller lampan 

befinner sig i så behöver de vara blanka. Oftast använder man sig av svarta sfärer, men man 

kan också använda sig av röda sfärer. Vi förutsätter att man använder sig av svarta sfärer i 

detta fall. Dessa kan behöva fästas på stativ om föremålet som fotas sitter på t.ex. en vägg. 

Anledningen till att man har två sfärer är för att man skall kunna fortsätta undersökningen 

även om en av sfärerna har rört sig (i senare utgåvor av mjukvaran kommer dock bägge 

sfärerna att användas under importeringen i mjukvaran). 

Tips: 

 
Sfärerna man använder sig av skall helst vara i olika storlek, beroende på hur stort föremål 

man undersöker. Normalt används svarta snooker-bollar, men för mindre föremål kan t.ex. 

svartlackerade kullagerkulor användas. Eftersom stora sfärer kan medföra stora skuggor då 

man undersöker små föremål så rekommenderas så små sfärer som möjligt. I bilden skall 

sfären helst ha en diameter på 250 pixlar, så välj en lagom storlek till det föremål som skall 

undersökas. 
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Dator 

På datorn skall programmen ”RTI-Builder” och ”RTI-Viewer” vara installerade. Dessutom 

skall tillägget ”PTM-Fitter” vara nedladdat. Övriga program som kan vara bra är ett 

program som ändrar flera filnamn samtidigt (för att ändra från stora bokstäver i filnamnen 

till små bokstäver) och PTM-Viewer, även om vi inte kommer att gå igenom användningen 

av det programmet här. 

RTI-Builder: 

http://culturalheritageimaging.org/What_We_Offer/Downloads/Process/index.html 

RTI-Viewer: 

http://culturalheritageimaging.org/What_We_Offer/Downloads/View/index.html 

PTM-Fitter & PTM-Viewer: 

http://www.hpl.hp.com/research/ptm/downloads/download.html 

Dessa program är gratis att ladda ner och använda. 

  

http://culturalheritageimaging.org/What_We_Offer/Downloads/Process/index.html
http://culturalheritageimaging.org/What_We_Offer/Downloads/View/index.html
http://www.hpl.hp.com/research/ptm/downloads/download.html


 RTI-Fotografering 8 

Uppställning 

Föremål på mark/golv 

Om det går, så är det enklast att placera stativet ovanför föremålet. 

 

Kameran riktas nedåt, 90° gentemot föremålet och centreras på ytan som skall undersökas. 

Lite yta utanför föremålet får gärna vara i bild, där kulorna kan placeras. Sfärerna placeras 

så nära föremålet som möjligt, på muttrar eller plana brickor så att de inte rullar iväg. 

Sfärerna skall dessutom helst vara i plan med föremålet, men kan ligga ovanför om 

föremålet som skall undersökas t.ex. är fäst i golvet. Om föremålet har ett stort djup kan 

sfärerna fästas på andra stativ eller ställ för att få upp dem i höjd med föremålets plan. 
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Ta en testbild med blixten vid 65° vinkel från föremålets yta. Kameran skall befinna sig 90° 

gentemot ytan, så blixten kommer att vara vinklad ungefär 2/3 av vägen upp till kameran. 

Använd snöret så att blixten befinner sig i rätt avstånd från föremålet när du tagit testbilden. 

Du kan nu justera bländaren, exponeringen eller blixten så att bilden har en lagom ljus-

sättning. Samtidigt kan du justera kameran så att fokus ligger på föremålets yta. Se till att 

kameran är inställd på manuell inställning, så att den inte ställer om sig automatiskt när du 

tar nästa bild. 

Tips: 

  
Bilden till vänster är överexponerad. Bilden till höger har en lagom exponering. I 

programmet som används kan man se det i spektrat i det övre högra hörnet. 

Nu kan man börja fotografera. 
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Tips: 

Knyt gärna fast snöret som används för att hålla blixten på jämnt avstånd i en pinne, så 

slipper du riskera att du nuddar föremålet med fingrarna eller obekväma arbetsställningar, 

t.ex. på knä. Se bilden ovan. 
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Vertikala föremål/ytor 

I detta fall placeras stativet på ett lagom avstånd från föremålet så att hela ytan som skall 

undersökas finns med i kameran. 

 

Kameran riktas 90° gentemot föremålet och centreras på ytan som skall undersökas. Lite 

yta utanför föremålet får gärna vara i bild, där kulorna kan placeras. Kulorna placeras på 

stativ, så nära föremålet som möjligt. Kulorna skall dessutom helst vara i plan med 

föremålet. 
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Ta en testbild med blixten i 65° vinkel från föremålets yta. Kameran skall befinna sig i 90° 

gentemot ytan, så blixten kommer att vara vinklad ungefär 2/3 av vägen upp till kameran. 

Använd snöret så att blixten befinner sig i rätt avstånd från föremålet när du tagit testbilden. 

Du kan nu justera bländaren, exponeringen eller blixten så att bilden har en lagom ljus-

sättning. Samtidigt kan du justera kameran så att fokus ligger på föremålets yta. Se till att 

kameran är inställd på manuell inställning, så att den inte ställer om sig automatiskt när du 

tar nästa bild. 

Tips: 

  
Bilden till vänster är överexponerad. Bilden till höger har en lagom exponering. I 

programmet som används kan man se detta i spektrat i det övre högra hörnet. 

Nu kan man börja fotografera. 
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Fotografering 

Fotograferingen sker genom att man ett antal gånger upprepar följande: Ta en bild, flytta på 

blixten och ta nästa bild. Blixten skall flyttas slumpmässigt och inte genom ett fast mönster, 

men skall i alla bilder befinna sig mellan 15° och 65° vinkel från ytan. Mät ut avståndet 

från ytan till blixten mellan varje bild så att blixten alltid är på samma avstånd med hjälp av 

snöret. Man använder också snöret för att se till så att blixten alltid pekar mot mitten av 

ytan som fotograferas. Därför skall snöret alltid läggas på samma plats på ytan då man 

mäter. Det rekommenderas att man tar 60 bilder runt om föremålet, men det räcker med 24 

bilder för att få ett bra resultat, eller 16 bilder om man har minimala möjligheter till 

undersökning. Observera att kameran absolut inte skall röras under fotograferingen. 

 

Om man använder datorn för att agera fjärrkontroll behövs tre personer, en som mäter 

avståndet med snöret, en som håller/flyttar blixten och en som använder datorn. 

Om man använder en fysisk fjärrkontroll behövs två personer, en som mäter avståndet med 

snöret och samtidigt använder fjärrkontrollen och en som håller/flyttar blixten. 
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Tips: 

För att hålla blixten riktad mot mitten av föremålet är det enklast om man kan fästa en 

stång i blixten som man kan lägga snöret parallellt med.  
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Importering (i RTI Builder) 
• Se till att filernas namn inte innehåller versaler. Det skall se ut så här: 

dsc_2350.jpg. Namn som DCS_2350.JPG accepteras inte av PTM Fittern, inte heller 

namn med versaler i filtypen, såsom dsc_2350.JPG. 

• Filerna skall ligga under en mapp som heter ”\jpeg-exports\”. Du får skapa den 

själv. 

• Det får inte finnas något mellanslag eller svenska tecken i filernas sökväg. Lägg 

dem därför på en plats såsom:  

C:\RTI\Exempel\jpeg-exports\ 

Lägg dem inte på en plats såsom: 

C:\Användare\Jag\Mina Dokument\Exempel på RTI\jpeg-exports\ 

• Radera de bilder som innehåller skuggor från stativet eller omgivningen eller ifall 

något annat kommit i vägen för motivet. 

Tips: 

Beroende på vilket operativsystem man använder, ligger mappar som ofta används för att 

lagra filer i sökvägar som innehåller mellanslag och/eller svenska tecken. T.ex. ligger både 

dokument-mappen och skrivbordet under mapparna ”Mina dokument” och ”Användare”. 

Skapa istället en mapp direkt under hårddisken, såsom: 

 C:\RTI\ 

Starta programmet RTI Builder. 

Tips: 

De filer som vi använder oss av är de med filändelserna .RTI och .PTM. Vi utgår från att 

du skall skapa RTI-filer med både HSH- och PTM-algoritm. .RTI-formatet är speciellt 

användbart på blanka, tredimensionella ytor, men innehåller färre filter gentemot .PTM-

formatet. Det enklaste sättet att skapa båda filformaten är att gå igenom dem en och en, 

men det går självklart att skapa enbart ett av filformaten. 
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Skriv in ett bra namn under ”Project Name” och markera ”Highlight Based (HSH Fitter)” 

under ”Operation Sequence”. 

 

Tryck på ”Start New Project”. 
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Tryck på ”Open Folder”. 

 

Markera mappen som innehåller \jpeg-exports\. I exemplet ovan skall det vara: 

C:\RTI\Exempel\ 

Tryck ”Open”. 

 

Fönstret ”Progress…” dyker upp och räknar upp till det antal bilder som mappen innehåller. 
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Du kan lägga till information i RTI-filen genom att skriva in nya värden under ”Project 

Properties” eller genom att lägga till nya fält med knappen ”Add” och ta bort fält med 

knappen ”Remove”. Om du har gjort några förändringar i RTI-filens information måste du 

trycka på knappen ”Save” för att den inte skall försvinna. 

Tips: 

 
Du kan också ta bort ytterligare filer som innehåller skuggor eller andra hinder som täcker 

detaljer i bilden. Du gör detta genom att markera en bild och trycka på ”Remove Picture”. 

Tryck ”Next”. 
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Markera en av de blanka sfärerna genom att klicka i bilden, hålla ner musknappen och dra 

pekaren över sfären. Ytan innanför markeringen blir grön. Tryck på ”Add Area”, Ytan 

innanför markeringen blir röd. Du kan ändra på storleken genom att dra i handtagen i 

hörnen på ytan och flytta på markeringen genom att klicka i mitten på ytan och dra i den 

med musen. 

 

Se till att ytan är större än sfären och att sfärens yttre kant är helt inom den röda ytan. 

Markera den andra sfären på samma sätt. Den första ytan blir blå. 
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När du är nöjd med hur stor yta du har markerat, tryck ”Detect Spheres”. 

 

Om den röda cirkeln inte ligger utmed sfärens kant i bilden till vänster, skall du: 

• Flytta cirkeln så att den är centrerad med sfären. Detta görs genom att klicka på 

korset mitten, hålla inne musknappen och dra den röda fyrkanten så att den är 

centrerad i mitten av sfären. 

• Ändra storleken på cirkeln genom att klicka på den röda fyrkanten på cirkelns 

högra kant, hålla inne musknappen och dra den röda fyrkanten så att den röda 

cirkeln ligger utmed sfärens kant. 

• Klicka på ”Set New Center” för att spara ändringarna. 
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Du kan byta bild genom att klicka på någon av bilderna till höger. 

Tips: 

Om du upptäcker att sfären ligger på olika plats i olika bilder har sfären (eller kameran) 

flyttat på sig under tagningen. I så fall, klicka på ”Sphere 2” och upprepa det ovanstående 

och se om även den andra sfären har flyttat på sig. Har den det, kan du antingen behöva ta 

bort ett antal bilder och börja om med importeringen av filer (starta om programmet), eller 

ta bort alla bilder och börja om med fotograferingen, beroende på hur många bilder som 

tagits innan sfärerna flyttat på sig. 

När du är klar, tryck på ”Next”. 
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Tryck på ”Highlight Detection”. Programmet kommer att arbeta en stund och när det är 

klart kommer den röda cirkeln försvinna runt sfären och ersättas av ett litet rött kryss i 

mitten på ljuspunkten på sfären. 

 

Om ljuspunkten inte har markerats ordentligt, tryck på ”Redo Process”.  

Sist av bilderna till höger ligger en bild på sfären med samtliga ljuspunkter från alla bilder. 

Genom att trycka på bilden kan man se vilka vinklar som blixten har befunnit sig i under 

fotografering. Om det är för glest mellan ljuspunkterna kan man behöva börja om. 

 

Tips: 

Tänk på att de allra flesta RTI-undersökningar kommer att ha tre glapp där stativets ben 

hindrar att man kan hålla blixten i de vinklarna. 

 Tryck på ”Next”. 
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Nu väljer du hur stor del av fotografierna som skall vara med i RTI-filen. Detta har i första 

hand betydelse för filens storlek, men man har också möjlighet att klippa bort detaljer som 

stör tolkningen av föremålet, såsom sfärerna som man använt för att skapa filen (men som 

alltså inte behöver vara med i den slutliga bilden). 

Markera ”Use Crop”. Välj ”Crop style”, antingen ”Rectangular” eller ”Free”. 

• Rectangular: Klicka i bilden och håll inne musknappen tills du täckt över ytan 

som du vill ha med i RTI-filen med grön färg. 

• Free: Klicka där du vill att markeringen skall starta. Klicka där du vill att varje 

hörn i markeringen skall vara. Avsluta med att klicka där markeringen startade. 
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Du kan justera markeringen genom att klicka och dra de gröna fyrkanterna i markeringens 

hörn. Vill du börja om kan du trycka på ”Clear crop”. 

Vi utgår nu från att du skall skapa RTI-filer med både HSH- och PTM-algoritm. Börja med 

HSH-algoritmen. Se till att sökvägen till hshfitter.exe finns under ”HSHFitter Location”. 

Annars, tryck på knappen ”Find” och leta reda på den på hårddisken. Sökvägen får inte 

innehålla mellanslag. 

Välj namn på RTI-filen som du skall skapa i rutan ”Output File Name”. 

Tips: 

Skalan ”Order” bestämmer hur många variabler som används för beräkningen av filen. ”3” 

ger störst fil, men ger också ett resultat närmast verkligheten, medan ”1” ligger längst ifrån 

verkligheten, men ger en mindre fil. Vanligtvis används ”2”. 

Här kan du också välja vilken sfär som skall användas under bearbetningen av RTI-filen. 

Vanligtvis används ”Sphere 1”. Om den första sfären har flyttat på sig under tagningen, 

men den andra sfären varit stillastående, väljs ”Sphere 2”. 

Tryck på ”Execute”. 

 

Programmet klipper nu till bilderna och beräknar RTI-filen, en gång för varje sfär. På 

högersidan kommer det att räknas upp till dubbla antalet bilder som tagits. 
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Efter en stund kommer en dialogruta upp där det står ”Fitting Completed”. 

 

Tryck ”OK”. Filen är nu färdig. Vi utgår från att du skall skapa RTI-filer med både HSH- 

och PTM-algoritm. Starta därför om Programmet (RTI Builder). 

 

Markera den här gången ”Highlight Based (PTM Fitter)” under ”Operation Sequence”. 

Tryck på ”Open Existing Project”. 

 



 RTI-Fotografering 26 

I mappen som innehåller \jpeg-exports\ finns nu en .xml fil. I exemplet i början på kapitlet 

var det:  

C:\RTI\Exempel\ 

Markera filen och tryck ”Open”. 

 

Tryck ”Yes”. 

 

Bilderna laddas in, och dialogrutan räknar upp till det antal bilder som tagits. 
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Du får återigen möjlighet att välja hur stor del av fotografierna som skall vara med i RTI-

filen.  

Markera ”Use Crop”. Välj ”Crop style”, antingen ”Rectangular” eller ”Free”. 

• Rectangular: Klicka i bilden och håll inne musknappen tills du täckt över ytan 

som du vill ha med i RTI-filen med grön färg. 

• Free: Klicka där du vill att markeringen skall starta. Klicka där du vill att varje 

hörn i markeringen skall vara. Avsluta med att klicka där markeringen startade. 
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Se till att sökvägen till PTMfitter.exe finns under ”PTMFitter Location”. Annars, tryck på 

knappen ”Find” och leta reda på den på hårddisken. Sökvägen får inte innehålla mellanslag. 

Välj namn på RTI-filen som du skall skapa i rutan ”Output File Name”. 

Tips: 

Du kan välja att förminska filen genom att markera ”Resize” och skriva in en ny storlek 

till höger. Detta är framförallt viktigt om man vill skapa en liten RTI-fil, men gör man 

bilden för liten kan det vara svårt att se detaljer.  

En liknande inställning är färginställningen under ”PTM type”. Här väljer du antingen 

”LRGB” eller ”RGB”. ”LRGB” skapar en mindre fil, där färginformationen inte är lika 

exakt. Detta är speciellt tydligt i blanka material som metaller. 

Här kan du också välja vilken sfär som skall användas under bearbetningen av RTI-filen. 

Vanligtvis används ”Sphere 1”. Om den första sfären har flyttat på sig under tagningen, 

men den andra sfären varit stillastående, väljs ”Sphere 2”. 

Tryck på ”Execute”. 

 

Programmet klipper nu till bilderna och beräknar den andra RTI-filen. På högersidan 

kommer det att räknas upp till dubbla antalet bilder som tagits. 

Efter en stund kommer en dialogruta upp där det står ”Fitting Completed”. 
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Tryck ”OK”. Filerna är nu färdiga. De färdiga filerna finns i mappen \finished_files\. I  

exemplet i början på kapitlet är det alltså:  

C:\RTI\Exempel\finished_files\ 

Filerna är av typen .RTI och .PTM 

Tips: 

 

Om det ovanstående felmeddelandet kommer upp istället för ”Fitting completed” (Notera 

”Unknown file type: .JPG”), så innehåller någon/några av bildfilernas namn versaler. I 

detta fall filändelsen (.JPG istället för .jpg). Byt ut alla versaler i filnamnet och börja om. 
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Undersökning (i RTI Viewer) 
Tips: 

Om du använt ovanstående guide för importering av bildfiler till två RTI-filer (med 

filändelserna .RTI och .PTM), så skall dessa filer ligga i mappen \finished_files\. Vi börjar 

med att öppna .RTI-filen och öppnar sedan .PTM-filen. 

.RTI 

Öppna programmet RTI Viewer. 

 

Tryck på den översta knappen till höger ( ). 

 

Vi börjar med att öppna filen med ändelsen .RTI. Tryck på ”Open”. 
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Filen laddas och programmet räknar upp till 100 %. 

 

RTI-filen är nu laddad och du kan börja undersöka föremålet med de olika ljussättningarna 

som finns tillgängliga i programmet. De två grundläggande undersökningsmöjligheterna är 

Ljussättning och Zoom. 

• Ljussättning: Ljuskällan kan flyttas dynamiskt över föremålet genom att klicka 

eller klicka och dra till olika positioner i den gröna sfären i det övre vänstra hörnet.  

• Zoom: Man kan förstora olika delar av bilden genom att: 
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o Klicka i boxen under ”Zoom” till höger om ljussättningssfären och ändra 

värdet genom att skriva in ett nytt eller genom att trycka på upp- eller 

nerpilarna. 

o Dra i det nedre högra hörnet på den röda fyrkanten på översiktsbilden i 

det nedre högra hörnet av skärmen. Genom att dra i den röda fyrkanten 

kan man förstora olika delar av bilden. 

o Använd hjulet på musen i antingen den stora bilden eller i översiktsbilden 

i nedre högra hörnet. Genom att rulla hjulet framåt förstorar du, och 

genom att rulla hjulet bakåt förminskar du bilden. 

Tips: 

 

Man kan få en känsla av var ljuskällan ligger i bilden genom att tänka på den gröna sfären 

som en av de svarta sfärerna som använts under fotograferingen. Den ljusa punkten 

representerar ljuspunkterna i samma sfärer. När filen laddats ligger ljuset rakt 

framifrån/uppifrån föremålet (vänstra sfären), och för att få släpljus i bilden klickar man i 

sfärens periferi (högra sfären). 
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.RTI Filter 

Klicka i boxen under ”Rendering Mode”. I en RTI-fil med formatet .RTI kan man enbart 

välja ”Specular Enhancement”. 

 

Specular Enhancement är ett matematiskt filter som förändrar (förstärker) materialets 

blankhet och ökar känslan av detaljers djup. Filtret har tre inställningar: 

• Kd (Diffuse Color): Inställningen ändrar hur mycket av föremålets färg som visas 

i bilden. Vid 0 % förkastas all färginformation. 

• Ks (Specularity): Inställningen ändrar hur reflektiv (blank) ytan är. Vid 0 % 

förkastas all information om föremålets djup och beter sig som ett vanligt foto 

(ljussättningen kan fortfarande förändras). 

• N (Highlight Size): Inställningen ändrar hur stor area som påverkas av 

blankheten. Vid låga värden är arean stor och matt. Vid höga värden är ytan liten 

och blank. 
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.PTM 

Öppna programmet RTI Viewer. 

 

Tryck på den översta knappen till höger, som ser ut som ett dokument som läggs i en 

arkivmapp ( ). 

 

Öppna nu filen med ändelsen .PTM. Tryck på ”Open”. 
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Filen laddas och programmet räknar upp till 100 %. 

 

RTI-filen är nu laddad och du kan börja undersöka föremålet med de olika ljussättningarna 

som finns tillgängliga i programmet. De två grundläggande undersökningsmöjligheterna är 

Ljussättning och Zoom. 

• Ljussättning: Ljuskällan kan flyttas dynamiskt över föremålet genom att klicka 

eller klicka och dra till olika positioner i den gröna sfären i det övre vänstra hörnet.  

• Zoom: Man kan förstora olika delar av bilden genom att: 
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o Klicka i boxen under ”Zoom” till höger om ljussättningssfären och ändra 

värdet genom att skriva in ett nytt eller genom att trycka på upp- eller 

nerpilarna. 

o Dra i det nedre högra hörnet på den röda fyrkanten på översiktsbilden i 

det nedre högra hörnet av skärmen. Genom att dra i den röda fyrkanten 

kan man förstora olika delar av bilden. 

o Använd hjulet på musen i antingen den stora bilden eller i översiktsbilden 

i nedre högra hörnet. Genom att rulla hjulet framåt förstorar du, och 

genom att rulla hjulet bakåt förminskar du bilden. 

Tips: 

 

Man kan få en känsla av var ljuskällan ligger i bilden genom att tänka på den gröna sfären 

som en av de svarta sfärerna som använts under fotograferingen. Den ljusa punkten 

representerar ljuspunkterna i samma sfärer. När filen laddats ligger ljuset rakt 

framifrån/uppifrån föremålet(vänstra sfären), och för att få släpljus i bilden klickar man i 

sfärens periferi (högra sfären). 
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.PTM Filter 

Klicka i boxen under ”Rendering Mode”. Med en RTI-fil med formatet .ptm kan man välja 

åtta olika filter: 

 

Diffuse Gain är ett matematiskt filter som ökar intrycket av djup i bilden. Filtret gör detta 

genom att öka ytans lutning i fördjupningar i bilden. Filtret har en inställning: 

• Gain: Inställningen bestämmer hur mycket lutningen i fördjupningar ökar. Vid 

höga värden ökar lutningen mer.  
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Specular Enhancement är ett matematiskt filter som förändrar (förstärker) materialets 

blankhet och ökar känslan av detaljers djup. Filtret har tre inställningar: 

• Kd (Diffuse Color): Inställningen ändrar hur mycket av föremålets färg som visas 

i bilden. Vid 0 % förkastas all färginformation. 

• Ks (Specularity): Inställningen ändrar hur reflektiv (blank) ytan är. Vid 0 % 

förkastas all information om föremålets djup och beter sig som ett vanligt foto 

(ljussättningen kan fortfarande förändras). 

• N (Highlight Size): Inställningen ändrar hur stor area som påverkas av 

blankheten. Vid låga värden är arean stor och matt. Vid höga värden är ytan liten 

och blank. 

 

Normal Unsharp Masking är ett matematiskt filter som ökar lutningen och 

färgförändringen vid kanter på detaljer i bilden, vilket gör att kontrasten och (till viss del) 

blankheten ökar vid dessa kanter. Filtret har två inställningar: 

• Gain: Inställningen bestämmer hur mycket lutningen och färgförändringen vid 

kanter ökar. Vid höga värden ökar dessa mer. 

• Environment: Inställningen ändrar hur stor area som påverkas av indirekt ljus. 

Vid höga värden är arean större. 
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Image Unsharp Masking är ett matematiskt filter som ökar färgförändringen i luma (d.v.s. 

den akromatiska svart-vita delen av färgen i en YUV färgrymd) vid kanter på detaljer i 

bilden, vilket gör att kontrasten ökar vid dessa kanter. Filtret har en inställning: 

• Gain: Inställningen bestämmer hur mycket färgförändringen vid kanter ökar. Vid 

höga värden ökar dessa mer. 

 

Luminance Unsharp Masking är ett matematiskt filter som ökar färgförändringen i 

luminans (d.v.s. den akromatiska svart-vita delen av färgen i en LRGB färgrymd) vid 

kanter på detaljer i bilden, vilket gör att kontrasten och blankheten ökar vid dessa kanter. 

Filtret har en inställning: 
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• Gain: Inställningen bestämmer hur mycket färgförändringen vid kanter ökar. Vid 

höga värden ökar dessa mer. 

 

Coefficient Unsharp Masking är ett matematiskt filter som ökar kontrasten mellan 

områden med olika blankhet (genom att öka koefficienten som hanterar blankhet i den 

matematiska funktionen). Filtret har en inställning: 

• Gain: Inställningen bestämmer hur mycket kontrasten mellan olika blanka 
områden ökar. Vid höga värden ökar detta mer. 
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Static Multi Light är ett filter som försöker lägga bra ljus och kontrast i alla delar av 

bilden och därmed i alla detaljer. Detta görs genom att bilden delas in i ett antal rutor som 

alla får olika ljussättning beroende på vilken ljussättning som ger bäst kontrast i just den 

rutan. Eftersom filtret först ställer in ljussättningen som ger bäst kontrast för hela bilden, 

och sedan utgår från den då bilden delas in i mindre och mindre rutor, så skiljer sig inte 

ljussättningen mellan två angränsande rutor mycket, vilket gör att man får en mjuk 

övergång över hela bilden. Om man trycker på ”Advanced Settings” finns tio inställningar 

för filtret: 

• Local offset: Sätter en gräns på hur stor skillnad i vinkel som ljussättningen kan 

ha, utgående från ljussättningen som gav bäst kontrast för hela bilden. Ju mindre, 

desto färre ”ljusskällor” syns i bilden.  

• Tile size (px): Ställer in storleken på rutorna i kvadratpixel (pixel x pixel). Ju 

mindre, desto mjukare blir övergången i ljussättning över hela bilden. 

• N. initial tiles: Ställer in antalet rutor som bilden först delas in i. Ju lägre, desto 

mindre risk finns det för artefakter (förvrängningar) i bilden. 

• Sharpness operator: Ställer in vilken differentialoperator som används för att 

räkna ut vilken ljussättning som ger bäst kontrast i varje ruta. 

• Light Sampling: Ställer in om ljusriktningen i rutorna skall förhålla sig till en 

isotrop (symmetrisk) strategi eller en anisotrop (osymmetrisk) strategi. 

• K1 (Sharpness)(0-1): Ställer in hur viktigt det är att få hög kontrast i varje ruta, 

med ett värde från 0,0 till 1,0. 

• K2 (Lightness)(0-1): Ställer in hur viktigt det är att få bra ljus i varje ruta, med ett 

värde från 0,0 till 1,0. 

• Threshold (0-1): Ställer in ett gränsvärde för valet av ljusriktningar som jämförs 

med varandra i varje ruta. 

• Smoothing filter: Ställer in hur stor yta (i antalet rutor) som filtret skall jämna ut 

ljusriktningen över. Större yta ger en mer homogen ljussättning över hela bilden. 

• N. iteration smoothing: Ställer in hur många gånger som filtret skall jämna ut 

ljussättningen, från 0 till 10. Fler gånger ger en mer homogen ljussättning över 

hela bilden. 
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Dynamic Multi Light är ett filter som försöker lägga bra ljus och kontrast i alla delar av 

bilden och därmed i alla detaljer. Detta görs genom att bilden delas in i ett antal rutor som 

alla får olika ljussättning beroende på vilken ljussättning som ger bäst kontrast i just den 

rutan. Filtret utgår från den ljussättning som man ställer in i den gröna sfären och delas 

sedan in i mindre och mindre rutor, så att inte ljussättningen skiljer sig mycket mellan två 

angränsande rutor, vilket gör att man får en mjuk övergång över hela bilden. Filtret har två 

inställningar: 

• Tile size (px): Ställer in storleken på rutorna i kvadratpixel (pixel x pixel). Ju 

mindre, desto mjukare blir övergången i ljussättning över hela bilden. 

• Offset: Sätter en gräns på hur stor skillnad i vinkel som ljussättningen kan ha, 

utgående från den ljussättning som man ställer in i den gröna sfären. Ju mindre, 

desto färre ”ljusskällor” syns i bilden.  

Om man trycker på ”Advanced Settings” finns ytterligare sju inställningar för filtret: 

• Sharpness operator: Ställer in vilken differentialoperator som används för att 

räkna ut vilken ljussättning som ger bäst kontrast i varje ruta. 

• Light Sampling: Ställer in ifall ljusriktningen i rutorna skall förhålla sig till en 

isotrop (symmetrisk) strategi eller en anisotrop (osymmetrisk) strategi. 

• K1 (Sharpness)(0-1): Ställer in hur viktigt det är att få hög kontrast i varje ruta, 

med ett värde från 0,0 till 1,0. 

• K2 (Lightness)(0-1): Ställer in hur viktigt det är att få bra ljus i varje ruta, med ett 

värde från 0,0 till 1,0. 
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• Threshold (0-1): Ställer in ett gränsvärde för valet av ljusriktningar som jämförs 

med varandra i varje ruta. 

• Smoothing filter: Ställer in hur stor yta (i antalet rutor) som filtret skall jämna ut 

ljusriktningen över. Större yta ger en mer homogen ljussättning över hela bilden. 

• N. iteration smoothing: Ställer in hur många gånger som filtret skall jämna ut 

ljussättningen, från 0 till 10. Fler gånger ger en mer homogen ljussättning över 

hela bilden. 
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Redigering (och exportering) 
När man har ställt in en bra ljussättning i RTI Viewer för en specifik detalj (eller hela 

föremålet) kan nästa steg vara att spara bilden för bildredigering. I programmet finns 

möjlighet att exportera enbart bilden som syns i det vänstra fältet. Detta görs genom att 

trycka på knappen som ser ut som en kamera och två foton ( ). 

Exportera så många bilder som du känner att du behöver för att få med alla detaljer i 

föremålet. 

Tips: 

Eftersom bilderna skall läggas samman till en helhet i bildredigeringsprogrammet, spelar 

det ingen roll om delar av föremålet inte är synliga p.g.a. t.ex. ljus eller mörker. Det viktiga 

är att alla detaljer är tydliga i någon av de bilder som exporteras: 
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Exempel 

Tips: 

Här nedan följer ett exempel på hur ett bildredigeringsprogram kan användas för att 

dokumentera detaljer framtagna från RTI Viewer. De exempel som visas är från 

bildredigeringsprogrammet GIMP. Självklart kan andra program användas, men samma 

principer gäller. 

Importera bilderna som lager i bildredigeringsprogrammet (I GIMP klickar man på ”Arkiv” 

och sedan ”Öppna som lager…”). 

De olika bilderna lägger sig nu ovanför varandra och kan hittas i fönstret för lager (om 

fönstret inte ligger öppet, tryck ”Fönster” och sedan ”Lager – Penslar”). 

 

Om föremålet består av flera RTI-undersökningar kan man förstora ritytan tillräckligt 

mycket för att kunna flytta runt lagren och sedan arrangera dem ovanpå och bredvid 

varandra så att hela föremålet är med i bilden och ser helt ut. Man kan behöva beskära olika 

bilder om ljussättningen stör ut de andra bilderna för mycket. Bilden nedan är uppbyggd av 

sex olika bilder i olika lager med olika grad av genomskinlighet. 
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I exemplen nedan kan man se hur två lager ger bra information om gravstenens olika 

detaljer, medan en del av informationen försvinner p.g.a. ljussättningen. I bilden till vänster 

ser man tydligt detaljerna till vänster i bilden medan detaljerna till höger i bilden inte går att 

tolka där reflektionerna från ljuskällan gör bilden för ljus. I bilden till höger ser man istället 

detaljerna till höger tydligt, medan detaljerna till vänster är omöjliga att tolka. 

  

Genom att lägga dessa lager ovanpå varandra och genom att göra det ena lagret 

genomskinligt (i detta fall ligger den vänstra bilden över den högra och har en opacitet på 

60 %) kan man få en översiktsbild där detaljerna i alla delar av bilden är lättolkade. Se 

bilden nedan. 
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För dokumentation skapas ytterligare ett tomt lager som läggs överst. En lagom stor pensel 

väljs som skissverktyg och man kan börja skissa in detaljer i föremålet. Det är enklast om 

man arbetar med ett något genomskinligt lager. 50–80 % brukar vara bra. Gör lagret 

ogenomskinligt när du har skissat färdigt. Om man vill dokumentera olika detaljer för sig 

kan man skapa nya genomskinliga lager och dokumentera dessa detaljer på de nya lagren. 

Man kan sedan välja bort olika lager då man sparar sin fil. 
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Skapa ett vitt lager (eller ett svart om du jobbar med ljusa färger) mellan skisslagren och de 

underliggande lagren med bilder. Du kan göra detta osynligt när du arbetar med skissen, 

men det är bra att kunna gå fram och tillbaks mellan att ha en kontrasterande bakgrund och 

att titta på bilderna så att man ser felaktigheter som kan ha uppstått p.g.a. t.ex. skuggor 

lättare. 

 

När du är färdig behåller du det vita lagret synligt och exporterar i det filformatet som du 

vill spara dokumentationen i. 
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