
LIDT OM APP`EN

Formålet med App´en er, at undersøge om Augmented Reality kan understøtte 
undervisningen på erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på tegningsforstå-
elsen.

App´en fungerer helt overordnet sådan, at du scanner en QR kode som henviser 
til en 3D model, evt med flere lag.

For at få oversat din tegning til AR med tilhørende QR kode, kan du gøre 2 ting:

1. Du sender din tegning til Videnscenter for Håndværk - Design og Arkitek 
 tur på mail: LMOS@nextkbh.dk i et af følgende programmer eller formater:

 Sketchup
 Solidworks
 Fusion 360
 Autocad 3D

 .OBJ (med MTL og textures)
 .PLY
 .STL
 .GLTF2
 .FBX
 .3MF

 Så får du hurtigst muligt en qr kode tilbage.

2. Du vil forstå maskinen bagved og har lyst til at dykke ned i (forholdsvist  
 simpel) kodning og har adgang til en server. Så følger du guiden herefter.



.JSON

Server

• OBJ (med MTL og textures)
• PLY
• STL
• GLTF2
• FBX
• 3MF
• ZIP (indeholdende ovenstående formater)

• OBJ (med MTL og textures)
• PLY
• STL
• GLTF2
• FBX
• 3MF
• ZIP (indeholdende ovenstående formater)



OPBYGNING

App’en kan for en QR-kode vise en eller flere modeller (i et eller flere lag). Den 
kan således bruges til at vise forskellige faser i et byggeri eller forskellige aspek-
ter, osv. For at kunne indeholde titel på model samt beskrivelse af lag linker 
QR-koden derfor ikke direkte til 3D-modellen, men til en beskrivelse af modeller-
ne. 
App’en benytter sig af JSON-formatet til at beskrive modellerne. QR-koden skal 
pege på denne beskrivelse.
Denne beskrivelse benævnes “metadata” for en QR-kode. Beskrivelsen indehol-
der overordnet information om modellen (f.eks. hvilken 3D-model, der skal vises 
som default), samt yderligere information om hver enkelt lag (herunder titel og 
link).

SERVER

3D filerne skal ligge på en server som app´en kan tilgå. Det vil sige at serveren 
ikke må være beskyttet af brugernavn/adgangskode. Lige her skal du nok forbi 
din IT afdeling.

3D FORMATER

UNDERSTØTTEDE FORMATER

VIHDA AR understøtter følgende 3D-formater:
• OBJ (med MTL og textures)
• PLY
• STL
• GLTF2
• FBX
• 3MF
• ZIP (indeholdende ovenstående formater)

Specielt ift. OBJ: For at sikre at app’en kan finde og indlæse materials (MTL) 
samt
textures i OBJ-formatet anbefales det kraftigt at lave en zip-fil af filerne, før de 
lægges
på serveren. Dette mindsker desuden størrelsen på filen.
Bemærk at hvert lag skal i sin egen zip-fil.

Indhold i .zip filen - indeholder OBJ filen, MTL filen samt de materialer modellen 
indeholder. Sketchup eksporterer det hele.



EKSPORT AF 3D-MODELLER

App’en benytter metrikken “meter”, hvilket vil sige at 1 meter i modellen svarer 
til 1 meter i virkeligheden. Da flere af de understøttede formater ikke specifice-
rer hvilken metrik de er eksporteret i, kan størrelsesforholdet i den eksporterede 
model altså være forkert.

Det er derfor vigtigt at vælge “meter” under eksporten af 3D-modellerne. App’en 
forsøger at gætte sig til, om der er brugt millimeter under eksporten ved at se på 
den eksporterede fils rumfang, og i så fald skalere den ned til meter. Det frem-
bringer dog synlig fald i kvalitet samt artefakter, specielt på skyggerne.

I Sketchup feks. ændrer du til meter under ”Window - Model Info - Units”



METADATA STRUKTUR

Herunder en beskrivelse af hvordan opbygningen ser ud hvis du har lyst til at gå 
dybere i forståelsen af programmeringen. Hvis ikke springer du det bare over og 
anvender 
Strukturen på metadata formatet ser således ud:

FELTER

Version: Heltal.

Versionen er for at kunne skelne evt. kommende ændringer i formatet. App’en
understøtter pt. version 1.

Default ID: Streng.

Et af ID’erne fra listen af modeller. Dette peger på den model, der skal vises som
den første, når man har scannet QR-koden.

Model ID: Streng.

- Version
- ID på model, som skal vises som default, når man scanner QR-koden
- En eller flere modeller:
- ID
- Titel
- URL til faktisk model

Et unikt ID for modellen. Det kan være f.eks. “1”, “Model 1” eller “Lag 1”.

Titel: Streng.
En titel, der beskriver modellen. Det kan være f.eks. “Fase 1” eller “Forskallings-
elementer”.

URL: Streng.
Absolut URL til modellen. F.eks. “https://xxx.dk/modeller/forskalling.zip” eller “htt-
ps:// xxx.dk/fase_1.stl”



JSON FORMAT

JSON formatet ser således ud: 

{
 ”version”: <int>,
 ”defaultId”: <string>,
 ”models”: [
 {
 ”id”: <string>,
 ”title”: <string>,
 ”url”: <string>
 },
 ...
 ]
 
Eksempel på en model med 4 lag

 {
 ”version”: 1,
 ”defaultId”: ”1”,
 ”models”: [
 {
 ”id”: ”1”,
 ”title”: ”Fuld”,
 ”url”: ”https://xxx.dk/Betontrappe_fuld.zip”
 },
 {
 ”id”: ”2”,
 ”title”: ”Armering”,
 ”url”: ”https://xxx.dk/Betontrappe_armering.zip”
 },
 {
 ”id”: ”3”,
 ”title”: ”Forskalling”,
 ”url”: ”https://xxx.dk/Betontrappe_forskalling.zip”
 },
 {
 ”id”: ”4”,
 ”title”: ”Beton”,
 ”url”: ”https://xxx.dk/Betontrappe_beton.zip”
 }
 ]
 }

JSON kan valideres ved at søge på JSON validator på DuckDuckGo: 

https://duckduckgo.com/?q=json+validator&ia=answer

https://duckduckgo.com/?q=json+validator&ia=answer


QR-KODER

Der er ikke nogen specielle krav til QR-koden. Det skal dog siges, at den kan 
være
nemmere at scanne, hvis URL’en, den peger på, er relativt kort. Det gør, at felter-
ne i
koden er større og dermed nemmere for scanneren at aflæse.

GENERERING AF QR-KODER

QR-koder kan genereres adskillige steder online. Et gode site er QR Code Gene-
rator:

https://www.the-qrcode-generator.com

https://www.the-qrcode-generator.com


Herunder hvad du skal copy/paste ind i JSON validatoren ved henholdsvist 1,2 eller 3 
lag. Markeret med gult hvilke felter der skal rettes i, resten skal i bare lade stå. :)

1 LAG: 
{
 ”version”: 1,
 ”defaultId”: ”1”,
 ”models”: [
 {
 ”id”: ”1”,
 ”title”: ”TITEL”,
 ”url”: ”https://JERES SERVER/NAVNPÅFIL”
 }
 ]
 }

2 LAG
 {
 ”version”: 1,
 ”defaultId”: ”1”,
 ”models”: [
 {
 ”id”: ”1”,
 ”title”: ”TITEL”,
 ”url”: ”https://JERES SERVER/NAVNPÅFIL”
 },
 {
 ”id”: ”2”,
 ”title”: ”TITEL”,
 ”url”: ”https://JERES SERVER/NAVNPÅFIL”
 }
 ]
 }

3 LAG
 {
 ”version”: 1,
 ”defaultId”: ”1”,
 ”models”: [
 {
 ”id”: ”1”,
 ”title”: ”TITEL”,
 ”url”: ”https://JERES SERVER/NAVNPÅFIL”
 },
 {
 ”id”: ”2”,
 ”title”: ”TITEL”,
 ”url”: ”https://JERES SERVER/NAVNPÅFIL”
 },
 {
 ”id”: ”3”,
 ”title”: ”TITEL”,
 ”url”: ””https://JERES SERVER/NAVNPÅFIL”


