
Új módszerek a háromdimenziós

objektum-rekonstrukció és
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1. Bevezető

A számı́tógépes látás különleges és fontos tudományterület, amely azt a célt tűzte

ki maga elé, hogy a számı́tógépeket az emberéhez hasonló képességekkel lássa el.

A ”látás” képességével felruházott számı́tógépek egyre több, korábban gépek által

megvalóśıthatatlan feladat elvégzésére képesek, amely felhasználási területek so-

kaságát nyitja meg előttük. Néhány jellemző alkalmazás például az ipari rend-

szerek autonóm megfigyelése és vezérlése, a számı́tógépes modellezés támogatása,

de a számı́tógépes látás képes lehet az ember-számı́tógép együttműködés meg-

reformálására is új kommunikációs módszerek bevezetése révén. Ehhez azon-

ban először képfeldolgozási és képfelismerési feladatok sokaságát kell még meg-

oldani. Ilyen feladat lehet például a jellemző pontok keresése és követése, ob-

jektumok felismerése és azonośıtása egy képsorozaton belül, illetve ezen objek-

tumok helyzetének feltérképezése, irányuknak és szerkezetüknek megbecslése. A

számı́tógépes látás bonyolult és kih́ıvásokkal teli témaköre számos kutató érdeklő-

dését keltette fel. A folyamatos fejlődésnek és a megoldandó feladatok nagy

számának köszönhetően a tudomány ezen területe érdekes, és a jövőben is sok

problémával képes ellátni a kutatókat.

A képfeldolgozás talán legdinamikusabban fejlődő területe a 3D számı́tógépes

látás. Ez a terület a számı́tógépek forradalmától fűtve hatalmas fejlődésen ment

keresztül az elmúlt évek során. A gyors technikai fejlődés következtében a számı́tó-

gépek teljeśıtménye rohamosan növekedett, miközben az áruk drasztikusan csök-

kent. Ennek eredményeképpen elterjedtek a számı́tásigényes és emiatt korábban

kevésbé alkalmazható 3D algoritmusok, illetve megnýılt az út az újabb és egyre

kifinomultabb módszerek előtt. Ez a tendencia azóta sem állt meg: az igény a 3D

tartalmak iránt folyamatosan növekszik. Gondoljunk csak olyan jellemző alkal-

mazásokra, mint a realisztikus háromdimenziós modellezés, a filmes trükkök és

effektusok támogatása, illetve az ember-számı́tógép együtműködés kiterjesztése

3D módszerek által.

A disszertációm témája a számı́tógépes látás egyik alapvető feladata, a 3D

objektum-rekonstrukció. Annak ellenére, hogy az elmúlt években a tudósok je-

lentős eredményeket értek el ezen a területen, a háromdimenziós módszerekkel

még mindig sok munka akad. Az algoritmusok gyakori problémái közé tartozik,
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hogy nem szolgáltatnak optimális megoldásokat, nem eléggé prećızek, manuális

beavatkozást igényelnek, vagy csak egyszerűen nem elég gyorsak az adott fel-

adat elvégzéséhez. A következőekben bemutatott tézisek elsősorban ezekre a

hiányosságokra koncentrálnak.

Az első tézisemben megmutatom azokat az új́ıtásaimat, amelyekkel jav́ıtani

lehet az egyik általánosan használt rekonstrukciós módszer, az úgynevezett struc-

ture from motion (SfM) képességein. Az SfM célja, hogy egy képsorozatból meg-

becsülje a felvételhez használt kamerák paramétereit és a képeken látható ob-

jektumok 3D strukturáját. Ebből a célból kifolyólag az SfM módszerek követik

az objektumok jellemző pontjait, és a követett pontok koordinátáiból dolgoznak.

Az SfM metodológia előnyös és széles körben alkalmazható, mivel a bemeneti

képsorozatot hétköznapi kamerákat használva szerzi meg, és nem alkalmaz (gyak-

ran) drága célhardvert, mint például az egyik számı́tásba vehető rekonstrukciós

eljárás, a lézerszkennelés. Az SfM módszerek azonban még nem teljesen kiforrot-

tak. Az ebből fakadó hiányosságokat kihasználva a következő három fő témakörre

ḱınálok alternat́ıv megoldásokat: (i) hiányzó adatok problémája: néhány követett

pont nem látható az összes képen, (ii) nemmerev objektum-rekonstrukció amely

során az objektum deformálhatóságát online/offline tanult modellekkel ı́rom le,

illetve (iii) szimmetrikus objektumok rekonstrukciója. Ebből a célból kifolyólag

javasolok három, alternáló lépések sorozatán alapuló algoritmust, amelyek a fenti

esetekben hatékony és pontos megoldást nyújtanak a rekonstrukció problémájára

gyengén perspekt́ıv (vagy merőleges) vet́ıtést feltételező kameramodellek esetén.

A második tézisemben kidolgoztam egy módszert, amely perspekt́ıv kamerák

autokalibrációs problémájára ad egy újfajta megközeĺıtést. A feladat szorosan

kapcsolódik az előző tézisemhez, hiszen a kamerák a rekonstrukciós folyamat

nélkülözhetetlen részét alkotják: valódi Euklédeszi rekonstrukció akkor és csak ak-

kor számolható, ha a kameráink kalibráltak. Az általam javasolt módszer követett

pontok halmazát használja a kalibrációs probléma megoldására. Emiatt, szem-

ben a klasszikus kamera-kalibráció módszereivel, nincs szükség speciális objektu-

mokra vagy sźıntértulajdonságok ismeretére, hogy a kalibrálást el tudjuk végezni.

A javasolt módszer félig kalibrált kamerák esetében alkalmazható (amikor a ka-

mera belső parametéterei a fókusztávolságot leszámı́tva ismertek). A problémát

általánośıtott sajátérték problémává alaḱıtom. Ez a forma tömör, hatékony és
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könnyen implementálható és akkurátus megoldást szolgáltat a többképes kamera-

autokalibráció problémájára. A módszernek két változatát késźıtettem el, az

egyik változat fix, mı́g a másik változat a változó fókusztávolságú kamerák esetében

alkalmazható.

A harmadik tézisem egy szemsarok-detektáló algoritmus, amely 3D információ

révén növeli a szemsarokbecslés precizitását. A módszer seǵıtségével támogatom

a tekintetirány-becslést. Először is követem az emberi arc jellemző pontjait 3D

constrained local model (CLM) technológiával, majd megmutatom hogy a mo-

dellből kinyert 3D információ valóban jav́ıtani képes a szemsarokbecslés pon-

tosságán: a kapott eredmények prećızebbek a 3D CLM-nél (főleg nagy elfor-

dulások esetén). Az algoritmusomat arra is felhasználom, hogy az emberi fej

háromdimenziós elfordulására jobb becslést adjak: a CLM ponthalmazban ki-

cserélem a szemrégió pontjait az én módszerem által számolt szemsarkakra, majd

az egyik saját rekonstrukciós algoritmusommal elvégzem a 3D objektum-rekon-

strukciót. Az eredmények szemléltetik a nemmerev rekonstrukció képességeit,

illetve jav́ıtanak a szemsarokbecslés és a fej háromdimenziós elfordulásának pon-

tosságán. Ezek az eredmények lehetővé teszik a tekintetirány megb́ızható becslését.

Jóllehet a disszertáció nem tér ki részletesen erre a problémára, a jövőben a te-

kintetirány becslés az ember-számı́tógép együttműködésnek fontos eszköze lehet,

hiszen az emberi tekintent fontos információkat hordoz a felhasználó szándékairól.

A disszertációban feldolgozott témák az 1. képen látható rekonstrukciós

folyamatba illeszkednek. A sźınes dobozok a téziseimhez szorosan kapcsolódó

területeket jelölik.

A doktori értekezés feléṕıtése

A bevezetőt és a befejezést leszámı́tva a disszertációm három fő fejezetből áll.

A második fejezetben bemutatom a SfM probléma megoldásának alapvető

módszerét és összefoglalom ennek a módszernek a hiányosságait, illetve bemu-

tatom az ezen hiányosságokra épülő három algoritmusomat. Továbbá ebben

a fejezetben kaptak helyet a hiányzó adatokkal terhelt rekonstrukciót elvégző

módszerem tesztjei is.

A harmadik fejezetben összefoglalom a kamerakalibráció problémáját és be-
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mutatom a saját autokalibráció alapú algoritmusomat, illetve elvégzem annak

részletes vizsgálatát szintetikus és valós tesztsorozatokon.

A negyedik fejezetben áttekintem a szemsarokbecslés és az arckövetés fonto-

sabb módszereit, majd bemutatom a saját szemsarok-detektoromat, illetve meg-

mutatom hogyan lehet a módszerem révén jav́ıtani a fej háromdimenziós elfor-

dulásának becslését. A fejezetben elvégzem a szemsarokbecslés és a nemmerev

rekonstrukciót megoldó algoritmusaim elemzését is.
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2. Új tudományos eredmények

A doktori értekezés új tudományos eredményeit a következő három tézis foglalja

össze.

1. Tézis - Mozgásalapú objektum-rekonstrukció

[1][2][3][4][5][6][7][8]

Ennek a tézisnek a keretein belül kidolgoztam három új, alternáció

alapú módszert amelyek hatékony és prećız megoldást nyújtanak a

3D rekonstrukció megoldására.

1.a Merev rekonstrukció hiányzó adatokkal

Az első általam javasolt algoritmus képes a rekonstrukciós feladat elvégzé-

sére hiányzó adatok esetén. A módszer egy alternáció, amely zárt alakú

és (legkisebb négyzetes hiba szerint) optimális lépéseket hajt végre egymás

után. A módszer az optimalizálandó paramétereket csoportokba osztja,

és a paramétereket ezen csoportok szerint finomı́tja. A finomı́tás célja a

visszavet́ıtési hiba csökkentése, amit az algoritmus minden esetben tel-

jeśıt, ezáltal garantálja a konvergenciát is.

1.b Nemmerev rekonstrukció és online tanulás

A második altézisben kidolgoztam egy algoritmust, amely a nemmerev

objektum-rekonstrukció problémáját oldja meg. A nemmerev objektu-

mokat néhány merev objektum lineáris kombinációjaként modellezem.

Ezeket az objektumokat az algoritmusom a rekonstrukciós probléma

megoldása során tanulja meg (online tanulás). A módszer alapelvei ha-

sonlóak az előző altézisben bemutatott algoritmuséval. Némi különbség,

hogy ez a módszer egyelőre nem foglalkozik a hiányzó adatok problémájá-

val.

1.c Nemmerev rekonstrukció és offline tanulás

A harmadik általam kifejlesztett módszer szintén a nemmerev objektum-

rekonstrukció problémájára ḱınál megoldást, azonban ebben az esetben a

nemmerev objektumokat egy tańıtó adatbázisból tanult (offline tanulás)
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statisztikai alakmodellel ı́rom le. A statisztikai alakmodell hatékonyan

reprezentálja a deformálható objektumok osztályát, ezért a használata

előnyös az objektum-rekonstrukciós feladat szempontjából. A megközeĺı-

tés egyetlen hátránya, hogy csak akkor alkalmazható, ha rendelkezésre

áll egy felćımkézett tańıtó adatbázis.

1.d Szimmetrikus objektumok nemmerev rekonstrukciója

A második altézisben bemutatott módszerem a nemmerev objektumokat

merev alapobjektumok lineáris kombinációjaként modellezi. Sok alap-

objektum esetében elképzelhető, hogy a visszavet́ıtési hiba csökkentése

a háromdimenziós struktúra rovására megy. Ebben az altézisben bemu-

tatom, hogy a rekonstruálandó objektumok szimmetriájára vonatkozó

megkötés egyszerűen beéṕıthető a rekonstrukciós folyamatba, illetve sta-

bilizálja és jav́ıtja annak pontosságát.

2. Tézis - Kamera-autokalibráció mint téglalap alakú általánośıtott

sajátérték probléma

[9][10][11][12][13][14]

Ebben a tézisben a kamerák autokalibrációs problémáját téglalap

alakú általánośıtott sajátérték problémává alaḱıtom.

2.a Kamera autokalibrációja rögźıtett fókusztávolságú kamerák ese-

tében

Az első altézisben megmutatom, hogyan lehet a kamera-autokalibrációs

problémát téglalap alakú általánośıtott sajátértékproblémává (RGEP)

alaḱıtani fix fókusztávolságú és félig kalibrált kamerák esetében. A mód-

szerem az egyes képpárokhoz tartozó fundamentális mátrixokra támasz-

kodik, és ezekből származtatja az RGEP formalizáció mátrixait. Eze-

ket a mátrixokat először négyzetes alakra hozom, majd pedig megoldom

az ı́gy keletkezett négyzetes általánośıtott sajátérték problémát. Az al-

goritmusom utolsó lépéseként a kezdeti eredményeket egy alternációval

finomı́tom a lehető legprećızebb végeredmény elérése érdekében.

2.b Kamera autokalibrációja változó fókusztávolságú kamerák ese-
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tében

A második altézisben kiterjesztem a módszeremet a változó fókusztávol-

ságú kamerák esetére. Az új módszer azonos alapokon nyugszik a fix

fókusztávolságú párjával. A számı́tásokhoz továbbra is a képpáronkénti

fundamentális mátrixokra van szükség, és az eredményeket az RGEP

egyenletek megoldása adja, azonban ezen egyenletek teljesen más alakot

öltenek. Mind a sajátértékek, mind a sajátvektorok fontosak a megoldás

szempontjából.

3. Tézis - 3D szemsarok-detektálás és nemmerev rekonstrukció

[15][16]

Ebben a tézisben bemutatok egy algoritmust, amely a szemsarok-

detektálás problémáját 3D adatok révén jav́ıtja. Ezt az algoritmust

felhasználva támogatom az emberi tekintetbecslést.

3.a Térbeli szemsarok-detektálás

Ebben az altézisben egy újszerű szemsarok-detektáló módszert mutatok

be, amelynek a lényege, hogy a fej háromdimenziós elfordulását figye-

lembe véve pontosabb becsléseket lehet adni a szemsarkak poźıciójára.

Ebből a célból kifolyólag javasolok egy háromdimenziós szemmodellt,

amit folyamatosan igaźıtok az emberi fej elfordulásával egyetemben. Az

elfordulás értékét a pontkövetésre használt 3D CLM-ből származtatom.

Az elforgatott szemmodellt arra használom, hogy prećız várható értékeket

generáljak a szemsarkak kiválasztására hivatott döntéshozók bemenetéül.

A megközeĺıtés hatékony és jobb eredményeket produkál, mint maga a

CLM (különösen nagy elfordulások esetében).

3.b Prećız térbeli fejelfordulás és nemmerev rekonstrukció

Az általam javasolt háromdimenziós szemsarok-detekálás eredményeit

nemmerev rekonstrukcióra alkalmazom. A CLM-ből származtatott arc-

pontok halmazában kicserélem a szemrégió pontjait a szemsarok-detekto-

rom által számoltakra, majd az ı́gy kapott ponthalmazon nemmerev és

szimmetrikus objektum-rekonstrukciót hajtok végre. A végeredmény az

emberi arc háromdimenziós strukúrája és a fej akkurátus háromdimenziós
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elfordulása. Ez utóbbi pontosabb, mint a CLM-ből származtatott értékek.
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3. Alkalmazások

Először is az első tézisben ismertetett, a hiányzó adatokkal terhelt merev re-

konstrukció esetében alkalmazható módszerem eredményei láthatóak. A 2. és 3.

képek a ’macska’ tesztsorozatot szemléltetik. A ’macska’ követett pontjait a

széles körben használt KLT algoritmussal detektáltam, majd pedig korreláció

alapú módszerek seǵıtségével követtem őket. A mérési mátrix 2290 pont és 92

képkocka adatait tartalmazza. A hiányzó adatok aránya 82%.

2. ábra. A macska tesztsorozat eredeti képei

3. ábra. A macska tesztsorozat 3D rekonstrukciója

A következőekben bemutatom a kamera-autokalibráció céljára kifejlesztett

módszerem néhány alkalmazását. A 4. és 5. képek az objektum-rekonstrukció

eredményét mutatják a módszerem által számı́tott fokusztávolságok ismeretében.

A Wadham kollégium fix fókusztávolságú tesztsorozat, amely 1331 pontból és 5

képkocából áll, a hiányzó adatok aránya 55%. A ház saját késźıtésű paṕırmodell.

10



A tesztsorozat 268 kézzel követett pontból és 4 képkockából áll, a hiányzó adatok

aránya 20%.

4. ábra. A Wadham kollégium rekonstrukciója
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5. ábra. A ház modell rekonstrukciója

Az utolsó szekció a harmadik tézisem során bemutatott szemsarok detektáló

módszer eredményeit ismerteti. A 6. és 7. képeken a szemsarok-detektálás

eredménye látható szintetikus és valós tesztsorozatok esetében. A sárga keresztek

jelölik a szemsarkak helyzetét a javasolt módszerem szerint, mı́g a zöld keresztek

a CLM eredményei. (Az egyéb jelöléseket itt nem részletezem.)

6. ábra. Szintetikus teszt
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7. ábra. Valós teszt
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[5] Ákos Pernek and Levente Hajder,
”
Structure from Motion with Missing

Data.,” in Proceedings of IV. Magyar Számı́tógépes Grafika és Geometria
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[10] Ákos Pernek and Levente Hajder,
”
Automatic Focal Length Estimation as

an Eigenvalue Problem.,” in Pattern Recognition Letters., vol. 34, no. 9,

pp. 1108–1117, 2013. 7
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Teljeśıtménytesztelése.,” in HÍRADÁSTECHNIKA., vol. LXV, no. 07-08,

pp. 28–32, 2010.

15


	1. Bevezető
	2. Új tudományos eredmények
	3. Alkalmazások
	4. A Szerző Publikációinak Listája

