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1. Előzmények, célkitűzések
Közismert, hogy a közúti járművek számának emelkedésével a tapasztalatok szerint sajnos
együtt jár a balesetek gyakoriságának nagymértékű növekedése is. Minden évben 1,2 millióan
vesztik életüket közlekedési balesetekben szerte a világon. További százezrek sérülnek meg
útjainkon, sokan közülük véglegesen rokkanttá válnak [1]. A növekvő közúti forgalom mellett
a

balesetek

számának

csökkentése

érdekében

a

járműtervezés

folyamatában

nélkülözhetetlenné vált az aktív és passzív biztonsági rendszerek fejlesztése. Ahhoz, hogy a
jármű biztonsági rendszereinek tényezőit javítani tudjuk, szükségünk van a balesetek
körülményeinek, lefolyásának és kimenetelének részletes vizsgálatára. Ezek lehetőséget
nyújtanak a baleset időbeni lefolyásának szimulációjára ill. a számított adatok ismeretében a
balesetben résztvevő járművek balesetbiztonsági paramétereinek javítására is. A balesetek
pontos és objektív kiértékeléséhez olyan eljárásokra van szükség, melyek a lehető legtöbb
baleseti tényező figyelembe vételével határozzák meg azok lefolyását. Napjainkban mind a
kísérleti, mind az elméleti (számításos, szimulációs) vizsgálatok a mindennapi tervező munka
részévé váltak. A baleset ill. katasztrófa elemzés legérdekesebb eredménye az, hogy bár a
baleseti szituációk véletlen valószínűségi változók, bennük mégis még jelenleg is dominál a
determinisztikus szemlélet [2]. A sztochasztikus szemlélet, statisztikák feldolgozása,
gyakorisági vizsgálatok a már megtörtént balesetekre terjednek ki. Ezekből az utólag készített
statisztikákból választják ki a tipikus, gyakrabban előforduló baleseti szituációkat (baleseti
partner tulajdonságai, az ütközés iránya, az ütközés előtti sebesség, stb.), melyek – mintegy
szabványosítva – megszabják az ütköztetési kísérletek kezdeti értékeit és peremfeltételeit. E
kísérletek igen költségesek, és gyáranként legfeljebb néhány száz végezhető el belőlük évente,
ez pedig nem elegendő a közlekedés balesetbiztonságának megkívánt szintjéhez [1].
Egyes eljárások a gépjármű-karosszéria gyűrődésének folyamatát ill. az annak során
felemésztett deformációs energiát a napjainkban egyre gyakrabban alkalmazott véges elemek
módszerének alkalmazásával határozzák meg, melyek viszonylag pontos eredményeket
adnak.

Ezek

komplexitása

azonban

olyannyira

nagymértékű,

hogy

valós

idejű

adatszolgáltatásra közel sem megfelelő, így pl. egy baleset, helyszínen történő előzetes
kiértékelésére nem alkalmazható. A deformációs energia meghatározására további eljárásokat
is kifejlesztettek (lásd pl. [3][4]), melyek törési kísérletek által nyert adatokat ill. a gyűrődés
jellegére (formájára) vonatkozó információkat hasznosítanak [5]. Összehasonlítva a véges
elemek módszerét alkalmazó eljárásokkal, komplexitásukat tekintve nagyságrendekkel
megfelelőbbek, viszont kevésbé hiteles eredményeket adnak. A gyűrődési folyamat által
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keletkezett – a kiértékeléshez szükséges – ún. „deformációs felületet” csupán a sérült jármű
felülnézete alapján vizsgálják, ami bizonyos esetekben (felülről nem látható gyűrődések
figyelmen

kívül

hagyása,

bonyolult

deformációs

felületek

kialakulása)

hibákat

eredményezhet. Egy másik hibaforrás a járműváz által felemészthető energia eloszlásának
síkban történő kezelése, azzal annak feltételezése, hogy a harmadik koordináta-összetevő
irányában az energia homogén eloszlású. Ez a feltevés viszont a módszer által számított
értékek hibáját nagymértékben növeli.
A szerző dolgozatában a deformációs energia meghatározására irányuló új módszereket mutat
be, melyek az eddig ismert, hasonló célra alkalmazott eljárások előnyeit ill. hátrányait
figyelembe véve, lehetőséget nyújtanak a járműtesten keletkezett deformáció térbeli
kiértékelésére, valamint a deformációs felület digitális képek alapján való meghatározására.
A szerző célkitűzése egyrészt a deformált járműtestről készített digitális képek által hordozott,
a járműtest gyűrődésére vonatkozó információk feldolgozására irányuló eljárás kidolgozása,
másrészt e képi információk felhasználásán keresztül módszert adni a deformációs energia
meghatározására.
Az e célra kidolgozott eljárás a deformációs felületet a sérült jármű rekonstruált térbeli
modellje alapján állítja elő. A térbeli modell előállítására a szerző fotogrammetriai
módszereket használ fel, melyek hatékonyságát lágy számítási módszerek beágyazásával
növelte [6][7][8].
Az első célkitűzéshez kapcsolódóan a szerző új módszert dolgozott ki a térbeli
rekonstrukciónál igen fontos szerepet betöltő csúcspontok felismerésére [9]. A csúcspontok
olyan, képen található jellegzetességek, amelyek megbízhatóan 2D-ban lokalizálhatók [10].
Az élek azon pontjai tartoznak ide, melyekben a görbület nagymértékű. A gyűrődési
folyamatok eredményeként törésvonalak keletkeznek, melyek a deformációs felület
meghatározására hatékonyan alkalmazhatók. Mivel a törésvonalat alkotó képpontok él ill.
csúcspontokra jellemző tulajdonságokkal rendelkeznek, ezért a törésvonalat él- ill.
csúcspontok véges, diszkrét halmazának tekinthetjük.
A módszer a kép lokális orientációját meghatározó jellegmátrixból indul ki és egy fuzzy
halmazbeli tagsági értékkel jellemzi a felismert csúcspont „csúcsosságának” mértékét.
Hatékonyan alkalmazható az automatizált térbeli rekonstrukció egyes alapfeladatainak
javítására, legfőképpen a sztereo képeken az egymásnak megfelelő csúcspontok keresése [11].
Szintén az első kérdéskör célkitűzéseit szolgálta az egymásnak megfelelő képpontok
azonosítására szolgáló módszer kidolgozása, amely fontos részét képezi a térbeli
rekonstrukció automatizált végrehajtásának. Epipoláris geometria [12] valamint fuzzy
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halmazelmélet alkalmazásával redukáltam az egymásnak megfelelő képpontok keresésének
komplexitását és növeltem azok azonosításának megbízhatóságát.
A szerző pontosabb számítási módszert javasolt a térbeli rekonstrukciónál nagy szerepet
betöltő kamera kalibrációra [13][14], melynek hibája nagy befolyással van a térbeli
koordináták számítására.
E kérdéskör keretén belül iteratív módszert dolgozott ki a térbeli pont koordinátáinak - annak
vetületei alapján történő – meghatározására. Az iteratív eljárás lehetőséget biztosít anytime
rendszerekben történő alkalmazásra is.
A második célkitűzéshez kapcsolódóan két módszerre tettem javaslatot adott a deformációs
energia becslésére az előző kérdéskörhöz kapcsolódó sérült jármű deformációs felületének
térbeli modellje alapján. Az elsőként kidolgozott módszer az egyes járműtípusok töréstesztek
alapján meghatározott energiahálóinak [3][5] térbeli kiterjesztéséből indul ki. Az
„energiarács” deformált járműtestre történő illesztésén keresztül számítja ki a deformációs
folyamatban érintett cellák térfogatváltozását, melynek alapján a hozzájuk rendelt
energiaérték figyelembevételével meghatározza a gyűrődési folyamat során felemésztett
energia mértékét. Az eddigi módszerekkel ellentétben a felemészthető energia eloszlását
térben vizsgálja, csökkentve ezzel a keletkező hibát.
A másik módszer a járműtest térfogatelemekre való felosztásából és azok gyűrődési
karakterisztikáinak előrecsatolt backpropagation neurális hálózatokkal [15-18] való
közelítéséből indul ki. A gyűrődési karakterisztika ebben az esetben az ütközési irány és a
deformáció során keletkező térfogatváltozás függvényében fejezi ki a felemésztett energiát. A
járműtest által felemészthető energia eloszlását erős nemlinearitás jellemzi. Ebből kifolyólag a
számítás végeredményének pontossága a jármű gyenge nemlinearitással jellemezhető lokális
szegmenseinek külön-külön neurális hálózattal történő közelítésével majd ezek fuzzy súlyokat
használó összegzésével javítható ill. a szegmensek számának növelésével minimalizálható.
A második célkitűzés kérdésköréhez kapcsolódóan a szerző javaslatot tett az ütközési irány
meghatározására a digitális képekből rekonstruált térbeli járműmodellek deformációs
felületeinek alapján. Az eljárás a járművek deformációs felületeinek egymásra illesztéséből
indul ki. Az eljárás hatékonyan alkalmazható olyan - balesetelemzésnél alkalmazott számítási módszereknél, melyeknél az ütközési irány bemeneti paraméterként szerepel [19].
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2. A elvégzett vizsgálatok és az alkalmazott módszerek
Az elvégzett vizsgálatok alapvető módszere az irodalmi eredményekre támaszkodva azok
továbbgondolása, illetve – matematikai módszereket felhasználva – azok kiegészítése,
továbbfejlesztése volt. Áttekintettem a deformációs energia meghatározására irányuló
módszereket [1-5][19], tanulmányoztam a lágy számítási módszerek és a képfeldolgozás
elméletet ill. az utóbbi keretein belül a digitális képek alapján történő 3D-s rekonstrukciót,
hogy megtaláljam a deformációs energia intelligens és gyors kiértékelésének lehetőségét
digitális képek alapján [20-25], [26-33].
Az értekezés 2 fejezete a Járműütközések vizsgálatára, az EES meghatározására irányuló
jelenlegi módszereket tekinti át.
A 3. fejezet a fuzzy rendszerek, neurális hálózatok ill. a digitális képfeldolgozással
kapcsolatos alapfogalmakat mutatja be, melyek szükségesek az értekezés megítélhetőségének
szempontjából.
A 4. fejezetben a digitális képfeldolgozásban alkalmazott klasszikus és fuzzy módszerekkel
kapcsolatos eredményeimet mutatom be. Új eljárást adok a kép elő-feldolgozására, amely
javítja a képfeldolgozás (él- és csúcspontdetektálás) minőségét, továbbá módszert adok
csúcspontok felismerésére digitális képeken, amely a képpontok statisztikai vizsgálatából
indul ki és egy fuzzy szabálybázis kiértékelésén keresztül dönti el, hogy egy képpont vajon
csúcspont-e vagy sem.
Az 5. fejezetben algoritmust adok a digitális képeken egymásnak megfeleltethető képpontok
keresésére, amely nem igényli a teljes kép vizsgálatát. A módszer az epipoláris geometriára és
fuzzy halmazelméletre támaszkodva nagymértékben csökkenti a feladat komplexitását.
Ugyanebben a fejezetben a digitális képek alapján történő 3D-s rekonstrukcióra vonatkozólag
módszert adok a térbeli koordináták iteratív úton történő számítására, mely hatékonyan
alkalmazható anytime rendszerekben, valamint javaslatot teszek a kamera paramétereinek
meghatározására, azaz a kamera kalibrációjára.
A 6. fejezetben az energia ekvivalens sebesség (EES) meghatározására adok két újszerű
eljárást egyetlen közúti jármű merev tárggyal (pl. fallal) történő ütközése esetén, amely több
jármű különböző irányokból való ütközésének esetére is kiterjeszthető.
A 7. fejezetben a javasolt algoritmusok illusztrálására mutatok be néhány példát, a 8.
fejezetben pedig az új eredmények alkalmazási lehetőségeit ismertetem. A 9. fejezet egy
összefoglaló áttekintést tartalmaz, melyben felsorolom az értekezés új tudományos
eredményeit. Itt térek ki azokra a kérdésekre is, melyek a feldolgozott témával kapcsolatban
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állnak, és megítélésem szerint további vizsgálatot igényelnek. A 10. ill. 11 fejezet pedig az
irodalom- ill. jelölésjegyzéket tartalmazza.

3. Az új tudományos eredmények összefoglalása
1. téziscsoport
Klasszikus

és

fuzzy

technikákon

alapuló

új

módszerek

kidolgozása

a

digitális

képfeldolgozásban
1.1 Eljárást dolgoztam ki adott deformációs határgörbékre illeszkedő felület Hermite –
polinomon alapuló közelítő meghatározására [J1, C1].
1.2 Fuzzy következtetésen alapuló új módszert dolgoztam ki a csúcspontmeghatározásra digitális képeken [C5,C7,C8].
Megjegyzés: Az eljárás a csúcspontok fuzzy halmazokba történő besorolásával
lehetővé teszi azok kiértékelését a „csúcsosságra” vonatkozó jellemzők függvényében.
Hatékonyan alkalmazható pl. a sztereo képek megfelelő pontjainak meghatározásánál
1.3 Fuzzy szűrés és Gauss simítás kombinálásával a kép előfeldolgozás új módszerét
dolgoztam ki a képfeldolgozás (él- és csúcspontdetektálás) minőségének javítására
[C4, C5].
Megjegyzés: A módszer az egyes zajtípusok Fuzzy szabályokon alapuló kiszűrésével és
az élek szemcsézettségének Gauss simítás alkalmazásával történő csökkentésével
elősegíti a nem tényleges csúcs- ill. élpontok hatékonyabb eltávolítását.
2. téziscsoport
A digitális képek alapján történő 3D rekonstrukció új elemeinek kidolgozása
2.1 Javaslatot tettem olyan eljárások kidolgozására, amelyek képesek 3D-s modellek
közelítésére a modellről készült digitális fotókon meghatározott élek ill. csúcspontok
alapján [C4 ,C6 ,C7 ].
2.2 Új módszert dolgoztam ki a sztereo-képek megfelelő pontjainak ismeretében
történő térbeli koordináták meghatározására [C4,C7].
Megjegyzés: Megmutattam, hogy azok iteratív úton történő számítása kiküszöböli a
bemeneti paraméterek által hordozott zajoknak betudható hibákat. Ideális esetben a
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vetítő egyenesek metszik egymást, viszont zajt tartalmazó bemeneti paraméterek esetén
kitérők is lehetnek. Utóbbit a módszer kiküszöböli. A módszer további előnye, hogy
anytime rendszerekben is alkalmazható.
2.3 Új módszert dolgoztam ki a kis eltérési szöggel készült sztereo képeken az
egymásnak megfeleltethető pontjelöltek számának csökkentésére [C9].
Megjegyzés: Megmutattam, hogy a sztereo-kép megfelelő csúcspontjai hasonló
„csúcsosságra”

vonatkozó

mértékkel

rendelkeznek.

Továbbá

a

csúcspontok

környezetének fuzzy halmazokra bontásával a környezetek hasonlósági mértékének
meghatározására adtam új eljárást. Mindezeket felhasználva csökkentettem a
megfelelő csúcspontjelöltek számát.
3. téziscsoport
Egyetlen közúti jármű merev tárggyal (pl. fallal) történő ütközése esetén az ütközés irány és
energia ekvivalens sebesség (EES) meghatározás új módszereinek kidolgozása
3.1 Javaslatot tettem a járművek ütközési irányának a deformációs felületek alapján
történő becslésére, ill. az erre szolgáló módszer kidolgozására [C2, C6].
Megjegyzés: Megmutattam, hogy két egymással ütközött jármű ütközési iránya a
deformációs felületeik – azok négyzetes eltérésének minimalizálásán keresztül történő
- egymásra illesztésével becsülhető. A módszer a deformált járművek digitális
képeinek alapján rekonstruált modelleket használja fel a deformációs felületek
meghatározásához.
3.2 Új módszert dolgoztam ki az energia ekvivalens sebesség (EES) meghatározására
a 3D-s modell deformáció alapján [C1, J1].
Megjegyzés: Megmutattam, hogy a deformáció térbeli vizsgálata összehasonlítva a
síkban történő módszerekkel pontosabb becslést ad a felemésztett energia mértékére
vonatkozólag. Az eljárás törési kísérletek során meghatározott energiasejtek
értékeiből, valamint a jármű deformációs felületének spline interpolációs eljárással
történő közelítéséből kiindulva határozza meg a deformációs során felemésztett
energiát. Mindehhez szükséges a jármű tetszőleges résztérfogatának ismerete. Ebből
kifolyólag módszert adtam a jármű-karosszéria tetszőleges határok közé eső
térfogatának meghatározására egy új struktúra létrehozásával.
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3.3 Kidolgoztam az EES meghatározás hierarchikus fuzzy-neurális hálózat alapú
módszerét, amely az ütközés iránya és a deformációs térfogatváltozás alapján adja
meg a deformációs energiának megfelelő sebességet [C2, C3, C6, C10].
Megjegyzés: Megmutattam, hogy a jármű egyes részei által elnyelhető energia
előrecsatolt back-propagation neurális hálózatokkal eredményesen modellezhető.
Minél kisebb tartományokra ossztjuk a jármű deformációs zónáit, azok annál jobban
közelíthetők neurális hálózatokkal.

4. Az eredmények alkalmazása
A képfeldolgozás ill. ezzel szoros összefüggésben a térbeli objektumok fényképek alapján
való automatizált rekonstrukciója különösen nagy felhasználhatóságot mutat hazai és
nemzetközi vonatkozásban is. Az igények és korlátok folyamatos változása, növekedése
óhatatlanul

szükségessé

teszi

az

alkalmazott

módszerek

folyamatos

javítását,

továbbfejlesztését. A képi információk intelligens módszerek közreműködésével való
feldolgozása azokon a területeken is egyre nagyobb szerepet kap, amelyek fejlesztése az
emberi tényező szempontjából a legnagyobb jelentőségű.
A valós helyzetekről készült digitális képek feldolgozása révén nyert adatok felhasználásával
a bemutatott módszerek lehetőséget nyújtanak közlekedési balesetek gyors elemzésére, jármű
karosszériák tervezésénél azok biztonságának növelésére, a gépi látás megbízhatóságának
fokozására illetve műtárgyak - épületek, utak, hidak – állapotának folyamatos felügyeletére,
az elváltozások időben történő észlelésére.

4.1.ábra: a jármű-deformáció kiértékelésére szolgáló intelligens számítási
módszereken alapuló rendszer alapkoncepciójának vázlata
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A bemutatott módszerek továbbá olyan új elemző rendszer létrehozására adnak lehetőséget,
amely külső beavatkozás nélkül képes a balesetben résztvevő, deformált járművek képeinek
információi alapján az egyes baleseti tényezők (deformációs energia, ütközési irány)
meghatározására (lásd 4.1. ábra).
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