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Potential Automated Photogrammetric Evaluation Techniques  
for Geoinformatic Purposes 

 
 

Zoltán Tóth 
 

 
abstract  

 
The motivation of my thesis was to investigate the automation possibilities of photogrammetric 
evaluation. This thesis presents the development results of my research work in this area. In the field 
of automated airborne photogrammetry I dealt with both natural and man-made object recognition. 
New, Hough transformation based method was developed for road junction recognition. The potential 
application of Active contours in the change-detection of geographic information systems is 
introduced. In the field of automated terrestrial photogrammetry a process was developed for the 
automatic recognition of the point identification for mobile mapping systems. A novel method for the 
identification of road surface irregularities is presented applying image processing techniques. 
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Az automatizáció lehetõségei a térinformatikai célú  

fotogrammetriai kiértékeléseknél 
 

Tóth Zoltán 
 

Összefoglalás 
 

  
Dolgozatom fõ motivációja a térinformatikai célú fotogrammetriai kiértékelés 

automatizációjának vizsgálata. Napjaink digitális fotogrammetriai témájú kutatásai, fejlesztési munkái 
jelentõs része foglalkozik a kiértékelés élõmunka-igényének kiváltásával, vagy legalábbis ésszerû 
szintre csökkentésével. Ezek a vizsgálatok kiterjednek mind a természetes objektumok felismerésére, 
mind az ember alkotta mesterséges tereptárgyak automatikus térképezésére. Ez utóbbi csoporton belül 
is elsõsorban épületek, valamint a külterületi úthálózat kiértékelésével kapcsolatos fejlesztésekkel 
foglalkoznak.  

 
Az ilyen jellegû fejlesztések megjelenése nem véletlen: egyrészt a térinformatikai rendszerek 

elterjedése igényli a nagy tömegû, gyors, olcsó adatgyûjtési eljárások kidolgozását. Ennek a célnak a 
raszter-alapú adatnyerési eljárások (fotogrammetria, távérzékelés) kiválóan megfelelnek. Másrészt az 
információs technológia elmúlt évtizedekben tapasztalt rohamos térnyerése maga után vonzza az olyan 
jól algoritmizálható mérnöki munkafolyamatok, mint a geodéziai, fotogrammetriai adatgyûjtés és 
feldolgozás automatizációjának fejlõdését is. Igaz ez a hagyományos geodéziai módszerekre is, de 
különösen megfigyelhetõ a fotogrammetriai, távérzékelési szakterületen, ahol a számítási és 
tárkapacitás-korlátok "eltûnésével" lehetõség nyílt új, illetve korábban is ismert, de esetleg 
kapacitáshiány miatt kevésbé elterjedt eljárások alkalmazására. 
             

Dolgozatomban áttekintést adok a témában végzett kutatómunkám fejlesztési eredményeirõl. 
A bevezetõben említett felosztásnak megfelelõen légifelvélelek automatikus kiértékelésénél 
foglalkoztam mind mesterséges, mind természetes objektumok felismerésével. A mesterséges 
objektumok kérdéskörén belül az úthálózat felismerése terén végeztem fejlesztõ munkát: az úthálózat 
csomópontjainak detektálására dolgoztam ki eljárást.  

  
A természetes tereptárgyak automatikus térképezésével kapcsolatos kutatómunkám a nádasok 

felmérésének kérdéskörével kapcsolatos. Ismertetem az Aktív kontúrok alkalmazási lehetõségeit 
térinformatikai rendszerek változásvezetésében. 

  
Míg a dolgozat elsõ részében légifelvételek (ortofotók) kiértékelésével foglakozok, addig a 

második rész a földi felvételek feldolgozásának automatizációjával kapcsolatos kutatómunkám 
eredményeit mutatja be. Ennek is speciális kérdéskörével: egy úthibák detektálására alkalmas mobil 
térképezõ rendszer képalkotó komponensével foglakozom. 

 Bemutatom a nem metrikus videokamerák fotogrammetriai alkalmazásának lehetõségeit, a 
kamera kalibráció egy lehetséges módját. A kiértékeléshez használt pontjelölés automatikus 
felismerésére adok egy eljárást,  melyben kihasználom a mobil térképezõ rendszer nyújtotta kötött 
geometria elõnyét. Ennek a fejlesztésnek kapcsán bemutatom a úthibák detektálásának a hagyományos 
fotogrammetriai eszközökön túlmutató módját, melyhez képfeldolgozási eljárásokat használok fel. 
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Potential Automated Photogrammetric Evaluation Techniques  
for Geoinformatic Purposes 

 
 

Zoltán Tóth 
 

Summary of dissertation  
 

 
 
 
 
The main goal of my thesis was to investigate the automation possibilities of photogrammetric 
evaluation for geoinformatic purposes. In the field of digital photogrammetry most of the research and 
development activities focus on the replacement or, at least, the reasonable reduction of the required 
manual processing. These investigations involve the recognition of natural objects as well as the 
automatic surveying of man-made ones. The latter area deals particularly with the developments in 
mapping of buildings and rural road network. 
 
These developments are motivated by rapid, affordable, mass data acquisition required by geographic 
information systems. These kinds of demands can be exceptionally fulfilled by raster based data 
acquisition techniques, such as photogrammetry and remote sensing. On the other hand, the quick 
expansion of the information technology of the last decades entails the development of specific 
engineering methods, such as the automation of geodetic and photogrammetric data collection and 
processing. Besides conventional geodetic methods this kind of development especially accelerated in 
the field of photogrammetry and remote sensing, where the broadened limits of processing and storage 
capacity facilitates the application of state-of-the-art as well as previously known, but less spreaded, 
capacity limited processes.  
 
This thesis presents the development results of my research work in this field. As discussed in the 
Introduction, in the field of automated airborne photogrammetry I dealt with both natural and man-
made object recognition. In case of artificial object detection development activity was carried out 
regarding road network identification; new method was developed for road junction recognition. 
The research performed in the field of automatic mapping of natural objects covers the surveying of 
reedy areas. The potential application of Active contours in the change-detection of geographic 
information systems is introduced. 
 
Whilst the first part of the thesis deals with the evaluation of aerial images, the second part discusses 
the results of the research concerning the automated processing of terrestrial images; the imaging 
component of a road pavement detection mobile mapping system is investigated.  
The photogrammetric application and a potential calibration technique of non-metric video cameras 
are described in the thesis. A process is introduced for the automatic recognition of the point 
identification used for the evaluation utilising the advantages of the restricted geometry of the mobile 
mapping system. A novel method for the identification of road surface irregularities is presented 
applying image processing techniques. 
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1.  Bevezetés – motiváció: a digitális fotogrammetria helyzete, fejlesztési lehetõségek 
 
 
A fotogrammetria fejlõdési lépcsõit minden irodalmi forrás analóg analitikus és digitális fejlesztési 
szakaszokra osztja fel [Kraus, 1998]. A kezdeti, analóg korszakban az üveglemezre, vagy filmre 
készült felvételek hordozták a kiértékelendõ terület képét. A kiértékelést az adott kor optikai és 
finommechanika csúcsteljesítményét megtestesítõ mechanikus kiértékelõ berendezésekkel végezték, 
tehát mind a kép, mind a végtermék analóg volt. A számítástechnika XX. századi fejõdése 
természetesen hatással volt a fotogrammetriára is, a következõ fejlesztési szakaszban elõször a 
kiértékelés munkafolyamatában jelent meg az automatizáció: az analitikus korszakban továbbra is az 
analóg felvételek jelentették az „adatforrást”, a végtermék azonban akár már digitális térképi 
állomány, koordinátalista stb. is lehetett. 
Napjainkban az utolsóként említett digitális fotogrammetria korszakaszát éljük, melyen belül újabb 
négy jellemzõ fejlesztési szakaszt lehet megkülönböztetni [Barsi, 2004] 
 
Eleinte – megfelelõ digitális szenzor hiányában – az eredeti analóg filmet szkenneléssel megfelelõ 
felbontással digitalizálták, majd a kiértékelést digitális fotogrammetriai munkaállomáson végezték. 
Ezt tekinthetjük az elsõ jellemzõ fejlõdési szintnek. 

 
1.1. ábra: Leica ADS80 digitális légifényképezõ kamera és ALS60 lézerszkenner rendszer [http://www.leica-

geosystems.com] 
 
A második fejlõdési szakaszban folyamatos fejlesztések történtek a tájékozás visszaállítására. Elsõ 
lépésként a keretjelek automatikus felismerésén alapuló, a belsõ tájékozás visszaállítását szolgáló 
eljárások születtek meg, majd a relatív és abszolút tájékozásra dolgoztak ki automatikus megoldást. 
 
Az információs technika általános fejlõdése nemcsak a szoftveroldalon jelentett folyamatos 
elõrelépést, a hardver technika is jelentõs fejlõdésen ment át az elmúlt évtizedben: a digitális 
fotogrammetria harmadik fejlesztési lépcsõjében új képalkotó eszközök, egyéb, a képalkotásra 
visszavezethetõ szenzorok jelentek meg, közülük mindenképpen megemlítendõek a digitális 
légifényképezõ kamerák, a földi, illetve légi lézerszkennerek, valamint a mobil térképezõ rendszerek 
szenzorfejlesztései. A már megfelelõ felbontással rendelkezõ digitális légifényképezõ kamerák, légi 
lézerszkenner rendszerek (1.1. ábra) ezredfordulóra tehetõ megjelenésével, a külsõ tájékozási elemeket 
biztosító GPS és inerciális navigációs mûszerek (INS), elterjedésével a fotogrammetria tájékozási, 
kiértékelési eszközparkja akár már egy valós, más néven egyidejû (real-time), vagy közel valós idejû, 
zárt láncú feldolgozási folyamatként is elképzelhetõ a képek elkészítésétõl egészen végtermék,  
például a térképezés alapját jelentõ ortofotók elõállításáig.  
 
További, igazán nagy áttörést a kiértékelések élõmunka-igényének megszüntetése, vagy legalábbis 
ésszerû szintre csökkentése jelentené, nem véletlen tehát, hogy napjaink digitális fotogrammetriai 
témájú kutatásainak jelentõs része foglalkozik az automatikus, vagy félautomatikus objektum 
felismeréssel (object recognition). Az eddigi csoportosítás szerint az ilyen tartalmú kutatások a 
digitális fotogrammetria egy új, negyedik fejlesztési szakaszának tekinthetõk. 
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Ezek a vizsgálatok kiterjednek mind a természetes objektumok felismerésére, mind az ember alkotta 
mesterséges tereptárgyak automatikus térképezésére. A mesterséges tereptárgyak körében a kutatások 
általában két nagy témakört érintenek, ezek: 
 

• Épületek 
• Utak, úthálózat felismerése. 

 
Az ember alkotta mesterséges tereptárgyakon túl fejlesztések folynak többek között a vegetáció, pl. 
fák lombozatának felismerésére is [Straub, 2003]. 
 
Végül a digitális fotogrammetria helyzetének bemutatásakor az általános fejlesztési lehetõségeken túl 
mindenképpen megemlítendõ egy korábban ismereteim szerint nem létezõ érdekes jelenség is: 
elsõsorban a digitális amatõrkamerák, valamint alacsony költségû kiértékelõ, modellezõ programok 
(1.2. ábra) megjelenésével a földi-, illetve közelfotogrammetria felhasználói körében nagy számban 
jelentek meg más szakmák képviselõi, érdeklõdõ „civilek” is. A fotogrammetria eszközparkja mára 
része lett a legkülönbözõbb számítógéppel támogatott tervezõprogram csomagoknak. Példaként 
megemlíthetõ, hogy a korábban még doktorandusz hallgatóként megismert, egyik legelterjedtebb, 
önálló alkalmazásként futó földi fotogrammetriai, modellezõ programcsomag a dolgozat írásakor már 
a piacvezetõ CAD alkalmazást fejlesztõ cég tulajdonában volt. 
  

 
 

 
1.2. ábra: Egy népszerû, alacsony költségû digitális fotogrammetriai kiértékelõ rendszer munkafelülete 

[http://www.photomodeler.com] 
 
Dolgozatomnak is központi témája az automatizált kiértékelés vizsgálata légi- és földi fotogrammetriai 
felvételeknél. Légifelvételek, ortofotók esetében a felvezetõben említett felsorolásnak megfelelõen 
foglalkoztam mesterséges tereptárgyak, azon belül is utak, elsõsorban csomópontok felismerésével. A 
3. fejezet tartalmazza ilyen tárgyú fejlesztéseim eredményét. 
Természetes tereptárgyak automatizált térképezésével nádasok állapotváltozás-térképezése kapcsán 
volt lehetõségem foglalkozni, mely kutatásaimat a 4. fejezetben foglalom össze. 
 
A dolgozat második részében a földi felvételek automatizált kiértékelésével foglakozom. Egy ipari 
kísérleti kutatás keretében alkalmam volt mobil térképezõ rendszer képalkotó komponensének (ipari 
videokamera) fejlesztésével foglalkozni. Az 5. fejezetrészben ilyen témájú munkáim eredményét: 
útburkolat felmérését lehetõvé tevõ pontjelek automatizált kiértékelését mutatom be. Természetesen 
ismertetem a felmérõ rendszer felépítését, komponenseit is.  
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Ennek a fejlesztésnek kapcsán az utolsó, 6. fejezetben a burkolat felületén megjelenõ úthibák 
(elsõsorban repedések) képfeldolgozási eszközökön alapuló felismerését tárgyalom.  
 
A saját fejlesztési eredmények tárgyalása elõtt, azoktól elkülönítve a 2. fejezetben röviden, 
összefoglaló jelleggel bemutatom a dolgozat témaválasztásával kapcsolatos nemzetközi fejlesztési 
eredményeket: néhány gyakorlatban is megvalósult mobil térképezõ rendszert, valamint olyan 
önkényesen kiválasztott objektum felismerési- térképezési technikákat, melyek közé sorolhatóak az 
általam fejlesztett eljárások. 
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2. Automatizált térképezési technikák 
 
2.1.  Mobil térképezõ rendszerek 
 
A nagytömegû adatgyûjtés hatékony eszközeként jelentek meg a 80-as években a mobil térképezõ 
rendszerek (mobile mapping systems). Közös jellemzõjük, hogy valamilyen mozgó jármûre, 
elsõsorban személygépkocsira, kisteherautóra, de akár mozdonyra, vagy hajóra felszerelt szenzorral, 
szenzorokkal gyûjtenek - az elérhetõ legnagyobb automatizáció mellett- elsõsorban geometriai, de 
akár leíró adatokat a jármû környezetérõl.  
 
A kiértékeléshez szükséges külsõ tájékozási adatok közül az eltolás-jellegû mennyiségeket 
elsõdlegesen a GPS technika szolgáltatja, az ebbõl származó pozícióadatokat az egyes rendszerek 
feladatától, illetve a feladat által meghatározott pontossági igénytõl függõen egyéb forrásból 
egészíthetik ki. A GPS-szel, mint a külsõ tájékozási elemeket biztosító elsõdleges navigációs 
berendezéssel kapcsolatban három fõ hátrányt szoktak megemlíteni a mobil térképezõ rendszerekkel 
kapcsolatban [Barsi et. al. 2006]: 
 

• növényzettel fedett, vagy városias területeken a gyakori jelkimaradások veszélyeztetik a 
helymeghatározás folytonosságát, valamint megbízhatóságát 

• csak a vevõ pozícióját határozhatjuk meg, a térbeli forgatás elemeit nem, vagy csak 
korlátozott pontosság mellett 

• a GPS-es méréssel elérhetõ mérési frekvencia elsõ megközelítésben ~20Hz. Egy 
gyakorlatban is hozzáférhetõ, általánosan elterjed 10Hz-es vevõvel, 0.1mp-es 
idõközönként tudunk pozíciót számítani. A mobil térképezõ berendezéseknél 50km/h 
sebességgel számolva ez legjobb esetben is ~1.5m-es terepi geometriai felbontást 
jelenthet. 

 
A GPS technika fenti korlátai miatt van szükség további kiegészítõ helymeghatározó eszközökre. 
Elsõsorban a három tengely irányában mért gyorsulásértékek kétszeres integrálásából a megtett utat 
számító inerciális navigációs rendszereket (INS) alkalmazzák [Takács, 2000], de kiegészítõ 
információforrásként elterjedten használják pl. a gépjármûvek blokkolásgátlójában található 
fordulatszámmérõket is. A különbözõ inerciális rendszerek tengelyének stabilizálását eleinte 
giroszkópokkal végezték, de ezt a költséges technikát felváltotta a stabilizált tengellyel nem 
rendelkezõ úgynevezett rögzített (strapdown) analitikus rendszerek [Sárközy, 1997].  Ezekben az INS 
forgásának a mûszertest három tengelye körüli szögsebességét mérik, melyek idõ szerinti 
integrálásából számítható a relatív szögelfordulás értéke a kezdeti állapothoz képest. Gyakorlati 
megvalósításukat tekintve három fõ típusba sorolhatóak [Sárközy, 1997, Barsi et al., 2006]: 
 

• Mikroelektro-mechanikai rendszerek (MEMS, Micro Electro Mechanical System) (2.1. a  ábra) 
• Üvegszáloptikás giroszkópok (FOG, Fiber Opric Gyro) (2.1. b ábra) 
• Gyûrûs lézergirószkópok (RLG, Ring Laser Gyro) 

 

   
    (a)      (b)   
  

2.1. ábra: A mobil térképezõ rendszerben általánosan használt  INS típusok [Barsi et al., 2006] 
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2.2. ábra: A mobil térképezõ rendszer  sematikus felépítése [McGlone et al., 2006 alapján] 
 
 
A 2.2. ábrán egy fotogrammetriai kiértékelésre alkalmas, két kamerával felszerelt rendszer sematikus 
ábrája látható. Célunk a P-vel jelölt pont tárgykoordinátáinak meghatározása, valamilyen fölérendelt 
országos koordinátarendszerben. Ehhez szükségünk van a két kamerához köthetõ képkoordináta 
rendszerek és az országos koordinátarendszer közötti kapcsolatra, amelynek összefüggései, mozgó 
szenzorról lévén szó az idõnek is függvényei [McGlone et al., 2006]: 
 

11 )()()( C
V

G
V

V
G

C
G rtRtrtr ∆⋅+=     (2.1) 

 
22 )()()( C

V
G
V

V
G

C
G rtRtrtr ∆⋅+=     (2.2) 

Ahol : 
• )(1 trC

G , illetve )(2 tr C
G   a kamerák helyvektora a fölérendelt koordináta rendszerben,  t 

idõpontban 
• G

VR (t) a jármûtest forgatási mátrixa a fölérendelt koordináta rendszerhez képest, t 
idõpontban 

•  1C
Vr∆ , illetve 2C

Vr∆  a kamerák helyvektora a navigációs rendszerhez képest 

• )t(rV
G  a jármûvön elhelyezett navigációs rendszer kezdõpontjának helye t idõpontban 

 
A képletekben szereplõ 1C

Vr∆ , illetve 2C
Vr∆  értékét a rendszer kalibrációja során kell meghatározni, 

míg G
VR (t), )t(rV

G  , )(1 trC
G , )(2 tr C

G  értékeit folyamatosan, minden t  idõpillanatra vonatkozóan kell 
ismernünk. 
 
 
A külsõ és belsõ tájékozási elemek, illetve képalapú rendszerekben a tárgy képkoordinátáinak 
ismeretében már lehetõségünk van a tárgypont koordinátáinak számítására [McGlone et al., 2006]: 
 
 

P
1C

V
1C

G
V

1C
G

P
G rR)t(R)t(r)t(r ∆⋅⋅+=     (2.3) 

 
P
2C

V
2C

G
V

2C
G

P
G rR)t(R)t(r)t(r ∆⋅⋅+=     (2.4) 
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Ahol : 
• )(tr P

G  a kiértékelendõ pont helyvektora a fölérendelt koordináta rendszerben, a t  
idõpontban 

• G
VR (t) a jármûtest fogatási mátrixa a fölérendelt koordináta rendszerhez képest, a t  

idõpontban 
• V

CR 1 , V
CR 2  a két kamera fogatási mátrixa a jármûtest koordináta rendszerhez képest, 

• P
Cr 1∆ , P

Cr 2∆  a pont két képkoordinátáit tartalmazó vektor, 

• )(),( 21 trtr C
G

C
G  a kamerák helyvektora az országos koordináta rendszerben. 

 
A dolgozat témaválasztása szempontjából elsõsorban a mobil térképezõ rendszerek lehetséges 
szenzortípusai alapján célszerû csoportosítani a gyakorlatban is megvalósult rendszereket. Ezek közül 
rövid, összefoglaló jellegû ismertetésemet azokra korlátozom, amelyek közvetve, vagy közvetlen 
módon útállapot detektálásra, utak környezetének felmérésére alkalmasak. 
 
2.1.1. Képalkotó szenzorok 
 
Fotogrammetriai kiértékeléshez elterjedten alkalmaznak valamilyen képalkotó szenzort, elsõsorban 
digitális, esetleg analóg videó kamerapárt. Példaként a magyar fejlesztõi vonatkozással is rendelkezõ 
GPSVAN (2.3. ábra) rendszert lehet megemlíteni. Az úttestnek és annak néhány 10 méteres 
környezetérõl képes fotogrammetriai kiértékelésre alkalmas adatgyûjtésre, melynek eredményét 
táblakataszter készítésében, burkolati jelek felmérésében, sávdetektálásban használják. 
 

 

 
 
 

2.3. ábra: Az Ohio-i egyetem GPSVAN rendszere [http:// /www.cfm.ohio-state.edu] 
 

2.1.2. Lézer szenzorok 
 
Úttestek felületének felmérésére általánosan használnak lézer távmérés elvén mûködõ mobil térképezõ 
eszközöket. Közös jellemzõjük, hogy egy stabilizált hídon elhelyezett szenzorokkal mérik az út 
felületét. A lézer szenzort távolságmérésre, vagy pontsor vetítésére használják. (2.4. ábra) 
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2.4. ábra: A svéd RST mobil felmérõ rendszer [http://www.vti.se] 
 

 
2.1.3. Ultrahangos szenzorok 
 
Lézer távolságmérésen alapuló rendszereken túl ultrahangos megoldásokat (pl. ARAN, ROMDAS) is 
elterjedten alkalmaznak. Ilyen rendszert mutat be a 2.5. ábra. Elõnyük, hogy akár az autópályák üzemi 
sebessége mellett is alkalmasak a mérések végrehajtására.  
 

 
 

2.5. ábra: Mobil felmérõ rendszer ultrahangos szenzorral [http://siteresources.worldbank.org/] 
 

2.1.4. Radar szenzorok 
 

Radar technikát is elterjedten használnak szenzornak (2.6. ábra), pl. talajradar rendszereket, melyek 
ilyen célú alkalmazásoknál nagy frekvenciájú (>1GHz) elektromágneses hullámokat kibocsátva 
rögzítik az eltérõ vezetõképességû rétegek határairól visszaverõdõ elektromágneses hullámokat. Ilyen 
módon roncsolásmentes vizsgálattal lehetõvé teszik az útpályaszerkezet vizsgálatát. A 2.7. ábra egy 
felmérés eredményét, egy ún. radargrammot mutat be. 

 
 

 
 

2.6. ábra: „Egyszerû” mobil felmérõ rendszer a gépkocsi alján a talajradar szenzorral [http://www.malags.com] 
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2.7. ábra:  Radargramm a felmért útszakaszról. Az abszcissza tengely a megtett út, az ordináta a jel futási ideje, 
ismert terjedési sebesség esetén a megtett út [http://www.malags.com]  

 
2.1.5. Hazai alkalmazási példák 
 
A hazai alkalmazások ismertetésekor elsõsorban a Datakart SatNav nevû mobil térképezõ rendszerét 
említem meg (2.8. ábra) Az Állami Közútkezelõ kezelésében levõ útszakaszok felmérésére használják, 
a rendszert szállító cég leírása szerint utófeldolgozással, a sztereo képpárok kiértékelésével ~1m 
pontossággal tudják meghatározni az úthálózat környezetében levõ objektumok pozícióját. Ilyen 
módon alkalmas lehet pl. táblakataszter készítésére. 
 

 
 

2.8. ábra: A magyar SatNav rendszer képernyõképe a sztereo képpárral [http://www.datakart.hu]
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2.2. Automatikus objektum felismerési technikák 
 
2.2.1. Úthálózat felismerése 
 
A különbözõ alacsony költségû (low-cost) autós navigációs rendszerek megjelenésével az utóbbi 
években Magyarországon is jelentõs növekedést tapasztalhatunk ezen eszközök piacának keresleti, és 
ezzel együtt a kínálati oldalán is. Nem meglepõ, hogy a két, világviszonylatban is piacvezetõ 
navigációs térképeket gyártó cég már elkészítette saját navigációs adatbázisát Magyarország 
területére. Egyes tanulmányok [Lovas, 2005] szerint ezeknek a navigációs adatbázisokban tárolt 
információknak legalább 15%-a évente megváltozik. Ez a becslés minden bizonnyal a geometriai és a 
hozzájuk kapcsolódó leíró (attribútum) adatokra együtt vonatkozik, de mindenképpen rámutat arra, 
hogy többek között az autó navigációs rendszerek terjedése, mint felhasználói igény, nagy 
volumenben kívánhatja meg a navigációs adatbázisok létrehozását, valamint a késõbbiekben 
geometriai tartalmának rendszeres frissítését. 
Ez az igény igazolhatja azon algoritmusok kifejlesztését, amelyek az úthálózat automatikus, vagy 
félautomatikus térképezésével foglalkoznak, részben kiváltva az emberi erõforrás igénybevételét. 
A 2.9. ábrán, - mely jellemzõ városias területet ábrázol- megfigyelhetõ a nagyfelbontású ortofotók 
hátránya: az információtartalom összetettsége.  Az úthálózat detektálása szempontjából a kitakarások, 
a környezet zavaró hatásai (pl.: épületek, útszéli fasor), valamint ezek árnyékai, az úttesten zajló 
jármûforgalom, sõt: adott felbontás mellett még az útburkolati jelek, vagy az aszfaltfelület 
inhomogenitása is nagyban megnehezíthetik a felismerést, rontják annak hatékonyságát. 
Nem véletlen tehát, hogy az ilyen témával foglalkozó kutatások, eljárások jelenleg elsõsorban 
külterületi utak detektálására korlátozódnak.   
 

   
  

    (a)       (b)                       (c) 
 

2.9. ábra:   Útfelismerés szempontjából jellemzõen zajos területek:   
Ortofotó kivágat (a) városi környezetben, (b) útburkolati jelek az autópályán, közlekedési tábla árnyéka, 

(c) útszéli fasor, valamint jelentõs jármûforgalom az úttesten  
 
Több ilyen eljárás ismert [Detrekõi et al., 2003] a teljesség igénye nélkül: 
 

• Neurális hálózatokra épülõ osztályozók 
• Kálmán szûrõ 
• Aktív kontúrok 
• Speciális képoperátorok 

 
2.2.2. Úthálózati elemek félautomatikus térképezése aktív kontúrokkal 
 
A dolgozat 4. fejezetében részletesebben ismertetett aktív kontúrokat elterjedten alkalmazzák az 
úthálózat félautomatikus térképezésére is. Egy humán operátor általában sokszögvonalként 
inicializálja az aktív kontúrt. Ezután a kontúrt egy iterációs algoritmus (mely az energiaminimumra 
való törekvés elvén alapul) a kép kisebb helyzeti energiájú területe felé mozgatja.  
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A képteret úgy definiálják, hogy az értékes területekhez (jelen esetben az útszélek) kis helyzeti 
energiát rendelnek. (Ez természetesen általában elõfeldolgozást feltételez: például valamilyen 
élkiemelõ eljárást). Ilyen módon mozog a kontúr az inicializálás helyétõl a kis energiájú képrészek, 
azaz az útszélek fele. Más eljárásokkal szemben elõnye, hogy az aktív kontúrhoz nem csak az adott 
helyzetébõl származó külsõ, helyzeti energiát rendelik, hanem a görbének magának is van az alakjából 
(megnyúltságából, hajlítottságából) származó belsõ energiája, ilyen módon akármilyen alakzatot nem 
vehet fel az iteráció során. 
 
A 2.10. ábrán látható a hagyományos eljárások egyik hátránya: ha az inicializálás nem keresett éleket 
is metsz, akkor a formálódó kontúr (snake - kígyó) egyes szakaszai ebbõl a lokális minimumhelybõl 
képtelenek kilépni, így például a képen látható módon az iteráció során a két útszél között „kígyózik”, 
azaz végeredményében hibásan detektálja az út szélét. 
 

 
 

2.10. ábra: Hagyományos aktív kontúr hátránya: érzékeny az inicializálásra [Baumgartner, 2002] 
 

 
 

2.11. ábra: „Zip-Lock” aktív kontúrral meghatározott helyes útszél [Baumgartner, 2002] 
 

Megoldást jelenthet az ún. Zip-Lock Snake alkalmazása (2.11. ábra). Ennek inicializálása a 
hagyományos módon történik, azonban a „kígyó” középsõ részén elhelyezkedõ, minden iterációs 
lépésben csökkenõ számú, a képen feketével ábrázolt pontok passzívak, nem vesznek részt az iterációs 
folyamatban. A kígyó két szélén elhelyezkedõ aktív részei között így kialakuló „húzóerõ” képes a 
lokális minimumhelybõl kimozdítani és a helyes útszélre mozdítani az aktív kontúrt. 
 
 
2.2.3. Úthálózat felismerése Kálmán-szûrõ alkalmazásával 
 
Az egyik legszellemesebb megoldást a Kálmán-szûrésen alapuló eljárások nyújtják. [Vosselmann et 
al., 1995] A magyar származású Kálmán Rudolf által 1960-ban publikált eljárást leggyakrabban 
dinamikus rendszerek állapotbecslésére alkalmazzák [Takács, 2000]. A videojelek feldolgozásánál is 
általánosan használt eljárás alkalmazása „statikus” képeken elsõ megközelítésben talán meglepõ lehet. 
Ebben az esetben az egyes idõpontoknak az úttengely pixelei felelnek meg. A rendszer paramétereit 
többek között az út szélességébõl, sugarából, textúrájából vezetik le. Egy humán operátor 
(felhasználó) által kijelölt útszakaszon (vektoron) történik a szûrõ állapotvektorának feltöltése. Az 
inicializálást követõen a szûrõ minden következõ „idõpontra” becsli az úttengely pozícióját, valamint 
általában a legkisebb négyzetek módszerén alapuló profilillesztéssel határozza meg azt. 
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2.12. ábra: Kálmán szûréssel meghatározott útszakaszok zajos környezetben [Vosselmann et al., 1995] 
 
Az eljárás elõnye, hogy jól használható zajos környezetben, még abban az esetben is, ha a zajt az 
úthálózat többi eleme jelenti. Érdekes példa lehet erre az esetre az autópályák külön szintû 
csomópontjainak térképezési problémája, amelyeknél az egyébként térben egymástól elkülönülõ 
útszakaszok „álcsomópontként” jelentkeznek a képen. Ilyen algoritmus futási eredményére mutat 
példát a 2.12. ábra. Fekete szín jelöli az inicializáló szakaszt, zöld a profilillesztéssel meghatározott 
úttengelyt, piros pedig azokat a szakaszokat, ahol a szûrõ által becsült tengely lett térképezve, mivel a 
hasonló textúrájú csomóponti ág miatt nem sikerült a profilillesztés. 
Hátrányának tekinthetõ, hogy az aktív kontúrokhoz hasonlóan ez az eljárás is „csak” félautomatikus: 
szükség van inicializálásra. 
 
A fentiekben példaként ismertetett, inicializálást igénylõ algoritmusok vetik fel olyan eljárások 
kifejlesztésének igényét, amelyek minimális emberi közremûködéssel, vagy akár emberi 
közremûködés nélkül képesek az úthálózat egyes elemeinek felismerésére, kiindulást jelentve a többi, 
pl. az elõbbiekben ismertetett Kálmán-szûrésen, vagy aktív kontúrokon alapuló technikáknak.   
 
2.2.4 Csomópontok felismerése neurális hálózatokra épülõ eljárásokkal 
 
A Hannoveri Mûszaki Egyetem Fotogrammetria és Geoinformatikai Intézetével közös JEANS 
(Junction Extraction by ArtificialNeural Network System) „csomópont felismerés mesterséges neurális 
hálózatokkal” elnevezésû kutatás-fejlesztési munka során készült el a következõkben ismertetett 
speciális útkeresztezõdés felismerõ operátor. [Barsi et al., 2002, Barsi et al., 2003] 
A mesterséges neurális hálózatok tanítását, egy 542 darab csomópontot tartalmazó ortofotó kivágat-
gyûjteményen végezték. A hálózat tanítására levezetett csomópont jellemzõk (features) két forrásból 
származnak: 

• Raszteres adatok: 
o Átlagos szürkeségi fok értéke, a szürkeségi fok szórása stb. 

• Vektoros adatok: 
o Vektorok összes hossza, átlagos hossza, a hosszak szórása stb. 
 

 
 

2.13. ábra: A JEANS operátor csomópont feltétele a vektoros adatokra [Barsi et al., 2003] 
 
A raszteres adatok meghatározása egy-egy kernelbõl (munkaablakból) történt. A vektoros adatokhoz 
úgy jutottak, hogy elõször egy élkeresõ eljárással meghatározták a kivágaton található éleket, egy 
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automatikus vektorizáló eljárással vektorrá alakították azokat, de csupán a 2.13. ábrán látható 
csomóponti feltételnek megfelelt vektorszakaszokat tartották meg, azaz azokat, amelyek a kernel 
középpontjától adott R távolságon belül helyezkednek el. 
 
A megfelelõen kiválasztott jellemzõkkel végzett tanítási fázis után a hálózat alkalmassá vált 
automatikus csomópont osztályozásra.  A 2.14. ábra egy 2935*1670 pixel méretû, 8 bites 
színmélységû tesztterületet ábrázol. A csomópontként felismert pixelek vörösre vannak átszínezve, a 
szemléletesség kedvéért felnagyítva. A helyesen felismert csomópontokat sárga körrel, a felismerésbõl 
kimaradt csomópontok sárga négyzettel lettek megjelölve. Az ábrán megfigyelhetõ az eljárás jó 
hatékonysága - teljesen automatikus kiértékelés mellett - a képen található 19 darab csomópontból 14 
darabot helyesen ismert fel 5 darab csomópont kimaradt a felismerésbõl, ez 75%-os hatékonyságnak 
felel meg-, további ~20 darab képrészletnél azonban tévesen vél csomópontot felfedezni. 
  

 
 

2.14. ábra: A JEANS operátorral felismert keresztezõdések [Barsi et al., 2003] 
 

Az eljárás készítése során merült fel az igény a fejlesztõkben, hogy a fenti eljárás eredményességének 
növelése érdekében a már korábban levezetett jellemzõk mellett, azoktól többé-kevésbé független 
eljárásokat is teszteljünk, amelyek növelhetik a felismerés robosztusságát, megõrizve annak 
méretarány és elforgatás- függetlenségét. Ebben a fázisban volt lehetõségem a fejlesztésbe 
bekapcsolódni, választásom a számítógépi látás (computer vision) területébõl ismert Hough- 
transzformációra esett, mivel egyszerû, kevés paraméterrel leírható alakzatok felismerése esetében 
gyors, robosztus algoritmus. A konkrét alkalmazásfejlesztést az Intel cég képfeldolgozási 
programcsomagjára, az OpenCV-re épülõ programmal, C/C++ nyelven végeztem, ami megfelelõ 
választásnak bizonyult a nagy számításigényû feladatoknál is. Az OpenCV nyílt forráskódú 
függvénykönyvtár, célszerû lehet alkalmazása a felsõoktatásban, ezért részletesen ismertetem a 
fejlesztés során használt függvényeket, azok paramétereit. A dolgozat 3. fejezetében mutatom be 
ebben a témakörben végzett fejlesztési munkám eredményeit. A következõ 4. fejezetben pedig az aktív 
kontúrok térinformatikai alkalmazási lehetõségeit ismertetem.  
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3. Hough transzformáció alkalmazása csomópont felismerésre 
 
3.1. A transzformáció ismertetése 
 
Az eredeti algoritmust – amely bináris képen alkalmas paraméteresen adott egyenesek, görbék 
detektálásra – meglehetõsen régen, 1959-ben publikálta P.V.C. Hough [Hough, 1959], majd 1961-ben 
szabadalmaztatta is azt.  
Az eljárás lényege, hogy a bináris kép értékes pixeleit a detektálandó alakzatot leíró paraméterek 
számának megfelelõ dimenziójú ún. Hough-térbe transzformálja. Az algoritmus lépéseit a 
legegyszerûbb esetre, egyenesek detektálására alkalmazva célszerû áttekinteni.  
Legyen adott n  darab kollineáris elhelyezkedésû értékes pixelünk, keressük a rájuk illeszkedõ 
egyenest egyértelmûen definiáló két paramétert ( bm, ): 
 

  bxmy +⋅=        (3.1) 
 
A gyakorlatban a fenti alak helyett, az esetlegesen elõforduló ∞=m értékek miatt célszerûbb a Hasse-
féle normálalakos képletre áttérni [Duda et al. 1972], ahol a két paraméter az egyenes normálisának 
irányszöge )(θ , valamint az egyenes távolsága a koordinátarendszer kezdõpontjától )(r . 
 
 

)sin()cos( θθ yxr +=      (3.2) 
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3.1. ábra: A képtér négy darab kollineáris elhelyezkedésû értékes pixellel, valamint a nekik megfelelõ 
Hough-paramétertér 

 
 

 
A Hough paraméterteret is ennek megfelelõen ez a két paraméter definiálja. Egyenes detektálásánál a 
kapcsolat (transzformáció) a képtér és a Hough-tér között a következõ: a képtér valamilyen 
képfeldolgozási eljárással (pl. élkereséssel) kijelölt minden egyes értékes pixele a Hough-térben 
megfelel a rajta átmenõ összes lehetséges – folytonos reprezentáció esetén végtelen sok – egyenest 
leíró (θ , r ) paraméter párok által meghatározott görbének. Négy darab kollineáris pont esetére a 
képteret, valamint a (θ , r ) paraméterteret a 3.1. ábra szemlélteti. Az összetartozó pontokat és 
görbéket azonos színnel jelöltem. Ilyen módon az eredeti problémát, azaz adott ponthalmazra 
illeszkedõ egyenesek felismerését visszavezettük görbék metszéspontjának meghatározására.  
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A paramétertér és a képtér közötti kapcsolatot a következõképpen lehet szemléletesen összefoglalni 
[Duda et al., 1972]: 
 

• A képtér minden értékes pixele a paramétertérben megfelel egy görbének. 
• A paramétertér minden értékes (θ , r ) koordinátájú pixele a képtérben megfelel egy (θ , r ) 

paraméterek által leírt egyenesnek. 
• A képtérben kollineáris elhelyezkedésû pontok közös metszéspontú görbéknek felelnek meg a 

paramétertérben. 
• A paramétertérben azonos görbén elhelyezkedõ pontok a képtérben közös metszéspontú 

egyeneseknek felelnek meg. 
 
A gyakorlatban természetesen a paraméterek ésszerûen kvantáltak, a Hough-tér ennek megfelelõen 
nem folytonos, hanem egy, a paraméterek számának megfelelõ dimenziójú, az egyes paraméterek 
kvantáltságának megfelelõ méretû diszkrét, ún. akkumulátor tömb. A transzformáció során az 
algoritmus a képtér értékes pixeleinek megfelelõ paraméterpárokat meghatározza, és a nekik 
megfelelõ akkumulátortömb elemeinek értékét folyamatosan növeli (inkrementálja). Majd utolsó 
lépésként lokális maximumkereséssel határozza meg a potenciális metszéspontot, vagy 
metszéspontokat.  
Bár gyakorlati jelentõsége nem feltétlen van, egyes kereskedelmi képfeldolgozási alkalmazások (pl. 
Halcon) lehetõvé teszik a transzformációt követõen a paramétertér igen szemléletes megjelenítését is 
(3.2. ábra).  

 

 
 

3.2.  ábra: A Hough-paramétertér személetes megjelenítése [http://homepages.inf.ed.ac.uk/rbf/HIPR2/] 
 
Az egyenesek felismerésén túl természetesen más, paraméteresen leírható geometriai elemek 
detektálására is továbbfejleszthetõ az eljárás, azzal a természetes megkötéssel, hogy a geometriai elem 
összetettsége magában hordozza a leíró paraméterek számának növekedését, így a szükséges 
számítási- és tárkapacitást is.  
Kör detektálása esetén a paramétertér már egy háromdimenziós akkumulátortömb, a kört leíró három 
paraméternek megfelelõen: 
   

2
0

2
0

2 )()( yyxxr −+−=      (3.3) 
A három paraméter: 

• A kör r sugara 
• A középpont ),( 00 yx  koordinátái 

A gyakorlatban ellipszisek detektálásánál összetettebb problémáknál már ritkán alkalmazzák az eredeti 
eljárást. Ilyen paraméteresen már nehezen leírható alakzatok „felismerésére” az általánosított Hough-
transzformáció (Generalized Hough Transform) alkalmazása ad megfelelõ megoldást.  
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3.2. Útkeresztezõdések geometriai tulajdonságai  
 
3.2.1. Élkeresés 
 
Az objektum felismerés elsõ lépése a kép szegmentálása, azaz elkülönülõ részekre darabolása, ennek a 
mûveletnek elengedhetetlen eszköze az élkeresés, élfelismerés. Utak, csomópontok detektálásánál is 
feltételezzük, hogy az adott útszakasz a környezetétõl eltérõ textúrájú; általában jelentõs 
intenzitáskülönbség van az úttest, és környezete között, az út határvonala tehát élként jelentkezik, ezt 
tekintettem a fejlesztés során elsõdleges feltételnek. A 3.3. ábrán szemléltetem egy élkeresés 
szempontjából ideális 3.3. (b), valamint egy zajos 3.3. (a) területet, ahol a mezõgazdasági mûvelés 
alatt álló táblából alig különíthetõ el a földút. A második esetben az úttest kiugró, közel 1.5-2-szeres 
intenzitásértékkel rendelkezik a környezetéhez képest. (A képek 8 bit színmélységû –256 szín 
felbontású – szürkeárnyalatos ortofotó-kivágatokról készültek.) 

 
 

  
(a) 

  
(b) 

 
3.3. ábra: Út és környezetének intenzitásmetszete  

 
 
A gyakorlatban élkeresésre az intenzitásértékek elsõ és második deriváltjainak számításán alapuló 
konvolúciós szûrõk használatosak. Ha a képteret ),( yxα folytonos kétváltozós függvénynek tekintjük 
[Székely, 2007]: 
 

22









∂
∂

+







∂
∂

=
yx

grad αα
α      (3.4) 

 
képlettel számított gradiens vektor számításával jutunk az eredeti kép éltérképéhez. A gyakorlatban a 
képtér nem folytonos, ennek megfelelõen a differenciálhányadosokat a megfelelõ 
differenciahányadossal közelítjük [Székely, 2007]: 
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ahol t a két pixel távolsága. 
A gyakorlati számításokhoz a differenciahányadosok számításához a következõ egyszerû konvolúciós 
operátor mátrixokat alkalmazzuk [Székely, 2007]: 
 

[ ]101 −=XM      (3.6) 
 

[ ]101 −=Y
TM      (3.7) 

 
A differenciahányadosok értékéhez tehát különbségképzés mûveletével jutunk, ennek következtében 
az eredeti intenzitásértékeket esetlegesen terhelõ zaj gyökösen összegzõdik a számítás során; a hatás 
csökkenetése érdekében az x-irányú differenciahányados meghatározása elõtt y-irányú, míg az y-
irányú differenciahányados meghatározása elõtt x-irányú átlagoló szûrést célszerû alkalmazni 
(képletben T  a transzponálás jele): 

 
[ ]111=XF       (3.8) 

 
 

[ ]111=Y
TF      (3.9) 

 
 A két operátor konvolúciójából a képfeldolgozásban általánosan használt Prewitt operátort kapjuk 
[Székely, 2007]: 
 
    YXX FMP ⊗=  xYY FMP ⊗=     (3.10) 
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−−−
=

111
000
111

YP     (3.11) 

 
Hasonló gondolatmenet alapján juthatunk egy másik, a képfeldolgozási függvénykönyvtárakban 
gyakran alkalmazott, szintén az elsõrendû deriváltak számításán alapuló konvolúciós szûrõhöz, a 
Sobel szûrõhöz, amely a Prewitt szûrõtõl csak annyiban különbözik, hogy a simítás során súlyozott 
átlagot számít: 
 

      
















−
−
−

=
101
202
101

XS  
















−−−
=

121
000
121

YS     (3.12) 

 
Az általam használt függvénykönyvtárban a Sobel szûrõ egy kiterjesztése található magasabb 
deriváltakra, a függvény paraméterei is ennek megfelelõek: az eredeti illetve az eredménykép, x illetve 
y irányú derivált képzés foka, valamit a kernel mérete (általában 3*3 pixel méretû). A szûrõ hatását a 
3.4. ábra mutatja be. 
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 (a)      (b)       (c) 
 

3.4. ábra: Eredeti képkivágat (a), Sx (b), és Sy (c) Sobel szûrõ hatása 
 
  

Az elsõrendû élkeresési módszerek mellett általánosan használt még a másodrendû deriváltak 
számításán alapuló diszkrét Laplace-operátor is: 
 
















−=

010
141
010

L      (3.13) 

 
A futási eredményekbõl látszik az eljárás hátránya: eredményül nem bináris képet kapunk, ahhoz 
további feldolgozást kell végeznünk. Ennek kiküszöbölésére alkalmas megoldást nyújt a Canny 
speciális képoperátor [Canny, 1986]. A fejlesztésnél is ezt alkalmaztam, tapasztalataim szerint 
feladatonként jól paraméterezhetõ. Az operátor négy lépésben számítja az éleket. Elsõként Gauss-
szûréssel simítja a képet, másodikban elvégzi a gradiensek meghatározását, ezt követõen a nem lokális 
maximumhelyeket elhagyja, majd egy speciális bináris vágást hajt végre a képen. Ha a gradiens értéke 
egy adott pixelnél αgrad : 

• 1Kgrad >α : élként ismeri el a pixelt 

• 1Kgrad <α : elhagyja a pixelt 

• :21 KgradK << α  esetben akkor tekinti élnek a pixelt, ha annak szomszédságában levõ 
pixel élre illeszkedik 

ahol 21, KK  a kétszínre vágás paraméterei.  
 
Ezzel a megoldással biztosítható, hogy a detektált élek ne legyenek nagyon szakadozottak, a két 
küszöb alkalmazásával pedig elérjük, hogy kevésbé pontosan kell ismernünk azok értékeit. A 
függvény paraméterei az elõzõekbõl következnek: Az eredeti, illetve az eredménykép, a két küszöb 
érték, valamint a kernel mérete (általában 3*3 pixel méretû). 
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3.2.2. Simítás 
 
Sajnos még a viszonylag kis információtartalommal rendelkezõ, külterületet ábrázoló digitális 
ortofotó-kivágatoknál is pl. a mezõgazdasági mûvelés, vagy a növényzet (fasor) határai az utak 
széleihez hasonló határozott élként jelentkeznek, ami jelentõs zajjal terheli az élkeresést (3.5.(b), 3.6 
(b) ábra). Hasonló hatása van adott felbontásnál már az útburkolati jeleknek, az esetleges 
jármûforgalomnak, vagy akár még az aszfaltfelület inhomogenitásának, a felületen megjelenõ 
árnyékoknak is. 
 
Indokolt lehet tehát az élkeresést megelõzõen elsõ lépésként egy simító konvolúciós szûrõ 
alkalmazása. Tapasztalatok mutatják, hogy az utak éleinek megtalálásán ez a lépés nem sokat ront, 
jelentõsen csökken viszont a hibás detektálások száma (3.5. (d), 3.6. (d) ábra).  
 

 
       

       (a)         (b)    (c)   (d) 
3.5. ábra: (a) Eredeti képkivágat, (b) Canny szûrõ hatása átlagoló szûrés nélkül, (c) Mediánszûrõvel simított 

képkivágat, (d) Canny szûrõ hatása a detektált útszélekkel 
 

  

 
 

       (a)         (b)    (c)   (d) 
3.6. ábra: (a) Eredeti képkivágat, (b) Canny szûrõ hatása átlagoló szûrés nélkül, (c) Mediánszûrõvel simított 

képkivágat, (d) Canny szûrõ hatása a detektált útszélekkel 
 
Az OpenCV-ben simításra egy általános simító függvény szolgál, ami egy paraméterének értékétõl 
függõen tulajdonképpen öt különbözõ típusú aluláteresztõ szûrõ megvalósítására alkalmas: 

• CV_BLUR_NO_SCALE 
• CV_BLUR  
• CV_GAUSSIAN  
• CV_MEDIAN   
• CV_BILATERAL 

A feladat megoldása során medián szûrést alkalmaztam 9*9 pixeles kernellel (terepi méretekben ez 
~5*5m-es területet jelent), mely méretet empirikus úton határoztam meg, az ortofotó méretarányának 
függvényében úgy, hogy a kisebb zavaró élek hatását csökkentse, ugyanakkor még kellõen gyors 
maradjon.   
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3.2.3. Hough-transzformáció paraméterei útkeresztezõdés detektálására 
 
Ha egy bináris képen a fenti módon elkülönítettük a számunkra értékes élként jelentkezõ pixeleket, 
akkor feladatunk ezekbõl az éleket jelentõ pixelekbõl kiválogatni és csoportosítani az egy egyenesre 
(pl. azonos útszélre) esõket; feltételezzük ugyanis, hogy az utak szélei a csomópont közvetlen 
közelében közel egyenesek. Erre alkalmas eszköz lehet a fent említett Hough-transzformáció. A 
fejlesztés során az OpenCV beépített Hough-transzformációs függvényét alkalmaztam. A függvény a 
következõképpen paraméterezhetõ: forráskép, a detektált egyenesek paramétereit tartalmazó kapcsolt 
lista, a két paraméter felbontása radiánban illetve pixelben, az akkumulátortömb küszöbértéke, illetve 
a Hough-transzformáció típusát definiáló konstans leggyakoribb értékei: 
 

• CV_HOUGH_STANDARD 
• CV_HOUGH_PROBABILISTIC 
 

Az elsõ típus az elõzõ fejezetben ismertetett hagyományos transzformáció, a második egyenesek 
helyett különálló szakaszok detektálására is alkalmas. 
Fontos kérdés lehet a transzformáció paramétereinek helyes megválasztása. A paraméterek felbontása 
(kvantáltsága) természetesen függ az ortofotó méretarányától, valamint a detektálandó út rendûségétõl. 
A nagyobb felbontás érzékenyebb a zajokra, részletesebb felismerést jelenthet, ugyanakkor megnõ a 
paramétertömb mérete is, míg kisebb felbontás kevésbé érzékeny a zajokra, ugyanakkor akármilyen 
durva felbontást nem alkalmazhatunk, elvesznek a részletek: nem lehet például az út két szélét 
megkülönböztetni. A tesztelés során alkalmazott ~0.5m geometriai felbontású ortofotóknál a 
detektálandó útszakaszok ~10-15 pixel szélességûek. Ilyen felbontás mellett az út átlagos 
szélességének ötöde, azaz két pixeles felbontás, megfelelõ választásnak bizonyult ρ  paraméter 
felbontására. Ennek ismeretében a meghatároztam, hogy a ρ  paraméter felbontásának a kernel átlója 
mentén mekkora szög felel meg, így becsülhetõ a szögfelbontás értéke: 










⋅
≈ )

2_
arctan(int

szélességeKernel
ρ

θ     (3.14) 

 
A harmadik megválasztandó paraméter, az akkumulátortömb küszöbértéke szintén jól becsülhetõ a 
keresõ kernel méretébõl (az ortofotó méretarányából és az út rendûségébõl):  
  

2
__ szélességeútszélességeKernelKüszöb −

=     (3.15) 

Ilyen küszöbérték felvétele esetében már van esély arra, hogy szélsõ esetben: háromágú, a kernellel 
párhuzamos tengelyû útkeresztezõdés rövidebbik oldalait is felismerjük. Ennél sokkal kisebb értékre 
nem érdemes felvenni a küszöbértéket, mert annak csökkentésével természetszerûleg megnõ a téves 
detektálások száma. 
A fenti függvénnyel ki lehet válogatni a határozott egyenesként jelentkezõ éleket. Egy futási 
eredményt példaként a 3.7. ábra mutat be, melyen a transzformáció eredményeként kapott 
paraméterekbõl számított egyeneseket visszavetítettem az eredeti szürkeárnyalatos képre.  
 

 
3.7. ábra: A Hough-transzformáció eredménye az eredeti képkivágatra visszavetítve 
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Ezek az egyenesek természetesen még nem feltétlen jelentenek útszéleket, további feldolgozást 
igényel annak eldöntése, hogy valóban csomópontot találtunk-e. Ennek eldöntésére további feltételt 
jelenthet annak feltételezése, hogy az utak közel 90°-ban metszik egymást. Ennek vizsgálatára a 
detektált egyeneseket (ha vannak) a két paraméter, elsõként θ , majd ρ  szerint rendezem, ezután 
csoportosítom két egymásra közel merõleges irányt reprezentáló osztályra, azaz ahol °≈− 9021 θθ .   
Az osztályból a további számításokhoz csak azokat az éleket hagyom meg, amelyek távolsága ( ρ  
paraméterek különbsége) közel egyezik a feltételezett útszélességgel. 
Ilyen módon ki tudjuk válogatni az útkeresztezõdések közelében az utak széleit jelentõ pixeleket, 
számíthatjuk belõlük az útszakaszok tengelyeit, a tengelyek metszéspontjainak számításával pedig 
meghatározzuk magát az útkeresztezõdés helyét is (3.8., illetve 3.9. ábra) [Tóth et al., 2005b].  
 

   
  (a)      (b)       (c) 

3.8. ábra: Négyágú keresztezõdés képe (a), az élkeresés eredménye (b), valamint az útszélként detektált 
egyenesek visszavetítve az eredeti képre (c)  

 
 

   
  (a)      (b)       (c) 

3.9. ábra: Háromágú keresztezõdés képe (a), az élkeresés eredménye (b), valamint az útszélként detektált 
egyenesek visszavetítve az eredeti képre (c) 

 
3.3. Automatikus csomópont felismerés  
 
A fenti kivágatokon tesztelt algoritmus alapján egy eljárást fejlesztettem az említett általános célú, 
nyílt forrású képfeldolgozó függvénykönyvtárban, amely alkalmas digitális ortofotókon automatikus 
csomópont-felismerésre [Tóth, 2009]. A program folyamatábráját a 3.10. ábra tartalmazza. Az 
alkalmazásban egy, a kép méretarányának megfelelõ méretû érdeklõdési területet definiáltam, amely 
futó ablakként végigfut a kép teljes területén. A kernel méretét úgy célszerû megválasztani, hogy a 
csomópont „elférjen” benne, megfelelõ hosszúságban jelentkezzenek az útszakaszok,  meg lehessen 
különböztetni õket az egyéb vonalas jellegû tereptárgyaktól, ugyanakkor ne is legyen túlságosan nagy 
(pl.: számítási igény csökkentése érdekében). 
A fejlesztés során számos kernel méretet teszteltem, a méretének becslésére az út szélességének 
tízszerese a gyakorlati tapasztalatok alapján alkalmas választásnak bizonyult. További feltétel lehet a 
méret megválasztásánál, hogy a középpontját egyértelmûen ki lehessen jelölni, ezért páratlan számnak 
célszerû a kernel oldalhosszát felvenni. Természetesen a számítási kapacitás csökkentése érdekében 
felesleges a teljes kép területét pixelenként vizsgálni, az út szélességének fele-harmada, mint 
természetes lépték általában megfelelõ lehet. További számítási könnyebbséget jelenthet, ha nem 
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számítjuk az úttengelyeket, helyette a detektált útszélek metszéspontjait térképezzük, a végleges 
csomópont pedig az ilyen metszéspontok súlypontja lehet. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.10. ábra: Az alkalmazott algoritmus folyamatábrája 
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További számítási könnyebbséget jelenthet, ha feltételezzük, hogy egymás közvetlen közelében 
nincsenek csomópontok, így a már detektált csomópontok környékét kihagyjuk a további számításból. 
Az eredeti Hough-transzformáció elõnyeként említhetõ annak elforgatás-, valamint méretarány 
függetlensége (rotation invariancy, scale invariancy), melyek közül az elforgatás-függetlenséget az 
általam fejlesztett alkalmazás megõrizte, a méretarány-függõ paraméterek (pl. a keresõablak mérete, a 
Hough-transzformáció paraméterei) a kép méretarányából, valamint a detektálandó út rendûségébõl az 
elõzõekben ismertetett módon jól becsülhetõek [Tóth, 2009]. További elõnye, hogy ha maga a 
csomópont részben takart (növényzet, árnyék stb. hatása miatt) a képen, akkor is van esély a helyes 
felismerésre (3.11. ábra), amely más eljárások számára gyakran rejtve marad. Hátránya viszont, hogy 
néhány speciális mezõgazdasági mûvelés esetén („nadrágszíj” parcellák, kordonos mûvelés) annak 
határát és az úttengely metszéspontját szintén útkeresztezõdésként értékelheti a program. 
 
 

  
 

3.11. ábra:  Helyes csomópont felismerés zajos környezetben (vörös pixelek, körrel kiemelve) 
 
A programot többek között a 2.2.4. fejezetben ismertetett JEANS operátor teszt-területén (2.14. ábra) 
vizsgáltam, mely több okból is szerencsés választásnak bizonyult: egyrészt nagyszámú csomópontot 
tartalmaz, ezentúl olyan mezõgazdasági mûvelési területrõl készült a felvétel, amely jellegébõl (az 
utakra merõleges, azokkal közel azonos szélességû parcellák, mûvelések) adódóan az elõzetes 
várakozás szerint zajjal terheli a felismerést. A számítás eredményt a helyesen felismert 
csomópontokra a 3.14. ábra mutatja be. Ezen az ábrán csak a csomópontok környeztében futtattam le 
az algoritmust, annak vizsgálatára, hogy van-e olyan paraméterkészlet, mellyel kivétel nélkül 
kijelölhetõek-e a csomópontok a környezetbõl, míg a 3.15. ábra a teljes kép területén végzett vizsgálat 
eredménye a felismerés hatékonyságának, illetve a téves detektálások vizsgálatára. A felismerés 
hatékonyságát a 3.1 táblázat foglalja össze. 
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3.1. táblázat:  Kimutatás a felismerés hatékonyságáról 

 
A tesztterületen található 19 darab csomópontból 16 darabot ismer fel a kifejlesztett algoritmus, ezeket 
utólag sárga körrel külön kiemeltem. Egy keresztezõdés teljesen kimaradt a felismerésbõl 
(narancssárga négyzet jelöli a 3.15. ábrán), míg három további csomópontot felismer ugyan, de csak 
egy-két pixelt így ezeket is a felismerésbõl kimaradt osztályba közé soroltam (narancssárga kör jelöli a 
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3.15. ábrán). A helyesen felismert csomópontokon túl ~6 helyen vél tévesen csomópontot olyan 
markánsan felismerni, hogy egy késõbbi osztályozás során valószínûleg nem állna módunkban a téves 
detektálást kiszûrni (piros négyzet jelöli a 3.15. ábrán). A helytelen felismerésekkel kapcsolatban 
célszerû megjegyezni, hogy szinte kivétel nélkül a mezõgazdasági mûvelés és útszakaszok 
metszéspontjait ismerte fel tévesen az eljárás, ez az eredeti feltételezés szempontjából, miszerint a 
csomópontokat, mint az úthálózat kiemelt pontjait szeretnénk a félautomatikus térképezési technikák 
számára inicializáló helynek felismerni, valóban hibás eredménynek számít, ugyanakkor így is egy-
egy útszakaszt jelöltünk ki automatikusan, amiket szintén fel lehet ilyen célra használni, ezáltal is 
növelve a térképezés robosztusságát. 
Felmerülhet a kérdés, hogy kiterjeszthetõ-e az eljárás más színterekre is. Példaként lakóhelyem 
környezetébõl, Bakonykuti és Inota közötti területet ábrázoló szelvényen található utak 
csomópontjának felismerését (3.12. ábra) mutatom be. 
A teszt-területen kívül, több azonos kampány keretében készült ortofotón is teszteltem az algoritmust, 
hasonlóan jó eredményekkel. Néhány szemléletes eredményt a 3.13. ábra mutat be.  
 

 
 

3.12. ábra:  Helyes csomópont felismerés színes ortofotó kivágaton (RGB színtér) 
 
 

  
 

3.13. ábra: Helyes csomópont felismerés a teszt-területen kívül (zöld pixelek) 
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3.14. ábra: Helyesen felismert csomópontok 
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3.15. ábra:  A felismerés aránya általános paraméterkészlet mellett 
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4. Aktív kontúrok a térinformatikában 
 

A térinformatikai rendszerek geometriai adatai változásvezetésének érdekes és hasznos eszköze 
lehetnek az ún. aktív kontúrok (más néven snake-algoritmusok) elvén mûködõ eljárások. Alkalmazási 
területük a gépi látás területén igen sokrétû [Vámossy, 2004]: 

 
• Képek szegmentálása, 
• Él detektálás, 
• Mozgáskövetés, 
• Képek egymáshoz rendelése. 

 
4. 1. Az aktív kontúrok tulajdonságai 
 
Az eredeti algoritmus [Kass et al., 1988] szerint az aktív kontúr egy paraméteresen adott görbe – a 
gyakorlatban sokszögvonal –, amelyhez az alakjától függõ belsõ, valamint a környezetébõl származó 
külsõ, más megközelítésben helyzeti energiát rendelünk. Ezeket az energiákat úgy definiáljuk, hogy a 
keresendõ éleken  a kontúr energiája minimális legyen. Az élek keresése, a szegmentálás, az 
objektumdetektálás problémaköre így energiaminimum meghatározásává alakul át. Az aktív 
kontúrokkal kapcsolatban az utóbbi években hazánkban is kiváló publikációk születtek, elsõsorban  a 
gépi látás témakörében végzett kutatásokból, ezek közül [Horváth, 2004] munkája alapján foglalom 
össze a következõkben az aktív kontúrok legfontosabb tulajdonságait. 
 
Az aktív kontúr paraméteres egyenlete: 

 ))s(y),s(x()s(v =   (4.1) 

A görbéhez rendelt teljes energia:  

  külsõbelsõteljes EEE +=   (4.2) 

A belsõ energia két részbõl áll: 
 

 hajlítónyúlásibelsõ EEE +=   (4.3) 

 ∫ ⋅⋅=
s

nyúlási dssvsE 2)(')(
2
1

α   (4.4) 

 ∫ ⋅⋅=
s

hajlító dssvsE 2)('')(
2
1

β   (4.5) 

azaz nyúlási és hajlító energiából, melyeknek a kontúr alak szabályozásában van szerepe. 
A képletekben szereplõ )(),( ss βα paraméterek pedig (általában konstans értékû) súlyfüggvények.  
 

∫=
s

Képküls õ dssvEE ))((      (4.6) 

A képletben szereplõ külsõ energiatag értékét a képbõl származtatjuk, definíciója többféleképpen 
elképzelhetõ. Az KépE  értéke legegyszerûbb  megoldásként (pl. bináris képen): 

  

 ),( yxIEKép = , illetve  (4.7) 

 )y,x(I)y,x(GEKép ⊗= σ   (4.8) 
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Ahol ),( yxI  a kép intenzitásértékei, míg σG a kétdimenziós, • szórású Gauss-féle kernel. 
Általánosabb esetben pl. 8 bit színmélységû szürkeárnyalatos kép esetére pedig a következõ definíciót 
használhatjuk a külsõ energiatag definiálására: 

 
2),( yxIEKép ∇−= , illetve  (4.9) 

 
2),(),( yxIyxGEKép ⊗∇−= σ   (4.10) 

Ahol ),( yxI  a kép intenzitásértékei, míg σG a kétdimenziós Gauss-féle sûrûségfüggvény, míg ∇ a 
gradiens operátor szimbóluma. 

Minden megoldás esetében KépE  értéke az értékes területeken (pl. objektumok határán) minimális, 
ennek a feltételnek a kielégítése nyilvánvalóan valamilyen képfeldolgozási elõfeldolgozással érhetõ el 
(élkiemelés). Az így definiált külsõ energia mozgatja a kontúrt a képen a számunkra értékes (tehát kis 
helyzeti energiájú) helyekre, miközben a kontúr az eddigiek alapján felírható teljes energiáját 
minimalizálja: 

 ∫ →++⋅=
s

Képteljes dssvEsvssvsE min))(())('')()(')((
2
1 22 βα   (4.11) 

Miközben a fenti egyenletet kielégítendõ, a kisebb energiájú képrész felé mozog a kontúr, 
természetesen nem vehet fel akármilyen alakot, ebben van szerepe a belsõ energiát leíró tagoknak: 
nem nyúlhat meg (nem távolodhatnak el az egyes sokszögpontok egymástól), illetve nem hajolhat meg 
akármilyen mértékben a görbe (nem lehet akármekkora a görbület-változása az inicializáló állapothoz 
képest).  

Azoknak a kontúroknak, amelyek az elõbbi egyenletet minimalizálják, ki kell elégíteniük a következõ 
Euler-egyenletet: 

 0)('''')('' =∇−−⋅ KépEsxsx βα   (4.12) 

 

A gyakorlatban természetesen az aktív kontúrok nem folytonos görbék, hanem sokszögvonalak 
formájában diszkretizáljuk azokat: 

 ),( iii yxv =   (4.13) 

ahol Ni K1= , N a kontúrt leíró sokszögpontok darabszáma.  

A belsõ energiatagok leírása is megfelel a képfeldolgozásban szokásos diszkretizációnak. A nyúlási 
energiatag értékében levõ differenciahányados a gyakorlatban a következõképpen számítható 
[Williams et al. 1992]: 

 2
1

2
1

2
1

2

)()()(
−−− −+−=−≈ iiiiii yyxxvv

ds
sdv

  (4.14) 

 

Míg a hajlításból származó energiatagban: 

 2
11

2
11

2
11

2

2

2

)2()2(2)(
+−+−+− +⋅−++⋅−=+⋅−≈ iiiiiiiii yyyxxxvvv

ds
svd

  (4.15) 

4.11-ben szereplõ )(),( ss βα súlyparaméterek értékét egy-egy feladatban empirikus úton konstansnak 
vehetjük fel a teljes kontúrra vonatkozóan, vagy minden sokszögponthoz külön-külön 
hozzárendelhetünk egy-egy értéket. 
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Az iteráció során dolgozhatunk a kiindulásnak megfelelõ darabszámú töréspontot tartalmazó 
kontúrral, illetve a feladat függvényében be is szúrhatunk újabb töréspontokat, abban az esetben, ha 
két pont nagyon eltávolodna egymástól, illetve ha három pont között számítható görbület jelentõsen 
változna az iterációs lépések során. Ellenkezõ esetre is van elvi lehetõségünk, ha egy pont az iterációk 
során vonalpontként jelentkezik, akkor elhagyhatjuk a további számításokból. A pontok beszúrására, 
illetve elhagyására feltételeket szabhatunk az adott feladat függvényében, például ilyen természetes 
feltétel lehet, hogy a pontok közötti távolság ne legyen kisebb a kép geometriai felbontásánál. 

 

4.2.  Gyakorlati alkalmazási példa 

Egyes szerzõk a gyakorlati alkalmazásaikban az adott feladatnak megfelelõen alakítják át az 
alapalgoritmust, pl. új energiataggal egészítik ki  a kontúrt.  Erre a szûkebb szakterületrõl mutatok be 
egy érdekes alkalmazást. A szakirodalomban iker kontúrok (twin snakes) alkalmazására találhatunk 
példát párhuzamos élek detektálására [Kerschner, 1998]. A párhuzamos élek két oldalán inicializált 
egy-egy kontúr külsõ energiatagjához a már megismerten túl tartozik egy „vonzási” energiatag is: 

 )()( 0ddvE iiivon −= δ   (4.16) 

A képletben 0d  a két kontúr közötti elérni kívánt távolság, míg id a két kontúr összetartozó pontjainak 
aktuális távolsága az iteráció során. Ez a külsõ energia akkor minimális, ha a két kontúr távolsága 
egyenlõ a detektálni kívánttal. A szerzõ egy gépjármû földi fotogrammetriai kiértékeléshez használja 
az iker kontúrokat. A 4.1. ábrán megfigyelhetõ a kontúrok inicializálási helye. Az ábra alsó részén 
inicializált kontúr az iteráció során a gépjármû alsó élének elérésekor egy lokális minimumhelyhez 
érkezik. Ebbõl a pozícióból egy hagyományos kontúr nem lenne képes elmozdulni. Az elõbbiekben 
definiált új energiatag azonban kimozdítja ebbõl a helyzetbõl, és így végeredményként a kívánt 
élekhez (esetünkben az ajtó éléhez) jutott hozzá a szerzõ (4.2. ábra). 

 

4.1. ábra: Példa az iker kontúrok alkalmazására: inicializálás helye [Kerschner, 1998] 

 
 

4.2. ábra: Példa az iker kontúrok alkalmazására: végeredmény a detektált párhuzamos élekkel [Kerschner, 1998] 
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4.3. Aktív kontúrok térinformatikai alkalmazásának kérdései 
 

Amikor az aktív kontúrok térinformatikai alkalmazási lehetõségeit vizsgáljuk, magától adódik a 
másodlagos adatgyûjtés (digitalizálás) terén történõ felhasználásuk. A következõkben egy kataszteri 
térképrészleten keresztül tekintsük át a kontúrok inicializálási és paraméterezési lehetõségeit. A 
vizsgálatot Matlab matematikai fejlesztõi környezet alá készített alkalmazás [Tomazevic et al., 2002] 
felhasználásával végeztem.  Az állami alaptérkép kivágat egy U alakú épületet ábrázol.(4.3. (a) ábra) 
Az ábrán feltüntettem a 4.8 összefüggés segítségével számított simított képeket 2=σ , 5=σ  érték 
esetére, illetve a 4.4. ábrán a képeknek megfelelõ külsõ energiamezõt jelenítettem meg. (σ  
kétváltozós Gauss-féle kernel szórása.) Az ábrákból látható, hogy σ növelésével megnõ az elérési 
területünk, azaz az a képrész, amelyen az inicializált kontúr reményeink szerint be tud konvergálni az 
eredeti élekbe. 

   

(a) 0=σ    (b) 2=σ    (c) 5=σ  

4.3. ábra: Eredeti kép  simított változatai a szórás függvényében 

   

(a) 0=σ    (b) 2=σ    (c) 5=σ  

4.4. ábra: A képeknek megfelelõ „energiamezõ” 

   

(a) 0=σ    (b) 2=σ    (c) 5=σ  

4.5. ábra:  Gradiens képek 
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(a) 0=σ    (b) 2=σ    (c) 5=σ  

4.6. ábra: A simított gradiens képeknek megfelelõ „energiamezõ” 

A simítás hátránya azonban megfigyelhetõ: a σ paraméter értékét nem növelhetjük tetszõleges 
módon, hiszen bár az elérési területünk megnõ, a detektálandó élek is eltûnnek. Esetükben például az 
U alakú beszögellés eltûnik.(4.3. (c) ábra) Hasonlóképpen, a gradiens vektorok számításával a  4.10 
összefüggés segítségével is elõállíthatjuk a külsõ energiamezõt, erre példát a 4.5. illetve a 4.6. ábrák 
mutatnak be. Az elérési terület növelésére itt is megoldást jelenthet a σ paraméter növelése, hasonló 
megszorításokkal, mintha magából az intenzitásértékekbõl indultunk volna ki. A hagyományos 
kontúrokra minden szerzõ [Horváth, 2004] a fent említett elérési terület számításának problémái 
mellett megemlíti a konkáv alakzatok detektálásának nehézségeit, erre jó példaként –az állami 
alaptérképek területérõl- az elõzõekben is bemutatott U alakú épületek esete szolgálhat. 

 

 

(a)    (b)   (c)    (d) 

4.7. ábra: Példa a konkáv alakzatok szegmentálásának problémájára: (a) eredeti kép, (b) számított 
gradienskép, (c) a szegmentálás végeredménye, (d) az épület konkáv része nagyítva 

A 4.7. ábrán a  nagyobb „konkavitással” rendelkezõ épület kivágata (a), az inicializáló kontúrral, a 
következõ (b) ábrán az eredeti kép gradiens képébõl σ =1 értékkel számított külsõ energiamezõ 
látható, melyen szintén megjelenítettem az inicializáló helyzetet. A (c) ábrán néhány tíz iterációs lépés 
után a kontúr egyensúlyi helyzete látható zöld színnel megjelenítve. Megfigyelhetõ, míg az épület 
nagy részét megfelelõen szegmentálta, addig ez nem sikerült a konkáv beugró rész esetében. Az 
okokra a (d) ábra világít rá: nincs olyan gradiens vektor, ami „behúzná” erre a területre, hiszen ezen a 
képrészen a közel egyenlõ nagyságú gradiens vektorok ellentétes irányban kifele, az épület oldali felé 
mutatnak, míg a középsõ részen nincs, ami befele vonzaná a kontúrunkat. 

A fent említett problémák, azaz az inicializálás nehézsége, illetve a konkáv alakzatok problémája 
természetesen a képfeldolgozás más alkalmazási területein is gondot okoz, egy lehetséges 
megoldásként született meg a Gradient Vector Flow [Xu et al., 1998] vektormezõ alkalmazása. A 
Gradient Vector Flow  vektormezõt a következõképpen definiáljuk [Horváth, 2004]: 

[ ]),(),,(),( yxvyxuyxv =      (4.18) 
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Ennek a vektormezõnek minimalizálnia kell a következõ energiafüggvényt [Horváth, 2004]: 

∫∫ ∇−∇++++= dxdyfvfvvuu yxyx
222222 )(µε ,    (4.19) 

ahol f az eredeti képbõl származtatott élkép, míg µ  egy súlyparaméter. A GVF mezõt a következõ 
Euler-egyenletrendszer megoldásával kapjuk [Horváth, 2004]: 

    0))(( 222 =+−−∇ xxx fffuuµ      (4.20) 

0))(( 222 =+−−∇ xxy fffvvµ      (4.21) 

Ahol 2∇  a Laplace operátor. A 4.3. (a) ábrára így számított külsõ energiamezõre mutat be példát a 4.8. 
ábra. A 4.8. (a) ábra a mezõt, és az inicializálás helyét mutatja be, (b) a futási eredményt ábrázolja ~20 
iterációs lépés után. A sikeres szegmentálás okára a 4.8. (c) ábra világít rá: a GVF mezõ vektorai a 
várt módon bemutatnak az épület konkáv részébe. 

 

   

     (a)           (b)                     (c) 

4.8. ábra:  GVF mezõ  

A Gradient Vector Flow kontúrok távérzékelési alkalmazására futási példaként a Balatont és 
környékét ábrázoló ûrfelvételen a tó szegmentálásának egy lehetséges implementációját mutatom be 
[Tóth et al., 2009]. A színes képet elsõ lépésként szürkeárnyalatossá alakítottam (4.9. ábra). 
Inicializálásként a tó közepén egy néhány töréspontból álló sokszögvonalat vettem fel, a parttól 
némileg távol, kevesebb törésponttal (4.10. (a) ábra). Illetve a part vonalát jól követve, több 
sokszögponttal közelítve azt (4.10. (b) ábra).   

Az inicializálási helyet vörös sokszögvonal jelenti mindét ábrán, míg az egyes iterációs lépéseket más-
más szín jelenti. Az elsõ ábrán a helytelen inicializálás hatását figyelhetjük meg. A parttól távol, kevés 
sokszögponttal véve fel a kiindulási állapotot az eredmény a vártnak megfelelõ lesz: egyrészt a kontúr 
viszonylag lassan (az ábrán minden egyes, más színnel jelzett állapot mintegy 200 iterációs lépésnek 
felel meg) mozog a part felé. Másrész sok helyen (elsõsorban a kevésbé tagolt déli parton) ugyan 
lassan, de helyesen a parthoz konvergál, addig az északi partszakasz egyes területein, a Szigligeti öböl 
ÉK-i végében, Tihanyi félsziget oldalában nem sikerült meghatározni a helyes partélet. Sõt, a 
Keszthelyi öböl területére nem is sikerült beérni a kontúrnak. A déli parton pedig Szántód környékén 
az északi part helyett a kontúr a közelebbi déli part fele indul el. Ez utóbbi hatását elkerülhetjük, ha a 
fejlesztés során elõírjuk, hogy a kontúr csak az inicializálási állapottól kifele, illetve csak befele 
terjeszkedhet az iterációs lépések során.  

A 4.10. (b) ábrán ezzel szemben egy sikeres inicializálás, illetve a megfelelõ futási eredményt 
jelenítettem meg: a kontúr gyorsan, pontosan szegmentálja a tó területét. 
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(a)      (b)    

4.9. ábra: Balatont és környezetét ábrázoló ûrfelvétel  színes (a), illetve szürkeárnyalatos (b) színtérben [Tóth et 
al., 2009] 

 

 
(a)  

 
      (b) 

4.10. ábra: Balaton  területének szegmentálása aktív kontúrokkal [Tóth et al., 2009] 
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4.4. Aktív kontúrok szerepe a növényzet automatikus detektálásában 
 
A fenti gondolatmenet szerint az aktív kontúr algoritmusoknak minden esetben szükségük van helyes 
inicializálásra, ezért szerepük véleményem szerint elsõsorban a geometriai adatok változásvezetésében 
lehet. Ekkor ugyanis az elõzõ állapotot, mint inicializálási helyet fel tudjuk használni a számítás során, 
ilyen módon az aktív kontúrokat, mint eredetileg félautomatikus adatgyûjtési módot akár teljesen 
automatizálttá tudjuk fejleszteni. Több ilyen alkalmazási terület képzelhetõ el, pl. nádasok 
térképezése. 

Adott idõközönként a nagyobb hazai vízfelületetekrõl egyfajta „nádkatasztert” készítenek, amely 
felmérés magában foglal egyrészt leíró adatok gyûjtését (pl. nád állapota), valamint egy felmérést, 
amelyet célszerûségi okokból fotogrammetriai adatgyûjtéssel végeznek.   

Vizsgálataimat a Velencei-tavon végzett felmérésen keresztül mutatom be. 

A Velencei-tóról készült 1998-as infravörös felvételeket, és a kiértékelés eredményét a 4.11. ábra 
mutatja be általános célú térinformatikai alkalmazásban (Autocad Map). A következõ ábrán (4.12.) a 
második 2004. évi légifelvételekbõl készített ortofotókat ábrázolja ugyanabban a térinformatikai 
környezetben. Az ortofotókon megjelenítettem az elõzõ kiértékelés eredményét is, mint egyfajta 
elõfelvételt. Az elõfelvételhez úgy jutottam, hogy az említett környezetben egy makrót készítettem, 
mellyel automatikusan ki lehet írni az egyes nádfoltokat határoló sokszögvonalak kontúrját, átszámítva 
azt az adott ortofotón értelmezett raszter koordinátáira. Erre lehetõségünk van, hiszen az egyes 
ortofotó szelvények méretaránya, illetve a szelvénybeosztásuk is ismert. Ilyen módon automatizálni 
lehet annak megállapítását is, hogy egy-egy nádfolt melyik szelvényre esik. Számítási kapacitás 
csökkentése érdekében nem teljes szelvényeken, hanem egy-egy kivágaton végeztem a vizsgálataimat, 
a MIPAV orvosi képfeldolgozási programcsomag segítségével. Természetesen a kivágatok 
elkészítését is lehet automatizálni, amennyiben egy-egy nádfolt környezetében érdeklõdési területet 
jelölünk ki az elõfelvétel segítségével. 

A 4.13. ábrán, egy, a tóban található nádasról készült légifénykép-részleten figyelhetjük meg az aktív 
kontúr alakváltozását az iteráció során. A bal oldali kép az inicializáló állapotot mutatja be, 16 darab 
pontot jelöltem ki manuálisan, a nádsziget közelében, attól változó, de csak néhány pixel távolságban. 
A jobb oldali képen az iteráció 2., 4., 8., illetve utolsó 10. lépése van megjelenítve az eredeti 
képkivágaton. A végeredményt jelenõ kontúrt (mint sokszögvonalat) alkotó pontok a kiindulási 
állapothoz hasonlóan zöld körrel vannak megjelenítve. A közbensõ iterációs állapotok piros 
sokszögvonallal vannak ábrázolva. Az ábrából láthatóan helyes inicializálás esetében viszonylag 
gyorsan, kis iterációs lépésszám mellett kapott eredmény is kielégítõ: a kontúr jól simul a nádfolt 
éleire [Tóth, 2009]. 
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4.11. ábra: Velencei tó 1998-as infravörös felvétele, valamint a kiértékelés eredménye (zöld foltok)  

 

 
 

4.12. ábra: Velencei tó 2004-es légifelvétele, valamint a megelõzõ 1998-as kiértékelés eredménye (zöld foltok)  
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 (a)   (b) 

4.13. ábra: Nádsziget kontúrjának félautomatikus detektálása: inicializálás, valamint az aktív kontúr alakja 2-4-
8-10 iterációs lépés után [Tóth, 2009] 

Következõ fejlesztési lépésben az automatikus térképezés lehetõségeit vizsgáltam. Ugyanis az elõbbi, 
4.13. ábrán bemutatott manuális inicializálás nem jelent különösebb elõnyt a kiértékelésnél. 
Mindössze annyit, hogy kevésbé gondosan kell a felhasználónak „digitalizálni”, hiszen a végleges 
szegmentálást a kontúr maga elvégzi az iterációs algoritmus során. 
Az automatizált kiértékelés elsõ lépéseként a már említett makróval a korábbi kiértékelés eredményét 
(a nádfoltok korábbi kontúrjait) átszámítottam a vizsgált ortofotó képkoordináta-rendszerébe. Ezek 
közül egy vizsgált foltot, amelyen az eljárást szemléltetem a  4.14. (a) ábra mutat be. 
Az elõbbi, manuális inicializálásra mutatott példán nem alkalmaztam különösebb képfeldolgozási 
mûveletet, pedig a vízfelületben levõ növényfoltot viszonylag könnyû a háttértõl elkülöníteni. Például 
az eltérõ intenzitásértékek alapján egy intenzitásvágással a feltételezhetõen nádfoltot jelentõ 
képelemeknek megtarthatjuk intenzitásértékeit, míg a kép többi részének (vízfelület) értékét feketére 
(0 intenzitásértékre) állíthatjuk. Ezt a mûveletet demonstrálja a 4.14. (b) ábra. 
Erre a lépésre csupán azért van szükség, hogy a nádfolt kontúrját markánsabbá tegyünk, ezáltal 
„segítsük” a kontúrt a sikeres szegmentálásban. 
Természetesen az így „elõkészített” képen lehetõségünk van megjeleníteni a korábbi felmérésbõl 
származó nádas határát, ezt a 4.14. (c) ábrán mutatom be. Ezt az sokszögvonalat tekinthetjük a 
továbbiakban inicializálási helynek.  
Az GVF kontúr iterációs lépéseit a 4.15. ábrán követhetjük nyomon az inicializálástól (a) egészen a 
sikeres szegmentálásig (f).   
 

 
   (a)     (b)          (c) 

4.14. ábra: Nádsziget kontúrjának automatikus detektálása: eredeti képen (a), szegmentált kép (b), inicializálási 
hely a szegmentált képen (c)  
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(a)     (b)          (c) 

 

 
   (d)     (e)          (f) 

4.15. ábra: Nádsziget kontúrjának automatikus detektálása: inicializálástól (a) a végleges szegmentálásig (f) 

 
(a)     (b)          (c) 

 
4.16. ábra: Nádsziget kontúrjának automatikus detektálása: eredeti kép (a), GVF vektormezõ (b), az  iteráció 

inicializálástól (piros) a végleges szegmentálásig (c) (zöld sokszögvonal) 

A 4.16. ábrán az algoritmus hátránya figyelhetõ meg: jelen formájában nem tudja kezelni az esetleges 
szakadásokat. A 4.16. (c) ábrán piros sokszögvonalként megjelenített elõfelvételbõl látható, hogy az 
elõzõ  felmérésnél a két különálló nádsziget egybefüggõ volt, vagy legalábbis így értékelték ki, míg az 
új állapotban gyakorlatilag két különálló sziget. Ilyen esetekben a kontúr a 4.16. (c) ábrán 
megfigyelhetõ módon félszigetként kezeli a különálló foltot, vagy, a belsõ energiatag súlyozásának 
függvényében elképzelhetõ olyan eset is, amikor az így megmaradó félszigetet a kontúr nagyobbik 
fele „bevonzza” az iteráció során. Az eljárás nem lehet tehát teljesen automatikus, de törekedhetünk 
rá. Az elõfelvétel megléte megkönnyíti (ideális esetben kiváltja) az inicializálást. A belsõ energiatagok 
súlyozását empirikus úton vehetjük fel a feladat függvényében, de az elõfelvétel megléte itt is 
segítségünkre lehet: az inicializáló pontok távolságai alapján becsülhetjük )(sα  paraméter értékeit 
akár egy konstans értékrõl legyen is szó, akár minden egyes pontra külön-külön vesszük fel. 
Hasonlóképpen igaz lehet ez a hajlítási energiatagra súlyára, illetve súlyvektorára )(sβ  is. Ez 
természetesen akkor lehet csak igaz, ha az inicializálási helyzet és az új állapot hasonló.  

 
 
 



Mobil térképzõ rendszer kísérleti fejlesztése                Tóth Zoltán 

 39 
 
 

5. Mobil térképezõ rendszer kísérleti fejlesztése 
 
5.1. A rendszer elvi felépítése 
 
A dolgozat mobil térképezõ rendszereket általánosságban ismertetõ 2.1. fejezetében ismertetett 
módokon lehetõségünk van az úthálózat és környezete  geometriai és leíró  adatainak együttes 
gyûjtésére. Az útfelület geometriai tulajdonságainak felmérésére elsõsorban a különbözõ lézeres, vagy 
ultrahangos fizikai távmérés elvén mûködõ felmérõ rendszerek használatosak, míg a fotogrammetriai 
elven mûködõ rendszerek használata elsõsorban az egyéb geometriai adatok (pl. táblakataszter) 
gyûjtésére korlátozódik. Ennek alapján merült fel az igény a hagyományos fotogrammetriai 
adatgyûjtésnek az útfelületek geometriai hibái automatikus, félautomatikus térképezésében betöltött 
szerepének vizsgálatára. 
 
Az általunk tervezett rendszer elvi felépítését az 5.1. ábra mutatja be. A gépjármû hátsó részén van 
elhelyezve a sztereo kiértékelést lehetõvé tevõ digitális kamerapár, a külsõ tájékozási adatokat 
biztosító navigációs berendezések (GPS vevõ, valamint inerciális mérõberendezés), illetve egy lézer, 
vagy halogén fényforrás. Ez utóbbinak abban van szerepe, hogy a kiértékelendõ felületre, ami a 
gyakorlatban egy 3.5 m-es forgalmi sávot jelent, egy pontsort vetítsen. [Barsi et al., 2004, Barsi et al., 
2005.] Ennél szélesebb útszakaszok kiértékelésénél az objektívek látószöge, illetve az alkalmazható 
tárgytávolság komoly korlátokat jelent. Ilyen rendszereknél célszerû tehát minden sávot külön-külön 
kiértékelni.   
 
 

 
 

5.1. ábra: A mobil felmérõ rendszer elvi vázlata 
 
 

A felmérõ rendszer mûködésének blokksémáját az 5.2. ábra mutatja be. Kék folyamatos nyíllal a 
tápellátás, pirossal a vezérlés, míg zöld színû nyíllal az adatáram útja van jelölve. A kialakított felmérõ 
rendszerben a moduláris felépítés elvét célszerû követni: az egyes egységek önmagukban is 
fejleszthetõk és cserélhetõk az eltérõ feladat és pontosság igény függvényében. 
A gyakorlatban is megvalósult eszköz két lehetséges kialakítását az 5.3. ábra szemlélteti. 
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5.2. ábra: A felmérõ rendszer blokksémája 

(Tápellátó egység;  projektor a pontsor vetítésére; kamerák; 
GPS egység; INS egység; 

vezérlõ és adatnyerõ egység) 
 
 

 
 

5.3. ábra: A kísérleti felmérõ rendszer kétféle gyakorlati megvalósítása 
 

A blokksémában is ismertetett rendszerelemeket ebben a fejezetben röviden, a részletek kiemelése 
nélkül ismertetem, ezeknek a fejlesztésében aktívan nem vettem részt. A kutatási munka során a 
rendszer képalkotó komponensének kialakításában volt lehetõségem közremûködni. A dolgozat 
szempontjából elsõdleges fontosságú képalkotó kamerarendszert külön fejezetben tárgyalom. 
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A külsõ tájékozási adatokat biztosítandó, navigációs GPS-szel integrált inerciális navigációs rendszert 
használtunk (típusa: Crossbow  NAV420CA), ez a megoldás azért is elõnyös, mert a GPS- és INS-
rendszereket integráló eszköz már beépítve tartalmazza a Kálmán-szûrés algoritmusának egy 
adaptációját, a fejlesztõnek nem feltétlen kell ilyen témájú fejlesztéseket végeznie.  A rendszer 
egyesíti az alacsonyabb mérési frekvenciával dolgozó GPS (1 Hz körül) és a magasabb frekvencián 
mûködõ INS (100 Hz körül) által szolgáltatott navigációs adatokat, a fejlesztõnek „csupán” a rendszer 
által meghatározott külsõ tájékozás adatait kell hozzárendelni a megfelelõ sztereó képpárhoz. 
 
 

 
5.4. ábra: A kísérleti fejlesztésben használt amerikai Crossbow NAV420CA inerciális berendezés 

 
 

 
 
 

5.5. ábra: Az inerciális mérõberendezéssel végzett mérés gyári grafikus felhasználói felülete 
 
 

A projektoregység feladata a burkolaton a késõbbi kiértékelés számára egyértelmûen azonosítható 
pontokjelek kijelölése. Kialakításakor párhuzamos fejlesztés folyt. A hagyományos megvilágítást 
alkalmazó megoldás egy halogén vagy xenon lámpát tartalmazó foglalat, amelyhez a tárgytávolság 
függvényében legyezõszerûen elhelyezett lencserendszer kapcsolódik, ami a lámpa fényét szabályos 
pontsorként a burkolatra vetíti. A projektor mérnökmodellje 13 darab, a végleges modell pedig 36 
darab 9 mm átmérõjû, 350 mm gyújtótávolságú nagy fényerejû gyûjtõlencsébõl áll. (5.6. ábra) 
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5.6. ábra:  A halogén fényforrású projektoregység kialakításának mérnöki, illetve végleges formája 
 

A projektor tápellátásához 12 V szükséges, 100 W-os halogénizzóval mûködik. A tápellátás a 
fedélzeten elhelyezett aggregátorhoz kapcsolt transzformátor segítségével történik (5.7. ábra). 
Hátrányaként megemlítendõ, hogy a megvilágítás elsõsorban éjszakai üzemmódban használható, 
ekkor a homogén fény biztosítása is egyszerû (5.9. ábra). 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.7. ábra: Az aggregátor és a 12 V-os transzformátor 

 
A halogén fényforrású vetítõ fenti hátrányát kiküszöbölendõ, akár nappali felvételek esetére is 
alkalmazható másik projektoregység lézer fényforrás alapú. 20 darab egyenként 5 mW teljesítményû 
660 nm hullámhosszúságú LASIRIS lézerdióda került beépítésre egy sorban (5.8. ábra). A 
hullámhossz azért különösen érdekes, mert az alkalmazott kamerák érzékenysége különösen nagy 
ebben a hullámhossz tartományban. E típusú projektor megoldás a tesztek szerint alkalmas lehet akár 
nappali felmérésre is (5.10. ábra). Az így kivetített pontok burkolati távolsága – azaz közvetve a 
rendszer geometriai felbontása– 3.5 méteres sávszélességen egyenletesen szétosztott pontjeleket 
feltételezve megközelítõen 15cm mindkét projektorváltozatnál. Természetesen a fényforrások 
számának növelésével csökkenthetõ az útburkolaton leképzõdött jelek közötti távolság, ezáltal 
növelhetõ a felbontóképesség. 
A lézer fényforrások hátrányaként említendõ a halogén fényforráshoz képest az áruk: a stabil, hosszú 
élettartalmú, alkalmas hullámhosszúságú és fókuszálható lézerek meglehetõsen drágák. 
A tápellátást biztosító aggregátoregységgel kapcsolatban még egy dolgozatban is annyit 
mindenképpen célszerû megemlíteni, hogy az általános geodéziai gyakorlatnak megfelelõen, mint 
minden terepi mérésnél, a tápellátás folyamatos biztosítása a nagy áramfelvételt igénylõ berendezések 
mellet itt is létezõ, bár nyílván csak gyakorlati jellegû probléma. 
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5.8. ábra: Az alkalmazott lézer fényforrás, valamint elhelyezésük oldalnézetbõl 
 
 

 
 

5.9. ábra: Az alkalmazott halogén fényforrás leképzõdése az aszfaltfelületen, éjszakai felvételen. A 
kiértékeléshez használt jeleket piros nyilakkal jelöltem. (A többi pontjel rosszul fókuszált) 

 

 
 

5.10. ábra: Az alkalmazott lézer fényforrás, leképzõdése az aszfaltfelületen, nappali  felvételen 
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5.2. Digitális videokamerák a fotogrammetriai gyakorlatban 
 
A dolgozatban, annak témaválasztásának megfelelõen elsõsorban a rendszer képalkotó komponensével 
foglalkozom. A digitális technika a videojel-feldolgozás területen is napról-napra fejlõdik. A dolgozat 
írása idején a kereskedelemben hozzáférhetõ technikai adatok alapján az alábbiakban egy rövid 
áttekintést adok a hozzáférhetõ technológiákról néhány, önkényesen választott gyártó adatai alapján. A 
digitális videokamerákat egy lehetséges megközelítés alapján három nagy csoportba lehet osztani a 
beépített CCD, illetve a CMOS szenzor alapvetõ spektrális tulajdonságai, geometria felbontása, és 
sebessége alapján [Tóth, 2004]: 

 
• Nagyfelbontású(High-Resolution) videokamerák: CCD (CMOS) érzékelõjük felbontása 

igen nagy ( a  gyártók a 1600*1200-as felbontású szenzoroktól szokták ebbe a kategóriába 
sorolni termékeiket,  a felsõ korlát természetesen  hétrõl-hétre változik) Jellemzõ 
alkalmazási területek: 

• Orvosi,tudományos, képalkotás, fõleg szemészeti alkalmazások 
(Medical/Scientific Imaging) 

• Gépi látás (Machine Vision) 
• Nyomtatott áramkör minõségvizsgálat 

• Nagysebességû (High-Speed) videokamerák: jellemzõen kicsi, illetve közepes geometriai 
felbontású érzékelõvel rendelkeznek, ellenben minimum 250-500 képet készítenek 
másodpercenként (frame/sec), de redukált felbontás mellett nem ritka az ennél 
nagyságrendekkel gyorsabb kamera sem.  Jellemzõ alkalmazási területük: 

• Gépjármûipari tesztmérések (töréstesztek, légzsák-tesztelés)  
• Ballisztikai tesztmérések 
• Részecske, szemcse sebességmérés 

• Multispektrális (Multi-Spectral) videokamerák: Szenzorjuk széles spektrális felbontású, 
általában  közepes geometriai felbontás mellett.  Jellemzõ alkalmazási területük: 

• Távérzékelés (Remote Sensing) 
• Színanalízis (Color Analysis) 

 
Képalkotásra a lézervetítõket is tartalmazó híd két szélén elhelyezett digitális kamerapár szolgál (5.11. 
ábra). Fejlesztések során a japán Sony és a német ImagingSource cégek két-két kameráját volt 
lehetõségem tesztelni. Ezek fõbb tulajdonságait az 5.1. táblázatban foglaltam össze.  

 
 
 

 
 

5.11. ábra: A kamerák elhelyezkedése a hídon 
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A kutatásaim során is alkalmazott ipari digitális kameratípusok elvi felépítését az 5.12. ábra 
szemlélteti. A kamerák tápellátása és az adatcsere egyaránt Firewire (IEEE 1394) interfészen keresztül 
történik. Az egyes komponensek közötti adatcsere vezérlésére, valamint a kamera felhasználó általi 
paraméterezésére vezérlõ egység (CTR) biztosít lehetõséget. A CCD érzékelõkön leképzõdött jel egy 
analóg-digitális (A/D) jelátalakításon megy keresztül, majd jelfeldolgozó (VSP) egység alakítja 
számunkra is értelmezhetõ formátumba.   
 

 
  

5.12. ábra: Digitális ipari videokamera elvi felépítése 
 

A hasonló ipari kamerák nagy elõnye: a fejlesztõi eszköztárak széles sora. A vizsgált kamerák 
nemcsak saját C++ függvénytárral rendelkeznek, hanem támogatják az ún. ActiveX technológiát is, 
meglehetõsen széles tehát azon programozási nyelvek sora, melyen keresztül vezérelhetõek. 
 
 
         

 
 
 
 
 

           Kamera típusa 

 
DMK-2104 

 
Sony XCD-SX910 

Maximális felbontás 1280x960 1280x960 
Maximális sebesség. 7.5 kép/sec 15 kép/sec 

Szenzor típus Sony 
ICX205AK •” 

Sony 
ICX205AL •” 

Triggerelhetõség Nincs Hardver-s 
 
 

5.1.  táblázat: A fejlesztés során tesztelt kameratípusok 
    
 
Az ipari kamerákat általában objektív nélkül szállítják, hiszen a bevezetõben ismertetett ipari 
felhasználás sokszínûsége megköveteli, hogy az egyes mérési elrendezésekhez a megfelelõ 
fókusztávolságú, látószögû stb. objektívet tudjuk kiválasztani. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mobil térképzõ rendszer kísérleti fejlesztése                Tóth Zoltán 

 46 
 
 

5.2.1. Digitális videokamerák képalkotási tulajdonságai 
 
Fentiekben vázolt speciális mérési elrendezés követelményének megfelelõen önálló 
alkalmazásfejlesztés mellett döntöttünk. A fejlesztés kapcsán célszerû áttekinteni a fotogrammetriai 
kiértékelésre használt videokamerák azon tulajdonságait, amelyek leginkább hatással vannak az 
elkészült kép minõségére, azaz a további képfeldolgozási lehetõségekre. 
 
5.2.1.1 Világosság (Brightness) 
 
A világosság tulajdonság változtatása gyakorlatilag egy konstans eltolás értéket jelent a 
szürkeárnyalatos kép intenzitásértékeiben. A transzformáció hatását az 5.13 ábra mutatja be. 
 

 
 

5.13. ábra: Eredeti kamerakép, a világosság tulajdonság kismértékû és eltúlzott változtatása után kialakult 
eredménykép [www.theimagingsource.com] 

 
5.2.1.2 Erõsítés (Gain) 
 
A jelerõsítés a képfeldolgozásban általánosan használt eljárás. Az alkalmazott kameratípusok 0 és 18 
dB (decibell) közötti erõsítést tesznek lehetõvé. 18 dB illetve e feletti érték esetén a jel-zaj (signal to 
noise ratio -SNR) viszony már nagyon lecsökken   
 

 
 

5.14. ábra: Eredeti kamerakép, és a jelerõsítés hatása [www.theimagingsource.com] 
 

 
5.2.1.3 Gamma 
 
A kamera Gamma korrekcióján (függvényén) általában egy hatványfüggvénnyel leírható jelátalakítást 
értünk, mellyel az átlagos szürkeségi fok értékét változtathatjuk. A tisztán fehér, illetve fekete értékû 
pixelek értékei nem változnak a képátalakítás során. 
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5.15. ábra: Eredeti kamerakép, valamint a gamma függvény hatása: az átlagos intenzitásérték csökkentése és 
növelése [www.theimagingsource.com] 

 
 
5.2.1.4 Élesség (Sharpness) 
 
Az élesség tulajdonsággal lehetõségünk van a kép kontrasztjának fokozására. 
 

 
 

5.16. ábra: Eredeti kamerakép, valamint az élesség tulajdonság kismértékû, illetve túlzott változtatásának 
hatása.   [www.theimagingsource.com] 

 
 
5.2.1.5 Spektrális érzékenység 
 
 

 
5.17. ábra: Az alkalmazott Sony kamera CCD szenzorának spektrális érzékenységi görbéje 

[www.theimagingsource.com] 
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A késõbbi képfeldolgozáshoz elengedhetetlen, hogy a számunkra értékes képrészletek a 
környezetükhöz képest minél egyértelmûben leképzõdjenek. Jelen esetben a lézeres pontjelölés mellett 
úgy oldható meg, hogy a CCD érzékelõ érzékenységi görbéje maximumának közelében levõ 
fényforrást alkalmazunk. Ez a Sony ICX205AL •” CCD szenzornál ~520-540nm környékén van, az 
5.1. fejezetben ismertetett dióda által vetített lézerfény hullámhossza ennek közelében, 660nm értéknél 
van. 
 
5.2.1.6 Expozíciós idõ 
 
Digitális kameráknál a következõ fontos tulajdonság, amit egy fejlesztés során be kell tudnunk 
szoftveresen állítani, az expozíciós idõ, tehát az az idõtartam, amíg a rekesz (blende) nyitva van, és az 
optikán keresztül fény jut a CCD szenzorra. Túl rövid expozíciós idõ alulexponált képet eredményez, 
míg túlságosan nagyra választva két lényeges hibát eredményez: egyrészt az alulexponált képekhez 
hasonlóan elvesznek a részletek, a kép kevésbé lesz részletgazdag, ez mindkét esetben ronthatja a 
késõbbi képfeldolgozás eredményességét. Másrészt mozgó felvételekrõl lévén szó a túl hosszú 
expozíciós idõ a viszonylag rövid tárgytávolság mellett könnyen okozhat mozgási képéletlenséget 
(motion blur). A fejlesztés során alkalmazott kameráknál az expozíciós idõ értéke 0.00001 és 17.5 
másodperc közötti intervallumban állítható. A tényleges expozíciós idõt a kamerákhoz tartozó 
függvénykönyvtárban általában csak közvetve, egy paraméter segítségével tudjuk beállítani. A 
paraméter és az expozíciós idõ közti kapcsolatot jelen esetben a következõ célfüggvények definiálják: 

1000000
(sec)

2pE = , ha 10003 ≤< p      (5.1) 

 

1
10

)1000((sec) +
−

=
pE , ha 11501000 ≤< p       (5.2) 

 
ahol p a paraméter, E az expozíciós idõ. A kapcsolatot grafikusan az 5.18-es ábra szemlélteti. A 
felhasználó által definiált konstans expozíciós idõn túl természetesen általában lehetõsége van a 
fejlesztõnek az expozíciós idõ, valamint az erõsítés kamera általi automatikus értékre történõ állítására 
is, amit a tárgyról érkezõ fénymennyiség alapján számít. 
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5.18. ábra: A paraméter kapcsolata az expozíciós idõvel 
 
A mozgási képéletlenségrõl, mint a mozgó felvételek egyik jelentõs hibaforrásáról el kell mondani, 
hogy a fejezet bevezetõjében az 5.1. ábrán sematikusan ábrázolt elrendezésû mérési berendezésnél 
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nem, vagy csak alig lép fel, hiszen a kamerák együtt mozognak a tárgypontokkal, azaz a leképzõdõ 
pontjelölésekkel. Ennek hiányában egy 50 km/h átlagos sebességet, valamint 0.001 sec zársebességet  
feltételezve számítható, hogy a pontjel ~1.5 cm utat tesz meg a felvétel ideje alatt, ami 2-3 méteres 
tárgytávolság mellett jelentõs elmozdulásnak számít. 
  
5.2.1.7 Felvételi sebesség (Frame rate) 
 
Az idõegység alatt készített képek számát jelenti, sztereó kiértékeléshez készülõ mérnöki 
alkalmazásokban általában a következõ pontban ismertetett vezérlést alkalmazzuk. 
 
5.2.2 Fotogrammetriai kiértékelésre is alkalmas videojel rögzítése  
 
Az elõzõ fejezetrészekben ismertetett tulajdonságok beállítására, általános célú sztereo mozgóképek 
rögzítésére több önálló alkalmazást fejlesztettem. Egy lehetséges megoldás folyamatábráját, valamint 
futási képét az 5.19. ábra mutatja be, amely már tartalmazza a dolgozat késõbbi fejezetében 
részletesebben ismertetett feldolgozáshoz szükséges elemeket is.  
Folyamatos videojel helyett diszkrét képpárok rögzítése mellett döntöttem, hiszen a feldolgozás során 
a videojelet amúgy is célszerû képpárokra szétbontani. A rögzítéssel kapcsolatban néhány 
követelmény:  
 

• Fontos a rögzítés eseményeinek, a beállítások változtatásának naplózása. Erre  egy lehetséges 
példát a 5.20. ábra tartalmaz. 

• Megkerülhetetlen probléma az egyes képpárok idõbélyeggel történõ ellátása az utófeldolgozás 
számára. 

• Egyszerû, de a gyakorlat számára annál fontosabb probléma, hogy a rögzítés elõtt a kamerákat 
egyértelmûen azonosítani kell (bal, jobb, több kamera esetén valamilyen körüljárási irányban 
rögzítve a kamerák sorrendjét), erre a kamerák sorozatszáma ad célszerûen lehetõséget, a saját 
alkalmazásokban is ezt a megoldást alkalmaztam. 

 
Sztereo mozgóképek készítésénél alapvetõ fontosságú, hogy a két kép, a két videojel egyszerre, egy 
idõben készüljön el, attól függetlenül, hogy a tárgy mozog a kamerákhoz képest, vagy fordítva a 
kamera mozog a mozdulatlan tárgyhoz képest. 
Ez kameratípusoktól függõen kétféleképpen érhetõ el: 
 

• Szoftveresen, 
• Hardveres vezérléssel. 

 
Az alkalmazott kameratípusnál az utóbbi, hardveres vezérlést (Trigger Shutter) lehet megoldani. Egy 
külsõ jeladó egység a kívánt felvételi idõközönként (esetünkben 5 Hz frekvenciával) adott lefutású (az 
alkalmazott kameratípusnál 5 V feszültségû, minimum 10 ƒsec hosszúságú) jelet bocsát ki a két, vagy 
több kamera felé. A jel kezdete indítja a felvételt, lefutásának hossza pedig az expozíciós idõt jelöli ki. 
Ez utóbbi tulajdonság opcionális, szoftveres úton is vezérelhetõ. Szoftveres vezérlésnél természetesen 
arra figyelni kell, hogy a felvételi idõköznél kisebb legyen maga az expozíciós idõ. 
Az adatrögzítést végzõ program elkészítésére az ActiveX programozási technikát használtam. A COM 
(komponens objektum modell) elnevezésû általános technikán alapuló eljárást felhasználva a 
kamerákat gyártó cég elõre definiált osztályaiból tudunk saját objektumokat létrehozni, ilyen módon 
jelentõs programozási munkát tudunk megtakarítani a legkülönbözõbb saját célú fejlesztéseknél [Tóth, 
2002].  
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5.19. ábra: Az ActiveX technikával készített program futási képei, valamint folyamatábrája 
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________________________________________________________ 
Fájlnév:      D:\20080205\Meres000116\Kamera.LOG 
Dátum:        2008.02.05. 
Idõ:          19:37:29 

________________________________________________________ 
Kamera (B):   2000B04A8 Kamera (J):   2000B190A 
Trigger:      True  Trigger:      True 
Brightness:    256   Brightness:    256 
Gain:          384   Gain:          384 
Exposure: 0,007921   Exposure: 0,007921 
Video format:Y800 (1280x960) Video format:Y800 (1280x960) 
Frame rate: 30,03003   Frame rate: 30,03003 

 
_____________________________________________________ 

b              1             2            70650,28 
j               1             1            70650,34 
j               2             2            70650,48 
b              2             3            70650,55 
j               3             3            70650,69 
b              3             4            70650,75 
j               4             4            70650,89 
b              4             5            70650,95 
j               5             5            70651,09 
b              5             6            70651,16 

 
5.20. ábra: A naplófájl tartalma  

 
 

5.3. Videojelek fotogrammetriai feldolgozása  
 
Ismeretes, hogy valamely pont tárgykoordinátái és képkoordinátái közötti összefüggést a centrális 
vetítés alapegyenlete fejezi ki [Kraus, 1998]: 
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A képletben a szokásos jelöléseket alkalmazva c,, 00 ηξ a belsõ tájékozás elemei. 000 ,, ZYX  a 
felvételi centrum koordinátái a tárgytér koordináta-rendszerében, ri,j a R térbeli forgatási mátrix 
megfelelõ eleme. A forgatási mátrix felépítése ϕ  elsõdleges, ω  másodlagos, κ harmadlagos forgatás 
esetén: [Kraus, 1998]: 
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Az elõzõ fejezetrészekben ismertetett kamerák fotogrammetriai szempontból természetesen nem 
metrikus kamerának minõsülnek, azaz nem ismertek a belsõ tájékozás elemei [Kraus, 1998].A 
kamerákban nincsenek olyan mechanikusan kialakított referencia jelek (keretjelek), melyek a 
képkoordináta rendszer visszaállítását közvetlenül lehetõvé tennék. Nem ismert a vetítési centrumnak 
és a képsíknak (CCD érzékelõ) a távolsága (kameraállandó, c), sem talppontjának helyzete a képsíkon 
(fõpont 00 ,ηξ ). Nem ismertek továbbá a nagylátószögû objektív igen jelentõs elrajzolási értékei sem. 
Annak érdekében, hogy az ezzel a kamerával készített képekbõl az (5.3), illetve az (5.4) 
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összefüggésekkel metrikus adatokat lehessen elõállítani, a kamera belsõ tájékozását meghatározó 
paramétereket kellõ pontossággal meg kell határozni. Ezt az eljárást nevezzük kamera kalibrációnak. 
Az alkalmazott kameráknál a digitális képalkotást egy CCD érzékelõ végzi, melyben az érzékelõ 
elemek (pixelek) 1280 oszlopban és 960 sorban helyezkednek el. A képmátrix mérete is minden 
esetben megegyezik ezzel. A feldolgozás során a képmátrix sarokpixeleit tekintjük a továbbiakban 
keretjeleknek, hiszen ezek minden egyes kép esetében ugyanabban a pozícióban helyezkednek el; 
feltételezzük, hogy ezekhez viszonyítva – ugyanazon beállítás mellett – a vetítési centrum helyzete 
sem változik. A sarokpixelek, azaz a keretjelek helyzetét fogjuk rögzíteni egy komparátor rendszer 
koordináta rendszerében. 
A CCD érzékelõinek tényleges mérete a gyártó szerint 4.8 mikrométer. A gyakorlati feldolgozáshoz 
egy képpixel méretét 10 mikrométer nagyságúnak választottuk. Természetesen ennek arányában 
változnak a belsõ tájékozás további paraméterei is. Ha ezt következetesen alkalmazzuk minden képre a 
feldolgozás során, akkor ez a végeredményben csak a képméretarány megállapításában jelentkezik. A 
keretjelek „nominális” képkoordinátái ennek megfelelõen a ±6.40 és a ±4.80 mm értékeket veszik fel 
értelemszerûen. Ez a méretválasztás összhangban van a fotogrammetriában általában megszokott 
képkoordináta mérés pontosságával. Ugyanis a várhatóan néhány tized pixel (pixel alatti) pontosság 
megfelel a fotogrammetriai méréseknél tapasztalt néhány mikrométeres képkoordináta mérés 
pontosságának. 
A tárgykoordináta rendszer mértékegységét ettõl függetlenül választhatjuk meg. A kalibráció során a 
tárgykoordinátáknak dm egységet választottunk. 
A digitális képeken a képkoordináták meghatározását egy általános célú CAD rendszerben végeztük 
el. A CAD rendszerbe a sarokpixelekhez rendelt „nominális” képkoordináta értékekre transzformáltuk 
a képmátrixokat. Ebben a síkkoordináta rendszerben lehetett azután a további képpontok 
képkoordinátáit meghatározni.  
 
A kamera belsõ tájékozási adatait két lépésben határoztuk meg [Tóth et al., 2005a]. Elsõ lépésben az – 
igen nagy mértékû – optikai elrajzolás paramétereit számítottuk egy síkbeli tesztmezõ segítségével, 
majd a második lépésben a vetítési centrum térbeli helyzetét ( c,, 00 ηξ ) számítottuk egy térbeli 
tesztmezõ segítségével. A számításokat mindkét esetben a BINGO sugárnyaláb kiegyenlítõ 
programmal végeztük [Kruck, 1995]. A feladat két lépésben történõ megoldását az tette lehetõvé, hogy 
amennyiben a képsík és a tárgysík közel párhuzamos egymással, akkor az optikai elrajzolás értékek 
gyakorlatilag függetlenek a kameraállandó értékétõl. A vetítési centrum helyzetének 
meghatározásakor azonban az elrajzolás értékektõl nem lehet eltekinteni, de a második lépésben ezek 
már ismertek.  

 

  
 

5.21. ábra: Kalibráció laboratóriumi körülmények között sakktábla tesztmezõvel 
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5.3.1. Az optikai elrajzolás meghatározása  
 
Az optikai elrajzolás meghatározásához a síkbeli tesztmezõt egy 2*2cm-es fekete-fehér sakktábla-
szerû mintázat biztosította (5.22. ábra) [Tóth et al., 2005a]. Errõl a mintegy 350 cm hosszú és 90 cm 
széles tesztmezõrõl több állásból készítettünk felvételeket mindkét vizsgálandó kamerával. Az 
elkészített felvételeken mintegy 120-120 pont képkoordinátáit mértem ki, egy CAD programot 
képkoordináta mérõ „mûszernek”, komparátornak alkalmazva. Az alkalmazott sugárnyaláb-
kiegyenlítõ szoftver (BINGO) által megkívánt képkoordináta-fájlformátumot ezen CAD alkalmazás 
alá írt makróval állítottam elõ. 
 
 

 
 

5.22. ábra: A felhasznált tesztmezõ részlete 
 

A közelítõleg helyes belsõ és külsõ tájékozás elõzetes meghatározása után a BINGO sugárnyaláb-
kiegyenlítõ szoftverrel az optikai elrajzolás figyelembevétele nélkül, szabad hálózatként kiegyenlítve a 
rendszert, térbeli elõmetszéssel meghatároztuk az illesztõpontok geodéziai koordinátáit; a meglévõ 
jelentõs optikai elrajzolás értékek miatt az eredeti sík helyett – nem meglepõ módon – egy 
jellegzetesen domború felületet kaptunk. 

Ezt követõen a kiegyenlítést megismételtük, járulékos paraméterek segítségével figyelembe 
véve az optikai elrajzolás hatásait. A BINGO sugárnyaláb kiegyenlítõ programban 34 járulékos 
paraméter közül lehet kiválasztani az adott feladathoz legmegfelelõbbeket. A kiválasztást a program 
automatikusan elvégzi, vagy a felhasználó választhatja ki a szerinte legjellemzõbb paramétereket 
[Kruck, 1995]. A paraméter típusának meghatározása ill. kiválasztása után a program sugárnyaláb 
kiegyenlítéssel meghatározza a paraméterek aktuális értékeit. Ezeket az értékeket, a további 
feldolgozás során, mint radiális optikai elrajzolás értékeket – adott értékekként – figyelembe lehet 
venni, mint a belsõ tájékozás egyik fontos összetevõjét. 

 
    a)     b)    

5.23.  ábra: A szabad hálózatként végzett kiegyenlítés eredménye a) járulékos paraméterek nélküli, 
illetve b) azok figyelembevételével az bal kamera esetében (a tengelyek mértékegysége dm) 
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a)     b) 

5.24. ábra: A szabad hálózatként végzett kiegyenlítés eredménye a) járulékos paraméterek nélküli, illetve b) 
azok figyelembevételével a jobb kamera esetében (a tengelyek mértékegysége dm) 

 
Eredményül az optikai radiális elrajzolás értékeit kapjuk, illetve a járulékos paraméterek aktuális 
értékeit. A kiegyenlítés eredményét az 5.23 és az 5.24. ábra szemlélteti. Az ábrákból látható, hogy a Z 
koordinátában az elrajzolás figyelembe vétele nélkül mintegy 4-5cm-es „domborulat” kisimult, csupán 
a képek szélein található mintegy 0.5-1 cm-es eltérés a tényleges síkfelülettõl. További vizsgálat 
tárgyát képezheti, hogy ez a maradék-ellentmondás az optika, vagy a CCD hibájából ered, avagy 
mérési pontatlanságból származik. 
 
5.3.2.  A vetítési centrum meghatározása 
 
Az optikai elrajzolás függvényének birtokában két út áll elõttünk, egyrészt a további feldolgozás során 
megjavíthatjuk a mért képkoordinátákat, illetve – például prezentációs céllal – akár a teljes 
raszterképet is átalakíthatjuk. Ez utóbbi mûvelethez készítettem egy alkalmazást, ami pixelenkénti 
transzformációval korrigálja az eredeti, torzult képet. (5.25. ábra) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

5.25. ábra: Elrajzolással korrigált raszterkép 
 
A vetítési centrum térbeli koordinátáit a képtérben a már említett térbeli tesztmezõ (5.21. ábra bal 
oldala) segítségével számítottuk ki, melyrõl mindkét kamerával több állásból készítettünk felvételeket. 
A tesztmezõ nominális koordinátáit nagy pontosságú koordinátamérõ mûszer segítségével határoztuk 
meg [Fekete, 2004]. A tesztmezõ eredetileg fogászati fotogrammetriai célokra lett kialakítva, ennek a 
feladatnak megfelelõ ponteloszlással. Az 5.26. ábrából látható, hogy mind a ponteloszlás, mind a 
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pontsûrûség tekintetében nem felel meg igazán az elrajzolás meghatározás igényeinek, indokolt volt 
tehát a két feladat különválasztása 
 

   
 

5.26. ábra: Térbeli tesztmezõ és szabatos meghatározása 
 
A kiegyenlítés során az elrajzolás értékeket – már mint adott értékeket – figyelembe véve a következõ 
számszerû eredményeket kaptuk (képkoordináta-egységben) (5.2. táblázat): 
 

 

 1. (bal) kamera 2.(jobb) kamera 

c 9.4301±0.0087 9.4538±0.0249 

0ξ  -0.0934±0.0032        -0.1275±0.00072        

0η  -0.0897±0.0037 -0.0882±0.0078 

 
5.2.  táblázat: A kalibráció eredménye: a belsõ tájékozás adatai 

 
A táblázatból látható, hogy pixel alatti megbízhatósággal juthatunk hozzá az amatõrkamerák belsõ 
tájékozási elemeihez. Az ismert belsõ és relatív tájékozás birtokában van lehetõségünk a két képen 
leképzõdött tetszõleges tárgypont koordinátáinak számítására a kalibrációkor használt 
tárgykoordináta-rendszerben. 
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5.4. Tárgypont-meghatározás 
 
5.4.1. Képek egymáshoz rendelésének lehetõségei  
 
A digitális fotogrammetriában a képek egymáshoz rendelésére több eljárást dolgoztak ki [Kraus, 1998] 
a teljesség igénye nélkül: 
 

• Ismert tájékozási elemek birtokában lehetõségünk van egydimenziós korreláció számítására, 
vagy egy normálképpár elõállítása útján, vagy a magsugár-geometria összefüggéseit 
felhasználva.  

• Másik lehetõségünk érdeklõdési operátorok segítségével a korreláció számára értékes 
területek kijelölése 

• Jellemzõ vonalak alapján történõ illesztés alkalmazása 
• Többszintû korreláció azaz az ún. képpiramisok alkalmazása 

 
A homológ képelemek egymáshoz rendelése után térbeli elõmetszéssel határozhatjuk meg a pont 
tárgykoordinátáit. Homogén felületek kiértékeléséhez egyik elõzõekben ismertetett eljárás sem nyújt 
kellõ hatékonyságú megoldást. Ilyen felületnek minõsül a bevezetõben is említett úttestek aszfalt, vagy 
betonburkolatú felülete. A számításokat ezekben az esetekben csak további kiegészítõ információ 
felhasználásával tudjuk elvégezni. Ezt a célt szolgálhatják a különbözõ módokon kivetített pontjelek, 
vagy egyéb megoldások, például vonal kivetítése [Tóth, 2004]. A kísérletek során az 5.1. fejezetben 
ismertetett 20 darab lézer pontjel alkalmazása mellett döntöttünk, mely már elég támpontot jelent a 
kiértékelés során. (5.27. ábra) 
 

 
 

5.27. ábra: Lézer pontjelek egy éjszakai felvételen 
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5.4.2. Lézer pontjelek közelítõ helyeinek elõzetes meghatározása 
 
 
Vetített pontsor esetén a képek egymáshoz rendelésének problémája visszavezethetõ a kivetített 
pontjelek detektálására, és azok egymáshoz rendelésére. A probléma megoldásának elsõ lépése tehát a 
pontjelek detektálása az egyes képeken. A dolgozatban bemutatom, hogy az 5.1 ábrán, illetve az ehhez 
hasonló kötött geometriai elrendezéssel bíró felvételi elrendezéseknél számos egyszerûsítéssel tudunk 
élni a kiértékelés folyamatában. Ilyen, a gyakorlat számára fontos egyszerûsítés lehet, hogy a pontjelek 
hasonló tárgytávolságok mellett közel azonos helyen képzõdnek le. Ha rendelkezünk elõzetes 
információval arról, hogy a kép területén hol kell a pontjeleknek leképzõdnie, akkor ki tudjuk jelölni a 
kép érdeklõdési területének (area of interest) nevezett tartományát, amelyre korlátozni tudjuk a 
további képfeldolgozási mûveleteket. Ennek két elõnyét is megemlítem: 
 

• Töredékére csökken a képméret, ami jelentõs számítási és tárkapacitás-igény csökkenéssel jár 
együtt. 

• Megkönnyíti a késõbb alkalmazott pontjel detektálást azáltal, hogy az adott feladatban nem 
értékes képterületeken esetlegesen megjelenõ zajforrások már nem terhelik a detektálást. 

 
A feldolgozás során elsõsorban éjszakai felvételekkel dolgoztam, melyeken a háttérzaj kevésbé 
érvényesül, ugyanakkor még ezeknél a felvételeknél is célszerû kijelölni az érdeklõdési területet. 
A pontjelek elõzetes helyeinek meghatározására, ezáltal az érdeklõdési terület kijelölésére egy eljárást 
fejlesztettem ki az említett Intel OpenCV környezetben. Az alkalmazott algoritmus lépései a 
következõk voltak: elsõként a rendelkezésre álló felvételekbõl maximum 256 darabot véletlenszerûen 
kiválasztottam. Az egyes kiválasztott képeken a két színre vágás (bináris küszöbölés) mûveletével 
elkülönítetem azokat a pixeleket, amelyek intenzitásértékei alapján vélhetõleg a lézer fényforrás 
képéhez tartoznak. A két színre vágáshoz használt küszöbértéket empirikus úton, több felvétel 
tanulmányozása után vezettem le.  
 

 
 

 
5.28. ábra: Lézer pontjelek felismerése szempontjából zajként jelentkezõ területek 

 
 



Mobil térképzõ rendszer kísérleti fejlesztése                Tóth Zoltán 

 58 
 
 

Így az eredetileg rendelkezésre álló nyolc bit színmélységû (256 színre kvantált) felvételekbõl 
elõállnak egy bit színmélységû (bináris) képek, amelyek a pontjeleken kívül még természetesen 
számos olyan tárgytérbeli felületelemet tartalmaznak, amelyek intenzitásértékeikben hasonlóképpen 
jelentkeznek, mint az alkalmazott pontjelölés. Különösen igaz ez a nappali felvételek esetére, 
amelyeken többek között az útburkolati jelek, a burkolat kopórétegében levõ adalékanyag szemcsék, 
felületi szennyezõdések is hasonló intenzitás értékekkel jelentkezhetnek a képen, mint a vetített 
pontsor. Az 5.28. ábra nappali felvétel esetére mutat be néhány ilyen zajként jelentkezõ forrást, vörös 
jellel kiemelve (a pontjelek helyét sárga téglalap emeli ki). A küszöbölés eredményét az 5.29. ábra 
szemlélteti, inverz képként  megjelenítve a szemléletesebb ábrázolás miatt. 
 
 

 
 

 
5.29. ábra: Küszöbölt kép a lézer pontjelekkel, valamint a pontfelismerést terhelõ zajokkal 

 
Ha az összes kiválasztott (például 255 darab) képre elvégezzük az elõbbiekben említett mûveletet, 
akkor az eredményül kapott képeken nyilvánvalóan a pontjelek közel azonos pozícióban helyezkednek 
el, míg a zajforrások véletlenszerûen terhelik csak az egyes felvételeket. Ennek a véletlenszerû 
megjelenésnek a valószínûségét növelhetjük, ha a képek kiválasztásánál figyelembe vesszük, hogy 
mozgásban volt-e a kamera a felvétel elkészítése során, vagy éppen állt-e (például piros lámpánál, 
vagy forgalmi dugóban) Erre lehetõségünk is van abban az esetben, ha a külsõ tájékozási elemeket is 
rögzítettük. Ekkor ugyanis a GPS által mért pozíciókból visszakereshetõ, hogy a kiválasztott kép 
elkészítését megelõzõ és követõ idõtartamban a gépjármû mozgásban volt-e, és ha igen milyen 
méretûben. A mozgás mértékét amiatt célszerû vizsgálni, hogy kiderítsük, nem csak a navigációs 
rendszer bizonytalanságát érzékeljük-e esetleg elmozdulásnak. 
A zajként jelentkezõ felületi „anomáliák” számát jelentõsen csökkenti az a tény is, hogy míg a 
pontjelek együtt mozognak a kamerákkal, addig az útfelület képe a mozgási képéletlenség miatt 
„elkenõdik”, azaz a rendszer egyfajta aluláteresztõ szûrõként mûködve maga csökkenti a kiugró 
intenzitásértékû pixelek számát. 
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Az így „elõkészített” bináris képeket egy akkumulátorképben összeadjuk, akkor eredményül egy 
maximálisan 256 színre kvantált eredményképet kapunk (5.30. ábra). Ezen az eredményképen a 
véletlenszerûen jelentkezõ zajforrások összege kis intenzitásértékkel jelentkezik, míg a közel azonos 
helyen levõ lézerjelek az elõbbiektõl lényegesen eltérõ, kiugróan magas intenzitásértékkel bíró 
foltokként jelentkeznek. 
 

 
 

5.30. ábra:  Akkumulátor kép  (inverzkép) 
 
Az 5.30. ábrán látható egy ilyen akkumulátor összegkép (a szemléletesebb megjelenítés érdekében az 
intenzitásértékeket egy konstans értékkel szoroztam). Megfigyelhetõ a képrõl, hogy a zaj  
oszlopirányban ~100 pixelenként jelentkezõ periodicitással jelentkezik a képen, ami a kamerák 
mozgási sebességének is függvénye (ez az érték természetesen a változó tárgytávolságtól  függõen a 
kép különbözõ részein más-más távolságot jelent). A képen sárga téglalappal kiemelt lézerfoltok jól 
elkülöníthetõen egy helyen képzõdtek le, kissé megnyúlva. 
Ha az így létrejött akkumulátor képen ismételten elvégzünk egy intenzitásvágást egy alkalmasan 
választott küszöbértékkel, akkor az eredményül kapott bináris képen már nagy valószínûséggel csak a 
pontjelek maradnak meg. 
Küszöbértéknek az összegzett képek darabszámának 50%-át vettem fel. Ehhez az értékhez empirikus 
úton jutottam, több minta vizsgálata alapján. A gyakorlati tapasztalatok alapján a kezdetben említett 
maximálisan 255 darab képnek csak töredékére van szükség, különösen éjszakai felvételek 
esetében.(A fejezetben illusztrációként használt képek az 5.28. ábrához hasonlóan nappali 
fényviszonyok között készültek.) 
A képek számának maximálisan 255 darabban történõ korlátozására is csak azért van szükség, hogy az 
összegzés során az akkumulátortömb pixeleinek maximális intenzitásértéke ne lépje túl a 8 bit 
színmélységnek megfelelõ 255 maximális intenzitásértéket, más színmélységû összegkép definiálása 
esetén természetesen szinte tetszõleges számú képre is kiterjeszthetõ az eljárás. 
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Az eredményül kapott képen (5.31 ábra) a pontjelöléseken kívül természetesen megjelenhetnek egyéb 
zajok is. Az 5.31. ábrán zöld színnel kiemeltem néhányat. Az ilyen „maradékzaj” helyek jellemzõen 
nem a kiértékelendõ felületrõl származnak, hanem esetünkben például a kép jobb alsó sarkában levõ 
folt a halogén fényforrás fehér színû fém burkolatáról, míg a kép tetején levõ foltok a gépjármû 
platójáról származnak. Ezeket a zajforrásokat nem lehet kiszûrni az elõbb említett módon, hiszen ezek 
is együtt mozognak a kamerákkal, így ezen pixelek értékei is folyamatosan inkrementálódnak az 
összegzõ algoritmus során. 

 

 
 

5.31. ábra:  Akkumulátor kép küszöbölés után (inverzkép) 
 
 
 

 
 

5.32. ábra: Akkumulátor kép nagyított részlete 
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Az akkumulátorkép 5.31. ábrán vörössel jelölt, kinagyított részletén, az 5.32. ábrán megfigyelhetjük az 
eljárás egyik hátrányát. Különösen a kamerától távol levõ pontjelek esetében elõfordulhat, hogy a 
választott küszöbérték egy-egy pontjelet esetleg „kettévág”. 
Ennek a hatásnak elkerülése érdekében az „algoritmus” következõ lépéseként egy dilatációt végeztem, 
hogy a fenti, és ehhez hasonló formában megjelenõ esetleges szakadások hatása megszüntethetõ 
legyen, és így minden pontjel egy összefüggõ foltként jelenjen meg. A dilatáció, mint morfológiai 
mûvelet minden pixelhez annak adott (x’, y’) környezetében található legnagyobb intenzitásértéket 
rendeli: 

 
eredménykép(x,y)=maximum(forráskép(x±x',y±y'))         (5.6) 

 
 

 
 

5.33. ábra:  Dilatált akkumulátor kép nagyított részlete 
 
A dilatálást 3*3 pixeles kernel felhasználásával, egy iterációs lépésben végeztem (5.33. ábra). A 
következõ lépésként a dilatált akkumulátorképen ki kell tudnunk választani véglegesen az elõzetes 
ponthelyeket, azaz ki kell tudnunk jelölni a képen a késõbbi feldolgozás során használandó 
érdeklõdési területet. Ehhez a mûvelethez a dolgozat 3. fejezetében ismertetett Hough transzformációt 
alkalmaztam egy, a ponthalmazra jól illeszkedõ egyenes detektálására.  
Az egyenes reprezentációban szereplõ ),( θr  paraméter pár, azaz az egyenes origótól (a kép 0.sorának, 
a  0. oszlopában levõ pixeltõl) mért távolsága, illetve normálisának (a kép 0. sorától mért) irányszöge. 
A transzformáció paramétereinek kvantáltságára, illetve a transzformáció paramétereinek elõzetes 
becsléséhez szintén a kötött geometria nyújt nagy segítséget. Például az r távolságparaméter 
felbontására célszerûen felvehetõ az átlagos pontméret (pixelben), míg az akkumulátortömb 
küszöbértékére, azaz, hogy hány értékes (0, vagy 255 értékû) pixelnek kell egy egyenesre esnie ahhoz, 
hogy azokat egy egyenest meghatározónak tekintsük; a pontok darabszámának és az átlagos 
pontszélességnek szorzata adhat jó megoldást. Abban az esetben, ha nem feltétlen esnek egy 
egyenesre a pontjelek, akkor természetesen az elõbbi értéket csökkenteni kell. 
Természetesen még megfelelõen választott transzformációs paraméterek mellett is elõfordulhatnak a 
késõbbi feldolgozás szempontjából téves egyenes detektálások. Erre az esetre mutat példát a 5.34 ábra, 
amelynek jobb felsõ sarkában a zajként jelentkezõ foltokra is talált az algoritmus egy jól illeszkedõ 
egyenest az adott paraméterek mellett. Ezek kiszûrésére is van módunk, abban az esetben, ha van 
elõzetes információnk a ponthalmaznak a kamerákhoz viszonyított helyzetérõl. Példámban annyi 
elõzetes információval rendelkeztem, hogy a vetített pontjel közel párhuzamos a felvételi bázissal, ez 
esetben tehát a θ  paraméter  ~90° körüli értékkel kell, hogy  rendelkezzen. Ennek alapján már 
elhagyhatóak az esetleges téves detektálások. 
A megtartott egyenesek alapján már kijelölhetõ a kép azon értékes része, ami a késõbbi ponthely-
detektáláshoz felhasználható. Esetünkben ez a 960 sorból álló képnek  egy ~90 pixel széles sávja, tehát 
az eredeti képterületnek kevesebb, mint 10%-ára tudjuk az eljárással csökkenteni a képfeldolgozási 
mûveletekkel érintett részeket, sõt, akár már az adatgyûjtést is redukálhatjuk erre a területre, 
amennyiben az ipari kameránk rendelkezik az ún. részleges letapogatás (partial scan) funkcióval.  
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5.34. ábra: Hough-transzformáció eredménye hibás detektálásokkal 
 

 
 

5.35. ábra:  Hough-transzformáció eredménye az érdeklõdési területtel  
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5.4.3. Lézer pontjelek automatikus detektálása 
 
5.4.3.1.  A képek szegmentálása 
 
Amennyiben már rendelkezünk elõzetes információval a képillesztéshez használt pontjelek közelítõ 
helyérõl, akkor feladatunk az egyes képpárokon a pontjelek aktuális helyzetének detektálása. A feladat 
megoldása során a gépi látás témakörébõl ismert ellipszis illesztés módszerét alkalmaztam. A 
feldolgozáskor az eredeti képen az 5.4.2. fejezetben ismertetett módon kijelöltem az egyes képpárokon 
az érdeklõdési területeket (5.36. ábra). Második lépésként a lézer pontsor jeleit különítettem el (5.37. 
ábra). Erre éjszakai felvételek esetén az egyszerû kétszínre vágás mûvelete is alkalmas, a küszöbölés 
határértékét empirikus úton, több minta alapján határoztam meg. Nappali felvételek (5.38. ábra) 
alkalmazásakor az egyszerû küszöbölés helyett az adaptív vágás (adaptive thresholding) eljárása adhat 
jó megoldást. Ekkor ugyanis az egyszerû vágás küszöbértékének meghatározása már komoly 
problémát okoz, ezt kerülhetjük meg úgy, hogy nem egy konstans értéket használunk a teljes kép 
területére, hanem az egyes képrészletekre külön-külön határozunk meg egy alkalmas küszöbértéket 
[Székely, 2006].  Ilyen felvételre, illetve az adaptív vágás eredményére példát az 5.39. ábra mutat be. 
A küszöböléshez 5*5 pixel méretû kernelt használtam. 
 

 
 

 
 

5.36. ábra: Eredeti kép a lézer pontjelekkel (8-bit színmélység) (bal, illetve jobb kép) 
 

 
 

 
 

5.37. ábra: Küszöbölt kép (1-bit színmélység) (bal, illetve jobb kép) 
 
 

 
 

5.38. ábra: Ponthelyek nappali fényviszonyok mellett (bal kép) 
 
 

 
 

5.39. ábra: Az adaptív küszöbölés eredményképe 
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5.4.3.2.  Kontúrkeresés 
 
A küszöbölés eredményeként létrejött (5.37. ábra) bináris képen elkülönítettük egymástól a 
feltételezett lézer pontjeleket, illetve a hátteret (útburkolatot). Következõ lépésként ezeken a bináris 
szegmentált képeken kell az egyes foltokat kijelölni, majd az elõmetszéshez számítani a folt 
középpontját. Erre a feladatra az ellipszis illesztés módszerét alkalmaztam. Feltételezhetõ ugyanis, 
hogy az egyes leképzõdött pontjelek alakja ellipszissel jól közelíthetõ. Elsõ lépésként tehát a 
szegmentált foltok határait kell kijelölnünk, ennek a mûvelet eredményéül kapott értékes pixelekre 
kell alkalmasan választott módszerrel ellipszist illeszteni. Ha meghatározhatjuk az illesztett ellipszis 
középpontját, akkor egyben meghatároztuk a lézer pontjel geometriai középpontját is.   
Az általam fejlesztõi környezetnek választott függvénykönyvtárban az általános képfeldolgozási 
gyakorlatnak megfelelõen a kontúroknak két lehetséges reprezentációja van [Intel, 2001]: 
 

• Freeman-féle lánckódolás és 
• Poligon reprezentáció. 
 

Az elsõ esetben a kontúr alakját, mint egy utat, egy kiindulási pixelbõl folyamatosan, mindig a 4, vagy 
a 8 szomszédos pixelen keresztül írjuk le. Poligonos reprezentáció esetében már lehetõségünk van a 
nem markáns töréspontok elhagyására is. Erre a mûveletre számos algoritmus született (Rosenfeld-
Johnston, Teh-Chin). Akármilyen reprezentációját választjuk is az objektum(lézerfolt) határának 
leírására, a kontúr meghatározásának elve az egyes „értékes” pixelek négyes, illetve nyolcas 
szomszédságvizsgálatán alapszik (5.40 ábra). Négy pixeles környezet esetében a „szomszédossági” 
feltétel:  
 

1"'"' =++− yyxx             (5.7) 
 

Nyolc pixelbõl álló környezet esetében: 
 

1)"',"'max( =+− yyxx            (5.8) 
 
 

Ahol (x’,y’) és (x”,y”) az egyes pixelek sor- oszlopindexe. 

 
 

5.40. ábra: Négy, illetve nyolc pixeles szomszédság értelmezése [Intel, 2001] 
 

Ilyen elven mûködõ függvénnyel meghatároztam az egyes szegmentált foltok határvonalait. Egy 
vizsgált  képpár elemein vörössel jelöltem az eredeti képen a kontúrkeresés eredményét (5.41. ábra). 
 

 
 

 
 

5.41. ábra: Kontúrkeresés eredménye (vörös pixelek) visszavetítve az eredeti képekre (bal, illetve jobb kép) 



Mobil térképzõ rendszer kísérleti fejlesztése                Tóth Zoltán 

 65 
 
 

Az egyes pontjelek kerülete a kötött geometria miatt jól becsülhetõ, így ki lehet szûrni a túlságosan 
nagy, illetve kisméretû pontjeleket. Elõbbiek valószínûleg nem illesztõpontok, hanem például kavics, 
egyéb adalékanyag szemcsék, utóbbiak pedig nem alkalmasak a következõ fejezetben ismertetett 
ellipszis illesztés végrehajtására (az alkalmazott algoritmus legalább hat pixel hosszúságú határok 
esetén mûködik) Ezért az algoritmus során kiszûrtem ezeket a kontúrokat a további vizsgálatokból. 
Tapasztalataim szerint általában elég az egész kép területére egy átlagos konstans kerületértéket 
használni, de elképzelhetõ olyan finomabb eljárás is, amely során a képpár bal, illetve jobb tagján a 
pontsor minden elemére külön-külön interpolációval meghatározunk egy becsült kerületértéket. 
 
5.4.3.3. Az ellipszis illesztés lehetõségei 
 
Következõ lépésként az egyes diszkrét kontúrokra ellipsziseket illesztettem. A gépi látás eszköztára 
számos,  ellipszis illesztésre alkalmas algoritmust ismer. Egy kézenfekvõ megoldás a dolgozatban már 
ismertetett Hough-transzformációra épül. Ebben az esetben az ellipszis 
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egyenletében szereplõ ),( 00 yx  paraméterek az ellipszis középpontját jelölik, míg a , illetve b a fél 
nagy-, illetve kistengely hosszát jelöli. Az egyenletbõl kitûnik az eljárás hátránya: még a koordináta-
rendszerrel párhuzamos tengelyû, a fenti egyenlettel leírható ellipszisek esetében is négy paraméterre 
kell elvégeznünk a Hough-transzformációt.  A számítási igény csökkentése miatt egyéb algoritmust 
kerestem a feladat elvégzésére. Az ellipszis illesztés feladatkörének másik megoldáscsoportját a 
legkisebb négyzetek elvén alapuló eljárások nyújtják [Fitzgibbon, 1996].  
Ezen algoritmusok a másodrendû görbék általános alakjával dolgoznak [Fitzgibbon, 1996]: 
  

0),( 22 =+⋅+⋅+⋅+⋅⋅+⋅= fyexdycyxbxaxaF   (5.10) 
 
Vektoros alakban felírva az összefüggést: 
 

0=⋅ xa ,       (5.11) 
 
ahol az egyes vektorok tartalma a következõ:  

[ ]fedcbaa =       (5.13) 

[ ]Tyxyxyxx 122=      (5.14) 
 
 

A paraméterekbõl felírható az adott görbe determinánsa [Reiman, 1992]: 
 

fed
ecb
dba

A =      (5.15) 

Az 2
3,3 bca

cb
ba

A −⋅== értékû aldetermináns vizsgálatával határozhatjuk meg a görbe típusát. 

Esetünkben a fenti egyenlet akkor határoz meg ellipszist, ha 03,3 >A , illetve ha 0≠A . Ezt 
kényszerként kell a kiegyenlítés során felhasználni, annak érdekében, hogy a detektált másodfokú 
görbe valóban ellipszis legyen. 
Egy lehetséges megoldás szerint: 

14 2 =−⋅⋅ bca      (5.16) 
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Az adott x  ponthalmazra legjobban illeszkedõ ellipszis paramétereit a távolságeltérések 
négyzetösszegeinek minimalizálásával határozhatjuk meg: 
 

∑ → min)( 2
ixF      (5.17) 

Eredményül az egyes ponthalmazokra, azaz a pontjelek kontúrjára legjobban illeszkedõ ellipsziseket, 
illetve az azokat leíró paramétereket kapjuk meg. A paraméterek közül a további feldolgozáshoz az 
ellipszis középpontjára, mint a detektálandó pontjel középpontjára van szükségünk, illetve a tengelyek 
méretére. Az általam használt függvénykönyvtár is [Fitzgibbon, 1996] eljárását tartalmazta, ezt 
használtam fel a vizsgálataim során. Eredményül az elõbbieknek megfelelõen nem csak az illesztett 
ellipszis középpontját, hanem tengelyeinek hosszát is szolgáltatja az algoritmus, ez azért különösen 
hasznos, mert a tengelyek hossza alapján ki lehet szûrni az esetleges téves detektálásokat. Egy 
képpáron  az ellipszis illesztés eredményét az eredeti képekre visszavetítve az 5.42. ábra mutatja be, 
míg a számított ellipszisek középpontjait az 5.43. ábrán látható módon jelöltem a programmal. 
 

 
 

 
 

5.42. ábra: Ellipszis illesztés eredménye(kék pixelek) visszavetítve az eredeti képre (bal, illetve jobb kép) 
 
 

 
 

 
 
 

5.43. ábra: Ellipszisek középpontja (lila kereszt) visszavetítve az eredeti képre (bal, illetve jobb kép) 
 
 
5.4.3.4. Képpárok egymáshoz rendelése 
 
A fejezet bevezetõjében röviden ismertettem a képpárok egymáshoz rendelésének lehetõségeit. 
Esetünkben –ismert kölcsönös tájékozású felvételekrõl lévén szó- adódik az egydimenziós korreláció 
lehetõsége. Ennek egyik megvalósítási lehetõsége az ún. normálképpárok elõállítása, amely mûvelet 
során olyan képekké transzformáljuk az eredeti képpárokat, amelyen a homológ képelemek 
egymáshoz rendelésének feltételei megegyeznek a természetes látáséval [Sárközy, 1997]. 
Ilyen transzformációra magunk is adtunk mintát [Detrekõi et al., 2002].  Az eljárás során a tárgytér és 
a kiértékeléshez használt CAD szoftver, mint egyfajta „komparátor tér” közötti kapcsolatot a Direkt 
Lineáris Transzformáció (DLT) [Abdel-Aziz, 1972] segítségével teremtettem meg. A transzformáció 
paramétereit kiegyenlítéssel határoztam meg a Tanszéken erre a célra fejlesztett közelfotogrammetriai 
kiértékelõ szoftver felhasználásával.  Az egyes képek tájékozási elemeit, a DLT paraméterei és a 
„hagyományos” külsõ és belsõ tájékozási elemek közötti ismert [Kwon, 1998] kapcsolat alapján 
határoztam meg. A normalizált, illetve az eredeti képek közötti ismert geometriai összefüggések 
alapján pixelenkénti képátalakítással számítottam a normalizált képpárt. A transzformáció eredményét 
a fejlesztéskor felhasznált gellérthegyi teszt-területen az 5.44. ábra szemlélteti, a normálképpár és az 
eredeti képpár geometriai kapcsolatát az 5.45. ábra mutatja be 
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5.44. ábra: Eredeti, illetve normalizált képpár 
 

Az eljárás hátrányaként annak számításigénye említhetõ meg, ha azonban az elõzõekben ismertetett 
módon kijelöljük a képpárokon az érdeklõdési területeket, akkor a normálképpárrá alakítást is ezekre 
tudjuk korlátozni, mellyel jelentõs számítási kapacitást nyerünk. 
A teljes képek normálképpárrá alakítása helyett, diszkrét pontokra korlátozott kiértékelés esetére 
általában a magsugár-geometria összefüggéseit célszerû felhasználni [Kraus, 1998]. Az eljárás alapja, 
hogy egy tárgypont, valamint a két felvételi centrum által meghatározott magsík a két képsíkot egy-
egy magsugár mentén metszi. A különbözõ tárgypontokhoz tartozó magsugarak képenként egy-egy 
magpontban (a másik kép felvételi centrumának képében) metszik egymást. A magpontok számítása 
után már lehetõségünk van az egyik képen kijelölt képponthoz a képpár másik tagján tartozó magsugár 
elõállítására, ilyen módon is egydimenziós korrelációs feladattá vált a képpár egymáshoz rendelése. 
 
 

 
 

5.45. ábra: Eredeti, illetve a normalizált képpár geometriai kapcsolata [Sárközy, 1997] 
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Esetünkben a képek egymáshoz rendelésére –szintén a kötött geometriának köszönhetõen– találhatunk 
egyszerûbb módszereket is. Elsõ megközelítésben, ideális esetben, amikor mindkét képen 
egyértelmûen kijelöltük az összes ponthelyet, akkor a képek egymáshoz rendelése gyakorlatilag egy, 
az x, azaz a ponthelyek sorirányú koordinátája szerinti rendezéssel is megoldható.  
Egy másik lehetõség a képek egymáshoz rendelésében abban rejlik, ha az elõzõ fejezetben ismertetett 
módon kijelölt érdeklõdési területen túl meghatározzuk az egyes ponthelyek elõzetes közelítõ helyét 
is. Erre lehetõségünk van, például ha az ismertetett ellipszis-illesztés algoritmusát az 
akkumulátorképen hajtjuk végre az érdeklõdési terület kijelölése után, ilyen módon meghatározhatjuk 
a közelítõ ponthelyek középpontjait Az egyes közelítõ ponthelyekre külön-külön kijelölhetünk a bal 
illetve a jobb képeken kisebb érdeklõdési területeteket, amelyeken belül fognak az egyes 
illesztõpontok nagy valószínûséggel leképzõdni. Az érdeklõdési terület kijelölésénél figyelembe kell 
vennünk az egyes ponthelyeknél a maximális detektálandó tárgytávolság-változás mellett kialakuló 
ξ képkoordináta változást. Az 5.46. ábrán a kép közepén elhelyezkedõ illesztõpontok Z 
koordinátájában 5 cm változásának hatását szemléltetem a bal kép ξ képkoordinátájára: x tengely az X 
irányú tárgykoordináta méter egységben, y koordináta pedig ξ  képkoordináta változás pixel 
egységben. 
 

 
 

5.46. ábra: A tárgypont magasságának hatása a ξ képkoordinátákra  
 

Az ábrából kiolvasható, hogy ebben a felvételi elrendezésben ±10-15 pixel nagyságúra kell az 
érdeklõdési területet felvenni. Az automatikus pontfelismerés során akkor tartjuk meg a detektált 
ellipszist, mint ponthelyet, ha az egyik ilyen tartományon belül van. Ilyen módon a pontfelismeréssel 
egy lépésben elvégeztük a képek egymáshoz rendelését is. A képpárok egymáshoz rendelésének 
eredményét az 5.47. ábrán szemléltetem. Az eljárás során a késõbbi hibakeresés elõsegítésére az 
eredeti képeken jelöltem a detektált ponthelyek középpontját, valamint a program sorszámozza is a 
homológ pontokat, így visszakereshetõ, hogy mely pontokból történt az elõmetszés számítása. 
 
 

 
 

 
 

5.47. ábra: Egymáshoz rendelt képek  
 
Miután a fenti eljárással kijelöltem a homológ pontokat, következõ lépésként a kalibrációkor 
meghatározott elrajzolás értékkel megjavítottam az eredeti kép (raszter) koordinátákat. Az elrajzolás 
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paraméterekkel történõ figyelembe vétele helyett az egyes képekre vonatkozó elrajzolásfüggvénnyel 
dolgoztam.  A javított képkoordinátákból az ismert tájékozási paraméterek felhasználásával térbeli 
elõmetszéssel határoztam meg a lézer jelek tárgykoordinátáit. Az elõmetszést számító eljárásnál 
[Detrekõi, 1991] összefüggéseit használtam fel. 
Az eljárás ellenõrzésére hagyományos úton, manuálisan is kimértem ~60 darab, véletlenszerûen 
kiválasztott pont képkoordinátáit, majd általános célú sugárnyaláb kiegyenlítõ programmal (Bingo) 
elõmetszve számítottuk a pontok tárgykoordinátáit. Ezekre a vizsgált képpárokra is lefuttattam a 
fejlesztett automatikus pontfelismerõ-kiértékelõ algoritmust, és vizsgáltam - az esetünkben 
legfontosabb- Z koordináták eltérését. Az átlagos eltérésre 0mm, a maximális eltérésre 6mm, az eltérés 
szórására ±3mm érték adódott. Érdekesség, hogy minden vizsgált képen ugyanarra a pontra kaptam a 
legnagyobb eltérést, ennek okának felderítése további vizsgálat tárgyát képezheti. 
Az elõmetszés eredményeként ismert külsõ tájékozási elemeket feltételezve, akár a teljes kiértékelt 
felületet is meg tudjuk szemléletes módon jeleníteni (5.48. ábra) 
 

 
 

5.48. ábra: Kiértékelt felületelem szemléletes megjelenítése [Kertész et al, 2008] 
 
Az egyes keresztszelvények önálló kiértékelésével lehetõségünk van az útburkolat felületi 
minõsítésére alkalmas mérõszámokat levezetni [Kertész et al., 2008] A következõ ábrán egy 
kiértékelt, és osztályba sorolt teszt útszakaszt mutatok be. Az ábrán sötéttel a rosszabb, világossal a 
jobb minõségû utakat jelölték a szerzõk, hat osztályba sorolva azokat. 
 

 
 

5.49. ábra: Minõsített útszakaszok topográfiai térképen megjelenítve[Kertész et al., 2008] 
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6. Repedezettség detektálása  
 
Az elõzõekben ismertetett, fotogrammetriai alapokon nyugvó kiértékelés fejlesztése során merült fel a 
gondolata, hogy lehetséges-e az útburkolat olyan felületi hibáinak detektálása, amelyek méretük miatt 
a hagyományos geodéziai, fotogrammetriai módszerekkel fel sem mérhetõek. Ilyenek például a 
különféle okokból az útburkolat felületén megjelenõ repedések, amelyek megléte az útüzemeltetéssel, 
útfenntartással foglalkozó építõmérnök szakemberek számára kiemelkedõ fontosságú, ugyanis a 
repedezettség méretébõl, típusából az útpályaszerkezet tönkremenetelére, teherbírási problémáira 
vonhatnak le következtetéseket. Az útüzemeltetés, útfenntartás során az alábbi nagy repedéstípusokat 
különböztetjük meg: 
 

• Hálós (mozaikos) repedés (alligator cracking). 
• Hosszirányú repedés (longitudinal cracking). 
• Keresztirányú repedés (transverse cracking). 

 
A felület állapotára (repedések, kátyúk, felületi hámlás, izzadás stb.) vonatkozó mérõszámok 
levezetésére, az útszakasz osztályba sorolására a hazai gyakorlatban elterjedten alkalmazzák a 
ROADMASTER útállapot felvételére alkalmas burkolatvizsgáló és értékelõ módszert (Schváb, 2003). 
Egy humán operátor meghatározott elvek (6.1. táblázat) szerint rögzíti az észlelt rendellenességeket. 
Adott hosszúságú útszakaszokra vonatkozóan rögzítik a burkolatállapot szintmutatóit:  
 

• burkolatromlás százalékos értéke, pl. repedezettség százalékos értéke 
• burkolatállapot osztályzata  

 

 
6.1. táblázat: A Roadmaster útadat rögzítõ mûszer úthibafelismerésének kritériumai, osztályozás szempontjai 

(Schváb, 2003)  
 
 

A felületi hibák közül a repedések automatikus azonosítására tisztán képfeldolgozásra épülõ eljárást 
dolgoztam ki. Vizsgálataimat a dolgozatban már többször említett Intel OpenCV nyílt forráskódú 
képfeldolgozási függvénykönyvtár felhasználásával, önálló alkalmazásfejlesztés keretében végeztem. 
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6.1. A repedésdetektálás képfeldolgozási lehetõségei 
 
A feldolgozás során abból a feltételezésbõl indultam ki, hogy a repedések vékony, lokális 
inhomogenitások, melyek a környezetüktõl többé-kevésbé elütõ  intenzitásértékekkel rendelkeznek. 
Hogy ki tudjam szûrni az ilyen, vélhetõleg útburkolati hibát jelentõ pixeleket, elsõ lépésként minden 
egyes vizsgált képre elõállítottam egy, az adott képre jellemzõ „háttérképet”. Ezt az eredeti kép egy 
medián szûrésével valósítottam meg, a simításhoz 51*51 pixeles kernelt használtam. A kernelméret 
megválasztásának nagy szerepe van a végeredmény tekintetében, ha ugyanis túl kicsire választjuk, a 
simítás eredményeként kapott kép intenzitásértékeiben kevéssé fog eltérni az eredeti képtõl, nem lesz 
alkalmas a háttérbõl zajként jelentkezõ pixelek kiválogatására. Ugyanakkor akármilyen nagyra sem 
választhatjuk a méretét (szélsõ esetben elképzelhetõ lenne, hogy az egész kép területére határoznánk 
meg egy átlagos intenzitásértéket, és az ettõl való eltérést vizsgálnánk) ekkor ugyanis jelentõs zajként 
jelentkeznének a közel homogén úttest felületétõl jelentõs intenzitásbeli különbséggel rendelkezõ 
egyéb tárgyak, például a fehér útburkolati jelek is. Az 6.1. ábrán egy eredeti képet, valamint a simítás 
eredményét mutatom be, 11*11 illetve 51*51 pixel méretû kernel esetére. A 6.2. ábrán útburkolati 
jelet tartalmazó felvétel esetére mutatom be a hasonló számítás eredményét. Az ábrákból 
megfigyelhetõek a simító szûrõ hatásai. A nagyobb kernelméret jobban eltünteti az 
inhomogenitásokat, de pl. a 6.2. ábra utolsó tagján megfigyelhetõ, hogy a burkolati jel széleinek 
intenzitásértékei is „áldozatául esnek” ennek a számítási lépésnek, ami a megoldás késõbbi  lépéseinél, 
mint látni fogjuk, hátrányként fog jelentkezni. 
 

   
(a)     (b)     (c) 

6.1. ábra:  A kernelméret hatása a simítás eredményére: eredeti kép(a), az eredménykép kis (11*11 pixel) (b), 
illetve nagyméretû kis (51*51 pixel) kernel esetén (c) 

 

   
(a)     (b)     (c) 

6.2. ábra:  A kernelméret hatása a simítás eredményére útburkolati jelet is tartalmazó kép esetében  eredeti kép 
(a), az eredménykép kis (11*11 pixel) (b), illetve nagyméretû kis (51*51 pixel) kernel esetén (c) 
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6.3. ábra:  Az eredeti kép és a háttér (referencia)kép különbsége 
 
Az ideális méretû kernel megválasztásakor rendelkeznünk kell tehát némi elõzetes információval a 
kiértékelendõ útszakaszról: külterületi, vagy belterületi, vannak-e útburkolati jelek az egyes sávokon 
belül. Miután a fent ismertetett módon megkaptam az egyes „háttérképeket”, következõ lépésben 
számítottam az eredeti, és az átlagolt kép intenzitásbeli különbségét. A kiindulásbeli feltétel szerint a 
repedések a környezetüktõl eltérõ intenzitásértékkel rendelkeznek, valamint a kernelméretet az 
elõzõekben ismertetett módon úgy választottam meg, hogy abban ne az egyes (külön-külön vélhetõen 
kis felületû) inhomogenitások intenzitásértékei domináljanak. Ilyen különbségképzéssel tehát ki lehet 
szûrni a lokális inhomogenitásokat a burkolatról. A 6.3. ábra egy-egy vizsgált képet, illetve a 
megfelelõ különbségképet tartalmazza. Az elsõ kép nem tartalmaz detektálható repedést, míg a 
második jelentõs mozaikszerû repedezettséget mutat. Mindkét különbségképen elszórva, megjelennek 
az eredeti képen világos foltként jelentkezõ adalékanyag szemcsék, illetve hasonló módon jelentkezik 
a vetített pontsor is. Ezek intenzitásértéke a különbségképen jellemzõen sokkal nagyobb, mint a 
felületi hibáké, így egy intenzitásvágással el lehet különíteni õket (hasonlóan jelentkeznek az esetleges 
fehér burkolati jelek is). 
Az alkalmazott algoritmusban a következõ lépés célszerûen tehát egy kétszínre vágás mûvelete: ebben 
az esetben nem egy konkrét küszöbérték választásával végeztem el a bináris vágást, hanem egy 
intenzitástartomány mentén szegmentáltam a képet. A mûvelet eredményeként létrejött bináris 
képekre példát a 6.4. ábra mutat be, a már az elõzõekben is demonstrációként használt két képre. 
Látható, hogy bár eltûntek a kiugróan magas, illetve alacsony intenzitásértékû képelemek, némi zaj 
terheli még a szegmentálást. (Egyrészt a számítási kapacitásigény csökkentése miatt a késõbbi 
feldolgozásból kihagytam ezt a lépést, egyszerû bináris vágással helyettesítettem azt, másrészt az így 
zajként megmaradó pixelek a fejlesztés során nagy segítségünkre lehetnek egy esetleges képillesztés 
végrehajtásában is.) 
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6.4. ábra:  Kétszínre vágás eredménye a különbségképen 
 
Az eredeti képen fehér foltként jelentkezõ zajforrások területének nagy részét lehetõségünk van 
kiszûrni, de a konkrét küszöbérték megválasztásának nehézkessége miatt a foltok szélei zajként 
továbbra is jelen vannak, csakúgy, mint a háttérben meglévõ, jellemzõen néhány pixeles foltok. 
Ezeknek a különálló, néhány pixeles foltok felismerésre gyakorolt hatását az algoritmus következõ 
lépésében egy simító szûrõ (pl. medián szûrõ) alkalmazásával csökkenthetjük. Ilyen elvi 
megfontolások mellett kijelölhetõek a burkolatok felületi rendellenességei. Célunk természetesen az, 
hogy a lehetõ legnagyobb automatizáció mellett az útburkolat felületi állapotát objektív mérõszámmal 
tudjuk a videojel egyes képein, összességében egy-egy teljes útszakaszhoz hozzárendelni. Ilyen 
mérõszám lehet például a repedésként detektált pixelek darabszáma, azaz a repedések  által elfoglalt 
kép területe, vagy annak százalékos aránya a teljes képhez képest. 
A dolgozatban az elõbbi megoldást választottam, a repedések kijelölése után a fejlesztett algoritmus 
megszámolja a repedezettség mértékét pixelben. 
Demonstrációs céllal a repedésként felismert pixeleket átszínezve meg is lehet jeleníteni az eredeti 
képeken, ehhez természetesen az eredetileg 8bit színmélységû szürkeárnyalatos képet valamilyen 
színes, pl.: RGB színtérbe kell áttranszformálni. Az algoritmus futási eredményére néhány 
kiválasztott, különbözõ jellegzetes repedéstípusokat tartalmazó képeken a 6.5., illetve a 6.6., 6.7. 
ábrákon mutatok be példákat. 
 
 

 
 

6.5. ábra:  Automatikus repedés felismerés eredménye jellemzõ (keresztirányú, teljes sávra kiterjedõ 
mozaikszerû) repedéstípusok esetére 
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6.6. ábra:  Automatikus repedés felismerés eredménye jellemzõ (keresztirányú, hosszirányú mozaikszerû) 
repedéstípusok  esetére 

 

 
 

6.7. ábra:  A repedés felismerés eredménye egy összetartozó képpáron (bal, illetve jobb kamerakép) 
 
 

6.2. Geometriai korrekciók 
 
Az ábrákon a vörössel megjelölt pixelek jelentik a repedésként felismert képrészeket. Az egyes 
képeknek a jobb felsõ sarkában a program feliratozza az ilyen képrészek területét, illetve a foltok teljes 
kerületét. Az ilyen módon levezetett felületminõsítõ mérõszámokkal kapcsolatban meg kell jegyezni, 
hogy értéke nyilvánvalóan nem csak a bemutatott képfeldolgozási eljárás sikerességétõl, a felismerés 
robosztusságától függ, hanem függ attól is, hogy hol, a kép melyik területén képzõdött le a felületi 
anomália.  
Ennek a helyfüggésnek két oka is van: egyrészt a felméréshez használt mobil térképezõ eszközök 
fizikai méretkorlátai miatt az átlagos tárgytávolságnak viszonylag kis értéknek kell lennie, viszont 
célszerûen minimum egy teljes forgalmi sávot le kell fednie az egyes felvételeknek (videojelnek). Így 
a feladat nagy látószögû objektívet kíván meg, ami magában hordozhatja a jelentõs optikai elrajzolást, 
amely természetesen helyfüggõ. Az 6.8. ábra a kalibrációkor kapott elrajzolás függvényekre mutat be 
példát. A folyamatos pirossal ábrázolt függvény a bal, míg a kék szaggatott a jobb kamera elrajzolását 
ábrázolja. A vízszintes koordinátatengely mértékegysége 100 pixel, a függõlegesé pedig 0.1 pixel. 
Megfigyelhetõ, hogy a két objektív elrajzolása szinte megegyezik. 
A másik, jelentõsebb geometriai korrekció, melyet figyelembe kell vennünk a feldolgozás során, 
annak érdekében, hogy metrikussá tegyük a repedések levezetett mérõszámát, egy projektív 
transzformáció, mely során a ferde tengelyû felvételbõl a közelítõ útburkolat felületével párhuzamossá 
kell tenni a képsíkot. Ennek hiányában a kamerához közelebbi, kisebb tárgytávolságban levõ 
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repedések aránytalanul nagy területként jelentkeznének. Ennek a transzformációnak az elvégzésére 
természetesen van módunk, hiszen a kalibráció során meghatároztuk a 5.5 képletben szereplõ térbeli 
forgatási mátrix elemeit is. 
 
Elsõ lépésként az elrajzolás figyelembe vételét valósítottam meg egy általános célú matematikai 
programozási nyelven (MathCAD). A feladatot pixelenkénti képátalakításra írt függvénnyel oldottam 
meg, melynek bemenõ paraméterei az eredeti torzult képek, valamint a két kamera radiális elrajzolás 
függvényei. A programban definiálok egy új képmátrixot torzulásoktól mentes kép számára. Az 
eredeti torzult kép minden egyes pixelének kiszámítom az új, elrajzolástól mentes pozícióját ezen a 
képen. Erre lehetõségem van, hiszen adottak az objektívek elrajzolás függvényei. Az így kapott új 
pozícióhoz tartozó intenzitásértéket az eredeti képmátrix megfelelõ elemébõl származtatom. 
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6.8. ábra:  Radiális optikai elrajzolás függvények a két objektívre 

 
 
A transzformáció lépéseinek szemléltetésére a kamerák képei elé a kalibrációhoz is használt 
sakktáblaszerû tesztmezõt helyeztem el.  A 6.9., illetve a 6.10. ábrán megfigyelhetõ, az 5.23., 5.24. 
ábrákon is demonstrált hatású, jellegzetes hordó alakú elrajzolás. A transzformált képeken viszont az 
eredetileg párhuzamos vonalak ismét párhuzamosak lettek, a képátalakítás hatására. 
 
 

 
 

6.9. ábra:  Eredeti (bal) kamerakép, illetve a már elrajzolással korrigált kép 
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6.10. ábra:  Eredeti (jobb) kamerakép, illetve a már elrajzolással korrigált kép 
 
 
6.3. Perspektív képátalakítás 
 
A következõ lépésben a síknak tekintett útfelületrõl dõlt kameratengellyel készített felvételek 
perspektív képátalakítását kell elvégeznünk, mely mûvelettel a két képsíkot a kalibrációkor használt 
tágykoordináta-rendszer XY-síkjával párhuzamos helyzetbe hozzuk (feltételezzük, hogy az úttest 
felülete ezzel közel egyezik). Erre a mûveletre szintén pixelenkénti képátalakításon alapuló eljárást 
írtam, MathCAD matematikai programozási nyelven.  A perspektív képátalakításhoz az ismert [Kraus, 
1998] összefüggést használtam: 
 

crrr
crrrc

⋅−⋅+⋅
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⋅−=
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ηξ
ηξ

ξ     (6.1) 

crrr
crrrc
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⋅−⋅+⋅

⋅−=
333231

232221'
ηξ
ηξ

η     (6.2) 

 
A képletben szereplõ c,,ηξ a belsõ tájékozás adatai, illetve a ijr  a megfelelõ térbeli forgatási mátrix 
eleme. A 6.9., illetve a  6.10. ábrákra a képátalakítás hatását a 6.11. ábra, míg a 6.7. ábrán található 
képpárra a 6.12 ábra mutatja be. A 6.13. ábrán egy másik vizsgált képpáron mutatja be a képátalakítás 
hatását.  
 

 
 

 
 

6.11. ábra:  A transzformált képpár 
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6.12. ábra:  A 6.7. ábrán bemutatott képpár az optikai elrajzolás figyelembe vétele, és a képátalakítás után 
 
A képátalakítás után, abban az esetben, ha egynél több kép áll rendelkezésünkre, (az általam 
felhasznált tesztadatok természetesesen az 5.1. ábrának megfelelõen ilyenek) akkor eredõ 
repedésszámként  számíthatjuk a két képen detektált repedések területösszegét.  
Így természetesen azok a pixelek, amelyeket mindkét kamera képén repedésként ismertünk fel, duplán 
fognak az eredõ területben szerepelni, ezt elkerülendõ, vagy legalábbis a hatást csökkentendõ kettõ, 
vagy annál több kép esetére célszerû a képekbõl egy „összeg” képet elõállítani, és ezen számítani a 
repedezettség mértékét. 
 
 

   
 

6.13. ábra:  Vizsgált képpár az optikai elrajzolás és a képátalakítás után 
 

A 6.14. ábra egy ilyen, a 6.13. ábrán bemutatott képpárból összerendelt képet mutat be. A pirossal 
rajzolt repedések a bal, míg zölddel ábrázoltak a jobb képrõl származnak. A képeken megfigyelhetõ, 
hogy az illusztációként használt képek közül néhányon az alkalmazott gépjármû platója is leképzõdött, 
amit az algoritmus természetesen - az úttesttõl elütõ textúráról lévén szó- felületi hibának tekint, ezt 
azonban a repedések darabszámának meghatározásakor nem vettem figyelembe, érdeklõdési terület 
kijelölésével. 
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6.14. ábra:  A két kamerakép egymásra vetítve 
 
A kamerák vezérlését meg lehet oldani úgy, hogy a külsõ tájékozási adatokból számított sebesség, 
valamint a kamerák által lefedett területeknek a mozgás irányába esõ hosszának ismeretében a 
felvételi idõközt úgy lehet megválasztani, hogy a képpárok a teljes kiértékelendõ útszakaszt a lehetõ 
legkevesebb kihagyással, illetve átfedéssel vegyék fel. 
 
A fenti algoritmus alapján kiértékelve egy-egy útszakaszt lefedõ képpárok sorozatát (videojelet), akkor 
teljesen automatikus feldolgozással egy objektív mérõszámhoz juthatunk a felület repedezettségérõl.  
 
Az eljárás elõnyeként annak objektivitását, és teljes automatizációját nevezném meg az adatgyûjtéstõl 
egészen a valós idejû, vagy közel valós idejû feldolgozásig, hátrányaként a korábban ismertetett 
keresztszelvény kiértékelõ eljárással szemben az, hogy a mozgási képéletlenség miatt a mobil 
térképezõ rendszer sebessége nem lehet akármilyen nagy, illetve természetesen csak nappali 
fényviszonyok mellett elképzelhetõ a használata. 
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7. Összefoglalás 
 
Doktori dolgozatom elkészítésének legfõbb motivációja a térinformatikai rendszerek korszerû 
adatgyûjtési módszereinek áttekintése, valamint a témában végzett fejlesztéseim eredményeinek 
bemutatása volt.  
 
A nagytömegû adatgyûjtés korszerû eszközei közül a 2.2. fejezetben általánosan ismertetem a mobil 
térképezõ rendszereket. Elsõsorban az útállapot felmérésére alkalmas megvalósult eszközöket 
tekintem át, melyek között magyar vonatkozású fejlesztés is található. 
Napjaink fotogrammetriai kutatásainak egyik fõ témaköre az automatikus objektumfelismerés. A 
fejlesztõk célja a kiértékelés élõmunka igényének csökkentése, a kiértékelés automatizációjának 
növelése. A dolgozat 2.3. fejezetében a nemzetközi irodalomból önkényesen kiválasztott példákon át 
az úthálózat, illetve az úthálózati elemek detektálására alkalmas fejlesztések eredményeit mutatom be. 
Ezek az algoritmusok gyakran igényelnek inicializálást. A kiértékelés automatizációjának következõ 
foka lehet ennek a humán operátor által végzett inicializálásnak kiváltása.  
 
A 3. fejezetben ismertetek egy, a képfeldolgozás eszközparkjába tartozó Hough-transzformáció 
alkalmazásán alapuló eljárást, mely alkalmas lehet ortofotókon útkeresztezõdések automatikus 
felismerésére.  Bemutattam az eljárás elforgatás függetlenségét, illetve egyszerû összefüggéseket 
vezettem le a méretarányfüggés kiküszöbölésére. A vizsgálatok eredményét összevetettem korábbi 
ilyen témájú fejlesztésekkel. Az így kijelölt csomópontok alkalmasak lehetnek a különféle 
félautomatikus térképezési algoritmusok inicializálási helyének. 
 
A dolgozat 4. fejezetében a gépi látás témakörében aktív kontúroknak ismert eljárást mutatom be. 
Áttekintem legfontosabb tulajdonságaikat, gyakorlati példákon keresztül mutatom be, hogy 
alkalmasak lehetnek térinformatikai rendszerek állapotváltozásainak detektálására, ezáltal jelentõs 
élõmunka-igényt lehet megtakarítani a kiértékelések során. 
 
Az elmaradt felújítások miatt a magyarországi utak általános állapota, a közvélekedés szerint rossz 
állapotú, igény lehet tehát az útállapot detektálására alkalmas alacsony költségû térképezõ rendszerek 
fejlesztésére.. A dolgozat 5. fejezetében ismertetek egy kísérleti fejlesztést, mely keresztszelvények 
fotogrammetriai kiértékelésére alkalmas. A fejlesztés során szerepem elsõsorban a fotogrammetriai 
kiértékelésre alkalmas videojelek rögzítésében, az automatikus kiértékelés lehetõségeinek 
vizsgálatában volt. 
 
A dolgozat utolsó, 6. fejezetében az elõzõekben ismertetett rendszer által készített felvételekbõl 
vizsgáltam, hogy a fotogrammetriai, geodéziai módszerekkel nem, vagy csak korlátozott mértékben 
felmérhetõ, de az útüzemeltetés szempontjából fontos burkolathibák (pl. repedések) milyen 
képfeldolgozási módszerekkel azonosíthatóak.  
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8. Új tudományos eredmények 
 
 
Új tudományos eredményeimet tézisek formájában az alábbiakban fogalmazom meg: 
 
 
1. Eljárást dolgoztam ki útkeresztezõdések Hough-transzformáción alapuló automatikus 
felismerésére ortofotókon. 
 
A képfeldolgozás eszközparkjából ismert Hough-transzformációra épülõ algoritmust dolgoztam ki a 
külterületi utak csomópontjainak automatikus térképezésére. Vizsgáltam az eljárás elforgatás- és 
méretarány függetlenségét, javaslatot adtam a transzformáció paramétereinek megválasztására. Az így 
felismert csomópontok alapjául szolgálhatnak más (pl. az aktív kontúrokon, vagy Kálmán szûrésen) 
alapuló félautomatikus térképezési eljárásoknak. 
 
2. Aktív kontúrokra épülõ eljárásra adtam javaslatot nádasok állapotváltozásának 
térképezésében. 
Vizsgáltam az aktív kontúrok (snake-algoritmusok) térinformatikai alkalmazási lehetõségeit. Ajánlást 
tettem a geometriai adatok változás-vezetésében való alkalmazására, amelytõl jelentõs élõmunka-
igény csökkenést várhatunk. 
 
3. Algoritmust dolgoztam ki rögzített geometriájú, vetített pontjel felismerésén alapuló 
kiértékelõ eszközök elõzetes ponthelyeinek meghatározására. 
 
Eljárást dolgoztam ki nem-metrikus ipari videokamerák fotogrammetriai kiértékelésre is alkalmas 
videojeleinek rögzítésére, az alapvetõ kamera-paraméterek beállítására. Rögzített geometriájú, vetített 
pontjel felismerésén alapuló kiértékelõ eszközök elõzetes ponthelyeinek detektálására a képek 
összegzésén, valamint az így létrejött „akkumulátorkép” Hough-transzformációján alapuló módszert 
fejlesztettem. Az így detektált ponthelyeket a további feldolgozás során felhasználhatjuk a képpárok 
egymáshoz rendeléséhez, ilyen módon is növelve a kiértékelés robosztusságát. 
 
4. Módszert dolgoztam ki vetített lézer pontjelek azonosítására, majd ennek alapján a képek 
egymáshoz rendelésére 
 
Lézer pontjelek detektálására az ellipszis-illesztés módszerén alapuló eljárást alkalmaztam; 
bemutattam, hogy a rögzített geometria elõnyeit kihasználva az ellipszisek kerülete, területe alapján az 
esetleges hibás detektálások kiszûrhetõk. Rögzített geometriájú felvételi elrendezésekben az 
egydimenziós korrelációt lehetõvé tevõ normálképpárok elõállításán, valamint a magsugár-geometria 
alkalmazásán túl, eljárást dolgoztam ki képpárok egymáshoz rendelésére.  
 
5.  Képfeldolgozási eljárást dolgoztam ki felületi úthibák detektálására. 
 
Javaslatot adtam az útburkolatok felületi hibáinak (elsõsorban repedéseknek) detektálásra, ez alapján a 
felület minõsítésének képfeldolgozási eszközparkjára. Az eljárás során megoldottam a detektálás 
helyfüggésének kiküszöbölését: az optikai elrajzolás, illetve a perspektív torzulás figyelembe vételét.  
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