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1. A kutatás előzményei, motiváció 

 
A számítástechnika XX. századi fejlődése természetesen hatással volt, van az olyan jól 

algoritmizálható mérnöki tevékenységekre, mint a geodéziai, fotogrammetriai kiértékelés, 

feldolgozás. Napjaink digitális fotogrammetriai kutatásainak jelentős része foglalkozik a kiértékelés 

élőmunka-igényének csökkentésével; dolgozatom vezérfonalának is ezt a témakört tekintem. 

Ezek a vizsgálatok kiterjednek mind a természetes objektumok felismerésére, mind az ember alkotta 

mesterséges tereptárgyak automatikus térképezésére. Ez utóbbi csoporton belül is elsősorban 

épületek, valamint az úthálózat kiértékelésével kapcsolatos fejlesztésekkel találkozhatunk a 

szakirodalom tanulmányozásakor.  A BME Fotogrammetria és Térinformatika Tanszékén is folynak 

ilyen témájú fejlesztési munkák, melyek elsősorban az úthálózat felismerésével kapcsolatosak. A 

dolgozat első felében ebben a témában végzett fejlesztői munkámat mutatom be, kiegészítve a 

természetes tereptárgyak (nádasok) térképezésének lehetőségeivel. 

Természetesen a kiértékelés automatizációjával nemcsak a tereptárgyak felismerése kapcsán 

találkozhatunk. Sok esetben a homogén felületek (pl. úttestek) nem biztosítanak kellő támpontot a 

homológ képrészek egymáshoz rendeléséhez, még hagyományos kiértékelésnél sem. Ilyen esetekben 

a kiértékeléshez kiegészítő információra van szükségünk, amely megvalósítható pl. a felületre vetített 

jelek vagy mintázatok segítségével. Ezek kiértékelése már célszerűen algoritmizálható, melyre példát 

egy tanszéki ipari kísérleti fejlesztés keretében végzett kutatómunka kapcsán mutatok a dolgozat 

második részében. 

 

2. A vizsgálatok célja, eszközei 
 

Dolgozatomban a légifelvétel-kiértékelés automatizációjának két nagy témakörét érintem. A 

mesterséges tereptárgyak közül az útkereszteződések felismerésének kérdéskörével foglalkoztam. A 

téma aktualitása abból fakad, hogy léteznek olyan hatékony félautomatikus térképezési technikák (pl. 

Kálmán-szűrőre, aktív kontúrokra épülő), amelyek képesek ugyan az úthálózat detektálására, de 

szükségük van inicializálásra. Ezért van szerepük az olyan fejlesztéseknek, amelyek az úthálózat 

kiemelt részei (pl. a csomópontok) automatikus felismerésével foglalkoznak. Így jelölhetők ki a 

félautomatikus algoritmusok számára inicializálási helyként az útkereszteződések.  

Ilyen célt szolgált a BME Fotogrammetria és Térinformatika Tanszékének és a Hannoveri Egyetem 

Fotogrammetria és Geoinformatikai Intézetével közös „JEANS” (Junction Extraction by 

ArtificialNeural Network System - Csomópont felismerés mesterséges neurális hálózatokkal) nevű 

kutatási munkája. Ennek során merült fel az igény a csomópont-felismerés robosztusságának 

növelésére.  
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A fejlesztés során célom volt, hogy a „képi” információn túl, egyszerű geometriai összefüggések 

felhasználásával a lehető legnagyobb automatizáció mellett tudjam légifelvételeken külterületi utak 

csomópontjait felismerni. 

A fejlesztés során választásom a képfeldolgozásból ismert Hough-transzformációra esett, mely bináris 

képeken alkalmas egyszerű alakzatok (egyenesek, szakaszok, egyéb paraméteresen adott görbék) 

detektálására. A hazai gyakorlatban talán kevésbé ismert eljárás alapjait a dolgozatban ismertetem. 

Előnyeiként az eljárás méretarány- és elforgatás-függetlenségét tudom megemlíteni, amely 

tulajdonságok alapvető fontosságúak az objektum-felismerés során. Ezen tulajdonságok közül az 

elforgatás-függetlenséget az általam fejlesztett eljárás megőrizte, míg a méretarány-függő 

paraméterek előzetes becslésére egyszerű összefüggéseket mutatok be. 

A természetes tereptárgyak felismerésének lehetőségeit nádasok (nádfoltok) térképezésével 

kapcsolatosan ismertetem dolgozatomban. A feladat megoldásához az ún. aktív kontúrokra (snake-

ekre) épülő eljárást választottam. A dolgozatban röviden ismertetem az aktív kontúrok matematikai 

alapjait. Bemutatom, hogy a gépi látás témaköréből ismert algoritmus jól használható a 

térinformatikai rendszerek geometriai állapotváltozásának térképezésében. Szerepük akkor lehet 

különösen érdekes, ha rendelkezésünkre áll az előző állapot kiértékelése. Ezt ugyanis felhasználhatjuk 

a kontúrok inicializálási helyeként. Ilyen módon az eredetileg „csupán” félautomatikus technika akár 

teljesen automatikussá tehető. Jó példaként lehet erre felhozni a már említett nádasok térképezésének 

problémakörét. Adott időközönként nagyobb tavainkról nádkatasztert készítenek. Így módunkban áll 

az előző felmérés eredményét az új kiértékelésnél inicializálási helyként felhasználni. Ebből a 

pozícióból az egyes nádfoltok szélei aktív kontúrként viselkedve akár teljesen automatikusan meg 

tudják keresni az új határaikat.  

 Dolgozatom második felében a földi felvétel-kiértékelés automatizációjának kérdéskörével 

foglalkozom. Ipari kísérleti fejlesztés során módom volt az úthibák detektálására alkalmas mobil 

térképező rendszer képalkotó moduljával foglakozni. A dolgozatban áttekintem az ipari videokamerák 

fotogrammetriai felhasználásának kérdéskörét, a nem-metrikus kamerák képalkotásának jellemzőit, 

bemutatok egy lehetséges eljárást a kamerák kalibrációjára.  

 A fejlesztés során a kiértékelést a bevezetőben említett okokból (úttest homogén felülete) 

vetített lézer pontsor segítségével végeztük. A környezetüktől eltérő intenzitásértékű pontjelek 

kiértékelése nemcsak a hagyományos módon képzelhető el, így vizsgálatokat végeztem a pontjelek 

automatikus felismerésével kapcsolatban. A feladatra ellipszis-illesztésen alapuló eljárást mutatok be, 

tárgyalom továbbá a téves felismerések kiszűrésének lehetőségeit.  Amennyiben sikerül az egyes 

képeken a lézer pontjeleket felismerni, akkor következő feladatunk a képek egymáshoz rendelése. 

Erre a kérdéskörre vonatkozóan – kihasználva a kötött geometria előnyeit – egyszerű összefüggéseket 

vezettem le. Az úthibák detektálásával kapcsolatos kiértékelések során több felületi hibatípus esetében 
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a hagyományos fotogrammetriai, geodéziai módszerek nem, vagy csak korlátozottan használhatóak. 

Ilyenek az úttest felületén különböző okokból megjelenő repedések, amelyek automatikus 

felismerésére képfeldolgozási algoritmust javaslok a dolgozat utolsó fejezetében. 

Vizsgálataimat túlnyomó részben saját fejlesztés keretében, nyílt forráskódú képfeldolgozási 

függvénykönyvtár (Intel OpenCV) segítségével végeztem. 

 

3. Új tudományos eredmények 

 
  A dolgozatomban ismertetett új tudományos eredményeket tézisek formájában az alábbiak 

szerint fogalmaztam meg: 

 
1. Eljárást dolgoztam ki útkereszteződések Hough-transzformáción alapuló automatikus 

felismerésére ortofotókon. 

 
A képfeldolgozás eszközparkjából ismert Hough-transzformációra épülő 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-szűrésen 

alapuló) félautomatikus térképezési eljárásoknak. 

A tézisponthoz kapcsolódó saját publikációk: [1], [4] 

 

2. Aktív kontúrokra épülő eljárásra adtam javaslatot nádasok állapotváltozásának 
térképezésében. 

 
Vizsgáltam az aktív kontúrok (snake-algoritmusok) térinformatikai alkalmazási lehetőségeit. Ajánlást 

tettem a geometriai adatok változás-vezetésében való alkalmazására, amelytől jelentős élőmunka-

igény csökkenést várhatunk. 

A tézisponthoz kapcsolódó saját publikációk: [4], [5] 

 

3.  Algoritmust dolgoztam ki rögzített geometriájú, vetített pontjel felismerésén alapuló 
kiértékelő eszközök előzetes ponthelyeinek meghatározására. 

 

Eljárást dolgoztam ki nem-metrikus ipari videokamerák fotogrammetriai kiértékelésre is alkalmas 

videojeleinek rögzítésére, az alapvető kamera-paraméterek beállítására. Rögzített geometriájú, vetített 

pontjel felismerésén alapuló kiértékelő eszközök előzetes ponthelyeinek detektálására a képek 

összegzésén, valamint az így létrejött „akkumulátorkép” Hough-transzformációján alapuló módszert 
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fejlesztettem. Az így detektált ponthelyeket a további feldolgozás során felhasználhatjuk a képpárok 

egymáshoz rendeléséhez, ilyen módon is növelve a kiértékelés robosztusságát. 

A tézisponthoz kapcsolódó saját publikációk: [2], [3], [6] 

 

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 előnyeit kihasználva az ellipszisek kerülete, területe alapján 

az esetleges hibás detektálások kiszűrhetők. Rögzített geometriájú felvételi elrendezésekben az 

egydimenziós korrelációt lehetővé tevő normálképpárok előállításán, valamint a magsugár-geometria 

alkalmazásán túl, eljárást dolgoztam ki képpárok egymáshoz rendelésére.  

A tézisponthoz kapcsolódó saját publikációk: [6], [7], [8] 

 

5.  Képfeldolgozási eljárást dolgoztam ki felületi úthibák detektálására. 

 

Javaslatot adtam az útburkolatok felületi hibáinak (elsősorban repedéseknek) detektálásra, ez alapján 

a felület minősítésének képfeldolgozási eszközparkjára. Az eljárás során megoldottam a detektálás 

helyfüggésének kiküszöbölését: az optikai elrajzolás, illetve a perspektív torzulás figyelembe vételét.  

A tézisponthoz kapcsolódó saját publikációk: [2], [3], [6] 

 

4. A kutatás eredményeinek hasznosítása, fejlesztési lehetőségek 
 

Dolgozatomban áttekintést adok az eredmények gyakorlati alkalmazhatóságáról is. Doktori 

kutatásaim során lehetőségeimhez képest igyekeztem a közvetlen gyakorlati haszonnal is járó 

fejlesztésekkel foglalkozni. A bemutatott eljárások alapalgoritmusainak (Hough-transzormáció, aktív 

kontúrok) egy része – melyek ma még kevésbé ismertek – a raszter-alapú adatgyűjtési technikák 

elterjedésével reményeim szerint a napi gyakorlat részévé válhatnak a különböző CAD, valamint a 

GIS alapokra fejlesztett képfeldolgozási programcsomagok által.  

 A Hough-transzformációra alapozott csomópont felismerő algoritmus véleményem szerint 

sikeresen adaptálható lesz más, hasonló célú fejlesztések közé, így növelve a felismerés 

robosztusságát. 
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Az aktív kontúrokra épülő eljárások gyakorlati hasznosítása minden, az állapotváltozás térképezésével 

kapcsolatos térinformatikai rendszerben elképzelhető, a kontúrok sajátos tulajdonságaiból adódóan 

elsősorban a növényzet térképezésében látok lehetőséget alkalmazásukra.  

Az automatikus pontjel felismeréssel kapcsolatos fejlesztések adaptálhatóak minden olyan felületre, 

amelyek önmagukban nem biztosítanak kellő támpontot a homológ pontok kijelölésére. Ezzel a 

problémakörrel nem csak útburkolatok kiértékelésekor, hanem a földi- és a közelfotogrammetria 

számos alkalmazási területén találkozhatunk pl. bányafalak felmérésekor, orvosi fotogrammetriai 

felvételeknél. 

A repedések képfeldolgozási eszközökkel történő felismerése által egy kis költségigényű, ugyanakkor 

objektív osztályozó eljáráshoz juthatunk, amely további fejlesztésekkel beilleszthető lehet a hazai 

útállapot-vizsgálat eszközparkjába. 
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