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3D

Három dimenziós, térbeli alakzat

B-SPLINE

Grafikai folytonos, összetett görbe

CAD

Számítógéppel támogatott tervezés (Computer Aided Design)

CCD

A fényt digitális képpé alakító eszköz (Charge-Coupled Device.)

CNC

Számítógépes számjegy-vezérlés (Computer Numerical Control)

CT

Számítógépes tomográf (Computer Tomograph)

DCT

Diszkrét koszinusz transzformáció (Discrete Cosine Transform)

E-TAILOR

Az EU által támogatott „virtuális ruhabolt”

EU

Európai Unio

GIF

Grafikus adatcsere formátum (Graphics Interchange Format)

JPEG

Digitális képformátum, mely veszteséges tömörítéssel működik.

JPEG2000

JPEG formátum továbbfejlesztett változata
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KAWABATA anyagvizsgáló rendszer (Kawabata Evaluation System)
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NATO

Észak Atlanti Szerződés Szervezete (North Atlantic Treaty Org.)

PES

Poliészter

Pixel
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PNG

Hordozható hálózati grafika (Portable Network Graphics)
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Univerzális soros busz (Universal Serial Bus)
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Szakaszosan parametrikus polinomokkal leírt görbe

Szabó Lajos

f

PhD értekezés

Bevezetés

1. Bevezetés
Műszaki textília, intelligens ruházat, virtuális ruhapróba és még sok hasonló fogalom jellemzi
a 21. század textilipari fejlesztéseit. Egyre több textilipari vállalat kényszerül a korábbi
termékkör feladására és új, látens igények alapján új termékek és szolgáltatások
kifejlesztésére azért, hogy életben tudjon maradni a keletről nagy tömegben érkező, egyre
javuló minőségű, olcsó ruházat árleszorító hatása ellenére. Az EU felismerve az európai
tradicionális textilgyárak rossz piaci pozícióját egyrészt új védelmi stratégiát állított fel, amely
lassítja a keleti áru beáramlását, de megállítani nem tudja. Másrészt jelentős kutatási
támogatást nyújt a vállalatok túlélését biztosító új termékek és új szolgáltatások
kifejlesztéséhez. Az egyik legjelentősebb kutatási irány a „virtuális ruhabolt” téma, melyet az
EU az E-TAILOR és a LEAPFROG programok [1] keretében támogat.
A virtuális ruhabolt egyik lényeges eleme az öltözék viselkedésének statikus vagy dinamikus
szemléltetése.

A

felhasználó

a

számítógépes

testmodell

segítségével

virtuálisan

„felpróbálhatja” a katalógusban található ruhaneműket, vagy a ruha síkbeli alkatrészeit
„virtuálisan” összevarrva ellenőrizheti a szabásminta helyességét anélkül, hogy ténylegesen
varrnia kellene. Természetesen a virtuális megjelenítéshez szükség van a felhasználó
testméreteire és a textília tulajdonságaira. Ezzel összhangban a világon mindenütt intenzív
kutatások folynak mind a testszkennerek fejlesztése, mind pedig a textíliák viselkedésének
modellezése, és az ahhoz szükséges anyagtulajdonságok meghatározása területén. Egyre több
pásztázó képalkotási módszer jelenik meg a piacon, amelyek segítségével a 3 dimenziós
testek méretei nagy pontossággal lemérhetőek. Az emberi test modellezéshez szükséges
adatainak meghatározása azonban nem egyszerű feladat. Nehezíti egyrészt az emberi test
felépítésének bonyolultsága, másrészt az, hogy élő alanyon kell mérést végezni, akinek – a
szokásos műszaki anyagokhoz képest – testfelülete időben és térben állandóan változik. A sok
megalakuló, majd hamarosan megszűnő vállalat és kifejlesztett termékeik mind azt
bizonyítják, hogy a fejlesztés iránya már ismert, de a végcélt a kutatás és fejlesztés még nem
érte el. Például a pásztázó gép, a 3D szkenner által generált pontok felhasználása a nagy
adatmennyiség miatt a mai napig is probléma.
A textília viselkedésének modellezését és az ahhoz szükséges anyagjellemzők meghatározását
magának a textíliának a tulajdonságai nehezítik meg. A textíliák reológiai viselkedése
jelentősen eltér más, lapformájú szerkezeti anyagok viselkedésétől, ám éppen ez a jellegzetes
textilszerű viselkedés az, aminek a textíliák kellemes hordhatóságát, szép esését, térformákra
Szabó Lajos
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való idomulási képességét köszönhetjük. Számos modellező program látott már napvilágot, de
eddig még egyik sem teljesíti maradéktalanul a szimulációval szemben támasztott összes
követelményt.
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Polimertechnika Tanszékén és
Műszertechnika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszékén 1983 óta foglalkoznak
számítógépes ruhaipari tervező rendszerek fejlesztésével. Ehhez a fejlesztéshez kapcsolódva
tudományos munkám céljául a 3D-s ruhatervező rendszerhez szükséges mérési technikák
fejlesztését tűztem ki.

2. Irodalmi áttekintés
Ebben a fejezetben a dolgozat témájához kapcsolódó szakirodalmat mutatom be. A
feldolgozott irodalmak alapvetően négy téma köré csoportosulnak: a méretbeolvasó
szerkezetek, a mérési eljárások, a számítógépes képfeldolgozás és a textíliák mechanikai
viselkedése. A fejezet végén az irodalom kritikai elemzésével bemutatom a feldolgozott
területen mutatkozó hiányosságokat, amelyek alapján kitűzöm a dolgozatom céljait.

2.1 Ruhaipari méretvétel
A mérés célja ruhatervezéshez és -készítéshez az emberi test méreteinek megfelelő
pontosságú meghatározása. Ehhez ismerni kell, hogy melyek a test fő méretei és hogy ezek a
méretek hogyan aránylanak egymáshoz. A méretvételi eszközöket két fő csoportba, a
hagyományos [1, 2] és a számítógépes mérőeszközök csoportjába soroljuk.
2.1.1 A méretvétel történeti áttekintése
Az ókorban a ruházat nagyon drága volt, mivel akkoriban nem rendelkeztek gépesített
gyártással. A legtöbb embernek kevés ruhája volt, vagy csak egy, amit éppen viselt. A
kőkorszakban a legtöbb ruha bőrből, vagy szövött fűfélékből készült. A bronzkorban az
emberek elsajátították a fonalsodorás és a kelmeszövés tudományát. Annak ellenére, hogy sok
ruhanemű, főleg a kabátok továbbra is bőrből készültek, egyre több ruha készült gyapjúból,
lenből és pamutból. A leggazdagabbak megengedhették maguknak a selyem alapanyagot is. A
középkorban feltalálták a rokkát, amivel négyszer gyorsabban lehetett fonalat készíteni, így a
ruha ára elkezdett csökkenni, de ettől függetlenül továbbra is csak egy-két váltás ruházat volt
a jellemző. Ezeknek a ruháknak nagy része nem személyre szabott ruha volt, hanem inkább
gyolcsok, zubbonyok, lepel változatok.

Szabó Lajos

2

PhD érteekezés

Irodalmi átttekintés

A 18. szzázad végéttől beszélheetünk a mai értelemben
n vett mérettvételről [3]]. Először még
m csak
az ariszztokrácia kéépviselői tehhették meg, hogy mérretre készíteett ruhákat viseljenek. Minden
egyes vevőről
v
sajáát sablon kéészült, és azzt raktároztáák későbbi felhasználáás céljából. Később,
az 17899-ben megjeelent franciaa enciklopéédiában a szzabót már mérőeszközz
m
zel ábrázoltták. Ez a
mérőeszzköz egy pergamenbő
p
ől készült szalag voltt, melyre a mérés soorán bemettszéseket
készítetttek. Ezt a szzalagot a test hosszúsági, szélességi és kerüleeti méreteineek meghatáározására
használtták. A szaabó mindenn egyénhez saját mérő
őszalagot használt,
h
m
minden egyees méret
levételee után készíttett egy bevvágást és aztt a megfelellő betűjelekkkel megjelöölte (1. ábraa).

1. ábra Méreetvételi eljáráss 1789-ből [2 ]

Az iparri forradalom
m nagy lökkést adott a ruhaipari tömegterme
t
elésnek. A ruhakészítő
ők ekkor
kezdtekk el azon goondolkodni, hogyan is tudnának
t
kü
ülönbséget tenni
t
a legyyártott ruhák
k között,
ezért megalkották
m
a konfekciió, a „readyy-to-wear”, készen vettt ruha fogaalmát. A ko
onfekció
kialakullása magávaal hozta a méret
m
szerinnti csoporto
osítás igényéét is, amelyyet a szabváányosítás
létrejötttéig a keresskedők a saját
s
elképzzeléseik és gyakorlati tapasztalataik szerint alkotott
méretsoorral oldottaak meg. A konfekcióipar széles elterjedésee a varrógéép feltalálássának is
köszönhhető. A varrógép
v
leehetővé tettte a nagy
y sorozatbban gyártott termékeek piaci
megjeleenését. A küülönböző mértékegysé
m
geken alapu
uló ruhaipaari méretvétel a 3D szk
kennerek
megjeleenéséig lénnyegében a mérőszaalaggal, méérőrúddal, illetve anntropométerrel vett
méretekket jelentette. Az embeeri test autoomatikus méérése és moodellezése aaz 1990-es években
vált lehhetővé, mikoor a számítóógép adatfeeldolgozási sebessége elérte
e
azt a szintet, ho
ogy kellő
sebességggel tudott képeket felddolgozni.
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2.1.2 Az emberi test arányai és méretei
Az emberi test méreteivel, arányaival és a méretek eloszlási törvényszerűségeivel az
antropometria foglalkozik [4]. A ruházkodási cikkek tömegtermelése a kereskedelmet és az
ipart is érdekeltté tette az emberi test méreteinek tanulmányozásában. A test vizsgálatakor egy
megfelelő vonatkoztatási – mérték – egységre van szükség. Korábban a lábat, a mutatóujjat, a
gerinc hosszúságát vették egységnek. A XV. században Leonardo da Vinci anatómiai
tanulmányai során tudományosan foglalkozott az emberi test arányaival (2. ábra), ő
alkalmazta először az arc hosszúságát, mint mértékegységet. A művészek ma is ezt az
arányrendszert használják.

2. ábra Leonardo rajza

A felnőtt ember esetében ismert, de korlátozott statisztikai megbízhatóságú arányok:
•

A testmagasság és a kitárt karok ujjvégeinek távolsága megközelítőleg egyenlő.

•

Az arányos felnőtt ember testmagassága Albrecht Dürer szerint 7,5 fejhosszúságú [3].

•

A lábfej hosszúsága a testmagasság 1/6-a.

•

A lábfej hossza és az ökölkerület közel azonos.

•

A nyakkerület és a lábszár ikrakerülete megegyezik.

•

A köldökmagasság és a teljes magasság aranymetszésben van, hasonló összefüggés
figyelhető meg a bütyök-sarok távolsága és a lábfej hossza között [5].

A test arányai az életkorral változnak. Különösen jól mutatja ezt a fej és a testmagasság
aránya, amit a 3. ábra szemléltet [6]. A nemek közti különbség főleg a haránt irányú
méretekben mutatkozik meg kb. 12 éves kor után.
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3. ábra A fejhossz és a testmagasság arányának változása az életkor függvényében [6]
a) egyéves gyermek; b) ötéves gyermek; c) tízéves gyermek; d) tizennégy éves fiú

Az egymással szoros arányosságot mutató méretek közül a legjellemzőbbet kiválasztva a
csoport többi mérete az arányok alapján kifejezhető. Ilyen például a hosszúsági és kerületi
méretek csoportja, amelyeket a testmagasság, illetve a mellkerület értékével jellemeznek.
Ezek a jellemző méretek felhasználhatók a konfekcióipari termékek méreteinek jellemzésére
is. Az emberi testen kétféle méret rögzíthető, a kerületi méretek és a lineáris méretek, melyek
magassági, hosszúsági, szélességi és mélységi irányúak lehetnek. A tömeges antropometriai
vizsgálatok eredményeit matematikai-statisztikai módszerekkel feldolgozva meghatározhatók
a testméretek közti összefüggések és átlagos arányok. A testméretek egymással kisebbnagyobb mértékben regressziós kapcsolatban állnak. A tömeges antropometriai vizsgálatok
alapján alakítják ki a konfekció mérettáblázatokat is. A ruházati cikkek gyártásához általában
a 4. ábrán látható fő méreteket veszik figyelembe. A jelöléseket az 1. táblázat tartalmazza.
Ezekkel a szerkesztési méretekkel a többi részméret már szoros regressziós kapcsolatban van
[7].

4. ábra Az emberi test fő méretei [7]
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Megnevezése
testmagasság
háta derékhossz
térdhossz
mellmagasság
eleje derékhossz
vállszélesség
ujjhossz
mellkerület
csípőkerület
derékkerület
hátszélesség
lábhossz
belső hossz
ülésmagasság

A méret
Mérési utasítás, a mérés végpontjai
1.
2.
talp síkja
fejtető
7. csigolya
derékvonal hátul
7. csigolya
térd
7. csigolya
mellcsúcs
7. csigolya
derékvonal elöl
nyaktő
akromion (vállcsúcspont)
nyaktő
csukló
melldomborulaton át vízszintes síkban mért kerület
has-domborulattal mért kerület a csípő legkiemelkedőbb pontján át
a törzs derékvonalon mért kerülete
hónalj bal
hónalj jobb
derékvonal oldalt
talp
ágyékhajlat
talaj
derékvonal oldalt
ülés síkja

1. táblázat Ruházati cikkek szerkesztéséhez szükséges testméretek [7]

Méretkutatásokat tömeges méretvétellel korábban is végeztek, de az automatikus
testszkennerek megjelenésével erre összehasonlíthatatlanul jobb lehetőség van. Ezáltal
pontosíthatóak a konfekció mérettáblázatok, és emellett lehetővé válhat a méretre szabott
konfekció.
2.1.3 Hagyományos mérőeszközök
Sablon, gipszminta
A 18. századból származó eszköz a mérősablon, mellyel egyszerűen lehet a test hosszúsági és
kerületi méreteit meghatározni. Hasonló mérést segítő eszköz a gipszminta, amely
megszilárdulás után 3D-ben hosszútávon megőrzi a mintaadó pontos méreteit. Ezek az
eszközök főleg a fej és a láb méreteinek meghatározására alkalmasak. Ezen mérőeszközök
hátránya, hogy minden egyes testrész méreteinek rögzítéséhez új sablon szükséges, melyek
tárolása és nyilvántartása nehézkes.
Mérőszalag
A test kerületi és hosszúsági méreteinek meghatározására alkalmas a megfelelő
mértékegységekre osztott hajlékony mérőszalag. Ma is használják, ha csak néhány méretet
kell gyorsan és egyszerűen meghatározni.
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Antropométer
Az antropométer egy 2 m hosszú, 4 darabra szedhető, milliméter beosztású fémcső, utolsó
szakasza csúsztatható fém harántléccel ellátva, amely külön tolómérőként is használható.
Alkalmazható mindenfajta lineáris méret meghatározására.
Egyéb mechanikus készülékek
Pl.: Zibin-féle mérőláda, amely a lábon található nevezetes pontok koordinátáinak rögzítését
segíti (5. ábra) [5]. Ez lényegében egy 3D-s, mechanikus méretletapogató berendezés.

5. ábra Zibin-féle mérőláda [5]

2.1.4 Optikai elven működő mérőberendezések
Általános célú, 3D-s, automatikus, méret-meghatározó berendezések mechanikai, optikai és
egyéb elveken is működnek. Ruhaipari célra csak olyan alkalmazható, amely gazdaságos, az
egészségre nem káros és a mérendő személynek egyéb szempontból sem kellemetlen (gyors,
érintésmentes, stb.) Ezeknek a feltételeknek csak az optikai rendszerek felelnek meg, nem
véletlen, hogy a megvalósult ruhaipari testszkennerek mindegyike optikai elven működik.
Ezek a módszerek részletesebb méretvételt tesznek lehetővé, mint a hagyományos
mérőeszközök. Alkalmasak nemcsak a test bármely részén a méretfelvételre, hanem a test
alakjának, tartásának, egyensúlyi helyzetének rögzítésére is [8]. Sokféle módszer létezik,
amelyekkel minden olyan testméret meghatározó, mely szükséges a ruhaipari célú, 3D-s
testmodell létrehozásához és az egyéni méretre készülő ruha 2D-s szabásmintáinak
megszerkesztéséhez [9].
Az optikai elven működő testszkennerek digitális képfeldolgozási módszereket alkalmaznak,
és azok adatainak felhasználásával határozzák meg a 3D-s testadatokat. Minden rendszer
alapvető eleme egy projektor, amely valamiféle fényt vetít a mérendő testre, és egy vevő,
amely az így kapott képet rögzíti. Az adatok kiértékelésére minden esetben számítógépet
használnak [10]. A optikai rendszerek nagy előnye az, hogy érintésmentesek, így a mérendő
testet mérőnyomás nem terheli.
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A jelenleg ismeretes rendszerek működési elvük szerint lehetnek:
Árnyékbeolvasó rendszer
Az árnyékbeolvasó rendszer [11] egyike a legkorábbi technikáknak, melyeknél a felület
változását az árnyék megváltozásával határozzák meg. Az árnyék kontúrja azonban általában
nem elég határozott. Adatfeldolgozásra alkalmas árnyék csak speciális lámpával hozható
létre. Ma már kevesen alkalmazzák.
Moiré módszer
A Moiré módszer lényege, hogy két nagyfrekvenciás jel fáziskülönbségéből alacsony
frekvenciás mintázat jön létre, amely a térbeli mélység változásának megfelelően
változik [12]. A kialakítás hátránya, hogy csak íves felületek vizsgálatára alkalmas, mivel az
éles szögleteknél nem lehet meghatározni a bázisfelülettől számolt távolság és a
mintatorzulások viszonyát (6. ábra)

6. ábra Moiré vonalak a női csípőn

Lézeres távolságmérésen alapuló módszer
Lézeres távolságméréssel igen pontos 3D-s méret meghatározás lehetséges. Ez a pontosság
messze meghaladja a ruhaiparban szükséges pontosságot. Jelenleg az autógyártásban és CAD
alkalmazások esetén használják leginkább. Nagyon lassú, mivel pontonként történik a
letapogatás, ezért ember szkennelésére nem előnyös.
Fényvonal alapú beolvasó rendszerek
Ezek a legelterjedtebb rendszerek, működésük a fénymetszés és a háromszögelés elvén alapul.
A fénymetszésnél egy sík fénynyalábot vetítenek a mérendő tárgyra. Ez a fénynyaláb egy, a
környezetétől jól elkülöníthető vonalat eredményez a tárgyon (7. ábra). A fényvonal
létrehozható árnyékként, fehér fénnyel [13] vagy lézerrel is. A felületre vetített egyenes
fényvonal a test alakjának megfelelően torzul, ami jól látható, ha nem a fényforrás
magasságából nézzük. A kamera és a projektor távolságából, a vonal elhajlásából
Szabó Lajos

8

PhD értekezés

Irodalmi áttekintés

következtetni lehet a felület külső formájára, vagyis amíg a projektor irányából nézve ez a
vonal egy egyenes, addig egy másik, nem a fénynyaláb síkjába eső pontból tekintve a vonal a
mérendő test alakja szerint deformálódik. A deformációból kiszámítható a test mérete. A
fénynyalábot megfelelő lépésközzel végigfuttatva az egész testen, a teljes felület
meghatározható [14].

7. ábra A fényvonal alapú szkennerek működési elve

Az árnyékvonal kontúrja nem elég éles a pontos szkenneléshez, ezért ezt ma már nem
alkalmazzák. Fehérfény-vonal esetében az eljárás csak sötétített helyiségben matt, fehér színű
ruhával alkalmazható. A lézervonalas beolvasó rendszer a legelterjedtebb, nagy pontosságú
eljárás. Ellentétben a többi módszerrel a lézer szkenner kevésbé érzékeny a külső
megvilágításra és a mérésnél alkalmazott ruházatra.

2.2 Digitális képfeldolgozás
A digitális képfeldolgozás lényege az a matematikai függvény, amelynek a bemenete egy
digitális kép, - ez lehet egy fénykép vagy videónak egy kockája, - a kimenete pedig vagy
szintén egy kép, vagy a kép néhány jellemzője, tulajdonsága. Az adatkeresés abban az esetben
lehet sikeres, ha ismerjük, hogy az eredeti kép hogyan tartalmazza, tömöríti a számunkra
fontos információkat [15-17]. A legtöbb módszer a digitális képet kétdimenziós mátrixként
értelmezi, például a képpontok koordinátáihoz hozzárendeli a pixelek színösszetevőinek
intenzitás értékét, és egyszerű jelfeldolgozó módszereket alkalmaz.
Az ilyen képfeldolgozó eljárások összetevői a teljesség igénye nélkül a következők [18]:
•

geometriai transzformációk (nagyítás, kicsinyítés, forgatás)

•

színkorrekciók (fényerő, kontraszt változtatása, színmódosítás, stb.)

•

kettő vagy több kép kombinálása (átlagolva, keverve, különbséget képezve, stb.)

•

a kép bizonyos területeinek kivágása
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kép formátumának módosítása (méret csökkentése érdekében bmp-ből jpg-be
konvertálás)

•

kép minőségének javítása (elmosódottság csökkentése, vörös szem hatás kiszűrése,
stb.)

Néhány, képfeldolgozó eljárásokat alkalmazó rendszer speciálisan a fekete-fehér (ami alatt a
szürkeárnyalat is értendő) képek feldolgozására szakosodott [15,18-19]. A továbbiakban
néhány fontosabb képfeldolgozási eljárást mutatok be.
2.2.1 Alkalmazott képformátumok
Képek tárolására alkalmas fájlformátum a JPEG. Kiterjesztéseként a .jpeg, .jpg, ritkábban a
.jpe használt. Ez a formátum a képen lévő információt veszteségesen tömöríti, ami azt jelenti,
hogy a tömörítés után az eredeti minőségű képet nem tudjuk visszaalakítani. Az akár 10-100szor kisebb méretű fájl azonban ugyanúgy élvezhető, feldolgozható, mint az eredeti kép. A
JPEG formátumban nem képpontokat tárolnak el, hanem a képet DCT-vel (diszkrét koszinusz
transzformációval)

frekvencia-tartományba

transzformálják.

A

digitális

kamerák

elterjedésével napjainkban az egyik leginkább elterjedt képformátum. Továbbfejlesztése a
JPEG2000, mely a DCT helyett Wavelet transzformációt használ. A JPEG elsősorban
fényképek, árnyalatos rajzok tárolására való. Grafikonok és egyéb, hirtelen színátmenetű
ábrák tárolására veszteségmentes tömörítésű formátumokat szoktak alkalmazni, mint például
a PNG-t vagy a GIF-et. A tömörítés módjától eltekintve a képek három alapvető tulajdonságát
egy számhármassal szokták jellemezni, pl.: 640×480×256. Az első két szám a kép szélességét,
illetve magasságát jelenti pixelekben, a harmadik pedig a színek számát adja meg. A képek
úgynevezett pixelekből (képpontokból) épülnek fel, melyeknek helyét szélességi és magassági
koordinátájukkal adják meg, ezekhez a koordinátákhoz rendelik hozzá a pixelek leírásához
szükséges adatokat. A pixeleknek különböző színük lehet, és attól függően, hogy milyen
minőségű kép a cél, a pixelek leírásához egynél több byte is felhasználható. Így több szín
ábrázolására nyílik lehetőség, és minél több színt alkalmaz, annál valósághűbb lesz a kép. A
24 biten ábrázolt 16,8 millió színárnyalatnál többet az emberi szem nem képes érzékelni, így
annál nagyobb színmélységet nem szoktak alkalmazni. A képfeldolgozás a pixelek
elhelyezkedése (két koordinátája), illetve információtartalma (a színe, az intenzitása és a
köztük lévő kontrasztarány, összefoglalva a denzitás-értéke) alapján végezhető el [15].
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2.2.2 Objektumkeresés és lényegkiemelés, kép szegmentáció, élkeresés
Ahhoz, hogy a számunkra értékes információt kiemeljük a kamera által közvetített képekből,
szegmentálnunk kell őket. Először az azonos tulajdonságokkal rendelkező részeket kell
szétválasztani egymástól. Ha megtaláltuk ezeket a területeket, akkor el kell különíteni a
valóban fontos adatokat magukban hordozó régiókat. Itt kell megemlíteni azokat a
technikákat is, amelyek lecsökkentjük a feldolgozandó adatmennyiséget, ezzel is segítve és
megkönnyítve a további műveletvégzést. A problémát a vonallézeres szkennerek esetére
szűkítve a képeken a lézer vonalát kell detektálni, ami a lézerfény sajátosságainak
köszönhetően

könnyen

elvégezhető.

A

lézervonal

helyének

meghatározásához

alkalmazhatóak az úgynevezett élkeresési módszerek. Az élek ott helyezkednek el a képen,
ahol a pixelek tulajdonságaiban hirtelen intenzitásváltozás van. Az intenzitás-gradiensből
következtetni lehet az élek helyére, irányára. A következőkben néhány élkeresési módszert
mutatok be, amelyek a legelterjedtebb eljárások a feladat megoldására [18][19].
Gradiens módszer
Ez a legegyszerűbb módszer, amelynek alapján a színbeli intenzitás változás meredekségének
értéke és iránya 2D-s mátrixú operátorral gyorsan és könnyen számítható. Alkalmazása főleg
a szürkeárnyalatos képeknél számottevő.
Sobel operátor
A gradiens módszer továbbfejlesztéseként jött létre a Sobel operátorral történő élkeresés. A
színbeli intenzitás változás meredekségének vizsgálatára ebben az esetben egy 3×3-as
mátrixot alkalmaznak. Előnye, hogy kevésbé zajérzékeny, mivel a nagyobb maszkméret
eltünteti a pontszerű zajt, viszont ugyanezen okból a meredek élek két-három pixel
szélességben jelentkeznek. Emiatt utófeldolgozás, élvékonyítás szükséges.
Laplace operátor
A Laplace operátor alkalmazásánál kihasználják, hogy ahol a gradiens nagy, ott a második
derivált előjelet vált. Elmosódott élek esetén előnyös a használata, mivel pontosabb
lokalizálás érhető el. Ebben az esetben csak az élek helyét lehet meghatározni, az irányát nem.
Az operátor nem érzékeny az elforgatásra, minden irányban egyformán érzékeny. Viszont
rendkívül zajérzékeny, ezért ajánlatos előtte a képet simítani (ezt általában Gauss szűrővel
végzik, aminek a jellemző paramétere a maszk sugara: minél nagyobbnak választják ezt,
annál nagyobb mértékben mossa el, életleníti a képet.).
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Marr-Hildreth operátor
A Marr-Hildreth operátor - rövidítve LoG (Laplacian of Gaussian) - esetében közvetlenül a
Gauss szűrő második deriváltját vizsgálják. Az operátor előnyei - az emlősök szemében
található receptorokhoz hasonlóan - szimmetrikus, bármilyen irányú éleket megtalál és ebben
az esetben is a könnyen megtalálható előjelváltásokat kell figyelni. Nem mindig előnyös
tulajdonsága, hogy mindig zárt kontúrt ad vissza. Hátránya a zajérzékenysége.
Canny él-detektáló
A leggyakrabban használt éldetektáló algoritmus, amely matematikailag meghatározott,
optimális él-detektáló eljárás. Elsősorban 'step-edge' detektálásra alkalmas. Bár ez az egyik
legjobb és legtisztább képet adó technika, mivel az élerősségét minden pixelre ki kell
számolni, rendkívül számításigényes és lassú.
Aktív kontúr
Az aktív kontúr vagy az irodalomban előforduló, másik megnevezése szerint a 'snake',
rugalmas görbe egy kép felületén [19], melyet a képen található minta színintenzitásából
számított belső energia befolyásol. Ezeket az energiákat úgy definiálják, hogy segítségükkel a
kontúr rásimuljon a minta éleire vagy más választott jellemzőkre.

2.3 Kalibrációs transzformáció
A lézervonalat alkalmazó, optikai elven működő testszkennereknél a feladat a vizsgált tárgy
és a róla készített kép síkja közötti geometriai kapcsolat megteremtése. Ennek módszere a
kalibrációs transzformáció.
2.3.1 Kalibrációs transzformáció definíciója
Mindenekelőtt rögzítenünk kell a kalibráció fogalmát, majd ennek segítségével határozhatjuk
meg a kalibrációs transzformáció jelentését. A kalibrálás azoknak a műveleteknek az
összessége, amelyekkel meghatározott feltételek mellett megállapítható az összefüggés a
mérőeszköz vagy a mérőrendszer értékmutatása és a mérendő mennyiségnek mértékkel vagy
anyagminta által megtestesített, vagy használati etalonnal összemért helyes értéke között. A
kalibrálás eredménye lehetővé teszi nem csak a mérendő mennyiség megfelelő értékeinek
hozzárendelését a mérőeszköz által mutatott értékekhez, hanem az egyes esetekhez tartozó
korrekciók meghatározását is. Kalibrálással egyéb metrológiai jellemzők is meghatározhatók,
például a befolyásoló mennyiségek hatása. A kalibrálás eredményét egy dokumentumban
rögzítik, amelyet kalibrálási bizonyítványnak, vagy kalibrálási jegyzőkönyvnek neveznek.
Tehát a kalibrálás során egy ismert jelleggörbéjű mérőeszköz kimeneti jeleivel, vagy
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etalon(ok) értékével hasonlítjuk össze a kalibrálandó eszköz kimenő jeleit. Általános szabály,
hogy a kalibráló eszköz ismert mérési bizonytalanságainak eredője (hibája) kisebb legyen a
kalibrálandó eszköz becsült hibájánál [21]. Esetünkben a kalibráción továbblépve a
kalibrációs transzformációnál nem csak etalonnal való összehasonlítás, hanem ezen
túlmenően geometriai transzformáció (perspektivikus torzítás, nagyítás, forgatás stb.) is
történik. A lefényképezett elemet olyan nézetbe kell hozni a geometriai transzformációkkal,
hogy a méretei egyszerűen összehasonlíthatóak legyenek az etalonnal [22].
2.3.2 Kalibrációs transzformációk
Egyedülálló kalibrációs transzformációt dolgozott ki Tamás [83]. A „kalibrációs
transzformáció iterációval” elnevezést viselő módszernél a kalibráció során egy, a vizsgált
síkban elhelyezett szabályos négyzetet kell lefényképezni. A valóságban ismert helyzetű
sarokpontok alapján a kép pontjainak valóságos helyét iterációval számítja ki. Az algoritmus
a pontok helyének gyors, pontos meghatározását teszi lehetővé. A módszert a 4.2.3-as
fejezetben mutatom be részletesen.
Dong-Keun és munkatársai cikkükben [24] arról számolnak be, hogy egy térinformatikai
feladat megoldása során a térbeli szkenneléssel nyert képpontok valós helyét homogénkoordinátás mátrix-transzformációval számították ki. A transzformációs mátrix elemeinek
meghatározásához elegendő 4 különböző, a vizsgált síkban ismert koordinátájú pontot a
vizsgálati beállításban lefényképezni. A négy pont valós és képen elfoglalt helye alapján a
transzformációs mátrix 8 eleme számítható, míg a kilencedik elem értéke azonosan 1.
2.3.3 A homogén koordináták bevezetése
A grafikai, vagy geometria problémák megoldásához mind az analitikus, mind a numerikus
kezelés

érdekében

a

tárgyakat

valamilyen

koordináta-rendszerben

kell

leírni.

A

leggyakrabban használt vonatkoztatási rendszer a Descartes-féle koordinátarendszer, de a
projektív transzformációknál elengedhetetlen a homogén koordináták használata [25]. Először
értelmezzük a homogén koordinátákat egy sík pontjaira. Legyen ez a sík az x-y koordinátasík.
Az x-y derékszögű koordináta-rendszerhez illesszünk egy olyan térbeli derékszögű
koordináta-rendszert, amelynek x1, x2 tengelyei az x, y tengelyekkel párhuzamosak, x3
tengelyének az egységpontja pedig az eredeti x, y koordinátarendszer kezdőpontja (8. ábra).
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8. ábra A sík pontjainak homogén koordinátái [25]

Az x-y sík bármely P pontját megadhatjuk az O ponton áthaladó OP egyenessel, vagy ami
ugyanaz, az OP’ egyenessel úgy, hogy az egyenesnek az x-y síkkal alkotott döféspontja jelöli
ki a szóban forgó pontot. Minden olyan egyenes pedig, amely az x-y síkot metszi, megadható
egy olyan OP’(x1, x2, x3) vektorral, amelyre x3 ≠ 0 . Ezt az [x1, x2, x3] koordinátahármast a P
pont homogén koordinátáinak nevezzük, és szögletes zárójelben írjuk. A pont homogén
koordinátáit egy zérustól különböző λ számmal megszorozhatjuk, hiszen a (λx1, λx2, λx3)
koordinátájú vektor ugyanazt az egyenest , és ezáltal ugyanazt a P pontot határozza meg, mint
az (x1, x2, x3) koordinátájú vektor. Lehet természetesen az is, hogy a P pontot kijelölő
egyenest az (x, y, 1) koordinátájú vektorral adjuk meg, ahol λ =
y=

x
1
, és ezzel x = 1 ,
x3
x3

x
x2
, z = 3 = 1 . Vagyis az [x1, x2, x3] és az [x, y, 1] ugyanannak a P(x,y) pontnak a
x3
x3

homogén koordinátái. A 3D-s térben a homogén koordináták a következőképpen vezethetők
be: a P(x, y, z) pont homogén koordinátái olyan x1, x2, x3, x4 számok, amelyeknek nem
mindegyike zérus, és amelyekre teljesül a (2.1):
x : y : z : 1 = x1 : x2 : x3 : x4

(2.1)

A homogén koordináták az n dimenziós tér egy pontjának helyzetét n+1 koordináta
segítségével írja le, oly módon, hogy egy tetszőleges nullától eltérő értékkel az eredeti n
dimenziós térben értelmezett koordinátákat megszorozzuk és ezt a konstanst tekintjük az n+1dik koordinátának. Ebben az esetben ez a koordináta az x4. A közönséges pontok homogén
koordinátáiból kiszámíthatjuk azok Descartes-féle koordinátáit a (2.2) alapján:

x=

Szabó Lajos

x
x1
x
, y= 2 , z= 3
x4
x4
x4

(2.2)

14

PhD értekezés

Irodalmi áttekintés

A homogén koordináták bevezetésével [27] az egyébként nem homogén geometriai
transzformációkat mátrix műveletek segítségével hajthatjuk végre, több egymás után
végrehajtandó transzformáció eredőjét egy transzformációs mátrixban foglalhatjuk össze,
használatuk és az alkalmazott módszerek könnyen általánosíthatók n dimenziós térre, és a
végtelenben lévő pontokat véges koordinátákkal fejezhetjük ki.
2.3.4 Transzformációk homogén koordinátákkal
A transzformációk két csoportját különböztetjük meg, a koordináta-, illetve a ponttranszformációkat [26].
Síkbeli koordináta-transzformáció
A síkbeli koordináta-transzformációval a P pont koordinátáit két különböző koordinátarendszerben tudjuk felírni. Adottak a síkon i, j és i’, j’ egységvektorú, derékszögű Descartesféle koordináta-rendszerek. Az i, j koordináta-rendszer origójából az i’, j’ koordinátarendszer
origójába mutató vektor d. Ismerjük egy P pontnak az i’, j’ új koordináta-rendszerbeli p’(x’,
y’) helyvektorát. Ennek a P pontnak az i, j régi koordináta-rendszerbeli p(x, y) helyvektora
(2.3):

p = d + p' = x' i' + y' j ' + d

(2.3)

Mátrix alakban a (2.4) szerint írható fel:

⎡ x⎤
⎡ x ' ⎤ ⎡i ' x
⎢ y ⎥ = ⎡i' j ' d ⎤ ⎢ y'⎥ = ⎢i'
⎢ ⎥ ⎢0 0 1 ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ y
⎦⎢ 1 ⎥ ⎢ 0
⎢⎣ 1 ⎥⎦ ⎣
⎣ ⎦ ⎣

j'x
j' y
0

d x ⎤ ⎡ x'⎤
d y ⎥⎥ ⎢⎢ y'⎥⎥
1 ⎥⎦ ⎢⎣ 1 ⎥⎦

(2.4)

Homogén koordináták segítségével megkaphatjuk a p’ vektor új koordináta-rendszerbeli
komponenseinek kiszámításához szükséges, síkbeli koordináta-transzformáció mátrixát (2.5):

⎡ x'⎤ ⎡ i ' x
⎢ y '⎥ = ⎢ j '
⎢ ⎥ ⎢ x
⎢⎣ 1 ⎥⎦ ⎢⎣ 0

i' y
j'y
0

− d ⋅ i' ⎤ ⎡ x ⎤
− d ⋅ j '⎥⎥ ⎢⎢ y ⎥⎥
1 ⎥⎦ ⎢⎣ 1 ⎥⎦

(2.5)

Térbeli koordináta-transzformáció
A térbeli koordináta-transzformáció analóg a síkbelivel. Adottak a térben az i, j, k és i’, j’, k’
egységvektorú,

derékszögű,

Descartes-féle

koordináta-rendszerek.

Az

i,

j,

k

koordinátarendszer origójából az i’, j’, k’ koordináta-rendszer origójába mutató vektor d.
Szabó Lajos

15

PhD értekezés

Irodalmi áttekintés

Ismerjük egy P pontnak az i’ j’, k’ új koordináta rendszerbeli p’ helyvektorát. Ezzel P pont i,
j, k régi koordináta rendszerbeli p(x, y, z) helyvektora (2.6) szerint irható fel:

p = d + p ' = x' i ' + y ' j ' + z ' k ' + d ,

(2.6)

amit mátrix alakban (2.7) szerint írható fel:
⎡ x⎤
⎢ y ⎥ i'
⎢ ⎥=⎡
⎢ z ⎥ ⎢⎣0
⎢ ⎥
⎣1 ⎦

⎡ x ' ⎤ ⎡i ' x
j ' k ' d ⎤ ⎢⎢ y '⎥⎥ ⎢⎢i ' y
=
0 0 1 ⎥⎦ ⎢ z ' ⎥ ⎢i ' z
⎢ ⎥ ⎢
⎣1⎦ ⎣ 0

j'x
j' y
j'z
0

k 'x
k'y
k 'z
0

d x ⎤ ⎡ x'⎤
d y ⎥⎥ ⎢⎢ y '⎥⎥
d z ⎥ ⎢ z '⎥
⎥⎢ ⎥
1 ⎦⎣ 1 ⎦

(2.7)

Homogén koordináták segítségével a p’ vektor új koordináta-rendszerbeli komponenseinek
kiszámításához szükséges, térbeli koordináta-transzformáció mátrixát (2.8) a síkbeli
transzformációhoz hasonlóan kaphatjuk meg:
⎡ x'⎤ ⎡ i' x
⎢ y '⎥ ⎢ j '
⎢ ⎥=⎢ x
⎢ z '⎥ ⎢ z 'x
⎢ ⎥ ⎢
⎣1⎦ ⎣ 0

i' y
j'y
z'y
0

i'z
j 'z
z 'z
0

− d ⋅ i' ⎤ ⎡ x ⎤
− d ⋅ j '⎥⎥ ⎢⎢ y ⎥⎥
− d ⋅ k '⎥ ⎢ z ⎥
⎥⎢ ⎥
1 ⎦ ⎣1 ⎦

(2.8)

Pont-transzformációk
Pont-transzformáció alatt olyan megfeleltetést értünk, amelynek során egy ponthalmaz
(alakzat) minden pontjához hozzárendelünk egy másik pontot [27]. A pont-transzformációk
leírásához is célszerűen homogén koordinátákat használunk, amit – projektív transzformációt
kivéve – csak az egységes mátrix felírása érdekében teszünk. A transzformáció általános
formája (2.9):

p' = M ⋅ p

(2.9)

ahol, p illetve p’ a transzformálandó illetve a transzformált pont helyvektora, M pedig a
transzformáció mátrixa. Síkbeli transzformáció esetén M 3×3-as, térbeli transzformációnál
pedig 4×4-es, és mindkét esetben M ≠ 0 . Az alapvető, legegyszerűbb, úgynevezett elemi
transzformációkból lehet összetett transzformációkat létrehozni. Az elemi transzformációk
főbb csoportjai az egybevágósági, a hasonlósági és a projektív transzformációk. Az
egybevágósági transzformációk az eltolás, az elforgatás és a tükrözés. A hasonlósági
transzformációk közé a kicsinyítés, a nagyítás és az affin transzformációk, a skálázás, a nyírás
és az általános affin transzformáció tartozik. A transzformációk harmadik csoportja a
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projektív transzformáció, ahol a transzformáció mátrixára csak egyetlen kikötés van,
mégpedig az, hogy determinánsa legyen nullától különböző. Tehát síkbeli transzformáció
esetén egy tetszőleges, nem szinguláris, 3×3-as, illetve térbeli transzformáció esetén 4×4-es
mátrix meghatároz egy projektív transzformációt [26].

2.4 3D-s emberi testszkennerek összehasonlítása
Az

optikai

elven

működő,

3D-s

ruhaipari

felületbeolvasó

mérőberendezések

összehasonlításával, elemzésével foglalkozom ebben a fejezetben.
2.4.1 A vetítés technikája
Az összes testszkenner esetében a mérés optikai folyamata két lépésből áll, ezek a fény
kivetítése és a képek rögzítése [28]. A legtöbb szkenner egy vízszintes fényvonalat vetít,
miközben a szkennelő optikai egység függőleges pályán mozog. Ilyen szkennerek például a
Cyberware, Vitronic, TecMath, Hamamatsu stb. A szkennelő optikai egység a megvilágító
berendezést és a kamerát tartalmazza. Létezik olyan szkenner is, amely egy függőleges
vonalat vetít, ilyen például az NKK [29] terméke, ahol az optikai egység rögzítve van, és a
modell forog körbe. Ez a módszer azonban ruhaipari célra nem terjedt el. Ide sorolható a
szkennelt egyént függőleges vonallal megvilágító és körbejáró berendezés is.
Vizsgálataim alapján a Hamamatsu cég termékében alkalmaznak egyedül LED diódákat a
vízszintes vonalak létrehozásához. A világító diódák alkalmazása kiváló fényerejüknek,
alacsony fogyasztásuknak és végtelen élettartalmuknak köszönhetően ezen a területen is
várhatóan növekedni fog.
A fényvonalat alkalmazó módszerek közül legelterjedtebb a lézer fénnyel való megvilágítás.
Ilyen szkennerek például a Cyberware, Vitronic, TecMat és az NKK által gyártott termékek.
A fényvonalas módszer feldolgozása egyszerű, mivel ebben az esetben mindig csak egyetlen
egy vonalat kell vizsgálni.
Léteznek olyan beolvasó eszközök is, amelyek nem tartalmaznak mozgó alkatrészeket. Ezek a
rendszerek valamiféle mintázatot vetítenek a beolvasandó felületre és fényképek készítésével
szinte egy pillanat alatt megtörténik a szkennelés. Ezek a mintázatok lehetnek strukturált,
párhuzamos fényvonalak (pl.: TC2, Telmat), vagy véletlenszerű ponthalmaz (pl.: Turing). A
strukturált fénnyel történő szkennelés vagy sztereo fotometriával (pontfelhős mintázat) való
beolvasás kiértékelése sokkal összetettebb feladat, mint a fényvonalas módszernél. A mozgó
alkatrészek hiánya növeli a termék életciklusának hosszát, és csökkenti a meghibásodási
lehetőségek számát. A mozgás mellőzése azonban erősen befolyásolja a bedigitalizálható
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területet. Ezért tapasztalható, hogy az ilyen szkennereknél több projektor-kamera csoportot
telepítenek, így például a TC2 különválasztja a beolvasott területeket pl.: arc, felsőtest,
alsótest elölről és hátulról. A kapott részeket ezután összeillesztik egy teljes darabbá.
2.4.2 A pásztázó szkennelés időtartama
Szembeállítva a gépipari szkennereket az emberi test beolvasására kifejlesztettekkel, azt az
alapvető különbséget tapasztaljuk, hogy az utóbbi sokkal gyorsabb, viszont a pontossága a
feladatnak megfelelően lényegesen szerényebb. A beolvasott személy szkennelés folyamán
előforduló belengése, légzése, esetleg fejelfordítása miatt van szükség a minél gyorsabb
digitalizálásra. A beolvasás sebessége - figyelembe véve az összes kapható terméket mindenhol 20 másodperc alatt van. A sztereo-fotometriás készülékek ennél is gyorsabbak az 1
másodperc alatti szkennelési idejükkel. Daanen és munkatársai [30] bemutatták, hogy a fej
fixálásával jelentősen (több mint 50%-al) csökkenthető a belengés. A szkennelés sebességét
20 másodpercről 5 másodpercre csökkentve, a lengéseket körülbelül 30%-al lehet mérsékelni.
A szkennelés sebességének növelésével azonban egyenes arányban nő a függőleges felbontás
megtartásának költsége, és az elektro-mechanikai problémák megjelenése is valószínűbb. A
lengés megszűntetése csak tized szekundumos digitalizálási időnél érhető el. Ezért nem kell a
lehető legnagyobb sebességre törekedni, hanem meg kell találni az optimumot. Tamás [31] és
munkatársai kifejlesztettek egy eljárást, amellyel a lengések hatása csökkenthető. A beolvasás
folyamán kapott test keresztmetszeteknek megkeresik a tömegközéppontját és azok alapján
illesztik össze a rétegeket, így szoftveresen korrigálják a test bemozdulásából keletkező
hibákat.
2.4.3 A vetítő és a kamera pozíciója
Az optikai modul legelterjedtebb elrendezése az, amikor a vízszintes vonalat vetítő fényforrás
egy eltérő pozícióban lévő kamerával együtt, függőleges tengelyen mozog. Például a
Cyberware, Vitronic és a Hamamatsu rendszereknél a kamera a megvilágító eszköz (lézer,
dióda, fény) felett helyezkedik el.
Xu és munkatársai [32] továbbfejlesztették az elvet, és kiküszöbölték a hibáit. Az eredmények
alapján a rendszert alkalmasnak találták ruhaipari célú méretvételezésre, és testre-szabott
ruhák létrehozására. A berendezés két oldalról egy-egy kamerát és lézervetítőt tartalmaz és
érdekessége, hogy a mérés folyamán a vetítő és a kamera szöge is változik. A lézer vetítő 4-5
magassági pozícióban 19 különböző szögben vetíti meg a vizsgált testet. A kamerák szögének
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változtatásából adódóan a takarási hibák csökkentek, ezáltal a felületet a hasonló felépítésű
szkennereknél pontosabban rögzítették (9. ábra).

9. ábra Xu és munkatársai által fejlesztett testszkenner elvi vázlata [17]

A Cyberware WB4 rendszerben [33] alkalmazott optikai modul pozíciók nem az elterjedt
„elöl-hátul-oldalt” rendszerbe sorolhatóak. Az egységek átlósan helyezkednek el a modell
környezetében úgy, hogy szemből és hátulról 105°, oldalról pedig 75°-os szögben állnak.
Ennél a beállításnál keletkezik a legkevesebb takart felület. Ezt a konfigurációt úgy határozták
meg, hogy a négy beolvasó egységet páronként szimmetrikusan különböző szögben helyezték
el a modell körül. A kapott eredményekből kiderült, hogy a szkennelés eredménye nem
független

az

optikai

egységek

egymáshoz

és

a

szkennelt

személyhez

képesti

elhelyezkedésétől. A legkevésbé árnyékos eredményt, azaz a legtöbb helyesen beolvasott
felületet vizsgálataik szerint a mindkét oldalon elhelyezett, oldalról 75°-ban álló, 2 db
beolvasó rendszer adja.
A sztereo-fotometria alapú szkennerek alapvető felépítésére jellemző, hogy kettő vagy több
kamerát térben különböző helyeken helyeznek el, és a digitalizálandó felületről több nézetből
készítenek képeket. Ismerve a kamerák helyzetét a képekből ki lehet számolni a modell
felszínének alakulását. Így működik D’Apuzzo szkennere is [34]. A vizsgálatok során egy
képzeletbeli, vízszintes kör középpontjába helyezte a modellt, és a körön azonos osztással
több kamerát helyezett el. A kapott rendszert jól alkalmazhatónak értékelte emberi testrészek
(pl.: arc) digitalizálására, mérésére.
2.4.4 A digitalizált test pozíciója
Az eddig bemutatott szkennereket úgy tervezték, hogy a mérés folyamán az álló személy
kényelmesen elférjen bennük. Ez a terület egy 1,2 m átmérőjű és 2,5 m magasságú hengernek
felel meg. A takarási (árnyékképződés) és bemozgási problémák miatt a kutatókban felmerült
a kérdés, hogy a mérés milyen testpozícióban szolgáltatja reprodukálható módon a legtöbb
adatot. Ezt a kérdést a CAESAR (Civilan American and European Survey of Antropometric
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Research) program keretében kezdték vizsgálni. A program célja egy adatbázis létrehozása
volt 18-60 év közötti amerikai és európai nők és férfiak testméreteiből. A vizsgálatok
Amerikában kezdődtek el, majd a NATO tagállamokban folytatódtak. Ezen mérések
felhasználásával meghatároztak egy olyan testpozíciót, amelynek segítségével a legtöbb
testméret meghatározható.
Daanen és munkatársai [30] arra kerestek megoldást, hogyan lehetne a bemozdulásokat
csökkenteni, és ezzel az emberi test szkennelését pontosabbá tenni álló testhelyzetű modell
esetén. Munkájuk során a szkennelési környezetet átalakították, és a talapzatba 4 ponton
elhelyezett erőmérő cellákkal vizsgálták az egyensúly meglétét. A 4 cella által mért értékek
között max. 200 N erő különbséget engedélyeztek. A fej pozíciójának fixálásával a billegést
jelentősen tudták csökkenteni. A légzés során a mellkas átmérőjében 1 cm-es eltérést mértek,
ezért a szkennelés alatt közepes levegő benntartását ajánlják. Az általuk kialakított
környezetben az átmérők közötti eltérés 53%-al csökkent.
Brunsman és munkatársai [33] az optimális testtartást és testpozíciót keresték emberi test
szkennelésére. 3 pozíciót vizsgáltak: egy álló és kétféle ülő testtartást. A modelleket
vízszintesen elválasztott szeletekre bontották. Ezekben a szegmensekben külön-külön
megvizsgálták a beolvasott felületet, és arra a következtetésre jutottak, hogy az álló pozíció
alkalmasabb a teljes beolvasásra, mint az ülők közül bármelyik.
A CAESAR projekthez kapcsolódott egy másik program is Cleopatra néven. Ez a program a
testszkennerrel történő beolvasás során először megkereste az ember által felvett
testpozíciónak megfelelő testtartás csoportot, majd az adatgyűjtést erre a testtartás csoportra
optimalizálva végezte el. Paquet és munkatársai [35] a pozíciók csoportosításának határait
vizsgálták a Cleopatra program keretein belül, hogy a mérés reprodukálhatósága a legjobb
legyen. A vizsgálat során a bázis pózhoz képest módosították a kéz, láb, fej pozícióját és a
háttér intenzitását. Arra a következtetésre jutottak, hogy a 10 cm-nél kisebb végtag
elmozdulás a bázis póztól még ugyanazt a besorolást adja. Ennél nagyobb változtatás esetén a
helyzetet Cleopatra új pózként regisztrálja.
2.4.5 Textúra képzés
Egyes testszkennerek lehetőséget adnak arra, hogy a szkennelt modelleket textúrával lehessen
ellátni. Az általam vizsgált szkennerek közül csak a Cyberware és a Turing rendszer
rendelkezik a felületi textúra rögzítésének lehetőségével. A Cyberware eleve színes kamerát
használ a beolvasó fejben, amely a mélységi adatokkal együtt rögzíti a felület színét is. A
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Turing rendszernél a mélységi felvételeket fekete-fehér kamera készíti és a textúrák
rögzítéséhez opcionálisan beépíthető egy színes kamera. A színes képek alapján vagy a
pontfelhő pontjaihoz rendelik hozzá a képnek megfelelő színt, vagy a dróthálóra vetítik rá a
rögzített képet. Az így kapott modellek sokkal inkább valósághűek.
2.4.6 Alkalmazott szoftverek
Az összes szkenner rendszerhez saját adatgyűjtő, kiértékelő és gyorsmegjelenítő program
tartozik. Néhány típus alapvetően csak térbeli pontfelhő generálására alkalmas, ilyen például a
Vitronic. Egyes szkennerek a pontfelhő generálása mellett már drótháló váz elkészítését és
felület hozzáadását is el tudják végezni, ilyen például a Cyberware típusú. Ez utóbbi a
kedveltebb, hiszen a pontfelhőből a drótváz modell létrehozása komplex és igen időigényes
feladat. Ismereteim szerint azonban a szkennelésből származó pontfelhőt feldolgozó, önálló
programok egyre könnyebben beszerezhetőek, ilyen például az Integrat nevű program is [36].
A pontfelhők feldolgozása és az adott alkalmazáshoz illeszthető 3D-s modell elkészítése
önálló kutatási területté fejlődött. A fejlesztések több irányba indultak el. Az alábbiakban
néhány ezzel a területtel foglalkozó munkát mutatok be.
Li és munkatársai [37] kifejlesztettek egy eljárást, amely LASS szkenner által generált
pontfelhőből 3D virtuális testmodell gyors előállítására alkalmas. A LASS (Loughborough
Anthropometric Shadow Scanner ) kifejlesztése után szükség volt a kapott adatok gyors
kiértékelésére. A szkenner az egyik korábban már ismertetett elven működik, függőleges
tengely körül körbeforduló testre vetített függőleges fényvonal élének lefényképezéséből
nyeri ki a pontfelhőszerű adatokat. A feldolgozó program a szkennelt test adatai közül a karok
adatait eltávolítja, majd szimmetrikussá teszi a vízszintes metszeteket. A törzsnek 32
metszetét veszi (pl.: váll, hónalj, mellcsúcs, derék, csípő stb.) és a kapott metszetek felét (a
szimmetria miatt) 16-16 határoló pontra bontja. Az így kapott 512 pont jól leírja az egész
törzset. Ez a szám csak 4%-a a szkennelés folyamán lementett pontok számának. Végül a
program az így nyert pontokra harmadfokú spline görbéket fektetve, és azokra felületet
illesztve állítja elő a 3D-s virtuális testmodellt. A szerztők digitálisan beolvastak 180, 16-60
éves kor közötti nőt és előállítottak nyolc mestertípust, amelyeket a felszín simításánál
hasznosítanak. Ezeket a mestertípusokat felhasználva és a szkennelt test arányosságait
figyelembe véve a mérési hibák kiszűrhetők úgy, hogy a mestertípus pontjaitól nagyon eltérő
helyzetű szkennelt pontokat törlik.
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Stylios munkatársaival [38] egy genetikus virtuális testmodellt fejlesztett ki, amelynek
érdekessége, hogy a testparamétereket módosítva a változtatott testrész környezete is - például
az emberi test sajátosságait figyelembe véve - változik. A három oldalról (elöl és két oldalsó)
történő fényképezés után a képeken megjelenő kontúrok segítségével a valóságos formának
megfelelőre lehet módosítani a virtuális modellt.
Minoh [39] egy olyan genetikus modellt fejlesztett ki, amelyben szabályok írják elő az egyes
testelemek méretváltozásának hatását a modellt felépítő környező elemekre. Például nem
lehet úgy vastagítani a combot, hogy ne vastagodna vele a csípő, az emberi test
sajátosságainak megfelelően.

2.5 Textilipari vizsgálatok
A 3D szkennereknél alkalmazott módszerek textíliák vizsgálatainál is alkalmazhatók.
2.5.1 Képfeldolgozó eljárások textilipari alkalmazásai
A képfeldolgozó eljárásokra alapozott mérési módszerek nagy előnye, hogy a mérőberendezés
alig, vagy egyáltalán nem tartalmaz mozgó alkatrészt, hosszú élettartalmú, színekre és a
szürkeségi fokra az emberi szemnél érzékenyebb, a képkezelési lehetőségek széleskörűek, és
folyamatos fejlesztés alatt állnak, a képfeldolgozási lehetőségek szinte végtelenek, a
számítógépes háttér pedig egyre fejlettebb és olcsóbb. Hátrányok viszont, hogy a kép
készítése folyamán a helyes megvilágítás beállítása körülményes, a kamerák mélységélessége
korlátozott, illetve kiegészítő berendezéseket igényel. A szakirodalom tanulmányozása
alapján megállapítható, hogy a textiliparban is számos mérési feladat megoldásához
alkalmaznak képfeldolgozást. A vizsgálatok alapvetően két csoportba oszthatóak, az egyik az
elemi szálak, fonalak, míg a másik a kelmék vizsgálatának csoportja. Az első csoportba
tartoznak [40-44] például az elemi szálak átmérőjét, hosszát, hullámosságát és mennyiségét
meghatározó, a minőséget ellenőrző, a fonal alkotóelemeinek egyenletes elkeveredését és a
szálorientációt vizsgáló mérések. A második csoportba a kelmék szerkezeti felépítésének
vizsgálata, a pórusméretet, a kötésmintát vizsgáló, a terhelés közbeni elemi szálmozgást, a
szálak orientációját, a kelmék kopással szembeni ellenállását meghatározó mérési eljárások
sorolhatók.
Ördögh és munkatársai [45] által kidolgozott, képfeldolgozásra alapozott mérőrendszer szálak
és fonalak vizsgálatára alkalmas. A készülék leegyszerűsítve egy mikroszkóp, egy CCD
kamera és egy képfeldolgozó szoftverrel ellátott számítógép ideális kombinációja. A
rendszerrel kétféle üzemmódban lehet dolgozni. A mikro-mérési módban az elemi szálak
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átmérőjét lehet meghatározni, míg a makro-mérési mód a fonalak, szálkötegek átmérőjének és
a sodrat menetemelkedési szögének meghatározására szolgál. A cikk mindkét esetben
hangsúlyozza a megfelelő megvilágítás fontosságát. A szerkezet hitelesítéséhez 50, 100 és
200 μm-es rácsot használtak. A program szálátmérő mérésére háromféle lehetőséget kínál. A
szálak a mérőberendezés látómezejében fehér alapon sötét vonalként jelennek meg, szélükön
szürkeátmenettel. Ennek a szürkeátmeneti függvénynek az inflexiós pontjai, az inflexiós
görbe felezési pontjai vagy az átmeneti görbén manuálisan megadott pontok közötti távolság
adja a szál átmérőjét. A fonal sodratszögének meghatározása során, a készüléken látható
képen manuálisan kijelölt vizsgáló-ablakban a szálirányszög becslése 3x3-as pixelkörnyezet
alapján történik. Vizsgálataik során a készülékkel 100 darab fonalszakaszon esetenként 10
mérést végeztek, és megállapították, hogy a feldolgozott 1000 adat alapján a vizsgált fonal
átmérője és sodratszöge normális eloszlást mutat, valamint, hogy a kisebb átmérőhöz
nagyobb, a nagyobbhoz kisebb sodratszögek tartoznak.
Ahmet és munkatársai [46] a képfeldolgozás segítségével a geotextíliákban található pórusok
méreteit mérték. Négy különböző kelmét vizsgáltak ezzel a módszerrel és a kapott
eredményeket összehasonlították a gyártótól kapott értékek mellett a korábban használt
szárazszitálós módszerrel meghatározott értékekkel. A kapott eredmények alapján
megállapították, hogy az optikai eljárás alkalmas a pórusok geometriai tulajdonságainak
mérésére, és pontosabb a korábban alkalmazott eljárásnál. Hátránya, mint minden interaktív
képfeldolgozó eljárásnak, hogy a kiértékelés függ a mérést végző egyéntől.
A szálbundák vizsgálatánál szintén alkalmaznak képfeldolgozást. A bunda szerkezetének és
szálorientációjának modellezésére, valamint kísérleti vizsgálatára alkalmas módszert
fejlesztettek ki Császi és munkatársai [47]. A kutatás célja a fátyol jellemzőinek
meghatározása is volt, ami a szálorientáció és a fedettségi tényező meghatározásából állt. Az
automatikus és interaktív méréseket összehasonlítva a megalkotott módszer alkalmas
nemcsak szálbundák vizsgálatára, hanem más képi információk feldolgozására is, alkalmazási
köre szélesebb, mint a cikkben említett példák.
A textillapok mechanikai vizsgálata igen bonyolult feladat. A szakítóvizsgálat során a
kelmében ébredő deformációk lokálisan változnak, és a mérési eredményt az erős kontrakció
jelentősen befolyásolja. Vas és munkatársai [48, 49] az általuk kifejlesztett, számítógéppel
támogatott, digitális képfeldolgozáson alapuló módszer segítségével vizsgálták a textillapok
lokális deformációját úgy, hogy a kelmét egységnyi elemekre (kötéscellákra) bontották.
Vizsgálták a cellák oldalainak méretarányát, a kerületek, illetve a területek relatív változását a
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szakítás folyamán. Megállapították, hogy a vizsgált függönyszövetek Poisson tényezője
körülbelül 0,3 értéken stagnál, míg a pamutszöveteké 1,2 és 1,9 között mozog, a kötött
kelméké viszont 0,6 és 0,9 közé esik.
Ramaswamy és munkatársai [50] a szőtt kelmék 3D-s szerkezete, valamint folyadék- és
páraáteresztő képessége közötti összefüggést vizsgálták. A vizsgálathoz a papíriparban már
régóta alkalmazott mikro röntgen CT (X-μCT) készülékkel határozták meg a szerkezeti
struktúrát (10. ábra). A finom szeletekről készített képeken a „foltokat” szétválasztva
(képfeldolgozás során) megkapták a határoló felületet leíró görbéket. A képekből nyert
információkat megfelelő sorrendben összerakva készítették el a vizsgált anyag 3D-s, virtuális
modelljét. A cikk írói a kapott eredményeket a pórusok méreteinek, valamint a szálak
méretének és deformációjának meghatározásához használták fel.

10. ábra CT-vel előállított kelmemodell és a szövet CT képe [50]

A szabadon lengő, hullámzó ruházatok (tipikusan szoknyák) vizsgálatára is alkalmaznak
képfeldolgozást. Erre a feladatra a drapométer alkalmazása terjedt el. Az első ilyen
szerkezetet Booth fejlesztette ki az USA-beli Dedham város szövetkutató intézetében 1968ban [51]. A mérés során az 5 inch átmérőjű kör alakú asztalkára egy 10 inch átmérőjű kör
alakú textil anyagot helyeztek. Alulról, párhuzamosított fény-nyalábbal megvilágították és a
vetített árnyék területét vizsgálták. A textília redőződését a (2.10) összefüggés szerinti F
redőződési tényezővel jellemezték.
F =

[ Az árnyékos terület ] − [ Az asztallap területe ]
[ Az anyag területe ] − [ Az asztallap területe ]

(2.10)

Stylios és munkatársa [52] ugyanerre a mérési elvre alapozva egy új, redőződést jellemző
mérőszámot definiált, amely véleményük szerint még precízebben határozza meg az adott
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kelmék redőződési tulajdonsággait, mint a korábbi eljjárások, a szzámítógép aalapú rendszzer az új
algoritm
mus segítséggével még pontosabban
p
n és gyorsab
bban értékelli ki az adattokat (11. áb
bra).

11. ábra A jellemző
j
vekttorok a redőző
ődő textília árrnyképén[52]

Tanulm
mányukban meghatározt
m
tak egy S érrtéket (2.11)), amely jelllemzi az annyag hullám
mosságát.
n

S =∑
i =1

( ρ max (i ) − ρ ) 2

ρ

2

(2.11)

Az anyyagokat nyugvó
n
(staatikus) álllapotban és
é függőlegges tengelly körül forgatva
(dinamiikusan) is vizsgálták.
v
A szerzők a szerkezeteet alkalmasnnak tartják m
mind statiku
us, mind
dinamikkus állapotbban lévő kellmeanyagokk esési tulajd
donságainakk vizsgálatáára.
A drappométer vizsgálatával és továbbbfejlesztéséével foglakkozott Jeonng [53] is, aki a
számítóógéppel törrténő vizsggálatnál feddezett fel könnyen
k
k
kiküszöbölh
ető hibaforrrást. A
mérőberrendezés igen fontos réészei az optika és a kép
pfeldolgozáss. Az általa végzett mééréseknél
azt tapaasztalta, hoggy a kameraa és a szöveet egymásho
oz viszonyíttott helyzetéétől függően
n más és
más értékeket kap.. Megvizsgálta a kameera felbontáását, és arraa az eredméényre jutott, hogy a
pixelek alakja 4:3 oldalarányúú téglalap volt,
v
amibő
ől az adódottt, hogy a kkamera pozzíciójától
ületre. A
függőenn hol több,, hol viszoont kevesebbb pixel juttott ugyanaakkora egysségnyi terü
mérésekk során két vizsgálat között
k
maxiimálisan 0,8
86 %-os elttérést mutattott ki ugyaanakkora
letakart területnél (12.
(
ábra). A cikk írójaa leszögezi, hogy a vizssgálat soránn a kamera helyzetét
h
is figyellembe kell venni
v
a ponntosabb kiérrtékelés érdeekében.

12. ábra A pixellszám változáása a kamera pozíciójának
p
v
változásával
[[53]
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2.5.2 A textíliák mechanikai vizsgálata és modellezése
Kawabata [54] japán professzor egy szakértői rendszert (Kawabata’s Evaluation System
Fabrics) épített fel textilanyagok „fogási” tulajdonságainak objektív meghatározására. A
fogás, mint tulajdonság addig egy teljesen szubjektív anyagjellemző volt, amelyet a szakértők
a textília megtapintásával, megfogásával, gyűrésével, szemrevételezésével és szakmai
tapasztalataik felhasználásával állapítottak meg. Kawabata 1968-tól azon munkálkodott, hogy
a fogást, mint kelmetulajdonságot mérésekkel, objektíven lehessen meghatározni. Ennek
érdekében a legjobb szakértőkből alapított egy bizottságot. A bizottság tisztázta a tárgykörrel
kapcsolatos fogalmakat és megnevezéseket, kialakított 5 kelmetípus-csoportot, majd a
vizsgálatok céljára minden csoportból kiválasztott 500 reprezentatív kelmét. Ezeket a
kelméket egyrészt a bizottság minden szakértője legjobb tudása szerint szubjektív
vizsgálatnak vette alá, másrészt gondosan bevizsgálták a Kawabata professzor által
kifejlesztett speciális KES mérőrendszeren. A szubjektív és az objektív vizsgálati eredmények
statisztikai elemzésével megkeresték a kapcsolatot a kelme szubjektív fogási tulajdonságai és
az objektíven mérhető mechanikai tulajdonságok között, és ezzel létrehozták a fogás objektív
meghatározására szolgáló számítógépes szakértői rendszert.
Kiss szakdolgozatában [55] szőtt, női felsőruházati anyagok esési és fogási jellemzőit
vizsgálta. Az esést egy számítógépes képfeldolgozó programmal rendelkező Cusick Drape
Meter készülékkel, a fogást KAWABATA KES és a FAST vizsgáló berendezéseken a
Maribori Egyetem laboratóriumában vizsgálta. Összesen 30 szövetet vizsgált, választ keresve
arra a kérdésre, hogy hogyan befolyásolják az egyes szövetszerkezeti jellemzők, illetve a
kikészítés a kelmék esési tulajdonságait és fogását.
A kelmék modellezésének kutatását főként a számítógépes animáció támasztotta igény
hajtotta előre. A kutatási területeket az alkalmazások szerint három fő csoportba lehet sorolni:
számítógépes grafika, CAD alkalmazások és textiltechnika.
Az általánosan felhasználható ruhamodellezés [56] mellett egyre több rajzfilmstúdió is nyitott
a virtuális kelmemodell fejlesztése felé, ilyen például a PIXAR is [57, 58]. A ruhaipari
szkennereket

fejlesztő

cégek

a

mérőberendezéshez

kapcsolódó

alkalmazásokkal

összefüggésben vállalkoztak saját modellalkotásra. Ilyen cég például a MiraLab [59, 60]. A
virtuális igényeknek köszönhetően a kelmemodellezés az egyetemeken is (például az
University of Southern California-n) egyre gyakrabban jelent meg, mint kutatási téma [61],
később már mint tananyag.
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A modellalkotás kétféle módon valósult meg, az egyik a végeselemes hálóból, míg a másik a
rugókból, csillapításokból, csomópontokból álló rendszerek [62] csoportja.
Shanahan, Lloyd és társai [63] kifejlesztettek egy olyan modellt, amely kifejezetten jól
használható volt a textilipari alkalmazásokra. Lemez, héj és lap teóriákat használtak az anyag
tulajdonságait leíró mátrix rugalmas paramétereinek definiálásához. Később Lloyd nemlineáris véges-elemes módszert is használt a kelme deformációjának szimulálására.
Weil [64] a számítógépes grafika lehetőségeit kihasználva fejlesztette ki a saját modelljét. A
kelmét fix pontokon csatlakozó rugalmatlan szálak segítségével modellezte. Ezeknek az
elemeknek a láncaiból alakul ki a kelme, és a láncok viselkedéséből következő esési görbe.
Terzopoulus és társai [65] a kelméket már egy hálóval modellezték, amelyben rugókat,
csillapításokat és plasztikus csúszó részeket tartalmazó elemeket definiáltak, amelyek a
metszéspontokban kapcsolódtak. Ezek az elemek a lokális erőkből adódó feszültségeknek
megfelelően deformálódnak. A modell segítségével a szilárd testekkel való kölcsönhatás is
megvalósítható.
Aono [66] szintén a számítógépes grafika igényeinek megfelelően építette fel a kelmék
modelljét. A szimuláció eredménye, hogy impulzusszerű erő hatására a kelme felületén egy
hullám fut végig a teljes ruházaton keresztül. A valósághűséget fokozza, hogy a modellel leírt
anyagok, a textíliák tulajdonságaihoz hasonlóan anizotrop és a viszko-elasztikus
tulajdonságokkal rendelkeznek.
Hinds és McCartney [67] úttörőként indították el a kelmék CAD célú geometriai
modellezését. A ruhaelemeket B-spline görbéken alapuló térbeli négyzetek segítségével
építették fel.
Kunii és Gotoda [68] voltak az elsők, akik a fizikai és a geometriai modelleket együttesen
használtak fel a számítógépes grafikához. Egyedülálló elméletük alapja, hogy geometriai
megközelítéssel azonosították a hullámzás összetevőit és az eredményeket felhasználták a
virtuális kelme hálójának felépítésében (fizikai megközelítés).
Collier és kutatótársai [69] végeselemes környezetben egy új modellt fejlesztettek ki,
amelynek segítségével számítógépes szimuláció alapján megjósolható a kelme valós
viselkedése. A kelme modelljét egy nemlineáris, kis feszültségértékekkel és nagy
elmozdulásokkal jellemezhető végeselem-háló segítségével építették fel. Az így kapott
eredmény jól alkalmazható volt a textiliparban.
Hinds és McCartney [70] munkájukban a virtuális modell statikus törzsét hatodfokú B-spline
alapú felülettel reprezentálták. A ruha elemeit komplex 3D-s felületként értelmezték. A ruha
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alkotórészei a statikus próbababán térben tervezték meg, majd 3D-ből redukálták vissza 2D-s
szabásmintává. Ez a megközelítés pontosan a tradicionális ruhatervezés inverze. Az öltözék
geometriai úton virtuális térben megjeleníthető eredményt adott, ami lehetővé tette a ráncok,
redőződések, összeillőség együttes megjelenítését.
Okabe és munkatársai [71], felismerve Hinds modelljének hiányosságait, a végeselemes
módszer alkalmazásával, a minimális deformációs energia keresésével oldották meg a
problémát. A kapott fizikai modell megfelelt a CAD alkalmazások igényeinek.
Breen és társai [72] kifejlesztettek egy „részecske” alapú modellt kelmék viselkedésének
vizsgálatára. A kelme szerkezete értelmezhető úgy, mint az elemi tömegpontok és a fonalak
kereszteződésénél létrejövő metszéspontok együttese. A két összetevő közötti kölcsönhatások
alkalmasak a deformáció meghatározására.
Stylios és munkatársai [73] dinamikus módszerekkel vizsgálták a kelmék tulajdonságait, és
arra a következtetésre jutottak, hogy a deformálható hurok-csomópontok és az összegyűjtött
paraméterek együttese segítségével jól modellezhető a kelme komplex deformációja.
Chen és Govindaraj [74] kutatása szerint a kelme orthotrop kontinuumként vizsgálható, és jól
modellezhető egy nemlineáris, nagy elmozdulást támogató, flexibilis héj (elem) használatával.
Később a virtuális kelme viselkedését különféle kelmék valós fizikai jellemzőinek figyelembe
vételével is tanulmányozták [75].
A BME-n is foglalkoztak a kelmék virtuális modellezésével. Többek közt Gräff és
kollégái [76] rugók és csillapítások segítségével olyan rendszert állítottak össze, amely a
kelme viselkedését jól leírja, és az esési tulajdonságoknál a szövet fonalainak irányát is
figyelembe veszi.
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2.6 A szakirodalom kritikai elemzése, a dolgozat célja
Az irodalom széleskörűen foglalkozik a testszkennerekkel, amelyek az emberi test felületének
legfőképp ruhaipari célú 3D-s beolvasására szolgáló mérőberendezések. Több irodalmi hely is
összehasonlította a piacon kapható termékeket, amely összehasonlítás alapján az a
következtetés vonható le, hogy a testszkennerek esetén a legelterjedtebb műszaki megoldás a
fény és azon belül a lézervonal segítségével történő beolvasás.
Annak ellenére, hogy a forgalomban lévő testszkennerek sokéves fejlesztő munka
eredményeként kerülnek piacra, lehetnek sikertelenek, ha nem adnak megfelelő megoldást a
szkenner által beolvasott nagytömegű adat feldolgozására. A számítógépek rohamos
fejlődése, a processzorok és háttértárak kapacitásának, sebességének ugrásszerű növekedése
sem elég háttér a szkenner által beolvasott nagy mennyiségű ömlesztett adat feldolgozásához.
Az adatfeldolgozás még a mai napig is komplikált, fejlesztés alatt álló terület.
A versenyben maradás érdekében a fejlesztőknek ki kell használniuk az alkalmazási terület
nyújtotta speciális lehetőségeket. A beolvasott adatok mennyisége ruhaipari szkennerek
esetében az alacsonyabb pontossági követelmények miatt csökkenthető. A ruhaipar számára a
beolvasás pontossága az irodalmi és tapasztalati adatok alapján 0,5%-os mérési hibával még
megfelelő.
Jó eszköz az adatcsökkentésre a súlyozás, ami azt jelenti, hogy bizonyos, kevésbé fontos,
vagy kevésbé komplikált területeken ritkábban, míg a bonyolultabb, fontosabb területeken
sűrűbben mintavételeznek. Másik előnyös megoldás a paraméteres modellezés, amelynél
először a pontosan bedigitalizált alak alapján jellemző testforma-kategóriákat képeznek, majd
a sorozatmérések során néhány adat lemérése után kiválasztják a megfelelő testtípust, és a
testtípus paramétereinek változtatásával hozzák létre a mért személy alakját jól leíró térbeli
modellt.
Bár a kereskedelmi forgalomban több vonallézer alapú testszkenner (body scanner) kapható,
az irodalom leginkább a felhasználási lehetőségek kutatásával foglalkozik és nem a
szkennerek szerkezetének kialakításával. A készülékek tervezési folyamatát és működési elvét
a versenyhelyzet miatt szigorú titokként kezelik. A kereskedelmi forgalomban kapható
készülékek méreteiből és konstrukciós elrendezéséből arra a következtetésre jutottam, hogy a
szkennerek szerkezetének tudományos vizsgálatokon alapuló módszeres tervezésével azok
alkalmazhatósága és precizitása jelentősen javítható.
Az alkalmazott képfeldolgozó eljárások és kalibrációs technikák hasonlóan titkosak, mint a
korábban említett tervezés. Szakirodalmat ezekben a témakörökben inkább csak szakmai
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könyvekben lehet találni, és azok is általánosan elméleti síkon tárgyalják ezeket a témákat. A
képfeldolgozás feladata a digitalizálás során készült felvételekből a lehető legtöbb, számunkra
szükséges információ kinyerése speciális eljárásokkal (fényesség, kontraszt állításával, színés egyéb szűrők alkalmazásával, stb.). A lézervonal alapú szkennereknél további feladat, hogy
a digitális kép és a kalibrálás segítségével meg kell határozni azt a geometriai
transzformációt, amely a képen rögzített fényvonal alapján a keresett felület megfelelő
határvonalát adja vissza. A manapság elérhető testszkennerek esetében a szakirodalmak nem
tárgyalják a képfeldolgozás és a transzformáció menetét, és nem térnek ki a szkenner
pontosságához fontos kalibrálási folyamatokra sem.
Az emberi test méreteinek digitális felmérésére alkalmas szkennerek szokásos felhasználási
területei a ruhaipar mellett az antropometria, az ergonómia és az orvostechnika. A kelmék
redőződése

fontos

tulajdonság,

vizsgálata,

kutatása

elengedhetetlen

a

virtuális

ruhatervezéshez és -modellezéshez, a könnyűszerkezetes tetők méretezésénél, a kompozit
járműgyártásban, és még megannyi területen. A szakirodalom szerint a redőződést az erre a
célra készített mérőműszerek segítségével, rögzített asztal- és kelmeméretek mellett
vizsgálják. Ha csak a ruhaiparra koncentrálunk, már ott is a szokásos mérőműszerrel
vizsgálható méretnél jóval nagyobb méretű kelmékkel találkozunk. De különösen más
felhasználási területeken - mint például a műszaki textíliák esetén (ponyvák, vagy kompozit
anyagokban az erősítő szövet) - a body scanner további, még kiaknázatlan lehetőségeket rejt
magában.
Az irodalom részletes áttekintése és feldolgozása után PhD értekezésem céljául a
következőket tűztem ki:
1. Nyitott, képalkotásra és digitális képfeldolgozásra alapozott, ruhaipari mérőrendszer
kísérleti modelljének fejlesztése.
2. A mérőrendszerhez képfeldolgozó és kalibrációs eljárás keresése, kifejlesztése.
3. A mérőberendezéshez adott elvárás-rendszernek megfelelő működési paraméterek
meghatározása tudományos vizsgálatok alapján.
4. A mérőrendszer alkalmazhatóságának igazolása a kelmék redőződése mérettől való
függésének vizsgálatára.
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3. A mérőberendezés felépítése és paraméterei
A következő fejezetben a munkám során kifejlesztett és megépített felületbeolvasó
berendezés főbb alkotó egységeit, és a paraméterek meghatározása céljából elvégzett
vizsgálataimat mutatom be [77-79]. Méréseimet az általam épített, kísérleti berendezésen
végeztem el, amely egyúttal a BME-n fejlesztés alatt álló, 3D-s ruhaipari mérőrendszer, a
Sylvie 3D Body Scanner kísérleti modellje is.

3.1 A mérőberendezés szerkezeti felépítése
Ebben a részben a méréseimhez felépített mérőberendezést mutatom be. A célul kitűzött
feladatok megoldásához mind konstrukciós, mind programozási szempontból egy nyitott,
könnyen átlátható, módosítható rendszerre volt szükség. A kereskedelmi forgalomban ugyan
készen is kaphatóak 3D-s ruhaipari és nem csak ruhaipari felületbeolvasó berendezések, de
ezek fix, lezárt rendszerek a gyártó által beállított funkciókkal és paraméterekkel, amelyeket a
felhasználónak nincs lehetősége megváltoztatni. Ezért a mérésekhez magam terveztem, majd
építettem meg a megfelelő kísérleti berendezést. A mérési elv kiválasztásánál figyelembe
vettem, hogy a berendezésnek meg kell felelnie az emberi testet beolvasó rendszerekkel
szemben támasztott alábbi elvárásoknak:
•

Gyorsaság, a mérés ne tartson 3 percnél tovább azért, hogy a mérendő személy képes
legyen ez idő alatt a méréshez szükséges testtartást változatlanul megtartani. A mérés
során elkerülhetetlenül bekövetkező imbolygás kiküszöbölését meg kell oldani. A test
mérete a légzés következtében is változhat, de a nyugodt légzés által okozott
méretváltozás előzetes vizsgálat alapján nem haladja meg a ±1%-ot

•

Objektivitás, azaz a mérés független legyen a mérést végző személytől.

•

Tapintásmentesség, mivel az érintkezés pontatlanságot és a mérendő személynek
kellemetlenséget okozhat.

•

Gazdaságosság, nem túl drága eszközök felhasználásával legyen megvalósítható, ne
legyen szükség a méretvételhez speciális öltözékre, fényviszonyokra.

•

Pontosság, a mérés ruhaipari felhasználáshoz megfelelő pontossága, azaz az abszolút
hibája maximálisan ±5 mm lehet. A mellkerület a testfelület összenyomhatóságát és a
test légzés miatti mozgását figyelembe véve ennél pontosabban nem mérhető. Ennek
megfelelően a mérőberendezés maximális hibája ±0,5 mm lehet.
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Az irodalom feldolgozása alapján és a ruhaipari követelmények figyelembe vételével a
berendezés működési elvéül a pontossága és kezelhetősége miatt a 2.1.4 fejezetben már
bemutatott lézervonalas beolvasási módot választottam. Berendezésemet álló alak
szkennelésére, a lézervonalat vízszintes síkban vetítő vonalsugárzóval és a vonalsugárzó felett
elhelyezett, azzal együtt függőleges tengely mentén mozgó kamerával terveztem meg.
Mérőberendezésem az alábbi három fő egységre osztható (13. ábra):
1. optikai egység,
2. mozgató egység,
3. számítógépes vezérlő és adatfeldolgozó egység.
Az optikai egység két fő eleme a lézervonal-sugárzó és a digitális kamera.

Vezérlő egység
Motor
13. ábra A szkenner főbb egységei
(1. optikai egység, 2. mozgató egység, 3. számítógépes vezérlő, feldolgozó egység)

Mivel a szkennelés a lézervonalas letapogatáson alapul, a jó lézersugárzó kiválasztása nagyon
fontos feladat volt. A mérőberendezéshez a lencse segítségével vonalat képező típust
választottam, amelyik vékony vonalat vetít és a vetített vonalak végeinél is folytonos képet
ad, ellentétben a prizmás lézerekkel. A választott lézersugárzó az 1A kategóriába tartozik. Az
1A kategóriájú lézerek teljesen biztonságosak, mivel véletlen belenézés esetén a szem
reflexszerűen összezáródik, így nem okozhatnak károsodást. Ennek ellenére a szkennelés
folyamán védőszemüveg viselése ajánlott. Az optikai egység másik fontos eleme a képrögzítő
és digitalizáló kamera (14. ábra). A mérőrendszer lehetővé teszi különböző típusú és
működési elvű kamerák alkalmazását. Az általam legjobbnak ítélt és a mérésekhez véglegesen
felhasznált kamera egy kompakt digitális kamera lett (Canon S70), amely minőségi
optikájával, nagy felbontásával, zoomolási lehetőségével és vezérelhetőségével felülmúlta a
korábban kipróbált többi típust (WEB kamerát, panel kamerát, biztonsági kamerát).
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14. ábra A digitalizálásra alkalmazott kamera

A szkenner vázát könnyen szerelhető, merev és könnyű alapanyagból állítottam össze, amire
utólag fúrás nélkül lehet további tartozékokat rögzíteni. Mobil pavilonokhoz és mérőgépek
keretéhez is gyakran használják az ALVARIA alumínium profilokat. A szkenner talpazatához
a 70x35 mm-es 8064-es profilra, amíg az állványzathoz a 35x35 mm-es keresztmetszetű
7127-es profilra esett a választásom. A vázat alkotó elemeket - pontos illesztést és gyors
oldhatóságot biztosítva - „kalapács” összehúzó elemek segítségével rögzítettem. Az azonos
hosszúságú darabokat egyszerre munkáltam ki, hogy a vezető elemek párhuzamossága a
lehető legjobb legyen.
Az optikai egységet (kamera, lézer) mozgató szánt polimer kompozitból, polisztirol gyanta és
üvegszál felhasználásával, laminálási technikával készítettem, így egy pontosan illeszkedő,
alumíniumon jól csúszó, könnyű és igen erős szerkezetet kaptam. A szánra 3D-ben forgatható
Manfrotto 234RC állványcsuklót rögzítettem, melynek segítségével egy szabványos menettel
rendelkező kamerát gyorsan lehet fel- és leszerelni, illetve pozícionálni. A lézersugárzó is
ezen a szánon helyezkedik el úgy, hogy távolsága a kamerától pontosan beállítható és egy
bizonyos tartományon belül szabadon változtatható.
Az optikai egységet fogazott laposszíj-hajtás mozgatja függőleges irányban. A hajtáshoz
Optibelt ZRL típusú szíjat használtam a hozzá illeszkedő SATI L50-es fogasszíj-tárcsákkal
együtt, amelyekkel csapágyazás és kiegyensúlyozás után holtjáték-mentes lineáris
megvezetőhöz jutottam. Ehhez kapcsolódik a szervo meghajtás, amely egy HITACHI DC
SERVO motorból, a beleépített 2000 jel/fordulat felbontású enkóderből és a 2700 1/perc–ről
160 1/perc fordulatszámra redukáló hajtóműből áll.
A motor vezérléséhez egy áramkört építettem, amelyben egy ATMEL AT90S2313
mikroprocesszor - az általam megírt és beégetett program alapján - a számítógéptől
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függetlenül tud működni (15. ábra). A mozgatás és az adatgyűjtés a mikroprocesszor feladata,
míg a kezelői felületet az MS Windows operációs rendszerrel telepített számítógép adja. A
Delphi programozási nyelven írt kezelői felület RS-232 soros porton keresztül kommunikál a
mikroprocesszorral.

15. ábra A mikroprocesszoros vezérlő egység

A szerkezet tervezésekor ügyeltem a biztonságra is, ezért a rendszert szenzorokkal és végállás
kapcsolókkal láttam el, megelőzendő a túlfutást vagy egyéb szerkezetet károsító hibákat. Az
általam felépített, bordás lapos-szíjjal közvetített, szervomotoros meghajtás mind folyamatos,
mind szakaszos beolvasásra alkalmas, - az osztótárcsa rácsozata alapján - 0,006 mm-es
visszaállási pontossággal. A mérőberendezés nem tekinthető végtelenül merevnek, és 6 μmnél akár többet is deformálódhat, így ez a pontossági érték csak elméleti. A kamera expozíciós
idejét figyelembe véve a mozgatást szakaszosra állítottam be.
A lementett adatok (képek) a mérési folyamattól időben függetlenül felhasználhatóak,
értékelhetőek. A fejlesztés folyamán több programozási nyelvet (VB, Delphi, Python) is
kipróbáltam. A kezelői felületet a végleges verziónál Delphi programozói nyelven írtam meg,
mivel a beépített építőelemekkel egyszerűen és gyorsan lehetett egy átlátható és esztétikus
környezetet létrehozni, emellett támogatta a soros porttal való kommunikációt is. A képek
kiértékeléséhez a Python-t, a Delphinél fiatalabb, de roppant dinamikusan fejlődő
programozási nyelvet választottam. Ezáltal a letölthető kész modulok segítségével, minimális
grafika és beépülő modulok alkalmazásával, platform-független módon tudtam képeket
gyorsan feldolgozó programot írni. A mikroprocesszort assembly nyelven programoztam, és a
programot külön elektronikával égettem be.
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A fentiek szerint megtervezett és megépített mérőberendezés kísérleti modell, amely egy
darab optikai egységgel rendelkezik. Ezzel a mérőberensezéssel ugyan a mérendő személyt
egyszerre, egy időben csak egy oldalról lehet mérni, de a munkám során tervezett kísérletek
elvégzéséhez teljes mértékben megfelelt. Az elkészített kísérleti mérőberendezéssel nyert
tapasztalatok felhasználásával épült meg a négy darab optikai egységgel felszerelt Sylvie 3D
Body Scanner és a Sylvie 3D Drape Tester, amely munkában a BME kutatócsoportjának
tagjaként aktívan részt vettem.

3.2 A mérőberendezés mérési elve
A mérőberendezés és a mért felület egymáshoz viszonyított térbeli helyzetét szemlélteti a 16.
ábra. A mérés alatt az Y-Z síkban elhelyezkedő vonallézer dióda vízszintes (X-Y síkkal
párhuzamos) vörös fényvonalat vetít a függőleges bázissík (X-Z sík) előtt elhelyezkedő
vizsgált felületre, miközben a szintén az Y-Z síkban elhelyezkedő CCD kamera a
lézerdiódánál magasabb helyzetből digitális fényképet készít a megvilágított részről. A
fényvonal a kamera pozíciójából nézve a felület síkmetszetének – a geometriai elrendezéstől
függő mértékben – torzult képét adja. A bázissík, a kamera, a dióda és a vizsgált felület
egymáshoz viszonyított pozícióját ismerve a fénykép alapján meghatározhatók a felület
lézervonal által kijelölt síkmetszetének térbeli geometriai adatai (16. ábra).

16. ábra A mérőberendezés és a mért felület
térbeli elrendezése
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3.3 A kísérletek
khez felhaasznált etallonok
A méréésekhez 3 db speciáliis etalon-haasábot haszználtam. A hasábok m
megtervezésénél és
méreténnek megvállasztásánál figyelembee vettem azz emberi teest átlagos kerületmérreteit. A
három hasáb HAA
AS TM-2 típusú CN
NC marógéppel készüült a Varinnex cégnél. A gép
ntossága
visszaálllási hibája max. ± 0,,05 mm, íggy az ezzell a géppel készített ettalonok pon
legalábbb egy nagyyságrenddel nagyobb a vizsgált mérőeszközz
m
zel elérni kkívánt ponto
osságnál.
(A mérőőeszköz méérési hibája max.
m ± 5 mm
m lehet.) A hasábok annyaga Sika Block M45
50 típusú
műfa, ezzt az anyagot speciálisan CNC meegmunkálássnál alkalmaazzák.
A méréssekhez szükkséges három
m hasáb alaakját és mérreteit (mm-bben) szemléélteti a 17. ábra.
á

Négyzet-etalon

Félkör-etalo
on

Lépcső-etalon

17 . ábra Négyz et- és lépcsőaalakú kalibrál ó hasáb (1., 3.),
3 illetve félkkör alakú elleenőrző hasáb (2.)
(

A félköör-etalont alkalmaztam az összehaasonlító mérréseim ismeert alakú és méretű tárg
gyaként.
Azért a félkör-etallont alkalmaaztam, merrt a szkenneer alkalmazzási területee elsősorban
n emberi
test felüületének beeolvasása, és bár az emberi tesst sehol sem tökéletes henger, mégis a
legjobbaan ezzel azz alapformáával lehet közelíteni. A négyzett-etalont és a lépcső-eetalont a
méréseiim kalibrácciójához haasználtam. A hasábok
k mérethellyességénekk ellenőrzése azok
háromszzori leméréésével és a kapott
k
értékkek átlagoláásával történnt. Az átlaggszámításbó
ól kapott
értékekeet összevettettem a néévleges értéékekkel. A mért és a névleges értékeket, illetve
i
a
hibaszám
mítás ereddményeit a 2. táblázzatban fogllaltam összze. A mérréseknél 0,,05 mm
pontosságú digitállis tolómérőőt alkalmazztam. A hiibaszámítástt a (3.1) öösszefüggés alapján
végeztem:
H =
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Hasábok méretellenőrzése

1. mérés
[mm]

2. mérés
[mm]

3. mérés
[mm]

Má
Átlagérték
[mm]

Mn
Névleges méret
[mm]

400,05
400,10

400,05
400

400,00
400,00

400,03
400,03

400
400

0,0083
0,0083

250,10
500,00

250
500,10

250,00
500,00

250,03
500,03

250
500

0,0133
0,0067

200,05
200,05
9,95
200,10
50,05
60,00
100,05
110,05
150,05
60,10

200,10
200,10
10
200,05
50,10
59,95
100,10
110,10
150,10
60,10

200,00
200,10
10,05
200,05
50,05
59,95
100,05
110,05
150,10
60,05

200,05
200,08
10,00
200,06
50,06
59,96
100,06
110,06
150,08
60,08

200
200
10
200
50
60
100
110
150
60

0,0250
0,0417
0,0000
0,0333
0,1333
0,0556
0,0667
0,0606
0,0556
0,1389

H
Hiba
[%]

Négyzet alakú kalibráló hasáb (1.)
x irányú oldal
y irányú oldal
Félkör alakú ellenőrző hasáb (2.)
Sugár
Átmérő
Lépcső alakú kalibráló hasáb (3.)
x irányú befogó
y irányú befogó
1. lépcső x irányú oldal
1. lépcső y irányú oldal
5. lépcső x irányú oldal
5. lépcső y irányú oldal
10. lépcső x irányú oldal
10. lépcső y irányú oldal
15. lépcső x irányú oldal
15. lépcső y irányú oldal

2. táblázat Etalonok pontosságának ellenőrzése

Az eredményekből (2. táblázat) látható, hogy az etalonok pontossága a feltételeknek megfelel.

3.4 Az optikai egység paramétereinek meghatározása
A vizsgálat során az optikai egységnek a feladathoz legjobban illeszkedő paramétereit
kerestem. Az optikai egység paraméterei:
Kamera:
• zoom pozíciója
• kép felbontása
• képek tömörítése
• CCD térbeli pozíciója
• CCD mérete
Konstrukció:
• az objektív tengelyének a vízszintes tárgysíkkal bezárt szöge, a továbbiakban
kameraszög (α) (18. ábra)
• a képsík távolsága a bázisvonaltól, továbbiakban kameratávolság (L) (18. ábra)
• a lézer minősége
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18. ábra Az optikai egység paraméterei α, L.

A felsorolt változók közül a CCD méretét és a lézer minőségét már meglévő kamera és
vonalsugárzó esetén nem tudjuk változtatni, azok a berendezésre jellemző fix gyári
paraméterek. A zoom értéke változtatható, de csak a két végállásban, a széles látószög és a
teleobjektív állapot esetén reprodukálhatóan visszaállítható.
Azért, hogy a mérőberendezés mérete minél kisebb lehessen, és a kamerát a vizsgált tárgyhoz
a lehető legközelebb lehessen elhelyezni, a széles látószögű helyzetet választottam. Ebben a
pozícióban ugyan a legnagyobb a kamera torzítása, de ezt megvizsgálva megállapítottam,
hogy a torzítások csak a képek sarkaiban jelentkeznek, amely területekre viszont a mérés
során nincs szükség. A többi paraméter értéke viszonylag tág határok között változtatható, és
legjobb beállítási érték kereshető.
A mérés célja a paraméterek azon értékének megkeresése, amelyek mellett a berendezés a
leggyorsabban, a legpontosabb és a legtöbb mérési eredményt szolgáltatja.
A vizsgálatok elvégzéséhez egy speciális kísérleti berendezést építettem meg, amelynek
segítségével a kamera CCD-jének a bázisvonaltól mért távolsága, azaz a kameratávolság 600
és 1800 mm között 200 mm-enként és a kamera optikai tengelyének a vízszintessel bezárt
szöge, azaz a kameraszög 0°-tól 90°-ig 5 fokos lépésekkel változtatható. A berendezés
vázlatát a 19. ábra szemlélteti.

Szabó Lajos

38

PhD értekezés

A mérőberendezés felépítése és paraméterei

19. ábra A kameraszög és a kameratávolság hatásának vizsgálatára épített mérőkeret

3.4.1 A képrögzítés paramétereinek vizsgálata
Az alkalmazott kamera esetében hat képfelbontási lehetőség és négy képtömörítési eljárás
közül lehet választani. A 24 lehetséges beállításból célul tűztem ki a felbontás-tömörítés azon
párosának a meghatározását, amely a legmegfelelőbb a szkenner számára. A tesztkörnyezetet
a 19. ábra szerinti felépítésben, α=30°-os kameraszöggel és 1000 mm-es kameratávolsággal
állítottam össze. A mindig azonos zoom beállítással a félkör-etalonon kialakult lézersávot
fotóztam. Ebben a fix állapotban minden lehetséges felbontás-tömörítés kombinációval
készítettem egy, azaz összesen 24 db fényképet. A kapott képeken az általam kifejlesztett és a
4.1 fejezetben bemutatásra kerülő szűrést és élkeresést végző képfeldolgozó programot
lefuttattam, hogy a feldolgozási időt minden esetben rögzíteni tudjam. Mivel ez az érték függ
a számítógép teljesítményétől, a programozástól és még egyéb tényezőktől, csak
összehasonlítás volt a cél. Az eredményeket a 3. táblázat tartalmazza.
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Mérési sorozat

Normal

Felbontás [pixel*pixel]:

Fine

2

3

LARGE MEDIUM SMALL

4

5

6

M1

M2

M3

3072*2304

3072*2304

640*480

7,1

7,1

0,3

5

3,1

1,9

Méret [kByte]:

239,8

231,9

15,6

201,5

147

162

Feldolgozás ideje [perc:sec]:

7:25

7:25

0:05

1:23

0:51

0:32

3072*2304

3072*2304

640*480

7,1

7,1

0,3

5

3,1

1,9

Méret [kByte]:

165,3

162,4

12,7

118,5

78,7

49,5

Feldolgozás ideje [perc:sec]:

7:25

7:25

0:05

1:23

0:51

0:32

3072*2304

3072*2304

640*480

7,1

7,1

0,3

5

3,1

1,9

Méret [kByte]:

367,1

349,6

15,4

214,9

176,7

89

Feldolgozás ideje [perc:sec]:

7:25

7:25

0:05

1:23

0:51

0:32

3072*2304

3072*2304

640*480

7,1

7,1

0,3

5

3,1

1,9

Méret [kByte]:

629,7

641,2

19

480,3

298,4

258,4

Feldolgozás ideje [perc:sec]:

7:25

7:25

0:05

1:23

0:51

0:32

Valós pixelszám [MPixel]:

Felbontás [pixel*pixel]:
Valós pixelszám [MPixel]:

Felbontás pixel*pixel]:

SuperFine

KÉPTÖMÖRÍTÉS

Economy

A BEÁLLÍTHATÓ
KÉPFELBONTÁS:

1

Valós pixelszám [MPixel]:

Felbontás [pixel*pixel]:
Valós pixelszám [MPixel]:

2592*1944 2048*1536 1600*1200

2592*1944 2048*1536 1600*1200

2592*1944 2048*1536 1600*1200

2592*1944 2048*1536 1600*1200

3. táblázat A képrögzítés paramétereinek vizsgálata

A feldolgozási idő vizsgálatánál megállapítható, hogy a képek tömörítési módjának nincs
hatása a feldolgozás idejére. A 3. táblázat alapján nehéz kiválasztani a szkennerhez
legalkalmasabb beállítást, így megvizsgáltam, hogy a felbontás milyen hatással van a kép
alapján meghatározott valós méretekre, azaz, hogy 1 pixelnyi tévedés mekkora valós, abszolút
hibát okoz. A perspektivikus torzítás miatt a sorirányú felbontás soronként, az oszlopirányú
felbontás oszlopon belül változik, s ez a változás nem lineáris (20. ábra).

20. ábra A tárgymélység és a pixelek valós méretének meghatározása
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A hiba elméleti meghatározásához felhasználtam a 4.2.1. fejezet eredményét. A kép 1
pixeljének megfelelő, tárgysíkon elhelyezkedő x irányú tárgyméretét

a (4.41) képlet

felhasználásával számoltam:
,
ahol

és

a P pont koordinátái a képen,

és

(3.2)

pedig a pixel x és y irányú mérete.

Egyszerűsítve:
,
A kép 1 pixeljének megfelelő, y irányú tárgyméret

(3.3)

a (4.42) képlet felhasználásával:
(3.4)

A 4.3.7. fejezetben alkalmazott beállításokkal és kalibrációs adatokkal (α=32,55°, l=966 mm,
f=14,45 mm) kiszámítottam Xt és Yt értékeit a kamera különböző lehetséges felbontásaira. A
kép alsó szélén, ahol a tárgy hozzánk közelebb eső része látható, az 1 pixelre eső tárgyméret
kisebb, azaz a felbontás jobb, a kép felső szélén, ahol a tárgy tőlünk legtávolabb eső része
látható, az 1 pixelre eső tárgyméret nagyobb, azaz a felbontás rosszabb. A kép alsó és felső
széle között ezek az értékek a két szélsőérték között közel lineárisan változnak. A 4. táblázat a
kép alsó és felső szélén meghatározott értékeket foglalja össze.

Mérési sor.:

1

2

3

4

5

6

CCD
méret

x [mm]

7,18

7,18

7,18

7,18

7,18

7,18

y [mm]

5,32

5,32

5,32

5,32

5,32

5,32

Felbon
-tás

M3

x [pixel]

3072

3072

640

2592

2048

1600

y [pixel]

2304

2304

480

1944

1536

1200

Pixelméret

M2

xp [mm]

0,002337

0,002337

0,011219

0,002770

0,003506

0,004487

yp [mm]

0,002309

0,002309

0,011083

0,002737

0,003463

0,004433

Felső
szélen

M1

Xtf [mm/pixel]

0,1709

0,1709

0,8205

0,2026

0,2564

0,3281

Ytf [mm/pixel]

0,2038

0,2038

0,9782

0,2416

0,3057

0,3913

Alsó
szélen

LARGE MEDIUM SMALL

Xta [mm/pixel]

0,1438

0,1438

0,6906

0,1705

0,2158

0,2762

Yta [mm/pixel]

0,1444

0,1444

0,6931

0,1712

0,2166

0,2773

4. táblázat Az abszolút hiba a felbontás és a perspektíva függvényében
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A hiba értékeit grafikonba helyezve (21. ábra) összehasonlítható, hogy ezek az eltérések
mekkora abszolút hibát okoznak a beolvasás során. A megfelelő képbeállítást az elérni kívánt
pontosság alapján választottam ki. A mérőberendezéssel szemben támasztott pontossági
követelmény ±5 mm hibát enged meg. Ha a mérés pontosságánál a mérőberendezés
pontosságának egy nagyságrenddel jobbnak kell lennie. Ezt figyelembe véve az 0,5 mm
abszolút hibát határnak tekintve a 3-as mérési sorozat kivételével mindegyik felbontástömörítés kombináció megfelelő.

21. ábra A képek felbontásának hatása a feldolgozási pontosságra

További méréseimhez és a mérőműszerben való alkalmazáshoz a 0,5 mm abszolút hiba-határ
alatti hibát adó 5-ös kombinációt választottam, amely az M2-vel jelölt 3,1 MP-es felbontást
jelenti. A hozzá tartozó 1 pixelre eső tárgyméretet az y koordináta függvényében a 22. ábra
szemlélteti.

22. ábra Az 1 pixelre eső tárgyméret (X t , Y t ) változása az y koordináta
függvényében 2048*1536-os képfelbontás esetén
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A fenti megfontolások és a 4.1. fejezetben bemutatott vizsgálatok alapján megbecsülhető a
berendezés elvi mérési hibája. A választott M2 képfelbontás mellett 1 pixel tévedés a mért
méretekben maximum 0,3 mm hibát okoz. A lézersáv közepének eltolódása vertikálisan
görbült felületek esetén (35. ábra) maximálisan 3 pixel, ami maximálisan 0,9 mm mérési hibát
okoz. A mérés során előforduló felületi görbületeket és a feldolgozandó kép általam használt
tartományának adatait figyelembe véve az eltérés 2 pixel alatt van, ami 0,5 mm alatti hibát
jelent. Ez a becsült hiba megfelel a mérőberendezés célul kitűzött pontosságának.
A fenti hibabecslés összhangban van azzal a pontosság értékkel, amelyet Tamás P.
disszertációjában [23] a Sylvie 3D Body Scanner pontosságának vizsgálata során
meghatározott.
A tömörítés - mint ahogyan a 3. és a 4. táblázatból is látszik – nincs hatással a képek
pontosságára és feldolgozási idejére, de egy kisebb tárhelyet foglaló képet könnyebb tárolni
és mozgatni is, ezért a megfelelő felbontáshoz a legkisebb fizikai méretet adó Normál
tömörítési eljárást választottam. A később bemutatásra kerülő méréseimet minden esetben
ezzel a beállítással végeztem el.
3.4.2 A kameraszög vizsgálata
A mérőberendezés felépítéséből adódóan a kamera a tárgysík felett helyezkedik el úgy, hogy
az objektív tengelye metszi a bázisvonalat és merőleges rá. Az előmérések arra utaltak, hogy a
kamera dőlésszögének hatása van a mérés eredményére. Feladatomnak tekintettem megtalálni
azt - a tárgysík és az objektív tengelye által bezárt - α kameraszöget, amely a mérés
igényeinek a legjobban megfelel.
A kamerát a fejezet elején bemutatott kísérleti mérőkeretbe a bázisvonaltól 1000 mm-es
távolságra fogtam be. A keret segítségével 0-90° között 5°-os lépésközzel változtattam a
kameraszöget és minden beállítás mellett számítógép által vezérelve képeket készítettem a
bázissíkot érintően elhelyezett, lézerrel megvilágított félkör-etalonról. A kapott képeket a 23.
ábra szemlélteti.
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23. ábra A félkörretalonról küllönböző kameeraszögek melllett készült kképek

A képeeket a 4.1. fejezetbenn ismerteteett képfeldo
olgozó eljáárással és a 4.2.1. fej
ejezetben
ismertettett analitikuus geometriiai kalibrációs transzfo
ormációval feldolgoztam
f
m. A kapottt pontok
méret- és
é alakhűséégét a 4.3.11. fejezetbeen ismerteteett regressziiós módszeerrel elemezztem. Az
eredménnyeket az 5. táblázat taartalmazza és
é a 24. ábraa szemléltetti.
Kameraszöög

R0

Sr

5

247,6528
8

5,10696

10

242,2071 1,8962577

15

239,3997
7 1,2551155

20

246,2129
9 0,8457911

25

245,493
3

30

249,8947
7 0,3846711

35

251,43

0,5439422
0,2175622

40

254,9692
2 0,1679844

45

255,4914
4 0,1439011

50

256,9548
8 0,0999622

55

257,2003
3

0,10793

60

261,549
9

0,1312744

5. táblázaat Regresszióss eljárással meghatározott
m
kör sugara
és a mért ponto kra számított sugarak szór ása
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24. ábra Regressziós sugár és a kameraszög függvényében

A diagramon jól látszik, hogy a mérési pontok alapján regresszióval meghatározott kör sugara
30°-os kameraszög esetén esik legközelebb a félkör-etalon névleges sugarához. A mérési
pontoknak a regresszióval meghatározott kör sugarához képest számított szórása (25. ábra) a
kameraszög függvényében hiperbolával közelíthető, a kameraszög növelésével csökken. A
szórás 30°-nál nem haladja meg készülék elvi mérési hibáját. A mérési eredmények alapján
tehát megállapítható, hogy a követelményeknek legjobban megfelelő mérési eredmények 30°os kameraszögnél adódnak.

25. ábra Regressziós sugár szórása és a kameraszög függvényében

A fenti eredményt az alábbi megfontolások is megerősítik. A kameraszög nemcsak a mérés
pontosságára van hatással, hanem vertikálisan görbült felület esetén befolyásolja a lézervonal
láthatóságát is. Ha a felületet egy függőlegesen elhelyezett félkörrel modellezzük, akkor a
félkörnek a kameraszöggel megegyező középponti szöghöz tartozó alsó részét a kamara már
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nem látja. Ezt a takart részt nevezem vertikális takarásnak. A vertikális takarás a kameraszög
növelésével növekszik.
Megfigyelve a képeket (23. ábra), két további következtetést vonható le. Az első, hogy a
kameraszög növekedésével a félkör-etalon képeként megjelenő ellipszis egyre jobban közelít
a félkör alakhoz, a másik az, hogy ezzel párhuzamosan a félkör-etalonra vetített lézervonalnak
egyre kisebb része látszik. A képfeldolgozást követően az ellipszis alakon könnyen mérhető
és a későbbi számításokhoz felhasználható pontokat határoztam meg (26. ábra).

26. ábra Az ellipszis speciális pontjai és a nagyobb görbületi sugár egyenlete

Az ellipszis féltengelyei a, b, az A és B pontok a félkör-idom két sarokpontja. Az M a
megvilágított ellipszisív egyik szélső pontja. Mivel a rendszer szimmetrikus, így a másik
oldalon lévő szélső pontot leolvasás nélkül is ismertnek tekintem. A C pont a görbe
legmélyebben fekvő, középső pontja.
A korábbi megfigyeléseim számszerűsítésére két új jellemzőt vezettem be. Az egyik jellemző
a görbe félkörhöz viszonyított alaktorzulása, amely alatt azt értem, hogy a képen lévő ellipszis
mennyire áll közel a kalibrációs idom kör alakjához. Ha kis dőlésszögből vizsgálom, akkor a
görbe lapos, és emiatt kis beolvasási pontatlanság is nagy hibát generál a kalibrációs
transzformáció után. Ha nagy szögből vizsgálom, a görbe közelebb van a félkör alakhoz, így
sokkal pontosabb lesz a végeredmény is. Ebből a szempontból tehát a nagyobb α kameraszög
előnyösebb. Azt, hogy mennyire kör-közeli a görbe, a félkör és a félellipszis kerületének
arányával fejezem ki. 100% jelenti a teljesen kör alakú görbét.
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A félkör kerülete a (3.5):
, ahol D=

(3.5)

Az ellipszis kerülete egy végtelen sorral [81] írható fel (3.6).

⎤
⎡ ⎛ 1 ⎞ 2 2 ⎛ 1⋅ 3 ⎞ 2 e 4 ⎛ 1⋅ 3 ⋅ 5 ⎞ 2 e 6
Ke = 2πa ⎢1 − ⎜ ⎟ e − ⎜
(3.6)
⎟ ⋅ − ...⎥,
⎟ ⋅ −⎜
⎝ 2⋅ 4 ⎠ 3 ⎝ 2⋅4⋅6 ⎠ 5
⎥⎦
⎢⎣ ⎝ 2 ⎠
ahol az e az ellipszis excentricitása. Az excentricitás az a és b értékkel az (3.7) összefüggés
szerint függ össze.
1

, ahol

(3.7)

Jelen esetben azonban inkább egy egyszerűbb összefüggést célszerű alkalmazni, ezért a fél
ellipszis kerületét a Ramanujan-féle [81] közelítéssel számítottam (3.8).
K fe ≈

π ⎡1

⎤
( a + b ) − (3a + b )( a + 3b ) ⎥ ,
⎢
2 ⎣3
⎦

(3.8)

ahol a a fél nagytengely, b a fél kistengely hossza.
Az alaktorzulást a (3.9) összefüggés definiálja:
100

%

(3.9)

A másik bevezetett jellemző a kapott adatmennyiség. A kameraszög növelésével a látható
lézervonal hossza és intenzitása is csökken. A kapott adatmennyiség szempontjából kisebb
dőlésszög alkalmazása lenne előnyösebb. Ebben az esetben is egy mértékegység nélküli
jellemzőt kerestem. Felhasználtam a (3.8) összefüggést, amely a fél ellipszis kerületét írja le
és összevetettem a látható görbe hosszával. A látható görbe hosszát a pixelkoordináták
alapján numerikusan, a szomszédos pontok közötti távolságokat meghatározva és ezeket az
értékeket összegezve a (3.10) összefüggés alapján számítottam ki.
(3.10)

A kapott adatmennyiséget a numerikusan számolt, látható görbehossz és a fél ellipszis
kerülete hányadosaként a (3.11) összefüggéssel definiálom:
100

%

(3.11)

Az összes kép közül csak az 5°-60°-ig terjedő tartomány 12 képe volt kiértékelhető, mert a
nagyobb szögeknél a lézervonal már nem látszott a képeken, 0°-nál pedig a görbe még csak
egy egyenes. A kapott eredményeket az 5. táblázatban összesítettem.
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Kapott
Kameraszög: adatmennyiség Alaktorzulás
[°]
[%]
[%]
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

0
95,350
91,186
85,337
81,454
76,328
72,407
67,638
62,059
56,285
48,744
41,144
33,449
0
0
0
0
0
0

0
64,13
64,87
66,25
67,50
69,23
70,99
73,09
76,01
79,62
85,16
89,35
95,35
0
0
0
0
0
0

5. táblázat A kapott adatmennyiség és a görbetorzulás dőlésszögtől való függése

Mindkét bevezetett változó dimenziója százalék, így a kameraszög függvényében közös
diagramban ábrázolhatók (27. ábra).

27. ábra A kapott adatmennyiségből és az alaktorzulásból adódó optimális kameraszög
(Az ábrán a konfidencia intervallum mérete el van túlozva.)
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A két pontsorra másodfokú polinomiális görbéket illesztettem, amelyek egymást metszik. A
kapott trendvonalak metszéspontjának számított értéke 31°, ez tekinthető a két vizsgálatból
számított optimumnak. Tehát ez az a dőlésszög, amelynél a kapott adatmennyiség mintegy
70%-a hasznosul, és a görbék torzultsága sem nagyobb mintegy 70%-nál. Mivel a görbék
egyik esetben sem illeszkedtek teljesen a pontokra (R1=0,997, R2=0,996), a szög szórását is
megvizsgáltam. Bevezettem δi-t, amely az átlagos négyzetes hiba és a (3.12) alapján
számítható.
1

(3.12)

ahol Syi az y koordináták szórása a trendfüggvényhez képest, és R a trendfüggvény korrelációs
tényezője. Felhasználva a trendfüggvényeket és a négyzetes hibákat, az optimális kameraszög
tartományának alsó határát a (3.13), felső határát a (3.14) összefüggéssel kapjuk.
(3.13)
(3.14)
A számítások elvégzése után az x1 metszéspontra 29,9°-ot, míg az x2-re 32,1°-ot kaptam. Ez
azt jelenti, hogy figyelembe véve a trendfüggvények korrelálását, az x kameraszög a két
kapott érték között bárhol lehet. A kapott eredmények alapján az optimális kameraszög 31° ±
1°.
3.4.3 Az kameratávolság elemzése
A ruhaipari felületbeolvasó berendezés konstrukciójából adódóan a kamerának a
bázisvonaltól mért távolsága a képfeldolgozásnál és az adatok kiértékelésénél is fontos
szerepet játszik. A vizsgálat során először elméleti síkon elemeztem a kamera távolságából
adódó hatást, majd utána mérésekkel ellenőriztem a kapott eredményeket. A mérésekhez a
félkör etalont alkalmaztam, és a számításoknál is ennek a testnek az alakját és méreteit vettem
figyelembe.
A mérőrendszer elrendezését a 18. ábra szemlélteti. A félkör-etalont a kamera α=30°-os
szögben felülről nézi, ezért olyan, mintha egy ellipszist, azaz a félkör-etalonnak a x-z síkra
vett merőleges vetületét mérnénk. A kamera és a tárgy viszonyát az x-z síkban a 28. ábra
mutatja.
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28. ábra A kameratávolság vizsgálatának modellje
(A 3.12-3.25 egyenletek értelmezéséhez)

A kameratávolság hatását a 28. ábra szerinti modell alapján vizsgálom. Az ábrán jelölt ∆x az
L kameratávolság függvényében változik. Ennek a függvénynek a felírásához szükséges az
ellipszis, valamint az ellipszist érintő P0 és a kamera helyét jelölő Pk ponton átmenő egyenes
egyenlete. A Pk pontot a kamera CCD-jének közepén értelmezem. A kamera, illetve a Pk pont
bázisvonaltól mért pozícióját L változó jelöli. Az ellipszis egyenletét a (3.15) összefüggés
fejezi ki, ahol x és z az ellipszis pontjainak koordinátái, míg

az ellipszis nagytengelyének,

pedig a kisebbik tengelyének a fele.

1

(3.15)

A 3.12 egyenletből -t kifejezve a (3.16) összefüggést kapjuk:
1

(3.16)

Az érintő egyenes (3.17) egyenletének felírásakor szükséges annak meredeksége. Az érintő
egyenes meredekségét az ellipszis (3.16) egyenletének deriválásával kapjuk (3.18), amelynek
felhasználásával az érintő egyenlete (3.18) szerint írható.
(3.17)
(3.18)
Abban a pontban, ahol az egyenes az ellipszist érinti az egyenes és a fél-ellipszis
koordinátáinak meg kell egyeznie. A (3.16), (3.17) és a (3.18) egyenletek felhasználásával a
P0 érintési pontra a (3.19) egyenlet írható fel.
1
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Az egyenlet egyszerűsítése, könnyebb megoldása végett bevezetem a (3.20) szerinti jelölést.
(3.20)
Az

bevezetése után az egyenlet a (3.21) alakra hozható.
1

A (3.21) egyenlet mindkét oldalát

(3.21)
1

-tel szorozva és az egyenletrendszert rendezve

(3.22)-t kapjuk.
1

(3.22)
(3.22) összefüggésből y0-t kifejezve és y0 értékét visszahelyettesítve (3.20)-be, (3.23)-t
kapjuk.
1
Az

1

1

értékkel megkaptam az ellipszisív elméletileg látható, pozitív

(3.23)

irányú szélső pontját. A

P0 pont azonban a képen ugyanazon az x koordinátán fog látszani, mint ahol a bázisvonalon
az x1 koordinátájú pont van, mivel a kamera által készített képen a perspektíva miatt az érintő
egyenes által meghatározott, x-z síkra merőleges síkon fekvő összes pont x koordinátája
azonos. Az érintő egyenes tengelymetszete, x1 a (3.17) és a (3.18) egyenletek alapján:
(3.24)
Az x1 pont definiálja tehát a képen mérhető legnagyobb szélességet, amelyet nevezzünk
vetítési szélességnek. Jól mérhető és számítható mérőszám az x1-a különbség, amely az
távolság függvényében változik. Minél közelebb van a kamera a tárgyhoz, annál nagyobb és
minél távolabb van, annál kisebb ez a különbség. Ha az
vesszük, akkor a

értékét elméletben végtelennek

. Jelöljük az x1-a különbséget ∆ -szel és számítsuk ki.
∆

(3.25)

(3.25)-be x0 (3.23) szerinti értékét behelyettesítve a (3.26) összefüggést kapjuk.
∆

1

(3.26)

A kapott értéket viszonyítsuk az ellipszis hosszabbik átlójának feléhez és fejezzük ki %-ban
(3.27.) A kamera bázisvonaltól mért távolságának és az ellipszis kisebbik fél-átló méretének
függvényében felírt
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ε

∆

100

1

100

(3.27)

A számításhoz a félkör-etalon adatait használtam fel. Az L távolság 0 mm és 2000 mm között
változik. A 2000 mm feletti érték már konstrukciós szempontból elvethető. A 250 mm sugarú
félkörhöz tartozó, α=30°-os nézetből származó ellipszis kistengely méretét a (3.28)
összefüggés alapján számítottam ki. A α értékét a kameraszög vizsgálat eredménye alapján
választottam 30°-ra.
250 cos 30° 216,5
(3.28)
Az ellipszis nagytengelyének mérete megegyezik a félkör-etalon sugarával. A kapott
függvényt a 29. ábra szemlélteti.

29. ábra A vetítési takarás a kamera bázisvonaltól mért távolságának függvényében

A kapott görbe alakja pozitív hiperbola, melynek függőleges aszimptotája L=b=216,5 mm-nél
van, vízszintes asszimptotája pedig maga az L tengely. A grafikon alapján jól érzékelhető a
vetítési takarás alakulása a távolság függvényében.
A választott 1000 mm-es konstrukcióból adódó kameratávolság tehát elméleti síkon
megfelelő, hiszen körülbelül 700 mm-től a vetítési takarás már nem haladja meg az 5 %-ot.
Az alkalmazott 1000 mm kameratávolság fölött a vetítési takarás változása, csökkenése
elhanyagolható mértékű, amely miatt nem érdemes a berendezés méretét növelni.
A kapott eredményeket összevetettem a laborban elvégzett kísérletek eredményeivel. Az
ellenőrzés folyamán a kamera dőlésszögét a kameraszög-vizsgálat eredménye alapján 30°-ra
állítottam. A mérést 600 mm és 1800 mm között 200 mm-es lépésekkel végeztem el. A
látószélességet minden egyes távolságban ugyanakkorára, a bázisvonalon mérhető 1000 mm
szélesre állítottam be.
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Minden beállított távolságban először kalibrálási céllal egy 500 mm széles lapot helyeztem el
a bázissíkban és lefényképeztem. Ennek segítségével meghatározhatóvá vált a horizontális
pixelfelbontás, és egyúttal a vizsgált félkör-etalon átmérője, illetve az ellipszis
nagytengelyének mérete. Ezt a méretet nevezem „kalibrált szélességnek” (lk) (30. ábra).
Ezután a félkör-etalonról 3 képet készítettem. A kalibrálással együtt pozíciónként 4 fénykép
készült. A kapott értékeket a 6. táblázat foglalja össze.
A mérés során készített fényképeken a kalibrált szélesség (lk) és a vetített szélesség (lv)
értelmezését mutatja a 30. ábra. A látható lézervonal szélessége azonban, mint ahogyan azt a
kameraszög hatásának vizsgálatakor kimértem, kisebb, mint az a vetített szélesség, amit
elvileg látnunk kellene. Ezt a szélességet „látható szélességnek” (ll) nevezem (30. ábra). Az
lk–t a kalibrációs fényképből, míg az ll–t a látható lézervonal három képen lemért
szélességének átlagából határoztam meg.

30. ábra A vetített és a kalibrált szélesség értelmezése

A mérés alapján számított vetítési takarást

a látható és a kalibrált szélesség alapján

(3.29) összefüggéssel határoztam meg.
*100

[%]

(3.29)

A számításhoz felhasznált adatokat és a számítás eredményeit a 6. táblázat tartalmazza.

ll [pixel]

TÁVOLSÁG [mm]
600

800

1000

1200

1400

1600

1800

1.kép

1123

1098

1089

1083

1080

1080

1077

2.kép

1122

1099

1090

1083

1081

1078

1076

3.kép

1122

1099

1089

1083

1081

1079

1076

Átlag:

1122,33 1098,66 1089,33 1083,00 1080,66 1079,00 1076,33

1 p.méret: [mm]

2,144

2,144

2,146

2,144

2,146

2,146

2,144

lk [pixel]

1072

1072

1073

1072

1073

1073

1072

4,69

2,48

1,52

1,02

0,71

0,56

0,40

%

6. táblázat A vetítési takarás (ε vtm ) a kameratávolság függvényében mérés alapján.
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A vetítési takarás számított és a mérés alapján meghatározott értékeit a 7. táblázatban
összesítettem. Az abszolút eltérést a (3.30) összefüggés alapján számoltam.
∆

%

(3.30)

A relatív eltérést a (3.31) összefüggéssel határoztam meg.
100
Mérési
Kamera
pontok: távolsága:
i

L [mm]

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

600
800
1000
1200
1400
1600
1800

Számított Kimért
vetítési
vetítési
takarás: takarás:
εvt [%]
εvtm [%]
7,22
3,87
2,43
1,66
1,21
0,92
0,73

4,69
2,48
1,52
1,02
0,71
0,56
0,40

%
Abszolút
eltérés:

(3.31)
Relatív
eltérés

∆ε [%]

dε [%]

2,53
1,39
0,90
0,64
0,50
0,37
0,33

35,0
35,8
37,3
41,3
38,5
39,8
44,8

Átlag:

38.9

7. táblázat A vetítési takarás számítás és mérés alapján

A számított és a mért értékek közötti relatív eltérések átlaga éppen megfelel az α=30°-nál
kimért ~30%-os adatmennyiség csökkenésnek. Az elméleti függvény (3.27 összefüggés)
görbéjét és a mért adatokból számított pontokat együtt a 31. ábra szemlélteti.

31. ábra Az elméleti és a méréssel kapott értékek kapcsolata
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A diagramon jól látszik, hogy a mért pontok által meghatározott görbe jellege megfelel az
elméleti görbének, a kisebb mért értékeket a csökkenő adatmennyiség indokolja.
Megvizsgáltam, hogy a pontok mennyire esnek az elméleti úton számított görbére. Az
értékek átlagos négyzetes eltérését (δt) a (3.32) összefüggés alapján számítottam.
1

ahol n a mérési pontok száma,

,

a függvény i-edik pontjában adódó ε érték,

(3.32)

pedig az i-

dik pontban számított ε érték. A számítás elvégzése után δt =1,12 adódott a 600 mm és 1800
mm közötti tartományt figyelembe véve. A mérés alapján bebizonyosodott, hogy a felület
beolvasásánál alkalmazott bázissík-kamera távolságot az általam legkedvezőbbnek vett 1000
mm-nél nagyobbnak nem érdemes beállítani, mert míg a szerkezet mérete jelentősen nő,
addig a pontosság csak minimálisan javul.

4. A mérési eredmények kiértékelésének módszerei
A mérés igényeinek legjobban megfelelő konfiguráció mellett készített mérési képek
feldolgozási, kiértékelési lehetőségeinek vizsgálata, az eredmények hardver- és mérésbarát
kiértékelési eljárásának kiválasztása a fejezet célja.

4.1 A képfeldolgozás módszere
A vonallézeres testszkenner esetén a feldolgozandó képek igen speciálisak, ami a képek
feldolgozását jelentősen megkönnyíti [82].
A szkennelés során készített képből először ki kell nyerni a piros lézerfénynek megfelelő
pontokat. Ha a szkennelés sötétített térben történik és a kép fekete-fehér, akkor a képen
lényegében csak a lézerfény képe látszik. Ebben az esetben csak bizonyos képkezelési,
képtisztítási műveletekre van szükség [78, 79]. Ha a szkennelés nem tökéletesen sötétített
térben történik és a kép színes, akkor a képből legegyszerűbben a piros szín (~700nm)
kiszűrésével nyerhető ki a lézerfény képe [23]. Ekkor természetesen a szkennelés során
ügyelni kell arra, hogy a kamera látóterébe ne kerüljön más, dominánsan piros színű tárgy.
Ezzel azonban még nem vagyunk készen, ugyanis a lézerfény képe nem egy konkrét vonal,
hanem egy sáv. A mérés során rögzített képek kiértékelésénél alkalmazott képfeldolgozó
eljárás egyik legfontosabb területe a sáv „középvonalának” azaz annak a vonalnak a
meghatározása, amelyik a szkennelt test síkmetszetének kontúrját adja. Az irodalomban
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találkozhatunk a Fourier-sorok alkalmazásával, amely konvex, kétszeresen integrálható, zárt
görbékhez jól alkalmazható, de ebben az esetben a görbe nem zárt, így a Fouriertranszformáció nem használható. A keresett vonal pontjainak meghatározására [78, 79] egy
egyszerű, speciális eljárást dolgoztam ki. A képet megvizsgálva látható, hogy a lézerfény
pontjai a képen egy döntően horizontális sávban helyezkednek el. A kidolgozott eljárás
lényege, hogy a képet a horizontálisan elhelyezkedő sávra merőlegesen, pixeloszloponként
vizsgálom. Minden pixeloszlopban megkeresem a fénysávba eső pixeleket, majd ezen belül a
legfényesebb pixelt, és ezt tekintem a keresett kontúrvonal pontjának.
A fénysávba eső pixelek kiszűrése után a pixelek színintenzitását egy 0 és 255 közötti
számmal lehet leírni (32. ábra).

32. ábra A kapott kép és a feldolgozás alapja

A pixeloszloponként kapott számsor alapján felrajzolható a színintenzitási hisztogram (32.
ábra). Feltételezhetően ennek maximumhelye adja a keresett középvonal-pontot. Ez a
módszer elméletileg jó lenne, de a gyakorlatban nem volt alkalmazható, ugyanis a lézerfény
koncentráltságából adódóan több pont is eléri a maximális intenzitást, azaz 255 értékű. Emiatt
a hisztogram tetején egy plató helyezkedik el, amelynek minden pontja a maximumot mutatja.
Az általam alkalmazott módszer lényege, hogy a hisztogramot elmeszem egy küszöbszinttel,
majd alulról és felülről meghatározom a metszéspontokat. Feltételezem, hogy a két
metszéspont közötti távolság felezőpontja adja a maximum hely y koordinátáját, amely
egyben a lézerfény-sáv keresett középvonal-pontja is, függetlenül az aszimmetrikusságtól és a
platótól. A metszéspontok meghatározására (33. ábra) három módszert dolgoztam ki.
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a,

b,

c,

33. ábra A három középvonal meghatározó eljárás
(a, pixel alapú eljárás; b, lineáris interpoláció alapú eljárás; c, görbeinterpoláció alapú eljárás)

A pixelalapú eljárásnál a küszöbbel való szűrés során csak a pixelhatárokat vizsgálom és az
alsó és felső pixelhatár számtani közepével határozom meg a metszéspontot. Vizsgálataim
szerint kisfelbontású kép esetén ez az eljárást pontatlan.
A második módszer szerint a metszéspont előtti és utáni pixelek közé a hisztogramot közelítő
egyenest fektetek, majd a metszéspontot a közelítő egyenes és a küszöb metszéspontjaként
határozom meg. Így a két pixel között pontosabban tudom meghatározni a küszöbmetszéspontokat, és így a középvonalat is.
Az előző két módszernél még pontosabb a metszéspontkeresés eredménye görbeinterpoláció
alkalmazásával. Ebben az esetben is először alulról ill. felülről indulva megkeresem, hogy
melyik két pixelhez tartozó intenzitás érték közé esik a küszöbérték. Ezután az így
megkeresett 2 pixel közé eső hisztogram szakaszt egy görbével közelítem, végül ennek a
görbének és a küszöbszintnek a metszéspontját számítom ki. A hisztogram vizsgált
szakaszainak leírásához a B-spline interpolációt használom [89]. A kiválasztott két pixel
közötti görbeszakasz egyenletének felírásához a görbeszakasz két végpontjára (34. ábra, P2 és
P3 pontok) és a két közvetlen mellettük elhelyezkedő pontra (34. ábra, P1 és P4 pontok) van
szükség. A négy pontból felírhatóak a P1*-P4* segédpontok koordinátái, majd a keresett
görbeszakasz paraméteres, harmadfokú vektor-skalár egyenlete (4.1 egyenlet, V2(t)).

34. ábra A B-spline interpolációnál alkalmazott jelölések
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A keresett görbeszakasz V2(t) egyenlete a (4.1) szerint írható:
V 2 (t ) =

V2(t) a

[(

)

(

)

(

)

( ) ]

1
− t 3 + 3t 2 − 3t + 1 P1* + 3t 3 − 6t 2 + 4 P2* + − 3t 3 + 3t 2 + 3t + 1 P3* + t 3 P4* (4.1)
6
0,1 tartományban leírja a P2 és P3 közötti görbeszakaszt. Az (4.1) egyenletben

található 4 ismeretlen vektor (P1*, P2*, P3*, P4*) meghatározására az alábbi feltételi egyenletek
írhatók fel (4.2):

[(

)

(

)

(

)

( ) ]

(4.2)

[(

)

(

)

(

)

( ) ]

(4.3)

1
− t 3 + 3t 2 − 3t + 1 Po* + 3t 3 − 6t 2 + 4 P1* + − 3t 3 + 3t 2 + 3t + 1 P2* + t 3 P3*
6
1
V3 (t ) =
− t 3 + 3t 2 − 3t + 1 P2* + 3t 3 − 6t 2 + 4 P3* + − 3t 3 + 3t 2 + 3t + 1 P4* + t 3 P5*
6
V1 (t ) =

[

]

[

]

1 *
(4.4)
Po + 4 P1* + P2* = P1
6
1
(4.5)
V2 (t = 0 ) = P1* + 4 P2* + P3* = P2
6
1
(4.6)
V2 (t = 1) = P2* + 4 P3* + P4* = P3
6
1
(4.7)
V3 (t = 1) = P3* + 4 P4* + P5* = P4
6
A B-spline interpolációnál felírt lineáris egyenletrendszer általában Gauss-eliminációval
V1 (t = 0 ) =

[

]

[

]

megoldható, de mivel jelen esetben csak a kiválasztott két pont közötti görbeszakasz
egyenletét kell kiszámítani, az utóbbi négy egyenletből a P1* , P2* , P3* , P4* ismeretlenek a P1 , P2
, P3 , P4 ismert pontok függvényeként kifejezhetők. Visszahelyettesítés és rendezés után a
V2(t) egyenlet V2(t)=at3+bt2+ct+d alakra hozható, ahol
3

3

(4.8)

3

6

3

(4.9)

3

3

(4.10)

4

(4.11)

és az egyenlet a keresett görbeszakaszt a t ∈ ( 0,1 ) intervallumban leírja. A görbeszakasz
egyenletének

ismeretében

nagy

pontossággal

kiszámítható

az

alsó

és

felső

küszöbmetszéspont, majd a két metszéspontot összekötő szakasz felezőpontja adja a keresett
maximum helyet.
A három eljárás összehasonlításához számítógépes programot készítettem.
A vizsgálathoz szükséges képek elkészítéséhez a 3. fejezetben meghatározott ideális
beállításokat alkalmaztam:
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•

kameratávolság 1000 mm,

•

kameraszög: 30°, mivel a külső mérőkereten 30°beállítható és a meghatározott
tartományon belül van,

•

a vizsgált elem: félkör-etalon.

A képkiértékelő programmal kapott értékek egy részét a 8. táblázat tartalmazza.

1587,6117
1587,4942
1587,4943
1587,4873
1587,0200
1586,9384
1586,8437
1586,7619
1586,6544
1586,5754
1586,7159
1586,7678
1586,8507
1586,8150
1586,8661
1586,8513
1586,9576

…
1587,6020
1587,4917
1587,4847
1587,4839
1587,0100
1586,9339
1586,8402
1586,7519
1586,6515
1586,5684
1586,7149
1586,7595
1586,8474
1586,8075
1586,8653
1586,8482
1586,9527

…

1587
1586
1586
1586
1586
1586
1586
1586
1586
1586
1586
1586
1586
1586
1586
1586
1586

…

1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464

…

…

Pixel alapon: Lineáris alapon: Görbe alapon:
[pixel]
[pixel]
[pixel]

…

Oszlop:
[pixel]
…

y koordináták

…

x koordináta

8. Táblázat A középvonal meghatározásánál alkalmazott eljárások összehasonlítása

A kapott eredményeket megvizsgálva látható, hogy a pixelalapú és a lineáris eljárás között
érzékelhető eltérés van, míg a lineáris és a görbe alapú eljárás között az eltérések már
elhanyagolhatóak. A feldolgozás folyamán a számítási időt is figyelembe véve szembetűnő
volt a görbealapú feldolgozás jelentősebb időigénye, ami körülbelül úgy vethető össze a többi
eljárással, hogy 100 db pixelalapú feldolgozás az egyenlő 10 lineáris alapúval, ami szintén
egyenlő csak 1 db görbealapú eljárás idejével. Minden fokozat egy nagyságrenddel több időt
igényel, ami a pixel-alapú és a lineáris alapú eljárások közötti váltásnál megtérül, hiszen a
pontosság jelentősen javul.
A 3.4.1 fejezetben vizsgáltam, hogy a készített képeken 1 pixel mekkora valós távolságnak
felel meg. A választott képrögzítési és beállítási paraméterek mellett (4. táblázat, 5. oszlop) 1
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pixel y irányban maximum 0,3 mm-nek felel meg. Ezt figyelembe véve a lineáris alapú eljárás
pontossága jól megfelel a tervezett műszerrel szemben támasztott követelményeknek.
Végül megvizsgáltam, hogy a szkennelt felület függőleges irányú változása befolyásolja-e a
képfeldolgozó eljárás használhatóságát, és ha igen, hogyan, milyen mértékben. A vizsgálathoz
a félkör-etalont és a négyzet-etalont alkalmaztam. A félkör-etalon palástján felvettem 5 fix
pontot 30°-os lépésenként. A felületet az 35. ábrának megfelelően megvilágítottam a
lézervonallal és a négyzet-etalont a lézervonalra merőlegesen a félkör etalon mellé helyeztem,
úgy hogy a félkör-etalon és a négyzet-etalon megvilágított alkotója vízszintesen is
egybeessen. A képen ebben az esetben egymás mellett látszik a lézervonalra merőleges sík és
az azzal szöget bezáróan elhelyezkedő görbe felületre eső lézersáv. A mérés elrendezését és a
készített képeket a 35. ábra szemlélteti.

Félköretalon

Négyzetetalon

Félköretalon

Négyzetetalon

Félköretalon

Négyzetetalon

Félköretalon

Négyzetetalon

35. ábra A szkennelt felület függőleges középvonal-módosító hatásának vizsgálata

A 30°-nál készült mérés elvethető, mivel a függőleges vetítési takarás miatt a félkör-etalon
képén már éppen nem látszik a lézervonal. A kapott felvételeket feldolgoztam, majd az
eredményeket összehasonlítottam. Az eredményből kiderült, hogy a vizsgált tartományon
belül az eltérés maximális értéke 3 pixel alatt van, ami a 3.4.1. fejezetben ismertetett adatok
alapján maximálisan 0,9 mm mérési hibát okoz. A mérés során előforduló felületi
görbületeket és a feldolgozandó kép általam használt tartományának adatait figyelembe véve
az eltérés 2 pixel alatt van, ami 0,5 mm alatti eltérést jelent. Ez a becsült hiba megfelel a
mérőberendezés célul kitűzött pontosságának.
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4.2 A kalibrációs transzformáció módszerei
Ebben

a

fejezetben

4

különböző,

az

alkalmazott

mérőberendezés

kalibrációs

transzformációjához kidolgozott módszert mutatok be. A kalibrációs transzformációk
magukba foglalják a mérések kiértékeléséhez szükséges geometriai transzformációkat is, tehát
azt, hogy egy pontnak a fényképen található képe alapján hogyan számíthatók ki a valós,
térbeli koordinátái.
4.2.1 Kalibrációs transzformáció analitikus geometriai alapon – 1. módszer
A módszer összetettsége miatt külön ismertetem a mérés geometriai viszonyait, az
alkalmazott kalibrációt, és a transzformációhoz szükséges számítási képletek levezetését.
Geometriai viszonyok
A mérés tárgya a lézervonal által a szkennelt testen kijelölt vízszintes síkmetszet körvonala,
amelynek egy kijelölt pontja P (36. ábra). A tárgy és így a tárgy kijelölt pontja P a
tárgysíkban, azaz az X-Y síkban, a bázissík, azaz az X-Z sík előtt helyezkedik el. Az X-Y-Z
koordinátarendszer origóját az O pont jelöli, amely az ábrán egyúttal az X tengelyt, azaz a
tárgysík és a bázissík bázisvonalnak nevezett metszésvonalát is mutatja.
Az Y-Z síkban, a tárgysíknál magasabban elhelyezkedő kamerával (K) készül a kép. A kamera
olyan dőlésszögben áll, hogy az objektív tengelye keresztülmengy az O ponton. Az Y tengely
és az objektív tengelye által bezárt szög α. A kép fizikailag a kamera CCD-jén keletkezik,
amelynek síkja az objektív tengelyére merőlegesen helyezkedik el.
Azzal nem foglalkozom, hogy az objektív optikailag hogyan hozza létre a képet a CCD-n,
kizárólag a tárgy és a kép közötti geometriai kapcsolatot elemzem a centrális vetítés elvének
alkalmazásával. A centrális vetítés elvét alkalmazva a képet egy, a CCD-vel párhuzamos,
virtuális képsíkon értelmezem. Az objektív tengelyének és a képsíknak a metszéspontja K.
A geometriai kapcsolat elemzéséhez szükség van még egy síkra, a vetítési síkra, amely az O
ponton átmenő, a képsíkkal párhuzamos, és az objektív tengelyére merőleges sík.
Az X-Y-Z mellett értelmezett másik koordináta rendszer az x-y-z koordinátarendszer. A két
koordinátarendszer origója, valamint az X és az x tengelyek egybeesnek, míg az Y és y,
valamint a Z és z tengelyek a 36. ábrán látható módon, egymással 90°-α szöget bezáróan
helyezkednek el. Ennek megfelelően az objektív tengelye egybeesik a z tengellyel, a vetítési
sík pedig az x-y síkkal.
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36. ábra A tárgy és a kép geometriai viszonyai

A keresett P pont képének helye a képsíkon a fényképezés eredményeként ismert. Jelölje ezt a
pontot Pk. A P és a Pk pontot összekötő egyenes a z tengelyt a C pontban metszi, a vetítési
síkon pedig a Pv pontot jelöli ki. A C pont a centrális vetítés centruma, a Pv pont pedig a
centrális vetítés elve alapján a P pont képe a vetítési síkon.
Alkalmazzuk az alábbi jelöléseket:
A P pont koordinátái az X-Y-Z koordináta-rendszerben (4.12):
⎡ PX ⎤
P X ,Y , Z = ⎢⎢ PY ⎥⎥ , ahol PZ ≡ 0
⎢⎣ PZ ⎥⎦
A P pont koordinátái az x-y-z koordináta-rendszerben (4.13):

(4.12)

⎡ Px ⎤
(4.13)
P x , y , z = ⎢⎢ Py ⎥⎥ , ahol PX ≡ Px
⎢⎣ Pz ⎥⎦
Jelölje az O-C pontok távolságát l, a C-K pontok távolságát f. A Pv pont és koordinátái az x-y-

z koordináta rendszerben (4.14):
⎡ Pvx ⎤
P v = ⎢⎢ Pvy ⎥⎥ , ahol Pvz ≡ 0
⎢⎣ Pvz ⎥⎦
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A Pk pont és koordinátái az x-y-z koordináta rendszerben (4.15):
⎡ Pkx ⎤
P k = ⎢⎢ Pky ⎥⎥ , ahol Pkz ≡ l + f
⎢⎣ Pkz ⎥⎦

(4.15)

Ennél a módszernél nagyon fontosak a geometriai beállítási paraméterek, ezért törekedni kell
a berendezés minél pontosabb geometriai beállítására. A legfontosabb beállítási feltétel, hogy
az objektív tengelye merőleges legyen a bázisvonalra és egy síkra essen vele.
Kalibráció
A geometriai viszonyokat alapvetően három ismeretlen paraméter jellemzi, feltéve, hogy a
képsík valóban párhuzamos a bázisvonallal és az objektív tengelye pedig metszi azt. Az
ismeretlen paraméterek az α, az f és az l. Ezek értéke egy négyzet alakú kalibrációs idom
segítségével az alábbiak szerint határozható meg. A d oldalhosszúságú kalibráló négyzetet a
tárgysíkra helyezzük. A kalibráló négyzetet és helyzetét a tárgysíkon a 37. ábra, és képét a
képsíkon a 38. ábra szemlélteti. A centrális vetítés elvét alkalmazva a 39. ábra alapján
felírható (4.16):
l
f
=
d
k1

(4.16)

l − d cos α
f
=
d
k2

(4.17)

l − d cos α
f
=
d sin α
k3

(4.18)

A (4.17) és (4.18) egyenletekből adódik a (4.19) összefüggés:
sin α =

k3
k2

(4.19)

Ebből átrendezve (4.20):
k3
k2

(4.20)

k 2 cos α
k 2 − k1

(4.21)

α = arcsin

(4.16) és (4.17) egyenletekből:
l=d
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Az l-t a (4.16) összefüggésbe visszahelyettesítve, és f -t kifejezve:
f = k1

k 2 cos α
k 2 − k1

(4.22)
y

k1

x

k3

1
3
2

k2
37. ábra Kalibráló négyzet a tárgysíkon

38. ábra Kalibráló négyzet képe a képsíkon

39. ábra Analitikus geometriai kalibráció

A transzformációs képletek levezetése
Ennek a módszernek a levezetésénél alkalmazom a homogén koordinátákat, a koordinátatranszformációkat és a centrális vetítés elvét.
Trigonometriai összefüggések alapján (36. ábra) felírhatók a (4.23), (4.24) egyenletek:
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Py = PY sin α ⇒ PY =

Py

sin α
P
Pz = − PY cos α ⇒ PY = − z
cos α
Hasonló háromszögek alapján felírható a (4.25) és (4.26) összefüggés:
l
,
f
f
Pkx = Pvx ⋅ ,
l
Hasonló háromszögek alapján írható továbbá:
Pvx = Pkx ⋅

l
, illetve
f
f
Pky = Pvy ⋅
l
Pvy = Pky ⋅

l
Px
P
, és
= vx ⇒ Pvx = Px
l − Pz
l − Pz
l
Py
P
l
= vy ⇒ Pvy = Py
l − Pz
l
l − Pz

(4.23)
(4.24)

(4.25)
(4.26)

(4.27)
(4.28)

Az l és f szakaszok hossza és az α szög értéke a kalibrációból ismert. A továbbiakban Pk pont
ismert koordinátái és a fenti elemi geometriai összefüggések alapján keresem a P(PX, PY, PZ)
pont X-Y-Z koordináta rendszerbeli koordinátáit. A mátrixos leírási mód alkalmazhatósága
érdekében homogén koordinátákat használom. Az összetett geometriai viszonyok miatt a két
pont koordinátái közötti kapcsolatot leíró mátrixhoz csak több lépésben lehet eljutni. A P pont
x-y-z és X-Y-Z koordinátarendszerhez kapcsolt homogén koordinátás adatai közötti
kapcsolatot az M 1 mátrix a (4.23) és a (4.24) összefüggések felhasználásával az alábbi
egyenlet szerint írja le:
h

h

P x , y , z = M 1 ⋅ P X ,Y ,Z

ahol

, ,

és

, ,

(4.29)
,
a P pont homogén koordinátás helyvektorai. Mátrixos alakban a kijelölt

műveletet elvégezve kapjuk (4.30):
0
⎡1
⎢0 sin α
=⎢
⎢0 − cos α
⎢
0
⎣0

0⎤ ⎡ PX ⎤ ⎡ PX
⎤
⎢
⎥
⎢
⎥
0⎥ ⎢ PY ⎥ ⎢ PY sin α ⎥⎥
h
P x, y ,z
⋅
=
(4.30)
0⎥ ⎢ PZ ⎥ ⎢− PY cos α ⎥
⎥
⎥ ⎢ ⎥ ⎢
1⎦ ⎣ 1 ⎦ ⎣
1
⎦
h
A P x , y , z homogénkoordinátás alakból Descartes koordinátákra visszaalakítva kapjuk (4.31):

, ,
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A Pv pont és a P pont x-y-z koordinátarendszerhez kapcsolt komogénkoordinátás adatai
közötti kapcsolatot az M 2 mátrix a (4.27) és a (4.28) összefüggések felhasználásával az
alábbi egyenlet (4.32) szerint írja le:
h

h

P v = M 2 ⋅ P x, y ,z ,

ahol

(4.32)

a Pv pont homogén koordinátás helyvektora. Mátrixos alakban a kijelölt műveletet

elvégezve kapjuk (4.33):

A

⎡1 0 0 0⎤ ⎡ Px ⎤ ⎡ Px ⎤
⎢0 1 0 0 ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ P ⎥
⎢
⎥ P
⎢ y ⎥
h
(4.33)
P v = ⎢0 0 0 0 ⎥ ⋅ ⎢ y ⎥ = ⎢ 0 ⎥
⎢ Pz ⎥
⎢
1 ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ l − Pz ⎥
⎢⎣0 0 − l 1⎥⎦ ⎣ 1 ⎦ ⎢⎣ l ⎥⎦
homogénkoordinátás alakból Descartes koordinátákra visszaalakítva kapjuk (4.34)

(4.34)
0
A Pk pont és a Pv pont x,y,z koordinátarendszerhez kapcsolt homogénkoordinátás adatai
közötti kapcsolatot az M 3 mátrix a (4.26) és a (4.27) összefüggések felhasználásával az
alábbi egyenlet(4.35) szerint írja le:
h

h

Pk = M 3 ⋅ Pv ,

ahol

(4.35)

a Pk pont homogén koordinátás helyvektora. Mátrixos alakban a kijelölt műveletet

elvégezve kapjuk (4.36):

A

⎤
⎡ Pvx
0
⎤
⎡1 0 0
⎥
⎡ Pvx ⎤ ⎢ P
⎥
⎢0 1 0
0
vy
⎥
⎢
⎢
l ⎥ ⎢⎢ Pvy ⎥⎥ ⎢
l
h
= (l + f ) ⋅ ⎥
P k = ⎢0 0 0 (l + f ) ⋅ ⎥ ⋅
(4.36)
f
⎥ ⎢ Pvz ⎥ ⎢
⎢
f⎥
⎥
⎥ ⎢ ⎥ ⎢
⎢
l
l
⎥
⎥ ⎣1⎦ ⎢
⎢0 0 0
f
f
⎦
⎣
⎦⎥
⎣⎢
homogénkoordinátás alakból Descartes koordinátákra visszaalakítva kapjuk (4.37)

(4.37)
A három mátrix (4.29, 4.32, 4.35) felhasználásával a Pk és PX,Y,Z homogénkoordinátás alakja
közötti kapcsolatot kifejező M e mátrix (4.39) alakban írható fel.
h

h

h

P k = M e ⋅ P X ,Y ,Z = M 3 ⋅ M 2 ⋅ M 1 ⋅ P X ,Y ,Z
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M e = M3 ⋅M 2 ⋅M1

(4.39)

Az M 3 (4.36) és M 2 (4.33) mátrixok összeszorzását elvégezve kapjuk:

0
0
0
⎤
⎡1 0
⎤
⎡1 0 0
1
0
0
0
⎤
⎡
⎥
⎢
⎥
⎢0 1 0
0
0
0
⎢0 1 0 0⎥ ⎢0 1
⎥
⎢
l ⎢
l+ f
l⎥
⎥
⎢
⎥
⎢
(l + f ) ⎥ (4.40)
= 0 0 −
⋅
M 3 ⋅ M 2 = 0 0 0 (l + f ) ⋅
f⎥
f ⎥ ⎢0 0 0 0⎥ ⎢
f
⎢
⎥
⎢
1
⎥
⎢
⎥
⎢
l
l
0 0 −
1⎥ 0 0 − 1
⎥
⎢
⎥ ⎢⎣
⎢0 0 0
l
⎦
f
f
f
⎦
⎣
⎦
⎣
Az M 3 ⋅ M 2 mátrix szorzás eredményét (4.41) az M 1 mátrixszal megszorozva kapjuk M e -t:
0
0
0
0
0
⎡1 0
⎤
⎡1
1
0
0 0⎤ ⎢
⎢0 1
⎥
⎡
0
0
sinα
0
0
⎢
⎥ ⎢0 sinα 0 0⎥ ⎢0
l+ f
l+ f
l
⎥ = ⎢0 cosα
(l + f ) ⋅ ⎥ ⋅ ⎢
0 (l + f )
M e = ⎢0 0 −
f
f ⎥ ⎢0 cosα 0 0⎥ ⎢
f
⎢
⎢
⎥ ⎢
⎥ ⎢
1
l
l
0
0 1⎦ ⎢0 cosα 1
0
⎢0 0 −
⎥ ⎣0
f
f
f
f
⎣
⎦
⎣
Az M e (4.41) mátrix segítségével a keresett transzformáció elvégezhető:
h

h

P k = M e ⋅ P X ,Y , Z

⎤
⎥
l ⎥⎥
(4.41)
f⎥
⎥
⎥
⎦

(4.42)

A kijelölt műveletet elvégezve kapjuk (4.43):
0
⎡1
⎢0
sinα
⎢
l+ f
h
Pk = ⎢0 − cosα
f
⎢
⎢
1
⎢0 − cosα
f
⎣

PX
PX
⎤
⎡
⎤ ⎡
⎤
⎢
⎥
⎢
⎥
P
⎡
⎤
⎥
X
sin
α
P
P
sin
α
0
0 ⎥ ⎢ ⎥ ⎢
Y
Y
⎥
⎥ ⎢
P
l
(l + f )(l − PY cosα) ⎥ (4.43)
l+ f
l
0 (l + f ) ⎥ ⋅ ⎢ Y ⎥ = ⎢− PY ⋅ cosα ⋅
+ (l + f ) ⎥ = ⎢
⎥
f ⎥ ⎢ PZ ⎥ ⎢
f
f⎥ ⎢
f
⎢
⎥
l ⎥ ⎢1⎥ ⎢
cosα l
l − PY ⋅ cosα ⎥
0
⎥
⎥ ⎢
− PY
+
⎥ ⎣ ⎦ ⎢
f ⎦
f
f
f
⎣⎢
⎦⎥ ⎣⎢
⎦⎥
0

0

h

A P k fenti alakját Descartes koordinátákra visszaalakítva kapjuk (4.44):

(4.44)

A kapott összefüggésekből a keresett PX (4.45) és PY (4.46) koordináták kirendezhetők:

Pkx =

Pkx ⋅ l sin α
f ⋅ PX
⇒ PX =
l + PY cos α
f sin α − Pky cos α

(4.45)

Pky =

Pky ⋅ l
f ⋅ PY sinα
⇒ PY =
f sinα − Pky cosα
l + PY cosα

(4.46)

A Pk pont z koordinátájára visszakapjuk a képsík és a vetítési sík távolságát (4.47):
Pkz = l + f
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4.2.2 Kalibrációs transzformáció numerikus geometriai alapon - 2. módszer

Ennek a módszernek a kidolgozásához Dong-Keun K. és munkatársai cikke [24] adta az
ötletet. Az alkalmazandó eljárással a tárgysík és a képsík közötti leképezést úgy tudjuk
megadni, hogy közben eltekinthetünk a két sík egymáshoz viszonyított geometriai
elhelyezkedésétől.
Az előző fejezetben beláttuk, hogy a tárgy és a kép közötti kapcsolat homogén koordináták
alkalmazása mellett egy mátrixszal való szorzással felírható. A tárgysíkon lévő P pont
Descartes-féle koordinátáit jelölje x és y, homogén koordinátáit xh, yh, zh. A P pont képsíkon
lévő Pk képének homogén koordinátáit jelölje xk, yk, zk, ahol zk=1, és ennek megfelelően
Descartes-féle koordinátáit xk, yk (4.48):
,

é

,

,

1

(4.48)

A Pk pont ismert homogén koordinátáit az M mátrixszal szorozva megkapjuk a tárgysík
pontjainak keresett homogén koordinátáit (4.49):
Ph = M ⋅ Pk

(4.49)

A transzformációt leíró 3 x 3-as M mátrix 9 eleméből a jobb alsó elemet 1-nek választjuk, a
többit jelöljük mi-vel (i=1,…8). A mátrixszal való szorzást elvégezve kapjuk a (4.50)
összefüggést.
⎡ x h ⎤ ⎡ m1 m 2 m 3 ⎤ ⎡ x k ⎤ ⎡ m1 x k + m 2 y k + m 3 z k ⎤
⎢ y ⎥ = ⎢m m m ⎥ ⋅ ⎢ y ⎥ = ⎢m x + m y + m z ⎥
(4.50)
5
6⎥ ⎢ k⎥
5 k
6 k⎥
⎢ h⎥ ⎢ 4
⎢ 4 k
⎢⎣ z h ⎥⎦ ⎢⎣ m 7 m8 1 ⎥⎦ ⎢⎣ z k ⎥⎦ ⎢⎣ m 7 x k + m8 y k + z k ⎥⎦
A (4.50) szerinti homogén koordinátákat számoljuk vissza Descartes-féle koordinátákra,

figyelembe véve, hogy zk=1:
xh
y
, és y = h
zh
zh
m x + m2 yk + m3
m x + m5 y k + m6
, és y = 4 k
x= 1 k
m 7 x k + m8 y k + 1
m 7 x k + m8 y k + 1
x=

(4.51, 4.52)
(4.53, 4.54)

A transzformációs mátrix ismeretlen mi elemeinek értékét kalibráció alapján határozzuk meg.
Legyen a tárgysíkon 4 pont (40. ábra), amelyeknek a tárgysíkbeli helye ismert! Ezeket a
pontokat az adott geometriai beállítás mellett lefényképezzük, és meghatározzuk a képsíkbeli
helyüket.
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40. ábra Tárgysíkbeli pontok és képük a képsíkon

A (4.53) és a (4.54) egyenleteket a nevezővel végig szorozva és rendezve kapjuk a (4.55) és a
(4.56) összefüggést:
(4.55)
x k m1 + y k m2 + m3 + 0 ⋅ m4 + 0 ⋅ m5 + 0 ⋅ m6 − x ⋅ x k m7 − x ⋅ y k m8 = x
(4.56)
0 ⋅ m1 + 0 ⋅ m 2 + 0 ⋅ m3 + x k m 4 + y k m5 + m6 − y ⋅ x k m7 − y ⋅ y k m8 = y
A (4.55) és a (4.56) összefüggések alapján a mindkét síkon ismert koordinátájú 4 pontra a 40.
ábra jelöléseivel a (4.57), mátrixos alakú, lineáris egyenletrendszer írható fel.
⎡ x k1
⎢ 0
⎢
⎢ xk 2
⎢
⎢ 0
⎢ xk 3
⎢
⎢ 0
⎢x
⎢ k4
⎢⎣ 0

y k1
0

1
0

yk 2
0

1
0 xk 2
1 0

yk 3
0
yk 4
0

0

0

x k1
0

y k1
0

0 xk 3
1 0
0 xk 4

yk 2
0
yk 3
0
yk 4

0
1

− x1 x k1
− y1 x k1

0 − x2 xk 2
1 − y 2 xk 2
0 − x3 x k 3
1 − y3 xk 3
0 − x4 xk 4
1 − y 4 xk 4

− x1 y k1 ⎤ ⎡ m1 ⎤ ⎡ x1 ⎤
− y1 y k1 ⎥⎥ ⎢⎢m2 ⎥⎥ ⎢⎢ y1 ⎥⎥
− x 2 y k 2 ⎥ ⎢ m3 ⎥ ⎢ x 2 ⎥
⎥⎢ ⎥ ⎢ ⎥
− y 2 y k 2 ⎥ ⎢m4 ⎥ ⎢ y 2 ⎥
=
− x 3 y k 3 ⎥ ⎢ m5 ⎥ ⎢ x 3 ⎥
⎥⎢ ⎥ ⎢ ⎥
− y 3 y k 3 ⎥ ⎢ m6 ⎥ ⎢ y 3 ⎥
− x 4 y k 4 ⎥ ⎢ m7 ⎥ ⎢ x 4 ⎥
⎥⎢ ⎥ ⎢ ⎥
− y 4 y k 4 ⎥⎦ ⎢⎣ m8 ⎥⎦ ⎣⎢ y 4 ⎥⎦

(4.57)

A (4.57) lineáris egyenletrendszer megoldásával megkapjuk az M mátrix mi (i=1,…8)
elemeit. Az eredményeket a (4.53) és a (4.54) egyenletekbe helyettesítve a képpontok
képsíkbeli Descartes-féle koordinátáiból közvetlenül a tárgypontok tárgysíkbeli Descartes-féle
koordinátáit kapjuk.
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4.2.3 Kalibrációs transzformáció iterációval - 3. módszer

Az alábbiakban leírt kalibrációs módszert a BME kutatócsoportjának tagjaként Tamás [83]
fejlesztette ki.
A feladat itt is egy síkgörbén elhelyezkedő pontok helyzetének meghatározása perspektivikus
fényképfelvétel alapján. A fényképen a síkgörbe pontjai egyértelműen meghatározhatóak a
képfeldolgozás eszközeivel. A kérdés az, hogyan lehet következtetni a pont eredeti helyzetére
a fényképfelvétel alapján. A fényképezett sík és a fénykép pontjai között a kölcsönösen
egyértelmű leképezést függvénnyel jellemezhetjük. A függvény zárt alakjának felírásához
szükségesek lennének a fényképezőgép paraméterei, valamint a gép és a sík egymáshoz
képesti pontos elhelyezkedése, mely paraméterek és adatok azonban kellő pontossággal nem
meghatározhatóak. Ezért a pontok eredeti helyének meghatározását számítás helyett
kalibráció alapján végezzük.
A kalibrációhoz fényképezzünk le egy definiált méretű négyzetet a fényképezőgéppel (41.
ábra)! A négyzet sarokpontjai a fényképen rendre A, B, C, és D. Legyen a síkbeli x-y
koordinátarendszerünk középpontja O egyúttal a négyzet középpontja is (az átlók
metszéspontja)! Kérdés, hogyan határozzuk meg egy tetszőleges P pont ζ és η koordinátáját.
Az AB és CD párhuzamos egyenesek a fénykép síkján az O1 pontban, az AD és BC egyenesek
pedig O2 pontban találkoznak. Ha a koordinátarendszer x tengelyének képét a fényképre
képzeljük, akkor az átmegy az O2 ponton, hasonlóan az y tengely az O1 ponton. A P ponton
áthaladó abszcissza vonal átmegy a P ponton és az O2 ponton, az ordináta a P és O1 pontokon
és a koordináta tengelyeket a megfelelő ζ és η koordináta-értékeknél metszi. Ezek a
koordináta értékek azonban az ismeretlen paraméterű nemlineáris leképezés miatt nem
számíthatóak közvetlenül.
Az A, B, C és D pont, valamint az O origó tényleges térbeli helyzetét és a fényképen elfoglalt
helyét egyaránt ismerjük. A koordinátatengelyek négy negyedre osztják a négyzetet, amelyek
közül egy tartalmazza a P pontot. A négy negyed négyzet sarokpontjai ismertek, hiszen az
ábrán például a C’ pont x koordinátája 0, y koordinátája pedig megegyezik az ismert B pont y
koordinátájával. Hasonlóan A’ pont y koordinátája 0, x koordinátája pedig megegyezik az
ismert A pont x koordinátájával.
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41. ábra Numerikus kalibráció iterációval

Látszólag nem jutottunk közelebb a probléma megoldásához, de az A’BC’O négyzet oldala
pontosan fele akkora, mint az eredeti ABCD közt látható négyzeté volt, így P pont
koordinátáira jobb becslést adhatunk, mint eddig (a ζ koordináta A’ és O közé, az η koordináta
O és C’ közé esik). Az A’, B, C’ és O sarokpontok alapján meghatározhatjuk az új négyzet O’
középpontját az A’C’ és az OB átlók meghúzásával. Az O’ középponttal újra négy négyzetre
osztva az A’BC’O négyzetet, az egyik tartalmazza P pontunkat és ennek sarokpontjai egy még
jobb becslést adhatnak a koordinátákra.
A négyzetek felosztását folytathatjuk. Az, hogy a résznégyzetek közül melyik tartalmazza a P
pontot, teljesen mindegy, a fentiekben is csak az ábra jelöléseivel való kapcsolat céljából
került részletezésre a speciális elhelyezkedés. A felosztás finomításával egyre jobb és jobb
becslés adható a pont eredeti ζ és η koordinátáira. A helyzet pontos meghatározásának csak a
fénykép felbontása (pixelszáma) szab határt. Az A, B, C és D kalibrációs pontok segítségével
bármely P pont helyzete meghatározható. A fenti iterációs módszer jól programozható és
gyors számítási algoritmust biztosít a pontkoordináták meghatározására, ezért különösen
alkalmas a testszkennerrel készített fényképek számítógépes kiértékeléséhez.
4.2.4 Kalibrációs transzformáció beazonosítással - 4. módszer

A képkiértékelés és kalibráció egy lehetséges módja, ha a teljes mérési zónában, adott
lépésközzel a valódi és a képsíkbeli pontokat megfeleltetjük egymásnak. A vizsgálatok során
–az emberi test méretei alapján megválasztott méretű- 400 mm széles és 200 mm mély mérési
zónán belüli területre a lépcső-etalon segítségével egy 10×10 mm-es virtuális hálózatot
fektettem azáltal, hogy a lépcső-etalont a bázissíkkal párhuzamosan minden képkészítési fázis
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után 10 mm-rel eltoltam. Az áthelyezések pontosságát vezetősínnel és mérőhasábokkal
biztosítottam. Az így keletkező hálózat egy részletét mutatja a 42. ábra.

42. ábra A lépcső-etalon lépcsőfokainak csúcspontjai a valós mérőzónában

Az ábrán az azonos színű csomópontok a lépcsőfokok csúcspontjait jelölik a lépcső-etalon
egy adott helyzetében. Ennek megfelelően a hálózat minden csomópontjának koordinátái
ismertek. Az etalonon megjelenő lézervonal lefényképezésével ugyanennek a hálózatnak a
perspektíva következtében torzult és a fényképezés miatt méretarányában megváltozott képét
rögzítjük lépésenként. Egy adott geometriai beállítás mellett a lépcső-etalont a 42. ábra
szerinti helyzetekben lefényképezve és a lépcsőfokok csúcspontjait egy képen összesítve
kapjuk meg a 43. ábrán látható képet, azaz azt, hogy hogyan néz ki a 42. ábrán szemléltetett
hálózatrészlet a képsíkon.

43. ábra A lépcső-etalon lépcsőfokainak képen mért koordinátái pixel-ben
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A mérés eredményeként egy adatállományhoz jutottam, amelyben a 10×10 mm-es virtuális
hálózat minden egyes csomópontjához hozzárendeljük a valós x és y koordinátáikat mm-ben,
valamint a képsíkon mérhető xk és yk koordinátáikat pixelben. A kapott eredmények
felhasználásával a képsíkon, a mérőzónának megfelelő területen belül található bármely pont
valós x-y koordinátái meghatározhatóak. A csomópontokra eső pontok koordinátái
automatikusan adódnak. A csomópontok közé, azaz a 10×10 mm-es hálónégyzetek belsejébe
eső pontok koordinátáinak meghatározását a hozzájuk legközelebb eső 4 csomópontot
felhasználva lineáris interpolációval végezhetjük, azzal a feltételezéssel, hogy a ruhaiparban
szükséges pontossághoz ez megfelel. A 44. ábrán az A, B, C és D tárgysíkbeli, valamint az A’,
B’, C’ és a D’ képsíkbeli pontok koordinátái a mérésből ismertek.

44. ábra Egy 10×10 mm-es hálónégyzet a tárgysíkon és a képsíkon, jelölések a hálónégyzet
belsejébe eső P’ pont valós koordinátáinak számításához

A P pont koordinátáinak számítása során felhasználjuk azt, hogy a képsíkon - a fénykép
speciális beállítása miatt - az A’ és D’ pontok, valamint a B’ és C’ pontok y’ koordinátái
azonosak, azaz

=

és

=

. Ezzel a (4.58) összefüggés felírható.
y '− y ' A
y − yA
=
y'B − y' A
yB − yA

(4.58)

(4.58)-t átrendezve kapjuk a P pont y koordinátáját (4.59).
y=
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A P pont x koordinátájának meghatározásához először az x'C,D és az x'A,B segédpontok x
irányú koordinátáját számítjuk ki (4.60):

x'C , D − x' D
x'C − x' D

y'− y' A
y ' B − y' A

=

(4.60)

(4.60)-t átrendezve kapjuk a (4.61) összefüggést.
x 'C ,D =

( y '− y ' A ) ⋅ ( x ' C − x ' D )
y'B − y' A

+ x'D

(4.61)

Továbbá:

x' A, B − x' A
x' B − x' A

=

y'− y' A
y' B − y' A

(4.62)

(4.62)-t átrendezve kapjuk:
x ' A, B =

( y '− y ' A ) ⋅ ( x ' B − x ' A )
y'B − y' A

+ x' A

(4.63)

Végül a (4.61) és (4.63) felhasználásával felírhatjuk a (4.64) összefüggést.

x'− x' A, B
x'C , D − x' A, B

=

x − xA
xD − x A

(4.64)

A (4.64)-t átrendezve megkapjuk a P pont x koordinátáját (4.65):

x=

(x'−x' )⋅ (x
A, B

D

− xA )

x'C , D − x' A, B

+ xA

(4.65)

4.3 A mérések és a mérési eredmények kiértékelése
Ebben a fejezetben mutatom be a méréseim célját és menetét, illetve a mérések során kapott
értékek 4.2. fejezetben ismertetett módszerekkel történő feldolgozását, kiértékelését. A fejezet
végén a 4 módszert a kapott eredmények alapján összehasonlítom és értékelem.
4.3.1 A mérés célja

Az összehasonlító mérések célja annak a kiértékelési módszernek a kiválasztása, amelyik
segítségével a vizsgált test méretei a legpontosabban és leggyorsabban meghatározhatók. A
mérések során kapott képek kiértékelését és kalibrációját a 4.2. fejezetben ismertetett, 4
különböző módszerrel végeztem. Munkám során ezt a 4 különböző kiértékelési módot
elemzem és hasonlítom össze.
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A vizsgálatnál figyelembe vettem, hogy a szkenner ruhaipari alkalmazásra készül, így nem
szükséges a gépészetben szokásos nagy mérési pontosság, a relatív hiba megengedhető, max.
értéke ± 1. A mérések pontossága függhet attól, hogy a kamera milyen távol van a
bázisvonaltól (L), illetve milyen szögben áll a vízszinteshez képest (α). A mérésekhez ezeket
a paramétereket a 3. fejezetben ismertetett, idevonatkozó eredményeim alapján, α=30°-ra és
L= 1000 mm-re állítottam be.
4.3.2 A kamera adatai

A szükséges mérésekhez a fényképek 'CANON PowerShot S70' típusú kamerával készültek.
A kamera adatai:
A kamera típusa:

CANON PowerShot S70

A CCD felbontása:

2048*1536 pixel

A CCD mérete:

7,18*5,32 mm

A kamera fókusztávolsága:

5,8 mm - 20,7 mm

4.3.3 Első méréssorozat: lépcső-etalonnal

Az első méréssorozatban a beazonosításos kiértékelés módszeréhez szükséges kalibrációs
méréseket végeztem el a lépcső-etalon (17. ábra, 3.) segítségével. Az etalont egyik
befogójával a bázisvonalra illesztve helyeztem el a tárgysíkon. A megfelelően kialakított
geometriai elrendezés mellett a fényképek megközelítőleg a kamera látószögének teljes
szélességében az etalon szakaszos, 10 mm-enkénti eltolásával (45. ábra) készültek. Az etalon
helyének pontos beállíthatóságát azzal biztosítottam, hogy mind a bázissíkra, mind az etalon
bázissíkkal érintkező befogójára mérőlécet erősítettem. A kapott fényképekről a hasáb
lézervonal által kijelölt pontjainak koordinátáit pixelekben az általam kidolgozott
képfeldolgozó program segítségével határoztam meg. A program megjeleníti a lézervonal
által átszelt összes pont x és y koordinátáját két külön oszlopban. A pontsorokból a program
segítségével kiválasztottam a lépcsőzet csúcspontjainak koordinátáit. A kalibráció
elvégzésével meg lehet adni a lépcsőzet csúcspontjainak helyét a képen és a valóságban.

Szabó Lajos

75

PhD érteekezés

A mérési
m
eredméények kiértékkelésének módszerei
m

45. ábra A mérés során a lépcső-etalo
onról készítettt fényképek

4.3.4 Második
M
m
méréssoroza
at: négyzet--etalonnal
A másoodik mérésssorozatban a négyzett-etalon (17
7. ábra, 1.)) alkalmazásával készzültek a
kalibrácciós fényképpek (46. ábbra). A négyyzet-etalon használatárra a numerikkus és az an
nalitikus
geometrriai alapú valamint
v
az iterációval történő kallibrációs traanszformáciió módszerééhez van
szükségg.

4 ábra A néégyzet-etalonrról készült kép
46.
pek normál megvilágításba
m
an

Az elsőő képhez a négyzet-eta
n
alont egyik oldalával a bázisvonallhoz illeszteettem úgy, hogy az
oldalfelező pont azz origóba essen. A máásodik képh
hez a négyzzet-etalon saarkait illeszztettem a
bázisvonalra az oriigóhoz képeest szimmetrrikusan.

Szabó Lajos

76

PhD érteekezés

A mérési
m
eredméények kiértékkelésének módszerei
m

4.3.5 Harmadik
H
méréssorozat: félkör--etalonnal
A harm
madik mérésssorozatban a félkör-etaalonról (17. ábra, 2.) kéészültek fénnyképek a 18.
1 ábrán
látható elrendezésbben. Az etallont egyenees oldalával a bázisvonnalhoz illeszztettem az origóhoz
o
s
usan.
képest szimmetriku
A

fénnykép

(47..

ábra)

k
képfeldolgo
ozás

után

az

egysszerűbb

kiiértékelhető
őség

és

összehaasonlíthatósáág érdekébeen a félkör-eetalon képéén egyenleteesen elosztvva kiválaszto
ottam 15
pontot (48.
(
ábra). A további feldolgozáso
f
okat ezen a 15 ponton végeztem
v
ell.

4 ábra Lézeervonallal meggvilágított féllkör-etalonróll készült képeek
47.
nor mál megvilággításban és meegvilágítás néélkül

ok meghatározzása
48. ábra A vizsggálandó ponto
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4.3.6 A fényképen mérhető méretek értelmezése

A fényképen értelmezhető koordinátarendszereket az 49. ábra szemlélteti.

yk
K*

képsík

bázis vonal képe

Geometriai origó
K

x*

xk

Pky
Pk

y*

Pkx

K*: a kép saját koordináta-rendszerének (x*, y*) kezdõpontja.
K: a kép geometriai koordináta-rendszerének (xk, yk) kezdõpontja.
49. ábra A fényképen mérhető méretek értelmezése

A képről a Pk pont koordinátáit (Pkxpixel, Pkypixel) pixelekben lehet meghatározni, amelyeket a
CCD adatait figyelembe véve az alábbi összefüggéssel (4.66), (4.67) számítom át mm
mértékegységre.
Pkx= Pkxpixel* xp, ahol xp=0,003505859 [mm/pixel]

(4.66)

Pky= Pkypixel* yp, ahol yp =0,003463544 [mm/pixel]

(4.67)

A félkör-etalonról készített képen meghatároztam a kiválasztott pontok koordinátáit pixelben,
illetve a fenti összefüggésekkel mm-ben. Az eredményeket a 9. táblázat foglalja össze. A
lefényképezett félkör-etalon felső élének közepébe helyeztem az origót, amelynek helyét a
normál megvilágítású képről határoztam meg (47. ábra).

Szabó Lajos

78

PhD értekezés

Pontok

P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
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P10
P11
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P14
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K
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Képről leolvasott
koordináták
x*
[pixel]

y*
[pixel]

2244
2156
2068
1980
1892
1804
1716
1628
1540
1452
1364
1276
1188
1100
1012
1022

1539
1601
1645
1677
1700
1715
1724
1728
1723
1713
1697
1673
1640
1596
1532
783

Az origó
áthelyezése utáni
koordináták
xk
yk
[pixel]
[pixel]

616
528
440
352
264
176
88
0
-88
-176
-264
-352
-440
-528
-616
0

311
373
417
449
472
487
496
500
495
485
469
445
412
368
304
0

A CCD-n kapott
koordináták
xk
[mm]

3,265
2,799
2,332
1,866
1,399
0,933
0,466
0,000
-0,466
-0,933
-1,399
-1,866
-2,332
-2,799
-3,265
0

yk
[mm]

-1,652
-1,981
-2,214
-2,384
-2,507
-2,586
-2,634
-2,655
-2,629
-2,576
-2,491
-2,363
-2,188
-1,954
-1,614
0

9. táblázat A félkör-etalon 15 pontjának koordinátái a képsíkon

4.3.7 Az analitikus geometriai alapú kalibrációs transzformáció alkalmazása

A transzformáció elvégzéséhez először a 4.2.1-es pontban ismertetett kalibrációt kell
elvégezni. A számítások elvégzéséhez szükséges k1, k2 és k3 értékét a 46. ábra bal oldalán
látható normál megvilágításban készült képről határoztam meg és az (4.66) és (4.67)-es
összefüggésekkel számítottam át mm-re. A leolvasott értékek a következők:
k1=

1127 [pixel] =

5,97 [mm]

k2 =

1728 [pixel] =

9,16 [mm]

k3 =

928 [pixel] =

4,93 [mm]

A kapott értékeket és a négyzet-etalon ismert méretét az α, l és f értékek kiszámításához
szükséges (4.68), (4.69) és (4.70)-es összefüggésekbe helyettesítettem:

α = arcsin
l = 400
f = 5,97

Szabó Lajos

4,93
= 32,55 0
9,16

(4.68)

9 ,16 cos 32 ,55 0
= 966 mm
9 ,16 − 5,97

(4.69)

9 ,16 cos 32 ,55 0
= 14 , 45 mm
9,16 − 5,97

(4.70)
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A félkör-etalon kiválasztott pontjainak eredeti PX és PY koordinátaértékei kiszámításához a
paraméterek értékeit behelyettesítettem a (4.45) és (4.46)-es összefüggésekbe (4.2.1-as pont).
A 10. táblázatban foglaltam össze a számított valós koordinátákat, amelyeket az 50. ábrán
ábrázoltam.
Pontok
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15

Pkx
[mm]
3,26
2,80
2,33
1,87
1,40
0,93
0,47
0
-0,47
-0,93
-1,40
-1,87
-2,33
-2,80
-3,26

Pky
PX
[mm]
[mm]
1,65 184,04
1,98 153,14
2,21 125,02
2,38
98,56
2,51
73,16
2,59
48,44
2,63
24,12
2,66
0
2,63 -24,14
2,58 -48,49
2,49 -73,25
2,36 -98,74
2,19 -125,31
1,95 -153,50
1,61 -184,67

PY
[mm]
-173,034
-201,468
-220,654
-234,124
-243,565
-249,626
-253,213
-254,802
-252,815
-248,812
-242,344
-232,468
-218,501
-199,235
-169,711

10. táblázat Az analitikus geometriai alapú kalibrációs transzformációval számított értékek
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50. ábra A félkör-etalon kiválasztott pontjai analitikus geometriai alapú kalibrációs transzformációval
meghatározva (fekete vonal: 250 mm sugarú körív)

A transzformált pontok láthatóan elég jól illeszkednek a 250 mm sugarú körívre, a kör
alakhoz képest csak minimális eltérés figyelhető meg.
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4.3.8 Numerikus geometriai alapú méréskiértékelés alkalmazása

A numerikus geometriai alapú méréskiértékelést a 4.2.2-es fejezetben leírtak szerint
végeztem. Első lépésként a négyzet-etalon alkalmazásával a kalibrációt kell elvégezni, ehhez
az előző módszernél is használt normál megvilágítású képről olvastam le a sarokpont
koordinátáit (11. táblázat):

Pontok
1
2
3
4

x
[mm]

y
[mm]

200
200
-200
-200

0
-400
-400
0

xk
[mm]

yk
[mm]

2,987
4,640
-4,518
-2,987

0
-4,928
-4,944
0

11. táblázat Négyzet-etalon sarokpontjainak koordinátái

A leolvasott értékeket a (4.57) szerinti 8 ismeretlenes egyenletrendszerbe helyettesítettem,
amelyből matematikai program segítségével határoztam meg a transzformációs mátrix
keresett mi (i=1,…8) értékeit.
Az így kapott mi (i=1,…8) értékeket (12. táblázat), és a félkör-etalon képéről leolvasott
szükséges értékeket a (4.53) és a (4.54)-es összefüggésekbe helyettesítve számíthatók a
kiválasztott 15 pont valódi x és y koordinátái. A kapott eredményeket a 13. táblázatban
összesítettem és az 51. ábrán ábrázoltam.

m1 [-]
m2 [-]
m3 [-]
m4 [-]
m5 [-]
m6 [-]
m7 [-]
m8 [-]
m9 [-]

66,964
0,885
-0,210
0
124,253
0
0
-0,108
1

12. táblázat A kiszámított m i értékek

Szabó Lajos

81

PhD értekezés

A mérési eredmények kiértékelésének módszerei

Pontok
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15

xk
[mm]
3,265
2,799
2,332
1,866
1,399
0,933
0,466
0
-0,466
-0,933
-1,399
-1,866
-2,332
-2,799
-3,265

yk
[mm]
-1,652
-1,981
-2,214
-2,384
-2,507
-2,586
-2,634
-2,655
-2,629
-2,576
-2,491
-2,363
-2,188
-1,954
-1,614

x
[mm]
184,29
152,87
124,35
97,55
71,85
46,88
22,34
-1,99
-26,30
-50,80
-75,70
-101,30
-127,96
-156,20
-187,37

y
[mm]
-174,31
-202,90
-222,18
-235,70
-245,17
-251,23
-254,81
-256,37
-254,34
-250,29
-243,75
-233,78
-219,73
-200,33
-170,63

13. táblázat A numerikus alapú geometriai transzformációval számított értékek

0
-250

-200

-150

-100

-50

0

50

100

150

200

250

-50

y tengely [mm]

-100
-150
-200
-250
-300

x tengely [mm]
51. ábra A félkör-etalon kiválasztott pontjai numerikus geometriai alapú kalibrációs transzformációval
meghatározva (fekete vonal: 250 mm sugarú körív)

A kapott pontok az előző módszerrel kapott eredményekhez hasonlóan szintén jól
illeszkednek a körívre.
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4.3.9 Iterációval történő kalibrációs transzformáció alkalmazása

A 4.2.3-as pontban leírt elv alapján Tamás programjával [84] történt a kiértékelés. A
alkalmazott programhoz az 52. ábrán látható kalibrációs fénykép készült. A program először a
hasáb 4 sarokpontját keresi meg, amelyek alapján elvégzi a kalibrációt, majd ez alapján
számítja a szükséges értékeket.

52. ábra Kalibrálás az iterációs módszernél

A programmal kapott eredményeket a 14. táblázat foglalja össze és az 53. ábra szemlélteti.
Pontok
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15

x
[mm]
220,46
190,41
158,88
126,25
94,57
61,06
30,75
0
-30,75
-61,06
-94,60
-126,36
-159,18
-191,06
-221,56

y
[mm]
-122,20
-165,52
-196,20
-218,68
-234,08
-244,88
-250,43
-252,29
-250,44
-244,91
-234,15
-218,86
-196,57
-166,09
-122,81

14. táblázat Az iterációs módszerrel kapott értékek
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m
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53. ábra A félkör-etalo n kiválasztottt pontjai iteráációs transzforrmációval meeghatározva
(fekete vonnal: 250 mm s ugarú körív)

Az ereddményül kappott pontok láthatóan jóól illeszkedn
nek a 250 mm
m sugarú kkörívre.
4.3.10 Kalibráció
K
s transzforrmáció beazzonosítássa
al alkalmazzása
A 4.2.44-es pontbann leírt levezetés alapjáán végeztem
m a méréskkiértékelést. A keresettt pontok
valódi környező
k
poontjait az 544. ábráról olvastam
o
le, illetve a kéépsíkbeli köörnyező pon
ntjait – a
diagram
mot készítő – pixelérttékek leolvvasására alk
kalmas programmal hhatároztam meg. A
keresettt pontok x, y koordinátááinak számíítását a (4.6
65) és (4.59)) összefügggésekkel vég
geztem a
leolvasoott értékek behelyettesí
b
ítésével.

54. ábra Az eltollogatott lépcs őfokoknak éss a félkör kiváálasztott pontjjainak a koorddinátái a képssíkon

Szabó Lajos

84

PhD értekezés

A mérési eredmények kiértékelésének módszerei

A keresett x és y értékeket, illetve a számításukhoz szükséges további értékeket a 15. és 16.
táblázatban foglaltam össze és az eredményeket az 55. ábrán szemléltettem.
Környező pontok a tárgysíkon

Környező pontok a képsíkon

xA

yA

xB

yB

xC

yC

xD

yD

x'A

y'A

x'B

y'B

x'C

y'C

x'D

y'D

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[pixel]

[pixel]

[pixel]

[pixel]

[pixel]

[pixel]

[pixel]

[pixel]

P1

200

120

200

130

190

130

190

120

1381

901,0

1383

909,0

1365

909,4

1363

900,5

P2

170

160

170

170

160

170

160

160

1336

935,4

1339

944,8

1320

944,5

1319

935,3

P3

140

190

140

200

130

200

130

190

1287

963,0

1287

972,4

1270

972,0

1267

962,2

P4

110

200

110

210

100

210

100

200

1230

971,4

1232

981,3

1212

980,9

1212

970,6

P5

80

220

80

230

70

230

70

220

1175

990,0

1177

1000,6

1155

999,8

1156

1089,4

P6

60

230

60

240

50

240

50

230

1136

999,4

1136

1010,1

1117

1009,7

1117

999,2

P7

30

240

30

250

20

250

20

240

1078

1008,5

1076

1019,3

1056

1018,9

1057

1007,8

P8

10

240

10

250

0

250

0

240

1033

1007,0

1033

1017,9

1013

1018,4

1015

1006,4

P9

-20

240

-20

250

-30

250

-30

240

975

1005,2

973

1016,0

953

1015,4

955

1004,4

P10

-40

230

-40

240

-50

240

-50

230

938

993,3

935

1004,3

917

1003,8

918

993,2

P11

-70

230

-70

240

-80

240

-80

230

880

991,7

878

1002,4

858

1001,5

861

991,1

P12

-100

220

-100

230

-110

230

-110

220

825

979,8

822

990,0

803

989,5

806

979,1

P13

-130

200

-130

210

-140

210

-140

200

773

958,6

772

968,2

753

967,6

757

958,1

P14

-160

180

-160

190

-170

190

-170

180

728

937,5

723

946,9

705

946,6

709

937,2

P15

-200

140

-200

150

-210

150

-210

140

672

900,0

669

908,6

652

908,6

655

900,1

Pontok

15. táblázat A keresett 15 ponthoz tartozó 4-4 környező pont a tárgy- és a képsíkban

Pontok
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15

xk
[pixel]
1379
1328
1277
1226
1175
1124
1073
1022
971
920
869
818
767
716
665

yk
[pixel]
903
938
963
980
993
1001
1007
1009
1008
1002
994
982
964
940
905

y
[mm]
-122,05
-163,43
-190,38
-209,23
-223,25
-232,62
-238,96
-241,93
-241,98
-238,69
-232,39
-222,09
-206,00
-183,01
-145,33

x'CD
[-]
1363,41
1319,34
1267,11
1212,00
1155,67
1117,00
1057,10
1014,61
954,60
917,13
860,28
805,37
754,60
707,79
653,40

x'AB
[-]
1381,41
1337,03
1287,00
1231,85
1175,65
1136,00
1078,21
1033,00
974,60
935,39
879,52
824,37
772,40
726,49
670,40

x
[mm]
198,66
164,89
134,97
107,05
79,67
53,68
27,53
4,02
-21,80
-48,43
-75,47
-103,35
-133,03
-165,61
-203,18

16. táblázat A beazonosításos képkiértékeléssel kapott értékek
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55. ábra A félkör-etalon kiválasztott pontjai beazonosításos képkiértékeléssel meghatározva
(fekete vonal: 250 mm sugarú körív)

A kapott pontok jelentős eltérést és torzulást mutatnak a 250 mm sugarú körívhez képest.
4.3.11 A kalibrációk ellenőrzése, méret- és alakeltérés elemzése

A kalibrációs módszerek összehasonlítása céljából a félkör-etalont alkalmaztam a mérés
tárgyaként. A félkör-etalonról készített képről (47. ábra) a vizsgálathoz 15 pontot
választottam ki. A kiválasztott 15 pontnak a 4.2. fejezetben ismertetett módszerekkel
meghatároztam a valós tárgysíkbeli koordinátáit. A 56. ábra a 4 módszerrel kapott
eredményeket szemlélteti. A 15 pontot közelítő görbével kötöttem össze, így jobban
összehasonlítható a fekete vonallal jelölt, a félkör-etalon névleges sugarának megfelelően
megrajzolt görbével.

56. ábra A 4 módszerrel kapott értékek összehasonlítása
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A kalibrációs transzformáció módszereinek pontosabb összehasonlításához egy regressziós
méret- és alakhűség meghatározó eljárást alkalmaztam. A regressziós eljárás segítségével
megkerestem a kiválasztott 15 pontot legjobban közelítő kör sugarát és középpontját, majd
vizsgáltam a 15 pont ehhez viszonyított eltérését.
Legyen a legjobban közelítő kör sugara R0, középpontjának koordinátái x0 és y0! Számítsuk ki
a mérés eredményeként kapott Pi(xi,yi) pontok távolságát ettől a középponttól, és jelöljük a
távolságot Ri-vel (4.71)!
Ri = ( x i − x 0 ) 2 + ( y i − y 0 ) 2

(4.71)

ahol xi, yi, i=1, ….15, a módszerekkel kapott pontok koordinátái.
Ahhoz, hogy megkapjuk a közelítő kör sugarát és középpontjának koordinátáit, az alábbi
összefüggés (4.72) minimumát kell meghatározni:
15

∑R −R
i =1

i

0

= min

(4.72)

Azért, hogy számítógéppel könnyen számítható legyen, a (4.72) helyett a minimumkeresés
szempontjából hasonlóan alkalmazható (4.73) összefüggést alkalmaztam.
15

(

Δ R = ∑ Ri2 − R0
i =1

) = min

2 2

(4.73)

A regressziós számítás során azt az x0, y0, R0 érték-hármast kerestem, amely mellett a (4.10)
összefüggésben szereplő ΔR minimális. A minimumot – az Excel program Solver nevű
bővítményének segítségével – iterációval kerestem, kezdő értékként a 17. táblázat szerinti
névleges értékeket felhasználva.
x0n
[mm]
0

y0n
[mm]
0

Rn
[mm]
250

17. táblázat A vizsgált félkör névleges paraméterei

A számítás eredményeit a 18. táblázat foglalja össze és az 57. és 58. ábra szemlélteti. A
táblázatban szereplő SR az Ri sugárértékeknek a legjobban közelítő kör R0 sugarához képest
számított szórása.
Módszerek
1. módszer
2. módszer
3. módszer
4. módszer

x0-x0n
[mm]
1,40
0,14
-0,50
-10,42

y0-y0n
[mm]
-8,09
-7,32
0,77
-1,67

R0
[mm]
246,04
248,38
253,18
239,55

R0-Rn
[mm]
-3,96
-1,62
3,18
-10,45

SR
ΔR
[mm]
[mm2]
0,28 270002,65
0,25 220175,77
0,15
83649,78
0,98 3067906,19

18. táblázat Regresszióval kapott értékek
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A regressziós méret- és alakhűség elemzés alapján jól értékelhetőek az egyes módszerekkel
kapott eredmények. A szórásértékek (SR) és a 57. ábra alapján is megállapítható, hogy az első
három módszerrel kapott eredmények jó közelítéssel kör alakot adnak, azaz alakhűség
szempontjából megfelelőek. Az első három módszer mérethűség szempontjából is megfelelő,
azaz a regressziós kör sugarának eltérése a névleges sugártól még az elfogadható tartományon
belül van. Az 58. ábra a kiszámított sugárértékeket pontonként szemlélteti.

Rn

57. ábra Regressziós számítással kapott sugárértékek átlaga és szórása

A 4. módszer adja láthatóan a valóságosat legkevésbé megközelítő eredményeket. Ennek a
módszernek az előnye az lehetne, hogy nem érzékeny a geometriai beállítás pontosságára és
kiküszöböli az optika esetleges torzítását, hiszen a teljes mérési tartományban feltérképezzük
a kamera leképezését. Ezzel az előnnyel szemben azonban a mérések bizonysága szerint
sokkal nagyobb hátrány, hogy ehhez a módszerhez nagyon sok kalibrációs képet kell
készíteni, és ezt a sok képet ki kell értékelni, ami nemcsak, hogy sok munkát, de sok
hibalehetőséget is jelent.
Az első módszerrel kapott eredmények méret- és alakhűség szempontjából is elfogadhatóak.
A módszer hátránya azonban, hogy az eredményeket jelentősen befolyásolja a kamera
geometriai elhelyezésének, beállításának pontossága, valamint az, hogy több oldalról történő
egyidejű szkennelés esetén nehezen kezelhető.
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58. ábra A 4 módszerrel kapott értékek összehasonlítása

A valóságos értékeket legjobban közelítő eredményeket a 2. és a 3. módszer adta. A
regressziós kör sugarát illetően a 2. módszer, a sugarak szórását illetően a 3. módszer áll a
ranglista élén. A kiemelkedően alacsony szórás miatt a mérőberendezéssel támasztott
követelményeknek legjobban megfelel az iterációs módszer. Különbség mutatkozik a
számítógépes feldolgozás időszükségletében, ebben a tekintetben az iterációs módszert
gyorsabb algoritmusával megelőzi a numerikus geometriai transzformáció. A két módszer
egyaránt alkalmazható a felület-meghatározó mérőberendezés kalibrációs transzformáció
eljárásaként.

5. A mérési eljárás alkalmazásai
A 3. és 4. fejezetben bemutatott munkám alapján - ahol a felületbeolvasó mérőberendezés
legjobb beállításainak meghatározását vezettem végig - a BME-n két különböző mérési
területre alkalmazható mérőberendezést is kifejlesztettünk [84, 85]. A Sylvie 3D Drape Tester
egyedülálló módon tudja a kelmék redőződési tulajdonságait vizsgálni, míg a Sylvie 3D Body
Scanner az emberi test méreteinek beolvasására alkalmas.

5.1 A Sylvie 3D Drape Tester
A BME-n kifejlesztett Sylvie 3D Drape Tester [86, 87] 3D-s térbeli szkennelés alapján
egyrészt a textilanyagok redőződését méri, másrészt alkalmas a textíliák számítógépes
szimulációjához

szükséges

mechanikai

paraméterek

meghatározására

is.

A

mérőberendezéshez kapcsolódó számítógépes programrendszer a beolvasott térbeli adatok
alapján először rekonstruálja a redőződő textília térbeli alakját, kiszámítja az esési tényezőt és
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a többi tényezőt, majd a szimulációs programot módszeresen változtatott paraméterekkel
addig futtatja, amíg meg nem találja a rekonstruált alakot legjobban megközelítő szimulált
alakot. Az ehhez a szimulált alakhoz tartozó mechanikai paraméterek a vizsgált textília
keresett szimulációs paraméterei. A mérőrendszer továbbfejlesztése, tesztelése és finomítása
jelenleg is még folyamatban van.
A Sylvie 3D Drape Testert az 59. ábra szemlélteti. A berendezés 180 mm átmérőjű, kör alakú
asztala a mérés előkészítése során az alaplapba süllyesztve, azzal egy síkot képezve
helyezkedik el. A 300 mm átmérőjű, kör alakú vizsgálandó kelmét úgy kell az asztalra
helyezni, hogy közepét egy tű segítségével pontosan az asztallap közepéhez kell illeszteni,
ügyelve arra, hogy a kelme lánc és vetülék fonalai az előírt iránnyal párhuzamosak legyenek.
Az asztal felemelését a számítógéppel vezérelt motor végzi, ezzel biztosítva van, hogy a
textília redői mindig ugyanazzal a sebességgel, azonos dinamikai viszonyok között
alakulhassanak ki. A mérés során a mérőkereten elhelyezett 4 db lézer vonalsugárzó
vízszintes síkban egy fényvonalat vetít a kelmére, amelyet a mérőkereten, a vonalsugárzók
felett elhelyezett, 4 db kamera lefényképez. A keret magasságát beállított lépésközzel léptetve
a berendezés a redőződő textíliát végigpásztázza és ezzel annak felületét beolvassa. A
számítógéppel vezérelt berendezés egy fekete műszerházba van beépítve, ezáltal biztosítva
van, hogy a mérés folyamán a mérőtérben sötét legyen. A képek minden fényképezési lépés
után áttöltődnek a számítógépbe.
Mozgó asztal
Kamerák

Mozgó keret

A lézerrel
megvilágított sík

Vonallézerek

59 ábra Sylvie 3D Drape Tester

A képfeldolgozó szoftver a kamerák által 4 oldalról rögzített képeket (60. ábra baloldal) a
kalibrációs adatok figyelembevételével feldolgozza, majd a metszetet jellemző görbe pontjait
a 4 képből nyert adatokat szintenként egy állományba egyesíti. Az aktuális szinteknek
megfelelő pontfelhőre polár-koordináta rendszerben Fourier sort fektetve kapható meg a
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görbe. Az
A aktuális szinten megghatározott pontfelhő az
a 60. ábra jobb-,
j
és a kközelítő görrbe a bal
oldalán látható.

60. áb
bra A kereszttmetszet négyy oldali képe és
é az összeállíított metszet- vonal.

C
Drappe Meter–tőől eltérően alá
a lát az
A berenndezés az olldalról valóó fényképezéés miatt a Cusick
asztalnaak, így akkoor is számoolható az esési tényező
ő, ha a kelm
me redői az asztal alá hajlanak.
h
Ilyen esetben
e
előőfordulhat, hogy az esési tény
yező negatíív értéket vesz fel, ami itt
értelmezzhető.

5.2 A Sylvie 3D
D Body Scaanner
A berenndezést [199] eredetilegg az egyeddi méretvéteelhez fejlesztette ki a BME-n ug
gyanaz a
kutatócssoport, minnt amelyik a Sylvie 3D
D Drape Tesstert is készzítette. A beerendezés működési
m
elve lénnyegében ugyanaz,
u
miint a redőzőődés-mérő műszeré, azzzal a lényyeges külön
nbséggel,
hogy ezzzel a szerrkezettel em
mberek, illletve embeer méretű tárgyak
t
térbbeli felülettét lehet
beolvasni. Ez teszzi lehetővéé, hogy máás asztal és
é kelmemééret mellettt is elvégeezhető a
redőződdés mérése.
A mérőőberendezéss három fő részből álll (61. ábra)). Az első rész
r
a bereendezés mechanikai
szerkezeete, amelynnek egy alumíniumbóól készült keret biztoosítja a meegfelelő stabilitást,
továbbáá az optikkai egység megvezetééséhez a szükséges
s
méretpontoosságot és felületi
minőségget. A másoodik fő rész az optikaai egység, amely
a
magáában foglaljja a mozgó keretet,
valaminnt a rászereelt 4 db voonallézert és
é a képeket készítő 4 db kameerát. Ezek rögzített
távolsággban és meghatározot
m
tt szögben állnak eg
gymáshoz képest,
k
és a mérés folyamán
fo
függőleges irányban együttesen mozoggnak fel éss le. A szerkezet harrmadik fő része a
számítóógépes vezéérlő, adatgyyűjtő és kiéértékelő ren
ndszer, am
mely megegyyezik a Sy
ylvie 3D
Drape Tester-ével,
T
, ezáltal azz azonos köörülmények
k között vaaló mérés a két beren
ndezéssel
technikaailag megallapozott.
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Mozgó
keret

Kamera

Vonallézer

Kamerák

61. ábra Sylvie 3D Body Scanner

5.3 Az esési tényező méretfüggésének vizsgálata
Ebben a fejezetben bemutatásra kerül az esési tényező általános ismertetése mellett egy
kereskedelmi forgalomban kapható szerkezet, a Cusick Drape Meter [87, 88]. A redőződés
általában a kelmék gravitáció hatására kialakuló 3D-s alakváltozása. A redőződést általában
egy szokásos kelme- és asztalméret mellett mérik. Egy anyagot jellemző érték azonban akkor
igazán jó, ha az független, vagy legalábbis valamilyen határok között független a mérés során
alkalmazott méretektől. Ha egy jellemzőt nem tudunk a méretektől függetlenné tenni, akkor
viszont meg kell határoznunk a méretektől való függését, azaz mérethatás-vizsgálatot
végzünk.
Mérethatás alatt jelen esetben azt értem, hogy a kelmék esési tényezője hogyan változik, vagy
változik-e egyáltalán az asztal méretének és a kelme méretének arányos változtatásakor.
Ennek a vizsgálatnak a kidolgozásakor a mérőrendszerek adaptálása mellett a kelmére ható
környezetet is egységesíteni kellett. Célul tűztem ki egy hat méretlépcsős méréssorozat
elvégzését három ruhaipari és három műszaki textíliával, és a mérések során kapott
eredmények összehasonlítását, értékelését méretlépcsőnként és textiltípusonként [86].
5.3.1 A kelmék redőződés-mérésének módszere és eszközei

A redőződési képességet legközvetlenebbül és legkomplexebben az esési vizsgálat jellemzi. A
kelmék esésének vizsgálatakor egy 180 mm átmérőjű, kör alakú mintatartó asztallapra egy
300 mm átmérőjű, kör alakú kelmemintát helyeznek, közepét pontosan az asztallap közepéhez
illesztve. A kelmének az asztallapon túlnyúló, körgyűrű alakú széle – továbbiakban
kelmegyűrű – a saját tömege alatt lehajlik, redőződik. A fenti méretarány választását az
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indokolja, hogy a legtöbb kelmefajta vizsgálatakor ezen méretek mellett a lehajló kelmegyűrű
kellően redőződik, de nem hajlik be a mintatartó asztallap alá. A mérés során a redőződő
kelmegyűrű vízszintes síkra vett vetületét kell meghatározni. A kelme redőződési képességét
az esési tényezővel (5.1) jellemzik, amely a redőződő kelmegyűrű síkvetülete területének és a
nem redőződő, sík kelmegyűrű területének aránya. (63. ábra).
A Cusick Drape Meter felépítése és működési elve

Az irodalomkutatásban már említett Cusick Drape Meter-en bemutatom egy általános
redőződést mérő műszer általános szerkezeti felépítését (62. ábra), hogy a BME-n fejlesztett
készülékekkel összevethető legyen és a felépítésbeli különbségekből adódó előnyök még
jobban érzékelhetőek legyenek.
1. Mintatartó asztallap
2. Próbadarab
3. Fényforrás
4. Alsó és felső üveglap
5. Homorú tükör
6. Papírgyűrű
62. ábra Cusick Drape Meter

A kör alakú mintatartó asztallap (1) alatt elhelyezkedő fényforrás (3) és a homorú tükör (5)
által létrehozott párhuzamos fénynyaláb a felső üveglapra (4) helyezett, áttetsző papírra (6)
vetíti a lehajló, redőződő próbadarab (2) árnyékát. Az árnykép rögzítése kamerával történik. A
kamerával rögzített árnykép alapján az esési tényező és a többi jellemző számítógépes
képfeldolgozással meghatározható. A mérés során alkalmazott, 300 mm átmérőjű, kör
keresztmetszetű próbatest kivágása a mérőberendezéshez tartozó speciális kivágóberendezéssel történik. A rendszer konstrukciójából (62. ábra) és működéséből adódóan az
asztal alá hajló kelmék ebben a rendszerben nem mérhetőek.

63. ábra A sík kelmegyűrű és a redőződő kelmegyűrű síkvetülete
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100 %

Az esési tényező:

(5.1)

k D = esési tényező

Ahol:

A1 = a kelmeminta területe [m2]
A2 = a redőződő kelmeminta síkvetületének területe [m2]
A3 = a mintatartó asztallap területe [m2]
Az 5.3 összefüggésből jól látszik, hogy minél merevebb a kelme, annál nagyobb az esési
tényező értéke, és minél lágyabb, alakíthatóbb a textília, annál kisebb az esési tényező. A
különböző mérőkészülékek esetében különböző módon történik a redőződő kelmegyűrű
vetületi területének a meghatározása. A mérésből az eredmények kiértékelése során az esési
tényezőn kívül további paraméterek határozhatók meg a textília redőződési képességének
jellemzésére. Ezek a paraméterek többek között:
•

Hullámok száma (darab)

•

Minimális sugár amplitúdó (mm)

•

Maximális sugár amplitúdó (mm)

•

Átlagos sugár amplitúdó (mm)

•

Átlagos sugár (mm)

5.3.2 A vizsgálati anyagok

A mérés céljára 6 különböző kelmét, három ruhaipari és három műszaki szövetet
választottam. A kelmék kiválasztásánál szempont volt, hogy azok különböző struktúrájúak és
anyag-összetételűek legyenek, és ezáltal minél jobban reprezentálják a vizsgálható anyagok
körét. A kiválasztott 6 textília legfontosabb jellemzőit a 19. táblázat, a struktúrájukat
szemléltető képeket pedig a 20. táblázat foglalja össze.
Lánc Vetülék AnyagFelületi tömeg
vastagság
sűrűség
[g/m2]
[mm]
[fonál/10 cm]

Szám.

Összetevők

Szövéstípus

1.

65% pamut, 35% PES

2/2 Sávoly

260

260

0,40

170

2.

100% PES

Vászon

220

220

0,50

175

3.

50% pamut, 50% PES

Vászon

540

280

0,25

110

4.

100% Kevlar®

Vászon

70

70

0,26

170

5.

100% üveg

Vászon

240

180

0,04

49

6.

100% pamut

Vászon

230

220

0,47

140

19. táblázat A kelmék tulajdonságai
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2. Próbadarab

3. Próbadarab

4. Próbadarab

5. Próbadarab

6. Próbadarab

Műszaki kelmék

Ruhaipari kelmék

1. Próbadarab

20. táblázat A próbadarabok szerkezete.

A műszaki textíliákat három különböző viselkedésű alapanyagból választottam. A Kevlár és
az üvegszál alkalmazása ismert a kompozitok köréből. Az üvegszövetnél a fajlagos tömeget
alacsonyra választottam (49 g/m2), hogy az egyébként merev, törékeny üvegszálból készült
szövet megfelelően hajlékony legyen, és regisztrálható redőződést mutasson a választott
méretarányok mellett. A harmadik kiválasztott műszaki textília a ponyvagyártásnál
hordozóként alkalmazott pamutszövet (molino).
5.3.3 A próbatestek előkészítése

Célul tűztem ki, hogy az esési tényezőt különböző méretű asztalok mellett mérjem meg.
Ekkor azonban a vizsgálatok összehasonlíthatósága érdekében biztosítani kell, hogy az
asztalméreten kívül a mérést befolyásoló többi körülmény változatlan maradjon. A kérdés
tehát az, hogy a különböző asztalméretekhez mekkora kelmeminta mérettel biztosíthatók az
azonos feltételek. Az asztalok és a hozzájuk tartozó vizsgálati kelmék méretét úgy határoztam
meg, hogy az asztallap peremén a vizsgálati kelmére ható a lelógó rész súlya által keltett
vonali feszültség függőleges vetülete legyen minden méret esetén ugyanakkora, mint
amekkora a szokásos asztal-kelme méret mellett. Ez az fk vonali feszültség a 64. ábra alapján
az 5.4 képlettel számítható.
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64. ábra A redőződés-mérésnél alkalmazott asztallap és kelme méretének összefüggése

(5.2)
Szempont volt továbbá az is, hogy az egyre nagyobb méretű asztallapok egyúttal sablonként
szolgáljanak a kör alakú vizsgálati minták kiszabásához is, ugyanis a pontosan kör alakú
textillapok egyedi kiszabása nem egyszerű feladat. Ezért egy speciális méret sorozatot
képeztünk, ahol a szokásos méretű (180 mm átmérőjű) asztallaphoz tartozó kelmeminta (300
mm átmérőjű) méretét választottuk a következő asztallap méretéül, majd az ehhez kiszámított
mintamérettel megegyezőre választottuk a következő asztallap méretét, és így tovább. Az
(5.3) és a (5.4) egyenlet azt fejezi ki, hogy az egymást követő méretű asztalok esetén ez a
vonali feszültség azonos.
,

1, 2, 3, … ,

(5.3)
(5.4)

Egyszerűsítés és átrendezés után a következő (5.5) alakra hozható:
(5.5)
A terület és kerület értékek helyettesítése és rendezése után (5.6):
(5.6)
Ahol:

Q
k
k+1
Ak
Rk
Gk
g
fk
Pk

Szabó Lajos

=
=
=
=
=
=
=
=
=

területi sűrűség [kg/m2]
az asztallap sorszáma
a k-adik asztalhoz tartozó kelme sorszáma
az asztal, illetve a kelme területe [m2]
az asztal, illetve a kelme sugara [m]
a lelógó kelme súlya [N]
gravitációs gyorsulás [m/s2]
az asztal peremén ható, súlyerőből származó vonali feszültség [N/m]
az asztal kerülete
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A kiindulási feltétel alapján végeredményként az (5.6) rekurzív formula írható fel az egymást
követő asztallapok méretének kiszámítására, amely, mivel a sorozat első két tagját ismerjük,
már független a vizsgálati kelme területi sűrűségétől. Az (5.6) képlet alapján számított sugár
értékeket a 21. táblázat tartalmazza, ahol a számítás a k=2 indexű sugárértéktől indul, mivel a
90 mm-es asztal a mérőberendezés tartozéka. A sorozat az R2 sugarú asztalnál kisebb méretek
felé is folytatható. Ezek az (5.7) összefüggés átrendezésével kapott másodfokú egyenletből
számíthatók.
0

(5.7)

k

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Rk [mm]

9,628

40,415

90,000

150

215,638

284,608

355,724

428,317

501,982

576,457

651,564

qk [-]

4,197

2,226

1,666

1,437

1,319

1,249

1,204

1,171

1,148

1,130

1,116

pk [mm]

30,786

49,584

60,00

65,638

68,970

71,115

72,592

73,665

74,475

75,107

75,622

rk [-]

0,761

0,551

0,404

0,304

0,242

0,199

0,169

0,146

0,129

0,115

0,104

21. táblázat A rekurzív formulával számított sugár értékek

qk
pk
rk

=
=
=

az egymást követő sugarak aránya, azaz qk=Rk+1/Rk
az egymást követő sugarak különbsége, azaz pk=Rk+1-Rk
a különbség és a sugár hányadosa, rk=pk/Rk

Az így kapott sugársorozat érdekes tulajdonságokkal rendelkezik. A 22. táblázat tartalmazza
az egymást követő sugarak hányadosát (qk), különbségét (pk) valamint a különbség és a sugár
hányadosát (rk) is. A qk, pk és rk sugártól való függését szemlélteti a 65. ábra.

65. ábra Az egymást követő sugarak összefüggései

A qk, pk és rk értékeket az Rk sugár függvényében ábrázolva (65. ábra) azt láthatjuk, hogy ha k,
azaz Rk tart a végtelenbe, akkor a pk monoton növekedően, qk és rk monoton csökkenően egy
véges határértékhez tart (5.8).
1,

0

és

(5.8)

Figyelembe véve a Sylvie 3D Body Scanner geometriai méreteit, a maximális asztalméret az
1000 mm-t nem haladhatja meg. Mindezek alapján 6 asztal-kelme méretpárt alakítottam ki. A
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6 mérési sorozat adatait a 23. táblázat foglalja össze. Az A jelű mérési sorozathoz tartozó, 180
mm átmérőjű asztal a Sylvie 3D Drape Tester standard tartozéka. A többi (B..F) méretű
asztallapot azonban külön, egyedileg el kellett készíteni a méréshez. A 66. ábra az elkészített
asztallapokat mutatja.

66. ábra A mérés folyamán használt asztallapok

Végül az elkészített asztallapok, mint szabásminták segítségével minden kiválasztott
kelméből kiszabtam a 22. táblázat szerinti méretű vizsgálati mintákat.
Sorozatok

Asztal átmérők Próbadarab átmérők
(mm)
(mm)

A

180

300

B

300

431,26

C

431,26

569,20

D

569,20

711,44

E

711,44

856,62

F

856,62

1003,96

Mérő-berendezés

Sylvie 3D Drape Tester

Sylvie 3D Body Scanner

22. táblázat Az asztalok és a kelmék méretei, mérési terv

5.3.4 A mérés menete

A mérés során a 22. táblázat szerinti mérési tervnek megfelelően elvégeztem a kelmék
vizsgálatát. A különböző méretű asztalokkal végzett méréseket szemlélteti a 67. ábra képsora.
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A

B

C

D

E

F

67. ábrra Mérés külöönböző méretűű asztalokkal (A…F az aszttal-kelme soroozatok )

A mérés során kappott eredménnyeket példdaként az 1.. vizsgálati mintára a 223. táblázatt foglalja
össze.
1. Próbadarab
b
A
B

Soroozatok

C

D

E

F

P
Próbadarab
átmérője (m
mm)

300,000

431,26

569,20

7111,44

856,662

1003,96
6

Asztal átm
mérője (mm
m)

180,000

300,00

431,26

569,2

711,444

856,62
2

Esési téényező (%)

40,77

32,4

28,8

27

23,77

13,4

Hullámok száma
s
(daraab)

7

10

15

18

200

18

Minimum
m sugár (mm
m)

94,99

132,3

155,3

2
222,6

290,5

229,2

Maximum
m sugár (mm
m)

143,99

286,3

326,8

398,8

465,5

505,3

Átlagos sugár
s
(mm)

117,55

162,6

232,6

301,6

371,3

437,8

Sugár szzórás (mm)

14

48

51,6

5
51,9

52,33

41,4

23. táblázat A p rogram által kinyerhető
k
addatok

5.3.5 A vizsgálatti eredményyek
A mérések során meghatározo
m
ott paraméteerek közül legjellemző
l
őbb az esési tényező, íg
gy ennek
pott esési ténnyezőket a 224. táblázatt foglalja
alapján hasonlítottaam össze azz eredményeeket. A kap
össze.
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Sorozat Asztalsugár
A
B
C
D
E
F

90
150
215,63
284,6
355,72
428,31

1.
40,7
32,4
28,8
27
23,7
13,4

Esési tényező (%)
2.
3.
4.
5.
50,3 49 97,3 77,7
40,8 44,9 93,6 62,6
36,5 43,1 93,5 57,3
34,4 39,3 96,3 55,4
29,4 35,2 79,4 46,5
16,3 22,5 46,9 19,9

6.
95,7
79,1
71,4
73,8
63,1
44,9

24. táblázat A mérés során kapott esési tényezők.

A 25. táblázatból jól kitűnik, hogy a szövött kelmék esési tényezője az asztal méretének
növelésével változik. A kapott eredményeket a 68. ábra szemlélteti. A diagramokat
megvizsgálva mindegyik anyagfajtánál az látható, hogy az alkalmazott asztal-kelme
méretarányok mellett az esési tényező az asztal sugarának növekedésével csökken. A mérési
pontokra mindegyik anyag esetében jó közelítéssel harmadfokú polinom illeszthető (68. ábra).

68. ábra Az esési tényezők az asztalsugár függvényében anyagfajtánként

A közelítő görbéket tanulmányozva hasonló jellegzetességeket tapasztalhatunk mindegyik
vizsgált anyagnál. A esési tényező csökkenése logikus következménye az asztalsugár
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növekedésének. Ezt alátámasztja, hogy qk értéke (22. táblázat) monoton csökkenve 1-hez,
továbbá pk értéke (22. táblázat) pedig monoton növekedve 80 mm-hez tart, ha k, illetve az
asztal sugara tart a végtelenbe (65. ábra).
Jellemezzük a redőződésre kényszerülő anyagrész mennyiségét a kelmeminta és az asztal
kerületének különbségével, és viszonyítsuk az asztal kerületéhez (5.9)! Ezt a jellemzőt
kifejezhetjük a már korábban definiált rk felhasználásával (22. táblázat).
2

2
2

(5.9)

Az rk értéket (65. ábra) megvizsgálva azt láthatjuk, hogy ha k, illetve az asztal sugara tart a
végtelenbe, akkor, mivel pk véges határértékhez tart, rk értéke tart a 0-hoz. Minél nagyobb
tehát az asztal sugara, egységnyi asztalkerülethez a kelmekerület és asztalkerület
különbségének egyre kisebb hányada tartozik, azaz egyre kevesebb anyagnak kell a redőződés
következtében összetorlódnia. Határesetben, ha R tart a végtelenbe, azaz az asztal széle tart az
egyeneshez, akkor a kelme egyre kevésbé redőződve, végül redőződés nélkül hajlik le, és az
esési tényező tart a 0-hoz.
Méréseim szerint az esési tényező már kb. 500 mm-es asztalsugárnál elérheti a 0 értéket
annak ellenére, hogy a kelme még redőződik. Ez annak a következménye, hogy ennél a
méretnél a redők már részben behajlanak az asztal alá. Az asztal alá hajló redők az esési
tényező definíciója alapján (5.4) a redőződő textília síkvetületén negatív területet adnak. Az
asztalsugár növekedésével a negatív területrészek nagysága elérheti, esetleg akár kis
mértékben meg is haladhatja a pozitív területrészek nagyságát, aminek eredményeként az
esési tényezőre 0 körüli érték adódik. Az alkalmazott mérőberendezések előnye abban is
megmutatkozik, hogy asztal alá hajló redők esetén is lehet velük mérni. Az a tény azonban,
hogy az esési tényező 0 lehet, miközben a kelme még redőződik, felveti a esési tényező
definíciója felülvizsgálatának szükségességét.
A dolog érdekessége, hogy a harmadfokú közelítő görbe szerint (68. ábra) látszólag
anyagfajtától függetlenül, 500 mm körüli asztalsugárnál válik az esési tényező 0 értékűvé.
Ha a sugár értékét nem növeljük, hanem csökkentjük, akkor az esési tényező növekszik. A
jóval merevebb műszaki textíliák esési tényezője már 50-90 mm asztalsugárnál eléri a
maximális 100 %-ot. Ez azt jelenti, hogy ezek a kelmék ennél az asztal-kelme méretaránynál
nem tudnak redőződni, úgy viselkednek, mint egy merev lemez. A lágyabb ruházati kelmék
esési tényezője feltehetően R = 0 – nál sem éri el a 100 %-ot.

Szabó Lajos

101

PhD értekezés

Az eredmények összefoglalása

6. Az eredmények összefoglalása
Dolgozatomban a számítógéppel segített képalkotásra alapozott ruhaipari méréstechnikák
fejlesztésével foglalkoztam. A dolgozatot kiterjedt irodalmi áttekintéssel kezdtem.
Bemutattam a ruhaipari méréstechnikák történelmi hátterét, majd a méretvételi eljárások
keretein belül az emberi test arányait, mérhető méreteit és a mérőeszközök rendszerét
tekintettem át, egészen a legmodernebb, optikai elven működő, érintésmentes mérésekig. Az
optikai elven működő mérőrendszerek képtároló, -módosító és -feldolgozó eljárásainak
bemutatása az irodalmi áttekintés következő részét képezi. A képekből, mint adathordozókból
a valós – jelen esetben koordináta – adatok kinyerésére több kalibrációs transzformációt
mutattam be mind Descartes-féle, mind homogén koordináta rendszerben. A transzformációk
ismertetése után áttekintettem a ruhaipari célú felületbeolvasó mérőgépeket (Body Scanner),
az optikai felépítéstől kezdve az alkalmazott szoftverekig. Kiemeltem az előnyöket és a
továbbfejlesztési lehetőségeket. A szkennerek után a képfeldolgozó eljárásokra arra alapozott
ruhaipari alkalmazásokat tekintettem át. A fejezet végén a szakirodalmat kritikus szemmel
értékeltem és kitűztem a kutatásom során elérendő céljaimat.
A következő részben bemutattam a munkám során kifejlesztett és megépített felületbeolvasó
mérőberendezést, és azt a tesztkörnyezetet, ahol a mérőberendezés minden egységének
beállításai egymástól függetlenül vizsgálhatók. Munkám során foglalkoztam az objektív
beállításának, a képek tulajdonságainak, a kameraszögnek, és a kameratávolságának a
vizsgálatával. Arra az eredményre jutottam, hogy a mérőberendezéssel elérni kívánt célok
szempontjából a legmegfelelőbb beállítások a kamera esetében normál tömörítés és
2048*1536 képfelbontás, a kamera-szög esetében a 30°-os dőlésszög, és a kameratávolság
esetében pedig az 1000 mm-es érték. A mérések során készített képek feldolgozásához egy új
módszert dolgoztam ki, melynek segítségével a képen a lézersáv középvonala megfelelő
sebességgel és pontossággal meghatározható. A mérés során készített képek további
feldolgozásához alkalmaztam négy kalibrációs módszert, melyek közül kettőt magam
dolgoztam ki. A kalibrációs eljárások összehasonlításához egy regressziós méret- és
alakhűség értékelő módszert alkalmaztam, majd ennek segítségével kiválasztottam a
mérőberendezéssel szemben támasztott igényeknek legjobban megfelelő eljárást. Az
eredmények alapján csak a beazonosításos módszerről bizonyosodott be az alkalmatlanság. A
többi három módszer nagyjából egyformán jó, a konkrét feladat alapján dönthető el, hogy
melyiket célszerű alkalmazni.
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Az ötödik fejezetben bemutattam a mérési eredményeim felhasználásával megépült ruhaipari
mérőgépeket, a Sylvie 3D Drape Testert, és a Sylvie 3D Body Scannert, amelynek
segítségével végeztem el az esési tényező méretfüggésének vizsgálatát. A két készülék azonos
elven működik, ezért tudtam azonos környezetet teremteni a különböző méretű asztalokkal
végzett mérésekhez. A vizsgálatok összehasonlíthatósága érdekében egy speciális asztalkelme méretsorozatot alakítottam ki. A kísérlethez kiválasztott hat – három ruhaipari és
három műszaki – textília redőződését a legkisebb asztal esetében a Sylvie 3D Drape Testerrel,
míg a nagyobb asztalok esetén a Sylvie 3D Body Scannerrel mértem meg. Az esési
tényezőket az asztal sugarának függvényében grafikonban ábrázoltam. A pontokra mind a 6
kelme esetében egy jól illeszkedő, harmadfokú polinomális közelítő függvényt lehet fektetni
(R2>0,99). Megállapítottam, hogy az esési tényező a vizsgált kelmék esetén az asztalsugár
növekedésével e függvény szerint csökken. A függvény a 0 mm asztalsugárhoz közeledve
eléri a 100%-os értéket, míg a nagyobb asztalsugarak felé haladva kb. 500 mm-es sugárnál
0%-hoz tart. A dolog érdekessége, hogy úgy tűnik, a szövetek anyagfajtától függetlenül így
viselkednek. Ezt az eredményt még további vizsgálatokkal igazolni kell.
Az eredményeim felhasználásával megépült Sylvie 3D Drape Tester és Sylvie 3D Body
Scanner bizonyítják leginkább munkám gyakorlati alkalmazhatóságát.
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6.1 Tézisek
Munkám eredményeit az alábbi tézisekben foglalom össze: [79,80,81,84,85]:
1. TÉZIS: Megterveztem és felépítettem egy ruhaipari célú, kísérleti felületbeolvasó
mérőberendezést, amellyel a legfőbb paramétereket, nevezetesen a helyzetmeghatározó koordinátákat, a kamera beállításait, távolságát és dőlésszögét, valamint
a képfeldolgozás módszereit egymástól függetlenül tudtam vizsgálni. Ezen
eredményeimet felhasználva készült a Sylvie 3D Body Scanner prototípusa.
2. TÉZIS: A mérőberendezéssel készített képek sajátosságainak figyelembe vételével
kidolgoztam egy középvonal-kereső eljárást a lézerjel legpontosabb beolvasására,
amely az ismert eljárásokhoz képest gyorsabb képfeldolgozást tesz lehetővé, és a
ruhaipari igényeknek is jobban megfelel. Az általánosan elterjedt mátrixos eljárás
helyett egy pontoszlopon két irányból történő középvonal-keresést alkalmaztam,
három különböző metszéspont-meghatározó módszerrel. A lézersáv középvonalának
meghatározására legalkalmasabbnak a lineáris metszéspont-meghatározó eljárást
találtam, amit mérésekkel alátámasztottam.
3. TÉZIS: Bebizonyítottam, hogy a ruhaipari célra készített vonallézer-szkennereknél a
kameraszög, azaz a lézervonal-sugárzó vetítési síkja és a kamera optikai tengelye által
bezárt szög legkedvezőbb értéke 30°. Ez az a kameraszög, amely mellett a félköretalon mérésével nyert pontok alapján regresszióval meghatározott kör sugara a
legközelebb esik a félkör-etalon névleges sugarához, valamint a mérési pontoknak a
regresszióval meghatározott kör sugarához képest számított szórása a készülék ±0,5
mm elvi mérési hibája alatt marad. Ez az a beállítás továbbá, amely mellett a vertikális
vetítési takarás minimális, miközben a mérésből a legtöbb értékelhető adat nyerhető.
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4. TÉZIS: Meghatároztam a mérőberendezés kamerájának bázisvonaltól mért távolsága
és a vetítési takarás közötti elméleti összefüggést (T.1):
(T.1)

ahol εvt a vetítési takarás [%], ∆x a tényleges és a vetített maximális vízszintes méret
közötti különbség [mm], a a közelítő ellipszis hosszabb és b a rövidebb féltengelyének
mérete [mm], L pedig a kamera távolsága a bázisvonaltól [mm]. A mérések
eredményeit összevetve az elméleti görbével megállapítottam, hogy az átlagos
négyzetes eltérés δt=1,12 % az L távolság 600 és 1800 mm közötti tartományán. Az is
megállapítható, hogy a kamerát a bázisvonaltól az általam kiválasztott 1000 mm-nél
távolabbra helyezni nem érdemes, mivel a távolság növelésével a vetítési takarás
csökkenése már jelentéktelen mértékű.
5. TÉZIS: Megvizsgáltam négy eltérő, a vizsgált tárgy és a szkennelés során készített
fénykép közötti geometriai kapcsolat leírására szolgáló kalibrációs-transzformációs
eljárást. Az analitikus geometriai alapon működő és a beazonosításos módszereket
magam dolgoztam ki, a numerikus geometriai alapon működő és az iterációs
módszereket a szakirodalomból vettem át. Kimutattam, hogy a négy eljárás közül az
iterációs megoldás a legalkalmasabb a feladat megoldására, de az analitikus
geometriai és a numerikus geometriai alapú eljárások is kielégítik a ruhaipari
követelményeket.
6. TÉZIS:

A

kutatási

eredményeim

felhasználásával

létrehozott

ruhaipari

mérőberendezések alkalmazásával megalkottam egy új vizsgálati módszert a kelmék
esési tényezője mérettől való függésének meghatározására. Bebizonyítottam, hogy az
esési tényező az asztal és a kelmeminta sugarának növelésével csökken. Méréseim
alapján megállapítottam, hogy ez a csökkenés harmadfokú függvénnyel közelíthető,
valamint az 500 mm feletti asztalsugár esetén alálógás jött létre mindegyik vizsgált
esetben. A közelítő függvény harmadfokú polinom karaktere a vizsgált ruhaipari és
műszaki textíliákra egyaránt érvényesül.
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6.2 Gyakorlati alkalmazhatóság
Dolgozatomban a ruhaipari célú lézervonalas felületbeolvasó berendezés beállításait
vizsgáltam és megállapítottam, hogy a mérőberendezés paraméterei komplexen befolyásolják
a mérési pontosságot. A szkennert funkcionális részekre bontva, majd azokat egymástól
elkülönítve meghatároztam egy olyan beállítási konfigurációt, amellyel a ruhaipari célra
megfelelő pontosság elérhető. Ezeket az eredményeket felhasználva megvizsgáltam a négy
kalibrációs transzformáló eljárást és értékeltem alkalmazhatóságukat és pontosságukat.
A konfiguráció alkalmazásával gyorsan és egyszerűen építhető ruhaipari célú és emberi test
méreteihez hasonló térbeli formák (pl.: szobrászat, modellezés, antropometria, orvosi
vizsgálatok, stb.) digitalizálására alkalmas vonallézer alapú felületbeolvasó mérőgép.
A dolgozat másik jelentős gyakorlati eredménye, hogy új mérési eljárást dolgoztam ki, amely
jól alkalmazható ruhaipari és műszaki kelmék esése mérettől való függésének
meghatározására. A mérés fix méretlépcsőkkel működik, amiket a szkenner munkatere
határolt be. Az eredmények valamennyi vizsgált kelme esetén harmadfokú függvénnyel
leírható módon alakultak.
Az általam kifejlesztett mérési rendszereket a kompozit technológiában is alkalmazhatónak
tartom az erősítő kelmék (pl.: karbonszálas szövetrétegek) esetében. A kompozit lemezek
erősítő előgyártmányok –pl.: karbon-szövet, üvegszövet, stb. - egymásra rétegezésével
készülnek.

Az ívekben, hajlatokban, feszültséggyűjtő csomópontokban megkövetelt

kompozit szilárdság érdekében biztosítani kell a textilréteg gyűrődés- és hullámosodásmentes felfekvését. Ez a hajlatkövetés mérhető ki a redőződés (drape test) vizsgálatával.

6.3 További kutatást igénylő területek
Munkám során több olyan problémával, illetve fejlesztési lehetőséggel találkoztam, amelyek
megoldása további kutatómunkát igényel. Ide sorolom a következőket:
•

További vizsgálatokat igényel a mérőberendezéssel való mérések megismételhetősége
és reprodukálhatósága.

•

A mérés során elkerülhetetlenül bekövetkező imbolygás kiküszöbölését meg kell
oldani.

•

Az

analitikus

geometriai

alapú

transzformációs

eljárás

kalibrálásának

továbbfejlesztésével egy egyszerre gyors és egyben pontos módszert lehetne
létrehozni.
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A mérethatás vizsgálat esetében több mérési ponttal, anyagsorozatok mérésével
pontosítani lehetne az adott kelmére illeszkedő függvényt és általánosítható
következtetéseket lehetne levonni.

•

Az asztal-kelme lépcsők meghatározására a dolgozatban a vonali erők azonosságát
vettem alapul. A mérethatás új lépcsővariációk (más tulajdonság pl. a lelógó kelmére
ható hajlító nyomaték állandósága alapján) alkalmazásával is vizsgálható.

•

Homogén szerkezetű, nem szövet anyaggal pl.: fóliával a mérethatás mérés elvégzése,
és az eredmények összevetése a szövetek esetén kapottakkal.

•

Merev (általában műszaki) kelmék esetén érdemes lenne az eljárást módosítani úgy,
hogy azonos méretű asztal mellett egyre növekvő átmérőjű kelmék legyenek
megmérve.

•

A lézervonalas felületmérés alkalmazását ki lehetne dolgozni más elrendezésű
textilfelületek mérésére is.

•

További kutatómunkát igényelne a teljes mérési folyamat eredő hibájának elemzése.
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ÖSSZEFOGLALÁS
Dolgozatom a számítógéppel segített képalkotásra alapozott ruhaipari méréstechnikák
fejlesztésével foglalkozik.
Munkám során kifejlesztettem és megépítettem egy felületbeolvasó mérőberendezést és azt a
tesztkörnyezetet, ahol a mérőberendezés minden egységének beállításai egymástól függetlenül
vizsgálhatók, és foglalkoztam az objektív beállításának, a képek tulajdonságainak, a
kameraszögnek és a kameratávolságnak a vizsgálatával.
A mérések során készített képek feldolgozásához egy új képfeldolgozó módszert fejlesztettem
ki, melynek segítségével a képen a lézersáv középvonala megfelelő sebességgel és
pontossággal meghatározható.
A mérési eredmények kiértékeléséhez alkalmaztam négy kalibrációs transzformáció módszert,
melyek közül kettőt magam dolgoztam ki. A kalibrációs eljárások összehasonlításához egy
regressziós méret- és alakhűség értékelő módszert alkalmaztam, amelynek segítségével
kiválasztottam a mérőberendezéssel szemben támasztott igényeknek legjobban megfelelő
eljárást.
A BME kutatócsoportjának tagjaként részt vettem azoknak a mérőberendezéseknek a
megépítésében (Sylvie 3D Drape Tester, és a Sylvie 3D Body Scanner), amelyek segítségével
a kelmék redőződési tényezője mérettől való függésének vizsgálatát végeztem el. A két
készülék azonos elven működik, ezért tudtam azonos környezetet teremteni a különböző
méretű asztalokkal végzett mérésekhez. A vizsgálatok összehasonlíthatósága érdekében egy
speciális asztal-kelme méretsorozatot alakítottam ki. A kísérlethez ruhaipari és műszaki
kelméket alkalmaztam. A redőződési tényező az asztalsugár növekedésével a méréssel
meghatározott, a vizsgált kelmék esetén azonos jellegű függvény szerint csökken.
Az eredményeim felhasználásával megépült Sylvie 3D Drape Tester és Sylvie 3D Body
Scanner bizonyítják leginkább munkám gyakorlati alkalmazhatóságát.

IMAGE BASED MEASURING TECHNIQUES
FOR APPAREL INDUSTRY
PHD DISSERTATION
(WRITTEN BY LAJOS SZABÓ)

SUMMARY
The topic of my PhD thesis is the development of apparel measuring techniques based on
computer aided image processing. I have developed and built a surface mapping instrument
and also a special test set-up which is suitable for examining the settings of the instrument
independently from each other. This instrument is completely presented in my thesis. The
following parameters were analyzed: objective settings, image properties, camera angle and
camera distance. The apparel measuring instruments (Sylvie 3D Drape Tester and Sylvie 3D
Body Scanner) built on the basis of my investigations were used for measuring the size
dependence of the drape coefficients. The Sylvie measuring instrument based on my results
demonstrates the practical applicability of my work.

