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Bevezető és motiváció

Intelligens robotirányító algoritmusok a rendszer „szokásos”, belső érzékelők által szolgáltatott információi
mellett egyre gyakrabban igényelnek és használnak intelligens külső eszközök által előállított adatokat. Ezek
egyik legfontosabb forrása a vizuális információ, melynek segítségével a rendszerrel történő tényleges fizikai
interakció nélkül lehetséges pl. útvonaltervezések, megfogások és ütközéselkerülés vizsgálata, azaz a
környezet 3 dimenziós adatainak felhasználása.
A vizuális információ kinyerésére kifejlesztett számítógépes képfeldolgozás története során a speciálisabb
esetekben alkalmazható rendszerek (pl. távolságkép feldolgozás) mellett megjelentek az egyszerű
fényképezőgép képeit illetve kameraképeket használó képfeldolgozó eljárások is.
Egy fontos ipari alkalmazási terület olyan gyártási környezet, amelyben előre meghatározott merev, ember
által készített objektumok fordulnak elő, melyekkel a robotnak különféle feladatokat kell elvégeznie
(anyagmozgatás, szerelés, vágás, sorjázás stb.). Ennek folyamatában a robotirányító rendszert támogató
képfeldolgozásnak meg kell oldania a környezetben megjelent tárgyak felismerését (tárgyfelismerés) és a
felismert tárgyak helyzetének (pozíciójának és orientációjának) meghatározását. Ezt a folyamatot jól
támogatja, ha a szóbajöhető tárgyakról 3D euklideszi információkat és azok kapcsolatát tartalmazó objektum
adatbázis áll rendelkezésre. A feladat megoldására több megközelítés lehetséges. Ezek egyike a sztereó
képfeldolgozás. Történetileg a sztereó képfeldolgozás használata a rendszer előzetes kalibrálását, majd a
kamera paraméterek (pozíció, orientáció, fókusztávolság) fixen tartását követelte meg. A projektív geometria
alkalmazásával [1] lehetségessé vált a sokszor nehezen megvalósítható kalibrálási eljárás kiküszöbölése. Az
általános projektív megoldás hátránya, hogy addicionális információ felhasználása nélkül metrikus leírás
nem nyerhető a segítségével.
Az értekezésben választott megközelítés a fenti feladatra kíván egy lehetséges megoldást adni. Ennek
lényege, hogy a jelenetről nyert kameraképekben (nézetekben) képjellemzőket (sarokpontok, élek, élláncok)
határoz meg külön-külön minden nézetben, majd ezeket párosítja az egyes nézetek között (első fázis). Ezek
alapján meghatározza a jelenet (színtér, scene) projektív struktúráját (projektív rekonstrukció), amely a
jelenetben detektált primitívek 3D homogén koordinátás leírása (második fázis). Ezt követi az
objektumfelismerés, vagyis annak azonosítása, hogy mely tárgyak fordulnak elő a jelenetben (harmadik
fázis). Ezt a folyamatot a tárgyak adatbázisa támogatja, amely tartalmazza tárgyrelatív koordinátarendszerben az egyes objektumok primitívjeinek 3D koordinátáit és az ezekből számított invariánsokat. A
keresés az adatbázisban csak olyan tulajdonságok szerint történhet, melyek invariánsak a képekből kinyert
projektív struktúra és az adatbázisban tárolt metrikus adatok közötti kapcsolatot leíró általános projektív
transzformációra. Mivel az ilyen invariánsok köre szűk a transzformáció általános volta miatt, ezért a kinyert
adatok mindenképpen utólagos feldolgozási lépéseket (verifikáció, konszolidáció) tesznek szükségessé. A
végső lépés a felismert tárgyak relatív helyzetének meghatározása és abszolúttá tétele, amennyiben
valamelyik tárgy abszolút helyzete is ismert a jelenetben (negyedik fázis).
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A kutatás során a fő motiváció az elméletileg legkevésbé korlátozott (teljesen projektív) eset vizsgálata, a
teljes ehhez szükséges elmélet kidolgozása és felhasználási korlátainak meghatározása volt. Ennek
érdekében az általánosságra törekedve kalibrálatlan kamerákat feltételeztem, prekalibráció vagy pótlólagos
autokalibráció kizárásával. Nem titkolt cél volt a kidolgozandó elméleten alapuló szoftver rendszer
komponenseinek létrehozása és integrálása, amely később szabadon bővíthető, és lehetővé teszi a
komponensek cserejét egyéb módszerekre és az összehasonlítást más megközelítésekkel.
Más megközelítések is lehetségesek lettek volna. Az első fázisban (alacsonyszintű képfeldolgozás) a csúcsok
meghatározására implementálva lett a Harris módszer [16] is, de választható lett volna a manapság népszerű
SIFT [15] algoritmus, amely ún. kulcspontokat határoz meg, és ezekre alapozni a képek párosítását. A
második fázisban lehetséges lett volna projektív struktúra meghatározása a fundamentális mátrixra vagy a
trifokális tenzorra alapozva a robusztus RANSAC technika [17] bevonásával. A harmadik fázis feladatainak
megoldására számos irodalmi megközelítés létezik, ezek jórészt a konkrét alkalmazásra koncentráló speciális
megoldások az objektum felismerésre. A negyedik fázisban fontos szerepet játszhat a kalibráció megléte,
mert kalibrált kamerák esetén a primitívek 3D euklideszi koordinátái kiszámíthatók, és a felismert tárgyak
közötti relatív euklideszi transzformáció hat független paramétere közvetlenül számítható.
A képfeldolgozás irodalma párhuzamosan fejlődött mind a robotikához kapcsolódóan, mind pedig az
általános képfeldolgozás témakörében. A robotika az egyik inspirálója volt a kutatásoknak a képfeldolgozás
területén. A kialakult iskolák jól tudtak egymásról, általában akceptálták és alkalmazták egymás
eredményeit. Látványos közös akció azonban csak 2007-ben volt, amikor nyolc-nyolc cikkel az International
Journal of Computer Vision és az International Journal of Robotics Research közös számot jelentetett meg
[19]. Lényeges annak kihangsúlyozása is, hogy a képfeldolgozás fejlődése egy még messze nem lezárult
folyamat. Az objektum felismerés területén a jövőben arra lehet számítani, hogy a geometriai leírásokon és a
statisztikai/nézeti leírókon alapuló módszerek kombinációi fognak dominálni [18].
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Kitűzött kutatási feladatok

Egy általános, az emberi képességekkel vetekedő látó és objektumfelismerő rendszer megvalósítása
napjainkban még csak részben megoldott probléma a feladat bonyolult, összetett jellege miatt. Jelen munka
is csak egy lehatárolt részterületre koncentrál. A cél egy olyan rendszer létrehozása volt, amely képes ipari
környezetben a robotirányításhoz szükséges információk meghatározására nem kalibrált kameraképek
esetén. Ez jól behatárolt, ember által készített objektumok használatát feltételezi, amikor is az objektumok
merevek (a formájuk a műveletek során állandó, nincs deformáció), 3D struktúrájuk egyszerű primitívekkel
(pontok, élek) leírható, a primitívek az előzetes feldolgozás során kinyerhetők, vagy egyéb forrásból (pl.
CAD program) meghatározhatók. Az értekezésnek nem célja a professzionális szoftver rendszerekből
kinyerhető objektum adatbázis szoftvertechnológiájának tárgyalása.
A vizsgálatok során célszerű megkülönböztetni a képfeldolgozást támogató adatbázist (database) és a
kameraképek által szolgáltatott képi információt, a továbbiakban jelenetet (színtér, “scene”). A jelenet
egyidejűleg több tárgyat is tartalmazhat, felismerésüket a szóbajöhető tárgyak készletéről az adatbázisban
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tárolt információ támogatja. A felismerés alapvető eleme a lényeges képjellemzők (primitívek, “features”)
meghatározása.
A rendszer megvalósítása a probléma sokrétűségét követi, több egymásra épülő modulból áll össze. Ezek
alapján az értekezés tézisei a következő problématerületeket ölelik fel:

•

Alacsony szintű képfeldolgozó rendszer kifejlesztése, mely képes a kamerából kinyert képek
előzetes feldolgozására, a jelenet leírását lehetővé tevő primitívek kiemelésére. Ebben az esetben a
modul bemenete a kamerakép, a kimenete a képen detektált képjellemzőket (primitíveket) és ezek
kapcsolatát leíró gráf. Ez a modul minden képet külön kezel.

•

Az egyes kamerák a jelenet ugyanazon részét „látják” (képezik le), egymáshoz képest enyhén eltérő
pozícióból. Ezért a feldolgozás során szükséges az összetartozó képjellemzők meghatározása, az ún.
képillesztési („image matching”) probléma megoldása a kameraképek, a primitíveket leíró
attribútumok és a közöttük levő relációk alapján. A cél egy olyan algoritmus kifejlesztése, amely
képes a korrelációs és a képjellemző (feature based) alapú technikák előnyeinek kihasználására.

•

Az összetartozó 2D primitívek alapján a projektív térbeli struktúra meghatározása olyan eljárás
alkalmazásával, amely képes tolerálni a primitívek vetületének esetleges hiányát egyes képeken,
minimalizálni a hibás párosítások hatását.

•

Az objektumok felismerése a jelenet projektív leírásának és az invariáns tulajdonságok
felhasználásával az adatbázisban előzetesen tárolt információk alapján. A felismert objektumok
esetén a jelenetbeli primitívek adatbázisban tárolt megfelelő párjának meghatározása, valamint a
jelenet és az adatbázis koordináta-rendszere közötti lineáris transzformáció (kollineáció) kiszámítása.

•

A különböző koordináta-rendszer reprezentációk alapján a felismert objektumok közötti relatív
pozíció és orientáció meghatározása a jelenetben, amely már közvetlenül alkalmazható
robotirányítási feladatokban.

A több éves kutatás egyik célja a fentebb leírt követelményeknek eleget tevő keretrendszer kidolgozása volt,
amely lehetővé teszi a kifejlesztett algoritmusok működőképességének vizsgálatát.
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A vizsgálatok módszerei

A kutatás során többféle elméleti és gyakorlati módszer került alkalmazásra. Az elméleti tárgyalás során a
cél olyan eljárások kifejlesztése volt, amelyekben jól alkalmazhatók a képfeldolgozás klasszikus elemei, a
lineáris mátrix algebra bevált robusztus numerikus módszerei és a standard nemlineáris optimalizálási
eljárások.
A feladat összetett jellege mellett is cél volt a rendszer minél szélesebb körű alkalmazhatósága, ezért a
kutatás során célszerű volt az algoritmusok minél általánosabb, könnyen paraméterezhető implementálása.
Ebből következően a működés viszonylag nagy számú paraméterrel befolyásolható, de kompromisszumokat
kellett hozni a paraméterek minél általánosabb esetekre történő beállítása, az algoritmus futási sebessége és
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az implementálási lehetőségek között. Az értekezésben vizsgált területeket és célokat eme kompromisszum
figyelembevételével választottam meg.
Az algoritmusokat C++-ban illetve az egyes modulokat összekötő shell scriptekben programoztam,
felhasználva néhány, szélesebb körben használt könyvtárat pl. VXL, ImageMagick. A szimulált jeleneteket a
Blender szoftverrel készítettem, a numerikus eredményeket GNUPlot segítségével ábrázoltam.
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Az új tudományos eredmények összefoglalása

1. téziscsoport – Alacsony szintű képfeldolgozási módszerek kifejlesztése, képjellemző kiemelés és
párosítás az egyes kameraképek között.
Új módszereket dolgoztam ki alacsony szintű képfeldolgozás során jelentkező egyes problémák és a
képillesztés megoldására (értekezés 2. fejezet). A téziscsoporthoz tartozó publikációk: [s1], [s3], [s10].
1.1. Annak érdekében, hogy a jelenetből kiemelt élekre egyszerű primitívek (egyenes szakaszok,
másodrendű görbék) illesztése lehetséges legyen, szükséges az élláncok szegmentálása. Erre a problémára
kétféle megoldást adtam.
i) Új eljárást fejlesztettem ki, amely az élláncokra lokálisan végez görbeillesztést, ennek alapján
meghatározza az egyes pontokban a görbületet. Azért, hogy abban az esetben is megtörténjen az
élszegmentálás, ahol a lokális görbület nem nagy (egyenes és görbült él találkozása), paraméterezhető
template alapú módszert dolgoztam ki, amely korrelációs technika alkalmazásával határozza meg a
határpontokat.
ii) Alternatív módszerként egy egyszerűbb, Hough algoritmuson [2] alapuló módszert is kidolgoztam, amely
a paramétertér feldolgozásával, valamint az illesztett egyenesek és az éllánc kapcsolatának kiértékelésével
határozza meg a szegmentált élképet.
1.2. Az irodalomban található görbeillesztő módszerek [3], [4] felhasználásával új eljárást dolgoztam ki a
képjellemző térkép (“feature map”) finomítására, amely a topológia megőrzése mellett egyszerűsíti a
képeken detektált struktúrát. Módszert adtam a különböző esetek során tehető egyszerűsítési lehetőségekre, a
speciális helyzetek kezelésére és az egyszerűsítések során fellépő paraméter frissítések kiszámítására.
Megadtam a képjellemző struktúra alapján a jelenetet leíró gráf felépítéséhez szükséges relációkat.
1.3. Új módszert dolgoztam ki, amely kombinálja a képjellemző alapú és a korrelációs képillesztési
technikákat gráf illesztéses algoritmus keretében. A definiált költségfüggvény minimalizálása a
determinisztikus lehűtés (“deterministic annealing”) módszer [5] bevonásával történik.
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1. ábra. Él szegmentálása a görbületre alkalmazott template segítségével

2. ábra. Képjellemzők és a struktúra alapján képzett gráf

3. ábra. A képillesztési probléma megoldása
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2. téziscsoport – Projektív struktúra meghatározása a jelenetből kinyert információk alapján
Kétféle eljárást dolgoztam ki a 3D projektív struktúra kinyerésére, amely az 1. téziscsoportban ismertetett
algoritmusok által kiszámított eredményeken alapul (értekezés 3. fejezet). A téziscsoporthoz tartozó
publikációk: [s9], [s11], [s12],[s13].
2.1. Új paraméterezési megoldást adtam a projekciós egyenletben ρ ij q ij = π i γ j q ij = Pi Q j szereplő
skálázási tényezők (projektív mélység ρ ij ) meghatározására, amely minimalizálja a paraméterek számát és
konzisztens becslést teszt lehetővé. A módszer pontokat tartalmazó konfigurációk esetén használható. A
paraméterek javasolt csoportosítása lehetővé teszi a nemlineáris optimalizálási feladat költségfüggvényének
m nP

2

EP (⋅) = ∑ ∑ ωij2 π iγ j qij − PiQ j

olyan iteratív megoldását, melyben az egyes lépéseken belül az

i =1 j =1

aktuálisan számított paramétercsoport elemei robusztus lineáris technikával (SVD) becsülhetők, kihasználva,
hogy a paraméterek szeparálhatósága miatt az egyes csoportok becslése során a többi paraméter fix értéken
tartható. (A képletekben q ij , Q j jelöli rendre a pont homogén 2D illetve 3D koordinátáit, Pi a projekciós
mátrix, ω ij súlyozó tényező.)

2.2. Az előző pontban definiált költségfüggvény módosításával új módszert fejlesztettem ki, amely képes az
egyenes típusú képjellemzők kezelésére is. Az értekezésben feltételezett pinhole kameramodell esetén az
egyenesek vetítését leíró projekciós mátrix (G ) a pont projekciós mátrix (P) nemlineáris függvénye, mivel
P3 x 4 = (Π3 x3 p3 x1 ) és

(

G = [p]× Π

)

Π Π −T , ezért a nemlineáris optimalizálás elkerülésére a

hibafüggvény tagjaiban különböző geometriai relációk használatát javasoltam. Ekkor a költségfüggvény
különböző esetei:
m nP

E I (⋅) = ∑∑ ω Q2 ,ij q ij × (Pi Q j )

2

i =1 j =1
m nP

E R (⋅) = ∑ ∑ ω Q2 ,ij q ij × (Pi Q j )

m nL

+ ∑∑ ω L2,ik f (Pi , l ik )

2

i =1 k =1
2

m nL

+ ∑ ∑ ω L2,ik (< l ik , (Pi Q k (L, t )) >) 2

i =1 j =1

i =1 k =1

ahol f (Pi , l ik ) = l ik × (G i L k ) vagy f (Pi , l ik ) = U (S ik )L k , továbbá L k az egyenes Plücker vektora, S ik a
visszavetített l ik egyenes síkja és U(S ik ) a síkot reprezentáló mátrix.
A felhasznált geometriai relációk lehetővé teszik pontokat és egyeneseket együttesen tartalmazó
konfigurációk esetén olyan iteratív módszer használatát, melyben az egyes lépéseken belül az aktuálisan
számított paramétercsoport elemei robusztus lineáris technikával (SVD) becsülhetők.
2.3. Mindkét módszer (2.1, 2.2 pont) esetén eljárást dolgoztam ki az iteratív algoritmus inicializálására,
vagyis az egyes ismeretlenek (projekciós mátrixok, primitívek 3D koordinátái) kezdeti értékeinek
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meghatározására. Megvizsgáltam az algoritmusok robusztussá tételének lehetőségét, és kidolgoztam egy
súlyozási tényezőkön alapuló eljárást, amely az egyes iterációs lépésekben nagyban csökkenti (részben
eliminálja) a hibás adatok hatását. Az irodalomban található “kvázi affin” [6] transzformáció akalmazása
után a jelenetből kinyerhető a primitívek relatív helyzete. Ezekre alapozva invariáns függvényt definiáltam,
amely lehetővé teszi az objektum felismerés során az adatbázisban történő keresés szelektivitásának
növelését.

4. ábra. Projektív rekonstrukciós algoritmusok eredménye visszavetítve a jelenetre
(Bal: csak pontokat használó algoritmus, Jobb: egyeneseket is kezelő algoritmus)

5. ábra. Robotikai példa: Projektív rekonstrukciós algoritmusok eredménye visszavetítve a jelenetre
(Bal: csak pontokat használó algoritmus, Jobb: egyeneseket is kezelő algoritmus)
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3. téziscsoport – Objektumfelismerés projektív invariánsok és előre definiált adatbázis alkalmazásával
Permutációs és projektív invariánsok definiálásával objektum felismerési eljárást fejlesztettem ki.
Kidolgoztam az adatbázis indexelési módszerét és megoldást adtam az adatok utófeldolgozási (verifikációs
és konszolidációs) lépéseire (értekezés 4. fejezet). A téziscsoporthoz tartozó publikációk: [s1], [s2], [s5],
[s6], [s7], [s12], [s13].

3.1. Irodalmi források [7], [8], [9] továbbfejlesztésével új, sztereografikus projekción alapuló számítási
eljárást dolgoztam ki, amely biztosítja a projektív invariáns értékek permutációkkal szembeni
változatlanságát. Megvizsgáltam az adatbázis indexelésénél központi szerepet játszó invariánsok
sűrűségfüggvényét, és olyan periodikus leképező függvényeket határoztam meg, melyek a sűrűségfüggvényt
közel egyenletes eloszlásúvá teszik annak érdekében, hogy az indexelés során egyszerű euklideszi metrika
legyen alkalmazható.
3.2. A modellillesztés során az adatbázis komplexitásának csökkentése érdekében az indexelésnek
permutáció függetlennek kell lennie, ellenben a visszaadott jelölt konfigurációk és a lekérdezés bemenete
között szükséges a primitívek egyértelmű párosítása. Ennek biztosítására új eljárásokat dolgoztam ki 4 fontos
esetre (6 pont, 2 egyenes és 3 pont, 3 egyenes és 2 pont, 5 egyenes), melyek közül az első három minimális
invariáns konfigurációkon alapul. Ezek közül a 6 pontból álló konfiguráció esetén megadtam az algoritmus
robusztus verzióját is. Mivel minimális 4 egyenesből álló konfiguráció esetén a párosítás permutációból és
projektív invariánsokból nem megoldott, ezért új, 5 egyenesből álló konfiguráció használatát javasoltam és
megmutattam, hogy ebben az esetben csak egyenesekből álló konfiguráció esetén is lehetséges a párosítások
egyértelmű meghatározása.

6. ábra. Projektív invariánsokra alkalmazott függvények és a generált sűrűségek
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3.3. Az indexelés során alkalmazott invariánsok maximum 15 elemű vektorok. A magasabb dimenziójú
indexeléssel kapcsolatos problémák elkerülése érdekében az X-tree indexelési struktúrát [10] javasoltam az
objektum adatbázis implementálásához. Az adatbázis kezelésére projektív invariáns alapú, euklideszi
távolságinformációt használó, addicionális attribútumokat tárolni képes keretrendszert fejlesztettem ki.
Verifikációs algoritmust dolgoztam ki, amely a jelenet-modell primitív párok közötti kollineáció
kiszámításával, majd újabb párok keresésével kiküszöböli a lekérdezés által szolgáltatott hamis pozitív
(„false alarm”) találatokat. Három különböző módszert adtam a kollineáció kiszámítására (csak pontokra
alkalmazható algoritmus, skálázó tényezőket elimináló algoritmus, amely azonban nemlineáris egyenleteket
eredményez, illetve geometriai relációkat tartalmazó algoritmus). Módszert dolgoztam ki az opcionális
nemlineáris utólagos finomításhoz. Megvizsgáltam a kollineációk eloszlását, bemutattam a fürtözési
megoldás (clustering) [11], [12] használatának szükségességét és a fürtözési algoritmussal szemben
támasztott követelményeket.

7. ábra. Objektumfelismerés eredménye szimulált jelenet esetén
3.4 Alternatív módszert dolgoztam ki Bayes technikán [14] és 2D képjellemzőkön alapuló objektum
felismerésre, amely a valószínűségeloszlások speciális közelítésén alapul, a párosítások meghatározására 2D
affin transzformációkat és Kalman szűrőt használ.
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4. téziscsoport – Relatív metrikus transzformáció meghatározása a felismert objektumok között, az
eredmények alkalmazhatóságának vizsgálata robotirányítási algoritmusokban.
Megoldásokat adtam a felismert objektumok közötti relatív metrikus transzformáció

meghatározására,

amely figyelembe veszi a transzformáció mátrixára vonatkozó kényszereket. Bemutattam a kidolgozott
környezet beilleszthetőségét intelligens robotirányítási rendszerekbe (értekezés 5. fejezet). A téziscsoporthoz
tartozó publikációk: [s1], [s2], [s4], [s5], [s6], [s7], [s8], [s12], [s13].

4.1. Eljárást adtam a felismert objektumok közötti relatív metrikus transzformáció kiszámítására a projektív
és metrikus koordináta-rendszerek közötti kapcsolat kétféle úton történő bejárása alapján, amely a 3.
téziscsoportban meghatározott kollineációkat használja alapul. Megadtam a relatív metrikus transzformáció
beillesztését a robot gráfba. A relatív homogén transzformációk abszolúttá tehetők, ha valamelyik felismert
objektum (munkaasztal stb.) euklideszi koordátái ismertek a világ koordináta-rendszerben.
4.2 Eljárásokat dolgoztam ki, melyek figyelembe veszik a kiszámított relatív transzformáció metrikus
kényszereit. Ez lehetővé teszi a kényszer nélküli transzformációhoz numerikus szempontból (Frobeniusmátrixnormában)

„legközelebb”

álló

transzformáció

meghatározását.

Megvizsgáltam

az

egyes

mátrixfelbontási algoritmusok [13] használhatóságát, és javaslatot tettem a felismert objektumok közötti
relatív homogén transzformáció komponensekre bontására:
 I 0  I t   R 0  V 0  S 0
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31
424
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424
31
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Θ

∆

Σ

és a komponensek meghatározására, amely a rotációs, tükrözési és nyújtási részt poláris dekompozícióval
határozza meg. Alternatív nemlineáris eljárást fejlesztettem ki, amely közvetlenül veszi figyelembe a
kényszereket. (A képletben a projekciót P , a transzlációt T , a rotációt Θ , a tükrözést ∆ , a nyújtást Σ , a
skálatényezőt s jelöli.)

8. ábra. A metrikus visszaállítás során használt koordináta-rendszerek két objektum esetén
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9. ábra. Tipikus robotikai alkalmazási konfiguráció és hozzátartozó robot gráf

10. ábra. Robotikai példa: Objektum felismerésben használt minta objektumok
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5

Alkalmazások

A tézisekben megfogalmazott új tudományos eredmények többéves kutatómunka eredményei. A módszerek
és algoritmusok szükségessé tették egy szoftver keretrendszer kifejlesztését, amely keretrendszer
folyamatosan fejlődött az eljárások igényei szerint.

Minden kifejlesztett algoritmust önmagában is és

rendszerben is teszteltem. Ennek során szimulációkat végeztem a modulok viselkedésének meghatározására,
a paraméterek minél hatékonyabb beállítására. Sok esetben ennek során lehetővé vált egyes paraméterek
önálló, automatikus hangolásának megvalósítása is, kiküszöbölve a kézi beállítás szükségességét.
Az objektum adatbázishoz szükséges 3D információk előállítási lehetőségeinek vizsgálatára program
modult fejlesztettem ki, amely lehetővé teszi szimulált képeket előállító program (open source Blender)
objektum adatainak kinyerését, egyszerűsítését (drótváz modell feldolgozása) és az adatok felhasználását az
objektumfelismerő rendszerben.
Kísérletileg igazoltam a kifejlesztett algoritmusok és programok használhatóságát. Tesztelésre szimulált
és valós képeket is használtam. Elvégeztem a saját algoritmusokon alapuló kifejlesztett szoftver
alacsonyszintű képfeldolgozási komponenseinek összehasonlítását a SIFT [15] és Harris [16]
algoritmusokkal, erről az értekezés több ábrát tartalmaz.
A kutatási eredmények nemzetközi és hazai idegen nyelvű folyóiratcikkek, könyvfejezetek és nemzetközi
konferencia cikkek révén váltak ismertté a nemzetközi tudományos életben. A kutatási eredmények
beépültek az Országos Tudományos Kutatási Alprogram OTKA T 16855, T 29072 és T 42534 sikeresen
lezárt és az OTKA K 71762 (2008-2012) “Autonóm földi, légi és vízi robotok korszerű irányításelmélete és
mesterséges intelligencia eszközei“ című jelenleg is folyó, illetve az NKTH RET 04/2004 “Elektronikus
Jármű és Járműirányítási Tudásközpont” kutatási projektek eredményeibe.
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