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BEVEZETÉS

Jelen dolgozatomban taglalt kutatás akkor kezdõdött, mikor hazánkban a számítógépes grafika még
csak nyomokban volt jelen az elektronikus médiában, és az iparban sem volt megszokott, hogy
képfeldolgozó rendszerek növeljék a gyártás pontosságát, biztonságát, sebességét. Ennek ellenére már
akkor látszott, hogy e terület egyre dinamikusabban fejlõdik. Az eredményeit felszívó ágazatok ettõl
egyre éhesebbek lettek, egyre inkább ösztönözték a kutatást, innovációt. Ez utóbbi hatás hazánkban
eleinte csak a vizuális kultúrában volt érezhetõ, a reklámpiac ugyanis fajlagosan tõkeerõsebbnek
mutatkozott, mint az ipar. Egyre-másra találkozhattunk számítógépes animációs technikákkal készített
reklámfilmekkel, fõcímekkel, multimédia kiadványokkal. A világ filmiparában már szinte öncélú harc
alakult ki az újabb és újabb, meghökkentõ vagy lenyûgözõ, arcul ütõ vagy nem ritkán észrevehetetlen
videótrükkök bemutatásával. Ekkortól már nem csak vizuális játékról volt szó, hiszen már évente többször
hallhattuk, hogy egy-egy hollywoodi szuperprodukció milyen költségvetéssel készült, illetve milyen
bevételt jelentett, milyen elismerést kapott. És mára már mindemögött lenyûgözõ infrastruktúra húzódik:
hardverek, elméleti és gyakorlati tudás, szoftver technológia.

Ilyen élményekkel színezett környezetben kezdtem kutatásaimat. Eleinte izgalmas volt nem létezõ
világokat létrehozni a képernyõn, pusztán a fantázia törvényeihez igazodva. Miután azonban a
„parametrikus matematikai modellek“ finomításával már nem csiszolódott jelentõsen a szintetikus
jelenetek arculata, felmerült az igény (és körülbelül ekkortájt a lehetõség is) a valóság számítógép számára
emészthetõ formába öntésére.

Hamar kiderült számomra, hogy már léteznek rendszerek, melyek testek geometriáját,
felületminõségét, színét, sõt a mozgását is képesek digitalizálni. Ráadásul ezek a rendszerek,
konfigurációtól függõen nemcsak a szórakoztatóipart képesek kiszolgálni, hanem ott vannak az
orvoslásban, az ipari robotok látórendszereiben, biztonságtechnikai és távérzékelõ berendezésekben,
vagy akár sportolóknak és mozgássérülteknek segítenek.

Sajnos az is hamar kiderült, hogy ez a technológia igen drága. Így e kutatás tágabb értelemben vett
célja az lett, hogy minél egyszerûbb hardver eszközökkel és konfigurációval, de a lehetõségekhez mérten
minél pontosabban sikerüljön 3D CAD modelleket generálni. A kezdeti sikerek után egyre nyilvánvalóbbá
vált, hogy a képfelvevõ rendszer zaja rontja leginkább a pontosságot. Minthogy a peremfeltételek nem
engedték a hardver finomításával csökkenteni a hibát (kisebb zajú, nagyobb felbontású berendezés),
kutatásaim során egyre inkább a zaj algoritmikus beszámítására koncentráltam.

A dolgozat azokat az elméleti eredményeket tárgyalja, melyek végül elvben megépíthetõvé tették a
mára el is készült aktív triangulációs 3D szkennert. A kutatás-fejlesztés természetesen nem zárult le, és
remélhetõ, hogy az oktatásban és az iparban megtalálja helyét a készülék, illetve további kutatási
projektek bázisául szolgál.

Munkám célja az volt, hogy létrehozzak egy költséghatékony, egyszerûen megépíthetõ 3D modell-
letapogató rendszert. A megtervezett változat egy aktív, vonalszerû fényforrást alkalmazó triangulációs
szkenner. A fejlesztés során a pontosságra koncentráltam, minden mást – így a sebességi
megfontolásokat is – másodlagosnak tekintettem. A kutatás tárgya az volt, hogy hogyan lehet szoftver
eszközökkel kézben tartani, korlátok közé szorítani a valóságos modell és digitális változata közti
geometriai eltéréseket, illetve ennek kapcsán hogyan kezelhetõ a különbözõ forrásokból származó zaj.

Kutatási eredményeim az ismertetett körülmények, feltételezések és algoritmusok
figyelembevételével valószínûségi alapon mutatnak rá a rendszer által szolgáltatott modell várható
geometriai pontosságára, illetve támpontot adnak adott pontosságú modell generálásakor a szükséges
paraméterezéshez.



Disszertációmban három tézist fogalmaztam meg. 

Az 1. Tézis a modell felépítésének elsõ fázisához, a vonalkeresõ kernelhez kapcsolódik. Ebben arra
adtam módszert, hogy hogyan találjuk meg a vonalkeresés kezdõpontját egy adott pászta mentén úgy,
hogy annak koordinátái az elérhetõ maximális pontosság érdekében pixel alatti felbontással, egész helyett
valós címzéssel legyenek adottak. A tézisben általam adott eljárást összehasonlítom néhány elterjedt
csúcsdetektorral pontosság szempontjából.

A 2. Tézisben algoritmust definiáltam, amely intenzitásmaximumról indulva megadja a következõ
lépés irányát. Ezt követõen elemeztem az iránykeresés hibáját, illetve az operátor izotrópiáját
(pontosságának irányfüggését). Végül összevetettem az általam adott iránykeresõ módszert a
legelterjedtebb iránymeghatározó eljárással, és igazoltam, hogy az általam adott módszer jelentõsen
pontosabb, mint a széles körben használt referencia eljárás.

A 3. Tézis elsõ részében felállítottam egy zajmodellt, melyre a többi tézis hivatozik. Ezután igazoltam,
hogy az adott implementációban felhasznált hardverre érvényes a modell. A tézis második részében
összefüggést definiáltam az iránykeresõ eljárás szórása és a zaj szórása között. Erre támaszkodva
módszert adtam annak meghatározására, hogy hogyan válasszuk meg a vonalkövetõ operátor ablakának
méretét ahhoz, hogy az egyes lépésekben az algoritmus által meghatározott irány hibája adott
valószínûséggel egy adott szint alá legyen szorítható, adott szórású, a modellnek megfelelõ zaj mellett.

Az elméleti eredményeket a matematikai tisztaság biztosítása érdekében egy vizsgálati
keretrendszerben igazoltam, mérésekkel támasztottam alá. Ezen felül elkészült egy 3D szkenner, mely az
eredmények gyakorlati hasznosítását mutatja be, illetve alapul szolgál a további kutatáshoz, fejlesztéshez. 

KUTATÁS MÓDSZERTANA, ALKALMAZÁS

Munkám során a fejlesztés két szálon futott. Egyrészt az új tudományos eredményeket szintetikus
környezetben egy szimulációs keretrendszerben teszteltem, tökéletesítettem, dokumentáltam. Erre a
terület sajátságai miatt volt szükség. Ugyanis sokszor olyan jelek dekompozíciójáról vagy
szuperpozíciójáról van szó, ami nem vizsgálható valóságos környezetben. Például a 3. Tézis zajmentes
képfüggvénye és jelmentes zaja nem választható szét valóságos forrásból származó inputon. A
szimulációs keret és a valóság között az 3.a. Altézis teremt kapcsolatot. Ebben felállítok egy zajmodellt,
mellyel a tesztkörnyezet algoritmusai már tudnak dolgozni, és igazolom, hogy a modell érvényes az
általam a rendszerbe épített képmûre. Ehhez egy mérési elrendezést alakítottam ki, melyet a dolgozat
részletesen bemutat. Másrészt ezzel párhuzamosan kollégáim és hallgatóim együttmûködésével
megépítettem egy 3D szkennert. Részint ez a rendszer a valóságban tesztelheti a kidolgozott eljárásokat,
másrészt jó bázisul szolgál további kutatásokhoz, illetve a felhalmozott eredmények oktatásban való
alkalmazásához. Hogy ez minél inkább maradéktalanul megvalósulhasson, a berendezést mind hardver,
mind szoftver tekintetében nyitott elemekbõl terveztem és építettem meg, azaz mind hardver, mind
szoftver oldalon egyszerû a rendszerhez új elemeket csatolni vagy meglévõket cserélni. A szimulációs
környezet Visual Studio keretben C# nyelven, illetve MS Excelben, Visual Basic-ben készült. A rendszer
fejlesztése Visual Studio .NET/C# rendszerben történt, erõs Direct3D támogatással, némi C++ erõsítéssel.
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1. TÉZIS: KEZDÕPONT KERESÉS

A fényforrás képe a frame bufferben egy pászta mentén Gauss-féle intenzitásprofilt mutat
(Tradowsky [1971]), amelyre a leképzésbõl eredõ zaj szuperponálódik. A rendszerben számos hatás torzítja
az ideális jelalakot. Ilyenek a képrendszer geometriai torzítása, a lézerforrás és az optika nem ideális volta,
a tárgy felületi minõségébõl eredõ torzulások (nem kívánt reflexiók, érdesség és textúra által generált
hibák), és a képmû zaja A kép két hatás összegeként áll elõ:

• A vonal zajmentes képe, amelynek intenzitás-keresztmetszete Gauss-profilú, csak a
szórása és az amplitudója változik a test geometriájától és optikai
tulajdonságaitól függõen.

• Erre szuperponálódik a rendszer számos forrásból eredõ zaja (ld. 5. fejezetet, 3.a.
Altézis), amely additív, zérus várható értékû zaj. Eloszlására nem tesz megkötést a
tézis.

A feladat az, hogy egy pászta mentén megtaláljuk ezen zajos profil szimmetriapontját, ami a
vonalkeresés kezdõpontja lesz. A keresést valós képtérben végezzük, eredménye (a vonalkövetés
kezdõpontjának u koordinátája) is valós, így az eljárás szubpixel pontosságú.

1. Tézis

EGA (Enhanced Gauss Approximation) algoritmus: Az élkövetés egy kezdõpontja
meghatározható a fent definiált képtérben egy pászta mentén mérhetõ intenzitásértékekre
illesztett Gauss görbe szimmetriapontjaként. Az illesztés jósága a mért zajos profil és az
illesztendõ görbe közti négyzetes hiba minimumával jellemezhetõ. A kezdõpont a következõ
módon áll elõ:

ahol m a kezdõpont valós u koordinátája, xi a pászta mentén található minta elemeinek u
koordinátái, x ezek átlaga, yi a minta intenzitásértékei, n a minta hossza.

Méréssel igazolom, hogy az EGA eljárás hat széles körben alkalmazott csúcsdetektornál
pontosabb.
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Elemzés

Forest, Salvi, Cabruja és Pous végeztek összehasonlító elemzést csúcsdetektorok (peak detector)
között (Forest: Laser... [2004], részletesebben: Forest: New Methods... [2004]). Munkájukban felhasználtak
egy tanulmányt, mely Fisher és Naidu kutatásait teszi közzé (Fisher [1996]). Ebben az öt legelterjedtebb
csúcsdetektort hasonlítják össze többek közt pontosság és zajérzékenység szempontjából. A
továbbiakban pedig ajánlanak egy hatodikat, amelyik a vizsgálati szempontok szerint jobban teljesít, mint
a korábbiak. Az öt detektor a következõ volt:

• Gauss-approximációs detektor (GA)
• Tömegközéppont-alapú detektor (CM)
• Lineáris approximációs detektor (LA)
• Blais és Rioux detektor (BR)
• Parabolikus becslõ (PE)

A hatodik, Foresték által javasolt algoritmus (FA) egy konvolúciós zajszûrés és egy elsõrendû
differenciális vonaldetektor kombinációja. Mivel a szkenner fénykése Gauss-profilú, a feladat eme profil
elsõ deriváltjának nullátmenetét megtalálni, ez lesz a vonal maximumhelye.

Mivel a fenti forrásból nem rekonstruálhatók a pontos mérési körülmények, ezért az általam javasolt
algoritmus (EGA) elemzéséhez azt a módszert választottam, hogy a Foresték által megjelölt legjobb
megoldást (FA) egy kísérleti keretben valósítottam meg az EGA algoritmussal. Így azonos
tesztkörnyezetben futtattam mindkét eljárást, számos lehetséges beállítással. Zajmentes esetben mindkét
eljárás 100% pontossággal adta vissza a profilmaximum helyét 0.05 pixel felbontás mellett. A teszt során
változtatott paraméterek a következõk voltak:

• Gauss profilú vonal félértékszélessége (2, 4)
• Zaj szórása (0 várható értékû, normális eloszlású zajt alkalmaztam 0.01, 0.02, 0.03

szórással)
• FA konvolúciós szûrõjének mérete (1 (nincs szûrés), 3, 5, 7 ablakméret)
• EGA zajküszöbe (0.3, 0.5, 0.7)

A teszt szekvencia egy eleme a következõ volt. Létrehoztam egy pásztát egy ideális Gauss profillal,
amit terheltem az aktuális zajjal. A profil maximuma x=10...40 tartományban futott, 0.05 pixeles
lépésenként, azaz a sorozat egy eleme 601 mérésbõl állt. A négy paramétert változtattam a tesztsorozat
elemeiben. Így 60 tesztsorozatot generáltam. Az egyes tesztsorozatokhoz kiemeltem az EGA és az FA
algoritmusok eredményeinek abszolút hibáját illetve szórását. Az 1. ábra grafikonja vizuálisan jeleníti meg
az eredményt. Konklúzióként elmondható, hogy FA a mérési sorozat 76%-a esetén a FIR szûrés
alkalmazása ellenére az abszolút hiba tekintetében rosszabbul teljesít EGA-nál. Ha EGA-ba ugyanazt a
zajszûrést beiktatom, amit FA használ (EGAFIR), akkor ez az eredmény még tovább javul 97%-ra EGA
javára. Tapasztalatom szerint tehát FA nagyon érzékeny a zajra, amit a derivált alapú eljárás magyaráz is.
EGA az összes mérési sorozatot tekintve kiegyenlítettebb teljesítményt nyújt. A 2. ábra is ezt támasztja
alá.

Érdekes még, hogy a Foresték által vizsgált csúcsdetektorok között szerepel egy Gauss
approximáción alapuló eljárás (GA). Ebben azonban három egymást követõ mintát használnak fel úgy,
hogy a középsõ a maximális. Az EGA eljárás azonban a vonalkeresztmetszet minden küszöb feletti
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intenzitású pixelét figyelembe veszi. Ez természetesen számításigényesebb közelítés, de amint az
eredmények mutatják, pontosabb. Másrészt az EGA eljárás képes szolgáltatni a vonalszélességet és a
maximum értékét, ha szükséges, míg a többi becslõ nem.

A tézis tárgykörében releváns publikációim:

[2], [3], [8], [10], [11], [12], [14], [15], [19], [20], [22]

1. ábra.    EGA, EGAFIR, FA abszolút hibájának összehasonlítása.

2. ábra.    EGA, EGAFIR, FA hiba szórásának összehasonlítása.
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2. TÉZIS: IRÁNYKERESÕ ALGORITMUS

Ebben a tézisben definiálom és elemzem a vonalkövetõ algoritmus iránykeresõ szakaszát. Ehhez
feltételezem, hogy egy vonalnak a maximumán (a hegygerincen) van az operátor közepe. A folytonos
képfüggvényt a diszkrét címzésû képbõl az egész koordinátájú pixelek középpontjaihoz tartozó
intenzitásértékekbõl bilineáris interpolációval nyerjük.

Az alapötlet az, hogy felállítunk egy szögmátrixot, melynek értékeit az intenzitásokkal és egy
maszkkal súlyozzuk.

Látható, hogy a t pillanatbeli lépés kiszámításához felhasználjuk az elõzõ, t-1. lépésben kapott
szögeredményt, ugyanis a maszkmátrixot eszerint állítjuk be. A szögmátrix és a maszk pontos definíciója
a következõ. 

A ϕ(u,v) szögmátrix elemei azon szögértékek, melyek az (u,v) koordinátájú elem által definiált
vektor irányát adják, az operátor ablak középpontjából tekintve. Így a szögmátrix [-180;180] fokos
tartományt fog át, a 0 fokhoz tartozik az északi irány. Így nem fordulhat elõ, hogy a szögmátrix
szinguláris, déli irányú részével számoljon az algoritmus. A négyzetes elrendezés élhossza 2s+1.

Az A(u,v,D) maszkmátrix egy olyan 2s+1 élhosszúságú négyzetes ablak, melynek elemei a lépés
irányában 1 értékûek, ellenkezõ irányban pedig 0 értékûek. A lépésirányra merõleges egyenes mentén az
egyenes által metszett pixelek súlya 0 és 1 közti értéket kell, hogy kapjon a metszés arányában. Egy anti-
alias algoritmussal számíthatók a pontos értékek. 

Fontos továbbá, hogy ha az elõre mutató területet mind 1-es súlyokkal töltjük fel, akkor ez jelentõs
anizotrópiát okoz („félsík“ maszk). Errõl részletes elemzést ad a 2.a. Altézis. Mindezeket egybevetve a
maszkmátrixot úgy kell kialakítani, hogy folytonos teret feltételezve az elemenként 0 értékû mezõben egy
elemenként 1 súlyú, az elõzõ lépés irányába mutató félkört tartalmazzon (cirkuláris maszk). Diszkrét
térben természetesen egy túlmintavételezéssel finomított, a félkör határán 0-1 közti súlyokat tartalmazó
alakzatot kapunk.

Hogyan állítható elõ az A mátrix? Folytonos képtartományban való anti-alias szûrésre Abram és
Westover tett javaslatot (Watt [1992]). Kör alakú konvolúciós kernellel dolgoztak, a kernel tartományába
esõ, esetleg tört pixelek intenzitásával számoltak. Javaslatuk hatékonyságának kulcsa, hogy a konvolúciós
integrált elõre kiszámítják. Az eljárás futtatása során a pixeleket hét osztályba sorolják, ezen osztályozás
egy hételemû táblát címez, melyben az elõre kalkulált értékek vannak. 
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A 2. tézis elemzéseiben egy túlmintavételezéses anti-alias eljárást használtam. Egy függvényt (például
a maszkot) úgy állíthatunk elõ, hogy a szükséges (2s+1)x(2s+1) ablakméret pixeleit tovább osztjuk p x p
subpixelre, és a folytonos függvénybõl ezen megnövelt felbontással veszünk mintát. A (2s+1)x(2s+1)
méretû ablakban az újramintavételezett függvény egy pixelének értékét úgy kapjuk, hogy subpixelei
intenzitásának 1/p2-szereseit összegezzük.

Az ablakméret növelésével drasztikusan javítható a pontosság. Az eljárást a bemenõ paraméterek
számos kombinációjával teszteltem szintetikus környezetben. Ehhez többféle profilalakot alkalmaztam,
illetve változtattam a jel szélességét, a keresõ ablakméretét, a maszk számításához használt
túlmintavételezés felbontását, illetve a zajt.

2. Tézis

A fent definiált iránykeresõ algoritmus alkalmas arra, hogy vonalakat tartalmazó
képeken (például lézer alapú fénykést alkalmazó szkennerekben) a D operátor közepét
vonalmaximumra állítva az egyenes vonal irányát nagy pontossággal megadja a vonal súlyát
alapul véve. Az operátor nagy mértékben izotróp.

Szimuláció

Az izotrópiát úgy vizsgáltam, hogy elõállítottam egy tesztkörnyezetet, mely képes létrehozni egy
egyenes vonaldarabot háromféle profillal: Gauss, Impulzus, Háztetõ profil. Mindhárom profil maximuma
1, minimuma 0 (kvantált környezetben a Gauss profilra is igaz ez az állítás). Mindhárom profilnak egyetlen
paramétere a c félértékszélesség, ami a maximális amplitudó (1) felénél (0.5) mért profilszélességet jelenti. 

Ezeket a profilokat a szimulációs rendszer tetszõleges szögben létre tudja hozni a mintaterület
középpontja körüli elforgatással. A mintaterület 21x21 pixel méretû, melyben mindig középen van az
operátorablak közepe. A mintákat beállítható túlmintavételezéssel (anti-alias) hozom létre, hiszen a
valóságos videó rendszer is hasonlóképpen képzi le környezetét. Így folytonos képfüggvényt
feltételezhetünk, melybõl a mintaterületre mintát veszünk.

A szimulátor képes továbbá elõre beállítható várható értékû és szórású normális eloszlású additív zajt
adni a mintához (ld. 3.a. Altézis). A szimulációban megvalósított zajgenerátor egy polártranszformáción
alapuló algoritmust használ a normális eloszlású valószínûségi változó elõállításához (Deák [1986]).

A maszkgenerátor szabad paramétere az operátor ablak mérete (s), a feltételezett irány (D), a
túlmintavételezés mértéke (Sus: supersampling), és egy opció, ami eldönti, hogy cirkuláris vagy „félsík“
maszkot kell generálni. 

Kétféle mérést végeztem. Az elsõ azt vizsgálja, hogy milyen hatása van a cirkuláris maszk
alkalmazásának az operátor izotrópiájára. A második sorozat az algoritmus szöghibáját mutatja be
számos paraméter függvényében.



2.a. Altézis

Az iránykeresõ algoritmussal kapcsolatban igazoltam, hogy cirkuláris maszk használata
esetén a maximális és az átlagos abszolút hiba 10%-a a félsík típusú maszk alkalmazásakor
mért hibaértékeknek. 

Mérés

Olyan mérési sorozatot terveztem, melyben a D szög [-90;90] fokos tartományban 0.5 fokonként lép,
c=3 (profil félértékszélesség), s=5 (operátor sugár), Sus=32 (túlmintavételezés mértéke), profilalak Gauss.
Az eljárást lefuttattam „félsík“ maszkkal és cirkuláris maszkkal. 

Konklúzió

A „félsík“ maszk alkalmazásával az algoritmus maximális tévedése (abszolút hibája) 1.3341, átlagos
eltérése (abszolút hibák átlaga) 0.7701. Az a tapasztalatom, hogy ez is egy nagyon jól használható
eredmény, azonban a cirkuláris maszk alkalmazásával ugyanezek az adatok az alábbi táblázatban
hasonlíthatók össze:

Emax Eavg

Félsík maszk 1.3341 0.7701
Cirkuláris maszk 0.1370 0.0842

A mérés érdekessége, hogy a hiba a D szög függvényében erõs szabályosságot mutat, különösen a
félsík maszk esetén. Ahogy ez a 3. ábráról kiolvasható, ennek oka, hogy -90, -45, 0, stb. szögeknél az
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3. ábra.    A félsík maszk és a cirkuláris maszk hibája a mérési tartományban.
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operátorablak tartalma a D irányra nézve szimmetrikus, tehát nincs iránybeli tévedés, míg pl. 22.5 foknál
maximális az aszimmetria a maszkban (az egyik irányban túlsúlyoz), így okozva a közel másfél foknyi
tévedést. A cirkuláris maszk minden irányban kellõen szimmetrikus, így a hibája kb. 10%-a a félsík maszk
esetének.

2.b. Altézis

Méréssel igazoltam, hogy az iránykeresõ algoritmus pontossága releváns módon nem
függ a profil alakjától (sem a függvényalak, sem a félértékszélesség tekintetében). A
túlmintavételezést tekintve Sus=8;16;32 értékek nem mutattak értékelhetõ különbséget, a
Sus=1 azonban jelentõsen rosszabb eredmény adott, mint a magasabb értékek. Igazoltam,
hogy a mérésbe felvett paraméterek közül a pontosság csak az operátor sugarának és a
zajnak függvénye.

Mérés

A mérési sorozatot úgy alakítottam ki, hogy a következõ paraméterek változtak a megadott
értékekkel:

• c félértékszélesség: 2, 4
• s operátor sugár: 1, 3, 5, 7
• SuS (Supersampling): 1, 8, 16, 32
• Zaj szórása: 0.00, 0.01, 0.02, 0.03
• Profilalak: Gauss (1), Impulzus (2), Háztetõ (3)

Így összesen 384 mérési sorozatot generáltam. Egy mérési sorozat a forgatás szögét a [-90;90] fokos
tartományban 0.5 fokonként futtatta. Minden lépésben meghatároztam a beállított és mért szögérték
különbségének abszolút értékét, azaz a szögmeghatározás abszolút hibáját, és egy sorozatra ezek átlagát
és maximumát rögzítettem.

Az így kapott adathalmazból kiszûrtem azokat a paramétereket, amelyek változása nincs értékelhetõ
hatással a pontosságra. Módszerem az volt, hogy rendeztem az adathalmazt valamely kiválasztott
paraméter szerint, és ha semmiféle összefüggést nem mutatott az adott paraméter az átlagos abszolút
hibával, akkor a paramétert kivettem az elemzésbõl.

Így maradt végül az elemzésben a zaj szórása és az operátor sugara. Ezeket és a maximális illetve
átlagos abszolút hibát vetettem össze a 4. ábrán úgy, hogy Gauss profilt tartottam meg, c=2, Sus=8 volt.

Kiolvashatjuk a grafikonból, hogy s=1 esetben legnagyobb az átlagos hiba, de s növelésével
drasztikus, késõbb lassuló javulás érhetõ el. Egy másik érdekesség, hogy nagy zaj (σ=0.03) mellett s
növelésével nem érhetõ el pontosság javulás.
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2.c. Altézis

A 2. tézisben definiált iránykeresõ eljárást összevetettem a legelterjedtebb,
iránymeghatározásra alkalmas eljárás mérési keretrendszeremhez igazított változatával. Az
eljárás a Prewitt típusú, elsõrendû differenciális éldetektorra épül (referencia operátor),
melynek ablakmérete az általam definiált eljáráséhoz hasonóan skálázható (elõírható
ablakméretû). A referencia operátort az iránykeresés bázispontja körül nyolc ponton
alkalmaztam, melyek irányeredményének átlagát képeztem, és ezt az értéket vetettem össze
a saját algoritmusom eredményével. Az átlagképzés eredményeképpen a referencia operátor
egymagában vett várható pontosságánál nem rosszabb (jobb vagy hasonló) eredményt
kaptam. Méréssel igazoltam, hogy a saját iránykeresõ algoritmusom jelentõsen pontosabb
szögeredményt szolgáltat a referencia operátor pontosságánál.

Mérés

A Prewitt kétkomponenses operátor komponensei 5x5-ös esetre:

4. ábra.    A hiba összevetése az operátor sugárral és a zaj szórással.
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Mivel az iránykeresés éppen intenzitáscsúcson történik, a referencia operátor egymásra merõleges
gradiensei éppen vízszintesek, így nem szolgáltatnak irányt. Ezért az operátorközép körül nyolc  ponton
végeztem nyolc mérést, melyek átlagát tekintettem a referencia operátor válaszának. Ezek a pontok
körülfogják az intenzitás gerincet, valamelyikük biztosan mutat nullától eltérõ gradienst. melybõl
számítható a vonal iránya.

A mérést úgy végeztem, hogy a saját és a referencia operátor számára elõkészített mérendõ irányt a
[-90;90] fok tartományban 0.5 fokonként léptettem. Három mérési sorozatot futtattam, s=3, s=5 és s=7
esetre. Az eredményt az 5. ábrán láthatjuk. A grafikon bal oldali értéktengelye tartozik a referencia
operátor görbéihez. A grafikonon szerepeltetem a saját algoritmusom eredményét is, azonban ez két
nagyságrenddel pontosabb, így a jobb oldali skála tartozik hozzá. Leolvasható tehát, hogy a referencia
operátor legrosszabb esetben mért abszolut hibája 21.6 fok, míg a saját algoritmus abszolut hibája közel
0.4 fok.

A tézis tárgykörében releváns publikációim:

[2], [3], [6], [8], [10], [11], [12], [14], [15], [19], [20], [22]

5. ábra.    A referencia operátor hibája.
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3. TÉZIS: IRÁNYKERESÉS SZÖGHIBÁJA

Feltételek

A 3.a. Altézisben a képmû zajára adok egy modellt, amit méréssel igazolok is az alkalmazott
hardveren. Ezt a vizsgálatot indokolja, hogy egy képfeldolgozó környezet zaja nem csak a sokszor
alapértelmezésként tekintett additív Gauss-zaj, hanem alkalmazástól és hardvertõl függõen más eloszlású
(pl. Poisson) vagy más viselkedésû (pl. multiplikatív) zaj is lehet (Starck [1998]). Ezért fontosnak tartottam
igazolni, hogy a zajmodell, amit felállítok és a következõ altézisben felhasználok, megállja a helyét a
felhasznált eszközön (Lumenera [2009]).

Ebben az altézisben olyan mérési eljárást dolgoztam ki, ami csak a zajra koncentrál, a jelet nem
vizsgálja. Az eljárás természetesen alkalmazható bármely hasonló környezetben a képmû zajának
vizsgálatára. Nem vagy csak jelentõs módosításokkal használható azonban más természetû zaj (mint
például a lézerrendszer által keltett foltzaj) elemzésére. A foltzajt ebben a dolgozatban nem vizsgálom.
Nem foglalkozom a rendszer egyéb torzításaival sem, hiszen ezek kezelésére az irodalom számos jól
bevált megoldást kínál.

3.a. Altézis

Az általam felépített szkenner képmûvének zajmodellje a következõ: additív, 0 várható
értékû, s szórású normális eloszlású valószínûségi változó, melynek paraméterei
függetlenek a 

· jel intenzitásától, 
· frame buffer pozíciótól, 
· illetve a képmû pixelei, mint valószínûségi változók, függetlenek

egymástól.

Méréssel igazoltam, hogy az általam beépített képmûre alkalmazható a fenti zajmodell.

Mérés

Elsõ lépésként készítettem egy mérési környezetet, mellyel homogén, idõben stabil, térben
egyenletes, intenzitását tekintve szabályozható megvilágítást tudok adni a kamera CCD felületére. Ehhez a
kamera objektívjét leszereltem, és létrehoztam köré egy olyan felépítményt, mely minden környezeti fényt
kizár. A 6. ábra szerint az elrendezés alján található a CCD szenzor. Felette 6 réteg homogén, diffúz felületû
üveglemezt helyeztem el (ezek egyik felületükön homokfúvott, színezetlen lemezek). Mindezek felett
helyeztem el a fényforrást, ami egy egyenáramról hajtott fémhalogén lámpa. A konfigurációt körülvette
egy fém falú, minden környezeti fényt kizáró kamra. 



A fényforrást tehát egy DC tápegységrõl tápláltam, a feszültséget mértem. A mérés megkezdése
elõtt 60 perc bemelegedési idõt hagytam a fényforrásnak és a tápegységnek.

Három 200 képbõl álló sorozatot vettem fel. Az elsõt a 30 körüli intenzitástartományban (Class A),
a másodikat 128 körül (Class B), és a harmadikat 225 körül (Class C). Így biztosítottam a forrásadatot az
intenzitás-függetlenség vizsgálatához, elosztva ésszerûen a 255 szélességû intenzitás tartományt, egyben
szabadságot hagyva a zajnak fent és lent egyaránt. Hogy ennek megfelelõ intenzitást kapjak, a
fényforrásra rendre 3.51 V, 4.86 V és 5.60 V feszültséget kellett adnom.

A méréssel egy X valószínûségi változó értékeit rögzítem, melyet egy zajmentes jel (S) és egy rá
szuperponálódó zaj (N) összegeként írok le:

Mivel S és N valószínûségi változók várható értékeinek összege X várható értéke, az összegzés
sokféleképpen elképzelhetõ. X várható értéke könnyen kalkulálható, így azt feltételezem, hogy ez egyezik
S várható értékével, így N várható értéke 0. Ez a feltételezés nem sérti a további kifejtést.

Mivel a gondos elõkészítés ellenére sem sikerült teljesen homogén mintákat kapni (vignettálódás,
eltávolíthatatlan por, esetleg szenzor inhomogenitás), ezért a három, egyenként 2-200 elemû
mintasorozatból három átlagot képeztem (fix pattern), amit a feldolgozás során minden képbõl kivontam.
A továbbiakban ezt a normált mintát használtam. 

Modell validálás: illeszkedésvizsgálat

Elsõ lépésként azt igazolom, hogy a képpontok intenzitása normális eloszlással modellezhetõ. Ehhez
a K. Pearson által leírt χ2 tesztet alkalmaztam (Köves [1995], Soong [2004]), mindhárom
intenzitástartományban. Minthogy nagy mintaszámú eljárásról van szó, osztályonként 800-800 mintát
vettem fel, képenként 4-4 pixelbõl (4x200=800). Soong szerint n>50 mintaszám már kielégíti a nagy
mintaszám feltételét.

A hipotézis tehát az, hogy a minta normális eloszlást követ. A mintából kiszámítottam a várható
értéket és a szórást. Ezen paraméterekre alapozva megadtam az ugyanilyen paraméterû normális eloszlás

13

T É Z I S F Ü Z E T

Diffúz üveglemezek

CCD szenzor

Árnyékoló cső

Fényforrás

6. ábra.    A fény becsatolása a CCD szenzorba.
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eloszlásfüggvényének értékeit a releváns pontokban (ezek a pi valószínûségek). npi értékek képzésével
kiszámíthatók az elméleti gyakoriságok, amit a valóságos gyakoriságokkal kell összevetnünk.

A vizsgálat eredménye:

Class A: d=6.0674, DOF=3, χ2=7.815, tehát a nullhipotézist elfogadjuk, a zaj normális eloszlású.

Class B: d=10.0250, DOF=9, χ2=16.919, tehát a nullhipotézist elfogadjuk, a zaj normális eloszlású.

Class C: d=4.5744, DOF=8, χ2=15.507, tehát a nullhipotézist elfogadjuk, a zaj normális eloszlású.

Modell validálás: pozíció függetlenség

A zaj tulajdonságainak pozíciófüggetlen voltát úgy vizsgáltam, hogy definiáltam öt régiót a frame
bufferben, melyekben külön-külön elemeztem a zaj paramétereket, és az eredményeket végül régiónként
összevetettem. Az öt régió a közép (CE), a bal-felsõ (TL), a jobb-felsõ (TR), a bal-alsó (BL) és a jobb-alsó
(BR). A régiók 100x100 pixel méretûek, a régióközéppontok a frame buffer szélességének és
magasságának százalékában a következõ módon helyezkednek el:

• CE: x=50%, y=50%
• TL: x=15%, y=15%
• TR: x=85%, y=15%
• BL: x=15%, y=85%
• BR: x=85%, y=85%

A mérési eredményeket a következõ táblázat mutatja, melyben E az intenzitás várható értéke, σ a zaj
szórása (az index nélküli mennyiségek a teljes képre vonatkoznak, az indexeltek az adott régióra):

Class A
E ETL ETR EBL EBR ECE
28.6617 28.6823 28.6823 28.6823 28.6823 28.6823
σ σTL σTR σBL σBR σCE
0.9371 0.9463 0.9493 0.9980 0.8231 0.9202

0.99% 1.31% 6.50% 12.16% 1.80%

Class B
E ETL ETR EBL EBR ECE
127.3095 127.3158 127.3158 127.3158 127.3158 127.3157
σ σTL σTR σBL σBR σCE
2.7406 2.7329 2.6717 2.7713 2.7124 2.7778

0.28% 2.51% 1.12% 1.03% 1.36%

Class C
E ETL ETR EBL EBR ECE
224.1315 224.1327 224.1327 224.1327 224.1327 224.1328
σ σTL σTR σBL σBR σCE
3.2743 3.1986 3.1678 3.2881 3.2858 3.3214

2.31% 3.25% 0.42% 0.35% 1.44%
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Látható, hogy a várható értékek nagy pontossággal egyeznek egymással és a teljes képre vonatkozó
értékkel egyaránt. A régiókban mért szórások globális értéktõl való százalékos eltéréseit mutatja az egyes
táblázatok alsó sora. A legnagyobb eltérés 12%. A zaj tehát nem függ szignifikánsan a frame buffer
pozíciótól.

Modell validálás: intenzitás függetlenség

A pozíció függetlenségi vizsgálatot mindhárom intenzitásosztályban elvégeztem, így az ott
ismertetett adatok itt is relevánsak. Látható, hogy a nagyobb intenzitásérték nagyobb zaj szórást
eredményez. Azaz a zaj intenzitásfüggetlensége a tapasztalatom szerint ezen a hardveren nem igaz.

A késõbb megfogalmazandó állítások a zaj függvényében a vonalkövetõ algoritmus pontosságára
adnak alsó becslést. Így nem hibázunk, ha az intenzitás függvényében tapasztalt maximális zajjal
számolunk minden intenzitástartományban, mert így továbbra is intenzitásfüggetlen zajmodellel
dolgozhatunk, és a valóságos pontosságértékek az alacsonyabb intenzitástartományokban (alacsonyabb
zaj mellett) a becsültnél nagyobbak lesznek, tehát pontosabb adatokra számíthatunk.

Modell validálás: pixel függetlenség

Mivel ennél a vizsgálatnál lehetetlen lenne bármely pixel bármely másikkal való korreláltságát
ellenõrizni (1.4 Mp2 nagyságrendû korreláció vizsgálatát jelentené), ezért olyan mintapárokat definiáltam,
amelyek szomszédos és távolabbi elemeket is tartalmaznak. Feltételezem, hogy a „nagyon távoli“ pixelek
nincsenek hatással egymásra.

A pixelpárok elsõ elemének koordinátája p1: x1=y1=100-tól fut 1000-ig 100-ként (1.-tõl a 10. lépésig).
A második elem koordinátái p2: x2=y2=101-tõl 1091-ig 110-es lépésenként.

A három intenzitás tartományban a fent definiált 10 pixelpárra tartományonként 200 mintából
kalkuláltam a kovarianciákat, amit a következõ táblázat mutat:

COV(p1,p2) Class A Class B Class C

1. 0.2767 0.2322 0.3004
2. -0.0515 -0.0521 -0.0871
3. 0.1309 0.0483 0.0842
4. 0.0404 -0.0799 -0.0551
5. -0.1044 0.0403 0.0292
6. 0.0096 -0.0270 0.0869
7. -0.0234 0.0093 0.0824
8. 0.0522 0.1214 0.0820
9. 0.0490 0.0452 -0.1223
10. -0.0939 -0.0033 -0.1683

A pixelek tehát gyakorlatilag függetlennek tekinthetõk.
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Feltételek

A következõkben bemutatom, hogy a 3.a. Altézisben az alkalmazott hardverre validált zajmodellt
feltételezve hogyan becsülhetõ az iránykeresés szórása. A kép rögzítése során a frame bufferben nem
ideális intenzitáskép keletkezik, az ugyanis mindig zajjal terhelt. Így a vonalkövetés sem lehet pontos,
annak eredményét a zaj módosítja. A vonalkövetés szöghibájának meghatározásához a 3.a. Altézisben
adott zajmodellt használom ezen zajos kép leírására. A zajos képfüggvénnyel dolgozik a vonalkövetõ
eljárás, melynek kulcseleme az s operátorsugár.  A 2. egyenlet definiálja az iránykeresõ eljárás lényegét.
Legyen az ideális (zajmentes) képfüggvény F(x,y). Erre pixelenként független, normális eloszlású, zérus
várható értékû, σN szórású additív zaj szuperponálódik (N0,σN(x,y)=N(x,y)). A modellben a zaj nem csak
pixelenként független, hanem a jel intenzitásától és a frame buffer koordinátáktól sem függ, abban az
értelemben, ahogy ezt az 3.a. Altézisben megmutattam.

Így tehát az

helyettesítéssel a 2. egyenlet

formában írható.

A kettõs összegzések jelölésére egy index nélküli összegzés szimbólumát bevezetve írhatjuk, hogy a
következõ lépésirányt megadó D valószínûségi változó:
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3.b. Altézis

Összefüggést dolgoztam ki a frame buffer zajának szórása és az iránykeresõ operátor
szórása között, melyet a következõ kifejezés ad meg:

ahol sN a zaj szórása, míg sDt az iránykeresõ operátor szórása.

Felhasználás

A 3.b. Altézis eredményére támaszkodva összefüggést adok a d szögpontosság és a P valószínûség
közt, mely kétféle felhasználást biztosít. A Csebisev-egyenlõtlenség (Prékopa [1974]) felhasználásával
megmutatom, hogy elõre adott s operátor sugár és d szögpontosság (D-nek az ideális iránytól való
eltérése) milyen P valószínûséggel biztosítható, illetve hogy adott valószínûséggel milyen d
szögpontosság tartható:

A meglehetõsen általános peremfeltételeket megkövetelõ Csebisev-egyenlõtlenségnél tehetünk
erõsebb állítást is. A kevésbé közismert Gauss-egyenlõtlenség (melyet Gauss 1821-ben, Csebisev születési
évében bizonyított be) csaknem 50%-kat szorosabb becslést ad. Elõfeltételezései is szorosabbak:
unimodális és az origóra szimmetrikus sûrûségfüggvényt és véges szórást követel meg. A normális
eloszlásra ez természetesen teljesül:

ahol m a ξ valószínûségi változó sûrûségfüggvényének módusza (Monhor [2006]).

A Gauss-egyenlõtlenség csekély módosítása a Vysochanskij-Petunin-egyenlõtlenség. Lényeges
különbség, hogy ezutóbbi a várható értékkel helyettesíti a móduszt (Vysochanskij [1980], a tézis
jelöléseivel):
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Elemzés

A mérés megtervezésekor az volt a célom, hogy igazoljam, hogy σD a tesztkörnyezetben hasonló
vagy jobb eredményt produkál, mint a számított σT. Ha ez így van, akkor a Csebisev-egyenlõtlenség a
gyakorlatban is sikerrel alkalmazható erre a feladatra.

A mérési sorozatban a következõ paramétereket változtattam:

sN: 0.01, 0.02, 0.03
s: 3, 5, 7

Eközben D futott a [-90;90] intervallumban 10 fokonként. Minden mérés 300 elemi mérésbõl állt, az
aktuálisan beállított paraméterekkel mértem az operátor válaszát. Ebbõl a 300 adatból kalkuláltam a mért
irány szórását, amit a számított szórással kell összevetni.

Az eredményt a 7. ábra foglalja össze.

Konklúzió

Ha azt a kérdést tesszük fel, hogy legfeljebb mi a valószínûsége annak, hogy az algoritmus által adott
irány a 30 fokos tartományban legalább 0.3 fokkal eltér az ideálistól, miközben s=5, a képzaj pedig 0.01
szórású, a következõ számítást tehetjük:

( ) 218.0
01.0

0197.0
3.0)(

2
=≤≥− DEDP 11.

7. ábra.    Az iránykeresõ hibájának elemzése.
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Azaz 22% a keresett valószínûség. Ha ugyanilyen feltételekkel a 0.5 fokos eltérésre kérdezünk, erre
már csak 0.079 valószínûséget kapunk.

A 0.1 fokos eltérés esetén a Csebisev egyenlõtlenség eredménye triviális (a jobboldal 1.97). Az egynél
nagyobb értékekre természetesen ugyanúgy igaz az egyenlõtlenség, de valószínûségekrõl lévén szó, a
kifejezés triviális (Rényi [1968] pp. 309), azaz a kifejezés nem ad értékelhetõ felsõ korlátot a valószínûségre.

A tézis tárgykörében releváns publikációim:

[1], [2], [3], [7], [10], [11], [12], [14], [15], [20], [22]

ÖSSZEGZÉS

Az általam megépített 3D szkenner vonalkövetõ alrendszerének néhány elemével foglalkozik az a
három tézis, mely elméleti munkámat jelenti. 

Az 1. Tézisben algoritmust adtam egy pászta mentén a Gauss keresztmetszetû fénykés intenzitás
csúcsának pixel alatti pontosságú megkeresésére, és az algoritmust összevetettem hat elterjedten
használt csúcsdetektorral pontosság tekintetében. Méréssel igazoltam, hogy az általam definiált Enhanced
Gauss Approximation (EGA) eljárás a legpontosabb a vizsgált módszerek között.

A 2. Tézisben módszert adtam az így megtalált intenzitás hegygerincen a továbblépés irányának
meghatározására. A 2.a. Altézisben igazoltam, hogy eljárásom cirkuláris maszk alkalmazása esetén
nagymértékben izotróp. A 2.b. Altézisben a operátor sugár- és zajfüggését vizsgáltam. A 2.c.
Altézisben az eljárás iránymeghatározó képességét (pontosságát) összevetettem a legelterjedtebb
ránymeghatározó eljárással, a Prewitt operátor két merõleges gradiensébõl kalkulált orientációt adó
eljárás kísérleti keretrendszeremben implementált, módosított változatával. Ezzel igazoltam, hogy az
általam definiált iránymeghatározó eljárás az abszolút hiba maximumát tekintve jelentõsen pontosabb a
legelterjedtebb eljárásnál.

Mivel a pontosságot jelentõsen befolyásolja a képmû zaja, a 3. Tézisben egy zajmodellt definiáltam,
és igazoltam, hogy ez a zajmodell alkalmazható az általam beépített képrendszerre.

A 3. Tézis második részében összefüggést adtam a zaj szórása és az iránykeresõ operátor szórása
között, illetve ennek gyakorlati felhasználásaként felsõ korlátot adtam a zaj eloszlásának ismeretében
annak valószínûségére, hogy az iránykeresõ eljárás szöghibája túllép egy megadott küszöböt.

Állításaimat, eredményeimet mérésekkel igazoltam, illetve az irodalomban fellelhetõ forrásokat
felhasználva összevetettem mások eredményeivel.
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