SZAKDOLGOZAT

Pálfalvi József
2010

II

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Mikroszkopikus méretű partikulumok morfológiai paramétereinek mérése
Szakdolgozat-feladat melléklete
A kozmikus sugárzás az űrből származó nagyenergiájú részecskékből áll, előfordul benne elektron,
proton, gamma-sugárzás és rengetegféle atommag (partikulum). Ezeket a részecskéket rendszerint
optikailag átlátszó közegű műanyag lapocskákkal, úgynevezett szilárdtest nyomdetektorokkal fogják
fel, melyeket később laboratóriumi környezetben mikroszkópokkal analizálnak. Az analizálási
folyamat első lépésében a képi információk feldolgozása történik, ezen belül is elsősorban a közegbe
ágyazott, mikroszkopikus méretű partikulumok morfológiai paramétereinek mérése. A kinyert adatok
segítségével következtetni lehet a kozmikus sugárzás összetevőire, energiájára és más fontos
paraméterére.
A szakdolgozat feladata az optikailag átlátszó közegbe ágyazott, mikroszkopikus méretű partikulumok
morfológiai paramétereinek mérésére szolgáló algoritmusok, azokat megvalósító szoftver
megvalósítások kidolgozása, figyelembe véve az MTA MFA képfeldolgozó programcsomagjának
(IMAN 2.0) implementációs adottságait. A csomag elvégzi a mikroszkópos képfeldolgozás lépéseinek
egy részét (adott szinten), azaz a partikulumok detektálását, valamint egyszerű morfológiai
paraméterek alapján egy fajta előzetes osztályozást. A szakdolgozat célja a programcsomag új
funkciókkal és algoritmusokkal való kibővítése.
A szakdolgozat feladatának megoldásához:
1. Ismertesse szakirodalom alapján a partikulumok detektálásának és osztályozásának
problémakörét, és az azokra alkalmas mikroszkópos mérési összeállításokat. Kísérelje meg a
fizikai modell felállítását.
2. Ismertesse szakirodalom alapján a szakdolgozat feladatához illeszkedő, illetve hasonló
feladatokat megoldó tipikus eljárásokat, elemezze azok alkalmazhatóságát.
3. Ismertesse röviden az implementációs környezetet (IMAN2.0), ezen belül a kiírt feladathoz
kapcsolódó részeit.
4. Fogalmazza meg a konkrét algoritmus/szoftver fejlesztési feladatát. Ehhez tartozóan
foglalkozzon:
a. Partikulumok detektálásnak magasabb szintű megoldásával.
b. Adaptív háttérdetektálás megoldásával.
c. Osztályozási funkció továbbfejlesztésével komplex alaki paraméterek
meghatározásával.
d. Nukleáris nyomok jellegzetességéhez leginkább illeszkedő alaki paraméterek
meghatározásával, egymás takaró partikulumok szétválasztásával.
5.
6.

Oldja meg a kidolgozott eljárás(ok) érdemleges tesztelését és értékelje az alkalmazhatóságukat.
A munkájának minden szakaszát követhető módon dokumentálja.
dr. Dobrowiecki Tadeusz
egyetemi docens
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Kivonat
A dolgozat egy konkrét feladat, a szilárdtest nyomdetektorok kiértékelése kapcsán mutatja be a
képfeldolgozás alaplépéseit, a részecskenyomok azonosítása által támasztott kihívásokat, és az ezeket
megoldó algoritmusokat.
A kozmikus sugárzás az űrből származó nagyenergiájú részecskékből áll. A földfelszínen a
természetes eredetű sugárterhelésnek igen magas hányadát, 17 %-át a kozmikus sugárzás adja, míg az
űrhajósokat akár százszorosan nagyobb sugárzás érheti. A sugárzás részecskéinek analizálására
elsősorban szilárdtest nyomdetektorokat használnak, melyek kiértékelésére az igény egyre nagyobb.
Feldolgozásukhoz megbízható és automatizálható mechanizmusokra van szükség, amiknek a kulcsa a
feldolgozó szoftver algoritmusaiban rejlik.
A nyomdetektorok kiértékelése igen összetett feladat, hiszen magába foglalja a nyomdetektorok
fizikai feldolgozását, a részecskenyomok képi információ alapján történő analizálását, majd a végső
következtetések levonását, statisztikák készítését.
A távlati célkitűzés az volt, hogy a nyomdetektorok analizálásához használt módszereket oly
módon tökéletesítsük, hogy a teljes feldolgozási mechanizmus autonóm módon, beavatkozás nélkül
működjön, és a részecskenyomok analizálásnál előforduló speciális esetekre is fel legyen készítve. Az
MTA MFA (Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet) által fejlesztett ipari képfeldolgozó és
analizáló szoftver, az IMAN 2.0 rendelkezik azokkal a főbb funkciókkal, amik a képek automatizált
feldolgozáshoz szükségesek. Ugyanakkor alapvető hiányossága, hogy nem rendelkezik a
részecskenyomok sajátos alakzatainak felismerésére és szeparálása szolgáló algoritmusokkal.
A dolgozat célja a részecskenyomok azonosítása során felmerülő problémák feltárása, majd az
IMAN 2.0 olyan funkciókkal, algoritmusokkal való bővítése, melyek felkészítik a szoftvert a
részecskenyomok analizálására, és az előbb említett problémák megoldására.
A dolgozatban elsősorban a részecskenyomok képi információ alapján történő feldolgozásával
foglalkozom, így külön tárgyalom a részecskenyomokról készült képek előfeldolgozásának lépéseit. A
problémák megoldási lehetőségeit az alakfelismerés és kontúrfeldolgozás felől közelítem meg, ezért a
dolgozatban elemzem a különböző alak- és kontúrleírók alkalmazhatóságát a részecskenyom analízis
szempontjából. A végső algoritmusok elsősorban a kontúrok belső görbület alapján való elemzésén, a
Hu-paraméterek felhasználásán, és a speciális alakú részecskenyomok körvonalainak lenyomatán
alapszanak.
Tárgyalom a módszerek tesztelése és alkalmazása során szerzett tapasztalatokat, és bemutatom,
hogy milyen további lehetőségek állnak rendelkezésre a kidolgozott algoritmusok finomítására.
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Abstract
This work deals with the basic concepts of image processing, the challenges set by the analysis
of nuclear solid state detectors, and possible answers to these challenges.
Cosmic rays are energetic particles originating from outer space. A frequently used technique to
analyze these particles is ‘Solid State Nuclear Track Detection’ (SSNTD), also known as ‘Nuclear
Track Analysis’. In the above mentioned technique small plastic plates are used, which are sensitive to
heavy ions of all energies, and thus are able to detect the heavy ions, leaving tracks on such plates.
These detectors cannot be read out on-orbit. They need to be returned to the ground for chemical
processing and analysis.
The first goal of this work was to develop a complete system, which analyzes autonomously
these tracks, and is prepared to deal with special cases, which may occur during the analyzing process.
A general image processing and analyzing software, IMAN is capable of recognizing some of these
tracks, but some algorithms need to be integrated to successfully handle composite (overlapping) and
‘drop shaped’ tracks.
The main goal of this work is to identify the deficiencies and main problems in the recognition
process, and to develop such algorithms, which can separate composite tracks, identify ‘drop-shaped’
tracks, and fit proper ellipses to the track openings.
In track analysis the information extracted from images, created with optical microscopes, is
primarily used. Therefore the preprocessing mechanism of these images will be shown. The tracks can
be recognized mainly by their shape. Therefore shape descriptors frequently used in image processing
will be discussed and analyzed in order to solve the above mentioned problems of track analysis.
The work also contains my experiences gained during the development process, introduces
testing results, and proposes a final solution in the above mentioned field as well.
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Bevezető
A kozmikus sugárzás az űrből származó nagyenergiájú részecskékből áll. A földfelszínen a
természetes eredetű sugárterhelésnek igen magas hányadát, 17 %-át a kozmikus sugárzás adja, míg az
űrhajósokat akár százszorosan nagyobb sugárzás érheti. A kozmikus sugárzás analizálására használt
szilárdtest nyomdetektorok kiértékelésére az igény egyre nagyobb. Kielégítésére megbízható és
automatizálható feldolgozási mechanizmusokra van szükség, amiknek a kulcsa a feldolgozó szoftver
algoritmusaiban rejlik. Minél specializáltabb a kozmikus részecskenyomok felismerését végző
algoritmus, annál nagyobb hatásfokkal működhet.
A szakmában rendelkezésre állnak általános sejt és részecske feldolgozó szoftverek, melyek a
felmerülő feladatok csak egy részéhez nyújtanak támogatást. Ezen szoftverek alapvető hiányossága,
hogy nem rendelkeznek a részecskenyomok keletkezésének sajátosságaiból eredő alakok felismerésére
és szeparálása szolgáló algoritmusokkal. Az MTA MFA által fejlesztett IMAN 2.0 is egy általános
célú képfeldolgozó és analizáló program. Eszköztárában megtalálható a legtöbb, képfeldolgozás során
használatos technika, ugyanakkor a fent leírt problémát megoldó algoritmusokkal való kibővítését
igényeli.
A dolgozatban az IMAN három főbb hiányosságára keresünk megoldást:
•

egymást átfedő részecskenyom alakzatok szétválasztása

•

speciális részecskenyom alakzatok felismerése és kezelése

•

háttérfelismerés

Az algoritmusok kidolgozásával, és a szoftver kiegészítésével, az űrkutatás és a személyi
dozimetria területén jól használható, részecskenyom-feldolgozó eszközt kapnánk.
A dolgozat első két fejezetében a részecskenyomok kialakulásának folyamatát mutatom be,
specifikálom az általam is használt mérési összeállítást, majd a témában felelhető, idevágó,
részecskenyom analízissel foglalkozó forrásokat elemzek.
A negyedik fejezetben rávilágítok a részecskenyom analízis főbb nehézségeire, az IMAN
hiányosságaira, és részletesen bemutatom a megoldandó problémákat.
Az ötödik fejezetben a kontúrelemzés legfontosabb eszközeit mutatom be, illetve azok
felhasználhatóságát a problémák megoldásához. A hatodik fejezetben a részecskenyomok
legfontosabb paramétereinek meghatározásához szükséges ellipszisillesztési algoritmusokat
ismertetem, majd a hetedik fejezetben tárgyalom a háttérdetektálási probléma megoldási lehetőségeit.
A dolgozat végén specifikálom a főbb problémákat megoldó algoritmusokat, bemutatom a
tesztelés folyamatát és eredményeit, majd értékelem az algoritmusok felhasználhatóságát.
1

Célkitűzés
Az algoritmusok tervezése előtt szeretném az olvasóval megismertetni a dolgozat témájának
környezetét, elhelyezkedését a világban, hogy betekintést nyerhessen abba, hogy a megoldandó
problémák miért fontosak számunkra. A feladat hátterének megismerése után célom, hogy
áttanulmányozzam, és bemutassam a részecskék detektálásának módjait, lehetőségeit.
Ezek után az elsődleges cél, a mérési összeállítás definiálása után, a témában fellelhető kontúrt
leíró és elemző eszközök és algoritmusok áttanulmányozása. A szakirodalomban található leírások
átfogó ismerete, a megoldandó problémák hatékonyabb megoldását segíti elő.
Az elemzett anyagok ismeretében, olyan eljárások kialakítása a cél, amik képesek a
részecskenyomok magasabb szintű felismerésére, és a fő problémák megoldására.
Továbbá célom, a főfeladat megoldása előtt, az előfeldolgozáshoz használt alacsony szintű
képfeldolgozó eljárások optimális kialakítása, mivel sokszor az előfeldolgozás pontosságán múlik a
végső eredmény sikere.
Az alakfelismerés kulcsfontosságú része, hogy az objektumokat szeparálni tudjuk a háttértől,
ezért egy olyan háttér-felismerési algoritmus kidolgozását is kitűztem célul, ami ezt elősegítené.
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1.A kozmikus sugárzás és detektálása
1.1 A kozmikus sugárzás
A kozmikus sugárzás az űrből származó nagyenergiájú részecskékből áll, előfordul benne
elektron, proton, gamma-sugárzás és rengetegféle atommag. Eredete lehet galaktikus, ahová azok a
részecskék tartoznak, melyek a világűrből érkeznek, és szoláris, ahová a Nap felől érkező részecskék
tartoznak. A földfelszínen a természetes eredetű sugárterhelésnek igen magas hányadát, 17 %-át a
kozmikus sugárzás adja. Itt fellép a Föld mágneses terének és a légkörnek jótékony védő hatása, ami
azonban a magasság növekedésével folyamatosan csökken, és 400 km magasságban, ahol a
Nemzetközi Űrállomás (ISS) kering, már nem érvényesül ez a védőmechanizmus. Az űrhajósokat akár
százszorosan nagyobb sugárzás érheti, mint a földi lakosságot.

A kozmikus sugárzást a részecskék anyagban történő lineáris energiaátadása (LET,
mértékegysége keV/µm) szerint szokásos két csoportba osztani. Az kis LET értékű csoportba
a ~10 keV/µm alatti fotonok, elektronok és nagy energiás protonok tartoznak. A dolgozat
keretében az ennél nagyobb energia leadási képességgel rendelkező, tehát a nagy LET értékű
csoportba tartozó, töltött (ionizáló) részecskékkel fogok foglalkozni.
Annak érdekében, hogy megállapíthassuk a sugárzás összetevőit, bizonyos paramétereket kell
meghatározni, amik alapján az egyes részecskék azonosíthatóak. A kozmikus részecskéket három fő
paraméterrel szokták jellemezni: töltés (jele: Z), tömeg (jele: M), és energia (jele: E). Esetenként a
töltés helyett az effektív töltést (jele: Zeff), energia helyett pedig a relatív sebességet (β= v/c), azaz a
részecske sebességének és a fénysebesség hányadosát használják. Ezek ismeretében már egyértelműen
el lehet dönteni az adott részecskéről, hogy az pontosan hol helyezkedik el a periódusos rendszerben,
vagy melyik atom melyik izotópja.
Az alapvető probléma az, hogy a tudomány és technika jelen állása szerint nincs olyan precíziós
berendezés, amivel ezeket, a számunkra fontos mennyiségeket, közvetlenül a részecskék
előfordulásának helyén (például űrséták alkalmával) mérni lehetne. Ezért a tudósok olyan módszerek
kifejlesztésén dolgoznak, amik segítségével, ha közvetetten is, de meghatározhatóak e paraméterek. [1;
2]
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1.2 A részecskék detektálása
A nagyenergiájú töltött részecskék detektálására a szakma több kiforrott módszert használ.
Alább egy rövidebb ismertető olvasható ezekről a ma is használt technikákról, részletesen [1]
forrásban olvashatunk róluk.

1.2.1 Ködkamra
A ködkamra (Wilson-kamra) ionizáló sugárzások, töltött részecskék nyomát képes megmutatni.
A kamrában túlhűtött gáz található, amely a töltött részecskék által keltett ionokon kicsapódik
(kondenzálódik). Ez egy gyors folyamat, ezért nagysebességű fényképezőgéppel fényképezik a
kamrát, ezzel vizualizálva a részecskéket. Ezen felül, ha az egész kamrát erős mágneses térbe
helyezik, akkor az elektromosan töltött részecskék töltését, annak előjelét, valamint impulzusát is meg
lehet határozni a pályájuk görbületéből.

1.2.2 Buborékkamra
A buborékkamra működésének elve a ködkamra elvének fordítottja. Ez esetben nem gázban
képződnek folyadékcseppek, hanem folyadékban képződnek buborékok. Amikor a részecske a
kamrába kerül, a tartály térfogatát dugattyúval hirtelen megnövelik. Az emiatt lecsökkenő nyomás
túlhevítetté teszi a folyadékot, mivel a kisebb nyomáshoz alacsonyabb forráshő tartozik. A töltött
részecske elegendő energiát ad le a folyadékban, hogy az forrásba jöjjön, így a pályája mentén
buborékokból álló vonalat alkotva.

1.2.3 Szikrakamra
A szikrakamra Shuji Fukui, japán fizikus találmánya volt. A kamrában mintegy 1cm-nyi
távolságban 2,5 cm vastagságú fémlapok helyezkednek el, egymással párhuzamosan. A lapok közt
nagy elektromos feszültséget hoznak létre, így ha valahol átfut egy részecske a lapok között, ott szikra
keletkezik. Ha a kamrát neongázzal töltik ki, akkor a szikra hatására vörös-sárga fénycsíkok
keletkeznek, amik könnyen észlelhetőek.
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1.2.4 Nyomdetektorok
Az előző pontokban leírt technikák a töltött részecskék detektálására jól használhatók, de főleg
laboratóriumi körülmények között, irányított kísérletekhez. Legnagyobb hátrányuk a lejjebb
ismertetett technikával szemben, hogy a szükséges eszközök nagy mérete és komoly anyagi vonzata
lehetetlenné teszi a mindennapi felhasználásukat, vagy kis helyeken, személyi részecskedetektorként
való használatukat.
A szilárdtest nyomdetektorok (angolul: solid state nuclear track detector, SSNTD) az
elektromosan töltött, ionizáló részecskéket képesek detektálni, amelyek szigetelő anyagokon való
áthaladásukkor pályájuk mentén keskeny (3-10 nm szélességű) rombolt zónát hoznak létre. Ez
kristályos anyagokban különböző rácshibák létrejöttéhez, míg műanyagokban a kémiai kötések
felszakadásához, szabad gyökök keletkezéséhez vezet. Ezeket az anyagokat tehát sugárzásnak kitéve,
majd a roncsolási nyomokat később elemezve megállapítható a becsapódott részecskék száma, és
kikövetkeztethetőek a számunkra fontos paraméterek is.
A tudósok sokféle detektoranyaggal kísérleteztek, főleg polimerekkel, szervetlen üveggel,
ásványi anyagokkal és félvezetőkkel. Manapság a nagyenergiájú töltött részecskék detektálására
elsősorban a Poly-allyl-diglycol-carobonate (PADC, elterjedtebb márkanevén CR-39) anyagból
készült, 1mm vastagságú detektorokat használnak. Főleg azért, mert ezek gyártása egyszerű és
költséghatékony, a fenti pontokban említett többi módszerhez képest. Emellett a fizikai behatásokkal
szemben is igen ellenállóak, erős fény és hő hatására (így az űrben, vagy földi körülmények között)
sem deformálódnak, vagy színeződnek el.
Kísérletekkel megállapították, hogy a különböző anyagokból készül detektorokon különböző
részecskék más és más nyomot hagynak. Vannak, amelyeken egy lassú proton hatása is észlelhető,
míg másokon nagyenergiájú argon részecskék sem okoznak kimutatható roncsolást. Némely
részecskék teljesen áthaladnak a detektoron, míg mások lefékeződnek benne. Alapvetően három módja
van annak, hogy egy detektoranyagba csapódó részecske észlelhető nyomot hagyjon:
1. A töltött részecske által okozott elektrosztatikus erők hatására a részecskét körülvevő
anyag elektronjai más (kevésbé kötött) elektronpályákra állnak. Ez az ionizáció folyamata.
2. A mozgó töltés polarizációt okoz, ami következtében egy koherens sugárzás keletkezik.
Ez a Cherenkov-sugárzás.
3. Közvetlen elektrosztatikus erők hatnak a mozgó részecske és az anyag részecskéi között,
amik az anyag molekulaláncaiból ütnek ki atomokat.
A második jelenség a mi estünkben kizárható, mivel csak nagy relativisztikus sebességeknél fordul
elő. Az első és harmadik esetben viszont, az anyag módosulásának mértékétől függően, kimutatható
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változások jönnek létre. A CR-39 anyag esetében a harmadik jelenség játszódik le, de annak
érdekében, hogy ezeket a változásokat kimutathassuk, a detektorokat utókezelésnek kell alávetni.
Bizonyos kémiai reagensek a rombolt zónákat nagyobb sebességgel oldják vagy „marják”, mint
az illető anyag nem rombolt részeit. Így a keskeny roncsolt zónát a maratószer kiszélesíti, egy
kúpszerű mélyedést, szakszóval nyomot (angolul: track) hozva létre. Ha a nyom kellően nagy méretet
ér el, optikai mikroszkóp segítségével láthatóvá válik. A rombolt zóna maratási sebessége, ezáltal a
kialakuló nyom mérete a becsapódó részecske típusától és energiájától függ, tehát a különböző
nyomok alkalmasak a részecskék azonosítására. Kimaratható nyom akkor jön létre, ha a töltött
részecske pályája mentén kellően nagy számú iont kelt az anyagban.

1.1. ábra Négy különböző részecske nyomkialakulásának szemléltetése és mikroszkópos felvétele

A maratás idejétől függően a nyomok változó méretűek és jellegűek lesznek. Alapvetően
háromféle típusú nyomról beszél a szakirodalom: alulmart, kimart, és túlmart nyom. Alulmart nyom
akkor keletkezik, amikor a marási idő nem elegendő ahhoz, hogy az ép és a roncsolt területek közötti
maródási sebességkülönbségből adódó mélységkülönbség számottevő legyen. Túlmart nyom esetében
pont fordított a helyzet: a maró elegyben töltött idő túl hosszú, ami miatt az anyagban lefékeződő
nyomok kilaposodnak. Ennek az az oka, hogy ha a maró anyag eléri a roncsolási nyomvonal végét,
akkor ott a maródás geometriája nem mélyül, hanem elkezd kiszélesedni. Az 1.1 ábra kinagyított
nyomfelvételein láthatjuk, hogy egy adott idejű maratás során az (a) és (b) esetben a maratószer nem
érte el a részecske pályájának végét, így a nyomok alakja hegyes, kúp formát ölt. A (c) és (d)
nyomüregben ezzel ellentétben gömbszerű bemélyedés alakult ki a detektorban, mivel a maratás elérte
a részecskepálya végét, a részecskék rövid hatótávolsága miatt. A (b) és (d) rajzokon a nyomot hagyó
részecske a detektor anyagában széthasítás, fragmentáció révén keletkezett, ilyenkor a céltárgyat
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alkotó részecske magreakció során több részre esik szét, például nagy energiás neutronnal vagy
protonnal történő bombázáskor.
A fent bemutatott CR-39 detektorok maratásához, azaz a bennük keletkező ionizáló

részecskék által keltett nyomok láthatóvá tételéhez tömény 6 M-os NaOH oldatot használnak
70 °C hőmérsékleten. 6 óra maratás után a ~20 keV//µm feletti, nagy LET-ű nyomok, 15 h
maratás után már a ~12 keV/µm LET felettiek is vizsgálhatóak. A maratási idő helyes
meghatározása nagyon fontos, mivel rossz időzítéssel információ veszhet el [1].

1.3 Mikroszkópok
A nukleáris nyomdetektorokat mikroszkóppal analizálják. A legelterjedtebb módszer az optikai
mikroszkóppal készített intenzitásképek vizsgálata, mivel ehhez egyszerűbb apparátus is elegendő.
Precízebb, vagy speciális mérésekhez egyéb, a következő pontokban [3; 4] által ismertetett
készülékeket is használnak.

1.3.1 Optikai mikroszkóp (fénymikroszkóp)
A mikroszkóp a leggondosabb kivitelű finommechanikai szerkezetek közé tartozó optikai
műszer. A műszer rezgésmentes biztos egyensúlyát, munkaasztalon való szilárd állását a súlyos
talpazat biztosítja. Általános felépítése és főbb részeinek megnevezését a 1.2 ábra mutatja be.
A képen is látható kondenzor feladata, hogy a fényforrás fényét a vizsgált tárgy síkjába vetítse a
lehető legnagyobb, de egyenletes fénysűrűséggel. A fókuszállító segítségével a tárgyasztalt a z-tengely
mentén lehet mozgatni, ezzel változtatva az objektív fókuszpontjának helyét. Általában két másik
beavatkozó szerv is megtalálható a fókuszállító mellett (ezek nem láthatók az ábrán), amik
segítségével a tárgyasztalt a saját síkjában, azaz az x-, és y-tengely mentén, külön-külön lehet
mozgatni. A tárgyasztal mozgatását végezheti szervo motor is, amit számítógépről irányítva
periodikus felvételek is készíthetők.
A vizsgált tárgy képe a mikroszkóp testben elhelyezett lencsék és tükrök segítségével eljut a
binokuláris okulárcsőbe, amivel szabad szemmel vizsgálhatjuk a képet, illetve eljut a mikroszkópra
szerelhető kamerába is, aminek képét számítógépre továbbítva feldolgozhatjuk.
A képalkotás folyamatában a legfontosabb a helyes megvilágítás beállítása, és a maximális
fényesség elérése. Továbbá fontos a nagy kontraszt (a fény és a minta közötti kölcsönhatás térbeli
változásának az eredménye), mivel ez teszi lehetővé, hogy a kép látható, azaz látószervünk vagy a
kamera számára közvetlenül érzékelhető.
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1.2. ábra Fénymikroszkóp általános felépítése és főbb részei (ábra forrása [3])
A fénymikroszkóp nagyítása és általános képalkotási tulajdonságai megérthetők a geometriai
optika segítségével. Ma szinte minden fénymikroszkópos alkalmazásnál az úgynevezett Köhler
megvilágítást használják. A könnyebb megértés végett vizsgáljunk meg a képalkotó sugarakat (lásd
1.3 ábra). A fényforrásból (izzóból) induló sugarak először a tárgy síkjában fókuszálódnak (kicsi
fókusz), majd az objektív a primer (elsődleges) kép síkjába gyűjti a sugarakat (nagyított, fordított
állású kép). Az okulár megfordítja és tovább nagyítja ezt a képet, így éles kép keletkezik a retina
síkjában. A leggyakrabban ezt a megvilágítási mechanizmust használják, mert így (a tárgy síkjában
fókuszálódó sugaraknak köszönhetően) részletes képet kapunk.
Fénymikroszkópok esetében, a fent említetten kívül, még a következő megvilágítási
mechanizmusokat használják:
•

párhuzamos megvilágítás: hasonlóan a Köhler-megvilágítás sugaraihoz, itt is alulról
érkezik a fény, de a tárgy síkjában párhuzamosak a fénysugarak. Ezáltal jóval nagyobb
lesz a fókusz (az egész minta átvilágítódik).

•

felső megvilágítás: a fényforrás fényét tükrök segítségével a tárgyasztalhoz képest
fölülről irányítják a tárgyra

•

súrlódó megvilágítás: tárgyasztal síkjával közel párhuzamos fénysugarakkal világítják
meg a tárgyat
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1.3. ábra Fénymikroszkóp képalkotása (ábra forrása [3])

1.3.2 Konfokális lézermikroszkóp
A különleges mikroszkópos technikák legfontosabb közös tulajdonsága az a törekvés, hogy az
optikai felbontás határait kitoljuk. A fénymikroszkóp felbontásának határt szab az Abbé-féle elv, mert
a fénynyalábot nem lehet minden határon túl fókuszálni, így egy elemi tárgypont képe elmosódott lesz.
Könnyen belátható, hogy az elemi képpont elmosódottsága nem csupán az x-y síkban jön létre, hanem
a z-tengely (optikai tengely) mentén is. Ez arra vezethető vissza, hogy nem csupán a mintával egy
síkban levő, hanem a vele szomszédos síkokból eredő fénynyalábok is részt vesznek a kép
kialakításában.
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Összességében tehát a képminőség és felbontás javítása érdekében ki kellene küszöbölnünk
1. az optikai tengely mentén szomszédos síkokból, illetve
2. a képsíkban a szélső területekről érkező fénynyalábokat.

1.4. ábra Konfokális mikroszkóp működési elve (ábra forrása [3])

A nem képsíkból eredő nyalábok kiküszöbölésére szolgál a konfokális elv (lásd 1.4 ábra). A
mikroszkópban egy speciális apertúra segítségével takarjuk ki a nem fókuszsíkból eredő
fénynyalábokat, így a fénydetektorba csupán a fókuszsíkból eredő nyalábok jutnak. A tárgysík szélső
területeiről érkező nyalábok kiküszöbölésére használják a pásztázás módszerét. Az egész minta helyett
a minta egy pontját világítjuk meg, majd a részképekből rakjuk össze a teljes képet. A pásztázást a
tárgyasztal mozgatásával, a kép visszaállítását pedig számítógép segítségével végzik. A konfokális
lézermikroszkóp fénye monokróm lézer sugár.

1.3.3 Elektronmikroszkóp
Egy elektronmikroszkóp az optikai mikroszkóppal ellentétben (ami közönséges fényt használ a
tárgy megvilágítására) elektroncsóvával világítja meg a megfigyelendő tárgyat. Az elektronsugárzás
hullámhossza lényegesen kisebb a fénysugár hullámhosszánál, ami sokkal erősebb nagyítást (nagyobb
felbontást) tesz lehetővé.
A legismertebb a transzmissziós elektronmikroszkóp (TEM), ami a tárgy megfigyelését
elektronsugárral való átvilágításban végzi, és a pásztázó elektronmikroszkóp (SEM), ami a visszavert
elektronok segítségével állít elő képet a tárgy felületéről.
Az elektronmikroszkóp nagy hátránya, azon kívül, hogy maga a készülék nagyon drága, hogy
az üzemeltetése is igen költséges, mivel a mintákat vezetővé kell tenni (ezért nem is alkalmazható
minden esetben), és mágneses-tér- és teljesen rázkódásmentes környezetet igényel.
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1.4 Mérési összeállítás
A dolgozatban leírt feladatokhoz fénymikroszkópot használok. Elsősorban azért, mert a
következő fejezetben elemzett nyomanalizálási módszereknél is fénymikroszkópokat használtak, ami
jó kiindulási pont. Habár a konfokális lézermikroszkóp sok előnyös tulajdonsággal rendelkezik az
optikai mikroszkóphoz képest, később látni fogjuk, hogy a megoldandó problémák egy részénél nem
feltétlenül jelentene előnyt egy ilyen mikroszkóp használata.
A mérési összeállítás az MTA MFA laborban rendelkezésre álló optikai mikroszkópból, és az
arra szerelt CCD kamerából áll. A kamera végzi az analóg intenzitáskép digitalizálását, melynek képét
számítógépen dolgozzuk fel.
Kamera paraméterei:
•

típus: FOculus

•

felbontás: 1600 x 1200 pixel

•

csatlakozás a PC-hez: firewire IEEE 1394

Mikroszkóp paraméterei:
•

típus: Olympos mikroszkóp

•

150mm x 150mm –es tárgyasztalmozgatás

•

visszaállási pontosság: 2μm (mikrométer)

•

felhasznált objektív: 10-es

•

felhasznált projektív: 2.5

1.5 Összefoglalás
A fenti fejezet elolvasása után még egyszer felmerülhet a kérdés, hogy miért a töltött részecskék
hatásait figyeljük meg, miközben valójában arra vagyunk kíváncsiak, hogy milyen részecskék okozták
a hatást. A válasz egyszerű, de annál fontosabb: azért mert a hatásokról, jelen esetben a roncsolás
geometriájából, azaz a nyomok jellegéből, vissza lehet következtetni a becsapódott részecske
tulajdonságaira. A 2. fejezetben ezeket a kapcsolatokat fogom bemutatni a témában kiadott
tanulmányok és cikkek alapján.
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2.Nyomanalízis
A nyomanalízis célja, hogy a detektorokon keletkező bemélyedésekből és azok paramétereiből
vissza tudjunk következtetni a becsapódott részecske, első fejezetben ismertetett, három fő
paraméterére.

2.1 Nyomok paraméterei
[5] szerint a részecske töltésének, tömegének és energiájának változásai a detektorokon észlelt
nyomok hosszának (R) és maródási sebesség (Vt) változásában mutatkoznak meg. A maródási
sebesség ugyanakkor egy adott roncsolt nyomvonal mentén is változhat, ami további fontos
információkkal szolgálhat. A lemart felületen mérhető nyom szájának átmérői (kis- és nagyátmérő: a,
b) a maródási sebesség (Vt) és az eltávolított réteg (h) függvénye.
A fontosabb paraméterek közé tartozik még a nyom teljes hossza (R0), a „maradék hossz” (Rs),
és az L = R – Rs alapján számítható tényleges hossz. További fontos paraméter, ami a későbbi mérések

2.1. ábra Részecskenyom fontosabb paraméterei (ábra forrása [5])

során még hasznos lesz, a nyom detektorfelszínére vetett hossza, és a részecske becsapódási szöge,
ami például a 2.1 ábrán 90 fok.
A 2.1 ábrán is látható nyom metszetét a középső tengely mentén megforgatva egy kúpfelületet
kapunk, tehát ideális esetben a kimart nyom fala által meghatározott felület egy ferde kúp. Ez akkor
igaz, ha a roncsolt anyagrész maródási sebessége állandó, azaz a becsapódott részecske energialeadása a nyom mentén konstans. A legtöbb esetbe ez nem teljesül, ugyanis a részecskék energialeadása változó (az aktuális sebesség, energia és tömeg függvénye), így a roncsolás, és ez által a
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maródási sebesség sem állandó. Ebből kifolyólag nem egyenes, hanem, enyhén ívelt falú kúpokat
kapunk.
A nyom detektor felületnél elmetszett síkbeli alakzatát a nyom szájának, vagy nyílásának
nevezik. Ez ritka kivételektől eltekintve a fent leírt kúpnak egy metszete, tehát ellipszis. [1; 5].

2.2 Nyomok kiértékelése
A fénymikroszkópos mérések alapelve, hogy a tárgyasztalon lévő detektorlapot átvilágítva a
nyomok bemélyedései különböző módon törik a fényt, így a mikroszkóp lencse által érzékelt képen
fényintenzitás különbségek keletkeznek.
A legtöbb információt az alsó és felső megvilágítás szolgáltatja, mivel ekkor vetül ki a nyom
teljes geometriája a detektor felszínére. Ugyanakkor a súrlódó megvilágításból érkező fénysugarak a
nyomok pereménél törnek meg, és jutnak ki a detektorból, ezzel olyan intenzitásképet létrehozva,
mely a geometria körvonalait emeli ki.
A szakirodalomban rengeteg működő megoldás létezik a nyomok optikai mikroszkóppal való
elemezésére. A kidolgozott munkák rendszerint elméleti oldalról közelítik meg a témát, megalapozva
a matematikai és fizikai alapjait a CR-39 es detektorok által elnyelt részecskék nyomainak
analizálására.

2.2.1 A nyomok és intenzitásképük kapcsolata
Nikezic & Yu [6] -ben arról értekezik, hogy a töltött részecskék által létrehozott lehetséges
nyomok geometriája, és azok optikai mikroszkópos rendszerrel történő megfigyelése, azaz az
intenzitás képek között, milyen kapcsolat van. Egy olyan modellt használ, mely teljesen az optika
törvényeire hagyatkozik. A detektort a mikroszkóp tárgyasztalra helyezve, alsó megvilágításban
vizsgálja. Ilyen megvilágítás esetében a fénysugarak a detektoron keresztül alapvetően kétféle módon
terjedhetnek:
a. A detektor és felszíne sértetlen maradt, így a detektorra jellemző törési mutató alapján
halad át a fénysugár.
b. A detektorban egy nyomon halad át a fénysugár, mely négy alesetre bontható. Az
aleseteket a 2.2 ábrán lehet végigkövetni, ahol a 𝑝𝑝⃗ jelzi a fénysugár kiindulását, 𝑝𝑝⃗1 és 𝑝𝑝⃗2

pedig a fénysugár irányát és útját rendre az első és második iránymódosulás után:
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2.2. ábra A fénysugár lehetséges útjai egy részecskenyomon keresztül (ábra forrása [6])
1. A fénysugár teljes visszaverődést szenved a nyom peremén és visszajut a
detektor anyagába, ahonnan a detektor felszínén megint visszaverődik. Így ez a
fénysugár nem adódik hozzá a detektorból kiszóródó fényhez (nem jut el a
mikroszkóp lencséig).
2. A fénysugár megtörik a nyom peremén (N normálvektor, α normálvektorhoz
viszonyított beesési szög, β törési szög) és kilép a detektorból (eljut a
mikroszkóp lencséig).
3. A fénysugár teljes visszaverődést szenved a nyom peremén, és visszajut a
detektor anyagába, de a detektor felszínén megtörve kilép a detektorból (eljut a
mikroszkóp lencséig).
4. A fénysugár megtörik a nyom peremén, kilép a detektor anyagából, de olyan
szögben, hogy a nyom peremét újra elérve megint bejut a detektor anyagba. Ez
az aleset nem szerepel az ábrán és csak olyan esetekben lehetséges, amikor a
részecske ferde szögben érkezett a detektor felszínéhez, és a kimart nyom
peremét mélyen a detektorban érte el a fénysugár.
Miután a fénysugarak útjának minden lehetséges módját számba vette, az intenzitások
meghatározására a következő modellt használja: a szórt fényt egy, a nyom méreteihez képest jóval
nagyobb sugarú (R) gömbfelülettel fogjuk fel, melynek középpontja a nyom detektor felülettel való
találkozásának középpontja felett van. A gömb felületét ezután osszuk fel felületelemekre Δθ = 1o és
Δφ= 1o felbontással, összesen 32400 elemre. Ezáltal a gömb egy felületeleme a ∆𝑆𝑆 = 𝑅𝑅 2 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠∆𝜑𝜑∆𝜃𝜃 vel számolható, amit a teljes szögtartományra integrálva kaphatjuk meg a teljes gömbfelületet. A

felosztás után az adott felületelemekre eső, a fent említett fénytörések szerint szimulált sugarak alapján
határozta meg a várható intenzitásképet.
A kidolgozott eljárás és program alapján ismert energiájú, tömegű és beesési szögű részecskék
intenzitásképét tudta meghatározni szimulációval (lásd 2.3 ábra), majd ezeket összehasonlítva a

14

detektorokon található tényleges nyomokkal lehetett visszakövetkeztetni a részecskék jellegére.
Továbbá rámutat a nyomok geometriája és az intenzitáskép közötti szoros kapcsolatra.

2.3. ábra Az intenzitásmodellt implementáló program (TRACK_VISION 1.0) szimulációja (ábra
forrása [6]). A nyom profilja (bal), és a hozzá tartozó szimulált intenzitáskép (jobb)
Munkájában leírja azt is, hogy valós kísérleteknél, sok esetben több nyom átfedi egymást. Ekkor
szinte lehetetlen csak az egyik részecske által létrehozott intenzitásképet rögzíteni, hiszen a
kétdimenziós intenzitáskép egy vetülete a nyomdetektorban található nyomoknak. Ugyanakkor ez a
modell egy nagyon jó kiinduló pont a detektorról szóródó fény elemzésére, és következő lépésként
több nyom által keltett intenzitásképek elemzését javasolja.

2.2.2 A nyomok és a részecskeparaméterek kapcsolata
Nikezic & Yu [7]–ban a nyomok geometriájával, azon belül is a nyomok nyílásának (szájának)
morfológiai paramétereinek elemzésével foglalkozik.
Kísérleteik és számításaik alapján megállapították, miként függ össze egy alfa részecske
energiája és beesési szöge a kimart nyom szájánál megfigyelhető ellipszis kis- és nagyátmérőjével.
Nagyátmérő
A 2.4 ábra bal felső diagramján látszódik, hogy a nagyátmérő az energia növekedésével
kezdetben növekszik, majd nagyobb mértékben, mint ahogy növekedett, újra csökken. A nagyátmérő
maximuma beesési szögtől függően változó, és igen bonyolult a két paraméter kapcsolata. Mivel adott
hosszhoz több energia és beesési szög páros is tartozik, ezért pusztán a nagyátmérő hosszából nem
lehet egyértelműen visszakövetkeztetni azokra.
Kisátmérő
A jobb felső diagramon a kisátmérő hosszának változását figyelhetjük meg az energia és a
részecske beesési szög függvényében. Az energia növekedésével szinte minden szögnél kezdetben
növekszik a kisátmérő hossza, majd a 3,5 MeV körül a növekedés üteménél lassabban, de csökkenni
kezd. A beesési szög és a kisátmérő hossza nem áll annyira bonyolult összefüggésben egymással, mint
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a nagyátmérőnél, mivel az adott szöghöz tartozó görbék kevesebb helyen metszik egymást, és a
kisátmérő hossza monoton növekszik a beesési szöggel.

2.4. ábra A nyom paraméterei, és a részecske energiája és beesési szöge közti összefüggések [7] alapján.
Lemart felület: 20μm
Nyom szájának területe
A bal alsó diagramon a nyom területének változását figyelhetjük meg az energia és beesési szög
függvényében. 10 fok körül (éles szögben érkezett a felületre a részecske) a terület szinte változatlan.
A területnek a részecske energiájától való függése nagyobb beesési szögeknél számottevő.
Ugyanakkor 60 fok felett már a görbék közel esnek egymáshoz, amiből azt a következtetést vonhatjuk
le, hogy nagyobb szögek esetében a terület kevésbé függ a beesési szögtől.
Nyom mélység
A nyom mélységének változása az energia és beesési szög függvényében a 2.4 ábra jobb alsó
diagramján látható. Látszódik, hogy az energia és szög növekedésével monoton nő a nyom mélysége
is. A görbék nem metszik egymást, de kis szögeknél adott energia felett már változatlan a nyom
mélysége (pl. 30 foknál 5 MeV fölött változatlan a mélység).
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2.3 Konklúzió
A detektoranyagon átjutó fénysugarak által létrehozott intenzitásképek tehát nagymértékben
függenek a detektoron található nyomok geometriájától.

2.5. ábra Kozmikus részecskék keltette nyomokat tartalmazó CR-39 nyomdetektorról készült
intenzitáskép (kép forrása: Eördögh Imre)
A 2.5 ábrán a az ISS-en 2001-ben, összes 248 napot repült űrdetektorok egyikéről készült kép
látható. A képen többek között megkülönböztethetünk proton és α (p, α) nyomokat, kis rendszámú (Z)
elemek nyomait (C, O, Si, Fe) és egy még nem azonosított, nagy rendszámú és energiájú (HZE)
részecske nyomát. Az is megfigyelhető, hogy ahol a nyomok pereme (fala) kellően meredek, ott szinte
minden esetben teljes visszaverődés játszódik le, így sötét foltok képződnek az intenzitásképen. A
nyomok közepe felé viszont, ahol a fénysugarak csak megtörnek, világos foltok észlelhetőek.
A legfontosabb következtetés, amit levonhatunk a második tanulmányból, hogy a részecske
azonosításához nem elég csak egy paraméter meghatározása. Mivel a paraméterek a részecske
energiájától és beesési szögétől függenek csak, ezért több jól megválasztott paraméterrel már
meghatározható ez a két érték. A számításokhoz szükséges egyenletek és képletek megtalálhatók a [7]
forrásban.
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3.Az IMAN programcsomag és
képfeldolgozás
A nyomdetektorokról készült intenzitásképeket a kamera segítségével digitalizáljuk, majd a
számítógépre továbbítva szoftver segítségével dolgozzuk fel. Ebben a fejezetben a felhasznált szoftver
lényegesebb tulajdonságait, majd a körültekintéssel megválasztott és alkalmazott képfeldolgozási
technikákat ismertetem.

3.1 IMAN 2.0 képfeldolgozó programcsomag
A KFKI MFA által készített IMAN (Image Analyser) 2.0-ás verziójú, fejlesztés alatt álló (béta)
programcsomagját használtam a képek előfeldolgozására [8]. Ebben a programcsomagban
rendelkezésre állnak a képfeldolgozáshoz szükséges legfontosabb eszközök és eljárások:
•

kamerakezelő, képfelvevő, és képbetöltő rutinok

•

előfeldolgozó eljárások (színrendszerek, felbontások közötti váltás, szűrők)

•

szegmentálási technikák

•

morfológiai műveletek

•

makrók készítése a feldolgozó műveletek sorba kötéséhez

•

objektumok azonosításának lehetősége

•

objektumok osztályozása bizonyos paraméterek alapján

A program beépített kamera és mikroszkóp vezérlővel is rendelkezik, mely a mérési
összeállításban ismertetett eszközökkel is kompatibilis. A vezérlők segítségével a mikroszkóp
tárgyasztal mozgatása, és a felvételek készítése is automatizálható, a makrók használatával pedig a
képfeldolgozási műveletek emberi beavatkozás nélkül is elvégezhetőek.
A dolgozat egyik célja a programcsomag által szolgáltatott funkciók kiegészítése oly módon,
hogy alkalmas legyen a kozmikus sugárzás által keltett nyomok detektálására. Jelen verziójában az
észlelt objektumok csak bizonyos paramétereit képes meghatározni, némely paramétereket pedig hibás
adatok alapján, ami a nyomdetektor analízishez szükséges magasabb szintű körvonal-feldolgozás
hiányából ered. A paraméterlista kiterjesztése új mennyiségekkel lehetővé tenné az osztályozási
funkció pontosítását, illetve az észlelet objektumok egyéb paramétereinek pontosabb számítását is.
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A program által is nyújtott lehetőségek közül egy olyan makrót (feldolgozási lépéssorozatot)
határoztam meg, ami a lehető legtöbb információt szolgáltatja a nyomdetektorokon található
nyomokról. A makró kimeneti eredménye lesz a munkám bemeneti adathalmaza. Magát a feldolgozási
lépéssorozatot és a lépések részleteit a következő pontokban fejtem ki bővebben.

3.2 Képfeldolgozás lépései
3.2.1 Kép betöltése és színrendszer transzformáció
A képek betöltése (az IMAN rendszerében) két féle módon történhet:
1. rögzítés élő kameraképből
2. betöltés fájlból
Az első esetben a kép az élő kamerakép pillanatfelvételéből áll elő. Ezt automatikus, és kézi
vezérlésnél is használhatjuk. Az élőkép előnye, hogy a fókuszálási pontatlanságokat és a megvilágítást
a kép kimerevítése előtt „helyben” korrigálni lehet. A kép világosságára azért kell ügyelni, mert a túl
kicsi fényerővel készített képek a kamera általi zajra sokkal érzékenyebbek.
A második esetben egy korábban készített, akármilyen forrásból (akár más mikroszkóp
kamerájából) származó képet tölthetünk be.
A dolgozatban használt felvételek egy része a mérési összeállításban leírt eszközökkel, élő
kamerakép kimerevítése által készültek, másik része (a tesztelésnél használt képek) egy másik kamera
által lettek rögzítve, és betöltve a programba. A képet digitalizáló kamera 3 x 8 (24) bites színkódolást
használ. A feldolgozásnál alapvetően a hátteret szeretnénk az objektumtól elkülöníteni, amihez elég az
intenzitások megkülönböztetése, ezért a 24 bites képeket egy transzformációnak vetjük alá, ami a HSI
színrendszer I komponensét, azaz az intenzitást határozza meg, és kvantálja 256 szintre. Ezzel előáll a
szürkeárnyalatos, eredeti felbontású, de csökkentett bitmélységű intenzitásképünk.

3.2.2 Szűrés és lényegkiemelés
Következő lépésként a képek szűrését végezzük el. Célunk a kamerakép felvétele közben
keletkező, „salt & pepper” jellegű zajok kiszűrése, illetve a detektoron található zajok, kisebb foltok
eltüntetése. [9] írása alapján, erre a célra alkalmazható az úgynevezett konvolúciós aluláteresztő szűrő
(low pass filter), amiket néha simító szűrőknek is neveznek. Az aluláteresztő szűrő nevét a
frekvenciatartománybeli értelmezése után kapta, miszerint az alacsony térfrekvenciás komponenseket
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engedi át, és a nagyfrekvenciás komponenseket levágja. Annak érdekében, hogy ezt a szűrőt képek
szűrésénél is alkalmazni tudjuk előbb fontos megértenünk a képek kétféle értelmezését.
Alapesetben egy videó jelet az időtartományban értelmezünk, a képet soronként szkennelve
kapjuk meg az egydimenziós, analóg, vagy diszkrét jelet. Ezt transzformálhatjuk át kétdimenziós
térfüggvénnyé, ami analóg kép esetén egy kétváltozós, folytonos, valós változójú függvény,
digitalizálás után egy kétváltozós, valós változójú, de diszkrét függvény.
Ugyanakkor a képet értelmezhetjük a frekvenciatartományban is, ami azt jelenti, hogy minden
frekvenciához rendelünk egy értéket aszerint, hogy a képen milyen arányban fordul elő az adott
frekvenciakomponens. Például a képen megfigyelhető intenzitásértékek gyors (nagy frekvenciával
történő) változása a nagyfrekvenciás komponensekhez tartozik, míg a kép homogén világosságértékű
részei képezik az alacsonyfrekvenciás komponenseket. A két tér közötti átmenetet a jól ismert Fourier, és inverz Fourier-transzformáció képezi [10].
A frekvenciatartománybeli szűrések alapja továbbá a konvolúció elmélet:
(3.1)

𝑔𝑔(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = 𝑓𝑓(𝑥𝑥, 𝑦𝑦)⨂ℎ(𝑥𝑥, 𝑦𝑦)

ahol 𝑓𝑓(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) a kép eredeti kétváltozós függvénye, 𝑔𝑔(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) a módosított kép, ℎ(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) pedig az

eltolás invariáns szűrőfüggvény. Tudjuk, hogy a módosított kép függvényét úgy is megkapatjuk, ha a
konvolálni kívánt függvényeket először áttranszformáljuk a frekvenciatartományba, majd a
konvolúció eredményén az inverz Fourier-transzformációt hajtjuk végre:
𝑔𝑔(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = ℱ −1 (𝐹𝐹(𝑥𝑥, 𝑦𝑦)⨂𝐻𝐻(𝑥𝑥, 𝑦𝑦))

(3.2)

ahol 𝐹𝐹(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) és 𝐺𝐺(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) rendre 𝑓𝑓(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) és 𝑔𝑔(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) Fourier-transzformáltjai és ℱ −1 jelöli az

inverz Fourier-transzformációt.

Ezek alapján már látható, hogy a szűrést úgy is elvégezhetjük, ha tervezünk egy szűrőt a

frekvenciatartományban, megadjuk a karakterisztikáját (például a nagyfrekvenciás komponenseket
kinullázzuk), majd az inverz Fourier-transzformációval képezzük az időfüggvényét. Az így kapott
függvényt a kép világosságkódjával konvolálva kapjuk meg a javított képet.
Az időtartományban értelmezett simító szűrő például az átlagoló szűrő (bal), vagy a Gaussszűrő (jobb):

1 1 1
∙ �1 1
9
1 1

1
1�
1

1 1
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16
1
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2 1
4 2�
2 1

Ez a két szűrő a pontszerű zajokat lényegében a környezetükben található pixelekkel átlagolja ki,
ezáltal „elkenve” a nagy intenzitáskülönbségeket. Egy kellemetlen mellékhatásuk is van: mivel a
képen látható élek is a nagyfrekvenciás komponensekhez tartoznak, ezért a simító szűrők ezeket is
elkenik.
Pontszerű zajokat, hatásosabb módon, az időtartományban értelmezett medián-szűrővel lehet
eltüntetni. A medián-szűrő alapelve, hogy a fent említett két szűrőhöz hasonló módon veszi egy pixel
valamekkora környezetét, a bennük található pixelek intenzitásértékeit nagyság szerint sorba rendezi,
majd a szűrő ablakának középpontjába azt az intenzitást választja, amelyik érték az előbb felállított
sorozat mediánja. Ennek előnye az átlagoló (simító) szűrőkhöz képest, hogy nem azzal éri el a nagy
intenzitásugrások eltüntetését, hogy szétkeni a környező értékek között, hanem a szomszédos pixeleket
érintetlenül hagyva, csak a középpont értékét módosítja. Az idő és frekvenciatartománybeli szűrésről a
[9] 3. és 4. fejezetében olvashatunk bővebben.
Az IMAN programcsomagban található szűrők is a kép eredeti világosságkódjával dolgoznak,
és a fent említett szűrők is alkalmazható. A feladathoz egy 5x5-ös átlagoló szűrőt használtam, ami
csak a méreténél kisebb foltokat simítja ki, a nagyobb objektumokat megtartva.
A kamera által okozott zaj leszűrésére egy másik, jól ismert technika is rendelkezésre áll, amit a
csillagászatban (pl. Hubble űrteleszkóp) is sokat használnak. Lényege, hogy azonos területről több
képet veszünk fel, és a végső kép pontjait úgy kapjuk meg, hogy minden képről vesszük az adott
pontban található intenzitásértékeket, majd ezeket átlagoljuk. A módszer a jel-zaj viszony javítására
alkalmas: N darab felvétel esetén a jel-zaj viszony √𝑁𝑁-szeresére növekszik. Ezzel lényegében még a

konvolúciós szűrő alkalmazása előtt kiszűrhetjük a pontszerű zajokat.

3.2.3 Szegmentálás
A szegmentálás a hasonló tulajdonságú pixelek homogén területekbe történő csoportosításával
foglalkozik. Használata elkerülhetetlen az alakfelismerési eljárásoknál, mint ami a detektorok
analizálása is. Legtöbbször a szegmentálás pontosságától függ egy gépi képfeldolgozási folyamat
sikeressége. Következtetésképpen egy olyan szegmentálási eljárást kell alkalmazni, ami a lehető
legjobban határozza meg a lényeges és lényegtelen információ közötti szeparálási küszöböt (vágási
küszöböt), és alakítja binárissá a képet, úgy hogy ne vesszen el fontos információ. A szegmentálás
természetesen történhet több tónus alapján is, több csoportba osztva a kép részeit, de a detektorok
esetében nekünk a hátteret és az objektumokat kell csak megkülönböztetnünk.
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3.1. ábra CR-39 űrdetektorról készült intenzitáskép alsó megvilágítással. Kék jelölés: mérendő
nyomok. Piros jelölés: a fókuszon kívüli (detektor másik lapján lévő) nyomok.
A szegmentálási technikák alapvetően két csoportba oszthatók [9]:
•

globális (hasonlóság alapján): pl. hisztogram szerinti vágás, homogén régiók detektálása
(festő algoritmusok)

•

lokális (intenzitásugrások, megszakítások alapján): pl. élek és határvonalak detektálása

Az alkalmas eljárás megválasztásához egy szabad felhasználású, Java alapú, ImageJ [11] nevű
képfeldolgozó programban megtalálható, 16 féle szegmentálási algoritmust teszteltem különféle
nyomdetektorok képein (mint amilyen például a 3.1 ábrán szereplő intenzitáskép).
Azok az eljárások, melyek rögzített küszöbértékkel dolgoznak eleve kizártam, mivel nem elég
robosztusak, hiszen egy detektoron lévő, két egymás melletti kép közötti kis intenzitáskülönbségnél is
hibás eredményt adnának. A 3.2 ábrán látható küszöbözési algoritmusok közül az
1,2,6,7,8,10,12,13,15,16 –t kísérletek alapján kizártam, mivel a legtöbb teszt esetében túl alacsonyra
határozta meg a küszöböt, ezzel hamis objektumokat felismerve a képen. A tesztek során a 3,5,9,14
algoritmusok alkalmazásánál pedig a szürkébb, de releváns nyomok szinte mindig eltűntek. Az
algoritmusok megnevezése és rövid leírása az 1. függelékben olvasható.
Egyértelműen olyan eljárásra van szükség, ami az inputhoz képest automatikusan, adott
kiindulási helyzetből iteratívan választja ki az optimális küszöbértéket. Ilyen az IsoData és az OTSU
algoritmus is (3.2 ábrán a 4. és 11.) [9; 12; 13].
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3.2. ábra A 3.1 ábrán látható kép 16 féle algoritmussal való küszöbözése. (Az algoritmusok megnevezései és leírásai
a 1. függelékben olvashatók.)

3.2.3.1 IsoData szegmentálási algoritmus
Ez az eljárás akkor használható jól, ha a képen található intenzitásértékekből képzett
hisztogramon a két osztályba (például háttér és objektum) sorolható pixelek száma körülbelül
ugyanannyi. Lépései:
•

A hisztogramot kétfelé osztjuk, célszerűen a felezőpontnál (T0)

•

Kiszámítjuk az objektumhoz és a háttérhez tartozó pixelek intenzitásának középértékeit
(Mi, mi)

•

Az új küszöbértéket úgy határozzuk meg, hogy az a két középérték átlaga legyen.

𝑇𝑇𝑖𝑖+1 =

(𝑀𝑀𝑖𝑖 + 𝑚𝑚𝑖𝑖 )
2
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(3.3)

•

Akkor van vége az algoritmusnak, ha a küszöbérték már nem változik: Ti = Ti+1

3.2.3.2 OTSU szegmentálási algoritmus
Az OTSU eljárás egy automatikus hisztogram alapú küszöbözési eljárás. Elsősorban
szürkeárnyalatos képek binarizálására használják. Az algoritmus azt feltételezi, hogy a bementi kép L
darab szürkeárnyalatot tartalmaz, és a képen két osztály elemeit (például objektum és háttér) kell
szeparálni. A kép intenzitásaiból készített normalizált hisztogram minden szürkeértékéhez hozzárendel
egy px előfordulási gyakoriságot (valószínűséget). Az algoritmus lényege, hogy megkeresi azt a T
küszöbértéket, amely maximalizálja az objektum és háttér közötti varianciát.
A háttér pixelek gyakorisága:
𝑇𝑇

𝐵𝐵(𝑇𝑇) = � 𝑝𝑝𝑥𝑥

(3.4)

𝑥𝑥=1

Az objektum pixelek gyakorisága:

𝐿𝐿

1 − 𝐵𝐵(𝑇𝑇) = � 𝑝𝑝𝑥𝑥
Küszöbig számított és a teljes kép középértéke:

𝑥𝑥=t+1

T

μT = � x ∙ px és μ =
x=1

A háttér és objektum pixelek középértéke:
μB =

μT
B(T)

(3.5)

és μO =

∑Lx=1 x ∙ px
∑lx=1 px

μ − μT
1 − B(T)

(3.6)

(3.7)

Ezekből kiszámolható a szórás a háttérre, és az objektum pixelekre is, majd a teljes szórás:
σT 2 = σW 2 + σB 2

(3.8)

ahol σW 2 az osztályon belüli varianciától függ és σB 2 az osztályok közötti varianciától. Nyilván

σT 2 konstans, és az algoritmus feladata T-t úgy beállítani, hogy a σB 2 a lehető legnagyobb legyen. Így

az algoritmus lépései:
•

Normalizált hisztogram készítése.

•

Hisztogram elejéről indulva minden intenzitásértékre (mint lehetséges küszöbre)
kiszámoljuk a fenti egyenlőségekkel σB 2 értékét.
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•

Mindaddig növeljük T értékét, amíg ez az érték növekszik.

A két algoritmus közül végül az OTSU –t használtam, mivel az IMAN programon belül is
elérhető, és az IsoData-val összehasonlítva nem volt sem minőségbeli, sem futási időbeli különbség.

3.2.4 Morfológiai műveltek
A szegmentálási eljárás során kapott bináris képet morfológiai műveletekkel alakítjuk tovább.
Ezeknek a műveleteknek a célja, hogy a struktúra és forma további finomítása révén releváns
információkat nyerhessünk ki a képből. Nem célom minden művelet bemutatása, csak az
előfeldolgozási lépésekben általam használtaké. Az alább bemutatott, és további morfológiai
műveletekről a [10; 9; 14] munkákban olvashatunk bővebben.
A morfológia szó szerinti jelentése: alaktan. A képfeldolgozásban ez minden, főleg
halmazelméleten és topológián alapuló műveletet magába foglal, ami geometriai alakzatok
analizálására és feldolgozására szolgál. A morfológiai műveleteket értelmezhetjük folytonos térben
(analóg morfológia), de diszkrét pontokra is, ugyanúgy ahogy bináris és színes képeken is. A
morfológia alapja tehát a halmazelmélet. A képeken található tónusok (bináris képek esetén a fekete és
fehér színek) halmazokba sorolhatók, ahol minden halmaz leír egy objektumot, vagy objektum típust.
Továbbá minden halmaz minden eleme leírható a 2 dimenziós tér egy vektorával (x, y), amit
koordinátának is hívunk. Így például egy bináris képen a fekete pixelek halmaza egy teljes morfológiai
leírást ad a képről. Ezeken a halmazokon végzett halmazműveletek (unió, metszet… stb.) képezik a
morfológiai műveletek alapjait. Továbbá ide tartoznak egyes festő algoritmusok, így például a lyukak
kitöltését végző eljárás is.
A leggyakrabban használt morfológiai műveletek közé tartozik az erózió, dilatáció, nyitás
(opening), zárás (closing), skeleton és a lyukak kitöltése.
Morfológiai műveleteknél sokszor használunk egy úgynevezett strukturáló elemet (SE), amely
jóval kisebb a képnél és mindig van egy kitüntette pontja, amit a strukturáló elem origójának
nevezünk. Az adott morfológiai műveletet az elem teljes területe által kitakart értékek alapján
végezzük el, de mindig csak az origóban lévő értékeket módosítjuk. A strukturáló elemnek mindig van
egy maghatározott alakja, és minden részelemének van egy értéke (súlya), ami befolyásolja a
működését. Úgy lehet legjobban elképzelni, mint egy csúszó ablakot, ahol az ablak által kitakart
terület a bementi mező, az origó pedig a kimenet. A 3.3 ábrán látható példán egy 1 x 3-as, 1
dimenziós strukturáló elemet használva végzünk el egy ÉS műveletet. A bementi képen zölddel és
pirossal jelölt pixeleket ÉS–eljük össze a strukturáló elemmel. A kimeneti képen a szerint lesz 0, vagy
1, hogy az így kialakított „hatkapus ÉS művelet” mit ad eredményül [10].
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3.3. ábra ÉS művelet megvalósítása és szemléltetése 3x1-es strukturáló elemmel
A következő pontokban leírt műveleteket bináris képeken végezzük el, de kis módosításokkal
szürkeárnyalatos képeken is értelmezhetőek lennének. A leírások során a fekete pixelek képezik az
objektumok halmazát, a fehér pixelek pedig a hátteret.

3.2.4.1 Lyukak kitöltése (fill hole)
A szegmentálási eljárás során keletkezett bináris kép alapvető hibája, habár a vágási küszöböt a
szegmentálási algoritmus a lehető legoptimálisabban határozta meg, hogy lyukak keletkeznek az
objektumok belsejében. Ez érthető, ha visszaemlékezünk a nyomok fénytörési jellegzetességeire,
hiszen a közepüknél a fény szinte alig törik meg, így világos foltok keletkeznek, míg a szélüknél teljes
visszaverődés játszódik le, ami miatt sötét (bináris képen fekete) foltok jelennek meg. Viszont
számunkra a nyomok körvonala, homogén alakja az érdekes, ezért ezeket a lyukakat be kell tömni.
Ahhoz, hogy az algoritmus működését megértsük, be kell vezetni még egy fogalmat: az előjeles
kontúrt. A kontúr az objektumot határolja el a környezetétől, jelen esetben a kontúrok a fekete és fehér
pixelek határai. Egy kontúr előjelét pozitívnak mondjuk, ha azt az óramutató járásával megegyező
irányban végigjárva az objektum (fekete pixelek) jobbra vannak. Negatív pedig akkor, ha balra. Ebből
adódik, hogy ha van egy karika jellegű alakzatunk, akkor annak „külső” kontúrja pozitív lesz, „belső”
kontúrja pedig negatív. Ezek alapján két csoportba sorolhatjuk az objektumokat: egyszeresen
összefüggőek azok, amiknek csak pozitív kontúrjuk van, többszörösen pedig azok, amik kétféle
kontúrt tartalmaznak.
Az algoritmus tehát a következőképpen fut:
1. Megkeresi a többszörösen összefüggő objektumokat, tehát amik két féle kontúrt
tartalmaznak.
2. A negatív kontúr mentén a háttér pontjait addig színezi, amíg egyszeresen összefüggő nem
lesz az objektum.
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3.2.4.2 Méret szerinti szűrés (size filter)
Ez egy egyszerű morfológia művelet, mely a lyukakat kitöltő algoritmus lefutása után, minden
egyszeresen összefüggő objektumot felülvizsgál a területe alapján, és ha a területe túl kicsi (pixelben,
vagy valós mértékegységben állítható), akkor a kép azon pixeleit a háttér színére változtatja.
A méret szerinti szűrést azért alkalmazhatjuk, mert a nyomdetektorok található nyomok egy
adott méretnél eleve nem lehetnek kisebbek, vagy nagyobbak.

3.2.4.3 Erózió, dilatáció, nyitás (opening) és zárás (closing) [10]
Az első két művelet lényegét megérthetjük a szűrésnél bemutatott konvolúció elmélettel és a
strukturáló elem használatával. Két dimenzióban a strukturáló elem (SE) négyzetes, vagy diszk (kör,
legömbölyített négyzet) alakú, és súlyai 1 vagy 0 értékűek, ahol 0 jelöli a „don’t care” –t (amikor a SE
mezőit nem vesszük figyelembe a műveletnél). Ezek alapján már definiálható az erózió és dilatáció:
𝑔𝑔(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = 𝑓𝑓(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) ⊖ 𝑆𝑆𝑆𝑆

𝑔𝑔(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = 𝑓𝑓(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) ⊕ 𝑆𝑆𝑆𝑆

(3.9)

ahol 𝑓𝑓(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) a kép pontjai, 𝑔𝑔(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) a módosított kép pontjai.

Dilatáció esetében, ha a SE bármely 1 értéke illeszkedik a kép 1 értékű elemére, akkor a

kimenet is 1 (’hit’ művelet, azaz egy többkapus VAGY művelet).

Erózió esetében, ha a SE minden 1 értéke a kép 1 értékű elemeire illeszkedik, akkor a kimenet is
1 (’fit’ művelet, azaz egy többkapus ÉS művelet).
Ezáltal (SE méretétől függően) a dilatáció betölti a kisebb lyukakat, és növeli az objektum
méretét, míg az erózió növeli a lyukak és csökkenti az objektum méretét (lásd 3.4 és 3.5 ábrán).

3.4. ábra Dilatáció (3 x 3, csupa 1-es strukturáló elemmel; ábra forrása [10])
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3.5. ábra Erózió (3 x 3, csupa 1-es strukturáló elemmel; ábra forrása [10])
Ugyanakkor, pont ezek miatt a hatások miatt, önmagában ez a két művelet nem alkalmazható,
hiszen többszöri végrehajtásra az objektumok területe, és más paraméterei is változnak, ami a nyomok
analizálásánál hibás eredményekhez vezethet. Olyan műveleteket kell végrehajtani, amik
idempotensek, azaz egymás utáni többszöri végrehajtásra nem módosítják tovább a képet.
Idempotens művelet definíciója:
𝑌𝑌[𝑌𝑌(𝑋𝑋)] = 𝑌𝑌(𝑋𝑋)

(3.10)

Ez a definíció arra is jó, hogy meghatározzuk az egyes (akár más morfológiai) műveletek leállási
kritériumát, ugyanis, ha már nem módosul a kép, akkor felesleges további iterációkban végrehajtani a
műveletet.
A nyitás és zárás pont ilyen műveletek, amiket az erózió és dilatáció kombinálásával lehet
implementálni.
Nyitás (opening):
𝑔𝑔(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = 𝑓𝑓(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) ∘ 𝑆𝑆𝑆𝑆 = (𝑓𝑓(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) ⊖ 𝑆𝑆𝑆𝑆) ⊕ 𝑆𝑆𝑆𝑆

(3.11)

Tehát a nyitás egy erózió és egy dilatáció egymás utáni lefuttatásával egyenlő, ugyanazzal a
strukturáló elemmel. Hatása hasonló az erózióhoz, de nem annyira „romboló” hatású, és ahogy már az
előzőekben leírtam: idempotens művelet, tehát megismételve már nincsen további hatása. Ideális
viszont a kis, strukturáló elemmel összemérhető méretű (zaj) objektumok eltávolítására, hiszen az
erózió ekkor eltünteti ezeket, viszont a dilatáció már nem növeli vissza.
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3.6. ábra Nyitás (3 x 3, csupa 1-es strukturáló elemmel; ábra forrása [10])

Zárás (closing):
𝑔𝑔(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = 𝑓𝑓(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) ⋅ 𝑆𝑆𝑆𝑆 = (𝑓𝑓(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) ⊕ 𝑆𝑆𝑆𝑆) ⊖ 𝑆𝑆𝑆𝑆

(3.12)

Tehát a zárás a nyitás fordítottja: egy dilatáció és egy erózió egymás utáni lefuttatásával
egyenlő, ugyanazzal a strukturáló elemmel. Hatása hasonló a dilatációhoz, de nem annyira „romboló”
hatású, és ez is idempotens művelet. Ideális a kis, strukturáló elemmel összemérhető méretű lyukak
betömésére, de úgy, hogy közben megtartja az eredeti formát és méretet.

3.7. ábra Zárás (3 x 3, csupa 1-es strukturáló elemmel; ábra forrása [10])
A nyitás és zárás műveletét lehet tágabb értelemben is használni: ha például a fent definiált
nyitás helyett végrehajtunk 3 eróziót, majd 3 dilatációt, akkor az eredmény nagyon hasonló lesz az
egyszeri nyitáshoz, de a nagyobb objektumok is eltűnnek.
A nyomdetektoros intenzitásképeken 5x5–ös, diszk alakú strukturáló elemmel végeztem nyitást,
3 erózió és 3 dilatáció végrehajtásával, ezzel eltüntetve a maradék zajokat és felesleges objektumokat.
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3.2.5 A képfeldolgozási makró
A végső makró az előző műveletek kombinációjából áll elő:

•

Élőkép kimerevítése

•

Színrendszer transzformáció (24bit HSI 8bit szürkeárnyalatos)

•

Szűrés aluláteresztő, átlagoló, konvolúciós szűrővel
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•

Szegmentálás OTSU algoritmussal

•

Lyukak kitöltése

•

Méret szerinti szűrés

•

Nyitás, majd zárás
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3.3 IMAN paraméterek meghatározása és előzetes
osztályozás
A képfeldolgozási műveletek eredményeképpen egy bináris képet kapunk, amin a fehér színű
objektumok jelölik a potenciális nyomokat, míg a fekete pixelek a hátteret. Ebben az állapotban még
nem bizonyos, hogy a megmaradt objektumok közül mik a nyomok, és mik a nagyobb méretű
szennyeződések, vagy karcolások, amik a detektor utókezelésénél is keletkezhettek. Ahhoz, hogy
ezeket tovább lehessen szűrni, mindegyik objektumot meghatározott paraméterekkel jellemzünk, majd
ezek alapján csoportokba soroljuk (osztályozzuk) őket.

3.3.1 Paraméterek meghatározása
3.3.1.1 Terület
Ez egy elforgatás és eltolás független paraméter, mely az objektumot képező pixelek összege.
Amennyiben ismert a kép nagyítása, akkor egy úgynevezett kalibrált területet is ki lehet számolni, ami
SI mértékegységekkel fejezhető ki.
Az IMAN ezt a mennyiséget, az objektum egy tetszőleges (pl. a legkisebb x és y koordinátával
rendelkező) pixelét kiválasztva, egy festő algoritmussal határozza meg.

3.3.1.2 Kerület
A kerület is elforgatás és eltolás független, nagysága az objektumot a háttértől elválasztó
pixelek számával egyenlő adott szomszédságot feltételezve.
Az IMAN 8-szoszédságot használva, egyszerűen a kontúrt végigkövetve határozza meg.

3.3.1.3 Terület / (Kerület)2 * 4π
Ennek a mértéknek nincs külön neve. Elforgatás, eltolás és nagyítás független paraméter.
Nagysága a körre: 1. Ez a mérték nagyon jól jellemzi az objektum alakját, mivel minél több az
objektum kontúrjában a sarokpontok száma (minél „rücskösebb”, tehát minél kevésbé hasonlít a
körre), annál kisebb lesz ez az érték. A négyzetre például 0.78 az értéke, egy olyan négyzetre,
amelyiknek az egyik oldalából egy feleakkora négyzet „nő ki”, pedig már csak 0.63.
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3.3.1.4 Befoglaló téglalap
Az IMAN ezt a paramétert a kép helyzetétől függően határozza meg, tehát se nem elforgatás, se
nem eltolás független. Két koordinátapár jellemzi, ami a bal felső és jobb alsó sarkát határozza meg a
téglalapnak. Miután azonosítva lettek az objektumok, az IMAN az aktuális pozíciójukat figyelembe
véve meghatározza azt a legkisebb téglalapot, amely magába foglalja az alakzatot, és melynek oldalai
párhuzamosak az x-, és y-tengellyel.
Amennyiben a detektorról készült képek tárolásra kerülnek, akkor később (az objektumok
azonosítása és osztályozása után) az eredeti képről e koordináták segítségével ki lehet vágni az
objektum eredeti képét. Ez akkor lehet hasznos, ha például vissza szeretnénk ellenőrizni egy
algoritmus működését az adott objektumon az eredeti képet figyelve. Másik felhasználási területe
lehet, ha további képfeldolgozási algoritmusokat szeretnénk futtatni, de csak egy objektumon (az adott
képrészen) belül. Ekkor a ROI (region of interest) –t ez alapján is meghatározhatjuk.

3.3.1.5 Lánckód és kezdő koordináták
A lánckód bemutatása a kontúrleírókkal foglalkozó 5. fejezetben olvasható.
Az IMAN a lánckódot az objektum legkisebb x és y koordinátájú pontjától kezdve a kontúr
mentén határozza meg, 8-szomszédságot használva. Nem elforgatás független, mivel a tér abszolút
irányait használja, viszont eltolás független (amennyiben a kezdő koordinátát nem vesszük
figyelembe). Ugyanakkor a kezdő koordinátákat (x, y) eltárolva, az objektum körvonala
rekonstruálható, és pixelkoordinátákban (x, y) is kifejezhető később. Ez a kontúrleírás így egy sokkal
tömörebb reprezentációt valósít meg, mintha eredetileg a pixeleket (azok koordinátáit) tárolnánk el.

3.3.1.6 Illesztett ellipszis, és az ellipszistől való eltérés
Az 2. fejezetben kiderült, hogy a nyomok szája minden esetben ellipszis alakú. Az
objektumokra ezért egy, az objektum körvonalára illeszkedő (azonos területű) ellipszist próbálunk
illeszteni. Az ellipszist jellemző kis- és nagytengely meghatározása többféle módon történhet. Az
IMAN alapesetben a Karhunen-Loeve algoritmust használja, de több más algoritmus is létezik, amik
részletesebb bemutatása az 6. fejezetben olvasható.
Az illesztett ellipszis tengelyei eltolás és elforgatás függetlenül jellemzik a nyomot, és a terület
után a 2. legfontosabb paraméterként szolgálnak.
Mivel természetesen a nyomok körvonala zajjal terhelt, és sok esetben több objektum fedi
egymást, ezért a kontúrpontok eltérése az illesztett ellipszis pontjaitól általában nem nulla, sőt az
osztályozásnál egy hasznos mérőszám. Az eltérést az IMAN a következőképp számolja:
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Az objektum súlypontjából minden kontúrpontba indított egyenessel elmetsszük az ellipszist.
Az így keletkező metszéspont-párok távolságának négyzetösszegét elosztva a sugarak négyzetével
kapjuk meg az illesztés hibáját.

3.3.2 Osztályozás
A paramétertér meghatározása után az IMAN szita módszerrel egy előzetes osztályozást is
végez, ami a műtermékektől való megszabadulást is jelenti. Ez nem egy végső besorolást jelent,
sokkal inkább egy javaslat az adott nyomok osztályozására, és mint paraméter jelenik meg a
programban. Később, akár ennek figyelembe vételével, vagy a nélkül, tovább lehet finomítani,
akármilyen más algoritmussal.
Az osztályozás egy halmazelméleti fogalom. Lényege, hogy a minták halmazát valamilyen
szabály szerint elkülönülő partíciókra (diszjunkt halmazokra) bontsuk. Jelent esetben a paraméterek
alapján szeretnénk szeparálni az objektumokat, és a halmazokat előre megadott szabályok, vagy
tanítóhalmaz segítségével, előzetesen adjuk meg. Léteznek adaptív osztályozási technikák is, melyek
tanító minták, és előzetes meghatározás nélkül, az elemek beérkezésekor alakítják ki a halmazokat.
Mivel rengeteg osztályozási technika és algoritmus létezik, ezért csak az IMAN által használt,
úgynevezett szita (diszkriminációs) módszert mutatom be.
Ez egy egyszerű elv alapján működő módszer, mely nem több dimenziós paraméterterekben
dolgozik, hanem a paramétereket sorba vizsgálva határozza meg egy elemről, hogy az melyik
osztályba tartozik. A módszer azzal kezdődik, hogy előzetesen egy tanító mintahalmaz segítségével,
explicit módon osztályokat határozunk meg, melyeket a paraméterek értékkészletei jellemeznek. A
tanító mintákat ezután egyenként besoroljuk ezekbe az általunk létrehozott osztályokba. Ha kellően
sok mintát használunk, és jól tanítjuk be az osztályozót (a betanítást végző tudására van bízva a helyes
betanítás), akkor az osztályok halmazai diszjunktak, és egy új elemről egyértelműen el lehet dönteni
majd, hogy besorolható e egyáltalán egy osztályba, és ha igen, akkor pontosan melyikbe.
A betanítás utáni eredmény: halmazok (osztályok), melyeket a hozzájuk tartozó elemek
paraméterei jellemeznek. Minden osztálynak minden paraméterére megadható egy minimum és
maximum érték, amit a hozzájuk tartozó elemek legkisebb és legnagyobb értékéből kapunk meg.
Osztályozás menete: Vesszük az új, osztályozandó elem első paraméterét. Megnézzük, hogy az
első osztályba az adott paraméter alapján (egyszerű intervallumba esés ellenőrzés) besorolható-e, és ha
igen, akkor ezt az osztályt még megtartjuk. Sorra vesszük az összes osztályt és kiszűrjük, melyekbe
biztosan nem tartozik az új elem. Ezután vesszük a következő paramétert, és a maradék osztályokat
megint leszűrjük. Ideális esetben az algoritmus végén csak egy osztály marad, amibe minden
paraméter alapján besorolható, vagy nem marad egy sem, így ezt az elemet ezek alapján nem lehet
osztályozni.
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Azért hívják szita módszernek, mert úgy is el lehet képzelni az algoritmust, hogy minden
osztály (zsák) felett van egy szitasor, aminek minden szitája egy paramétert reprezentál. Az új elemet
rádobjuk az első osztály feletti szitasorra. Ha minden szitán átesik (azaz minden paraméterintervallumba beleseik), akkor az adott osztályba soroljuk az elemet. Amennyiben nem esik bele az
elsőbe, akkor vesszük a második osztály szitasorát, és így tovább. Ugyanakkor látszódik, hogy ha egy
elem több osztályba is beletartozhatna, akkor mindig az elsőbe soroljuk, aminek megfelelt, tehát az
osztályoknak is van preferenciája.
Diszkriminációs módszernek az algoritmus első leírása alapján hívhatjuk, hiszen az osztályok
halmazából azokat zárjuk ki (diszkrimináljuk), amikbe egy adott paraméter alapján biztos nem
tartozhat az új elem.
Az IMAN is ez alapján végez előzetes osztályozást. Előnye, hogy könnyen betanítható és
átlátható, mivel nem több dimenziós paraméterterekben dolgozik. Az osztályozó betanítását magam
végezetem, több száz mintát felhasználva, és csak két csoportot határoztam meg:
1. Egyszeres nyomok (kör, ellipszis)
2. Külön kezelendő nyomok (összetett nyomok, csepp alakú nyomok)
Ez a felbontás azért előnyös, mert a következő fejezetben leírt körvonal-analizálási módszerek
is fel tudják használni, mint javaslatot, ugyanakkor nem szeparálja szét túlságosan a nyomokat.
Kísérleteztem 3-4-5 osztályra bontással is, de a 6-7 paraméter és több száz mintát tartalmazó
mintahalmaz esetén nem tudta egyértelműen besorolni a nyomokat. Sok osztály és paraméter esetén a
betanítás sem egyszerű, hiszen az ember sem képes már 3-nál több paramétert figyelemmel kísérni,
ezért leginkább csak a vizuális megjelenésre lehet hagyatkozni.

3.4 Összefoglalás
Az IMAN széles eszközpalettájáról olyan feldolgozási lépéssorozatot raktam össze, ami a
detektorról készült színes kameraképből végül egy bináris, zajoktól leszűrt képet hozott létre. A
nagyobb műtermékeket a hosszú paraméterlista nyújtotta információk, és az előzetes osztályozás
segítségével ki lehetett szűrni. Minden objektum minden paraméterét (beleértve az osztályozási
javaslatot és a lánckódot is) egy fájlban tároltam el, amiket később egy másik programból beolvasva, a
saját algoritmusaimmal dolgozok fel. Az IMAN által szolgáltatott funkciókat eddig a pontig
használtam fel.
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4.Problémaelemzés
Az első két fejezetben elemzett munkák ismeretében megfogalmazhatjuk a fontosabb
problémákat, melyek elemzése ennek a fejezetnek a témája, és amik részleges megoldása a következő
fejezetek gerincét képezik:
1. Átfedésben lévő nyomok intenzitásképéből nem lehetséges egyértelműen következtetni a
nyomok geometriájára. A kérdés, hogy hogyan lehet detektálni, és elkülöníteni az
átfedésben lévő nyomokat?
2. A különböző típusú nyomok (kör, ellipszis, csepp) külön kezelendőek. A kérdés, hogy
hogyan lehet a detektált (és az összetett nyomok szeparálásából nyert) nyomok
paramétereit (kisátmérő, nagyátmérő, mélység, terület) a legkisebb hibával meghatározni,
az intenzitás képek alapján?
3. Az intenzitáskép függ a megvilágítás jellegétől. Amennyiben a megvilágítás több
intenzitásképen keresztül változik (esetleg különböző detektorokról származnak a
felvételek), az további kérdéseket vet fel a nyomok észlelhetőségét illetően, ezért célszerű
lenne egy adaptív háttér-detektálási eljárást kidolgozni.

4.1 Nyomok azonosítása és mérése
A nyomazonosítás elsődleges célja, az intenzitásképek feldolgozása után keletkező képeken, a
felismert objektumokról eldönteni, hogy azok az alábbiak közül, mely kategóriába tartoznak:
1. Egyszerű nyom (ellipszis, kör)
2. Csepp alakú nyom
3. Összetett nyom (kör, ellipszis és csepp alakú nyomok átfedése)
4. Műtermék (nem nyom)
Ugyanakkor ezt az azonosítást célszerű alapból úgy végezni, hogy a felismert objektumokról ne
csak a kategóriájukat állapíthassuk meg, hanem a számunkra érdekes paramétereket is
meghatározhassuk.
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4.1. ábra Objektumok kategóriái: 1: Egyszerű nyom; 2: Csepp alakú nyom;
3: Összetett nyom; 4: Műtermék (nem nyom)
A 3. fejezetben láttuk, hogy az IMAN osztályozó funkciója révén egy előzetes kategorizálást
kapunk az objektumokról. Továbbá az IMAN minden objektumhoz szolgáltat számunkra egy sornyi
paramétert, amiket a saját algoritmusaival nyer ki. Azonban ezekkel a funkciókkal kapcsolatban több
probléma is felmerül:
1. A csepp alakú nyomokat nem lehet mindig teljesen egyértelműen megkülönböztetni az
összetett nyomoktól (legalábbis a 3. fejezetben bemutatott paraméterekkel nem.).
2. A csepp alakú nyomok paramétereit más módon kell meghatározni, mint az ellipszis és
kör alakúakét.
3. Az összetett nyomokat nem tudja hiba nélkül, számunkra megfelelő módon szétválasztani
az IMAN, ezért az őket alkotó nyomok paramétereit sem tudja kinyerni.
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4.1.1 Csepp alakú nyomok
Az 1. problémához tartozó feladat lényegében az osztályozás felülvizsgálata. Ez nem azt jelenti,
hogy egy új osztályozást kell elvégezni, hanem új paramétereket kell meghatározni, amik a csepp
alakú nyomok sajátosságait emelik ki.
A 2. problémához tartozó feladat, az első feladatban meghatározott paraméterek
felhasználásával oldható meg. Láthatjuk a mintaképeken (lásd 4.2 ábra, és a 4.1 ábra 2-es objektuma),
hogy a csepp alakú nyomok körvonalának egy része ellipszis alakú, másik része pedig hosszúkásabb,
és nem hordja magán az ellipszis jellegzetességeit (pl. görbület). Azért látjuk csepp alakúnak ezeket a
nyomokat, mert az 1. fejezetben leírt megvilágítás következtében, a nyom teljes geometriája rávetül a
detektor felszínére. Jobban megfigyelve a képeket, látszódik, hogy a csepp szűkülő része egyre
homályosabb, mivel ott a nyom geometriájának mélyebben lévő részeiről vetül a fény a felszínre, így
többet szóródik.
E megfigyelések alapján felmerül a lehetőség, hogy a körvonalakból kinyerhető
többletinformáció segítségével a csepp alakú nyomokat azonosítsuk (1. feladat), és egyetlen ellipszist
illesszünk rájuk (2. feladat), ami a nyom elején (szájánál) lévő, ellipszis jellegű kontúrdarabra
illeszkedik.

4.2. ábra Csepp alakú nyomok, és az azokra illesztendő ellipszisek. Bal: Eredeti intenzitáskép; Közép:
Feldolgozott kép; Jobb: Ellipszis illesztése a nyomra.
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4.1.2 Összetett nyomok
A 3. probléma a dolgozat második központi kérdése. Ehhez a problémához három részfeladat
tartozik:
1. összetett objektumok szétbontása részobjektumokra
2. minden objektumra és részobjektumra ellipszisillesztés
3. az osztályozás, és a részecskék meghatározásának megbízhatóbbá tétele
Az első részfeladat tehát valamilyen módon szétbontani az egymást fedő objektumokat. Erre
több ötlet is született, melyek közül a kontúrvonal elemzése az egyik legjobban használható módszer.
A nyomon belüli intenzitásváltozás is szolgálhat információval, de ez az esetek nagyon kis
százalékában releváns, és még kisebb százalékban megbízható, ezért már az előfeldolgozási lépések
során eltüntetjük. Ezért az 1. részfeladatot elsősorban a kontúrvonal elemzés felől közelítem meg.
A második feladat a felbontott objektumokra alkalmazott ellipszisillesztési eljárás
meghatározása. Több, komolyabb ellipszisillesztési módszert is találtam a szakirodalomban, amik
közül az egyiket az IMAN is implementálja, a másikat pedig a saját algoritmusom egyik lépéseként
tervezem felhasználni.
Az utolsó, harmadik részfeladat már a kísérletezés és tesztelés részét képezi, ugyanis az
osztályozást az időközben kialakított új (vagy csak pontosított) paraméterek segítségével finomítjuk.
Az osztályozási funkciónak azáltal kéne javulnia, hogy az 1. részfeladat megoldása során nyert
többletinformáció felhasználásával majd el tudjuk dönteni, hogy az IMAN által „összetett” (tehát
részecske nyomként értelmezhetetlen) objektumként felismert régiók mely részei valódi nyomok.
Ezeket az összetett objektumokat eltávolítva, és a szeparált nyomokat felvéve az osztályozásba,
várhatóan sokkal több „analizálható” részecskenyomot kapunk.

4.3. ábra Összetett nyomok (felül), és a szétválasztott résznyomokra illeszkedő ellipszisek (alul).
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4.2 Háttérdetektálás
A háttérdetektálás jelenleg a küszöbözés szintjén valósul meg. Ahogy az előző fejezetben is
láttuk, ez egy iteratív módszer, mely minden képre meghatározza a hisztogram alapján a vágási
küszöböt. Felmerül a kérdés, hogy nem javítható-e a nyomok azonosításának hatásfoka, ha előtte egy
eljárással meghatározzuk a háttér intenzitását. Ezt tehetjük az egész képre globálisan, de még jobb
eredményt érhetünk el, ha a kép adott részeire (esetleg minden egyes pixelére külön-külön) határozzuk
meg a hátteret reprezentáló intenzitást, mivel így az egyenetlen megvilágításból eredő hibák is
kiküszöbölhetők lennének.
Képzeljük el, ha konstans módon (több felvételen keresztül), a képek bal felén az intenzitás a
háttér pixelekre I1H, az objektumokra I1O, ahol I1H > I1O. A képek jobb oldalán, viszont az intenzitás a
háttér pixelekre I2H, az objektumokra I2O, ahol I2H > I2O, csakhogy I2O == I1H. Ez azt jelentené, hogy a
képek bal oldalán a megvilágítás gyengébb, így a háttér és az objektumok pixeleinek intenzitása is
alacsonyabb, viszont a képek jobb oldalán, a baloldali háttérpixelek intenzitásértéke már az
objektumokat jelölné, hiszen itt a megvilágítás erősebb, így a pixelek átlagintenzitása is nagyobb (lásd
4.4 ábra). Ezekben az esetekben bármely globális küszöbözési eljárás nem működne helyesen [10].

4.4. ábra Detektor felszíne egyenetlen megvilágítás esetén (szimulált)

Több megoldás lehetséges:
•

lokális küszöbözés: a küszöbszint függ f(x,y) és p(x,y)–tól is, ahol f(x,y) a kép
pixeleinek intenzitása, p(x,y) az x-y pont lokális tulajdonsága

•

dinamikus küszöbözés: a küszöbszint függ x, y–tól (tehát az aktuális helyzettől) is

•

háttérdetektálás: egy előzetes eljárással meghatározzuk a háttérintenzitásokat minden
pixelre, majd a detektált képeket normáljuk a háttérrel: 𝐼𝐼𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 =

konstans.
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𝐼𝐼𝑘𝑘é𝑝𝑝

𝐼𝐼ℎ á𝑡𝑡𝑡𝑡 é𝑟𝑟

∗ 𝑘𝑘, ahol k egy

A dolgozatban az utóbbi módszert fogom áttanulmányozni, és megpróbálok egy hatékony
eljárást kidolgozni.
Természetesen, az esetek nagy többségében, nem kell ilyen drasztikus megvilágításbeli
különbségekkel számolni, ugyanakkor ez az eljárás nagyban növelné a részecskenyom feldolgozó
rendszer robosztusságát.

4.3 Követelmények és célkitűzés
Az első három fejezet ismeretében és a problémák definiálása után, a következő cél olyan
módszerek áttanulmányozása és tesztelése, melyek a fent leírt problémákat megoldhatnák, majd a
lehetséges algoritmusok kidolgozása.
Az algoritmusoknak csak az intenzitásképekre és az IMAN paramétereire cészerű
támaszkodniuk, továbbá futási idejüknek az IMAN feldolgozási sebességével kell összhangban lennie.
Az IMAN a képek feldolgozása közben folyamatosan épít egy adatbázist (lényegében egy Excel fájlt),
amit felhasználva párhuzamosan működhet az IMAN és az algoritmusokat megvalósító szoftver. Az
adatfájl frissülését a szoftver észleli, az új adatokra lefuttatja az algoritmusokat, majd egy új, az
eredetihez hasonló struktúrájú, de bővített fájlt ad eredményül. A dolgozat keretében a végső program
tényleges megvalósítása nem cél, csak a szoftver-architektúra definiálása, és a részalgoritmusok
tesztelése, előzőleg lemért tesztadatokon.
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5.Kontúrfeldolgozás
A kontúrfeldolgozás a képfeldolgozás és gépi látás egyik legalapvetőbb feladatai közé tartozik.
Mikor azonosítani akarunk egy objektumot, akkor legtöbb esetben az alakja alapján tesszük ezt meg,
mivel az anyagi változások határai hordozzák a legtöbb információt. Természetesen az alakon belüli
színek, textúrák, az objektumok egymáshoz viszonyított helyzete, és a látószög is fontos információ.
Az automatizált gyártósorok és minőségellenőrző pontok is elsősorban alakfelismerésen alapszanak.
Ebben a fejezetben a kontúrok és körvonalak leírására és elemzésére szolgáló technikákat ismeretek,
majd ezek alapján, az általam kidolgozott nyomanalizáláshoz használható algoritmust mutatom be.

5.1 Kontúrok leírása
A kétdimenziós régiókat (alakzatokat), [9] leírása szerint, kétféle módon szokták reprezentálni:
•

külső reprezentáció (kontúr leírása)

•

belső reprezentáció (belső pixelek leírása)

Fontos megértenünk, hogy egy alakzat reprezentációja és leírása két különböző dolog. Például
a kép egy régióját reprezentálhatjuk a kontúrjával (körvonalával), amit annak hosszával,
konkavitásainak számával, és konvex burkával írhatunk le.
A külső reprezentációt elsősorban akkor használjuk, amikor az alak jellegzetességeit szeretnénk
kiemelni. Ide tartoznak azok a technikák, melyek él-, vonal-, kontúrdetektálással és leírással
foglalkoznak. Leírói közé olyan mértékek tartoznak, mint a hossz, görbület, körvonal-kódolási
technikák, konvexitások, konkavitások… stb.
A belső reprezentációt akkor használjuk, amikor a körvonal által határolt terület
jellegzetességeit akarjuk kiemelni. Leírói közé tartozik a terület, az intenzitásprofil, a textúra, a szín…
stb.
Sok esetben mindkét reprezentáció leíróira szükség van. Bármelyik fajta reprezentációt is
használjuk, fontos arra ügyelni, hogy a kiválasztott (vagy általunk kitalált) kontúrleírók a következő
tulajdonságokkal rendelkezzenek:
•

Adjanak egyedi leírást, tehát két azonos paraméterekkel rendelkező régióra ugyan azt az
eredményt adják, de két eltérő régiót, az adott leírás alapján, meg lehessen különböztetni.

•

A leírás legyen teljes, tehát például a határvonal reprezentációja estében az egész
kontúrvonalra legyen érvényes.
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•

A kontúrból származó alaki paraméterek lehetőleg legyenek invariánsak az eltolásra,
elforgatásra és nagyításra.

•

Legyen zajtűrő a kontúrleírás, amivel a robosztusságot lehet növelni, tehát a kisebb zajok
se módosítsák szignifikánsan a leírást.

A feladatunk szempontjából a külső reprezentáció, és azok leírói a fontosak, hiszen elsősorban
(e dolgozat keretében) a körvonalak alapján elemezzük a nyomokat. A következő pontokban ezeket a
leírókat veszem sorra, feltüntetve felhasználhatóságukat a nyomok leírására.

5.1.1 Alapfogalmak
5.1.1.1 Kontúr, körvonal
A dolgozatban használt kifejezések közül a kontúr és körvonal sokszor egybemosódik. A kontúr
(ahogy a morfológiai leírásoknál definiáltunk) azon pontok halmaza, melyek az objektumot határolják
el a környezetétől. Ezek a pontok még az objektumhoz taroznak, és adott pontból indított sorozatukat
nevezzük körvonalnak. A körvonal az objektum egy reprezentációja, és ahogy fent említettem,
többféle módon írhatjuk le.

5.1.1.2 Görbe
A dolgozatban használt görbe fogalma a Jordan-féle zárt görbét jelenti. Rendszerint
parametrikus függvénnyel, vagy diszkrét pontokkal, és az azokat összekötő szakaszokkal írhatjuk le.
Fontos tulajdonsága, hogy a síkot két tartományra bontja: a síkgörbe belsejére és külsejére. E két
tartomány diszjunkt, határukon maga a görbe helyezkedik el, azaz egy külső és egy belső pontot
összekötő ív biztosan metszi a görbét [10].

5.1.1.3 Konvex, konkáv [15]
A konvexitást és konkavitást többféleképpen is definiálhatjuk:
1. Egy euklideszi térben értelmezett, sík objektum konvex, ha bármely két belső pontját
összekötő szakasz minden pontja az objektumon belül van, azaz nem metszi az objektum
körvonalát. Amennyiben ez nem teljesül, akkor az objektum tartalmaz konkáv
szegmenseket is.
2. Ismeretes, hogy egy folytonos, valós értelmezési tartományon értelmezett, kétszer
differenciálható függvény ott konvex, illetve konkáv, ahol a második derivált rendre
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nagyobb, illetve kisebb, mint nulla. A nulla átmeneteket hívjuk a függvény inflexiós
pontjainak.
Később látni fogjuk, hogy a második, matematikai definíció esetünkben még jobban
használható, mint az első.

5.1.2 Freeman féle lánckódok
A lánckódokkal (angolul: chaincode) [9] leírása alapján objektumok körvonalát írják le
meghatározott irányú szegmensek sorozatával. Általában ez a leírás 4-, vagy 8-szoszédság használatát
feltételezi, és az irányokat egy előre meghatározott számozási séma alapján adhatjuk meg (lásd 4.1
ábra).

5.1. ábra Lánckód irányait jelző számozási sémák 4-, illetve 8-szomszédságot
használva
A digitális képek rendszerint pixelekből állnak, melyeket Descartes-koordinátákkal (x, y)
jellemzünk. Ezek hálószerűen határozzák meg a kép egyes pontjait, és az origó a kép bal felső, vagy
bal alsó sarkában szokott lenni. Egy objektum lánckódjának meghatározása, ezek alapján, a következő
lépésekkel történik:
1. Kontúr első pixelének kiválasztása (kezdőpont).
2. Óramutató járásával megegyező, vagy ellentétes irányban (megegyezés szerint) a
kontúrhoz tartozó következő pixel irányának meghatározása (adott szomszédságot
feltételezve), majd ennek az iránynak a felvétele a lánckódba.
3. Lánckód képzése, amíg újra el nem érjük az első pixelt.
Ezzel megkaptuk a lánckódot, amivel viszont rögtön két probléma van. Az első, hogy ha
pixelenként dolgozzuk fel a képet, akkor a lánckód nagyon hosszú lesz, és már kis zajokra is teljesen
különböző sorozatot eredményez ugyanannál az objektumnál. A második probléma, hogy ez a kód
elforgatás függő, hiszen a pixelek abszolút irányait kódolja le (lásd 5.1 ábra).
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Az első probléma kijavítására egy olyan módszert alkalmazhatunk, ami először újra
mintavételezi a képet, lehetőleg minél kisebb, de még elfogatható felbontással, majd az így kapott
koordinátapontok irányait kódolja le. Ezzel egy sokkal durvább körvonalleírást kapunk, ami ugyan
tömörebb, mint az eredeti, és a zajokra is kevésbé érzékeny, de sok információ elveszhet az újra
mintavételezés során.
A második problémára egyszerű megoldás, ha nem az abszolút irányokat kódoljuk le, hanem az
irányok első deriváltját, azaz az egymáshoz képesti megváltozásukat. Természetesen nem abszolút
értékben vett változásokról van szó, hanem egy meghatározott irány mentén, például az óramutató
járásával ellentétesen, az adott irány, és a következő irány távolságát adjuk meg. Így egy 21214433
kód deriváltja 3133030 lesz, mivel a 2. és 1. irány között az irányváltozás 3, az 1. és 2. között 1, és így
tovább.
Ezekkel a változtatásokkal kaptunk egy elforgatás független leírást a körvonalról, ami ráadásul a
körvonal irányainak elfordulásait is tárolja, ugyanakkor nagyon függ a digitalizált kép felbontásától,
ezért nem nagyítás független.

5.1.3 Koordináták
A kontúrokat az őket alkotó pixelek koordinátáival is leírhatjuk. Ez a fajta leírás a lehető
legrosszabb, mivel sok helyet foglal (minden egyes pixelt két darab egész ír le), és nem teljesíti egyik
invariancia feltételt sem, továbbá nem hordoz több információt a lánckódnál.
Ugyanakkor sok előnyös tulajdonsággal is rendelkezik az objektumoknak ez a fajta eltárolása. A
leíró koordinátákon például lehet olyan műveleteket végezni, amik révén további leírókat hozhatunk
létre, amilyen a súlypont és a görbület (lásd később). Továbbá ezek alapján is lehet ellipsziseket
illeszteni egy objektumra, illetve a kontúrok Fourier-analíziséhez is ezeket használhatjuk.
Tehát a koordinátákat önmagukban objektumok jellemzésére nem szokták használni, viszont
további leírók és paraméterek számításához annál inkább.

5.1.4 Konvex burok
Néha igény van arra, hogy a körvonalat szegmensekre bontsuk. Az ilyen jellegű dekompozíció
segítségével csökkenhet a körvonalat komplexitása, és kiemelheti annak jellegzetességeit (features).
Ilyen eset például, amikor a körvonalban szignifikánsabb konkavitások találhatóak. Ezek, és az
őket összekötő konvex részek az alak jellegzetességeit hordozzák, így egy alakzat konkáv és konvex
részekre bontása, és a konvex burok (angolul: convex hull) meghatározása egy jó eszköz a körvonal
robosztus leírására.
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A konvex burkot [9] alapján definiálhatjuk úgy, mint az eredeti alakzatot magába foglaló,
legkisebb területű konvex alakzat. Halmazelméleti szemszögből megközelítve a definíciót, ha S az
alakzat által lefedett terület, és H az ezt befoglaló legkisebb konvex terület, akkor D = H-S
(különbségük) az alakzat úgynevezett konvex hibája. A konvex burok, és a konvex hiba az alakzat két
leírója, de a konvex burok segítségével meghatározhatjuk azokat a pontokat is, ahol a körvonal jellege

5.2. ábra Az S alakzat és konvex burka (szürke satírozás; bal), és az ez alapján felbontott körvonal
(ábra forrása [9])

vált (konkávról konvexre és fordítva). Ez többféle módon is történhet, akár morfológiai úton
’hit&miss’ transzformációval (lásd bővebben [9]), vagy a következő algoritmussal, amit az IMAN is
használ:
A körvonal mentén haladva, annak minden pontjában meghatározzuk az érintőket. Ha egy adott
pontban képzett érintő belemetsz a körvonalba, akkor ott konkáv részt találtunk, és a következő érintőt
abból a pontból határozzuk meg, amelyikbe belemetszett. Közben megjegyezzük azokat a pontokat,
ahol az érintők először metszettek bele a körvonalba, és azokat is, amelyeknél már nem metszettek
bele a körvonalba, ugyanis rendre ezek jelzik a körvonal mentén a konvex-konkáv és konkáv-konvex
váltásokat.
A konvex burok, és a segítségével meghatározható kontúr-felbontás elég nagyléptékű (lásd 5.2
ábra), és nem minden esetben kontrolálható, ugyanis a nagyobb konkáv részeken belüli információ
lényegében elveszhet, ha csak erre a körvonalleíróra hagyatkozunk. Ugyanakkor a nyomanalízis
esetében fontos elemeznünk, mivel az átfedésben lévő nyomok szétválasztására az egyik triviális
megoldása, ha a konkavitásokat keressük.
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5.1.5 Görbület
A görbület (angolul: curvature) fogalma a szakirodalomban [9; 14; 15] is több jelentést takar. A
különböző értelmezések más és más számításokat igényelnek, és más jellegű leírókat reprezentálnak.
A görbület lényegében egy geometriai objektum egyenestől vagy síktól való eltérésének mértékét
jelöli. Jelen dolgozat keretében csak a kétdimenziós esetet vizsgáljuk, tehát felületek görbületével nem
foglalkozunk.
Alapvető különbség van a külső görbület, mely a görbe simuló köreinek sugarával kapcsolatos,
és a belső görbület között, mely egy differenciál sokaság minden pontján értelmezett [16].

5.1.5.1 Külső görbület
Egy C síkgörbe adott P pontjának görbülete a simulókör sugarának reciprokával egyenlő. A
simulókörök középpontjának mértani helye a görbe evolutája. Minél kisebb az r sugár, annál nagyobb
az (1/r) görbület, így ahol a görbe „közel egyenes”, a görbület közel zéró lesz és ahol a görbe hirtelen
irányt vált, ott a görbület értéke nagy lesz.
Ha a görbe egyenlete:
𝑦𝑦 = 𝑓𝑓(𝑥𝑥)

(5.1)

akkor a görbület a következő képlettel számítható:
𝑔𝑔 =

𝑦𝑦̈
(1 + 𝑦𝑦̇ 2 )3⁄2

(5.2)

Ha a görbe egyenlete parametrikus formában adott:
𝑥𝑥 = 𝑥𝑥(𝑡𝑡)

𝑦𝑦 = 𝑦𝑦(𝑡𝑡)

akkor a görbület:
𝑔𝑔 =

𝑥𝑥̇ 𝑦𝑦̈ − 𝑦𝑦̇ 𝑥𝑥̈
(𝑥𝑥̇ 2 + 𝑦𝑦̇ 2 )3⁄2

(5.3)

(5.4)

Mivel a képfeldolgozással nyert körvonalak általában zajjal terheltek, ezért ezt a görbületet nem
egy pontból, hanem szomszédos pontok halmazából szokták meghatározni. Ezt tehetjük átlagolással
(átlaggörbület egy görbeszakaszra), vagy a számolhatjuk a deriváltakat elve több pontból.

5.1.5.2 Belső görbület
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Egy C síkgörbe adott P pontjának görbülete az adott pontban értelmezett második deriválttal
egyenlő. Tehát a görbület a meredekség változásának mértékét jelenti.
Ebben az esetben sem egy pontból határozzuk meg a deriváltakat, hanem egy adott pontban a
szomszédos pontokra illesztett egyenesek meredekségéből célszerű meghatározni. A meredekségváltozás (görbület), ha körültekintően használják, egy nagyon sokoldalúan felhasználható leírója a
körvonalnak.
Főbb tulajdonságai:
•

Több pontból való meghatározása esetén kellően robosztus.

•

A körvonal tetszőleges pontjára értelmezhető, diszkrét és folytonos esetben is.

•

Lánckódból, koordinátákból (diszkrét eset) és függvényből (folytonos eset) is
számítható.

•

A körvonal (görbe) extrém görbületi pontjai könnyen azonosíthatók vele, hiszen ha
például a meredekség-változást a körvonal mentén óramutató járásával ellentétes
irányban határozzuk meg, és relatív fokokban fejezzük ki, akkor a negatív értékek
konvex részeket jelölnek, a pozitív görbületi értékek konkáv részeket, és a nullaátmenetek jelölik a görbe inflexiós pontjait.

A görbület értékeiből képzett függvényre később simításokat alkalmazhatunk, ezzel még
zajtűrőbbé téve a leírót. Bizonyos szűrőket alkalmazva a görbület értékein, további információkat
vonhatunk le Például a 10 foknál kisebb változást tekinthetjük még egyenesnek, és a 45 fok körüli
változásokat sarkoknak. Ugyanakkor figyelni kell arra, hogy ezeket a következtetéseket körültekintően
vonjuk le, mivel nagyban függenek a körvonal teljes hosszától, és az előzetes körvonalsimítások
mértékétől (hiszen, ha egy nagymértékű simítást végzünk el, akkor a sarkok is legömbölyödnek).
Később látni fogjuk, hogy milyen megkötések és ellenőrzések mellett lehet a célunknak megfelelően
használni.
A görbületről, érdekes példákról a [9]-ben olvashatunk, további leírások a [17] oldalon, és a
wikipédia [16] oldalán is találhatók.

5.1.6 Lenyomatok
A lenyomat (angolul: signature) egy 1 dimenziós reprezentációja a körvonalnak, és többféle
módon állítható elő [9; 12]. A legegyszerűbb mód, ha a körvonal pontjainak és az objektum
középpontjának a távolságát adjuk meg a szög függvényében. Középpontnak választhatjuk például a
súlypontot, vagy más referenciapontot (célszerűen az objektumon belül), a szöget pedig egy
meghatározott iránytól mérjük, ami lehet például az egyik koordinátatengellyel párhuzamos egyenes.
A célja, hogy a 2 dimenziós leírást redukáljuk egy 1 dimenziós függvényre (lásd 5.3 ábra).
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A fent leírt lenyomat független az eltolástól, viszont sem elforgatás, sem nagyítás független. Az
elforgatás függetlenséget úgy biztosíthatjuk, hogy ha minden lehetséges objektumnál egy
azonosítható, és egyedi ponttól kezdve képezzük a lenyomatot. Ilyen lehet például a súlyponttól
legtávolabb lévő pont, persze csak akkor, ha ez mindegyik objektumra mindig ugyan az. Másik ilyen
kitüntetett pont (vagy inkább irány) a legkisebb másodrendű nyomatékhoz tartozó irány lehet. Ez azért
megbízhatóbb, mert az objektum összes pontja alapján számítjuk ki, és kevésbé érzékeny a zajra.
A nagyítások közti különbség abban mutatkozik meg, hogy a lenyomat függvényének
amplitúdója, két ugyan olyan alakú, de különböző méretű objektumnál a nagyítás mértékével
arányosan változik. Ez kiküszöbölhető, ha minden esetben normáljuk a középponttól mért
távolságokat például [0; 1] közé. Ennek a módszernek ugyanakkor nagy hátránya (mivel a normálás
nagyban függ a minimum és maximum értékektől), hogy a zajok eltorzíthatják a lenyomat képét.
A feladatunk szempontjából a lenyomatok e fajtája nem nagyon használható, mivel a nyomok

5.3. ábra Távolság-szög jellegű lenyomatok. A kör esetében a lenyomat függvény konstans, míg a
négyzetnél egy π/2 periódusú függvény. (ábra forrása [9])
sok esetben konkáv szegmenseket is tartalmaznak, amik többértékű függvényeket eredményeznének.
Másfelől viszont egy nagyon fontos dologra hívja fel a figyelmet: a 2 dimenziós kontúrt (körvonalat)
áttranszformálva egy másik térbe, egyszerűbbé válhat bizonyos problémák megoldása. A következő
pontokban bemutatott leírok is bizonyos szempontból a körvonal lenyomatai.
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5.1.7 Kontúrok Fourier-analízise
[9; 10] leírásai alapján, az objektumok makro jellemzőit meghatározhatjuk Fouriertranszformáció segítségével. A feldolgozás lépései:
•

kontúr simítása (zajok eltűntetése)

•

Fourier-transzformáció a kontúrra

•

szűrés a frekvencia és térbeli tartományban (pl. nagy rendszámú elemek elhagyása)

•

alakegyütthatók (kontúrok invariáns alak jellemzőinek) meghatározása

A Fourier-analízis alkalmazhatóságának feltétele, hogy az információk zöme a kontúr alakjában
koncentrálódjon (tehát például a régión belüli textúra ne legyen releváns). Ez a nyomanalízis esetében
fennáll. A kontúrok Fourier-transzformáltjának több alkalmazási lehetősége is van, mint például a
képtömörítés, a szűrés, és az invariáns alakleírás. Számunkra a legutóbbi az érdekes.
Az objektumok kontúrpontjai 2 dimenzióban helyezkednek el, de a két koordinátát a komplex
számok valós és képzetes részének tekintve alkalmazhatjuk rá az 1 dimenziós diszkrét Fouriertranszformációt (1D DFT):
𝑁𝑁−1

2𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋
1
−𝑖𝑖� 𝑁𝑁 �
𝐹𝐹𝑗𝑗 = � 𝑐𝑐𝑘𝑘 ∗ 𝑒𝑒
𝑁𝑁

(5.5)

𝑘𝑘=0

ahol j = 0,1…(N-1), 𝐹𝐹𝑗𝑗 a j-ik Fourier-együttható, 𝑐𝑐𝑘𝑘 a k-ik kontúrpont (𝑐𝑐𝑘𝑘 = 𝑥𝑥𝑘𝑘 + 𝑖𝑖 ∗ 𝑦𝑦𝑘𝑘 ), és N

a kontúrpontok száma.

Az inverz Fourier-transzformáció (IDFT):
𝑁𝑁−1

𝑐𝑐𝑘𝑘 = � 𝐹𝐹𝑗𝑗 ∗ 𝑒𝑒
ahol k = 0,1…(N-1).

𝑗𝑗 =0

2𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋
𝑖𝑖� 𝑁𝑁 �

(5.6)

Látszik, hogy mindkét esetben minden kontúrpontot felhasználunk az együtthatók
kiszámításához, és a kontúrpontok visszaállításához is.
A „kontúr Fourier”-t szűrésre úgy lehet használni, ha az inverz transzformációnál, valamilyen
séma alapján elhagyunk bizonyos együtthatókat. Ez nem azt jelenti, hogy kevesebb pontot használunk
fel (azaz kapunk a visszaállításnál), hanem kevesebb együtthatóból számoljuk vissza azokat, ezzel
eltüntetve például a rücsköket. Ez alapján már érthető, hogy miként jellemezhetik a Fourieregyütthatók a körvonal jellegzetességeit.
Vizsgáljuk meg, hogy az invariancia-feltételek miképp teljesülnek a Fourier-leírók esetében.
Ismeretes, hogy a nulladik együttható a kontúr súlypontját adja. Következésképpen, ha biztosítani
szeretnénk az eltolás invarianciát, azt az F0 = 0 beállításával (nulladik együttható elhagyásával)
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tehetjük meg, hiszen így a súlypont mindig az origóba kerül. Továbbá tudjuk azt is, hogy egy pont
elforgatását az origó körül, a komplex számsíkon elvégezhetjük a pont ejθ –val való beszorzásával. Ezt
minden kontúrpontra végrehajtva észrevehetjük, hogy a transzformáció összegképlete csak ezzel az ejθ
konstanssal szorzódik be, ami kiemelhető.
Bizonyítások nélkül álljon itt egy összefoglaló táblázat az a Fourier-leírók invarianciáira:
Transzformáció

Körvonal

Fourier-leíró

Elforgatás

𝑐𝑐𝑓𝑓 = 𝑐𝑐𝑘𝑘 ∗ 𝑒𝑒 𝑗𝑗 𝜃𝜃

𝐹𝐹𝑗𝑗 = 𝐹𝐹𝑗𝑗 ∗ 𝑒𝑒 𝑗𝑗 𝜃𝜃

Eltolás
Nagyítás (n-szeres)
Kezdőpont eltolás (k
ponttal való eltolás)

𝑐𝑐𝑒𝑒 = 𝑐𝑐𝑘𝑘 + ∆𝑥𝑥𝑥𝑥

𝐹𝐹𝑗𝑗 = 𝐹𝐹𝑗𝑗 + ∆𝑥𝑥𝑥𝑥 𝛿𝛿𝑘𝑘

𝑐𝑐𝑝𝑝 = 𝑐𝑐𝑘𝑘−𝑘𝑘0

𝐹𝐹𝑗𝑗 = 𝐹𝐹𝑗𝑗 ∗ 𝑒𝑒 −𝑗𝑗𝑗𝑗 2𝜋𝜋𝜋𝜋 /𝐾𝐾

𝑐𝑐𝑛𝑛 = 𝑛𝑛 ∗ 𝑐𝑐𝑘𝑘

𝐹𝐹𝑗𝑗 = 𝑛𝑛 ∗ 𝐹𝐹𝑗𝑗

Tehát, ha két alak formája ugyan olyan, de például a nagyításuk nem, akkor ez a Fourieregyütthatók szintjén úgy jelenik meg, hogy azok n-szeresei lesznek egymásnak (ha a nagyítás n).
Felmerülhet a kérdés: hogyan lehet kialakítani, és melyek azok a leírók, amiknél ezek a konstanssal
való szorzások, és az eltolásból eredő összeadások nem jelennek meg? A válasz: az alakegyütthatók
[10].
Az alakegyütthatók a Fourier-együtthatókból képzett olyan leírók, melyek eltolás, elforgatás és
nagyítás invariáns módon jellemzik az alakot. Kialakításukat, és használatukat egy példán keresztül
érthetjük meg:
𝐴𝐴𝑘𝑘 =

𝐹𝐹𝑘𝑘+2 𝐹𝐹−𝑘𝑘
𝐹𝐹1 2

(5.7)

Azt állítjuk, hogy ez az alakegyüttható invariáns a rotációra és nagyításra, az eltolás
invarianciáját pedig a F0 = 0-val biztosítjuk. Bizonyítsuk be: Forgassuk el az alakot φ szöggel, a
kezdőpont eltolásából eredő θ szöggel, majd nagyítsuk c –vel. A fenti táblázat alapján, az (5.7)
egyenletbe (alakegyüttható kifejezésbe) behelyettesítve az értékeket a következő kifejezést kapjuk:
𝐴𝐴𝑘𝑘 ′ =

𝑐𝑐𝐹𝐹𝑘𝑘+2 𝑒𝑒 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑒𝑒 −(𝑘𝑘+2)𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑐𝑐𝐹𝐹−𝑘𝑘 𝑒𝑒 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑒𝑒 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘
(𝑐𝑐𝑐𝑐1 𝑒𝑒 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑒𝑒 −𝑖𝑖𝑖𝑖 )2
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(5.8)

Egyszerűsítve az egyenletet:
𝐴𝐴′𝑘𝑘 =

𝐹𝐹𝑘𝑘+2 𝐹𝐹−𝑘𝑘
𝐹𝐹1 2

= 𝐴𝐴𝑘𝑘

(5.9)

Tehát a nagyítás, eltolás és a kétféle elforgatás (origó körüli rotáció, és a kezdőpont eltolása)
hatástalan az Ak alakegyütthatóra.
Alakegyütthatók általános képlete ezek alapján (levezetés nélkül):
𝐴𝐴𝑘𝑘 =

(𝐹𝐹1 𝑐𝑐1 𝐹𝐹2 𝑐𝑐2 … 𝐹𝐹𝑛𝑛 𝑐𝑐𝑛𝑛 )(𝐹𝐹−1 𝑐𝑐−1 𝐹𝐹−2 𝑐𝑐−2 … 𝐹𝐹−𝑛𝑛 𝑐𝑐−𝑛𝑛 )
𝐹𝐹1 𝑘𝑘

ahol
𝑛𝑛

� 𝑖𝑖𝑐𝑐𝑖𝑖 = 𝑘𝑘

(5.10)

𝑐𝑐𝑖𝑖 = 0, 1, 2 …

𝑖𝑖=−𝑛𝑛

5.1.8 Hu-paraméterek meghatározása és felhasználása a kontúr
leírására
5.1.8.1 Kép momentumok
Képfeldolgozásban a kép momentum kifejezés használatakor a kép pixelek intenzitásértékeinek
valamilyen súlyozott átlagát, vagy e momentumok valamilyen függvényét értjük. A kép momentumait
általában a szegmentálás után szokták használni az objektumok jellemzésére, és olyan paramétereket
határozhatunk meg segítségükkel, mint a terület, a súlypont, vagy az irány [10].
Egy 2 dimenziós f(x,y) függvény (p + q)–ik rendű momentumát, diszkrét esetben a következő
formulával számolhatjuk [9]:
𝑚𝑚𝑝𝑝𝑝𝑝 = � � 𝑥𝑥 𝑝𝑝 𝑦𝑦 𝑞𝑞 𝑓𝑓(𝑥𝑥, 𝑦𝑦)
𝑥𝑥

𝑦𝑦

ahol f(x,y) a kép pixelének értéke (intenzitása) az x-y koordinátában; x és y a kép minden
koordinátáját befutja; p és q pedig egész számok (hatványkitevők), amik a momentum rendjét
határozzák meg.
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(5.11)

A centrális (központi) momentum:
𝜇𝜇𝑝𝑝𝑝𝑝 = � �(𝑥𝑥 − 𝑥𝑥̅ )𝑝𝑝 (𝑦𝑦 − 𝑦𝑦�)𝑞𝑞 𝑓𝑓(𝑥𝑥, 𝑦𝑦)
ahol 𝑥𝑥̅ =

𝑚𝑚 10
𝑚𝑚 00

é𝑠𝑠 𝑦𝑦� =

𝑚𝑚 01
𝑚𝑚 00

𝑥𝑥

(5.12)

𝑦𝑦

az objektum középpontját, azaz a gravitációs középpontot (súlypont)

határozzák meg. Tehát a centrális momentumok, a súlyponthoz képest számított relatív momentumok.
Fontosabb centrális momentumok (3. rendig):
𝜇𝜇00 = 𝑚𝑚00 (terület)

𝜇𝜇10 = 0

𝜇𝜇20 = 𝑚𝑚20 − 𝑥𝑥̅ 𝑚𝑚10

𝜇𝜇02 = 𝑚𝑚02 − 𝑦𝑦�𝑚𝑚01

𝜇𝜇01 = 0

𝜇𝜇30 = 𝑚𝑚30 − 3𝑥𝑥̅ 𝑚𝑚20 + 2𝑥𝑥̅ 2 𝑚𝑚10

𝜇𝜇21 = 𝑚𝑚21 − 2𝑥𝑥̅ 𝑚𝑚11 + 2𝑥𝑥̅ 2 𝑚𝑚01 − 𝑦𝑦�𝑚𝑚20

𝜇𝜇11 = 𝑚𝑚11 − 𝑥𝑥̅ 𝑚𝑚01 = 𝑚𝑚11 − 𝑦𝑦�𝑚𝑚10

(5.13)

𝜇𝜇03 = 𝑚𝑚03 − 3𝑦𝑦�𝑚𝑚02 + 2𝑦𝑦� 2 𝑚𝑚01

𝜇𝜇12 = 𝑚𝑚12 − 2𝑦𝑦�𝑚𝑚11 + 2𝑦𝑦 2 𝑚𝑚10 − 𝑥𝑥̅ 𝑚𝑚02

A momentumok segítségével, tehát meghatározhatjuk például az objektum irányítottságát

(orientáció), a területet (intenzitásösszeget), vagy a súlypontot.

5.1.8.2 Hu-paraméterek
Hu, 1962 –es ( [18] ) munkájában a fenti momentumok felhasználásával határozott meg 6
paramétert, melyek a centrális momentumok függvényeként állnak elő, és invariánsak az eltolásra,
elforgatásra, és nagyításra is. Ma ezekre Hu-paraméterekként hivatkozunk. A bizonyítások, és
mélyebb ismertetés nélkül (mely megtalálható a [18] forrásban) álljon itt a 6 momentum
meghatározásának módja:
𝐼𝐼1 = 𝜇𝜇20 + 𝜇𝜇02

(5.14)

𝐼𝐼3 = (𝜇𝜇30 − 3𝜇𝜇12 )2 + (3𝜇𝜇21 − 𝜇𝜇03 )2

(5.16)

𝐼𝐼2 = (𝜇𝜇20 − 𝜇𝜇02 )2 + 4𝜇𝜇11 2

(5.15)

𝐼𝐼4 = (𝜇𝜇30 + 𝜇𝜇12 )2 + (𝜇𝜇21 + 𝜇𝜇03 )2

(5.17)

𝐼𝐼5 = (𝜇𝜇30 − 3𝜇𝜇12 )(𝜇𝜇30 + 𝜇𝜇12 )[(𝜇𝜇30 + 𝜇𝜇12 )2 − 3(𝜇𝜇21 + 𝜇𝜇03 )2 ]

+ (3𝜇𝜇21 − 𝜇𝜇03 )(𝜇𝜇21 + 𝜇𝜇03 )[3(𝜇𝜇30 + 𝜇𝜇12 )2 − (𝜇𝜇21 + 𝜇𝜇03 )2 ]

𝐼𝐼6 = (𝜇𝜇20 − 𝜇𝜇02 )[(𝜇𝜇30 + 𝜇𝜇12 )2 − (𝜇𝜇21 + 𝜇𝜇03 )2 + 4𝜇𝜇11 (𝜇𝜇30 + 𝜇𝜇12 )(𝜇𝜇21 + 𝜇𝜇03 )]
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(5.18)

(5.19)

Létezik még egy hetedik paraméter is, amely azonosíthatóvá (megkülönböztethetővé) teszi
azokat az objektumokat, melyek egymás tükörképei:
𝐼𝐼7 = (3𝜇𝜇21 − 𝜇𝜇03 )(𝜇𝜇30 + 𝜇𝜇12 )[(𝜇𝜇30 + 𝜇𝜇12 )2 − 3(𝜇𝜇21 + 𝜇𝜇03 )2 ]

+ (𝜇𝜇30 − 3𝜇𝜇12 )(𝜇𝜇21 + 𝜇𝜇03 )[3(𝜇𝜇30 + 𝜇𝜇12 )2 − (𝜇𝜇21 + 𝜇𝜇03 )2 ]

(5.20)

A Hu-paraméterek segítségével, tehát egy adott objektumfajtára jellemző paraméter-együttest
határozhatunk meg, hasonlóan a Fourier alakegyütthatókhoz. Felmerülhet a kérdés, hogy a
kontúrfeldolgozásban hogyan használhatnánk ezeket? Végiggondolva a paraméterek működését
rájöhetünk, hogy ha például egy objektum minden kontúrdarabját, mint egy kétdimenziós bináris képet
képzeljük el (1 értékűek azon pixelei, ahol van kontúrdarab, 0 értékűek a háttérpixelek), akkor ezekre
is ki lehet ezeket a paramétereket számolni. Következő lépésként meghatározhatunk „tipikus”
kontúrdarabokat, melyek valamilyen szempontból szignifikánsak, majd kiszámítjuk a Huparamétereiket. Így lényegében megadtuk az „etalon” kontúrok jellemzőit. Ezek alapján pedig már
osztályozhatjuk az ismeretlen objektumok kontúrdarabjait, vagy akár az egész körvonalukat.
A Hu-paraméterek lényege tehát abban rejlik, hogy az eredeti kép intenzitásértékei alapján
számíthatók, és minden invarianciakritériumot teljesítenek. A [9] forrásban található példák is azt
bizonyítják, hogy egy tetszőleges forma egymás utáni transzformációira (eltolás, elforgatás, nagyítás),
a felbontásból és mintavételezésből eredő zajtól eltekintve, teljesen érzéketlenek ezek a paraméterek.
Számunkra azért lehetnek érdekesek, mivel (mint már említettem) a kontúrdarabok
jellemzéséhez szolgáltathatnak olyan információt, amit más leírókkal (pl. görbület) csak sokkal
körülményesebben lehetne megadni.
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5.2 Kontúrleírók elemzése I. (Összetett nyomok
felbontása)
A következőkben az előző szakaszokban bemutatott leírókat fogom átnézni, szem előtt tartva a
4. fejezetben leírt problémákat, azok közül is az összetett nyomok szeparálását.

5.2.1 Lánckódok, koordináták
Ahogy a leírók definiálásánál leírtam, a lánckódok és koordináták az objektumok
„veszteségmentes” tárolásánál, és a leírók származtatásában játszanak fontos szerepet.
Az IMAN kimeneti fájljaiban, a paraméterek között a lánckód is szerepel. Az objektumokat ez
alapján „rekonstruálhatjuk”, rajzolhatjuk ki a vizualizálás érdekében, vagy végezhetünk rajtuk
bármilyen transzformációt.
Alapvetően két ötlet merült fel:
1. csak a lánckódot felhasználva analizáljuk az objektumokat
2. a lánckód és kezdőkoordináta alapján, a visszaállított koordinátákon dolgozzunk
Az első megoldás előnye, hogy ha a lánckódon dolgozunk, akkor nem kell mindig
áttranszformálni az objektumok körvonalát koordinátákká. Azt feltételeznénk, hogy ez által az
algoritmusok gyorsabban futnak, vagy tömörebbek, de ez nem igaz, mivel a transzformáció a kontúr
hosszával lineárisan arányos időt vesz igénybe (ordó konstans), és az algoritmusok további részei sem
lennének egyszerűbbek. Sőt, a lánckód használatának vannak hátrányai is. Az első, és
legmegfontolandóbb, hogy a már meglévő algoritmusok nagy része (pl. görbület, Hu-paraméterek
számítása) alapvetően koordinátákon dolgozik. A második hátrány, hogy a lánckód pixelenként
kódolja az irányokat, ezért a kontúr nem sima, és a legkisebb zajok is megjelennek benne. Ezt
kiküszöbölhetnénk, ha nagyobb felbontásban kódolnánk (lásd 5.1.2), de akkor elvesznének
információk. A görbület elemzésénél látni fogjuk, hogy a lánckódból való meghatározása nem teljesen
egyértelmű.
Ezeket összevetve arra jutottam, hogy célszerűbb a koordinátás leírásba transzformálni az
objektumokat. Ezt gyorsan el lehet végezni, és a célszoftverben (pl. MATLAB) egy függvény
valósíthatja meg a műveletet.
A lánckódból számított koordináták által meghatározott körvonal viszont ugyanolyan
zajérzékeny, mint az eredeti, ezért a legtöbb kontúrleíró számítása előtt egy simítást végeztem a
körvonalon. A simítást egy Gauss-szűrővel implementáltam MATLAB-ban. Az algoritmust
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megvalósító kód (kommentezve) megtalálható a mellékelt DVD-n, a ’MATLAB/shared/’ könyvtárban
a ’smoothCoords.m’ fájlban.
Az algoritmus lépései:
1. Adott számú pontból (tipikusan hét, de mindig páratlan számú) létrehozunk egy szűrőt,
melynek súlyai egy tetszőleges szórású Gauss haranggörbe mintavételezett értékei. Azért
használok hét pontot, mert
2. Konvoláljuk a körvonal pontjait és a szűrőt, az egész körvonal mentén.

5.4. ábra Gauss-szűrős simítás (7 pontból) a körvonalon. Eredeti körvonal (bal); simított körvonal
(jobb);
A művelet eredményeképpen egy simított, az eredeti körvonal felbontásától független, kisebb
zajoktól mentes körvonalat kapunk, ami ugyanannyi pontból áll, mint az eredeti (lásd 5.4 ábra). Azért
használok hét pontot, mert kísérletek (zajelemezés, átlagos nyomméret) alapján ez egy kellően sima
kontúrt eredményez, de nem tűntet el hasznos információt. A Gauss súlyoknak köszönhetően sokkal
több pont felvétele a szűrőbe nagyban nem is módosítaná az eredményt, hiszen a szűrő szélén a súlyok
már kicsi.

5.2.2 Konvex burok
Az összetett nyomok szétválasztásánál a konvexitás vizsgálata fontos lehet. Ha jobban
megfigyeljük az 4.3 ábrán látható nyomokat, akkor észrevehetjük, hogy a két egymást fedő nyom
találkozásánál nagymértékű konkáv részek jelennek meg. A közöttük lévő konvex részek határozzák
meg az összenőtt nyomok körvonalainak egyes részeit.
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Maga a konvex burok a nyomanalizálásnál nem sok mindenre használható, de a
meghatározásához használt algoritmus, és a konvex burok által végrehajtható körvonal dekompozíció
már szolgáltathat némi információt.
Az 5.1.4 pontban ismertetett algoritmus lényegében azokat a pontokat határozza meg, ahol a
körvonal konvex és konkáv váltásai vannak. A probléma viszont az, hogy ezek nem a körvonal
inflexiós pontjai. Ezt szemlélteti az 5.4 ábra is, ahol a kis zöld karikák jelzik a tényleges inflexiós
pontokat, míg a nagy kék karikák a konvex burok által kijelölt, konvex és konkáv váltási pontokat. A
piros szakasz jelöli azt az érintőt, ami először metsz bele a körvonalba, ezzel kijelölve a váltási pontot.

5.5. ábra A körvonal egyik érintője, mely kijelöli a konvex burkot (piros). A konvex burok által
meghatározott váltások (nagy kék kör), és az inflexiós pontok (kis zöld kör).

Az ábrán is látható, durva felbontási jelleg miatt nem nagyon használható a konvex burok, sem
az általa kijelölt pontok. A zöld és kék karikák közötti szakasz ugyanis ekkor „elveszik”, hiszen
konkávnak van nyilvánítva.

5.2.3 Görbület
Ahogy az előző pontban is kihangsúlyoztam: a konkáv körvonalszakaszok megtalálásával egy
nagy lépéssel közelebb kerülhetünk a nyomok szétválasztásához. Mindkét ismertetett görbület a
konvex és konkáv részek azonosítására jól használható.

5.2.3.1 Külső görbület
A külső görbület az adott körvonalszakaszra simuló kör sugarának reciproka. A kör középpontja
a konkáv részeknél általában az objektumon kívül, míg a konvex részeknél az objektumon belül van.
Ez nem minden esetben igaz (például, ha a görbület kicsi, akkor a konvex részeknél kívülre is eshet a
középpont), ezért általánosan a következő szabályokat használhatjuk:
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•

Egy körvonalszakasz konkáv:
o

ha a simuló kör középpontja kívül esik az objektumon, és a kör középpontját és a
körvonalszakaszt összekötő szakasz 0-szor, vagy páros számú helyen metszi a
körvonalat

o

ha a simuló kör középpontja az objektumon belülre esik, és a kör középpontját és a
körvonalszakaszt összekötő szakasz páratlan számú helyen metszi a körvonalat

•

Egy körvonalszakasz konvex:
o

ha a simuló kör középpontja az objektumon belülre esik, és a kör középpontját és a
körvonalszakaszt összekötő szakasz 0-szor, vagy páros számú helyen metszi a
körvonalat

o

ha a simuló kör középpontja kívül esik az objektumon, és a kör középpontját és a
körvonalszakaszt összekötő szakasz páratlan számú helyen metszi a körvonalat

A fenti szabályokban a körvonalszakasz alatt, a körvonalnak egy részét képező, több pontból
álló szakaszt értünk. Ebből már látható, hogy a görbületet nem egy, hanem N pontból határozzuk meg,
a legkisebb négyzetek módszerével. A módszer lényege, hogy a simuló kör középpontját úgy
határozzuk meg, hogy a külön-külön mindegyik pontra számított simuló körök középpontjának
eltéréseinek négyzete, az adott körtől a legkisebb legyen.
Az 5.6 ábrán néhány mintaként szolgáló nyomon mutatom be a külső görbület
használhatóságát.

5.6. ábra Külső görbület felhasználása. Piros pontok jelzik a simuló körök középpontjait.
Bal felső: 2-szeres összetett nyom; Jobb felső: 2-szeres összetett nyom; Bal alsó: 3-szoros
összetett nyom; Jobb alsó: Egyszeres nyom;
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A görbületet hét pontból számoltam a körvonal mentén. Látszódik, hogy az összetett
nyomoknál, a simuló körök középpontjai a nyomok száját reprezentáló ellipszis gyújtópontjai
közelében csomósodnak. A nagyobb konkáv körvonalrészeknél pedig a körvonalon kívül
azonosíthatók csomósodások. A bal alsó részábrán például tisztán kivehető a 3 nyom középpontja,
illetve a konkáv részeknél a külső csomósodások. A jobb alsó ábrán ezek az információk viszont igen
zajosak, hiába határoztuk meg a középpontokat több pontból Továbbá észrevehetjük, hogy a külső
görbület kisebb konkáv részeket nem mutat ki. Sokkal megbízhatóbb és pontosabb információhoz
juthatunk, ha a belső görbületet használjuk.

5.2.3.2 Belső görbület
A belső görbület a körvonalat alkotó görbe második deriváltját jelenti. Ismeretes, hogy az első
derivált egy függvény meredekségét adja meg egy adott pontban. A második derivált pedig az első
derivált által meghatározott meredekségek változását. Mivel a nyomokat meghatározó körvonalak
zártak, és diszkrét pontok határozzák meg, ezért minden pontra számítható görbület, akár több pontból
is.
A belső görbület kiszámításával, és helyes ábrázolásával egyértelműen megadható minden
pontban a meredekség változása, amiből egyszerűen lehet következtetni a körvonal „menetére”,
konkáv és konvex szakaszaira. Több lehetséges megoldást is végignéztem:
1. 2. derivált számítása a körvonalra
2. 1. derivált (meredekségek) analizálása, ábrázolása
3. körvonal menti érintők iránytangensének megváltozása minden pontra
Az első és második megoldással az alapvető probléma, hogy ha a körvonalra számítjuk a
deriváltakat, akkor azok nem elforgatás függetlenek, hiszen már az első deriváltnak is szakadásai
vannak a függőleges meredekségű pontoknál. A cél az lenne, hogy meghatározzuk a 2. derivált
képéből, hogy hol vannak a konvex és konkáv váltások. Függvényeknél ez megoldható, hiszen ott a
null-átmenetek jelölik az inflexiós pontokat. Körvonalaknál, amik bármilyen pozícióban lehetnek,
viszont nem, hiszen egy függőleges szakaszon a konkáv bemélyedések ugrások képében jelennek meg,
amik viszont nem egyértelműen azonosíthatók.
A második esetben ezért egy olyan első deriváltat próbáltam számítani, ami a körvonalra
elforgatás függetlenül jellemző. Az ötlet az volt, hogy egy kitüntetett meredekségű egyeneshez
viszonyítva ábrázolom a körvonal egyes szakaszainak meredekségét, amit utána akár fokban is
megadhatunk. Ennél a módszernél viszont egy másik probléma lép fel: akárhogyan is vesszük fel az
etalon meredekséget (tehát azt, amihez viszonyítva ábrázoljuk a többit), az értelmezési tartománynak
ugrása lesz. Gondoljuk csak végig, ha például a vízszintes egyenes nulla meredekségéhez viszonyítva
ábrázoljuk a körvonalszakaszok meredekségeit (pl. az egyenesek által bezárt szög alapján), akkor a
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360 fok és a 0 fok váltásánál ugrás lesz. Tehát a belső görbületnek ez a fajta számítása sem teljesen
működőképes.
A harmadik megoldás más szemszögből közelíti meg a problémát. Nem a szó szoros
értelemében vett deriváltakat számoljuk ki, hanem a 2. derivált definíciója alapján határozzuk meg a
görbületet: a meredekség változását adjuk meg közvetlenül, minden pontra. A körvonal mentén
haladva meghatározhatjuk az aktuális, és a rá következő érintők meredekségét (iránytangenseit),
illetve ezek megváltozását. A megváltozások egymáshoz képest mindig relatívak, így nincs ugrás, sőt,
ha előjelesen adjuk meg az értékeket, akkor azonnali információt kaphatunk a konkáv és konvex
szakaszokról.
A leíró szemléletes bemutatásához és teszteléséhez implementáltam egy MATLAB eljárást,
mely az objektumok simított körvonalán dolgozik, és meghatározza a belső görbület értékeit. Az
algoritmust megvalósító kód (kommentezve) megtalálható a mellékelt DVD-n, a
’MATLAB/analyzeComp/’ könyvtárban a ’getInnerCurvature.m’ fájl 36-62. sorában.

5.7. ábra A piros pontban a belső görbület megadása (kék szögelfordulás), az iránytangensek (zöld)
változásából számítva
Az algoritmus lépései:
1. Minden ponthoz 3 pontból (adott pont és a 2 szomszédos) meghatározunk két szegmenst.
2. A szegmensek iránytangenseinek megváltozását megkapjuk a szegmensek által bezárt
szög előjeles kiszámításával (lásd 5.7 ábra).

5.8. ábra Szögelváltozások függvényként ábrázolva az 5.4 ábra simított körvonalára
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A szögeket a körvonal mentén, az óramutatóval megegyező irányban határozzuk meg. Egy szög
előjele negatív, ha a szögelváltozás az óramutató járásával megegyező irányba történik, egyébként
pozitív. Ebből következik, hogy ha egy szög pozitív, akkor az a körvonal konkáv irányú megváltozását
jelöli. Függvényként ábrázolva a szögeket fontos következtetéseket vonhatunk le. Vizsgáljuk meg az
algoritmus működését az 5.4 ábra simított körvonalán.
Az eredmény az 5.8 ábrán látható, amin tisztán kivehető csúcsok jelennek meg. Jobban
megfigyelve az értékeket, a következőket jelenthetjük ki:
•

a legtöbb érték kisebb, mint nulla

•

pár tűszerű ugrás észlelhető negatív és pozitív értékek között (pl. az 50. pont körül)

•

vannak összefüggő pozitív részek (90., 100., 130., 205. körül)

Habár az emberi szem számára ezek észlelhetőek, ilyen formában mégsem célszerű
messzemenő következtetéseket levonni. Az értékek túl zajosak, illetve, mivel szögelfordulásokról van
szó, az értékkészletük is elég nagy. Érdemes lenne ezt a függvényt kicsit átláthatóbbá tenni.
Első lépésként simítsuk ki, amivel a kisebb zajokat eltüntethetjük. Második lépésként egy
küszöböt kéne meghatározni, ami felett pozitívnak, azaz konkávnak nyilvánítunk egy szakaszt, alatta
pedig konvexnek. Ez történhet egyszerű küszöb meghatározásával, pl. a nulla értéknél, de célszerűbb
kicsit komplexebb kritériumokat meghatározni.
A nehézséget az okozza, hogy a körvonal alapvetően lehet rücskös, és még a simítás után is
tartalmazhat kisebb hullámokat. Ezeket nyilván nem szeretnénk detektálni. Ezért egy olyan
algoritmust dolgoztam ki, ami a körvonal hosszának, az aktuális konkáv szakasz hosszának, és a
konkavitás mértékének függvényében dönti el egy körvonalszakaszról, hogy az konkáv-e. Két
kritériumot határoztam meg:
•

A körvonal a simítás után is tartalmazhat hullámokat, amik észlelését a körvonal teljes
hosszától kell függővé tenni, ugyanis, ha egy körvonal hosszú, akkor a kisebb rücskök
biztos, hogy zajokat jelölnek, amikkel nem szabad foglalkozni. Kis objektumoknál, egy
kisebb hullám is már konkavitást jelenthet. Ezek alapján a kritérium: egy szakasz akkor
konkáv, ha a körvonal hosszának minimum valahányad részét képezi.

•

A konkáv szakasz mértéke is mérvadó kell, hogy legyen, mivel a kvázi egyenes
szakaszok az első kritériumot kielégíthetik, de ettől függetlenül nem szeretnénk
konkávnak jelölni őket. Ezek alapján a kritérium: egy szakasz akkor konkáv, ha a
szakaszra integrálisan számított görbület, vagy az átlaggörbület egy adott küszöbnél
nagyobb.
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5.10. ábra Az 5.8 ábra szögelváltozásait ábrázoló függvény simítása (fekete) és szűrése (piros).

Ezek alapján szűrtem a simított szögelfordulásokat, amivel az 5.9 ábrán látható eredményre
jutottam. Látszódik, hogy a függvényből a simítás után eltűntek a tű-szerű zajok. A kritériumok
alapján a szűrés eredménye (az ábrán pirossal) egy bináris függvény, mely 1 értékű, ha az adott pont
konkáv szakaszhoz tartozik és 0, ha konvex. Látszódik, hogy az 50. pont körüli pozitív változások a
szűrés után szinte teljesen eltűntek, a megmaradtak pedig csak kisebb egyenetlenségek a körvonalban,
amiket a szűrés által válogatunk ki. Három szignifikáns konkavitás észlelhető a körvonal mentén,
amiket az 5.10. ábrán is megfigyelhetünk.

5.9. ábra Az 5.4 ábra körvonala felbontva konkáv (piros) és konvex (kék, lila, sárga) szakaszokra. A
zöld pontok (lent) jelölik a körvonal első pontjait.

Ez az algoritmus lineáris időben fut, ezért számításigénye igen kicsi. Természetesen a feladat
közel sincs még megoldva. A következő szakaszban mutatom be, milyen lehetőségeink vannak, a most
már azonosított, konvex körvonalszakaszok elemzésére, osztályozására, illetve milyen elgondolások
mellett lehetne ezt a módszert tovább finomítani.
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5.2.4 Lenyomatok
A lenyomatok bemutatásánál már utaltam arra, hogy a nyomok szétválasztásánál nem nagyon
használhatók. Ugyanakkor, az előző szakaszban bemutatott belső görbület függvényét is tekinthetjük
lenyomatnak, ha minden nyom kontúrját normálnánk egy fix hosszra. Ekkor ugyanis, a körvonalak
konvex-konkáv jellegét tükröző, belső görbület függvénye összehasonlítható lenne a nyomok között.
Ha a belső görbületet a körvonal egy jól meghatározható pontjától kezdve ábrázolnánk, akkor ez a
lenyomat amellett, hogy a normálás miatt eltolás és nagyítás független, még az elforgatásra is
invariáns lenne. Ilyen jól meghatározható pont lehet a legkisebb másodrendű nyomatékhoz tartozó
tengely iránya által kijelölt körvonalpont.

5.2.5 Hu-paraméterek
A Hu-paramétereket kétféle felhasználási módot szem előtt tartva vizsgáltam:
1. teljes objektumra (körvonalra)
2. körvonalszakaszokra (ívekre)

5.2.5.1 Teljes objektum jellemzése a Hu-paraméterekkel
Az első felhasználási móddal az objektumok egészére vonatkozó paramétereket kapunk. Ezeket
az objektumok szeparálására, osztályozására lehetne használni. A paraméterek kiszámítását MATLAB
környezetben implementáltam, majd mintákat választottam ki minden szeparálandó nyomfajtából:
•

csepp alakú nyom

•

kör és ellipszis alakú nyom

•

összetett nyom

A kísérlet célja a Hu-paraméterek vizsgálata abból a szempontból, hogy azok mennyire írják le
egyértelműen a nyomokat, szolgáltatnak-e a fent leírt 3 tipikus nyomcsoportra vonatkozó, jellegzetes
értékeket. Minden nyomfajtából 15 tipikus mintát választottam ki, melyekre egyenként kiszámítottam
a paramétereket.
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Az eredmények azt mutatták, hogy a nyomok e paraméterek alapján egyértelműen nem
különböztethetőek meg. Az 5.11 ábrán is látszódik, hogy az ellipszis alakú nyomok az első Huparaméter alapján még nagyjából szeparálhatóak lennének, de a csepp alakú és összetett nyomok nem.

5.11. ábra Első Hu-paraméter értékei különböző nyomfajtákra

A többi paraméterre is hasonló eredményeket kaptam. Az ellipszis alakú nyomokat az illesztett
ellipszistől való eltéréssel is lehet szeparálni (hiszen ezekre jellemzően nagyon kicsi ez az érték), ezért
a Hu-paramétereket az osztályozás finomítására, vagy pontosítására nem fogom használni.

5.2.5.2 Körvonalszakaszok jellemzése a Hu-paraméterekkel
A belső görbület elemzésénél (5.2.3.2 szakasz) bemutattam, hogy a körvonalból hogyan
nyerhetjük ki a nagyobb konvex szakaszokat. Következő lépésként a szakaszokra ellipsziseket kell
illeszteni, melyek meghatározzák az összetett nyomokat alkotó résznyomokat. A két lépés között
viszont egy súlyos problémával szembesülünk: a körvonal zaja, vagy a szegmentálás hibája miatt több
kisebb konkáv szakasz is belekerülhet a körvonalba, melyek olyan konvex szakaszokra bonthatják a
körvonalat, amik alapján hamis ellipsziseket illesztenénk az objektumra (lásd 5.10 ábrán a lila
szakasz). A konvex szakaszokat ezért valamilyen módon csoportosítanunk, majd szűrnünk kéne.
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5.13. ábra Különböző, egyre nagyobb görbületű ívek a Hu-paraméterek teszteléséhez

Az ötlet, hogy a Hu-paramétereket a körvonalat alkotó ívek jellemzésére használhatnánk. Ha
megadnánk bizonyos etalon körvonalszakaszokat, meghatároznánk azok Hu-paramétereit, akkor ezek
alapján eldönthetnénk egy későbbi tényleges körvonalszakaszról, hogy az melyik etalonhoz van
legközelebb, és így milyen jellegű. Ennek vizsgálatára egy tesztet raktam össze, amelyben tíz
különböző, egyre nagyobb görbületű körvonalszakasz (lásd 5.12 ábra) Hu-paramétereit határoztam
meg. A szakaszok mind 100 pontból állnak (bár a Hu-paraméterek nagyítás függetlenek, így a hosszuk
nem számít), és az egyenestől a parabola jellegű ívig változik a görbületük.

5.12. ábra Hu-paraméterek értékei az 5.12 ábrán látható, kiválasztott ívekre

A teszt eredmény az 5.13 ábrán látható. Nagyon szépen látszódik, ahogy az ívek változásával a
Hu-paraméterek is mind monoton módon változnak. Egyik paraméter mentén sincs „hullámzás”, azaz
egy paraméter értékéből is már megállapítható lenne egy tetszőleges ívről, hogy az a tíz etalon közül,
melyikhez esik a legközelebb.
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Természetesen ezek ideális körvonalszakaszok, ezért egy további tesztet hajtottam végre,
amiben valódi nyomokból kiszedett körvonalszakaszokra is kiszámoltam a paraméterek értékét. A
kísérlethez 15 olyan szakaszt választottam, melyek a körvonalak konvex részét képezik, de nem
szeretnénk rájuk ellipszist illeszteni, és 15 körvonalszakaszt, amire szeretnénk. Ezzel a teszttel azt
vizsgáljuk, hogy valós nyomok körvonalszakaszain is alkalmazható-e a paraméterek alapján való
szűrés.

5.14. ábra I4 Hu-paraméter értékei a tesztívekre

Az 5.14 ábrán látható az eredmény egy része, az I4-es Hu-paraméter értékei. Megfigyelhető,
hogy a valós mintákból vett tesztívekre egészen egyértelmű eredményt kapunk. Az ellipszisívek (kék)
az adott paraméter értékei alapján szeparálhatóak a nem ellipszis jellegű ívektől (piros). Ha például a
vágási küszöböt 7.5–nek választanánk, akkor a 30 ívből csak egyet (piros 13.) osztályoznánk rosszul,
ami 97%-os hatásfok. A többi Hu-paraméter mentén is hasonló eredményeket kaptam, de a negyedik
paraméter értékei alapján lehetett az íveket legjobban elkülöníteni.
A tesztekből azt a konklúziót vonhatjuk le, hogy érdemes a paramétereket a konvex szakaszokra
kiszámolni, és ez alapján osztályozni (szeparálni) őket. A végső eredményeket, és a módszer
hatásfokát természetesen csak a teljes algoritmus futása után állapíthatjuk meg. Az 5.14 ábrán
szereplő értékek a 3. Függelékben található körvonalszakaszok alapján lettek meghatározva.
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5.2.6 Összegzés
Megállapíthatjuk, hogy az összetett nyomokat a fent bemutatott és tesztelt leírókkal sikeresen
szétválaszthatjuk. A leírókat használó algoritmust, annak paraméterezését a 8. fejezetben, tesztekkel
együtt mutatom be, mivel a legtöbb érték (pl. a szűrés küszöbértéke) kísérleti úton határozható meg.
A Fourier-együtthatókat nem teszteltem ezeken a nyomokon, mivel a konkavitásokkal eleve jól
le tudjuk írni a körvonalat, és a Hu-paraméterek bevezetésével a konvex íveket is sikeresen
osztályozhatjuk.
A következő feladat az ellipszisek illesztése a kiválasztott konvex szakaszokra. Az
ellipszisillesztés egy időigényes művelet, ezért a cél az volt, hogy eddig a pontig zárjunk ki minden
olyan körvonalszakaszt, amire nem kell ellipszist illeszteni.
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5.3 Kontúrleírók elemzése II. (Csepp alakú nyomok)
A csepp alakú nyomok leírásánál sokkal összetettebb problémával állunk szemben. A cél, annak
a körvonalszakasznak a meghatározása, mely a csepp alakú nyom ellipszishez tartozó részét határozza
meg (lásd 5.15 ábra)

5.15. ábra Csepp alakú nyomok ellipszist meghatározó körvonalszakasza
A probléma, hogy már a nyomok azonosítása is gondot okoz. Az előzetes osztályozás, ahogy a
4.1-es szakaszban leírtam, a cseppeket nem tudja mindig helyesen besorolni, mivel az alap IMAN
paraméterek értéktartományai egybeesnek az összetett és egyéb, zajjal terhelt nyomokkal. Ezért arra az
esetre is fel kell készíteni az algoritmust, hogy ha az előzetes osztályozás tévesen sorolt be egy
nyomot. A csepp alakú nyomok identifikálásához az osztályozást eleve két csoportra állítjuk be: kör és
ellipszis alakú nyomok, illetve a csepp alakú nyomok. Ez már biztosít egy szűrést, és a kísérletek
alapján kiderült, hogy az első osztályba szinte 100%-os pontossággal sorolja be a nyomokat, tehát nem
hagy ki nyomot, és nem is sorol be oda nem való nyomot. A második osztályba sorolt nyomok viszont
két alkategóriára bonthatók:
1.

tényleges csepp alakú nyomok

2. csepp alakú nyomok közé sorolt összetett, és egyéb zajjal terhelt nyom
Az első kategóriába tartozó nyomokra szeretnénk csak ellipsziseket illeszteni, és a harmadik
kategóriába tartozó nyomokat kell kiszűrni.

5.3.1 Konvexitás, konkavitás
Az összetett nyomokat a konkavitásokkal, azok számával jellemeztük. Ezt az elgondolást itt is
felhasználhatjuk. Minden nyomra határozzuk meg a konkavitások számát és mértékét, majd ezek
alapján szűrjük ki a túl sok konkavitást tartalmazókat. A konkavitásokat a belső görbület alapján
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határozhatjuk meg, hasonló algoritmussal, mint az összetett nyomoknál, csak most a görbület mértékét
is paraméterként elmentjük.
A kérdés, hogy hány darab és milyen mértékű konkáv résznél történjen a szűrés? A tesztek
alapján, melyekben körülbelül 300 nyomot vizsgáltam, az derült ki, hogy ez a megközelítés nem vezet
eredményre, mivel a csepp alakú nyomok körvonalai is tartalmaznak zajokat, és a legtöbb esetben
azokon is legalább 1-2 konkáv rész megtalálható volt, ugyanakkor a nem csepp alakú nyomok sem
feltétlenül tartalmaznak kettőnél több konkavitást (pl. a kétszeresen összetett nyomok).
Ezzel a megközelítéssel, a sok zajjal terhelt, és sokszorosan összetett nyomokat lehet csak
kiszűrni.

5.3.2 Fourier-leírók
Az alak általános leírására használhatók a fejezet első felében ismertetett Fourier-leírók és
alakegyütthatók. A kontúr mentén megjelenő zajok, bemélyedések mind a hirtelen váltásokhoz, így a
nagyfrekvenciás komponensekhez tartoznak. Ezeket észlelve és felhasználva, ki lehetne szűrni a nem
csepp alakú nyomokat.
Első lépésben mintanyomokon teszteltem a Fourier-leírókat. Tipikus csepp alakú és összetette
nyomokat választottam ki, melyeket egy valós helyzetben (detektoranalizálás közben) meg kéne tudni
különböztetni. A teszt segítségével azt próbálom meg kideríteni, hogy vannak-e olyan tagok a
kontúrok Fourier leírásában, melyek egyik, vagy másik osztályra jellemzőek. A tesztekben kétféle
módszert alkalmaztam:
1. különböző tagokat elhagyva figyeltem a visszaállított kontúr változását
2. a tagok értékei közötti összefüggéseket figyeltem

5.16. ábra Eredeti körvonal (bal), és a 10 tagból visszaállított körvonal (jobb)

69

Az első módszer eredményei azt mutatták, hogy már a 10 tagból visszaállított kuntúr is magán
hordozta az eredeti körvonal jellegzetességeit (lásd 5.16 ábra). Ebből azt a következtetést vonhatjuk
le, hogy a nyomok körvonalát terhelő zaj a magasabb tagokban jelenik meg, ezért elég az első 10 tag
étékeit figyelnünk. Ha ezekben észlelhető valamilyen tendencia, akkor azt felhasználhatjuk a cseppek
azonosítására (vagy az egyéb nyomok kiszűrésére).
Az előbbi eredményeket figyelembe véve, a második tesztben csak az első 10 tagot használtam
fel. A kísérletek eredményei alapján nem lehetett egyértelműen azonosítani egyik csoportba tartozó
nyomot sem. A majdnem azonos, vagy nagyon kismértékben eltérő alakzatokra valóban hasonló
tagokat kaptam, de az elnyúlt cseppeket, vagy a csak kisebb konkáv részeket tartalmazó összetett
nyomokat már nem lehetett megkülönböztetni.

5.3.3 Csepp alakú nyom jellegzetességei és lenyomata
Összegzésképpen kimondhatjuk, hogy a csepp alakú nyomokat az IMAN paraméterekkel, vagy
az eddig bemutatott, cseppeken is tesztelt leírókkal (görbület, Fourier-leírók, Hu-paraméterek) nem
lehet elkülöníteni. A problémát ezért egy sokkal egyszerűbb oldalról közelítem meg, a csepp alak
jellegzetességeit felhasználva.
Tudjuk, hogy a csepp alakú nyomok hosszúkásak, egyik végük ellipszis jellegű, a másik pedig
fokozatosan, egy egyenest közelítve keskenyedik. Hossz menti tengelyük (hosszuk) általában jóval
nagyobb, mint az arra merőleges kistengely, mely egyben a nyom szájánál lévő ellipszis kistengelye
is. Továbbá a legtöbb esetben körvonaluk a hossztengelyre szimmetrikus. Ezeket a tulajdonságokat
figyelembe véve olyan leírót készítettem, mely leginkább az 5.1 szakaszban bemutatott lenyomatnak
felel meg.

5.3.3.1 A lenyomatot készítő algoritmus
A lenyomat a fent leírt tulajdonságokat próbálja magába tömöríteni. A lenyomatot számító
algoritmus is e tulajdonságok alapján dolgozik. Az implementált kód megtalálható a mellékelt DVD-n
a ’MATLAB/analyzeDrop/’ könyvtárban, a ’createSignature.m’ fájl 24-80. sorában.
Az algoritmus főbb lépései:
1. Meghatározzuk a nyom hossz menti tengelyét: megkeressük a körvonalban található két
legtávolabbi pontot, és az általuk meghatározott szakaszt tekintjük a nyom főtengelyének.
2. Meghatározzuk a főtengely által kettészabott körvonal mindkét oldalán található
körvonalpontok távolságát a tengelytől (pont és egyenes euklideszi-távolsága).
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3.

Ezeket a pontokat mindkét oldalra külön-külön, függvényként eltároljuk (lásd 5.17 ábra).

5.17. ábra Egy csepp alakú nyom lenyomata (pontok távolsága a főtengelytől), és az egyik
oldalra illesztett függvény
A lenyomat ezzel elkészült, már csak a csepp alakú nyomokra jellemző tulajdonságait kell
megadni:
•

Mivel a nyom szimmetrikus, ezért a két függvény közel azonos számú pontból áll, és
formájuk is közel azonos.

•

A pontok egy olyan függvényt írnak le, aminek egyik fele az ellipszis egyenletéből
kapható, másodfokú függvényhez hasonlít, míg a másik fele egy lineáris függvény
(egyenes). A pontokat ezért magasabb rendű (2, 3, 4) függvényekkel közelíthetjük.

Az első tulajdonság alapján megfogalmazott kritérium kizárja a nagyon aszimmetrikus
nyomokat, amik nyilván nem lehetnek cseppek. A második tulajdonságból egy paramétert, az
illeszkedés hibáját származtathatjuk. Ez a mérték adja meg, hogy az elvi formától mennyire tér el a
tényleges alak.

5.3.3.2 A lenyomat felhasználása
A lenyomatot készítő algoritmust 17-17 válogatott csepp alakú és összetett nyomon teszteltem,
amik a legjobban jellemzik osztályukat. A lenyomat paraméterei:
•

hosszeltérés (százalékban)

•

illeszkedési hiba
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Az első paraméter nem jellemezte jól a nyomokat, mivel a kétfelé osztott körvonalrészek a
cseppek esetében sem voltak azonosak, néhol akár 10%-os eltérés is tapasztalható volt, látszólag
szimmetrikus nyomnál.
A második paraméter viszont értékelhető eredményt adott. Az eltérés hibáját a MATLAB
számítja ki, beépített függvény segítségével. A lenyomat hibáját a két oldalra számított hibák átlagából
képezetem. Az illesztést nem csak másodfokú, hanem magasabb rendű függvénnyel is elvégeztem.

5.18. ábra Lenyomatok 4-ed fokú függvénnyel való közelítésének hibája
Észrevehető volt, hogy a másod-, és harmadfokú illesztésnél az átlaghiba is nagy. Sokkal magasabb
rendű (7, 8, 9) függvény illesztése pedig azért nem célszerű, mivel az a bemélyedéseket és zajokat is le
tudja követni, viszonylag kis hibával. A legjobb eredményt a negyedfokú függvény illesztése hozta.
Mindkét oldalra elvégeztem az illesztést, majd a két hibaértéket összeadva és elosztva kettővel
képeztem az illeszkedés hibáját leíró paramétert. A teszteredmény az 5.18 ábrán látható, melyből
megállapítható a vágási küszöb érték is. A küszöböt többféle megfontolás szerint állíthatjuk be, attól
függően, hogy milyen jellegű hibát akarunk kiküszöbölni. Ha például a tévesen besorolt nyomok
számát akarjuk minimalizálni, akkor erre a 34 nyomra az optimális küszöb a 7.5. Ekkor ugyanis csak 3
nyom lesz rossz osztályban (az 1. és 11. összetett, és a 17. csepp), ami 91%-os pontosságot jelent.
Ezzel szemben, ha a cseppek közé sorolt összetett nyomok számát akarjuk minimalizálni, akkor az
ajánlott küszöb 6, mivel ekkor a csepp alakú nyomok osztályába csak cseppek kerülnek, viszont 6
csepp tévesen lesz besorolva (csak 82%-os pontosság).
Az algoritmus a kis mintahalmazon jól működött, az éles tesztelését a 8.- fejezetben, a végső
algoritmus ismertetésénél mutatom be.
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5.3.4 Csepp ellipszisének meghatározása
A következő feladat, miután sikeresen azonosítottuk a csepp alakú nyomokat, a helyes ellipszis
ráillesztése a nyomra. A lenyomatnál bemutatott algoritmust fejlesztettem tovább, szintén a csepp
alakú nyomok tulajdonságaira alapozva. Tudjuk, hogy a körvonalpontok közül azok tartoznak az
ellipszishez, melyek a nyom szájánál vannak, de azok közül is csak azok, melyek a főtengelyhez
képest legtávolabb lévő pontig tartanak (lásd 5.15. ábra). Továbbá tudjuk azt is, hogy a főtengelytől
legtávolabb lévő pont, és a főtengely közelebbi végpontja közti szakasz kell nekünk. Ez a részecske
becsapódásának jellegéből, és a maródás tulajdonságaiból adódik.

5.19. ábra Ellipszis keresése csepp alakú nyomokon.
Bal: főtengely végpontjai (piros), kistengely végpontjai (kék);
Jobb: Ellipszis pontjai (kék), és az illesztett ellipszis (piros)
Az algoritmust ezért a következőképpen egészítettem ki:
1. Meghatározzuk a főtengelyt, és a lenyomatokat.
2. Minkét oldalhoz tartozó lenyomaton megkeressük a legtávolabbi pontokat (2 darab pont).
3. Kiválasztjuk azt a körvonalszakaszt, mely a két pont között van, és magába foglalja a
főtengely közelebbi végpontját.
4. Az adott körvonalszakasz pontjaira ellipszist illesztünk.
Az algoritmus eredményét az 5.19 ábrán figyelhetjük meg. A bal oldali képen a kék pontok
jelölik a kistengely végpontjait (2. lépés), a jobb oldali képen pedig az ellipszishez tartozó pontokat (3.
lépés).

5.3.5 Összegzés
A csepp alakú nyomok problémájára is kaptunk egy algoritmust, ami első lépésben azonosítja a
cseppeket, majd meghatározza a legjobban illeszkedő ellipszist. Az algoritmus teljes tesztelését a 8.
fejezetben mutatom be.
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6.Ellipszisillesztés
Minden azonosított konvex kontúrra ellipsziseket illesztünk. Az ellipszisillesztés az
alakfelismerésben egy gyakran előforduló probléma. Általában két kategóriába sorolják ezeket az
algoritmusokat: Hough-transzformáció alapú, és a legkisebb négyzetek módszerét használók. A
Hough-transzformáció alapúak az adatokat egy paramétertérbe transzformálják, majd a legvalószínűbb
paraméter-kombinációkat klaszterezéssel választják ki. Igen robosztusan működnek a zajt tekintve, de
nagyon számításigényesek. A legkisebb négyzetek módszere alapján működők az adathalmaz, és az
illesztett görbe közti eltérések minimalizálásán alapulnak. Ezek kis számításigényűek, de nagyon
zajérzékenyek. Létezik még egy módszer, ami a főkomponens analízisen alapszik, melynek előnye,
hogy kevés előfeldolgozást igényel, és igen robosztus [19].
Két módszert mutatok be: az első a főkomponens analízisen alapuló, IMAN által is
implementált módszer, a másik, egy legkisebb négyzetek módszerét használó, általam használt
algoritmust.

6.1 Karhunen-Loeve algoritmus
A diszkrét Karhunen-Loeve transzformáció a főkomponens analízis (principal component
analysis, PCA) egyik elnevezése. Az eljárás módot szolgáltat arra, hogy az adatok mögött rejlő
kevesebb, eleve nem korreláltnak feltételezett változókat megtaláljuk. Szemléletesen a főkomponens
analízis egyenértékű a koordinátarendszer olyan elforgatásával, amely azt eredményezi, hogy a
tengelyek rendre az adathalmaz legnagyobb szórásainak irányába állnak be. A főkomponens analízis
elnevezését az ellipszoid főkomponenseiről (főtengelyiről) kapta, amik az előbb említett tengelyek.
A gyakorlatban ott használják, ahol a problématér dimenzióját kell csökkenteni oly módon,
hogy az eredeti tér N összefüggő koordinátáját kell L független koordinátává transzformálni.
Matematikailag egy ortogonális lineáris transzformációnak definiálják a főkomponens analízist, ami az
adatokat egy másik koordináta rendszerbe transzformálja, melynek tengelyei az adatok adott vetületei
menti legnagyobb variancia irányait határozzák meg. Így az első koordináta az első legnagyobb
varianciát (első főkomponenst) adja, a második koordináta a másodikat, és így tovább.
Tegyük fel, hogy adott a következő valószínűségi vektorváltozó:
𝑥𝑥 = (𝑥𝑥1 , 𝑥𝑥2 , … 𝑥𝑥𝑛𝑛 )
ahol n a megfigyelt változók száma.
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(5.21)

Jelölje 𝜇𝜇𝑥𝑥 az átlagot:
𝜇𝜇𝑥𝑥 = 𝐸𝐸(𝑥𝑥)

(5.22)

Az adathalmaz variancia-kovariancia mátrixa:
𝐶𝐶𝑥𝑥 = 𝐸𝐸((𝑥𝑥 − 𝜇𝜇𝑧𝑧 )(𝑥𝑥 − 𝜇𝜇𝑧𝑧 )𝑇𝑇 )

(5.23)

ahol a 𝐶𝐶𝑥𝑥 mátrix cij elemei az xi és xj változók közti kovarianciát jelölik. Ha xi és xj nem

korrelálnak, akkor cij = 0. A 𝐶𝐶𝑥𝑥 mátrix mindig szimmetrikus. Következő lépésként megoldjuk a 𝐶𝐶𝑥𝑥

mátrix sajátérték-egyenletét:

𝐶𝐶𝑥𝑥 𝑒𝑒𝑖𝑖 = 𝜆𝜆𝑒𝑒𝑖𝑖

(5.24)

|𝐶𝐶𝑥𝑥 − 𝜆𝜆𝜆𝜆 | = 0

(5.25)

ahol i=1,2,...,n. Feltételezzük, hogy a sajátértékek különbözőek.

A sajátvektorokat rendezzük a hozzájuk tartozó sajátértékek szerint csökkenő sorrendbe. Ekkor
egy ortogonális bázist kapunk, melynek az első sajátvektora a legnagyobb szórás irányába mutat az n
dimenziós térben [20; 21].
Két dimenzióban tehát a sajátvektorok irányai, és a sajátértékek nagysága a ponthalmaz két
legnagyobb szórásának irányát, és a szórások mértékét adják meg. Ellipszisek esetében ezek lesznek
rendre a két főtengely irányai és hosszai.
Az ellipszist meghatározó algoritmus [19] alapján:
1. Nyerjük ki az objektumot reprezentáló ponthalmazt. Ez lényegében magába foglalja az
általam is használt előfeldolgozási lépéseket, azzal a különbséggel, hogy nem
körvonalakra alkalmazzuk, hanem az objektum belső (diszkrét) pontjainak halmazára.
2. Számítsuk ki a (5.23) kovariancia-mátrixot. Először az átlagvektort határozzuk meg, hogy
megkapjuk az ellipszis középpontját, amivel eltolva a ponthalmazt, az új
koordinátarendszer origója a középpontba kerül.
3. Oldjuk meg az (5.24) sajátértékrendszert. A két legnagyobb sajátvektor és sajátérték
lesznek az ellipszis tengelyei.
Az illesztési algoritmusok jóságát az illesztés hibájának számításával lehet megadni. A hibát az
objektum körvonalára számított négyzetes eltérésekkel szokták megadni.
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𝑛𝑛

1
𝑒𝑒 = � 𝐷𝐷𝑖𝑖2
𝑛𝑛

(5.26)

𝑖𝑖=1

ahol n a körvonalat meghatározó pontok száma, D a körvonal adott pontja, és az ellipszis közti
távolság. Másik módszer a hiba kiszámítására a 3.3.1.6 szakaszban ismertetett módszer. Ez is a
négyzetes távolságot írja le, de a sugár négyzetével normáljuk az értékeket:
𝑛𝑛

𝑒𝑒 = �
𝑖𝑖=1

𝐷𝐷𝑖𝑖2
𝑟𝑟𝑖𝑖2

(5.27)

Ezzel megkaptuk a ponthalmazra illeszkedő kérdéses ellipszist, és kiszámítottuk az eredeti
ponthalmaztól való eltérését, ami fontos mérőszám a nyomok jellemzésénél.
A főkomponens analízisről bővebben az angol nyelvű PCA wikipédia oldalon [22] olvashatunk.

6.2 Legkisebb négyzetek módszere
6.2.1 Legkisebb négyzetek módszere általánosan
A legkisebb négyzetek módszerét [23] alapján Gauss, német matematikus használta először egy
törpebolygó pályájának meghatározására. A módszer elnevezése a francia Legendre–től származik, aki
Gauss-szal közel egy időben publikálta a módszert az üstökösök pályájáról szóló munkájának végén.
A legkisebb négyzetek módszerét általánosan két esetben használják:
1. ismert leképzéssel adott függvény egyszerűbb kifejezéssel való közelítése
2. empirikus formulák együtthatóinak (paramétereinek) meghatározása
Az első esetben legtöbbször polinomot választanak közelítésnek, vagy a modellnek jobban
megfelelő (például periodikus) elemi függvények lineáris kombinációját. A második esetben a vizsgált
fizikai, gazdasági, statisztikai stb. jelenség természete által meghatározott típusú függvényt kell a
kísérlettel, megfigyeléssel nyert adatokhoz illeszteni.
Számunkra a második eset az érdekes, mivel esetünkben a képfeldolgozó rutinok által kinyert
koordinátákhoz szeretnénk ellipszist illeszteni, ezért a továbbiakban ezt a módszert fejtem ki
bővebben.
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A kísérletből vagy számítással kapott (𝑈𝑈𝑖𝑖 , 𝑦𝑦𝑖𝑖 )

𝑖𝑖 = 1, 2, 3, … 𝑚𝑚 adatokhoz olyan 𝑦𝑦� = 𝑓𝑓(𝑈𝑈)

függvényt kell illeszteni, amelynek a 𝑦𝑦�𝑖𝑖 = 𝑓𝑓(𝑈𝑈𝑖𝑖 ) helyettesítési értékeire a
𝑛𝑛

𝑄𝑄 = �(𝑦𝑦𝑖𝑖 − 𝑦𝑦�𝑖𝑖 )2

(5.28)

𝑖𝑖 =1

azaz a kumulált kvadratikus hiba minimális. Ez lényegében az (5.26) egyenlet által is megadott
hiba minimalizálását jelenti.
A Q hibaösszeg a közelítő f (U) függvény a,b,c,… együtthatóitól (paramétereitől) függ.
Minimális csak akkor lehet, ha minden paraméter szerinti (parciális) deriváltja zérus:
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
= 0,
= 0,
= 0, …
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

(5.29)

6.2.2 Legkisebb négyzetek módszere ellipszisre
[24] forrásban olvasható, hogy több módszer is született ellipszisek illesztésére a legkisebb
négyzetek módszerével, melyek viszont általában két nagy hátránnyal küszködnek:
•

általános kúp sík metszésgörbéket illesztenek a ponthalmazra, így nem garantálható,
hogy a kapott függvény egy tényleges ellipszis függvénye lesz (lehet parabola, hiperbola
is)

•

iteratív módszerekkel próbálják meghatározni a paramétereket, ami rendkívül
számításigényes feladat, és nem is ad minden esetben jó megoldást

Ezeket kikerülve, ezért kikötjük, hogy az ellipszisillesztési módszer teljesítse a következő
kitételeket:
•

ellipszis specifikus, azaz minden esetben ellipszist illesszen

•

eltolás, és forgatás független legyen

•

zajjal terhelt mérési adatokra is robosztusan működjön

•

kis számításigényű legyen

Láttuk, hogy egy ismert alakú függvény paramétereinek meghatározására is alkalmas a
legkisebb négyzetek módszere, ha megfelelő számú pont van megadva, amire illeszkednie kell a
függvénynek.
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Tegyük fel, hogy adott N darab 𝑝𝑝1 , 𝑝𝑝2 , 𝑝𝑝3 , … 𝑝𝑝𝑁𝑁 pont, ahol 𝑝𝑝𝑖𝑖 = [𝑥𝑥𝑖𝑖 , 𝑦𝑦𝑖𝑖 ]𝑇𝑇 . Legyen

𝑥𝑥 = [𝑥𝑥 2 , 𝑥𝑥𝑥𝑥, 𝑦𝑦 2 , 𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 1], és ismert az ellipszis általános másodrendű polinomja:
𝑓𝑓(𝑎𝑎, 𝑥𝑥) = 𝑎𝑎𝑥𝑥 2 + 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 + 𝑐𝑐𝑦𝑦 2 + 𝑑𝑑𝑑𝑑 + 𝑒𝑒𝑒𝑒 + 𝑓𝑓 = 0

(5.30)

ahol 𝑎𝑎 = [𝑎𝑎, 𝑏𝑏, 𝑐𝑐, 𝑑𝑑, 𝑒𝑒, 𝑓𝑓] az ellipszist jellemző paramétervektor. Tudjuk (az ellipszis

definíciójából), hogy ez az egyenlet akkor ír le egy ellipszist, ha a 𝑏𝑏 2 < 4𝑎𝑎𝑎𝑎 fennáll, ahol az összes

együttható valós. A feladatunk, hogy találjuk meg azt a paramétervektort (a0), ami egy olyan ellipszist
határoz meg, mely illeszkedik a megadott 𝑝𝑝1 , 𝑝𝑝2 , 𝑝𝑝3 , … 𝑝𝑝𝑁𝑁 pontokra úgy, hogy a kumulált kvadratikus

hiba minimális:

𝑁𝑁

𝑎𝑎� = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 �[𝐷𝐷(𝑝𝑝𝑖𝑖 , 𝑎𝑎)]2

(5.31)

𝑖𝑖=1

ahol D(pi, a) egy távolságmérték (algebrai vagy Euklideszi, de esetünkben az utóbbi) az a
paramétervektor által meghatározott ellipszis és a pi pontok között.
Annak érdekében, hogy kizárjuk a triviális esetet, amikor a=[0,0,0,0,0,0], és kizárjuk azokat az
eseteket is, amikor különböző paraméterkombinációk ugyanazt az ellipszist eredményezik, bizonyos
megkötéseket kell tennünk. Több lehetséges megkötéssel is kísérleteztek a paraméterek terében
1
2

(‖𝑎𝑎‖2 = 1; f = 1; 𝑎𝑎2 + 𝑏𝑏 2 + 𝑐𝑐 2 = 1), melyek viszont még mindig nem szűkítették le a megoldások

halmazát az ellipszisre. Végül rájöttek arra, hogy az ellipszist biztosító paramétermegkötés, magából
az ellipszis egyenletéből adódik:
𝑏𝑏 2 < 4𝑎𝑎𝑎𝑎

(5.32)

illetve, hogy egy túlhatározott, általánosított sajátértékrendszer megoldásával (5.32), a probléma
megoldható.
𝐷𝐷 𝑇𝑇 𝐷𝐷𝐷𝐷 = 𝑆𝑆𝑆𝑆 = 𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆

(5.33)

ahol 𝐷𝐷 = [𝑥𝑥1 𝑥𝑥2 … 𝑥𝑥𝑛𝑛 ]𝑇𝑇 a pontokból képzett mátrix, 𝑆𝑆 = 𝐷𝐷 𝑇𝑇 𝐷𝐷 a szórási mátrix (négyzetes, 6x6)

és C a megkötéseket leíró mátrix (négyzetes, 6x6). A bizonyítás részletes leírása elolvasható [24]
munkában, számunkra a végeredmény az érdekes: Az (5.32) megoldásával megkapjuk a
paramétervektort, mely egyértelműen leírja a legkisebb kvadratikus hibával illeszkedő ellipszist.

78

6.3 Ellipszisek illesztése, és szűrése
6.3.1 Ellipszisillesztés tesztelésének tervezése
Ebben a szakaszban a fent bemutatott, legkisebb négyzetek módszerét használó
ellipszisillesztést mutatom be valós nyomokon. Az ellipszisek illesztését végezhetjük a nyomot
meghatározó összes pontból, ezzel növelve a pontosságot, ugyanakkor ez megnövelheti a számítási
időt, hiszen a (5.32) D mátrixa annyi sort tartalmaz, ahány pontra illesztünk, a szórási mátrix
kiszámításához pedig ezzel egyenesen arányos számítás szükséges.
A számításokat MATLAB környezetben végeztem, az implementáció alapját a [25] -ben
található kód adta, mely a [24] szerzőitől származik. A kód az (5.32) egyenletet oldja meg, majd a
kapott paramétervektor alapján számolja ki a tengelyeket, azok metszéspontját, és az irányítottságot
(vízszintes tengelyhez képesti elfordulást radiánban). Az ellipszisillesztés hatékonyságának
(hibájának), és a számítási idő méréséhez, illetve a számítási idő befolyásolására három paraméterrel
egészítettem ki az algoritmust:
1. illesztés hibája
2. illesztéshez felhasznált pontok aránya a teljes ponthalmazhoz képest
3. számítási idő (milliszekundum)
Az első paraméter a kapott paramétervektora által meghatározott ellipszisegyenlet (5.29), és a
tényleges pontok közötti négyzetes eltéréseket adja meg. A hibaértéket ugyan olyan módszerrel
határozom meg, ahogy azt az IMAN teszi (lásd 3.3.1.6 szakasz, és (5.27) egyenlet). Mértékegysége:
pixel-távolság, hiszen a koordináták a pixelek helyeit jelölik az eredeti képen. Ezzel tudjuk objektíven
mérni az illesztés jóságát. Tökéletes illeszkedés esetén az értéke nulla, míg egy négyzet esetében
körülbelül 0.25. Zajjal terhelt, de ellipszis alakú nyomokra értéke 0.01-0.15 között mozog.
A második paraméter egy szorzó, mellyel százalékban adhatjuk meg, és ezáltal szabályozhatjuk,
hogy az egész körvonalat meghatározó ponthalmaznak mekkora részét használjuk fel az illesztéshez.
A mérték megadása után az algoritmus kiszámolja, hogy a körvonal mentén, egyenletesen elosztva,
mely pontokat kell beválasztani az illesztési halmazba. Például, ha 120 pontból áll a körvonal, de csak
a pontok 15%-át szeretnénk felhasználni, akkor 120*0.15=18 darab pontot kell beválasztani, azaz
minden 120/18=6.6. pontot (nem egész szám esetében lefele kerekítünk). A minimális pontok száma
viszont kötött, hiszen az ellipszis egyenlete hat paramétert tartalmaz, tehát legalább hat pont kell az
egyenletrendszer megoldásához. Ebből a megfontolásból, ha az illesztési ponthalmaz számossága
kisebb ennél, akkor automatikusan hat pontra illesztünk.
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A harmadik paraméter az egész algoritmus számításához szükséges időt adja meg. A második
paraméter változtatásával befolyásolni tudjuk a pontosságot (1. paraméter), és a futási időt (3.
paraméter). A cél, hogy a lehető leggyorsabb futási időt érjük el a hiba minimalizálásával.

6.3.2 Illesztés tesztelése
A tesztelést csak ellipszis és kör alakú nyomokon végeztem, de a körvonalakon végzett konkáv
szakaszt kereső és szűrő algoritmussal, így azokat nem vesszük figyelembe az illesztésnél, ezzel
csökkentve az illesztési hibát. 11800 nyomon végeztem el a futási idők tesztelését, a négyzetes hibát
pedig az összes nyomra átlagoltam.
Az eredmények ellentmondnak a feltételezéseknek, ugyanis sem a négyzetes hibában, sem a
futási időben nem volt érdemleges különbség tapasztalható. A 6.1 ábrán is látható, hogy a futási idő
nyomonként csak század milliszekundumokat változott, és az összes nyomra is csak
századmásodperceket. Az illesztés átlagos hibája, meglepő módon, a felhasznált pontok számának
növelésével pár ezredet romlott, de ez sem számottevő mennyiség. Ennek az a magyarázata, hogy az
itt feltüntetett hiba az összes nyomra számított átlaghiba. Az egyszerű, sima körvonallal rendelkező
nyomoknál a több pontból való illesztés kis mértékben csökkenti a hibát, hiszen már kevés pontból is
majdnem tökéletesen lehet ellipszist illeszteni. Azoknál a nyomoknál, ahol nagyobb rücskök, zajok
találhatók a körvonal mentén, a több pontból való illesztés ezeket, mondhatni, „nagyobb súllyal” veszi
figyelembe, ezzel a többi ponttól való eltérést növelve. E két hatás lényegében kiejti egymást.
Felhasznált

Számítási idő

Számítási idő

Illesztés átlagos

pontok aránya

(11800 nyomra; sec)

(1 nyomra; msec)

négyzetes hibája

10%

7.761

0.657

0.0552

30%

7.812

0.662

0.0638

50%

7.831

0.663

0.0653

70%

7.865

0.666

0.0663

100%

7.874

0.667

0.0664

6.1. ábra Ellipszis illesztés futási ideje, és hibája
A tesztek után szabad szemmel, egy szubjektív vizsgálatot is végeztem az illesztések
ellenőrzésére, és a fenti értékeket tükröző eredményeket kaptam, tehát nem volt érdembeli különbség.
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Mivel a futási időkben, és a hibaértékekben sem volt számottevő különbség, ezért az illesztésekhez az
összes pontot felhasználtam. Ennek további oka az is, hogy az összetett és csepp alakú nyomok
esetében nem a teljes körvonalakra illesztünk, hanem csak ívekre. Ebben az esetben viszont a több
pont csak növeli az illesztés pontosságát, és azt, hogy a helyes ellipszis legyen meghatározva.
Az eredeti, IMAN által meghatározott illesztés átlagos hibája 0.853. Ez egy nagyságrenddel

6.2. ábra Ellipszis illesztése eredeti felbontású körvonalra (bal) és a simított körvonalra (jobb).
nagyobb, mint az általam használt algoritmusé. Ennek legfőbb oka, hogy én a nyomok simított
körvonalát használom minden algoritmushoz, így az illesztéshez is, míg az IMAN az eredeti pontokat.
Az eredeti körvonal felbontását pedig a kép felbontása korlátozza. Ettől függetlenül, mindkét illesztés
helyes eredményt hozhat (lásd 6.2 ábra), de ilyen módon nem összehasonlíthatók az értékek. A 6.2
ábra bal oldali képe egy simítatlan körvonalról, és a legkisebb négyzetek módszerével illesztett
ellipszisről készült (nem az IMAN–nal), és csak szemlélteti a hibaértékek eltérésének okát. Annak
érdekében, hogy összehasonlíthassuk a két illesztést teljesen azonos körülményeket kéne létrehozni.
Ez viszont nem célunk, hiszen az illesztés hibája az algoritmus szempontjából fontos, és például két
futás közötti összehasonlításra használatos, vagy a nyomok szűrésére.
Összegzésképpen elmondható, hogy az algoritmus jól működik, gyors és pontos.
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7.Háttérdetektálás
A háttérdetektálást a képfeldolgozás egy közbülső lépéseként szokták alkalmazni. Elsődleges
funkciója, hogy a háttérnek kinyilvánított intenzitásértékeket megkülönböztethetővé tegyük az
objektumoktól. Sokszor nem is emelik ki külön a háttérdetektálás fogalmát, hiszen a legtöbb esetben a
szegmentálási algoritmus mondhatni, „magába foglalja” azt is.
A háttér a legtöbb esetben nem statikus, sőt általában zajjal terhelt. Alapvetően két háttér
azonosítási módszert különböztethetünk meg:
•

globális

•

lokális

A globális háttérdetektálás alapelve, hogy a kép minden intenzitásértékét felhasználva próbáljuk
meghatározni a háttérhez tartozó intenzitásértéket (vagy küszöböt). A szegmentálási algoritmusokban,
például, ez a vágási küszöb meghatározásában valósul meg.
Lokális módszerekről akkor beszélünk, ha a háttérhez tartozó intenzitásértékek meghatározását
a képen való helyzettől is függővé tesszük. Ekkor nem egy általános, küszöbszerű értéket várunk,
hanem egy dinamikusan változó, az aktuális környezettől függő értéket. A lokális háttérdetektálásba
tartozik az úgynevezett shading korrekció is, ami az intenzitásértékek lokális normálását jelenti egy
adott tartományban.

7.1 IMAN háttérdetektálása
Az IMAN beépített háttérdetektálási algoritmussal nem rendelkezik. A küszöbözés szintjén
valósul meg a jel (nyom) és a háttér (háttér és zaj) szétválasztása. Ezzel szemben rendelkezésre áll egy
globális jellegű módszer, ami egy ismert (pl. előzőleg felvett) képet használva háttérnek, majd ezt
kivonva, vagy ezzel elosztva a vizsgált képet nyeri ki a hasznos információt. A legnagyobb probléma
ezzel a módszerrel, hogy a nyomdetektorok esetében szinte lehetetlen egy jelmentes (nyommentes)
képet készíteni, amin csak a háttér (és a zaj) található.
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7.2 Háttérdetektálási algoritmusok
Két módszert mutatok be, amik az eltérő intenzitással megvilágított detektorok háttér
kiegyenlítésére (háttérdetektálására) is alkalmasak lennének.

7.2.1 Rolling ball algoritmus
[26]-ben olvasható leírás alapján, ez az algoritmus a lokális kontrasztkiegyenlítésen alapszik
(shading correction). Képzeljük el egy háromdimenziós felületet, aminek a magasságát minden
pontban a kép intenzitásértékei határozzák meg. A hátteret ez után úgy határozzuk meg, hogy egy
adott sugarú gömböt (labdát) végiggörgetünk a felszín alsó felén. Ezeket az értékeket (hátteret)
kivonva az eredeti képből kapjuk meg a zajmentes, és háttér-kiegyenlített képet. Az egész műveletet
két dimenzióban, szemléletesen be lehet mutatni (lásd 7.1 ábra).

7.1. ábra A „Rolling ball” algoritmus futása. Az eredeti intenzitás profil (fekete) mentén a labdát
végiggörgetve kapjuk a háttérintenzitás profilját (piros). A kettő különbsége a végső profil (zöld).

Az eredeti intenzitásprofilon végiggörgetjük a „labdát”, és minden pontban meghatározzuk
annak középpontját. A labda a kisebb lyukak fölött átsiklik, de az intenzitásprofilt nagyvonalakban
követi. Az eredményül kapott intenzitásképet (a 7.1 ábrán piros) kivonjuk az eredeti képből (vagy
képezzük a kettő közötti eltéréseket), így megkapva a korrigált képet. A labda átmérője fontos
paramétere az algoritmusnak, ugyanis, ha túl kicsinek választjuk, akkor a nagyobb bemélyedéseket
(objektumokat) is eltünteti. Célszerű akkorának beállítani, amekkora a legnagyobb detektálni kívánt
objektum mérete.
Nyomdetektorokhoz két ok miatt nem előnyös használni:
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•

A labda méretét attól függően kell beállítani, hogy mekkora objektumokat akarunk
detektálni. A nyomokról viszont nem feltétlenül állnak rendelkezésre ilyen jellegű,
előzetes ismeretek. Választhatnánk egy nagyon nagy sugarú labdát, de azzal a 3.1 ábrán
bemutatott sötét foltok is megmaradhatnának, és ezzel nem lenne kontrolálható az
algoritmus működése.

•

Nem adaptív, tehát minden egyes képre külön meg kell határozni. A háttérintenzitásokat
(7.1 ábrán zöld) elmenthetjük, és más képeken is használhatjuk, de ez azokban az
estekben, amikor változik a megvilágítás (például a detektor vastagsága miatt), hibás
eredményhez vezetne.

További példák az algoritmus működésére a 2. Függelékben találhatók. Az algoritmust az
ImageJ programmal teszteltem [11; 27].

7.2.2 Adaptív háttérdetektálás
Egy adaptív módszerhez olyan algoritmust kell kialakítani, amely képek sorozatából határozza
meg a háttérintenzitásokat, és további képek hozzáadásával módosítja (frissíti) azok értékeit. Továbbá
skálázható legyen aszerint, hogy hány képből karjuk meghatározni a hátteret, minden pillanatban.
[28] –ben számos módszert mutat be a szerző, a legegyszerűbb különbözeti módszertől a
komponens alapú „sajátháttér” (eigenbackgrounds) meghatározásáig. Mindegyik módszer
nyomdetektorokon való tesztelése nem célja e dolgozatnak, ezért ezek közül az egyik legegyszerűbb,
ugyanakkor kellően összetett, nyomanalizálásnál is elvileg jól alkalmazható módszert, a medián-szűrő
alapú algoritmust mutatom be [29] alapján.
Ez az adaptív eljárás is azon a feltételezésen alapszik, hogy a háttér pixelek előfordulási
gyakorisága általában nagyobb, mint az objektumoké. A detektorok esetében ez fennáll, ahogy ezt a
7.2 ábra is bizonyítja.

7.2. ábra 50 képből számított hisztogram, pirossal jelölve a háttérpixeleket, feketével az
objektumok pixeleit.
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A háttérhez tartozó intenzitásokat pixelenként határozzuk meg. Veszünk N darab képet,
melyeket azonos felbontásúak, vagy újra mintavételezzük a képeket, azonos felbontással, ezáltal
kiküszöbölve az egyes pixelek egymáshoz rendelését. Egy adott pixel háttérintenzitása az adott
pixelkoordinátához rendelt N darab pixel mediánja lesz. Úgy is elképzelhetjük, mint egy projekciót a
z-tengely mentén, mely az egymásra helyezett képek egy adott pixelének értékeit adja.
Nyomdetektoroknál a legtöbb esetben a 7.2 ábrán láthatóhoz hasonló, haranggörbe jellegű
intenzitás eloszlást kapunk minden pixelre. Ennek mediánja, mivel a görbe közel szimmetrikus, a
görbe csúcsánál van. A görbére, mint egy normáleloszlás sűrűségfüggvényére tekintve, a medián
valójában az eloszlás várható érték lesz. Természetesen a háttérintenzitás nem egy intenzitásértéket
jelöl, hanem egy intervallumot. Az előbb leírt elgondolás alapján, a háttérhez azokat az értékeket
sorolhatjuk, melyek az eloszlás szórásán belül esnek. Mivel a háttérhez a világosabb pixelek tartoznak,
ezért a szórás által meghatározott intenzitások, és az a fölötti összes intenzitás is a háttérhez sorolható.
A robosztusság növelése érdekében elhagyhatjuk az intenzitások alsó és felső 25%-át, ezzel
kizárva a szélsőséges értékeket. A módszer azért lehet hatásos a nyomdetektoroknál, mivel nagyon
kicsi, vagy nagyon nagy intenzitásokon tapasztalható, tűszerű ugrás sem befolyásolja a medián értékét
(ez a tulajdonság a medián meghatározásából ered).
A módszer előnye, hogy nagyon gyors, hiszen semmilyen komplex számolást nem igényel.
Adaptivitása is lényegében a számításba vett képek számától, intervallumától (mely képeket vesszük
figyelembe) függ. Hátránya viszont, hogy önmagában sok memóriát igényel. Tegyük fel, hogy a
következő adatokkal dolgozunk: N * (K*M) * bitmélység, ahol K*M a képek dimenziója, N pedig a
felhasznált képek darabszáma. Feltételezve, hogy egy pixel 8 bittel, azaz 1 bájttal leírható
(szürkeárnyalatos képeknél), egy 1280x1024 felbontású, 100 képből álló sorozathoz
1280*1024*100*1 bájt = 125MB (megabájt) memóriára van szükség. Ugyanakkor ez a mai
számítógépek esetében már nem számottevő.

7.3 Algoritmus használata nyomdetektorokon
Az utóbbi algoritmust tehát a küszöbözés helyett, a pontosabb szegmentálás érdekében építem
be a nyomdetektor analízis folyamatába. Az algoritmust nem implementáltam, mivel az ImageJ [27]
programban beépített eszközök állnak rendelkezésre az algoritmus szimulálására, és a nyomokat
analizáló algoritmusok tesztelése előtt a 8.2.3 szakaszban leírt módon alkalmaztam.
Az előfeldolgozás lépései (az algoritmus használatát feltételezve) a következőképpen
módosulnának:
1. A vizsgálandó detektorról készítünk adott (N) darabszámú felvételt.

85

2. Meghatározzuk a z-tengely menti projekciót, és az egyes pixelekhez tartozó, N darab
értéket egy tömbben tároljuk. (Pixel darabszámú tömb szükséges.)
3. Az adaptív algoritmus leírása alapján, meghatározzuk a pixelekhez tartozó mediánokat,
majd ezekből kiszámoljuk a háttérhez tartozó intenzitás-intervallumokat, amiket egy
másik tömbben tároljuk el. (A tömbben lényegében az adott pixelekhez tartozó vágási
küszöbök értékeit tároljuk el.)
4. Elkezdjük az analizálást, az első N darab, előbb felvett kép feldolgozásával. Az általános,
hisztogram alapú küszöbözés helyett viszont egy adott pixelt akkor nyilvánítunk
objektumnak, ha az előbbi tömbben lévő küszöbértéknél kisebb az intenzitása.
5. Változatlanul folytatjuk a feldolgozást, amíg el nem érjük az N. képet.
6. Az új, (N+1). kép felvételekor módosítani kell a küszöbértékeket:
Az (N+1). kép minden pixelértékét a hozzá tartozó pixeltömbbe rakjuk, kiejtve ezzel a
legrégebbi kép értékeit. Újraszámoljuk a mediánokat, és az intervallumokat, majd az új
képen már ezek alapján küszöbözünk (lásd 7.3 ábra).

7.3. ábra Adaptív háttérdetektálás algoritmusa
Az algoritmus tesztelését a BIOPAN 5-ös detektorsorozat 10-es detektorán végeztem. A
mikroszkóp fénybeállítását úgy állítottam, hogy a megvilágításban egyenetlenség legyen. Ezek után a
detektorlapka egy körülbelül egy négyzetcentiméteres területéről, egyenletes mintavételezéssel, egy
N=30 felvételből álló sorozatott készítettem. A z-tengely menti projekciót, a medián kiszámolását,
majd az ez alapján való küszöbözést is az ImageJ [27] programmal végeztem, amiben beépített
eszközök állnak rendelkezésre az ilyen műveletek elvégzéséhez.
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7.5. ábra 30 darab felvétel mediánjából képzett héttérkép
A 7.4 ábrán láthatjuk a z-tengely menti projekció eredményét. Megfigyelhetjük, hogy a
képmező jobb felső sarkában jóval sötétebb a háttér, a megvilágítás hibája miatt, a jobb alsóban pedig
fekete foltok találhatók, amik a lencsére rakódott porszemcsék eredménye. A 7.5 ábrán az egyik
felvételt, és a háttér alapján elvégzett szegmentálás eredményét láthatjuk. A bal oldali képen is
látszódik a jobb alsó sarokban a porszemcse által létrehozott műtermék, aminek intenzitásértékei a
nyomokéval azonos. Ennek ellenére a szegmentálás utáni képen nem jelennek meg.

7.4. ábra Detektorról készült egyik kép (bal), és a háttérdetektálási szegmentálás eredménye (jobb)
Ezzel a módszerrel a konstans zajokat (pl. por), és a megvilágítás hibáit is ki lehet szűrni, és a
nyomok hátterét kinyerni. Az adaptív jelleg a feldolgozás során az értékek frissítésében valósul meg.
A kinyert hátteret nem csak a küszöb meghatározására használhatjuk, hanem azzal
normalizálhatjuk az eredeti képeket: 𝐼𝐼(𝑁𝑁+1)𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 =

𝐼𝐼(𝑁𝑁+1)
𝐻𝐻(𝑁𝑁 )

∗ 𝑘𝑘, ahol H(N) az N. képig meghatározott

háttér. Ezek után pedig bármilyen egyszerűbb szegmentálási algoritmust alkalmazhatunk.

Összehasonlítva a Rolling Ball algoritmussal megállapíthatjuk, hogy mindekét módszer
sikeresen kiküszöbölte a megvilágításbeli különbségekből adódó hibát. A különbség a kettő között,
hogy a Rolling Ball algoritmus a konstans zajokat (mint a 7.4 ábra jobb alsó része), az adaptív
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háttérdetektálás pedig a detektor aljáról áttűnő nyomokat (lásd 3.1 ábra) nem tudja kiszűrni, mivel
azok nagy, szétterülő inhomogenitásokat hoznak létre. Viszont, míg a Rolling Ball algoritmus csak a
lokális kiegyenlítést végzi, és mindenkép igényel egy független szegmentálási algoritmust is, addig az
adaptív háttérdetektálás magába foglalja mindkettőt.
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8.Algoritmusok specifikációja és
tesztelése
Ebben a fejezetben specifikálom az algoritmusokat megvalósító szoftverek implementációs
környezetét, és a végső algoritmusokat. Az elkészített programok segítségével, szakemberek által
kiértékelt detektorokon fogom tesztelni (verifikálni) a megvalósított algoritmusokat.

8.1 Implementálási környezet
8.1.1 Kommunikációs interfész
A célszoftver az IMAN 2.0 képfeldolgozó programcsomagjának kimeneti interfészére
illeszkedik. Ez az interfész valójában egy CSV (comma separated file) adatfájl, mely az IMAN
méréseit tartalmazza pontosvesszővel elválasztva. A célszoftver ezt használja bemenetként,
kimenetként pedig egy hasonló struktúrájú fájlt ad, melyben az algoritmusok eredménye található.
A kommunikáció egyoldalú, tehát az algoritmusok által elkészített fájlt az IMAN nem olvassa
be, azt egy másik szoftver, vagy IMAN szoftverkomponens dolgozhatja föl később.

8.1.2 Szoftverkomponensek
A célszoftvert teljes egészében MATLAB környezetben implementáltam. A
szoftverkomponenseket az algoritmusokat megvalósító függvények és segédfüggvények alkotják.
Minden algoritmust egy vezérlő függvény futtat, mely a segédfüggvényeket kapcsolja össze, és
paraméterezi föl. A vezérlőfüggvényen keresztül lehetséges a nyomanalízist befolyásoló
paramétereket megadni. A program önmagában nem rendelkezik kezelőfelülettel, azt a MATLAB
parancsbeviteli mezőjén keresztül kell meghívni a korábban elkészített CSV fájlokra.
Két szoftverkomponenst lehet elkülöníteni, melyek a két fő algoritmust futtatják. A
komponensek külön könyvtárakban találhatók, melyek tartalmazzák az egyes algoritmusokhoz
szükséges speciális függvényeket. A közösen használt, általános eljárások egy megosztott könyvtárban
találhatók. A feldolgozandó adatfájlok tetszőleges könyvtárakban tárolhatók, azok abszolút, vagy
relatív elérési útvonalával lehet rájuk hivatkozni. A szoftverkomponensek listája, és rövid leírásuk a 4.
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függelékben olvasható, részletes leírásuk, és működésük lépései a mellékelt DVD-n, az egyes
komponensek implementációjánál található.

8.1.2.1 Összetett nyomokat szétválasztó komponens
A vezérlő függvény bemeneti paraméterei (lásd 4. függelék):
•

CSV adatfájl (elérési útvonallal együtt)

•

Hu-paraméter szerinti szűrés küszöbértéke

•

ellipszisillesztés hibaküszöbe

Kimenete:
•

nyom simított körvonalait tartalmazó adattömbök

•

eredeti osztályozás értékei

•

új osztályozás értékei, és az illesztett ellipszisek adatai

A kimenet (MATLAB környezeten belül) megjeleníthető a komponenshez tartozó
eredménymegjelenítő függvénnyel. Az eredmények a ’data’ könyvtárba, CSV fájl formájában
kerülnek elmentésre.
A fájl struktúrája:
Track number;

New class;

A;

B;

E;

•

Track number: nyom sorszáma az eredeti fájlban

•

New class: új osztálybesorolás

•

A: illesztett ellipszis kistengelye

•

B: illesztett ellipszis nagytengelye

•

E: ellipszis illesztés hibája

A bemeneti és kimeneti adatok közötti kapcsolatot a nyomot azonosító sorszám biztosítja, mely
egyedi minden nyomra. Ez alapján lehet egymáshoz rendelni a külön fájlokban található adatokat.
Az összetett nyomok analizálásánál egy bemeneti nyomhoz értelemszerűen több kimenet is
tartozhat. Ezek mind megtalálhatók a kimeneti fájlban, azonos ’Track number’ értékkel. Például egy
kétszeresen összetett nyomhoz a kimeneti fájlban két sor fog tartozni, azonos ’Track number’ értékkel,
mely az eredeti nyom sorszámát jelöli a bemeneti fájlban.
Fontos megemlíteni, hogy nem mindegyik nyomra lehetséges ellipszist illeszteni, így ott az A,
B, E értékek üresek (null).
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8.1.2.2 Csepp alakú nyomokat analizáló komponens
A vezérlő függvény bemeneti paraméterei (lásd 4. függelék)::
•

CSV adatfájl (elérési útvonallal együtt)

•

lenyomat illesztés hibaküszöbe

•

ellipszisillesztés hibaküszöbe

Kimenete:
•

nyom simított körvonalait tartalmazó adattömbök

•

eredeti osztályozás értékei

•

új osztályozás értékei, és az illesztett ellipszisek adatai

A kimeneti fájl struktúrája megegyezik az előző pontban leírttal.
Csepp alakú nyomok esetében minden bemeneti nyomhoz csak egy kimeneti adat tartozik, de itt
is lehetséges null érték az ellipszis adatainál.

8.2 Algoritmusok specifikációja
Az algoritmusokat megvalósító függvények (részletes leírással és kommentekkel) megtalálhatók
a mellékelt DVD-n, rövid leírásuk pedig a 4. függelékben olvasható. Az algoritmusok lépéseinél csak
az azokat megvalósító függvények nevét tüntetem fel.

8.2.1 Összetett nyomok analizálása
Az algoritmus célja a bemeneti nyomok újraosztályozása a kontúrból kinyert információ
alapján, majd ellipszisek illesztése a megfelelő kontúrdarabokra Az algoritmus alapját az 5. fejezetben
bemutatott kontúrleírók adták.
A bemeneti nyomok lehetséges fajtái:
•

1. osztály: ellipszis jellegű nyomok (kör, ellipszis)

•

2. osztály: nem ellipszis jellegű, összetett, zajjal terhelt nyomok

Az algoritmus lépései:
1. Adatok beolvasása a CSV fájlból. (loadCSV.m)
2. Lánckód átalakítása koordinátákká. (toCoordinates.m)
3. Koordinátákkal megadott körvonal simítása Gauss jellegű szűrővel. (smoothAll.m)
4. Az eredeti osztálybesorolástól függően:
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a. 1. osztály:
i. Ellipszis illesztése. (fitEllipse.m)
ii. Illesztett ellipszis hibájától függően a nyom újraosztályozása.
(analyzeCompMain.m)
b. 2. osztály:
i. Körvonal felbontása konkáv és konvex szakaszokra a belső görbület alapján.
(getInnerCurvature.m)
ii. Konvex szakaszok szűrése a 4. Hu-paraméter alapján. (analyzeComp.m)
iii. Ellipszisek illesztése a megfelelő szakaszra. (analyzeComp.m, fitEllipse.m)
iv. Illesztett ellipszisek szűrése az illeszkedési hiba alapján, majd a nyom
újraosztályozása. (analyzeComp.m, analyzeCompMain.m)
5. Az újraosztályozott nyomok, és a hozzájuk tartozó ellipszisek elmentése.
(analyzeCompMain.m)
Az első három lépést az 5. fejezetben már bemutattam. A negyedik lépésben, ellipszisek esetén,
csak meghatározzuk az új illesztést, majd a szerint osztályozzuk a nyomot, hogy mekkora az illesztés
hibája. Eredetileg a 2. osztályba tartozó nyomok esetén felbontjuk a körvonalat, kiválogatjuk a
kritériumoknak megfelelő szakaszokat, majd ellipsziseket illesztünk rájuk. Túl nagy hibával illesztett
ellipsziseket eldobjuk, majd a nyomot újraosztályozzuk. A konvex szakaszok szűrésénél azért
használom a 4. Hu-paramétert, mert annak értékkészlete a tesztívekre elég nagy volt (nem egy kis
intervallumba estek az értékek, hanem jól elkülönültek), és e mentén lehetett a tesztíveket legjobban
elkülöníteni (lásd 5.2.5.2 szakasz).
Újraosztályozásnál az eredeti két osztályt négyre bontjuk:
•

•

Eredetileg 1. osztály 
o

1. osztály: Ellipszis alakú nyom, kis hibával.

o

2. osztály: Ellipszis jellegű nyom, nagy hibával.

Eredetileg 2. osztály 
o

3. osztály: Összetett nyom, illeszthető ellipszisekkel. A nyom fokát az illesztett
ellipszisek száma határozza meg.

o

4. osztály: Nem azonosítható nyom (nem illeszthető ellipszis).

8.2.2 Csepp alakú nyomok analizálása
Az algoritmus célja a bemeneti nyomok újraosztályozása a kontúrból kinyert információ
alapján, majd ellipszisek illesztése a megfelelő kontúrdarabokra. Az algoritmus az 5.3 szakaszban leírt
csepp alakú nyom lenyomatán alapszik.
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A bemeneti nyomok lehetséges fajtái:
•

1. osztály: ellipszis jellegű nyomok (kör, ellipszis)

•

2. osztály: csepp jellegű nyomok

Az algoritmus lépései:
1. Adatok beolvasása a CSV fájlból. (loadCSV.m)
2. Lánckód átalakítása koordinátákká. (toCoordinates.m)
3. Koordinátákkal megadott körvonal simítása Gauss jellegű szűrővel. (smoothAll.m)
4. Az eredeti osztálybesorolástól függően:
a. 1. osztály:
i. Ellipszis illesztése. (fitEllipse.m)
ii. Illesztett ellipszis hibájától függően a nyom újraosztályozása.
(analyzeDropMain.m)
b. 2. osztály:
i. Lenyomat készítése a nyomról. (createSignature.m)
ii. Lenyomat közelítése negyedfokú függvénnyel, majd a nyom szűrése a hibaérték
alapján. (checkTrackForDrop.m)
iii. Cseppnek azonosított nyomra a megfelelő ellipszis illesztése. (analyzeDrop.m,
fitEllipse.m)
iv. Illesztett ellipszisek szűrése az illeszkedési hiba, és a méret alapján (az ellipszis
tengelyei nem lóghatnak túl a nyomon), majd a nyom újraosztályozása.
(analyzeDrop.m, analyzeDropMain.m)
5. Az újraosztályozott nyomok, és a hozzájuk tartozó ellipszisek elmentése.
(analyzeDropMain.m)
A lépések, a negyedik kivételével, megegyeznek az előző algoritmussal. Az eredetileg 2.
osztályba tartozó nyomok esetében a csepp alakú nyomokra kitalált módszert alkalmazzuk (lásd 5.3.3
szakasz).
Az újraosztályozás is hasonló elv alapján működik:
•

•

Eredetileg 1. osztály 
o

1. osztály: Ellipszis alakú nyom, kis hibával.

o

2. osztály: Ellipszis jellegű nyom, nagy hibával.

Eredetileg 2. osztály 
o

3. osztály: Csepp alakú nyom, illeszthető ellipszissel.

o

4. osztály: Nem csepp alakú nyom, vagy csepp alakú, de nagy ellipszisillesztési
hibával.
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8.2.3 Háttérdetektálás
A háttérdetektálás algoritmusát a 7. fejezetben már bemutattam. Mivel a képek feldolgozása
IMAN környezetben történik, így a megtervezett adaptív eljárást csak annak kódjának módosításával
lehetne integrálni. Ettől függetlenül a módszert lehet szimulálni. A tesztekhez nem élő kameraképet,
hanem előzőleg felvett képeket használtam, amiket a szakemberek már előzőleg kiértékeltek. Ezeken a
képeken lefutattam a háttérdetektáló algoritmust az ImageJ program segítségével, az IMAN
képfeldolgozó lépéseit pedig csak ezután alkalmaztam. Ezzel értem el, hogy a feldolgozandó képeken
a háttér zaja már ne jelenjen meg, de nem kelljen az IMAN kódját módosítani.

8.3 Tesztelés
Ebben a szakaszban a végső algoritmusokat tesztelem előzőleg kiértékelt, valós adatokon.
Minden teszthez rendelkezésre állnak a kiértékelt eredmények, és az eredeti felvételek a detektorról. A
felvételek alapján meg tudjuk állapítani, hogy mely nyomokat hogyan dolgozta fel az algoritmus, és ez
megfelel-e a követelményeknek.
Mindegyik teszthez az algoritmus működését legjobban bemutató detektorokat választottam ki,
hiszen például egy olyan képsorozat, amin csak pár összetett nyom található, nem lenne alkalmas a
szétválasztó algoritmus tesztelésére.
Kétféle módon fogom vizsgálni az algoritmusokat. Az első módszerrel nagy mennyiségű,
laboratóriumi körülmények között keletkezett részecske-nyomon végzem el a teszteket, amivel
statisztikai eredményekhez juthatunk. Itt nem történik megfeleltetés az etalon adatok adott nyomai, és
az algoritmus mérései között. A második módszer leginkább az 5. fejezetben bemutatott leírók
teszteléséhez hasonlít, tehát egy kiválasztott (és előzőleg lemért) nyomhalmazon, egyenként vizsgálom
az algoritmusok működését, ezzel feltérképezve azok hiányosságait.
Az IMAN feldolgozáshoz először be kellett tanítani az osztályozót. Ezt mindkét algoritmus
esetében külön végeztem, a detektorokról készített élőképes felvételek alapján, ezzel kiküszöbölve azt
a tesztelési hibát, amikor a tanító halmazokon végzik el a tesztelést is.
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8.3.1 Összetett nyomokat szétválasztó algoritmus tesztelése
Tesztekhez használt paraméterek értékei:
•

ellipszis illesztés maximális hibája: 0.15

•

4. Hu-paraméter szerinti szűrés küszöbértéke: 8.5

8.3.1.1 Első teszt (labor detektor)
A felhasznált detektor egy vas ionokkal, merőleges (90 fokos) beesési szöggel besugárzott
lapka. A detektorról készült minta a 8.1 ábrán látható. Ez egy laboratóriumi körülmények között
besugárzott detektor, ezért nincs rajta sem szennyeződés, sem sérülés. Mivel a részecskék beesési
szöge merőleges a detektorra, ezért minden nyom majdnem kör alakú lesz, és az összetett nyomok is
szabályosabbak. Ezért ezen a detektoron végzett kísérletek esetében elég nagy pontossággal működhet
az algoritmus, hiszen nem nyom jellegű zajok egyáltalán találhatók rajta, illetve az összetett
nyomoknál sincsenek torz alakzatok. Ezt a detektort, és az előzetes kiértékeléseket tekinthetjük
szimulációs adatbázisnak, hiszen csak a célcsoport nyomai vannak rajta (egyszeres, és összetett
nyomok).
Előzetes kiértékelés eredménye (nyomok száma):
•

ellipszis alakú nyom: 1012 db

•

2-szeresen összetett nyom: 76db

•

3-szorosan összetett nyom: 5 db

•

nyom jellegű szennyeződés: 4 db

•

összesen: 1093 db nyom, melyekre 1179 ellipszist kell illeszteni

8.1. ábra Vas részecskék, 90 fokos szögben besugározva. Összetett nyomok zölddel, ellipszis
jellegű nyomok kékkel jelölve.
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Algoritmus eredménye (nyomok száma):
•

ellipszis alakú nyom: 985 db

•

ellipszis alakú nyom, de túl nagy hibával: 30 db

•

összetett nyom, de csak 1 illeszthető ellipszissel: 15 db

•

2-szeresen összetett nyom: 71db

•

3-szorosan összetett nyom: 5 db

•

nyom jellegű szennyeződés: 3 db

•

összesen 1076 felismert objektum, melyre 1157 ellipszis lett illesztve

Látszódik, hogy az 1012 ellipszis alakú nyomhoz képest az algoritmus 1015 ellipszis alakú
nyomot ismert fel. Ezekből 30-at kiszűrt, mivel az illesztés hibája túl nagy volt, tehát 985 ellipszis
alakú nyomot tudott azonosítani.
A 76 darab, kétszeresen összetett nyomhoz képest csak 71-et ismert fel és szedett szét az
algoritmus. Öt darab háromszorosan összetett nyomot azonosított, ami megegyezik az etalonon mértek
számával. Az összetett nyomoknál 15 darab olyan jellegűt azonosított, amit az eredeti osztályozás
összetettnek minősített, de az algoritmus csak 1 illeszthető ellipszist talált. Ezek feltehetően a nagyobb
zajjal rendelkező, de valójában ellipszis alakú nyomok.
Az eredmények összesítve:
Etalon

Nyom fajtája

Algoritmus eredménye

1012 db

ellipszis jellegű

1000 db (985 + 15)

76 db

2-szeresen összetett

71 db

5 db

3-szorosan összetett

5 db

A számszerűsített eredmények azt mutatják, hogy az algoritmus elég jól működött, hiszen 1093
nyomból 1076-ot tudott azonosítani, és az 1179 ellipszisből 1157-et határozott meg, teljesen autonóm
módon. Számunkra az illesztett ellipszisek száma és adatai a mérvadók, hiszen azok határozzák meg
az azonosított részecskék számát és jellegét.
Az eredmények azt mutatják, hogy az algoritmus 98%-os teljesítménnyel működi a szimulációs
adatokon, amiken csak a célcsoportok nyomai vannak. A labor körülmények között besugárzott
detektor viszont nem feltétlenül hordozza magán azokat a tulajdonságokat, amikkel egy űrdetektor
rendelkezik. Gondoljunk a zajra, a nyomok különböző beesési szögére, és a részecskék
változatosságára. Ezért végeztem el a második tesztet, ahol űrdetektorokat felhasználva, minden egyes
nyomot összehasonlítottam az eredeti intenzitásképpel, és az előzetes szakértői kiértékeléssel.
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8.3.1.2 Második teszt (űrdetektor)
Ebben a tesztben nem laborban besugárzott detektort vizsgáltam, hanem egy űrdetektort, amin
mindenféle jellegű nyom megtalálható. A detektor a Nemzetközi Űrállomás (ISS) dokkoló kabinjában
volt elhelyezve egy emberhez hasonló, sugárzási kísérletekre kialakított próbababa zsebében. A
detektor felületére a részecskék szinte bármilyen szögből érkezhettek, ezért kör, ellipszis, és csepp
alakú nyomok, illetve ezek átfedései is megtalálhatók rajta. Számunkra most a sima kör és ellipszis
alakú részecskék kevésbé érdekesek, ezért elsősorban a 2. osztályba sorolt nyomokkal foglalkozom.
A tesztelés során négy kategóriába soroltam az eredetileg 2. osztályba tartozó nyomokat, illetve
azokat, melyeket az algoritmus egyáltalán nem ismert fel:
1. kategória: Összetett nyom helyesen lett felismerve, és szétszedve (Igaz pozitív)
2. kategória: Összetett nyom nem lett felismerve, vagy kevés ellipszis lett illesztve (Igaz
negatív)
3. kategória: Nem összetett nyom lett felismerve, vagy hamis ellipszisek lettek illesztve
(Hamis negatív)
4. kategória: Nem összetett nyom nem lett felismerve (Hamis pozitív)
Értelemszerűen, az algoritmus akkor működik jól, ha csak az 1. és 4. kategóriában vannak
nyomok. A 3. kategóriába minél kevesebb nyom tartozik, annál megbízhatóbbnak mondható az
algoritmus, hiszen így nem szolgáltat hamis információt nem létező nyomokról. A 2. kategória a
nyommennyiséget tekintve hamisíthatja meg a mérési eredményeket.
Az algoritmus futásának eredménye (nyomok száma):
1. kategória (I+): 51 db
2. kategória (I-): 16 db
3. kategória (H-): 9 db
4. kategória (H+): 12 db
Összesen: 87 db
A detektorról készült 40 képen összesen 405 darab nyom volt található, amikből 87 darab
összetett, és 318 darab ellipszis jellegű. A 87, eredetileg 2. osztályba tartozó nyomból 63 darabot
sikerült helyesen analizálni (szétszedni), ami 71%-os teljesítményt jelent.
A 3. kategóriába 9 darab nyom (11%) került, ami elég soknak tűnik. Ezekből viszont 4 darab
valójában csepp alakú nyom volt, amire az algoritmus helyes ellipszist illesztett. Azért soroltam mégis
a 3. kategóriába ezeket, mivel ennek az algoritmusnak a feladata az összetett nyomok analizálása, nem
a csepp alakúaké, így azokat nem szeretnénk lekezelni.
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A 2. kategóriába sorolt 16 nyom közül 5 darab olyan zajos volt, hogy a helyesen illesztett
ellipszis eltérése túl nagy lett. Pár nyomra pedig azért nem tudta ráilleszteni az ellipszist, mivel az
összetett nyom fele csepp alakú volt, aminek az ellipszistől való eltérése túl nagy.
Fontos kiemelni, hogy az adott területen található ellipszis jellegű nyomok száma 318, amikből
285-re lehetett ellipszist illeszteni, míg a szétszedésből kapott ellipszisek száma 103. Ez az ellipszis
jellegű nyomoknak több mint a harmada. Az algoritmus nélkül tehát 285 darab ellipszist (nyomot)
kapnánk, míg a használatával 388.
Az eredmények összesítve:
•

Ellipszis jellegű nyomokra illesztett ellipszisek: 285 db

•

Összetett nyomokra, helyesen illesztett ellipszisek: 103 db

•

Hamisan meghatározott ellipszisek: 10 db

•

Nem felismert nyomok miatt nem illesztett ellipszisek: 28 db

•

Összesen: 426 db

Így már látszódik, hogy a 10 darab hibásan meghatározott ellipszis nem rontja nagy mértékben a
detektorról készülő statisztikát, hiszen a teljes nyomszám csak 2%-át teszi ki. Az algoritmus
segítségével helyesen felismert, majd szétválasztott nyomok viszont a teljes nyomszám közel 25%-át
teszik ki, ezzel nagyban befolyásolva az eredményeket.

8.3.2 Csepp alakú nyomok analizálását végző algoritmus tesztelése
A csepp alakú nyomok tesztelését csak űrdetektorokon végeztem el, mert a laboratóriumban
besugárzott detektorokon a csepp alakú nyomok szinte teljesen azonos paraméterekkel, és
intenzitásképpel rendelkeznek, ami a tesztelés szempontjából semmilyen hasznos információval nem
szolgálna. A tesztben felhasznált detektor szintén a Nemzetközi Űrállomásról származik, és akárcsak
az előző szakaszban, ezen is mindenféle nyom található, különböző beesési szögekkel.
Tesztekhez használt paraméterek értékei:
•

ellipszis illesztés maximális hibája: 0.15

•

lenyomat közelítésének maximális hibája (5.18 ábra kísérlete alapján): 7

Az előző teszthez hasonlóan, itt is négy kategóriába sorolom az eredetileg 2. osztályba tartozó
nyomokat, illetve azokat, melyeket az algoritmus egyáltalán nem ismert fel:
1. kategória: Csepp alakú nyom helyesen lett felismerve, és az illesztés is helyes (Igaz
pozitív)
2. kategória: Csepp alakú nyom nem lett felismerve (Igaz negatív)
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3. kategória: Nem csepp alakú nyom lett felismerve (Hamis negatív)
4. kategória: Nem csepp alakú nyom nem lett felismerve (Hamis pozitív)
Az algoritmus futásának eredménye (nyomok száma):
1. kategória (I+): 51 db
2. kategória (I-): 39 db
3. kategória (H-): 9 db
4. kategória (H+): 50 db
A számok egyértelműen tükrözik az algoritmus hiányosságait. A 2. kategóriába tartozó
nyomokból 20-at már az IMAN se ismert fel, a többit az algoritmus szűrte ki. Ennek elsődleges oka,
hogy a csepp alakú nyomok szájánál sok esetben világos intenzitásértékek vannak, ha nagyon nagy
szögben érkezett a nyom. Ilyenkor már a képek előfeldolgozásánál torz alakzatok jönnek létre, amiket
a felismerő algoritmus kiszűr (lásd 8.2 ábra). Az ilyen hibák kiszűrésére három elvi megoldás
lehetséges:
1. A képfeldolgozás lépéseit úgy módosítjuk, hogy a teljes alakzat felismerhető legyen. Ez a
megoldás nem nagyon alkalmazható, tekintve, hogy a belső, világosabb intenzitásértékek
majdnem megegyeznek a háttér értékeivel.
2. Növelhetjük a hibaküszöböket. A 8.2 ábrán látható nyom esetében a lenyomatra illesztett
függvény hibaértéke csak 6.5, de az illesztett ellipszisé több mint 59, mert az algoritmus a
nagy konkáv részt is hozzáveszi az ellipszishez. Ebből kifolyólag ez a megoldás sem jó.
3. Harmadik megoldás: a konkáv részek kiszűrése az illesztendő ellipszisből. Ez történhet
kontúrfeldolgozással, de célszerű lenne visszanyúlni az eredeti képhez, és az ilyen
tulajdonságokkal rendelkező nyomokra olyan morfológiai műveleteket elvégezni (nyitás,
zárás, konvex burok), amik ezeket a nagy konkáv szakaszokat eltüntetnék.

8.2. ábra Csepp alakú nyomok hibás felismerése
Tovább elemezve a futási eredményeket az is kiderül, hogy a nem csepp alakú nyomok szűrése
jól működik (59 nyomból 50-et helyesen kiszűrt). Ez elsősorban a lenyomat közelítési hiba állításával
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befolyásolható, de az érték túlzott csökkentésével a felismert csepp alakú nyomok száma is nagyban
csökkent.
A képeken összesen 90 darab ellipszist kellett volna azonosítani, amiből csak 51-et talált meg az
algoritmus, ami 56%-os teljesítmény. Az ellipszis alakú nyomokra 349 darab ellipszis lett illesztve,
így az 51 darab csepp alakból származó ellipszis az összes nyom 12%-át határozza meg. Ebből
kiderül, hogy a végső statisztikákat tekintve nem elhanyagolható a hatása (még úgy is, hogy 39 darab
cseppet nem ismert fel).
Összességében kijelenthető, hogy az algoritmus még sok esetben bizonytalan, és hatékonysága
nagyban függ a képek előfeldolgozási minőségétől. Nem ismeri fel a csepp alakzatot azokban az
esetekben sem, ha egy csepp alakú nyom összeér egy másik nyommal, vagy nagyon zajos a körvonala.

8.4 Értékelés
Mindkét algoritmus elég működőképes ahhoz, hogy érdemes legyen őket továbbfejleszteni.
Az összetett nyomok szétválasztására elvégzett első teszt azt mutatja, hogy „steril” körülmények
között az algoritmus nagyon jól működik. A második teszt tükrözi a tényleges hatékonyságot. Ennek
mérése igen nehéz feladat, hiszen különböző feladatoknál más és más szempont szerint kell analizálni
a nyomokat. Adott alkalmazásnál minden egyes összetett nyomot analizálni kell, ekkor az algoritmus
még nem lenne használható, mivel az összetett nyomok több mint 25%-át nem tudta szétválasztani.
Más esetben, ha az ellipszis alakú nyomok analizálásán van a hangsúly, akkor, ahogy rámutattam a
második tesztben, az összetett nyomok sikeres szétválasztásából sok illesztett ellipszis származik
(ellipszisek 25%-a), így jól használható.
A csepp alakú nyomokat felismerő algoritmus működése nem kielégítő. Az algoritmus
önmagában jól működik, tehát kis zajjal rendelkező, tisztán csepp alakú nyomokat nagyon pontosan
meg tudja határozni, és a helyes ellipszisillesztést elvégezni. Ugyanakkor az algoritmus érzékeny a
képek előfeldolgozásának hatékonyságára. A végső tesztelés közben vált láthatóvá, hogy az algoritmus
még nincs felkészítve a speciális esetekre. A hibaküszöbök állításával a torz nyomok sikeresen
kiszűrhetők az algoritmussal, de a robosztusság növelés a felismert nyomok számának csökkentésével
jár. Hasonlóan az összetett nyomok algoritmusához, ha a cél az ellipszis alakú nyom analizálásán van,
akkor a küszöbértékek beállításával minimalizálható a hamis ellipszisek illesztése, és a csepp alakú
nyomokra illesztett ellipszisek az össznyomszám közel 10%-át adják, ami jó eredmény.
Fontos tehát kihangsúlyozni, hogy az algoritmusok a célcsoportok nyomain jól működnek,
alkalmazhatóak. Ahhoz, hogy más, nagyobb zajjal terhelt, előfeldolgozás alapján hibásan
meghatározott nyomok azonosítására is minden esetben alkalmasak legyenek, még fejleszteni kell
őket.
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A futási idő mindkét algoritmusnál kielégítőek. Az összetett nyomokat analizáló algoritmus
nyomonként 0.5 milliszekundum alatt végzet, ami egy átlagos képmezőre (30 nyommal számolva, ami
egy reális érték) is csak 15 milliszekundum. A cseppeket analizáló algoritmus nyomonként 1
milliszekundum alatt végzet, ami egy képmezőre 30 milliszekundum. Az IMAN feldolgozási
sebessége képenként tizedmásodperc nagyságrendű, tehát megfelelnek a követelményeknek.
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9.Záró gondolatok
9.1 Összefoglalás
A dolgozatban végigkövethettük a nyom analizálás folyamatát a detektorok feldolgozásától
kezdve, az intenzitásképek készítésén és előfeldolgozásán keresztül, a nyomok osztályozásáig a
kinyert kontúrleírók segítségével. Megismerhettünk két fontos ellipszisillesztési algoritmust, és kis
betekintést nyerhettünk a háttérdetektálás működésébe is.
A célfeladat a nyomokat felismerő, majd feldolgozó algoritmusok készítése volt, aminek
eredményéül a nyomokról egy bővebb leírást kaphatunk, ezzel elősegítve a nyomok pontosabb
osztályozását. A feladat, két nyomfeldolgozó, és egy háttérdetektáló algoritmusként megvalósult. A
háttérdetektálás egy előfeldolgozási lépésként szerepel a teljes folyamatban, míg a nyomokat
feldolgozó algoritmusok, az IMAN kimenetét felhasználva, a végső osztályozást módosítják.
A kontúrfeldolgozó algoritmusokhoz felhasznált eszközök áttanulmányozása és tesztelése is
fontos részét képezi a dolgozatnak. Ezen alakleírók nem csak a nyom-analízisben fontosak, hanem
rengeteg képfelismerő alkalmazás kulcsfontosságú részeit képezik, ezért nagyon hasznos volt a
megismerésük. A témához kapcsolódó szakirodalom áttanulmányozás rávilágított arra, hogy a
kontúrleírás önmagában egy igen komplex szakterület. A nyomanalízis témakörében elvégzett
kutatásból, és a dolgozat készítése közben tapasztaltakból pedig az derült ki, hogy a nyomok
elemzéséhez a kontúrleírók alkalmazása sok esetben nem elég.
A megadott algoritmusok alkalmazásához szükséges szoftverkomponensek elkészültek, de a
tesztekből nyert hibaszázalékok miatt, éles helyzetben való használatuk előtt még fejleszteni kell őket.

9.2 Kitekintés
A fejlesztés közben, és a tesztek alapján kiderült, hogy több kontúrleíró együttes használatával,
sokkal precízebb leírást lehet adni a nyomokról. Az algoritmusokat megelőző kutatás, és a fejlesztés
közben elvégzett kísérletezés arra is rámutatott, milyen sok lehetőség van a leírók felhasználására.
Ezzel arra szeretnék rámutatni, hogy a bemutatott algoritmusok az eszköztár kis töredékét használják
csak fel, és további összetett szabályok és összefüggések felfedezésével, sokkal pontosabban lehetne
leírni a nyomokat.
A kontúrleírókon kívül a nyomokon belüli intenzitásértékek (intenzitásprofil) is hasznos
információval szolgálnak. Ezek együttes felhasználását érdemes lenne tesztelni a cseppek
felismerésénél tapasztalt problémák megoldására.
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A fejlesztés során sok ötlet merült fel a nyomok, és az illesztett ellipszisek szűrésére, pontosabb
felismerésére, melyek végül nem kerültek bele a dolgozatba, de alkalmazásukkal finomítani lehetne a
végső osztályozást:
•

Összetett nyomoknál a konvex szakaszok mélyebb elemzéséből, iránytangensek
megahatározásából egy algoritmust lehetne kidolgozni, ami az egy nyomhoz
(ellipszishez) tartozó konvex szakaszokat összeköti, ezzel kiküszöbölve a felesleges
ellipszisek illesztését. Az 5. fejezet 5.10 ábráján látszódik, hogy a lila szakasz
egyértelműen a kék szakaszhoz tartozik. Az ilyen szakaszokat a Hu-paraméterek elég
nagy pontossággal kiszűrik, de vannak olyan esetek, mikor egy körvonal sok ilyen
szakaszból áll. Ekkor az objektum nem felismerhető, de a szakaszok összekapcsolásával
az lenne.

•

Az összetett nyomok felismerési algoritmusa mindig ellipsziseket illeszt. Arra az esetre
viszont nincs felkészítve, amikor az egyik komponens egy csepp alakú nyom. Még ha
sikeresen el is választja a két nyomot, a csepp alakzatot a tapasztalatok alapján nagy
eséllyel kiszűri (Hu-paraméter alapján), de sok esetben hibás ellipszist illeszt rá.
Természetesen az ilyen esetek száma elég kicsi, ezért nem is hordoz számottevő
információt a detektorok egészét nézve.

•

Az illesztett ellipszisek egyik mérőszáma az illeszkedési hiba. Érdemes lenne további
kritériumokat is meghatározni, amik alapján szűrhetnénk az ellipsziseket.
Az egyik ilyen kritérium, az egybeesés alapján való szűrés. Lényege, hogy ha egy
kontúrra két ellipszist illesztünk, de az valójában egy nyom, akkor az ellipszisek
(valamilyen hibával) valószínűleg egybeesnek. Ekkor a két kontúrszakaszt összekötve,
az egészre kellene ellipszist illeszteni.
Egy másik kritérium az illesztés bizonytalansága. Ezzel a mérőszámmal azt lehetne
kifejezni, hogy az illesztett ellipszis mekkora eséllyel határozza meg a nyomot. A
mérőszám értékét például az illesztett körvonalszakasz hossza, és az ellipszis mérete
(kerülete) közötti összefüggés alapján lehetne meghatározni. Ezekkel kiküszöbölhető
lenne, hogy ellipszis jellegű szakaszokra hibás, túl nagy ellipsziseket illesszünk.

•

Érdemes lenne több fókuszsíkban készített képeket feldolgozni. A különböző
fókuszsíkoknál mindig csak bizonyos részletek válnak élessé. Ezeket összesítve a
nyomok teljes geometriája élesen látszódna, ami sokkal több információt hordoz.

•

A csepp alakú nyomok főtengelyének meghatározása ebben a formában zajérzékeny.
Robosztusabb módszer lenne, ha a csepp jellegű nyomokra meghatároznánk a szkeletont
(csontváz), és az alapján készítenénk el a lenyomatot.

•

A Hu-paraméterek csak egyenként teszteltem. A nyomazonosítás (csepp, összetett,
ellipszis, műtermék) problémájának megoldására érdemes lenne a Hu-paraméterekre egy
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főkomponens analízist elvégezni, amikből a paraméterek olyan lineáris kombinációja
állna elő, ami felfedné a paraméterek és a konkrét alakok közötti korrelációt.
A kialakított algoritmusok külön-külön működnek, tehát az összetett, csepp és ellipszis alakú
nyomok együttes feldolgozására mindkét algoritmust alkalmazni kell. A két algoritmust csak újabb
leírók alkalmazásával lehetne egybevonni, mivel az IMAN mindhárom nyomfajtát egyszerre csak
nagyon nagy hibával képes osztályozni. Ezzel együtt egy olyan komplex algoritmus kialakítása
lehetne a következő lépés, ami semmilyen mértékben nem támaszkodik az IMAN-ra, tehát minden
objektumot csupán a leírók alapján osztályozna.
A szoftverkomponensek csak MATLAB környezetben, önmagukban működnek, nem fogja
össze őket semmilyen felhasználói felület. Tervbe van véve az algoritmusok köré egy felhasználói
felület készítése, amivel MATLAB nélkül lehet felügyelni azok futását. A program nem csak a
kezelőfelületet biztosítaná a működéshez, hanem a háttérben együttműködne az IMAN-nal, annak
kimenetét valós időben dolgozná fel. Később, a nyomfeldolgozáshoz szükséges képfeldolgozó
algoritmusokat, és osztályozási technikákat is magába foglaló, speciális nyomfeldolgozó szoftverré
lehetne alakítani.
A fejlesztési lehetőségek tárháza igen nagy, de az algoritmusok nagyobb átalakítását, és a
szoftverek implementálását csak akkor érdemes elvégezni, ha annak van célja, értelme. Az IMAN
önmagában jól működő, általános képfeldolgozó szoftver, amit a megtervezett algoritmusok jól
kiegészítenek.

9.3 Köszönetnyilvánítás
Köszönöm Eördögh Imrének a szakmai konzultációk lehetőségét, sok hasznos tanácsát és bölcs
meglátásait, melyek nagyban segítettek a szakdolgozat elkészítésében.
Köszönöm konzulensemnek, Dobrowiecki Tadeusznak, hogy lehetővé tette a szakdolgozat
elkészítését, és segítőkész tanácsait.
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1. Függelék – Szegmentálási algoritmusok leírása
3.2 ábra algoritmusainak megnevezése és rövid leírása (balról jobbra, fentről lefelé, tehát a
számozás alapján):
1. Default:
IsoData algoritmus egy variánsa
2. Huang:
Huang fuzzy küszöböző algoritmusa, mely Shannon entrópia függvényét használja.
3. Intermodes:
Bimodális hisztogramot feltételez (tehát a háttér és objektum pixelek körülbelül azonos
arányban vannak, és normál eloszlást követnek). A módszer a hisztogramot addig simítja,
amíg nem alakul ki két lokális maximum. A vágási küszöb a két maximumhely
felezőpontjában lesz. Azokban az esetekben, ahol nem bimodális a hisztogram, nem
használható.
4. IsoData: lásd 3.2.3.1 szakasz
5. Li: Iteratív algoritmus, mely a minimális kereszt entrópián alapul.
6. MaxEntropy:
Kapur-Sahoo-Wong maximális entrópia eljárása, mely a hisztogram entrópiáján alapul. A
hisztogramot két valószínűségi eloszlásként kezeli, majd küszöböt úgy határozza meg, hogy
a két eloszlás entrópiájának összege maximális legyen.
7. Mean:
A küszöbszintet a szürkeárnyalati értékek átlagaként határozza meg. Sok iteratív algoritmus
ezt használja a kiindulási küszöb meghatározására.
8. MinError:
Kittler and Illingworth minimális hiba alapú küszöböző algoritmusa. A pixelértékek
eloszlásra azt feltételezi, hogy két különböző varianciájú, és átlaggal rendelkező normál
eloszlás követnek.
9. Minimum:
Az algoritmus megegyezik a 3. (Intermodes) algoritmussal, de a küszöbszintet a két eloszlás
maximumhelyeinek felezőpontja helyett arra a t. indexre határozza meg, ahol yt-1 > yt >= yt+1,
azaz ahol két eloszlás közötti lokális minimum található.
10.Moments:
A küszöbszintet úgy határozza meg, hogy a bináris kép első három momentuma azonos
legyen a szürkeárnyalatos képével.
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11.Otsu: lásd 3.2.3.2 szakasz
12.Percentile:
Azt feltételezi, hogy az objektumok ismert, 0.5 arányban fordulnak elő a képen. Majd a
küszöböt úgy állítja be, hogy az objektumokhoz sorolt pixelek legalább 0.5 arányban
legyenek.
13.RenyiEntropy:
A 6. (MaxEntropy) algoritmushoz hasonló, de az entrópiát Rényi entrópia képletével
számolja.
14.

Shanbhag

15.

Triangle

16.

Yen

Az algoritmusok leírása és további részletes források a [13] honlapon, és a [30] dokumentumban
találhatók.
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2. Függelék – Rolling Ball algoritmus tesztelése
Rolling Ball algoritmus tesztelése
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3. Függelék – Osztályozandó körvonalszakaszok

Körvonalszakaszok, melyekre nem szeretnénk ellipszist illeszteni

Körvonalszakaszok, melyekre ellipszist szeretnénk illeszteni
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4. Függelék – Szoftverkomponensek leírása
A mellékelt DVD-n a MATLAB könyvtárban találhatók az algoritmusokat implementáló
kódok. Mindegyik kód saját implementáció, kivéve azokat, ahol ezt explicit módon feltüntettem. A
mások által készített kódok szabadon felhasználhatóak, a szerzők és források a fájlokban fel vannak
tüntetve.
A MATLAB könyvtár szerkezete és fájljai:
analyzeComp/ (összetett nyomok szétválasztását megvalósító komponens könyvtára)
analyzeCompMain.m (vezérlő függvény)
analyzeComp.m (nyom analizálása, ellipszisek illesztése)
getInnerCurvature.m (belső görbület számolása, és a konkáv szakaszok keresése)
getInvariants.m (Hu-momentumok számolása koordinátákból)
getHuMoments.m (Hu-momentumok számolása)
getMoments.m (centrális momentumok számolása)
rawMoment.m (momentumok számolása)
plotResults.m (eredmények megjelenítése)
analyzeDrop/ (csepp alakú nyomokat kereső és analizáló komponens könyvtára)
analyzeDropMain.m (vezérlő függvény)
analyzeDrop.m (nyom analizálása, ellipszisek illesztése)
checkTrackForDrop.m (nyom analizálása a lenyomat alapján)
createSignature.m (lenyomat készítése)
plotResults.m (eredmények megjelenítése)
shared/ (közös eljárások)
centerCoords.m (koordináták transzformálása a súlypont origóba helyezésével)
csv2struct.m (CSV fájlok beolvasása; nem saját kód)
drawEllipse.m (ellipszis rajzolása a megjelenítéshez)
fitEllipse.m (ellipszis illesztése; nem saját kód)
gauss.m (Gauss görbe készítése a körvonalsimításhoz)
loadCSV.m (CSV fájl betöltése)
moveCoords.m (koordináták transzformálása tetszőleges helyre)
rotateCoordinates.m (koordináták elforgatása az origó körül)
smoothAll.m (nyomok simítása)
smoothCoords.m (adott nyom simítása)
strsplit.m (segédeljárás CSV beolvasáshoz; nem saját kód)
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toCoordinates.m (lánckód transzformálása koordinátákká)
root/
init.m (MATLAB változók inicializálása)
Adatok:
Az adatok (beolvasandó CSV fájlok) tetszőleges mappában tárolhatók (abszolút elérési
útvonallal), vagy a ’data’ könyvtárban (fájlnévvel hivatkozható).
Főbb függvények leírása:
analyzeCompMain.m:
Vezérlő függvény. Bemenet: CSV adatfájl, és a hibaküszöbszintek. Kimenet:
objektumok simított körvonala, az új osztálybesorolás, és az eredményeket tartalmazó CSV fájl.
analyzeComp.m:
Adott, (x,y) körvonal koordinátákkal megadott objektum analizálása (összetett
objektumok szétválasztása). Kimenet: illesztett ellipszisek száma, azok adatai, és az illesztések
hibaértékei.
getInnerCurvature.m:
A belső görbület számolása, és a konkáv szakaszok keresése. Bemenet: (x,y) körvonal
koordinátákkal megadott objektum. Kimenet: Körvonal iránytangens változásai, konkáv és konvex
szakaszok koordinátái.
getInvariants.m:
(x,y) körvonal koordinátákkal megadott objektum Hu-paramétereinek számolása.
Kimenet: Hu-paraméterek, és az objektum súlypontjának koordinátái.
analyzeDropMain.m:
Vezérlő függvény. Bemenet: CSV adatfájl, és a hibaküszöbszintek. Kimenet:
objektumok simított körvonala, az új osztálybesorolás, és az eredményeket tartalmazó CSV fájl.
analyzeDrop.m:
Adott, (x,y) körvonal koordinátákkal megadott objektum analizálása (cseppek
keresése). Kimenet: csepp jellegű nyomokra az illesztett ellipszis adati, a többi nyomra 0.
checkTrackForDrop.m:
Lenyomat készítése az (x,y) körvonal koordinátákkal megadott objektumról. Kimenet:
lenyomat értékei (távolságértékek), a csepp alakú nyom ellipszisének koordinátái, a csepp alakú nyom
főtengelyének hossza, és a lenyomatokra illesztett negyedfokú függvény hibája
fitEllipse.m:
Ellipszis illesztése (x,y) koordinátapontokra. Kimenet: ellipszis adatai (kis- és
nagyátmérő, súlypont koordináták, elfordulás szöge) és az illesztés hibája.
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5. Függelék – A mellékelt DVD tartalma
root/
ábrák/
A dolgozatban megtalálható ábrák, a dolgozattal megegyező számozással,
’.jpg’ kiterjesztéssel.
detektor_képek/
A tesztelésnél használt detektorok mintafelvételei, és az IMAN kimeneti CSV
fájljai.
Minden alkönyvtárban számozva megtalálhatók a háttérrel normalizált képek.
A háttérkép neve: ’MED. bmp’
MATLAB/
A 4. függelékben leírt MATLAB kódok.
’readme.txt’ fájl, mely a kódok használatát mutatja be.
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