
REKONSTRUKCIÓS MÓDSZEREK ÁTTEKINTÉSE

HAJDER LEVENTE

A kurzus során az alábbi rekonstrukciós módszereket fogjuk átekinteni:

1. Szkennelés lézersugárral

A legnagyobb pontosságú megoldás háromdimenziós rekonstrukcióra a lézeres
szkennelés: a tárgyat megvilágítjuk lézeres vonallal, és a megvilágítást felvesszük
egy ismert paraméterekkel rendelkez® (azaz kalibrált) kamerával. A lézeres megvilágítás
a kámerán jól azonosítható. A kamerán detektált csíkból a 3D-s koordináták kön-
nyen és gyorsan kiszámíthatóak.

Hátránya a módszernek, hogy a lézeres megvilágítás mozgatását (vagy az objek-
tum mozgatását) pontosan kell szabályozni, ezért csak laboratóriumi körülmények
között lehet használni.

2. Szkennelés projektorral

A lézeres megvilágításhoz teljesen hasonló elven m¶ködik a projektoros megvilágítás.
A projektor segítségével egyenes vonalakat vetítünk az objektumokra, amelyeket
kamerával felveszünk. (Vonalak alatt olyan éleket értünk, amelynek az egyik oldalán
sötét, a másik oldalán pedig világos egybefügg® felület található.) A vonalakat a
képeken meg lehet határozni, a kamera paraméterek ismeretében a lézeres megoldáshoz
hasonlóan a háromdimenziós koordinátát ki lehet számolni.

A lézeres szkenneléshez képest el®nye, hogy sok vonalat (csíkot) lehet egyszerre
vetíteni a felületre, ezzel sokkal több pont számítható ki egyszerre. Hátránya, hogy
a vonal helyét pontatlanabbul határozhatjuk meg, ezért a rekonstrukció is pontat-
lanabb lesz.

3. Sziluett alapú rekonstrukció

A sziluett alapú rekonstrukció alapelve, hogy ha az objektumot lefotózzuk külön-
böz® irányokból, és az egyes képeken meg tudjuk határozni a sziluetteket, azaz az
objektumok határait (lyukak lehetnek belül!), akkor a térben ki tudjuk számítani
azt a legb®vebb felületet, aminek a vetületei megegyeznek a kapott sziluettekkel.
Ezt a felületet vizuális buroknak (angolul: visual hull) nevezzük.

A módszer legnagyobb el®nye, hogy a sziluett meghatározása egyszer¶en megold-
ható: egy egyszín¶ háttér elé tett objektum kontúrjait könnyen meg lehet határozni.
Hátránya, hogy a rekonstrukció csak durva közelítése a valódi tárgynak.

1



2 englishHAJDER LEVENTE

4. Fotometrikus sztereó

Az újabb rekonstrukciós technika az ún. lamberti felületeknek1esetén m¶ködik.
Fotometrikus sztereó alatt a következ®t értjük: a rekonstruálandó tárgyunkat külön-
böz® irányból megvilágítjuk, és minden esetben egy rögzített kamerával lefényképez-
zük. A tárgy adott pontján az intenzitás a megvilágítás irányanak és a felület nor-
málvektorának skalárszorzatával arányos. A felvett képek pixeleinek színéb®l ún.
faktorizációs módszer segítségével a normálvektorok kiszámíthatóak, a normálvek-
torokból pedig integrálással a felület is visszaállítható.

5. Rekonstrukció képekb®l

Az egyetlen módszer, amely semmiféle segédeszközt nem igényel, a kép alapú
rekonstrukció. Egy fényképez®géppel (vagy videókamerával) sok képet készítünk a
tárgyról, és a képekb®l rekonstruáljuk az objektumot. A feladat ugyan a legkevesebb
eszközt igényli (csupán egy kamerát), de ebben az esetben kell a legtöbb problémá-
val megküzdenünk. Ezért képekb®l készült rekonstrukció tart a leghosszabb ideig.
Ugyanakkor a módszer legnagyobb el®nye, hogy nem szükségesek hozzá el®készített,
laboratóriumi körülmények, hétköznapi körülmények között is alkalmazható a mód-
szer.

6. Kombinált módszerek

Természetesen lehet®ség van az egyes módszerek kombinálására is. Napjainkban
megjelentek azok az eszközök, amelyek képesek egy rekonstrukció eredményét másik
módszer alkalmazásával �nomítani. Kiegészít® módszernek els®sorban a fotometrikus
sztereót szokták alkalmazni, Mivel a fotometrikus sztereó viszonylag gyengébb min®ség¶
eredményt ad egy nagy tárgyra vonatkoztatva, mert a normálvektorokban lev® hiba
az integrálás során összeadódik. Viszont egy videó vagy sziluet alapú háromszögelt
modellt a fotometrikus sztereó javítani képes, mert a háromszögelt modell három-
szögei viszonylag nagyok a tárgy nagyságához képest.

Ugyanígy csillogó felületek esetén csak a sziluett alapú módszernek van létjogo-
sultsága, mert a többi módszer használata esetén a becsillanás teljesen tönkreteszi
a rekonstrukciót. Viszont azokon a részeken, ahol éppen nincsen becsillanás, lehet-
séges pl. videó alapú módszerekkel javítani a rekonstrukciót.

Spec. eszköz Pontosság Felvételi seb. Rekonstrukció seb.

Lézer x 0.1 mm perc felvétel közben (real-time)

Projektor x 0.2-0.3 mm 10 mp mp

Sziluett x 1 cm perc 10 perc

Fotom. sztereó x 1 mm - 1 cm 10-20 mp 10 mp

Képek (videó) 2-3 mm 5-10 mp óra-órák

1Lambertinek nevezünk egy felületet, ha a beérkez® fénysugarak felületre mer®leges kompo-

nensét egyenletes veri vissza tér minden irányába.


