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BevezetésBevezetés

• Az aktív kontúr (snake) fogalma
– belső erők: elaszticitás illetve ridegség
– külső erők: pl. potenciál erők

(potenciál fv. negatív gradiense)
• Problémák: kezdőpozíció, konkáv 

határvonalak
• Megoldás: újfajta külső erő alkalmazása 

(GVF)
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GVF SnakeGVF Snake

• Lényeges különbség: a külső erő nem a 
potenciál fv. negatív gradiense

• Előnye
– nem annyira érzékeny a kezdőpozícióra, 

„large capture range”
– konkáv határok helyes „felismerése”
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A hagyományos aktív kontúrA hagyományos aktív kontúr

• Egy tipikus külső energia:
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A hagyományos aktív kontúr A hagyományos aktív kontúr 
viselkedéseviselkedése

az erők vízszintesek,
és ellentétes irányba
mutatnak

a külső erők
hamar kihalnak

ezek miatt a
kontúr helytelen
lesz

lokális minimum
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Külső erőkKülső erők

• Statikus
– kizárólag a kép pontjaiból számoljuk

• Dinamikus
– a snake állapota is befolyásolja
– problémás (komplexitás, bizonytalan 

eredmény)
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GVF Snake, élekGVF Snake, élek

• Kiindulási alap: élek megtalálása

• 3 fontos tulajdonság
– f gradiensében a vektorok az élek felé 

mutatnak (arra merőlegesen)
– ezen vektorok csak az élek közelében 

nagyok
– homogén régiókban f gradiense közel 0
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GVF Snake, vektormezőGVF Snake, vektormező

• Definíció: Legyen
az a vektormező, amely minimalizálja az 
alábbi energiafunkcionált:

• ha kicsi, akkor az energiát a vektormező 
parciális deriváltjainak négyzetösszege adja (símítás)

• ha         nagy, a minimumot a esetben kapjuk
• : arány, sok zaj esetén növelendő
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A GVF Snake viselkedéseA GVF Snake viselkedése

akár messziről is
konvergál

konkáv élekbe is
„belemegy”
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A GVF Snake viselkedése, A GVF Snake viselkedése, 
nyomvonalaknyomvonalak

Az egyes pontokba lerakott részecskék által bejárt út

hagyományos távolság potenciál GVF
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A GVF Snake viselkedéseA GVF Snake viselkedése

kezdőpozíció hagyományos
snake

távolság potenciál GVF snake
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eredeti,
zajos kép

élkép,
elmosva

GVF
külső erő
mező

GVF
snake
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Magasabb dimenziókMagasabb dimenziók
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