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„3D Tire Scanner” projekt 

• GOP-1.1.1-11-2012-0509:  „Többirányú Fáziskontraszt Radioszkópia alapú 
3D szkennelő berendezés fejlesztése gumiabroncs ipari alkalmazás céljára” 

• Konzorciumvezető: GriffSoft Zrt. 

• Konzorciumi tagok:  
• Pillar Európa Kutatási és Oktatási Nonprofit Kft. (management) 

• Arcade Kutatási és Fejlesztési Kft. (management) 

• Széchenyi István Egyetem (berendezés tervezése)  

• HNS Műszaki Fejlesztő Kft. (berendezés megépítése) 

• Szegedi Tudományegyetem (szoftvertervezés és –fejlesztés, képfeldolgozás)  



• Ipari minőségellenőrzés: 
• Szakadt, elvékonyodott, hiányzó szálak a 

különböző rétegekben 

• Légzárványok 

• Elcsúszott, eltorzult szálak a megerősítő 
rétegekben 

• Idegen anyagok 

Motiváció 



Létező megoldások (röngten vagy CT) 

Forrás: 

http://www.vision-systems.com/articles/print/volume-15/issue-4/Features/X-Ray_Vision.html 

http://www.motorindiaonline.in/tyres/continentals-new-ct-scanner-for-tyre-testing-launched/ 

 



Műszaki innováció 

• Röntgen + CT 

• A gumiabroncs tartó és mozgató rész 180°-os elfordulásra képes 

• 320kV-os röntgenforrás 

• Nagy felbontású vonaldetektor, mely képes az abroncs belső régiójába hatolni 

• 600 mm függőleges vizsgálati intervallum 



A vizsgálati folyamat 



Software modulok 



2D vizsgálat 

d = 0.64 mm 

Felhasználó választja ki a 
CT-re küldendő régiót 
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Innováció a képalkotásban 

 

• 3D szeletenkénti rekonstrukció 
• Adott szeletről röntgen vetületek 
• 2D rekonstrukció 
• Szeletek fuzionálása 
• A klasszikus módszerek esetében 180◦-os 

körbefordulás nem elegendő 

 
• Diszkrét Tomográfia  

• Előzetes információ: kevés számú és ismert 
alkotóanyag 

• További priorok (üres régiók) 
• Lassabb, de erősen párhuzamosítható 

(8 Tesla K10 GPU) 
• Sokkal kevesebb vetülettel dolgozik 



Elemzés és vizualizáció – „off-the-shelf” 



Elemzés és vizualizáció – saját modul 



Elemzés és vizualizáció – saját modul 



Mit tud még… 

• Mintapéldány segítségével megtervezhető az optimális 
vetületkinyerési stratégia 

0°, 45°, 90°, 135° 19°, 64°, 109°, 154° 30°, 50°, 77°, 163° 



DT sikeresen alkalmazható, ha 
• csak kevés vetület nyerhető ki fizikai, időbeli vagy költségbeli korlátok miatt, 

• de a vizsgált objektumot alkotó anyagok ismertek. 

• Élelmiszeripar 
• buborékok csokoládéban, sajtban, stb. 
• tej- és sörhab 

• Ipari nem-roncsoló tesztelés 
• fém- és műanyaghabok 
• törések, lerakódások csövekben, összeillesztési hibák 
• 3D nyomtatás 

• Régészeti leletek 
• edények 
• szobrok 
• festmények 
 



Fejlesztők 

• Dr. Balázs Péter, docens: rendszertervezés 

• Petrovszki Gábor, BSc hallgató: adatbázis, PC-PLC híd, interface-ek 

• Ozsvár Zoltán, PhD hallgató: képrekonstrukció, GPU programozás 

• Dr. László Varga, adjunktus: képrekonstrukció, GPU programozás 

• Lékó Gábor, MSc hallgató: képelemzés 

• Judit Szűcs, MSc hallgató: 3D megjelenítés 

• Pál-Szabó Tamás, BSc hallgató: GUI 



Ipari potenciál  
• Teljes hardware és software terv gumiabroncsok  

2D röntgen és 3D CT vizsgálatára 

• Elkészült prototípus (Leadership Award 2015) 

• Általános GPU klaszter a számításigényes jelfeldolgozási feladatokra 

• A prototípus átépíthető, így egy általános célú nagy felbontású 
röntgen- és CT-berendezéshez jutunk 

 


