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Bevezetés 
Az angol nyelvről fordított „image processing”, vagyis képfeldolgozás alatt gyakran egy 
gyűjtőfogalmat értünk, amely egy kép bármilyen manipulációját foglalja magában. Jelen 
esetben egy ennél szűkebb szegmens, a kamerák által szolgáltatott képek elemzését értjük 
alatta. Ez önmagában is egy olyan óriási terület, amely a legegyszerűbb megfigyelő 
rendszerektől az ipari, orvosi, mezőgazdasági, katonai, robotirányítási rendszereken keresztül a 
mesterséges intelligencia alkalmazásával folyamatosan és rohamosan bővíti alkalmazási 
területeit. Jelen írás fő célpontja az ipari rendszerek. Az ipari képfeldolgozó rendszerek alapvető 
eleme a kamera. Alkalmazási területei, a látható és infravörös fényben érzékelhető objektumok 
és azok paramétereinek meghatározása. Szorosan vett alkalmazási területei felismerés, mérés, 
olvasás, ellenőrzés, vagyis mindaz, amire mi emberek a „szemünket” használjuk. Az emberi 
szemmel való összehasonlítás helytálló is meg nem is (az emberi szem működése fontos 
táppont a képfeldolgozó rendszerek fejlesztésében)  A különbségek természetesen óriásiak, 
gondoljunk arra, hogy a szemünk által szolgáltatott információkat az emberi agy elemzi, amelyet 
egyelőre egyetlen számítógép sem tud megközelíteni, másrészt a képfeldolgozó rendszerek 
olyan matematikai apparátussal rendelkeznek, amelyek egzakt, számszerűsítésben mesze 
felülmúlják az emberi agyat.  
Ejtsünk néhány szót a képfeldolgozás hátteréről. A képfeldolgozás, egy teljesen új 
tudományággá fejlődik, mind újabb, kutatási eredmények, segítik ebben. Kezdete talán a 
hatvanas évek végének katonai alkalmazásaira nyúlik vissza, amikor még szigorúan titkos 
technológiaként tartották számon. Bekerülvén a hétköznapokba, éveken keresztül, a megfelelő 
kapacitású számítógép háttér hiányával, küzdött, ebből kifolyólag, a leegyszerűsített modellek, 
tucatjai láttak napvilágot, amiket nevezhetünk akár „barkács modelleknek” is. Ez a korszak a 
mai napig kísérti a képfeldolgozást, amire sajnos sok gyártó épít, egyszerűnek kezelhetőnek 
„megnyomjuk a gombot és kész típusú rendszernek mutatva be termékeiket. Az eredmény a 
képfeldolgozással szembeni ellenérzés, félelem, és sok esetben „mostohagyerekként” kezelt 
bánásmód. Erről nem a képfeldolgozás, hanem a gyártók sokszor félrevezető reklámkampányai 
és az ismeretek hiánya tehet. A képfeldolgozás alapjai újak, a legtöbbünknek idegenek, és 
távolról sem nevezhetők egyszerűnek. Másrészről, amennyiben a folyamatot egészében 
próbáljuk megérteni, a területet magában foglaló tudományágakból merített, célirányos 
ismeretek birtokában, egy automatikus, érintésmentes, pontos, gyors, következetes és jól 
kezelhető mérőrendszert kapunk eredményül.  
Az előadás keretén belül, csak súrolni lehet mindazon ismereteket, amelyek „kerekké” teszik ezt 
az új iparágat. Cél olyan segéd ismeretek összeállítása, amik visszalapozva jelen jegyzetet 
gyakorlati problémák, okaira és azok megoldásaira nyújtanak magyarázatot 
Remélem jelen jegyzet forgatása hasznos információkkal segíti mindannyijuk munkáját 
 
Hizó Imre 
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MEGVILÁGÍTÁS 
A képi látványnak ugyanúgy lehet szerkezete, mint egy kristályrácsnak. A fő feladat tehát az, 
hogy a kamera által látott képből olyan képet kapjunk, amelyben a lényeges részek jobban 
láthatóvá válnak, míg a lényegtelenek kiszűrődnek. Ennek egyik módja a megvilágítás olyan 
módon való megtervezése, hogy a lényeges részeket kiemeljük, míg a lényegteleneket 
elnyomjuk. A későbbiekben tárgyalásra kerülő képjavító eljárások szintén fontosak, a 
képfeldolgozó kamera optikai rendszerét nyugodtan nevezhetjük a képfeldolgozó rendszer 
egyik legfontosabb részének. 
Különböző tárgyakról másként verődik vissza a fény  

  
Ennek figyelembevételével kell megtervezzük a megvilágításunkat. 
A megfelelő megvilágítási mód kiválasztása alapvető fontosságú. A megvilágítási mód szinte 
végtelen számú fajtája ismeretes, ezek legnagyobb része speciális megvilágítás. Ma a 
megvilágítások döntő része LED-et alkalmaz, azonban nem szabad figyelmen kívül hagyni a 
többi fényforrást, pl. száloptika, villanófény, fluoreszkáló fényforrások stb. Mielőtt kiválasztjuk a 
megvilágításunkat, három fő kérdésre kell választ adnunk.  
Milyen geometriájú fény alkalmas a felületem megvilágítására? 
Milyen fényforrást alkalmazzunk? 
Milyen széles a látómezőnk? 
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Tér világítás / Area Array 
Általánosan használt megvilágítási forma. 

 

A megvilágítandó terület, különböző alakú és méretű lehet. Ennek figyelembevételével kell 
kiválasztani a megvilágítás formáját, az alkalmazott fényforrás típusát, fényerejét, a sugárzó 
felület lehet diffúz, nem diffúz vagy lencsével (pl. Fresnel lencse) ellátott.  
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Gyűrű világítás / Ring   
Általánosan használt megvilágítási forma 

 

A gyűrű átmérője különböző lehet alkalmazástól függően, valamint alkalmazás függő az 
alkalmazott fényforrás típusa, fényereje, a sugárzó felület lehet diffúz, nem diffúz, vagy 
lencsével ellátott. Mindenek előtt diffúz felületek megvilágítására ajánlott.  
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Kupola világítás / Dome  

Általánosan használt megvilágítási forma 

 
A kupola világítás egyenletes diffúz fény profillal rendelkezik. Alkalmazási területe fénylő 
egyenetlen felületek esetén. Fényforrásként alkalmazható LED villanófény, száloptika. 
Alkalmazási területe nagyon széles, előnye a közvetlen fénysugarak által keltett csillogások, 
reflexiók kiszűrése (gondoljunk a fényképészek által használt „esernyőkre”). 

f.  
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Háttérvilágítás / Back Light 

 
A külső élek kiemelésére használatos. Kiemelten kontrasztos külső határvonalakat biztosít, 
miközben a tárgy többi nem kívánatos részét elnyomja.  
Általános felhasználási területek: külső méretek mérése, átmenő furatok mérése, pl. csavarhely, 
áttetszőség, átlátszóság meghatározása, különböző anyagoknál stb.   
Működés 

 
Példa 

 
          Kör megvilágítás                  Háttérvilágítás 



Machine Vision–Process Control-Robotics 
- CodeReading – Monitoring 

AMIVISION Kft. 
E-mail:info@amivision.eu 

 

Képfeldolgozás alapjai_2.doc                                                                  9.old.  (összesen 46 oldal)  

  
 

Árnyék világítás /Dark Field  

 
Ezen irányított megvilágítási mód alacsony szögben (70º-90º) világítja meg a tárgy felszínét. 
Ezen profil a felület síktól való egyenetlenségeit kitűnő kontraszttal kiemeli, míg a felület többi 
részét elnyomja. Elsősorban síkfelületek esetén javasolt, valamint gyors alkalmazások esetén 
villanófény alkalmazásával. Alkalmazási területek pl.: pontgravírozás, lézergravírozás 
kiolvasása, címkeellenőrzések, felületi egyenetlenségek ellenőrzése stb.. 

 
Példa: 

  
Kör megvilágítás   árnyék megvilágítás 
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Fátyol Világítás /Cloudy Day  

Megoldás sok problémás alkalmazás esetén 

 
A fátyolvilágítás egy burkolaton belül tökéletes szórt fényt állít elő, kombinálja a hagyományos 
optikai és gömb technológiákat, amelynek eredménye egy folyamatos, egyenletesen (maximum 
±10% eltérés a megvilágítási profilon belül) világított környezet. A fátyol megvilágítás sok, 
problémás feladatra nyújt megoldást, pl.: bonyolult felületek, csillogó felületek esetén, ahol a 
reflexiók zavarhatják, vagy akár be is csaphatják a kamerát a pontos ellenőrzésben. Pl.: 
reflexiók létrehozhatnak, olyan jellegű megvilágítási anomáliákat, amelyeket a kamera hibának 
érzékel, vagy épp elnyomják a valódi hibát. Alkalmazási területe elsősorban bonyolult és fényes 
csillogó felületek esetén. A fényforrás lehet LED, illetve száloptika.  

 
Példa: gyűrött alufólia  

 
Gyűrűvilágítás   Fátyolvilágítás 
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Egytengelyű fátyolvilágítás/ DOAL & COAL  

 
Az egytengelyű fátyolvilágítás fénysugarai visszaverődnek egy tükrön, amely közel 90° ban áll a 
tárgyhoz képest. Ezen világítási profil a tükröződő felületeket közelíti merőlegesen a kamerára 
(gondoljunk a visszaverődésre, amikor is egy tükrös felület ugyanolyan szögben veri vissza a 
fényt, ahogy az ráérkezett és így a kamerába nem jut fény). Nem tükröződő felületek 
szétszórják a fényt, és így sötétek maradnak. A tengely irányú diffúz megvilágítás a kamera 
tengelyével párhuzamos világítási profilt eredményez.  Alkalmazási területe elsősorban fényes 
síkfelületek, ahol diffúz egyenletes profilt eredményez. Fényforrás, LED, száloptika, vagy egyéb 
hideg katódú fluoreszkáló világítás. 

 
Példa 

  
Kör megvilágítás,   Egytengelyű fátyol megvilágítás 
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Négyszögű fátyolvilágítás /Square Continuous Diffuse Illuminator 

 
A négyszögű fátyolvilágítás kitűnő diffúz világítási profillal rendelkezik, főként a mérsékelten 
hullámos, nagyon fényes felületek esetén javasolt. Alkalmazási területe elsősorban a 
bonyolultabb fényes felületek, amikor a kamerát védeni kell a káros reflexióktól. A világítási 
profilon belül az egyenletessége ±20%  

 

 
Kör megvilágítás  Négyszögű fátyol megvilágítás 
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Kombinált világítás / Multi-Axis Illuminator  

 
A kombinált világítást abban az esetben alkalmazzuk, ha a feladat a világítási geometria 
összetettségét követeli meg. A kombinált világítás egyik tengelyen négyszögű fátyolvilágítási 
profillal rendelkezik, míg a másik tengelyen árnyékvilágítási profillal. Előnye a különböző 
világítási profilok integrálása egyetlen megvilágítási eszközben.  
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Segédlet megvilágítás választáshoz 
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OPTIKÁK,  
Az optikák tárháza még a megvilágítási eszközöknél is tágabb, a fizika külön ága foglalkozik 
velük. Jelen jegyzetben arra koncentrálunk, miképp választhatjuk ki magunknak a 
legmegfelelőbbet a már áttekinthetetlen kínálatból. 
Mindenek előtt nézzünk át néhány alapfogalmat. 
A látható fény hullámhossza kb. a 350 - 800 nm tartományba esik. Ezen az intervallumon 
terülnek el a szivárvány színei a hosszabb hullámhosszú vége felé a vörös színnel, a 
rövidebben pedig az ibolyával. Ezen intervallumon kívüli hullámokra vakok vagyunk. A látható 
spektrum az infravörös (IR), illetve az ultraibolya (UV) 'színeken' keresztül kapcsolódik az 
elektromágneses hullámok nem látható tartományaihoz. Érzékeljük ugyan bőrünkkel az 
infravörös sugárzás melegét, az UV sugárzástól pedig lebarnulunk, de ezek a hullámok már 
nem vesznek részt a szem képalkotásában.  

 
A lencsék átlátszó, környezetüktől különböző törésmutatójú anyagokból készülnek. A lencse két 
oldalát különböző sugarú gömbfelület darabok határolják. A görbületi középpontokra illeszkedő 
egyenest optikai tengelynek nevezzük. A konvex (domború) gömbfelület görbületi sugarát 
pozitív, a homorú (konkáv) felület görbületi sugarát negatív előjelűnek tekintjük. Domború 
üveglencsék levegőben gyűjtőlencseként viselkednek. Ez azt jelenti, hogy az optikai tengellyel 
párhuzamosan érkező fénysugarak a lencse túloldalán egy pontban, az un. fókuszpontban 
metszik egymást, azaz a párhuzamos fénysugarakat egy pontba gyűjti.  

 
Üvegből készült homorú (konkáv) lencsék levegőben szórólencseként viselkednek, azaz az 
optikai tengellyel párhuzamosan érkező fénysugarak a lencse túloldalán divergálnak, 
széttartanak, mégpedig oly módon, mintha a fénysugarak érkezési oldalán levő pontból -a 
szórólencse fókuszpontjából- indulnának ki.  
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Gyűjtőlencse képalkotása 

A tárgy (egy pontjának) valódi képe ott keletkezik, ahol a tárgy egy pontjából kiinduló 
fénysugarak újra metszik egymást.  
Optika csatlakozások 

Az iparban két típusú optika csatlakozás használatos a C-mount és a CS-mount típusok 
Mindkettő, 1 inches trapézmenettel van szerelve, és hasonlóan néznek ki. A különbség a lencse 
és a CCD közötti különbségben van. 
CS-mount. esetében a lencse CCD távolság 12.5 mm 
C-mount. esetében a lencse CCD távolság 17.5 mm.  
A C-mount csatlakozású optikát egy 5 mm-es távolságtartó gyűrűvel alakíthatjuk át CS-mount 
csatlakozású optikává.  
Az eredeti szabvány a C-mount csatlakozás volt a CS-mount csatlakozást a gyártási költségek 
csökkentése miatt vezették be, illetve a kisebb méretű CCD-k miatt    

 
C-Mount és CS CS-Mount kompatibilitás 
Ha C-mount optikát használunk CS-mount kamerába C/CS-mount adapter (5 mm vastag gyűrű) 
szükséges az optika és a kamera közé. 



Machine Vision–Process Control-Robotics 
- CodeReading – Monitoring 

AMIVISION Kft. 
E-mail:info@amivision.eu 

 

Képfeldolgozás alapjai_2.doc                                                                  19.old.  (összesen 46 oldal)  

  
 

Kompatibilitás C-Mount 
kamera 

CS-Mount 
kamera 

C-Mount optika OK OK 

CS-Mount 
optika NEM OK 

 

 
CCD méret és optika  

A CCD-k több méretben készülnek, mint 2/3", 1/2", 1/3" és 1/4", az optika kiválasztásakor 
ügyelni kell arra, hogy illeszkedjen az adott méretű CCD-hez. Egy 1/2" CCD mérethez gyártott 
optika működni fog 1/2", 1/3" és 1/4"-es CCD-el de nem fog működni 2/3" CCD-vel.  

 
 
Amennyiben az optika kisebb CCD-re lett készítve, mint az aktuálisan használt CCD, a kép 
sarkai feketék lesznek. Amennyiben az optikánk nagyobb CCD-hez lett készítve, mint az 
aktuálisan használt, a látószög kisebb lesz, mint az optika alap látószöge. Az információ elvész 
a chipen kívül.  

 
Fókusz távolság 

A fókusz távolság határozza meg a vízszintes látómezőt egy konkrét távolságra. Nagyobb 
fókusztávolság kisebb látómezőt jelent.  
Párhuzamos bejövő sugarak egy convex lencsénél egyetlen pontban találkoznak az optikai 
tengelyen. Ezt a pontot nevezzük fókusz pontnak. A távolság az optikai rendszer alap pontja és 
a fókusz pont között, a fókusz távolság.  Egy lencse esetén a fókusz távolság egyenlő a lencse 
közepe és a fókuszpont közötti távolsággal. 
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Példa A szükséges fókusz távolság, egy kb. 30 fokos vízszintes látómezőhöz   

Optika és CCD méret 1/2" 1/3" 1/4" 

Fókusz távolság 12 mm 8 mm 6 mm 

 A fókusztávolság számításakor ügyelni kell arra, hogy a látómező magassága legalább 10%-al 
nagyobb legyen, mint a tárgy magassága. Amennyiben gondosan akarunk eljárni a látómező 
legalább 30%-al kell magasabb legyen, mint a tárgy magassága.  
Ezen okból nagyon fontos a kameránk képessége, képes-e tolerálni az „elveszett” pixeleket és 
a megfelelő minőségű képet szolgáltatni.  
Először mindig az optikát tervezzük meg, amelyhez kiválasztjuk a megfelelő kamerát! 

 
Számítás 
Mekkora szélességű tárgy látszik 3m-ről, ha ½”-os CCD-t használunk és 16mm 
fókusztávolságú optikát.  
H = D x h / f=3 x 6,4(szenzor méret lásd fent)/ 16 = 1,2m 
Optika típusok 

·Fix fókusztávolságú optikák, pl.: 16mm 
Változtatható fókusztávolságú (varifocal) optikák: Ezen optikák lehetőséget adnak a 
fókusztávolság kézi után állítására az (optika határain belül).  
Zoom optikák: A fókusztávolság beállítható az optika intervallumán belül, pl. 6 tól 48 mm 
anélkül, hogy a fókuszt befolyásolná. Ezen optikák lehetnek kézi és lehetnek motoros 
beállításúak.  
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Varifocal optika Fix optika 
Extenderek 

 
Az extendereket akkor használjuk, ha a meglévő, nem 
éppen megfelelő optikánkat próbáljuk a feladathoz 
alkalmassá tenni. Ezeket az extendereket az optika és a 
kamera közé helyezzük, ezzel meghosszabbítjuk a 
fókusz távolságot, viszont növeljük az F számot. Az 
extenderek két típusát használjuk, az egyszerű 
gyűrűket, illetve a jobb minőségű optikai lencsével is 

ellátott extendereket.  
Iris  

Az iris szabályozza az optikán átmenő fény mennyiségét.  
Különböző Íris típusok vannak. 
Kézi beállítás  
Automatikus Iris beállítás (képfeldolgozásban néhány speciális esetet kivéve nem alkalmazott) 
DC-feszültség vezérelt  
Videójel vezérelt  
Olyan optikát válasszunk, ahol az Iris záró mechanizmusa minél több lemezzel zárul, így az 
áthaladó fény annál inkább kör alakú lyukon halad át.  
Zártabb Iris kevesebb fényt enged át, ezzel növeli a mélységélességet (fókusz nagyobb 
távolságokon) Egy nyitottabb Iris jobb képet ad kisebb fényerő esetén. 
F szám 

Az Iris az u.n F számmal van definiálva.  
F-szám = Fókusz távolság/ Iris átmérő  
Az optika F száma egy arány a fókusz távolság és az optika lencséjének effektív átmérője 
között. Ez befolyásolja az áthaladó fény mennyiségét, és így közvetve a világításunk fényerejét 
is, valamint komoly szerepet játszik a kép minőségében.  
A nagyobb F számú optikák kevesebb fényt engednek a CCD-ra a kisebb F számúak több fényt 
engednek át, és jobb minőségű képeket hoznak létre rosszabb fényviszonyok esetén. Az alábbi 
táblázat mutatja a CCD-re engedett fény mennyiségét különböző F számok esetén.  

F-number f1.0 f1.2 f1.4 f1.7 f2.8 f4.0 f5.6 
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áteresztett fény 
%  20 14.14 10 7.07 2.5 1.25 0.625 

Minimális tárgy távolság MOD 

A minimális tárgy távolság (M.O.D.) mutatja milyen minimális távolságra kell lennie a lencse 
végének a tárgytól a megfelelő élességű kép készítéséhez.  
Perem távolság és hátsó fókusz távolság  

 
Perem távolság az optika hátsó mechanikai lapjától a CCD-ig  
C-Mount=17.526 mm 
CS-Mount=12.526 mm  
Hátsó fókusz távolság a hátsó lencse csúcsa és a CCD közötti távolság  
A látószög és a látómező  

A látószög az a kiterjedés, amit egy adott kamera optika konfigurációval képesek vagyunk látni. 
A látószöget fokban mérik. Normálisan a látószöget az optika fókuszának végtelenre állításával 
mérjük. A látómezőt a fókusztávolságból, és a képméretből számíthatjuk. Abban az esetben, ha 
a tárgy nem végtelen távolságra található, a látómezőt használjuk a látószög helyett.  

  

  
Optika kiválasztásának kritériumai  

Az optika kiválasztásakor egy adott feladatra a következő faktorokat kell figyelembe venni. 
Látómező a terület mérete, amelyről képet szeretnénk kapni. 
Működési távolság az optika lencséjének végétől a tárgyig  
CCD méret  
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FL = CCD x WD / FOV 
Példa a kameránk 1/3" C-mount CCD kamera (a CCD vízszintes mérete 4. 8 mm lásd fent.). A 
működési távolság 305 mm a látómező (a tárgy mérete, amit látni szeretnénk) 64 mm. 
Számítás 
FL = 4. 8 mm x 305 mm / 64 mm 
FL = 1464 mm / 64 mm 
FL = 23 mm-es optika szükséges  
Figyelem, ne tévesszük össze a működési távolságot a tárgy-kép távolsággal. A működési 
távolság az optika lencséjének végétől a tárgyig lévő távolság, a tárgy-kép távolság a tárgytól a 
CCD -ig lévő távolság.  
Képméret 
Az optika egy kör alakú képet képez le, a kamerában ezt hívjuk képkörnek. A CCD-k téglalap 
alakúak A téglalap oldalainak arányát nevezzük látvány aránybak (aspect ratio) ami 4:3 (H:V) 
arányú a standard kameráknál.  

CCD Kép kör Vízszintes Függőleges 

1/4" Ø4. 0mm 3. 2mm 2. 4mm 

1/3" Ø6. 0mm 4. 8mm 3. 6mm 

1/2" Ø8. 0mm 6. 4mm 4. 8mm 

2/3" Ø11. 0mm 8. 8mm 6. 6mm 

1" Ø16. 0mm 12. 8mm 9. 6mm 
  
A látómező és a CCD mérete közötti összefüggés. 
Fontos megjegyezni, hogy különböző CCD méretű kamerák, 1/4", 1/3", 1/2", 2/3" 1", ugyanazt a 
fókusztávolságú optikát használva más és más látómezőt adnak. Egy adott CCD méretre 
gyártott optika működik kisebb CCD-vel, nagyobb CCD esetén a kép sarkai sötétek lesznek. 
(körben) 
A különböző CCD méretek aránya 1:0.69:0.5:0.38:0.25. Ez azt jelenti, hogy egy 1/2" formátumú 
50%-a az 1"-es formátumnak a 1/2" formátum 75%-a 2/3"-nak és az 1/3" formátumú 75%-a 1/2" 
formátumúnak. A látómező szintén ilyen arányokban változik. 
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Telecentrikus optikák 

A perspektiva hibák, vagy más néven paralaxis hibák a minden napi élet részei. Vagyis a 
közelebb lévő tárgyakat nagyobbnak látjuk, mint a távolabbi tárgyakat. Ez a jelenség szintén 
megjelenik a képalkotó rendszerekben, vagyis egy tárgy nagyítása (magnification) változik az 
optikától való távolságától . A Telecentrikus lencsék optikailag korrigálják ezt a jelenséget, így a 
tárgy méretének észlelése független  az optikától való távolságtól (az optika által meghatározott 
intervallumban).    
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Hagyományos Optika 
Előnyök: 
Alacsonyabb ár, 
Általánosabb használhatóság könnyebb 
beszerezhetőség flexibilisebb, 
alkalmazhatóság  
Hátrányok: 
A nagyítás függ a tárgytávolságtól.  
Perspektíva hiba lép fel.  
Optimális alkalmazási terület 
Nagy terjedelmű tárgyak 

Telecentrikus optika 
Előnyök: 
Állandó, távolság független nagyítás 
Nincs perspektíva hiba 
Hátrányok: 
Magasabb ár 
Nagyobb lencse átmérő 
Nagyobb tömeg 
Optimális alkalmazási terület 
Metrológia, CCD alapú méréstechnika 

 

 

 
Hagyományos optika: a szélek felé egyre inkább látszik a perspektíva hiba, pedig a rudak 
egymással teljesen párhuzamosak. 

 
Telecentrikus optika: torzítás nélküli kép, a rudak párhuzamosak és valóban annak is látszanak. 
Segédanyagok Optika Választáshoz 
 
Tanácsadás, adatlapok, listaárak, Hizo Imre AMIVISION Kft. hizo.imre@amivision.eu Tel:+36 1 
4010638 
Általánosan használt objektívek alapadatai. 
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Extenderek 
A kép méretét 2,5-ször növeli   A kép méretét 3-szor növeli 

 
 

A kép méretét 4-szer növeli 
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Varifocal Ipari Optikák 

Név 
Fókusz 

Távolság  Irisz 

Látószög Min 
távolság Szűrő méret 

Méret 

Súly (HxVxD) (DxL) 

AM23514MAN 3.5mm 
F1.4-
Close 

1/2" 103°6'x76°0'x132°1' 

0.2m - Ø31x30.5mm 73g 2/3" - 

AM23514MAN-1 3.5mm 
F1.4-
Close 

1/2" 103°6'x76°7'x131°4' 

0.1m - Ø30x31.5mm 75g 2/3" - 

AM24514MAN 4.5mm 
F1.4-
Close 

1/2" 79°0'x59°4'x98°2' 

0.2m M25.5,P=0.5 Ø31x29.5mm 71g 2/3" - 

AM26014MAN 6.0mm 
F1.4-
Close 

1/2" 54°35'x42°19'x65°39' 

0.2m M27.0,P=0.5 Ø30x30.0mm 57g 2/3" - 

AMN36014MAN-1 6.0mm F1.4-16 

1/2" 59°4'x44°5'x74°3' 

0.1m - Ø30x33.0mm 65g 2/3" 81°9'x61°2'x102°9' 

AM38013MAN 8.0mm 
F1.3-
Close 

1/2" 40°6'x31°9'x48°0' 

0.2m M25.5,P=0.5 Ø29.0x34.5mm 65g 2/3" 55°9'x43°8'x66°0' 

AM38013MAN-1 8.0mm 
F1.3-
Close 

1/2" 42°0'x32°7'x50°3' 

0.2m M25.5,P=0.5 Ø30.0x34.5mm 60g 2/3" 57°8'x45°0'x69°2' 

AMN38014MAN-1 8.0mm F1.4-16 

1/2" 46°2'x34°6'x58°1' 

0.1m M27.0,P=0.5 Ø30x30.0mm 55g 2/3" 64°2'x47°7'x81°3' 

AM21214MAN 12.0mm 
F1.4-
Close 

1/2" 28°58'x21°56'x35°49' 

0.3m M27.0,P=0.5 Ø30x34.5mm 56g 2/3" - 

AMN31214MAN-1 12.0mm F1.4-16 

1/2" 30°7'x23°0'x38°5' 

0.1m M27.0,P=0.5 Ø30x31.5mm 55g 2/3" 42°5'x31°7'x53°7' 

AM31614MAN 16.0mm 
F1.4-
Close 

1/2" 22°2'x16°5'x27°58' 

0.4m M27.0,P=0.5 Ø30x24.5mm 40g 2/3" 30°22'x23°0'x38°6' 

AMN31614MAN-1 16.0mm F1.4-16 

1/2" 22°2'x16°5'x27°5' 

0.2m M27.0,P=0.5 Ø30x28mm 40g 2/3" 30°5'x22°8'x38°3' 

AM32514MAN 25.0mm 
F1.4-
Close 

1/2" 14°3'x10°5'x18°11' 

0.5m M27.0,P=0.5 Ø30x24.5mm 40g 2/3" 19°5'x15°1'x25°2' 

AMN32516MAN-1 25.0mm F1.6-16 

1/2" 15°3'x11°4'x19°1' 

0.2m M27.0,P=0.5 Ø30x28.5mm 50g 2/3" 21°0'x15°7'x26°3' 



Machine Vision–Process Control-Robotics 
- CodeReading – Monitoring 

AMIVISION Kft. 
E-mail:info@amivision.eu 

 

Képfeldolgozás alapjai_2.doc                                                                  29.old.  (összesen 46 oldal)  

  
 

AM23512MAN 35.0mm 
F1.2-
Close 

1/2" 10°4'x7°8'x12°1' 

1.0m M40.5,P=0.5 Ø46x43.0mm 150g     

AM33519MAN 35.0mm 
F1.9-
Close 

1/2" 10°5'x7°9'x13°1' 

0.5m M27.0,P=0.5 Ø30x28.0mm 50g 2/3" 14°4'x10°8'x17°9' 

AMN33516MAN-1 35.0mm F1.6-16 

1/2" 10°5'x7°9'x13°1' 

0.35m M30.5,P=0.5 Ø32x36.5mm 75g 2/3" 14°4'x10°8'x17°9' 

AM35018MAN 50.0mm 
F1.8-
Close 

1/2" 7°4'x5°4'x9°3' 

1.0m M30.5,P=0.5 Ø32x37.3mm 55g 2/3" 10°3'x7°5'x13°0' 

AMN35020MAN-1 50.0mm F2.0-16 

1/2" 7°3'x5°5'x9°2' 

0.5m M30.5,P=0.5 Ø32x40.0mm 75g 2/3" 10°1'x7°5'x12°5' 

AMT35018MAN 50.0mm 
F1.8-
Close 

1/2" 8°1'x6°2'x9°9' 

0.7m M30.5,P=0.5 Ø32x34mm 55g 2/3" 11°0'x8°3'x13°3' 

AM37527MAN 75.0mm 
F2.7-
Close 

1/2" 4°46'x3°34'x5°58' 

1.0m M30.5,P=0.5 Ø32x42.5mm 55g 2/3" 6°33'x4°55'x8°12' 

AMN37525MAN-1 75.0mm F2.5-16 

1/2" 4°9'x3°7'x6°1' 

1.2m M34.0,P=0.5 Ø36x51.0mm 90g 2/3" 6°7'x5°0'x8°3' 

AM310035MAN 100.0mm 
F3.5-
Close 

1/2" 3°47'x2°51'x4°42' 

1.0m M30.5,P=0.5 Ø32x44.2mm 59g 2/3" 5°9'x3°54'x6°21' 

AMN310028MAN-
1 100.0mm F2.8-16 

1/2" 3°7'x2°8'x4°6' 

2.0m M40.5,P=0.5 Ø42x70.0mm 140g 2/3" 5°0'x3°8'x6°3' 

ZOOM Ipari Optikák 

Név 
Fókusz 

Távolság  Irisz 

Látószög Min 
távolság Szűrő méret 

Méret 

Súly (HxVxD) (DxL) 

AMZ8590056MAN 8.5-90mm F5.6-16 

173mmx129mm 290-
135mm M43.0,P=0.75 Ø54x128.0mm 320g -7.9mmx6.2mm(H x V) 

AMZ85900MAN 8.5-90.0mm 
F2.5-
Close 

172mmx128mm 310-
150mm M48.0,P=0.75 Ø60x138mm - -6.9mmx5.2mm(H x V) 

AMZ135108MAN 
13.5-
108.0mm F2.8-22.0 1/2" 

24°0'x18°0'x30°0' 

0.130m M56,P=0.75 Ø62x146.0mm 510g 0°80'x0°40'°x1°20' 

AMZ18108MAN 18-108mm F2.5-16 2/3" 

27°2'x20°4'x34°0' 120- 

M52,P=0.75 Ø62x172mm 580g 4 °6'x3°5'°x5°8' 330mm 

AMZ8048010MAN 8.0-48.0mm 
F1.0-
Close 1/2" 43°6'x33°4'x54°92' 1.0m M46,P=0.75 Ø58x102.4mm 395g 
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7°70'x5°70'x9°58' 

AMZ80800MAN 8.0-80.0mm 
F1.4-
Close 1/2" 

44°09'x33°14'x54°58' 

1.0m M55,P=0.75 Ø58.4x114.1mm 400g 4°36'x3°2'x5°41' 

AMZ11569MAN 
11.5-
69.0mm 

F1.4-
Close 

1/2" 

31°1'x23°6'x38°3' 

1.0m M46,P=0.75 Ø58x113mm 420g 

5°3'x4°0'x6°6' 

2/3" 

41°9'x32°0'x51°6' 

7°3'x5°5'x9°0' 

3 Motoros ZOOM Ipari Optikák 

Név 
Fókusz 

Távolság  Irisz 

Látószög Min 
távolság Szűrő méret 

Méret 

Súly (HxVxD) (DxL) 

AAZ8048010MOT 8-48mm 
F1.0-
Close 

1/2" 
43°6'x33°4' -
7°7'x5°7' 

1.0m M52,P=0.75 70x60x98mm 500g     

AAZ80800MOT 8-80mm 
F1.2-
Close 

1/2" 
43°6'x33°4' -
4°6'x3°4' 

1.2m M62,P=0.75 80x70x130mm 700g     

AAZ65104MOT 6.5-104mm 
F1.4-
Close 

1/2" 
52°4'x40°5' -
3°5'x2°6' 

1.5m M86,R=1.0 125x100x160mm 1500g     

AAZ11569MOT 11.5-69mm 
F1.4-
Close 

2/3" 41°9'x32° -7°3'x5°5' 

1.0m M52,P=0.75 70x60x105mm 500g     

AAZ10100MOT 10-100mm 
F1.4-
Close 

2/3" 
47°5'x36°5' -
5°0'x3°8' 

1.2m M62,P=0.75 80x70x125mm 700g     

AAZ95152MOT 9.5-152mm 
F1.8-
Close 

2/3" 
49°7'x38°3' -
3°3'x2°5' 

1.0m M86,P=1.0 125x100x175mm 1500g     

AAZ16160MOT 1.6-160mm 
F2.2-
Close 

1" 
43°6'x33°4' -
4°6'x3°4' 

1.1m M77,R=0.75 120x100x180mm 1500g     

Extenderek               

Név Nagyítás 
  

Telecentrikus optikák, Makro optikák, egyéb 
speciális optikák 

  
EXT15 1.5   
EXT20 2.0   
EXT30 3.0   
EXT40 4.0   
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KÉPALKOTÁS 
Az esetek túlnyomó részében 99,99% CCD elven működő kamerával készítjük a 
képfeldolgozásra szánt felvételeket, ezért jelen jegyzetben CCD-re hivatkozunk, mint 
képérzékelőre. Azonban nem szabad elfeledjük, hogy más típusú érzékelőket is alkalmaznak 
kamerákban. A másik legelterjedtebb érzékelő a CMOS érzékelő. Képfeldolgozási feladatokra 
egyáltalán nem ajánlott.  
CCD érzékelő  

A CCD chip egy mozaikszerűen kitöltött kis téglalap alakú szilíciumlapkát, és hozzákapcsolt 
kiolvasó áramkört jelenti  

 
Egy CCD chip fényérzékelő felületének vázlata 
A mozaik egy elemét, amely végül számítógép segítségével megjelenített kép egy pontja lesz, 
nevezzük pixelnek Az ábra kinagyított részletén látható az egy képelemhez tartozó három 
elektróda. Ezek közül az A jelölésűn pozitívabb feszültség van, mint B-n és C-n. Így az 
elektronok A felé áramlanak az integráció (megvilágítás ideje) alatt, a másik két elektróda 
szigetelőként szolgál. A kép kiolvasásakor egy léptetés során minden sor eggyel lejjebb kerül, a 
legalsó sor pedig a kiolvasó regiszterbe. Ez egy olyan speciális sor, amelyben, oldalirányban 
lehet mozgatni a töltéseket a kiolvasó egységig.  
Mozgó tárgyak esetén a kép homályossá válhat, megoldás a képkészítési (integrálási) idő 
lerövidítése, „schutter time állítás a kamerán ”, a megvilágítás intenzitását a képkészítési idő 
csökkentésével növelni kell, vagy villanófény alkalmazása szükséges,  

A pixelek alakja és mérete változó. A négyzetes pixelek előnyösebbek, azonban kicsit 
nehezebb ezek előállítása. Ha túl kicsire választjuk a pixeleket, azok rövid megvilágítás után 
telítődnek, s az elektronok átáramlanak egyikből a másikba.  
Nem megfelelő pixelméretek esetén a végeredmény hiányos kontraszt, homályos vagy 
binarizált kép. A chip mérete nagyban befolyásolja a kamera árát, ezért olcsóbb eszközökben 
kisebb chipet alkalmaznak. A jelenségen némileg segíteni lehet a megvilágítás áttervezésével, 
illetve vezérelt megvilágítás alkalmazásával.  
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Egy CCD (balra), illetve az emberi szem és egy pankromatikus fotoemulzió (szaggatott vonal) 
spektrál érzékenysége (jobbra) 
A függőleges tengelyeken a kvantumhatásfok, a vízszintes tengelyeken a hullámhossz látható. 
Már említettük a kvantumhatásfokot, amelynek kimagasló értéke az egyik legfontosabb 
tulajdonsága ezeknek az érzékelőknek. Az ábrán jól látható, hogy a CCD sokkal érzékenyebb a 
vörös tartományban, mint az emberi szem. Egy pankromatikus fotoemulzióval szemben pedig 
még nagyobb eltérés tapasztalható.  
A megvilágítások általában vörös színűek, mivel a legkisebb energiára ebben a tartományban 
van szükség. 

Nagyon fontos szempont egy detektornál, hogy pl.: kétszer akkora megvilágítás hatására 
kétszer akkora jelet adjon. Ez teljesül a CCD teljes működési tartományára  
 

 
A CCD által detektált jel nagysága különböző megvilágításokra 
Dinamikus tartomány Az egyszerre intenzitáshelyesen megjelenített legfényesebb és 
leghalványabb képpontok fényességaránya a fotográfiában 100 körüli érték (ez kb. 5 
magnitúdónak felel meg), ellenben a CCD-k esetében ugyanez mintegy 10000 (ami 10 mg)! 
Utóbbi esetben felső határt szab a pixelek telítődése, vagyis az, hogy csak véges számú 
elektront tartalmazhat egy képelem.  
A felbontást a pixelek száma határozza meg, amely kameratípusok között lényegesen eltérhet.  
A valódi felbontás mindig rosszabb, mint az elméletileg megadott kamera felbontás. A kép 
legkisebb rögzíteni kívánt részleteinek ugyanis legalább két-két pixelre kell esni (Shannon-féle 
mintavételezési tétel), különben ezek egybemosódhatnak.  

Semmi sem tökéletes, a CCD chip sem. Az elektronok nem csak fotonok hatására, hanem a 
hőmozgás során is elszabadulhatnak, s ez a filmeknél ismert "alapfátyol"-hoz hasonlóan, jelenik 
meg a képen. Ennek értéke, eloszlása azonban teljesen véletlenszerű, erősen függ a 
hőmérséklettől, s az integrációs idő alatt folyamatosan gyűlnek ezek a "zavaró" elektronok is. 
Az egyes pixelek érzékenysége is különböző, így a rögzített kép egyes pontjainak relatív 
fényessége is megváltozik, ezt nevezzük sötétáram hibának.  
A gyártás során keletkeznek pixelhibák, előfordulnak érzéketlen, "halott" képelemek, s ezek 
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legrosszabb esetben az egész chipet használhatatlanná tehetik. (A hibák száma alapján 
osztályozzák az elkészített chipeket -a legjobbakban általában 10-nél kevesebb hiba van (a 
bemérés során ezeket a pixeleket korrigálják, lásd szomszédsági modell, ezért nem érzékelhető 
a pixelhiány, csupán a kép minősége romlik).  
Gyakorlatilag, ezen hibák ellen, a fokozott hűtés de leginkább a jó minőségű kamerák 
alkalmazása véd meg, amelyek sajnos drágábbak.   
CCD kamera 

 
A CCD kamera fő egységei 
A CCD-kamera a következő főbb elemekből áll:  
CCD chip  
erősítő  
A/D átalakító  
interface  
Fontos része a kamerának a tápegység és a hűtőrendszer is. 
Az erősítő feladata a chipből érkező igen gyenge jelek fölerősítése, amely feltétlen szükséges 
azok továbbításához, hisz a legkisebb zavaró tényezők, zajok* hatására elveszhet az 
információ. Ennek elkerülésére a speciálisan kialakított, ún. "alacsony zajú" erősítőt közvetlen a 
chip közelébe kell helyezni. Így a későbbiekben keletkező zavarok nagysága jelentősen 
csökkenthető a hasznos jelhez képest. Nem javíthatók viszont az integrálás és a kiolvasás 
során keletkezett hibák, amelynek okai a következők: a sötétáram pixelenkénti eloszlásának 
véletlenszerűsége, ennek időbeli változása; a léptetések során elmaradó töltések; a kiolvasó 
kondenzátor referencia-feszültségének apró változásai stb.  
Az A/D átalakító a számítógéppel való kapcsolat miatt szükség van az analóg jel 
digitálizálására. A már említett linearitást befolyásolhatja az átalakító linearitása, vagyis az, 
hogy a feszültségjellel arányos-e a digtalizált jel. Nem megfelelő felbontású A/D átalakító 
esetén a rögzíteni kívánt kép finom részletei eltűnnek amiatt, hogy a kis fényességkülönbségű 
képpontokhoz ugyanazt a digitális egységet rendeli az átalakító.  
Az A/D átalakító felbontása határozza meg az egyes képek árnyalati szintjét. A hagyományos 
képfeldolgozó kameráknál, ez 8 bit, az újabb kamerák esetén ez 10-12 bit. Minél nagyobb ez az 
érték, annál pontosabb a képelemzés.    

Az Interface feladata csupán az illesztés, azaz a kamera elektronikájának és a számítógép 
jeleinek megfelelő összekapcsolása. Jelen jegyzetben a digitalizáló kártyákra a számítógép 
oldali interfészekre külön nem térünk ki. 
Manapság általánosan használt interfészek, Analóg Rs622, Cameralink, USB, FireWire, amik 
közül a leggyorsabb, és legjobb minőségű a Cameralink. 

Az eddig felsorolt egységek jelentik a kamera elektronikáját. Ezek apró hibái együttesen 
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eredményezik a jelben megjelenő zajt, amelynek nagysága szintén egy fontos jellemzője a 
kamerának (Jel-zaj viszony). 
A Tápegység a kamera elektronikájának, és termoelektromos hűtés esetén a Peltier-elemnek 
az áramellátását végzi.  
Már volt szó a sötétáramról, amely szobahőmérsékleten akár néhány másodperc alatt telítésbe 
viheti a pixeleket! A jelenség csökkenthető, szinte teljesen meg is szüntethető a chip hűtésével. 
A "minél hidegebb, annál jobb" azonban nem igaz, mert -100 oC környékén a töltésléptetést 
akadályozó jelenségek lépnek fel a szilícium lapkában.  
Progressive scan és interlaced video 

Manapság ez a két technológia hódít a videótechnikában.  
Interlaced scanning 
Az interlace technológia a hagyományos TV technológia, a képet páros és páratlan sorokra 
osztja, majd felváltva frissíti őket (félképek).Mozgó képek esetén ez torzulást eredményez, a 
páros és páratlan sorokon a tárgy helyzete nem ugyanaz, mivel közben elmozdult  

 
Progressive scan  
 
 
 
 
 
Progressive scan az interlace ellentéte, itt a teljes kép kiolvasása egyszerre történik, vagyis a 
kép nincs felosztva két félképre.  
Példa: ugyanazon mozgó tárgy egy időben progresiv scan és interlace technológiával 
fényképezve. 
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Progresiv scan  Interlace 
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A KÉPELEMZÉS  
A képek olyan átalakítása, ahol a lényeges és lényegtelen információkat különválasztjuk; a 
lényegeseket kiemeljük, a lényegteleneket kiszűrjük. 
Sokat tűnődtem, jelen fejezet részletes vagy kevésbé részletes tárgyalási módján. A fejezetben 
tárgyalt képmanipulációs eljárások sok türelemmel rendelkező, nem kifejezetten 
képfeldolgozási szakemberek számára is alkalmazhatók. A lehetőséget jó néhány 
egyszerűbben kezelhető „kompakt” kamera is képes biztosítani, ezért nem túl szűkszavúan, de 
nem is túl részletesen tárgyaljuk jelen fejezetet.  
Mielőtt belefogunk a fejezet tárgyalásába, ne feledjük, a legfontosabb, hogy megfelelő 
megvilágítással, optikával és kamerával biztosítsuk képeink minőségét, és a jelen módszereket 
„nem képfeldolgozási” szakembereknek, csak akkor ajánlott használni, ha az előbbiek 
semmiképp nem vezetnek a megfelelő eredményre. 
A képi látványnak ugyanúgy lehet szerkezete, mint egy kristályrácsnak. A fő feladat tehát az, 
hogy a kamera által látott képből olyan képet kapjunk, amelyben a lényeges részek jobban 
láthatóvá válnak, míg a lényegtelenek kiszűrődnek. 
A kamerából kiolvasott kép első megjelenése a monitoron általában nagyon lehangoló. A 
"nyers" képből azonban viszonylag egyszerű módszerekkel előcsalogatható az információ, sőt 
bizonyos szempontokból fontos részletek tetszés szerint hangsúlyozhatók vagy elnyomhatók.  
Célunk hasonló hatások generálása, de nem valamilyen fizikai közegben, hanem a 
számítógépben tárolt képeken: elindítunk egy matematikai folyamatot, amely a zajos, zavaros, 
összetett képekből “kikristályosítja” a lényegi részeket. A számítógépen megjelenített képen 
elvileg bármilyen műveletet végrehajthatunk. Ha a kép “zajos”, akkor azt “simítva”, “szűrve” 
csökkenthetjük a zaj hatását. Ha a kép torzult, akkor geometriai eljárásokkal egyenesíthetjük a 
görbült vonalakat, s kijavíthatjuk a különféle hibákat. Ha a képen gyenge a kontraszt, akkor 
ügyes eljárásokkal láthatóbbá tehetjük a számunkra fontos képrészleteket.  Ezek a műveletek 
részei az általában használt számítógépes képfeldolgozó programoknak. Egyszerűen 
végrehajtható, látványos módszerek, ám nem foglalkoznak a kép tartalmával, azzal, hogy 
valójában mit is javítunk. Elsimítják a zajokat, de a kontrasztos éleket is.   
Kiemelik az elhalványult részleteket, ám a zavaró hátteret vagy az apróbb részleteket szintén.  
Az egyes eljárások könnyebb értelmezése végett használjunk egy segédeszközt. A 
hisztogrammot, amelynek vízszintes tengelyén a fényességértékek szerepelnek, a függőleges 
tengelyen pedig a pixelek száma. Vagyis a hisztogramról egyszerűen megállapítható, hogy egy 
adott fényességértékkel hány db. képpont rendelkezik. Az első példában a könnyebb 
értelmezhetőség kedvéért csillagászati képeken mutatunk be néhány eljárást, mivel itt nem 
zavar meg bennünket a jelen esetben fölösleges árnyékok és árnyalatok.  
Sötétkép-korrekció 

 
"nyers" CCD kép az M1-ről 
Az egyes ábrán az érdekesség kedvéért egy, az M1-ről készült kép látható, mellette a kép 
hisztogramja. Utóbbin jól látszik a fényes csillagok okozta néhány vonás a jobb oldalon. 
Egy hasonló körülmények között készült sötétképet és hisztogramját mutatja a következő ábra. 



Machine Vision–Process Control-Robotics 
- CodeReading – Monitoring 

AMIVISION Kft. 
E-mail:info@amivision.eu 

 

Képfeldolgozás alapjai_2.doc                                                                  37.old.  (összesen 46 oldal)  

  
 

Ennél a felvételnél nem érte fény a CCD chipet, a jól látható jel a már sokat emlegetett 
sötétáram eredménye.  

 
sötétkép 
Ha az utóbbi képet levonjuk a nyers képből, vagyis kivonjuk a két képen az egymásnak 
megfelelő pixelek intenzitását egymásból, akkor már előtűnnek a Rák-köd körvonalai A 
hisztogramokon jól látható, hogy így a sötétáramból a képhez adódott intenzitás eltűnt, "tisztán" 
az objektum fénye által rajzolt kép látszik (bár még elég gyengén).  

 
az alapképből levont sötétkép után 
Ezt az eljárást nevezzük sötétkép-korrekciónak. Formalizálva a kész kép minden egyes 
pixelének I(x,y) intenzitásából levonva a sötétkép megfelelő pixelének D(x,y) intenzitását kapjuk 
a korrigált kép pontjainak intenzitásértékeit:  
Mivel a sötétzaj eloszlása véletlenszerű, ezért a nyers kép egy adott pixeléhez az integrálás 
alatt hozzáadódó sötétáram nagysága mindig más és más, illetve két sötétkép sem lesz 
egyforma. Így egyetlen sötétkép levonása nem jelenthet teljes korrekciót.  
Normál szobahőmérsékleten működő ipari képfeldolgozó kameráknál, ezt a jelenséget 
elhanyagolhatónak tekintjük, azonban nagyobb hőmérséklet 70-80 fok (chip hőmérséklet) felett 
már érzékelteti hatását, ezért foglalkozni kell vele.  
Flat-field korrekció 

Már volt róla szó, hogy az egyes pixelek érzékenysége különböző lehet, illetve a chipre került 
porszemek, az optika hibái is zavarják a pontos képalkotást. Az ebből adódó 
fényességkülönbségek, furcsa "alakzatok" nemcsak esztétikailag rontják a képet, de a pontos 
méréseket is lehetetlenné teszik.  
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Egy jellegzetes flat-field kép egy csillag alakja a CCD képen 
Ezen a problémán segít az ún. flat-field korrekció. Ehhez egy egyenletesen megvilágított 
felületről kell egy képet készíteni, illetve többet, és ezeket a sötétképhez hasonlóan átlagolni. 
Fontos továbbá, hogy a legfényesebb képpontok intenzitása nem lehet nagyobb, mint a 
dinamikai tartomány, azaz ne "égjen be" egyetlen képpont sem.  
Alkalmazása feladat függő, pl.: fehér alapon fehér alakzat keresése esetén elengedhetetlen. 
Általános probléma forrása az objektív szennyezettsége, amely annak takarításával 
küszöbölhető ki.   
A fenti korrekciók még általában a kamerát vezérlő szoftverrel elvégezhetők. 
Képek egymáshoz Illesztése 

Gyakran előfordul azonban, hogy szükség van a képek kis mértékű "tologatására" (pl.: ha a 
képek készítése közben remegett a kameraállvány, vagy eleve mozgó kamerás képkészítést 
alkalmazunk, ahol több kamera képből készítünk el egy, a kamera felbontását sokszorosan 
meghaladó képet, aminek hatására a mérésünk is sokkal pontosabb lesz, mint amit az 
eszközeink megengedhetnének). Ilyenkor legegyszerűbb, ha kiválasztunk egy minden képen 
szereplő képpontot, és megkeressük az ahhoz tartozó legfényesebb pixelt és meghatározzuk 
ennek pozícióját. Ugyanezt megtesszük a többi képnél is, majd az összeadásnál annyival 
csúsztatjuk el a képeket, hogy a kiválasztott képpont legfényesebb pontja mindig fedésbe 
kerüljön. Az eredményt jól mutatja következő ábra.  

 
A Lófej-ködről készült a sötétkép- és flat-field korrekció után, illetve 17 hasonló kép 
összeadásának eredménye 
A legtöbb esetben a pontos illesztéshez az egyes képeket pl.: nem 5 vagy 10 pixellel kell eltolni, 
hanem mondjuk 7.2 pixelnyit. Ekkor a legjobb eredmény eléréséhez szükség lehet arra, hogy a 
képen minden egyes pixelnek új intenzitásértéket adjunk, figyelembe véve a környező pixeleket, 
azaz "finoman" eltoljuk a képet "önmagához képest" egy pixelnél kisebb mértékben.  
Most már el tudjuk végezni az alapvető korrekciókat, azonban a képek még korántsem 
hasonlítanak az elvártakhoz, pedig az információ ott van a képen, csak láthatóvá kell tenni!  
LUT átalakítások (Look Up Table).  

 Egy táb lázat  ta r ta lmazza  az  egyes képpontokra vonatkozó műveleteket. Pl. 
háttérkorrekció. 
Térjünk kicsit vissza az M1 képhez. Most ismét ugyanazt a felvételt mutatjuk be az ábrán, csak 
itt alkalmaztuk az ún. lineáris skálázást.  
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A Rák-köd és hisztogramja, lineáris átskálázás után 
Az átskálázást nemcsak a megjelenítéskor lehet alkalmazni, hanem a rögzített (pl. 
winchesteren tárolt) kép-fájlban is át lehet definiálni az egyes pontokhoz tartozó 
fényességértéket. Ez azért jó, mert egy képből néha csak több trükk egymás utáni 
alkalmazásával csalogathatók elő a kívánt részletek. Viszont ennek a képnek a látszat ellenére 
már nem sok köze van a valósághoz, de célunk láthatóvá tenni fontos részeket.  
Az átskálázásnak több módja is van. Az ún. átviteli függvények segítségével lehet megmutatni. 
(Az angol Look Up Table, "kikereső táblázat" szavak rövidítéséből LUT-nak nevezik ezeket a 
függvényeket). A 2. ábrán néhány ilyen függvény látható.  

 
Átskálázáshoz használt különböző átviteli függvények 
Az a grafikon szerinti átskálázás során nem történik semmi, mert minden ponthoz ugyanazt a 
fényességértéket rendeljük. A b jelű függvénnyel negatív képet állíthatunk elő: ami a képen 
minimális, 0 intenzitású volt, az most a maximális, értéket veszi fel, ami pedig a legvilágosabb 
volt, az 0 értéket kap. Sok esetben az olyan eljárások célravezetőbbek, melyeknél az átviteli 
függvény nem lineáris.  
Az ábrán az M13 gömbhalmazról készített felvétel látható. 
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A d korrekció áll a szemünk által látott képhez a legközelebb, mivel látószervünk is a többi 
érzékszerveinkhez hasonlóan "logaritmikusan működik". (Vagyis szemünk nem azt látja kétszer 
olyan fényesnek, ami kétszer annyi fényt sugároz ki; a kisebb fényességkülönbségeket sokkal 
nagyobbaknak érzékeljük a világosabb területeken lévő ugyanakkora intenzitáskülönbségekkel 
szemben.) Közel hasonló eredményre vezet az exponenciális függvény alkalmazása is, de a 
változás kisebb mértékű.  
Hisztogram kiegyenlítés 

A Hisztogramok tárgyalásánál még egy eljárást kell megemlíteni, ez pedig a 
hisztogramkiegyenlítés. Ennek első lépéseként egy ún. Kumulatív hisztogramot kell készíteni. 
Ebben minden egyes intenzitás értékhez hozzárendeljük azoknak a pixeleknek a számát, 
amelyek fényessége kisebb vagy egyenlő egy meghatározottnál, pl.: ha 0-ás intenzitású pixel 
103 van, 1-es 56, 2-es 77, stb. akkor a kumulatív hisztogram a következő: 0-hoz 103, 1-hez 
103+56=159, 2-höz 103+56+77=236 stb. pixelszám tartozik. A következő lépésben ezt össze 
kell hasonlítanunk egy ideális kumulatív hisztogrammal, ahol minden intenzitásértékből egyenlő 
számú pixel van. Ha képünk, az egyszerűség kedvéért legyen 100x100 pixel vagyis 1000 
képpont, és 256 árnyalat van, akkor átlagosan egy intenzitásértékhez 1000/256, vagyis 
hozzávetőleg 4 pixel tartozik. Az ideális kumulatív hisztogramban tehát a 0-hoz 4, az 1-hez 8, a 
2-höz 12, stb. pixelszám tartozik. 
Ezzel a módszerrel, a képen nem látható részletek is megjeleníthetők.  
Aritmetikai műveletek.  

Képeken különböző aritmetikai műveleteket végezhetünk, pl.: négyzetre emelés, gyökvonás, 
logaritmikus és exponenciális átalakítások. 
Iterációs eljárások 

A kép tartalmát figyelembe vevő eljárások soklépéses, folyamatosan korrigáló, úgynevezett 
iterációs eljárások. Ennek a folyamatnak azonban valahol véget kell vetni egy majdnem stabil 
eredmény kivárásával (konvergencia), vagy egy bizonyos idő után a folyamat egyszerű 
lezárásával. 
Ebben a képértelmezési folyamatban olyan paramétereket kell megadnunk 
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(definiálnunk), amelyek végül meghatározzák majd a kép szerkezetét. A legújabb képfeldolgozó 
szoftverek, erre a feladatra az elemezni kívánt kép műszaki rajzát használják, (CAD fájl 
beolvasás, konvertereken keresztül.) 

Közvetlen szomszédok transzformáció 

 
Szomszédsági (függőségi) modellek: 
A bal oldali ábrán egy képpont értéke négy közvetlen szomszédjával áll kapcsolatban, jobbra a 
középső képpont értéke tizenkét szomszédtól függ. 
Az egyes képpontokat a szomszédjaik "majdnem jellemzik". Ez azt jelenti, ha egy képpont 
értékét (színét)” e l f e l e j t j ü k ”, akkor (többé-kevésbé) helyettesíthetjük szomszédjainak az 
átlagával vagy a szomszédságában leggyakoribb értékkel. Ez a pótolhatóság lehet rövid távú, 
ha finom vonalról van szó, és lehet hosszú távú, ha egy nagyobb, homogén,”egynemű” 
területet vizsgálunk. Ez adja a kép statisztikai szerkezetét. Sérült vagy zajos kép esetén a 
javítgatáskor nem tudunk biztos ajánlást tenni, de nagy valószínűséggel megbecsülhetjük a 
kérdéses képpontot.  Mint látjuk, ez a becslés a képpontot tartalmazó részlet átfogó tulajdonságaitól 
függ. 
Egy kép felépítésében egy képpont valahogyan függ a szomszédjaitól, azok is függenek az ő 
szomszédjaiktól, stb. Ez a függés lehet közvetlen (direkt), például amikor a képet egy rosszul 
fókuszált optika torzítja, és az apró, finom részletek a környezetüktől függően elmosódnak. Ezt 
a hatást konvolúciós elkenődésnek nevezzük. 
Más esetekben ez a függés véletlenszerű. Ilyenkor a képpontok statisztikailag valamennyire 
a szomszédjaiktól függenek (bár közöttük közvetlenül nincsen egyértelmű kapcsolat), és így 
minden pont minden másiktól függ a szomszédokon keresztül. A szomszédsági kötődésben egy 
képpont különböző 
“vegyértékű” lehet (3. ábra): kötődhet 4, 8 vagy 12 környezetbeli képponthoz is. Tőlük 
valamilyen módon függ, de másoktól közvetlenül már nem. 

Képek utólagos élesítésének, elmosásának lehetősége 

Az ún. konvolúciós szűrések során a kép minden egyes pontjához egy új intenzitásértéket 
rendelünk, figyelembe véve az adott pont környezetét. Hogy ezt milyen mértékben tesszük, azt 
az ún. konvulúciós mátrix határozza meg. Legyen erre egy példa az alábbi két 3x3-as mátrix:  

 
A konvolúciós szűrők között megkülönböztetünk alul- és felül áteresztő típusokat. Alul áteresztő 
szűrők súlyozásakor a középső elemet vesszük a legnagyobb értékkel, a környezet elemeit -
ügyelve a szimmetriára- egyre kisebb, de 0-nál nagyobb súllyal. Erre példa a b jelű mátrix. Ezek 
a szűrők a képek elkenésére, a zajok enyhítésére alkalmasak.  
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 Egy alul áteresztő szűrő hatására a galaxis kissé elmosódik, a különálló pixelek eltűnnek, 
csökken a zaj. 
A felül áteresztő szűrőknél szintén a középső elem kapja a legnagyobb súlyt, s a környező 
elemek szimmetrikusan egyre csökkennek, s mind 0-nál kisebb súllyal szerepelnek. 
Alkalmazásuk a gyors változásokat emeli ki, így enyhén homályos képek élesítésére 
használhatók. Erre példa az a jelű mátrix.  

 
A Hold felszínén jól kiemeli a részleteket egy felül áteresztő szűrő. 
A matrix méretet gyakran a számítási teljesítmény is befolyásolja, de speciális célokra az 
általában használt 3x3-as vagy 5x5-ös mátrixoknál hatékonyabb egy megfelelően súlyozott, 
alul- és felül áteresztő tulajdonságokat ötvöző 9x9-es mátrix.  

 
 A Jupiter felhősávjait jól kiemeli egy megfelelően súlyozott, alul- és felül áteresztő 
sajátosságokkal egyaránt rendelkező 9x9-es mátrixszal történő szűrés 
Jól kiemelhetők a képen történő változások, az alakzatok határvonalai az ún. aszimmetrikus 
konvolúció alkalmazásával. Gyakran nem egy, hanem több mátrixot használva egyikkel előbb 
vízszintes irányban, majd a másikkal függőleges irányban emelhetők ki a változások, s a két 
képet összeadva áll elő a végleges változat. Erre egy példa az ún. Prewitt-szűrő, amely a 
következő két mátrixból áll: (Hatásuk az ábra holdfelvétel-párján látható.)  
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Egy holdfelvételen a két Prewitt mátrixszal elvégzett szűrés, s az így kapott két kép összegzése 
jól kiemeli a részletek határvonalait 
Az ehhez hasonló aszimmetrikus szűrőkkel bármilyen megvilágítás "szimulálható", vagyis 
tetszőleges irányú él kiemelés valósítható meg.  
KÉPFELDOLGOZÁS. 
A képfeldolgozás egy bonyolult, több lépéses műveletsort foglal magában.  
Megkülönböztetünk párhuzamos és soros rendszereket. A párhuzamos rendszerek, 
nagysebességű bonyolult feladatok ellátására szolgálnak. Maga a teljes rendszer kiépítése is 
több elemből áll. A soros rendszerek ide tartoznak, az un. „kompakt kamerák”, könnyebben 
kezelhető rendszerek. Nem szükségeltetik a képfeldolgozási eljárások mélyebb ismerete. 
Programozása a gyártó által megírt függvények megfelelő felhasználásával történik. Ezen 
típusú rendszerek sokkal barátságosabbak, kevesebb szakismerettel is kezelhetők, mint a 
bonyolult párhuzamos rendszerek, de jó, ha tudjuk, ennek ára van. Ezen rendszerek 
felhasználási területe korlátozott, és elsősorban egyszerűbb alkalmazások számára nyújtanak 
lehetőséget.  
Nagyon fontos a megfelelő kamera kiválasztása az adott feladathoz. Sok gyártó általánosan 
felhasználhatóként mutatja be saját kompakt kameráját. Jó, ha tudjuk ez csupán reklámfogás, 
és a valósághoz nem sok köze van.  
Mielőtt elkezdjük tárgyalni a Siemens VS-710 kompakt kamera függvényeit, nagyvonalakban 
nézzük végig, milyen folyamatok történnek a képfeldolgozás során. Az itt leírt folyamatok a 
feladat részeredményeinek meghatározásában játszanak szerepet. A részeredmények 
feladatfüggő összeállítása és abból a konkrét feladatra vonatkozó eredmények összeállítása 
minden feladat sajátja. 
A képfeldolgozás folyamata 
A kép karakterének meghatározása (Milyen képet hozzunk létre, vetületek számítása) 

• Kép megjelenítési formája 

• Leképzés kétdimenziós rendszerben  

• Kétdimenziós Fourier Transzformáció 

• Sztohasztikus képkarakterizálás  
Pszihofizikai Kép tulajdonságok meghatározása (Mi van a képen, és az mennyire választható 
szét a kép többi részétől) 

• A képen látható fény tulajdonságainak meghatározása 

• Emberi szemmel való összevetés (figyelem emberi szem gamma korrekció 0,45 kamera 1) 

• Látható jelenségek meghatározása 

• Monokróm modell felállítása 

• Színes Modell felállítása 
Fényerősség és színmérés (Mennyire világos a képünk)  
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• Fényerősség mérés 

• Színmérés 
Kép mintavételezés, és manipuláció ((Milyen alapvető különbségek vannak a kép egyes részei 
között, és azok szükség szerinti manipulációja) 

• Kép mintavételezés 

• Kép manipuláció 
Kép diszkrét matematikai megjelenítése (a kép elemek skaláris és vektoriális átalakítása) 

• Vektor terek meghatározása és ábrázolása 

• Általános kétdimenziós operátorok felvétele  

• Statisztikai képelemzés 
A kép valószínűségi sűrűség modell meghatározása (Matematikai műveletek, pl. mozgó 
referencia pontok felvétele) 

• Kép kvantálás 

• Skaláris kvantálás 

• Változókkal történő kvantálás 

• Monokróm, vagy színes kvantálás 
Kétdimenziós lineáris folyamatok (Matematikai műveletek sokasága) 

• Ráhelyezés, konvolúciók meghatározása 

• A ráhelyezések, konvolóciók, és az operátorok közötti kapcsolat meghatározása 
Egységes a kép egészére vonatkozó transzformációk (Matematikai műveletek sokasága) 

• Fourier transzformáció  

• Szinus, coszinus, Hartley transzformációk, 

• Szűrések 

• Stb. 
Képjavítás (Matematikai műveletek sokasága, a megnevezéssel ellenétben nem feltétlen a kép 
javítását jelenti, hanem a skaláris és vektoriális képjellemzőkön végzett műveleteket)  

• Kontrasztmanipulálás 

• Hisztogram, módosítás 

• Zajcsökkentés 

• Él kiemelés 

• Színjavítás 
Pont és tér, képi rekonstrukció (A kép egy pontja a tér melyik pontjának felel meg 

• Szenzor és megjelenítés „nem linearitás” kompenzáció  

• Térbeli kép pont rekonstrukció 
Geometriai képmanipulálás (Matematikai műveletek, térbeli rekonstrukció)  

• Eltolások, kicsinyítések, nagyítások, forgatások  

• Térbeli hajlás 
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• Perspektíva transzformációk 
Kép analízis (Matematikai műveletek sokasága) 

• Morphologiai ellenőrzés  

• Bináris kép összeköttetések 

• Bináris képek transzformálás után  

• Szürke árnyalatú morfológiai műveletek.  
Él meghatározás (Matematikai műveletek sokasága) 

• Él, vonal, forma- és helymeghatározó modell  

• Első derivált él meghatározás 

• Második derivált él meghatározás 

• Él illesztés és meghatározás 

• Él világossági jellemzőinek meghatározása 

• Színes él meghatározás 

• Vonal és hely, meghatározás 
Képi lehetőségek kiemelése (Matematikai műveletek sokasága, pl.: képpont csoportok 
meghatározása) 

• Képi lehetőségek becslése 

• Amplitúdó, kiértékelés, 

• Transzformációs együtthatók kiértékelése 

• Textúra kiértékelése 

• Látható textúra megkülönböztetés 
Kép szegmentáció (A képpontok szétválogatása) 

• Amplitúdó szegmentáció,  

• Csoportosulás szegmentáció 

• Régió szegmentáció 

• Határvonal meghatározás 

• Textúra szegmentálás 
Forma analízis (Forma meghatározások) 

• Topológiai tényezők 

• Távolság és terület, mérések 

• Térbeli momentumok  

• Forma tájolás leírók 

• Fourier leírók  

• Kép észlelés 

• Mintaillesztés 

• Folyamatban képek szűrt illesztése 
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• Diszkrét képek szűrt illesztése 

• Kép hozzárendelés, (pl.: CAD) 
Szótár 
Anizotróp diffúzió: olyan diffúzió, elkenés, amelynek mértéke helyenként a kép tartalmától 
függően más és más lehet (nagyon hatékony felületellenőrzés egyik módja). 
Diffúzió: hőkiegyenlítődés a képen (csakúgy, mint fizikai anyagokban). A kiegyenlítődés 
differenciálegyenletének megoldása megfelel egy Gauss-függvénnyel  való konvolúciónak, 
elkenésnek (nagyon hatékony felületellenőrzés egyik módja). 
Konvolúció: a kép elkenése, simítása, a képpontok szomszédokkal való átlagolása valamilyen 
súlytényezővel (például a gaussi eloszlású súlyokkal). (Általánosan használt, segítségével a 
kép egész tartalmának felhasználásával a kamera felbontását messze meghaladóan pontos 
mérések végezhetők) 
Szegmentálás: az a folyamat, amelyben egy képet úgy „ színezünk” át, hogy az így létrejövő 
csoportok többé-kevésbé a kép által reprezentált valódi dolgoknak felelnek meg. (Általánosan 
használt, pl.: egy alakzatot határoló pontcsoport szétválogatása alapvető geometriai 
függvényekké)  
Sztochasztikus optimalizálás: olyan algoritmus, amelynek során részben nem determinisztikus 
(véletlen) lépések segítségével keressük meg egy probléma optimális megoldását. (Gyors 
rendszerek, létrehozását teszi lehetővé)  
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