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1. Identifikációs rendszerek alkalmazásának igénye, kialakulá-

suk történeti áttekintése 

 

Azonosítás vagy identifikáció alatt egy adott személy, vagy tárgy azonosságának megállapítása, 

vagy kizárását értjük. Az elmélet alapja az, hogy két, vagy több személy, vagy tárgy egymással 

nem lehet azonos, mindegyik csak önmagával lehet azonos, mert a hozzájuk kapcsolódó jelen-

ségek egyediek, és csak rájuk jellemző, máshol nem ismétlődő, eltérő tulajdonságaik vannak. 

Az azonosítandó személy, tárgy, vagy jelenség értelmezése: 

 az azonosító a keresett tárgynak, személynek, jelenségnek a tulajdonságai, ismérvei, 

amelyből következtetni lehet az egyedi sajátosságokra 

 az azonosítandó az a tárgy, vagy személy, aki az azonosító ismérvekkel rendelkezik 

 a mintavétel egy olyan technikai folyamat, amikor nagy mennyiségű, vagy kiterjedésű 

bizonyíték van, és ebből reprezentatív mintát vesznek 

Mint az a fenti meghatározásból egyértelműen következik az azonosítás igénye modern ko-

runkban az élet szinte valamennyi területén megjelenik. Részben így volt ez már az ókorban is, 

amikor a tulajdonos tulajdonának védelme érdekében megjelölte jószágait, illetve amikor az 

erre feljogosított autoritások az általuk kiadott dokumentumokat, birtok-, men- és útleveleket, 

írásba foglalt ítéleteket „szerzőjük” azonosítása érdekében pecséttel láttak el. 

     

1.1. ábra. Különböző korokból származó pecsétek 

Szintén ebben az időszakban jelent meg, mint az azonosítás egyik formája az egyenruha, amely 

egyrészt barát – ellenség megkülönböztetésére, másrészt a hierarchia (tiszt, közlegény) kifejezé-

sére, valamint egy-egy alakulathoz való tartozás megjelenítésére szolgál. Az a sokszínűséget, 

amit az egyenruhák, ilyen forgataga jelentett jól mutatják az 1848-49-es szabadságharc katonái-

nak egyenruhái, amiből az alábbi ábra mutat be egy csokrot. 
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1.2. ábra. A honvédseregben rendszeresített néhány egyenruha 

A középkorban a „terméken” történő azonosításra két markáns példát hozhatunk. Ezek az egyes 

művészeti alkotásokat, amelyeket szerzőik kézjegyükkel láttak el (feltehetően annak érdekében, 

hogy ezáltal az alkotás forgalmi értéke nőjön és nevüket az utókor megjegyezze), illetve az 

építkezéshez felhasznált téglák gyártó által történő megjelölése. 

   

1.3. ábra. Néhány világhírű festő aláírása 

    

 

1.4. ábra. jelölt falazó téglák a 18. századból 

A szállítmányok azonosítására a kereskedelemben már rég óta a szállítmányhoz csomagolt az 

ún. raklevelet használják, amely a feladó és a címzett paraméterei mellett a felsorolja a csomag-

ban található termékeket és azok darabszámát. 

Az „automobilok” terjedésekor hamar igényé vált azok megjelölése. Már az 1901-ben hozott 

rendeletek is előírják a hatósági rendszám használatát és a kötelező műszaki vizsgálatot. Az 

1910 áprilisában kiadott belügyminisztériumi rendelet az ország területét 15 járműkerületre 
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osztotta. Ezek a kerületek egy – egy betűjelzést kaptak, amelyet a rendszámtáblán fel kellett 

tüntetni. Két város, Budapest és Fiume önálló kerületnek számított. A rendszámok egy betűből 

egy kötőjelből és három számjegyből álltak, kivéve Budapestet, ahol a rendszámok római 

számmal kezdődtek.  

Szintén a múlt század eleje óta a modern államok többsége a személyeket fényképes igazolvá-

nyokkal látta el, amely alkalmas volt tulajdonosának azonosítására. Ezek az igazolványok kü-

lönböző célokat szolgálta, és tulajdonosaikat különböző dolgokra hatalmazták fel. A legkézen-

fekvőbb példák erre. Talán megjelenésük időrendbeli sorrendjét is figyelembe véve az útlevél, a 

személyi igazolvány, a közlekedési bérletek stb. 

Az automatikus azonosítás igénye a bankkártyák, vagyis a „plastic money” megjelenésével egy 

időben a banki szektorban is megjelentek. A maihoz hasonló, műanyag banki hitelkártyát 1951-

ben bocsátott ki először a Franklin National Bank New Yorkban. Ez volt a ma is működő hitel-

kártyarendszer előfutára. Ha a vásárlás összege meghaladta az engedélyezett limitet, a kereske-

dőnek fel kellett hívnia a bankot, és engedélyt kellett kérnie. Bár 1953-ban már mintegy száz, 

többnyire kisebb bank bocsátott ki hitelkártyát, 1957-ben 16 egyesült államokbeli bank még 

mindig “csak” 800 ezer kártyát adott ki, és ezeket 11 ezer kereskedő fogadta el. 1958-ban már a 

nagybankok is - például a New York-i Chase Manhattan vagy a kaliforniai Bank of America - is 

kibocsátották hitelkártyáikat és ebben az évben az American Express utazási szolgáltató szabad-

idő- és utazási kártyája is megjelent. Ekkor már mintegy 150 amerikai bank bocsátott ki bank-

kártyát. Európában Franciaország, Nagy-Britannia, Svédország, Hollandia, valamint Belgium és 

Németország volt az úttörő. Jelenleg kétféle mágnese és chipkártyák vannak forgalom és az 

azonosítás ún. PIN kóddal történik.  

Az automatikus azonosítás igény először a II. világháború során merült fel, akkor ezt a barát - el-

lenség repülőgépek megkülönböztetésére használták. Ez volt az első rádiófrekvenciás azonosítás. 

Az automatikus azonosítási eljárások összességét azon technológiák alkotják, melyek segítsé-

gével az ember alkotta szerkezetek - gépek - képesek objektumokat, tárgyakat azonosítani.  

Az első automatikus bizonylatolvasót az IBM 1966-ban mutatta be. A berendezés alkalmas volt 

kézzel és géppel kitöltött nyomtatványok kiértékelésére. Olyan nyomtatványokról van szó, 

amelyeknél az adatok ugyanazon a helyen előnyomtatott mezőben vannak megadva, csekkeken, 

fizetési megbízásokon, stb.   

A vonalkódok története az ötvenes években kezdődött. Géppel gyorsan leolvasható azonosítókat 

először vasúti kocsikon, majd az amerikai posta járművein próbálták ki. A vonalkód, mint ter-

mékazonosító címke először 1966-ban jelent meg, de tömeges elterjedésére csak 1973. április 1. 

után került sok, amikor az amerikai kereskedelmi szektor megvalósította az UPC-t (Universal Pro-

duct Code). A "világpremierre" 1974 júniusában, egy Ohio állambéli Marsh szupermarketben 

került sor, ahol is élesben egy csomag rágógumi oldaláról olvasták le először az UPC-kódot. 

A technológia tömeges elterjedésének még jó ideig gátat szabott a vonalkód-leolvasós pénz-

tárgépek magas ára, és erre a világ gazdagabbik felén is csak a nyolcvanas években került sor. 

Watson-Watt vezetésével egy titkos projekt keretében a britek kifejlesztették az első aktív saját 

repülőgép felismerő rendszert (IFF = Identify Friend or Foe). Egy adót helyeztek el minden brit 

repülőgépre. Amikor ez jeleket vett a földi radarállomástól, egyedi jeleket kezdett sugározni, 

amit a földi állomás érzékelt és azonosította a repülőgépet. Az RFID ugyanezen az elven műkö-

dik. Ez a módszer nevezhető az első aktív RFID rendszernek.  

A 60-as években fejleszti ki többek között a Sensormatic az elektronikus termék-felügyeleti 

rendszert (EAS), elsősorban a bolti lopások megelőzésére. Ezek a tag-ek 1-bitesek voltak, ol-

csók és mikrohullámú vagy induktív technológiát használtak. Az alkalmazás csak a tag meglét-
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ét, illetve hiányát jelezte. Kétségtelenül az EAS címkék voltak az első és legelterjedtebb RFID 

alkalmazások.  

A 70-es években komoly fejlesztések folytak, mind Amerikában, mind Európában. Ekkoriban 

elsősorban állatok nyomon követésére készültek alkalmazások. 

Az első USA-beli RFID szabadalom Mario W. Cardullo nevéhez fűződik, aki 1973. januárban 

védte le az aktív RFID tag-et, amely újraírható memóriával rendelkezett. Ugyanebben az évben 

kapta meg Charles Walton találmánya, a passzív transzponder a szabadalmat, amivel zárt ajtót 

lehetett kinyitni, kulcs nélkül.  

A 70-es években az USA Los Alamos-i kutatóintézete kifejlesztett egy rendszert a nukleáris 

eszközök nyomkövetésére. A 80-as években, amikor a kutatók kereskedelmi cégeknél helyez-

kedtek el, a módszert autópálya díjfizető rendszereknél is alkalmazták. A Los Alamos-i intézet 

szarvasmarhák azonosítására is fejlesztett RFID rendszert az USA Mezőgazdasági Minisztéri-

uma számára. Passzív 125 kHz-en (LF) adó RFID transzpondereket használtak, amelyet üveg-

kapszulában a szarvasmarhák bőre alá ültettek be. Az olvasó által kibocsátott rádióhullámot 

modulálva verte vissza a transzponder. Ezt a technológiát jelenleg is használják szerte a világon 

Az automatikus azonosítási technológiákat gyakran kapcsolatba hozzák az automatizált adat-

gyűjtéssel. Ami nem jelent mást, mint amikor a vállalatok úgy akarnak árucikkeket azonosítani, 

hogy az azokról származó információ emberi beavatkozás nélkül kerüljön rögzítésre a számító-

gépes rendszerekben. Ezen technológiák legfőbb célja az adatbeviteli hibák csökkentése, 

a hatékonyság növelése és ezzel együtt munkaerő felszabadítása, akik így értéknövelőbb szol-

gáltatásokkal foglalkozhatnak. A technológiák közé tartozik a vonalkód, smart kártyák, hangfel-

ismerő rendszerek, biometrikus technológiák (retina scanner), optikai karakter felismerés és 

a rádiófrekvenciás azonosítás az RFID - Radio Frequency IDentification. 

A 80-as években jelentős rendszertelepítések folytak: Amerikában a vasúttársaságok a konténe-

rek kezelésére, Európában, és elsőként Norvégiában autópálya díjfizetésre készült rendszer. 

New Yorkban a Lincoln-alagútnál a buszközlekedés gyorsítása érdekében alkalmazták az 

RFID-t.  

A 90-es években egyre több területen kezdték alkalmazni az RFID technológiát: autópálya 

díjfizetés, autó indítás-gátló, tankolás, síbérlet, személyek illetve járművek beléptetése. Egyre 

több cég lépett be az RFID piacra: Texas Instruments, IBM, Micron, Philips, Alcatel, Bosh, 

Combitech, hogy csak néhányat említsünk.  

A 90-es évek elején az IBM fejlesztette ki az első UHF RFID rendszert, ami még nagyobb olva-

sási távolságot biztosított (maximum 6 méter) és gyorsabb adatátvitelt. Az IBM véghez vitt 

néhány projektet a Wal-Mart-tal közösen, de mikor a fejlesztések nem váltották be a reménye-

ket, és pénzügyi gondok is adódtak, értékesítette a szabadalmakat és a technológiát az Intermec-

nek. Az Intermec több rendszert értékesített, azonban a technológia jelenleg drága az értékesí-

tett rendszerek kis száma és a nyitott nemzetközi szabványok hiánya miatt.  

1999-ben az UHF RFID lendületet kapott, amikor a Uniform Code Council, az EAN Internatio-

nal, a Procter &Gamble és a Gillette megalapították az Auto-ID Centert a a Massachusetts Insti-

tute of Technology-n. David Brock és Sanjay Sarma vezetésével kifejlesztették az olcsó, mikro-

csipet is tartalmazó RFID tag-et. Elképzelésük az volt, hogy csak egy sorozatszámot tárolnak 

a tag-ben, ami így kis memóriával olcsóbb lesz és a sorozatszám alapján egy Internet alapú 

adatbázisból kereshető ki további információ a termékről.  

Sarma és Brock lényegében változtatta meg az RFID szerepét. Addig egy RFID tag valójában 

egy mobil adatbázis volt. Sarma és Brock az RFID-t hálózati technológiává változtatta azzal, 

hogy a tárgyakat a tag-ek révén az Internet-hez kapcsolta. Az üzleti életben ez jelentős változást 

hozott, mert, lehetővé vált az, hogy a termék útja a két fél által folyamatosan követhető legyen.  
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Az automatikus azonosítás eljárásokat alapvetően két nagy csoportra oszthatjuk: az első cso-

portba azok a módszerek tartoznak, amelyek a terméket vagy személyt tulajdonságai alapján 

azonosítják, a második csoportot azok az eljárások alkotják, amelyek az azonosítást valamilyen 

kódolt információ alapján végzik.  

Egyik másik csoportosítás szerint beszélhetünk statikus, illetve dinamikus azonosításról. 

Az előbbi esetben a termék azonosítására szolgáló eszköz csak olvasható, azaz csak azt az in-

formációt hordozza, amit a termékre felkerülésekor tartalmazott (vonalkód), míg a dinamikus 

azonosításnál az információt hordozó eszközök írhatók is, és így lehetővé teszik, hogy a ter-

mékhez gyártása, szállítása és teljes élettartalma alatt további információt rendeljük. 

 

Vonalkód Színkód Optikai 

jelfelismerés 
Adat-, mátrix 

kód 

Tulajdonságok 

alapján 

Kódolt adatok 

alapján 

Azonosítás 

Geometria 

jellemzők 
Szín Textúra Tömeg Egyéb 

Mágneses csík 

Mágneses 

módszerek 
Optikai  

eljárások 

Félvezető-

technika 

Memória  chip 
Rádiófrekvenciás 

jeladó 

Transzponder 

1.5. ábra. Az azonosítás taxonomiája 
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A statikus azonosítási megoldások, melyek elsősorban a kereskedelemben, a raktározásnál és 

a logisztikában nyertek teret alapvetően a termék kezelésének, és nyilvántartásának gyorsításá-

ra, valamint az emberi hibák csökkentésére szolgáltak. Ma már szinte elképzelhetetlen, hogy 

egykoron egy üzletben a pénztárosnak minden egyes vásárolt termék árát kellett beütnie a kasz-

szába. Az automatikus nyilvántartás igénye kikövetelte az azonosításnak legalább ezt az egysze-

rű formáját. 

A dinamikus információ kezelés iránti igény az iparban először a számítógéppel irányított gyár-

tórendszereknél merült fel, ahol a gyártmány pillanatnyi állapotáról csak az irányító számítógép 

szerzett tudomást, azaz az anyag és az információfolyam fizikailag elvált egymástól. Ez azt 

jelentette, hogy gondoskodni kellett a két folyamat állandó szinkronizálásáról. Egy rendszer 

meghibásodás és újraindítás esetén ez számos nehézségre vezetett. 
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2. Az identifikációs rendszerek szerepe a logisztikában 

 

2.1. A vállalati logisztikai rendszer felépítése és feladatai 

A következőkben leírt megállapítások iparvállalatokra vonatkoznak. Iparvállalat alatt olyan 

termelő vállalatot értünk, melynek az alkatrész- és anyagigényére, valamint a gyártott termé-

kekre a sokféleség jellemző, és ezáltal az ellátási és elosztási körzete igen kiterjedt [1]. 

A 2.1. ábra egy vállalat tevékenységeit szemlélteti egy általános sémán keresztül.  

Az ábrán látható, hogy a logisztikai rendszer a vállalati tevékenységeken belül több területre is 

kiterjed, így a teljes termelési folyamatban megvalósul a logisztikai szemlélet. Ez a különböző 

területekre egy bizonyos mértékű logisztikai integrációt is létrehoz. A logisztikai feladatok 

irányítása a vállalati menedzsment legmagasabb szintjéhez tartozik, hasonlóan a pénz- és sze-

mélyügyi területekhez.  

A logisztikai rendszer az ábrán horizontálisan is kiterjed több területre. Ez azt jelenti, hogy a 

logisztika a teljes folyamatot átfogja. Ennek első lépéseként a beszerzési logisztika meghatároz-

za a beszállítók körét, a beszállítás módját, és a határidőknek megfelelő beszállítás üzemezést. 

Tevékenységét általában nem önmagában végzi, hanem külső, például szállítmányozó vállala-

tokkal együttműködve. A logisztikai rendszer tehát a teljes tevékenységi folyamatot tekintve az 

input és az output oldalakon általában más vállalatok logisztikai rendszereivel együtt képes csak 

megvalósítani a kitűzött célokat.  A következő területet a termelési logisztika jelenti, melynek 

fő feladata a termelési folyamat tervezése és vezérlése. Ezen kívül a termelési logisztikához 

tartozik az anyaggazdálkodás is, mely nemcsak a közvetlenül a gyártásba történő anyagellátást 

üzemezi, hanem a készletszinteken és a jövő időszakra vonatkozó termelési terveken keresztül 

visszahat a beszerzési logisztika tevékenységére is.  A termelési folyamat végén a hulladékke-

zelési- és a disztribúciós logisztika található. Az előbbi feladatai az újrahasznosítás és ártalmat-

lanítás, míg az utóbbi a megrendelések lebonyolítását, fuvarszervezést végez, melynek során 

külső logisztikai rendszerekhez kapcsolódhat. 

A 2.1. ábra alsó részét az anyagáramlási szint foglalja el. Ide tartoznak mindazok a tevékenysé-

gek és eszközök, melyeken keresztül a logisztika megvalósítja célkitűzéseit. 

A tevékenységek közé a különböző rakodási, tárolási, komissiózási, anyagmozgatási folyama-

tok tartoznak, valamint az anyagkezelési műveletek egy része is. A logisztikai tevékenységek-

kel kapcsolatos műveletek ellenőrzési és nem utolsósorban azonosítási műveletek is lehetnek. 
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2.1. ábra. Vállalati tevékenységi területek és ezek kapcsolatai 

A logisztikai célkitűzéseket megvalósító eszközök közül két nagy csoportot szükséges kiemelni. 

Egyrészt a vállalatnál működő anyagmozgató rendszert, másrészt azt az informatikai hátteret 

(hardver, szoftver és speciális kiegészítő eszközök, mint például automatikus azonosító és adat-

átviteli berendezések). A logisztikai irányítás és az eszközök kapcsolatára a vertikalitás a jel-

lemző, tehát a logisztikai rendszer feladatokkal látja el, közvetlenül irányítja az alárendelt szint-

hez tartozó technikai eszközöket. 

A logisztikát támogató informatikai eszközökből álló rendszer fő jellemzője, hogy ennek le kell 

tudnia képezni a logisztikai rendszer igényeit, tehát a logisztikai célkitűzések megvalósításához 

kellően komplex informatikai rendszerre van szükség. A következő fejezetekben először az 

információs rendszerek általános jellemzőit mutatjuk be, majd specifikusan a vállalatoknál 

előforduló információs rendszereket tárgyaljuk, különös tekintettel a logisztikai információs 

rendszerre. 

2.2. Információs rendszerek a logisztikában 

2.2.1. Vállalati információs rendszerek általános jellemzői és felosztása 

Információs rendszer alatt a rendszeren belüli, és a rendszer illetve a környezete között megva-

lósított, szabályozott információs csatornákat, és a hozzá tartozó technikai eszközöket illetve 

szervezési hátteret értjük. Információs rendszerre azért van szükség mert az információk kelet-

kezése (rögzítése) és falhasználása általában térben eltérő helyen, eltérő időpontokban történik. 
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A fenti definíció az információs rendszerekre elengedhetetlen összetevőként mutatja be a szá-

mítástechnikát, mint technikai hátteret. Ez érthető is, mivel egy vállalat működése számára igen 

szerteágazó adatstruktúra szükséges, melyet papír alapon követhetetlen. Számítógépes háttér 

alatt nemcsak a klasszikus asztali PC-ket értjük, melyeknél az adatbevitel egyik fő forrása 

a klaviatúra, hiszen ilyen megoldás esetén igen nagy az elütés veszélye, hanem fontos szerep jut 

az adatbevitelt csaknem teljesen megbízhatóvá tevő vonalkódos vagy rádiófrekvenciás rendsze-

reknek is. A számítógépes informatikai rendszerek az adatbázisok kezelése szempontjából is 

igen fontosak. Ahhoz, hogy egy vállalat számára a megfelelő informatikai rendszert ki lehessen 

alakítani, meg kell fogalmazni a vállalati információs rendszerrel szemben támasztott igényeket. 

A 2.2. ábra a 2.1. ábra tevékenységi területeire lebontva mutatja be a tipikus információ igény 

komponenseket. A beszerzési oldal számára például a beszállítói árak, a szállítók adatai, a ha-

táridők fontosak. A termelési folyamatok számára az egyes műveletek átfutási idői, a gyártott 

termékek minőségi jellemzői és az egyes feladatokra vonatkozó határidők ismerete szükséges. 

A hulladékkezelés számára például az egyes gyártási folyamatok során keletkező hulladék jel-

lemzői és mennyisége a maghatározó. A kiszállítási folyamat számára pedig többek között 

a kiszállítás időigénye, határideje, a disztribúciós raktár telítettsége nélkülözhetetlen. 

 

2.2. ábra. Információ igény a termelési folyamat során 

A vállalati információs rendszer összetevőit a vállalati területek szerint  szokás részekre bonta-

ni. Az információs rendszerek közül a legmagasabb prioritással a Menedzsment Információs 

Rendszerek (Management Information Systems – MIS) rendelkeznek. Ennek fő feladata a stra-

tégiai döntések meghozatalának előkészítése, az ehhez szükséges információk biztosítása. 

A rendszer legfontosabb információi terv-, költségvetési-, prognosztizált- és elmúlt időszakok 

tényleges adataiból állnak.  
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A MIS rendszerhez szorosan kapcsolódik a kontrolling információs rendszer (Controlling 

Information System – CIS), mely a menedzsment döntéseihez szükséges kontrolling informáci-

ók gyors és pontos biztosításáért felel. A CIS rendszer a teljes vállalati tevékenységre kiterjed, 

így megkülönböztetünk beszerzési-, termelési-, logisztikai- és értékesítési kontrolling tevékeny-

séget. Ezen kívül vannak olyan területei is vannak, melyek nem a napi vállalati tevékenységhez 

kapcsolódnak, például beruházási kontrolling.  

Az előző két információs rendszer mellett speciálisan a logisztikai tevékenységek támogatására 

létrehoznak logisztikai információs rendszert is. Az alkalmazott identifikációs rendszerek 

a logisztikai információs rendszerhez tartoznak, illetve ezen keresztül kapcsolódhatnak a CIS 

illetve MIS rendszerekhez. 

2.2.2. Logisztikai információs rendszerek általános jellemzői 

A logisztikai információs rendszert (Logistic Information System – LIS) egy iparvállalatnál első-

sorban a logisztikai folyamatok tervezésénél, irányításánál és felügyeleténél használják. Jellemző 

felépítése, kapcsolódása más rendszerekkel, és tevékenységi területei a 2.3. ábrán láthatók. Te-

vékenysége során kapcsolódik a MIS rendszerhez, mely során leginkább a tervezési tevékeny-

séghez tartozó adatokat szolgáltatja, illetve biztosítja a menedzsment döntések végrehajtásának 

logisztikai hátterét. Kapcsolatban van ezen kívül a CIS rendszerrel is, itt elsősorban a logisztikai 

rendszer egyes állapotjellemzőinek (pl. raktárkészletek nagysága) átadásáról van szó. 

 

2.3. ábra. Logisztikai információs rendszer felépítése [2] 

A 2.3. ábrán látható, hogy a LIS a vállalati belső rendszereken kívül saját maga is kapcsolatban 

lehet más vállalatok elsősorban logisztikai rendszereivel is. Ezek a vállalatok főként a ki- és 

beszállítási tevékenységben vesznek részt, a két rendszer közötti információcsere például alkat-
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rész készletek nagyságára (beszállítói Kanban), szállítójármű park állapotára (szabad járművek 

adatai), konténerek és más egységrakomány képző eszközökre, és árukövetésre vonatkozhat. 

A LIS rendszer információit több önálló vállalati terület is hasznosítja. A raktározással és az 

anyagellátással foglalkozó rendszert anyaggazdálkodásnak nevezik. Feladatai, az anyagszük-

séglet tervezés, a beszerzés, a beszállítók értékelése, az anyagok átvétele, a beszállítói számlák 

ellenőrzése, a készletezési kérdések, a raktárhelyek nyilvántartása és a leltár támogatása. 

Másik fő hasznosító területe a termeléstervezés (PPS). Ez a terület régebben önálló részleg volt, 

azonban a rendelésre gyártás terjedésével, és így a beszállítóktól az értékesítésig tartó logiszti-

kai láncok kialakulásával az anyaggazdálkodás, a termeléstervezés és a minőségbiztosítás egyre 

inkább a logisztikai rendszer részévé válik. A termeléstervezési rendszer fő feladatai, a termelé-

si program meghatározása, az egyes termékekre / alkatrészekre vonatkozó mennyiségek megha-

tározása, a határidők és kapacitások tervezése, a megrendelések lebonyolítása és felügyelete. 

Ezen kívül a LIS kapcsolatban van a beszállítói és a disztribúciós részleggel is. Bár a minőség-

biztosítás, a karbantartás és szerviztevékenység, valamint a hulladékgazdálkodás nem közvetle-

nül kapcsolódik a fő termelési tevékenységhez kapcsolódó logisztikához is, ezek a tevékenysé-

gek azonban hatással vannak a gyárban végbemenő logisztikai tevékenységekre is (például 

a minőségi problémák hatást gyakorolhatnak a kiszállítás ütemezésére), így az utóbbi területek-

re vonatkozó információk a LIS-nek feltétlenül szükséges összetevőit jelentik. 

A logisztikai információs rendszer nemcsak az egyes területek irányítási tevékenységével, ha-

nem közvetlenül az anyagáramlási tevékenységekkel is kapcsolatban van. Ezek a beszállított 

áruk beérkeztetéséből, a gyártáshoz kapcsolódó anyagmozgatásból, az esetleges komissiózási 

tevékenységből és készárúk kiszállításából áll. Ezen kívül az áruk raktározásával és tárolásával 

kapcsolatos tevékenységek információi is bekerülnek a LIS rendszerbe. 
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2.2.3. Logisztikai információs rendszer technikai elemei 

A logisztikai információs rendszereknek olyan technikai elemekkel kell rendelkezniük, melyek-

kel egyrészt online módon követni tudják a rendszer állapotváltozásait, másrészt az adatokat 

tárolni és feldolgozni is képesek legyenek. Ezen kívül biztosítania kell a térben eltérő helyen 

történő adatfelhasználás lehetőségét is (hálózati rendszer). 

Az információ keletkezése és útja szempontjából az alábbi informatikai eszközöket különbözte-

tünk meg: 

adatfelvételi eszközök, 

adatátviteli eszközök, 

adatfeldolgozó eszközök, 

adatmegjelenítő eszközök. 

Adatfelvétel alatt a vállalaton belül mozgatott anyagok, áruk adatainak (adatfelvétel helye, 

időpontja, szállítójármű adatainak stb.) rendszerbe vitelét értjük. Az adatfelvétel kétféle módon 

történhet: billentyűzet segítségével, vagy automatikus (például vonalkód vagy RFID) leolvasó-

val. A billentyűzet alatt nem csupán a PC-re kötött klaviatúrát értjük, vannak olyan adatgyűjtő 

terminálok, melyek több technikát is egyesítenek magukban, így lehetőséget biztosítanak vo-

nalkódok vagy RFID címkék leolvasására, képesek aláírások szkennelésére, és billentyűzettel is 

rendelkeznek. Ilyen készülékre mutat példát a 2.4. ábra. 

 

2.4. ábra. Korszerű multifunkciós adatgyűjtő terminál 

Az adatátviteli eszközök alatt különböző szabványok szerinti hálózatok elemeit értjük. Három 

fő csoportját különböztetjük meg. Az első csoportba a kis hatótávolságú, üzemen belüli adatát-

viteli rendszereket értjük, melyek vezetékes és vezeték nélküli kivitelűek, egyaránt lehetnek. 

Ezek jellegzetessége, hogy általában egy konkrét berendezést vagy berendezés csoportot kap-

csolnak össze a logisztikai irányító rendszerrel. Ez a kapcsolat azonban gyakran csak közvetet-

ten valósul meg. Példaként a vállalat targoncáinak felügyeletét végző flotta menedzsment  rend-

szereket (például: Jungheinrich ISM (2.5. ábra), Crown InfoLink stb. )kell megemlíteni. Ennél 

a rendszernél a targoncák többek között vezeték nélküli adatkommunikációval adják át az üze-

meltetéssel kapcsolatos paramétereket a flotta irányítórendszerének (rádiós kapcsolat). A kap-

csolat hatótávolsága viszont gyakran csupán néhány méter. A logisztikai irányítórendszer pedig 
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csak a flotta irányítással van kapcsolatban. A vezetékes hálózatokra példaként a nagyméretű 

anyagmozgató rendszerekben alkalmazott ipari buszrendszereket említjük (CAN-Bus, 

Profibus). Ezekre szintén az jellemző, hogy egy központi egységen (pl. PLC vagy ipari PC) 

keresztül kapcsolódnak a logisztikai információs rendszerre. 
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2.5. ábra. Jungheinrich ISM targonca felügyeleti rendszer [3] 

Míg az előző csoportba tartozó rendszerek közvetetten kapcsolódtak a LIS-hez, a következő 

csoportba azokat a technológiákat soroljuk, melyek a LIS egyes elemei közti közvetlen kom-

munikációt valósítják meg. Ide tartoznak a különböző protokoll szerinti vállalati Intranet rend-

szerek és az Internet alapú technológiák. Ezek a rendszerek már képesek a vállalat rendszerén 

túllépve külső rendszerekhez is kapcsolódni. 

A harmadik csoportba tartoznak a műholdas adatátviteli technikák, melyek jellemzően az áru-

szállítás tevékenységeinek követésében játszanak jelentős szerepet. 

Adatfeldolgozó eszközök alatt mindazt a számítástechnikai hátteret értjük, mellyel a bejövő 

adatokat az adatbázis számára le tudjuk képezni, illetve ezek alapján a rendszer irányításához 

szükséges paramétereket a megfelelő területre a megfelelő formában ki lehessen adni. Mivel 

korábban már láttuk, hogy a vállalati tevékenységek igen sokrétűek, a szoftvernek is hasonlóan 

komplex feldolgozó képességgel kell rendelkeznie. 

A vállalati információs rendszerek általában nem egyedileg, külön modulonként kerülnek kifej-

lesztésre. Főleg a nagyvállalatoknál alkalmaznak olyan integrált vállalatirányítási rendszereket, 

melyeknél az információs rendszer üzembe helyezése, egy általános szoftver környezetnek 

(standard szoftver) az adott vállalat jellegzetességeihez történő adaptációját jelenti. Példaként 

tekintsük a jelenleg legelterjedtebben használt SAP ERP (régebben R/3) rendszert [4]. A szoft-

ver számos komponensből áll, a szükséges modulok összetételét a vállalat tevékenysége hatá-

rozza meg. A legjellemzőbb modulok a 2.6. ábrán láthatók. 
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2.6. ábra. SAP rendszer jellemző komponensei 

Az SAP tehát a pénzügyektől (FI, TR) kezdve kiterjed többek között magára a kontrollingre 

(CO), a beruházásra (IM), a minőségellenőrzésre (QM) illetve az értékesítés kezelésére (SD), 

anyaggazdálkodásra (MM). 

Számunkra a logisztikai modulok a legfontosabbak, melyek a legújabb szoftver verzióban 

„Logistic Execution (LE)” modulként szerepel. A modul legszorosabban a termeléstervezési, 

anyaggazdálkodási és értékesítési komponensekhez kapcsolódik. 

Az LE modul a logisztikai folyamatok teljes körű leképezésére képes, az áruátvételtől és a rak-

tárkészletek kezelésétől, a disztribúciós és a hozzá tartozó szállítási tevékenységen át a belső 

anyagmozgatási feladatok koordinálásáig.  
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2.7. ábra. SAP LE modul kapcsolatai 

A fenti rendszer megismerése azért volt lényeges számunkra, mivel ilyen és ehhez hasonló 

szoftverek jelentik az identifikációs rendszerek által kiadott információk végállomását. Az 

adatmegjelenítő eszközökről annyit kívánunk megjegyezni, hogy ezek az adott informatikai 

eszköz telepítési körülményeinek megfelelő kivitellel kell, hogy rendelkezzen (az irodai PC 

display-től kezdve a 2.13. ábra adatgyűjtő terminál robosztus kijelzőéig). 

2.3. Az identifikációs rendszerek iparvállalati környezete 

2.3.1. Az identifikációs rendszerek, a logisztika, és az anyagmozgató 

rendszerek kapcsolata 

A következő elemzésben az ipari azonosító rendszerekre (identifikációs rendszerek) az alábbi 

definíciót alkalmazzuk. Azonosítás (identifikáció) alatt az objektumoknak, adott körülmények 

esetén érvényes, meghatározott jellemzők segítségével történő egyértelmű felismerését értjük. 

Az iparban alkalmazott azonosítási feladatoknak két alapvető típusa van, a közvetlen és a köz-

vetett [5]. Közvetlen identifikáció alatt az objektum természetes jellemzőjének felismerését 

értjük (ilyen lehet az objektum színe, alakja, tömege stb.). Közvetett identifikáció esetén az 

objektumot külön erre a célra szolgáló adathordozóval (mesterséges jellemzővel) kell ellátni. 

Ezen adathordozóban tárolt információk alapján való felismerést nevezzük közvetett identifiká-

ciónak. Az azonosítási feladatot ellátó hardver és szoftver eszközök összességét nevezzük iden-

tifikációs rendszereknek. Ide soroljuk még - bár azonosítást nem végeznek, de a technológia 

részét képezik – a csak írási feladatot ellátó vonalkód nyomtatókat, RFID író egységeket 

Az előző fejezetekben vállalati logisztika területeit és annak információs rendszerét elemeztük. 

Ez képezi ugyanis azt az informatikai hátteret, melyben az identifikációs rendszerek működnek. 

Az identifikációs rendszert a másik oldalról a fizikailag létező objektumok veszik körül, mely-

nek azonosított elemei (egységrakományok, statikus pozíciók stb.) csaknem kizárólag az 

anyagmozgató rendszer és a benne áramló anyagok részeként értelmezhetők.  
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2.8. ábra. Identifikációs rendszer kapcsolódási területei a logisztikai irányításhoz és az anyagmozgatáshoz 

Az identifikációs rendszer, az anyagmozgató rendszer és a logisztikai irányítórendszer viszo-

nyát a 2.8. ábra szemlélteti. Az anyagmozgató rendszer az anyagáramlás megvalósításáért felel 

(2. nyíl), ennek információs hátterét a LIS biztosítja (1. nyíl). Az identifikációs rendszer 6 funk-

ción keresztül kapcsolódhat környezetéhez: 

Írási parancs a logisztikai irányítórendszertől (3. nyíl) 

Írási parancs az anyagmozgató rendszertől (5. nyíl) 

Olvasás közvetlenül a logisztikai irányítórendszer számára (4. nyíl) 

Olvasás az anyagmozgató rendszer számára (6. nyíl) 

Írás az anyagáramlásban résztvevő objektumra (7. nyíl) 

Olvasás az anyagáramlásban résztvevő objektumról (8. nyíl) 

A következőkben tekintsük át az identifikációs rendszer egyes funkcióihoz tartozó jellegzetes 

műszaki megoldásokat, illetve azt, hogy ezek milyen folyamatok részeként történhetnek. 
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2.3.2. Írási parancs a logisztikai irányítórendszertől 

Ez a funkció mind vonalkódos mind RFID rendszerek esetén minden azonosítóra legalább egy-

szer végrehajtásra kerül. Ennek során az identifikációs rendszerhez tartozó nyomtató kinyomtat-

ja a vonalkódot, illetve megírja az RFID transzpondert. Ezt a feladatot például az SAP rend-

szerben az SAP AII (Auto ID Infrastructure) végzi. A 2.9. ábrán az SAP kapcsolódása látható 

a nyomtató egységhez BarTender szoftveren keresztül [6].  

 

2.9. ábra. SAP és identifikációs rendszer kapcsolata 

Ezen kívül a folyamatok során később is sor kerülhet az identifikációs rendszer felé írási pa-

rancs végrehajtására. Ez a funkció csak akkor valósítható meg, ha az identifikációs rendszer 

olyan egységgel rendelkezik, mely nemcsak olvasó, hanem író funkciót is képes megvalósítani. 

Jelenleg egyetlen ilyen elterjedt technológia van, az RFID rendszerek. Látható, hogy ennél 

a műveletnél egyáltalán sem azonosításról van szó, hanem adatátvitelről, viszont mégis ide 

tartozik, hiszen ezt a funkciót is az identifikációs rendszer végzi. Az ilyen műveletek viszonylag 

ritkák az anyagáramlási rendszerekben, hiszen a legtöbb esetben az áramló anyagra vonatkozó 

összes információt központi adatbázisban tartják nyilván. Mégis szükség lehet azonban az írási 

parancsra, ha például meg kívánjuk változtatni egy egységrakomány azonosítóját (más azonosí-

tó rendszerre történő áttérés esetén), vagy az egységrakományt is el kívánjuk látni olyan kísérő 

adatokkal, melyeket a központi rendszerhez nem kapcsolódó olvasó készülékkel rendelkező 

dolgozóknak is el kell tudni olvasni. 

2.3.3. Írási parancs az anyagmozgató rendszertől 

Az anyagáramlási rendszerek döntő többségében az egységrakományok csak egyedi, sorszám 

jellegű azonosítókkal vannak ellátva. Az egységrakományok / áruk egyéb információi ezért egy 

centrális adatbázisból kérhetők le. Ennek a rendszernek nagy előnye, hogy az egységrakomá-

nyok rendszeren belüli összes állapota egy helyen van nyilvántartva, így a vállalatirányító rend-

szernek minden pillanatban teljes áttekintése van a benne lévő objektumokról. 
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2.10. ábra. „Internet der Dinge” - decentralizált anyagmozgatás irányítási koncepció 

A centralizált megoldásnak vannak azonban hátrányai is. Az egyik ilyen hátrány, hogy az ob-

jektum identifikációhoz kapcsolódó információk az adatátviteli hálózatot terhelik, mely különö-

sen nagyméretű, sok egységrakományt kezelő rendszerek esetén okozhat problémát. Az RFID 

adattárolók írható/olvasható jellege és viszonylag nagy adattárolási kapacitása miatt lehetséges 

azonban az egységrakományhoz az azonosítón kívül egyéb adatokat is rendelni. Ezeknek az 

információknak egy része az anyagmozgató rendszerrel kapcsolatos, és általában a lokálisan 

keletkezik, illetve kerül felhasználásra. Célzottan az anyagmozgató rendszer számára történő 

RFID adathordozó írás viszonylag ritka. Példaként az Internet alapú anyagáramlási koncepciót 

említjük [7], melyben a centrális anyagáramlási hierarchiát, az Internethez hasonló decentrali-

zált rendszerként alakítják ki. Ebben az alkotóelemeket objektumként kezelik, az objektumok 

anyagmozgató gép vagy egységrakomány jellegűek lehetnek (lásd 2.10. ábra). Ennél a vezérlési 

koncepciónál fordul elő, hogy az egységrakomány az útvonal meghatározásának adatait is ma-

gával viszi. Az útvonal meghatározása, pedig az egyes anyagmozgatási csomópontokban akár 

módosulhat is, ha például a kiválasztott útvonalon meghibásodás vagy torlódás. Ebben az eset-

ben tehát az információmódosítást az anyagmozgató rendszer írja elő. 

Létezik olyan eset is, amikor RFID adattároló írása nincs összefüggésben az anyagáramlás irá-

nyításával. A 2.5. ábrán lévő targonca flotta menedzsment rendszer a rádiós kapcsolaton kívül 

RFID kártyák írásával is képes a targoncák üzem során összegyűjtött adatok átvitelére. Ebben 

az esetben tehát külön anyagmozgató gép által történő adat írásról van szó az anyagmozgató 

berendezéseket felügyelő rendszer számára. 

2.3.4. Olvasás közvetlenül a logisztikai irányítórendszer számára 

Ez a tevékenység automatikus azonosító rendszerek esetén igen elterjedt. Gyakran alkalmazzák 

egy vagy kétdimenziós vonalkódok, illetve RFID transzponderek olvasása során. Az olvasás 

célja, hogy a logisztikai irányítórendszer azonnal és megbízhatóan értesüljön az áramló anyag 

állapotában bekövetkezett változásokról.  

Az olvasási műveletre egy iparvállalatnál először a termékek beszállításakor van szükség, abban 

az esetben, ha ezt az azonosítót az adott vállalat is használja. A termelés során többször is sor 

kerülhet az azonosító leolvasására, például a raktárba való be- vagy kitároláskor, illetve az 

egyes megmunkálási fázisok lejelentésére. 
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2.11. ábra. 2D vonalkóddal ellátott munkadarab azonosítása kézi vonalkód olvasóval 

A műveletet nemcsak az elterjedt kézi szkennerekkel (2.11. ábra) lehet leolvasni, az olvasás 

történhet teljesen automatikusan, a kezelő külön beavatkozása nélkül is. A 2.12. ábra ilyen 

megoldást mutat be. A képen látható targonca egy RFID leolvasóval van felszerelve [8], mely 

automatikusan érzékeli a felvett egységrakomány és a tárolóhely azonosítóját, így az egységra-

komány nyomon követése anyagmozgatás közben is folyamatosan történhet. 

 

2.12. ábra. RFID olvasóval felszerelt targonca 

Az iparvállalatnál az utolsó leolvasásra a kiszállítás előtt van szükség. Ez vonalkódos technika 

esetén az egyes egységrakományok /áruk kézi szkennerrel történő azonosítását jelenti. Nagy 

hatótávolságú RFID technika alkalmazása esetén a kilépő áru azonosítása RFID kapuk segítsé-

gével történhet (lásd az RFID technikát bemutató fejezetben). Ebben az esetben az árut az 

anyagmozgató rendszer egy RFID kapun szállítja keresztül, mely során az identifikációs rend-

szer az összes áru azonosítójának kiolvasását elvégzi. Ez a megoldás a vonalkód technikához 

képest nagyobb megbízhatósággal dolgozik, hiszen az emberi tévesztés lehetősége ki van zárva, 

viszont sérült RFID címke esetén itt is előfordulhat tévesztés. Gyakori megoldás, hogy az azo-
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nosítás eredményét az iparvállalat informatikai rendszere egy másik vállalat részére továbbkül-

di. A 2.13. ábrán látható rendszer esetén a kiszállítás ténye bekerül az SAP-be, mely átküldi 

a szállítmány címzettjének SAP rendszerébe. 

 

2.13. ábra. Identifikációs rendszer információjának vállalaton kívüli felhasználása 

2.3.5. Olvasás az anyagmozgató rendszer számára 

Az automatikus azonosítási technikák fejlődésével lehetővé vált, hogy az egységrakományokról 

az anyagmozgató rendszerek a továbbításhoz szükséges információkat emberi beavatkozás 

nélkül kiolvassák. A kiolvasott információ két szinten kerülhet felhasználásra: 

Az információt az anyagmozgató rendszer döntésre használja, például görgőspálya rendszerek-

ben az elágazásokban történő továbbhaladás meghatározására. 

Az információ az anyagmozgató rendszer működéséhez közvetlenül szükséges (például vonal-

kód vagy RFID technika alkalmazása pozíció felismerésre). 

A fejezet további részében néhány jellemző megoldás kerül bemutatásra. Tekintsük elsőként 

a folyamatos üzemű anyagmozgató gépeket, ezek közül is a kényszervezetésű pályával rendel-

kezőket. A 2.14. ábrán ezek két jellegzetes kivitele látható, a görgőspályák és a függő-

konvejorok. 
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a)    b) 

2.14. ábra. Görgőspálya és függőkonvejor [9] 

Mindkét esetben az elágazási pontok előtt van szükség identifikációra. Ennek eredménye fogja 

szolgáltatni azt az információt, mely az anyagmozgató rendszer számára a továbbítási irány 

meghatározásához szükséges. A leolvasás és az anyagmozgató rendszer beavatkozásának fo-

lyamatát a 2.15. ábra szemlélteti. 

 

2.15. ábra. Azonosítás és beavatkozás az anyagmozgató rendszer elágazási pontja előtt [10] 

Ezeknél a rendszereknél gyakori az olyan azonosítási feladat, mely során az egységrakomány 

valamely természetes jellemzőjének megállapítása történik. Itt gyakran abból a szempontból 

kívánjuk azonosítani az árut, hogy megfelelő, vagy hibás termékről van szó. Erre a célra rend-

kívül különböző érzékelési technikákat alkalmazhatnak. A 2.16. ábrán látható kamerás azonosí-

tó rendszer a csatlakozóba bekötött kábelek színsorrendjét azonosítja, így téve különbséget 

a megfelelő és hibás termékek között. 
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2.16. ábra. Hibás termékek felismerése kamerás azonosító rendszerrel 

A 2.17. ábrán látható rendszer az egységrakományok magasság paraméterét azonosítja fénykapuk 

segítségével. Ezáltal lehetőséget biztosít különböző méretű egységrakományok osztályozására. 

 

2.17. ábra. Magasság paraméter azonosítása görgőspályán [9] 

A 2.18. ábrán szereplő 3D kamerás rendszer a mozgatott áru alakjával kapcsolatos jellemzőit 

ellenőrzi. A 3D kamera működésének lényege, hogy az azonosító készülék egy, a vonalkód 

szkennerhez hasonló lézersugarat bocsát ki, melynek pásztázási iránya az egységrakományok 

haladási irányára merőleges. Ennek következtében mozgó szállítóberendezés esetén a berende-

zés képes az áruk teljes háromdimenziós felületének rögzítésére. A megfelelő és hibás áruk 

felületének betanításával a rendszer képes a folyamatosan érkező rakományok osztályozására. 



30 IDENTIFIKÁCIÓS RENDSZEREK 

www.tankonyvtar.hu © Bohács Gábor, Hermann Gyula, BME 

 

2.18. ábra. Azonosítás kontúr alapján 3D kamerával 

Az anyagmozgató rendszerek másik nagy csoportját a padlószinten közlekedő, nem mechanikai 

kényszer által megvezetett gépek jelentik. Itt az identifikációs technikának kétféle szerepe is 

lehet. Az első esetben a pályához tartozó kiegészítő információ leképezéséhez van szükség az 

identifikációs rendszerre. A második esetben, pedig maga az adathordozó határozza meg a pá-

lyát, a nyomvonal tehát csak virtuálisan, a gép vezérlésében jelenik meg. 

A 2.19. ábrán a Conductix Wampfler cég IPT (Inductive Power Transfer) vezetőnélküli targon-

cák számára kialakított rendszere látható. Az IPT lehetővé teszi, hogy a targoncákat nem kell 

akkumulátorokkal ellátni, mivel a mozgáshoz szükséges energiát indukciós úton a padlóba 

fektetett kábelből kapják. Ebben az esetben tehát a targonca pályájának meghatározását az 

energiát biztosító vezeték végzi . 

  

táp 

pozíció jel 

inverter 

adat vevő 

energia vevő kapacitás 

energiaátviteli 

vezeték 
adatátviteli 

vezeték 

motor 
 

2.19. ábra. Conductix Wampfler IPT vezetőnélküli targoncás rendszer felépítése [12] 
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A működéshez szükség van azonban arra is, hogy meg lehessen határozni a vezetőnélküli szállí-

tóberendezésnek a pályán elfoglalt pozícióját. Ezt a funkciót a padlószint alatt a pálya mentén 

elhelyezett aktív RFID adathordozókkal oldják meg. Ezek a jeladók az energiát szintén a pályá-

ból kapják indukciós úton. A targonca pozícióját a rendszerirányítás a jeladóból kiolvasott kód 

segítségével határozza meg. A jeladókat nem a pálya mentén folyamatosan helyezik el, hanem 

az elágazások elé, illetve az anyagátadási helyek azonosítására. 

Az IPT esetén tehát az RFID adathordozók a pálya adott pozícióját határozták meg. Magaseme-

lésű szűkfolyosós targoncák esetén is alkalmaznak RFID adattárolókat. Ezek a rendszerek ab-

ban hasonlítanak az előző megoldásra, hogy a targoncák vezetése a folyosókban indukciós 

kábel jele alapján történik. A továbbiakban leírt kiegészítő információk megadására régebben 

lemezcsíkokat, majd később a padlóba ágyazott állandó mágneseket alkalmaztak. Jelenleg egyre 

gyakrabban alkalmaznak RFID transzpondereket, melyek többféle funkciót is elláthatnak: 

Targonca pozíciójának meghatározása a folyosón belül: az adathordozókat ekkor egyenlő távol-

ságra (5-10 m) helyezik el. A gép a köztes szakaszon, a kerekeken lévő szögelfordulás érzéke-

lők jele alapján határozza meg helyzetét. Mivel a kerekek csúszása, kúszása, rázkódása miatt ez 

a navigációs módszer a hiba kumulálódásával jár, szükség van az RFID transzponderekre, hogy 

a gép referenciálását elvégezzék. 

 

2.20. ábra. Szükfolyosós, magasemelésű targonca haladása indukciós vezetéssel [13] 

A transzponderek ezen kívül biztonsági funkciókat is ellátnak. Szokásos eljárás, hogy ha a gép 

a folyosó végén a megfelelő transzpondert érzékeli, akkor lassít vagy megáll, így kevésbé ve-

szélyezteti a keresztirányú forgalmat. A folyosón belül, pedig speciális adattartalmú transz-

ponderek jelzik az olyan veszélyes pozíciókat, mint például maximális emelési magasság csök-

kenést okozó, belógó keresztgerendákat. 

A transzponderek ezen kívül lehetővé teszik, hogy a targonca működési paraméterei a környe-

zettől függően megváltozzanak. A padlóba helyezett transzpondereket felismerve a gép automa-

tikusan módosíthatja például a megengedett haladási sebesség értékét, vagy az automatikus 

emelési magasság előválasztás számára szükséges függőleges állványszint osztást. 
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2.21. ábra. Transzponder padlóba építése szűkfolyosós 

 targoncás anyagmozgató rendszer számára [13] 

A targonca lokalizációja abban az esetben is megoldható, ha nem szűkfolyosós gépről van szó. 

Mivel ebben az esetben a targoncák összes lehetséges előfordulási helyeinek lefedése RFID 

adattárolókkal nem kivitelezhető, így ha szükség van az anyagmozgató gépek folyamatos nyo-

mon követésére, akkor az előzőtől teljesen eltérő megoldások is előnyösen alkalmazhatók. 

A SkyTrax rendszer [14] rendszer esetén a navigációs jelek a födém alatt lévő nagyméretű, 

kétdimenziós vonalkódok. A targonca ezeket egy felfelé irányított kamera segítségével azono-

sítja, így a gép minden pillanatban meg tudja határozni helyzetét. 

 

2.22. ábra. Sky-Trax rendszer navigációs jelei 

A SkyTrax rendszer elemei az 2.23. ábrán láthatók. A targonca a saját maga által meghatározott 

pozíciót vezetéknélküli hálózaton adja át a központi irányító szoftvernek. Ez az irányító rend-

szer képes az üzem anyagáramlásának megjelenítésére, és az anyagmozgató rendszer aktuális 

állapotának megállapítására és továbbítására a vállalati irányító rendszer számára. 
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2.23. ábra. Sky-Trax rendszer komponensei 

Az identifikációs rendszereknél alkalmazott technológiákat a vezetőnélküli targoncák esetén is 

alkalmazzák. A 2.24. ábrán látható vezetőnélküli targonca a padlóba raszteresen (négyzetháló) 

elhelyezett mágnesek felismerése segítségével tájékozódik. Fontos megjegyezni, hogy a mágne-

sek elhelyezése önmagában még nem határozza meg a pályát, ezek csupán a gép tényleges 

elmozdulásának megállapítását segítik. A targonca ebben az esetben is a kerék szögelfordulásá-

ból számítja a távolságot, a mágnesek csupán az elmozdulás korrekciójára (referenciaképzés) 

szolgálnak. A gép pályája a szoftverben virtuálisan jön létre, a mágnesek által lefedett felületen 

tetszőleges pálya megadható. 
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mágnes érzékelő 

mágnesek 
 

2.24. ábra. Vezetőnélküli targonca navigációja padlóba helyezett mágnesek segítségével [15] 

Az identifikációs rendszerek következő jellegzetes alkalmazási területe a sínpályán mozgó 

anyagmozgató gépek pozíciójának azonosítása. A feladat főként abban tér el a targoncáknál 

alkalmazott, pozíció meghatározását végző RFID rendszerektől, hogy a targoncáknál a padló-

szint alá kellett süllyeszteni a jeladókat, hogy a gépek kerekétől védve legyen. A sínpályán 

mozgó anyagmozgató gépeknél szintén igény merülhet fel a pozíció meghatározására, de ezek-

nél az azonosítókat a pálya mentén védetten is el lehet helyezni, így sérülékenyebb azonosító 

(például vonalkód) is megfelel. A 2.25. ábrán példaként ilyen egyedi vonalkódokból álló kód-

sorozat és a hozzá tartozó leolvasó látható. 

 

2.25. ábra. Vonalkódos pozíció meghatározás 

Végül röviden a robotos anyagmozgató rendszerek identifikációs problémáit vázoljuk fel. 

A munkahelyi anyagkezelést végző robotok számára is nélkülözhetetlen, hogy azonosítsák az 

egységrakományt, tehát vonalkód vagy RFID azonosítás ezeknél a rendszereknél is gyakran 

előfordul. A robotoknál további identifikációs problémát jelent az egységrakomány pontos 

helyzetének meghatározása. Erre a leggyakrabban kamerás rendszereket alkalmaznak. 

A 2.26. ábrán Omron F210 típusú ipari képfeldolgozó rendszerrel végzett munkadarab pozíció 

és orientáció meghatározás látható (bővebben lásd a 3. fejezetben). 
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2.26. ábra. Elektronikai panel pozíciójának azonosítása Omron F210 képfeldolgozó rendszerrel 

A robotok esetén további különleges feladat lehet a pozíció és orientáció folyamatos azonosítá-

sa, melynek eredménye a robotvezérlés számára állandóan frissül, így segítve a robotot a kívánt 

pozíció elérésére. Ezt a műveletet a szakirodalom „visual servo”-nak nevezi. 
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3. A képfeldolgozás elméleti alapjai és alkalmazása az iparban. 

 

”Egy kép felér ezer szóval” a Carl MacHovernek a számítógépes grafika egyik úttörőjének 

tulajdonított idézet, mindjárt a képfeldolgozás egyik alapproblémáját, az igen nagy számítási és 

tárkapacitás igényt is érzékelteti. Nem véletlen, hogy a képfeldolgozás használatának rohamos 

terjedése jelentős részben a processzorok sebességének és a tárkapacitás robbanásszerű növeke-

désének tudható be. 

3.1. A képfeldolgozás elméleti alapjai 

A digitális kétdimenziós képfeldolgozás célja a világban előforduló, az ember számára valami-

lyen okból fontos vizuális információk reprezentálása és feldolgozása számítógépek segítségé-

vel. A reprezentáció előállításának első lépése a vizuális látvány digitalizálása, ami a folytonos 

kétdimenziós jelnek tekinthető kép mintavételezését jelenti, és történhet pl. egy digitális kame-

rával, vagy egy fénykép szkennelésével. A mintavételezett értékekből előálló digitális reprezen-

táció, szokásos formája egy két- vagy háromdimenziós mátrix, attól függően, hogy a kép szürke 

árnyalatú, vagy színes. A digitalizálás eredményeként létrejött mátrixot ezután segédinformáci-

ókkal (méret, felbontás, fizikai paraméterek, paletták stb.) kiegészítve valamilyen szokásos 

formátumban (gif, bmp, jpg stb.) tároljuk. 

 

 

A digitalizálás során a különböző mintavételező és kvantáló rendszerek hibákkal terhelik 

a képeket, amelyek kiküszöbölése és az eredeti kép minél pontosabb visszaállítása a képhelyre-

állítás feladata. A vizuális látvány javításával, a képek jellemző tulajdonságainak kiemelésével 

a képjavító eljárások, míg a képeken található információ kinyerésével és értelmezésével 

a képanalízis foglalkozik. 

Tudásbázis 
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3.1. ábra. A képfeldolgozás alaplépései 
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A képfeldolgozási feladatok megoldásának legfontosabb lépéseit mutatja az 3.1. ábra. Az egyes 

lépések a fentebb említett nagy képfeldolgozási területek részcsoportjait alkotják, vagy azok 

együttesét foglalják magukba. 

Mielőtt elmerülnénk a képfeldolgozás és alakfelismerés elméletének részletesebb ismertetésé-

ben bemutatjuk a számítógépes grafikával való kapcsolatát. Míg a számítógépes grafika a me-

móriában tárolt modellből különböző eljárások révén képet állít elő, tehát szintetizál, addig az 

alakfelismerés ennek a folyamatnak a fordítottját végzi, tehát az adott kép analizálásával hatá-

rozza meg a képen látható objektum osztályát. 

 

3.2. ábra. Kapcsolat a számítógépes grafika és az alakfelismerés között 

Az alakfelismerés célja: ismert objektumok felismerése, helyzetük és orientációjuk meghatáro-

zása, geometriai tulajdonságaik mérése, szín- és textura elemzés. 
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Az alábbiakban ezekről a területekről láthatunk néhány jellemző példát:Minőségellenőrzés 

    

Orvosi képalkotás 

     

Dokumentumok 

   

3.3. ábra. Példák a képfeldolgozásra, alakfelismerésre 

 

3.1.1. Képalkotás 

A digitális képalkotás célja térben és időben különböző színű összetevőket tartalmazó és a meg-

figyelés irányától is függő természetes kép számítógépes megfelelőjének létrehozása. A tárgyak 

színét az általuk visszavert fény természete határozza meg. Ha egy test a spektrum teljes látható 

részét visszaveri, akkor az a szemlélő számára fehérnek látszik. Ellenben, ha a test csak a spekt-

rum egy szűk tartományába eső hullámhosszú fényt ver vissza akkor azt színesnek érzékeljük. 

Például a zöld objektumok az 500-570 nm-es tartományba eső fényt verik vissza és a spektrum 

többi részét elnyelik. 

Azt a fény, amely csak a spektrum egy összetevőjét, vagy annak egy szűk sávját tartalmazza, 

monokróm fénynek nevezzük. Az ilyen fény a képalkotás szempontjából mindössze egy jellem-

zővel, intenzítással rendelkezik. 

A képalkotás első lépése a fizikai valóság leképezése a képsíkra, ahol a fényérzékelő elemek 

elhelyezkednek. Ezt a feladatot a kamera optikai rendszere végzi. A geometriai optika eszköze-

ivel történő leképezés áttekintésére a legalkalmasabb modell a lyukkamera. A tárgy felületéről 

kiinduló fénysugarak egy kicsiny lyukon áthaladva, a mögötte elhelyezkedő mattüvegre vetítik 
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a tárgy fordított képét. A leképezést a kamera koordináta rendszerében az alábbi egyenlettel 

írjuk le: 

 









Z

bY

Z

bX
ZYX ,),,(   (3.1) 

Mint látjuk a lyukkamera ideális centrális vetítést valósít meg. A valódi lencserendszerek leké-

pezése ettől eltéréseket mutat, amelyeket az optikai szakirodalom abberrációk néven emleget. 

Az ún. szférikus aberrációt a lencsék gömbfelülete okozza; a lencse szélén áthaladó fénysuga-

rak közelebb metszik az optikai tengelyt, mint a tengelyhez közeliek. A szférikus aberráció 

mértékét az üveg alakja, törésmutatója valamint a lencsének a tárgyhoz viszonyított helyzete 

határozza meg. Torzításnak nevezzük a tárgy perspektív szempontból hibás leképezését. Ez az 

eset áll fenn, ha a kép nagyítása az optikai tengelytől távolodva változik, emiatt a tengelyhez 

érintőleges tárgyegyenesek a képen ívelt vonalakként jelennek meg. Tipikus torzítás a párna, 

illetve a hordó torzítás. 

 

3.4. ábra. Leképezés lyukkamerával 

A digitalizálás első lépése az analóg kép felbontása képpontokra. Ez azt jelenti, hogy a képsík 

meghatározott pontjaiban, amelyek általában egy négyzetrács metszéspontjai, mintát veszünk 

a képjelből. Más szóval a mintavételezés tulajdonképpen mérés, és mint minden mérés ez is 

mérési bizonytalansággal, mérési eltéréssel jár. 

   

3.5. ábra. Kép felbontása képpontokra 

Az eredeti kép egyértelmű visszaállíthatóságának kritériuma a Nyquist feltétel, ami azt jelenti, 

hogy a mintavételező sugárnyaláb átmérője, illetve a sortávolság nem lehet nagyobb a képen 

előforduló legfinomabb részlet periodicitásának felénél. Mivel a kép intenzitásra vonatkozóan 

a sávkorlátozási kritérium nem teljesül, a mintavételezés információvesztéssel jár, és a képet 

+ = 
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nem lehet maradéktalanul visszaállítani. A képet terhelő zajok általában nem sávkorlátosak, 

vagy legalábbis sávszélességük nagyobb a kép sávszélességénél. Így az előbbiekből következik, 

hogy a zajos képet nem lehet egyértelműen visszaállítani. 

A digitalizálási folyamat második lépése a kvantálás, amikor a képpontokhoz rendelt analóg 

szürkeségi fokozatokat a hozzájuk legközelebb álló számértékkel helyettesítjük. Így jön létre 

a digitális kép. Az előbbiekből nyilvánvaló, hogy a kvantálás is, a kerekítés miatt, információ-

vesztéssel jár.  

 

3.6. ábra. Az intenzitás kvantálása 

3.1.2. Képminőség javítás 

A képminőség javító eljárásokkal a nem ideális körülmények között készült, és ezáltal zajos, 

homályos, túlzott vagy gyenge kontrasztos képeket tesszük az emberi szemlélő számára élvez-

hetőbbé. A képfeldolgozásban a képjavító módszereket előfeldolgozásként használjuk, azért, 

hogy az ezt követő technikákkal jobb eredményeket érjünk el. A képjavítás elvégezhetjük mind 

a képtartományban, mind a frekvenciatartományban. Az előbbi alatt az egyes pixeleken történő 

közvetlen transzformációt értjük, míg az utóbbi a kép Fourier transzformáltján történő művele-

teket fedi le. 

A képminőséget javító eljárások nem eredményezhetnek olyan információt, amely valamilyen 

formában ne lett volna már rajta a kiindulási képen is. A képjavítási eljárásokat a felmerülő 

hibák típusa szerint lehet csoportosítani. Ezek szerint megkülönböztetünk: kontrasztnövelő, 

zajelnyomó, élkiemelő műveleteket. A kontrasztnövelő (kontrasztmódosító) eljárások tipikusan 

a képtartománybeli műveletek csoportjába tartoznak. 

A képtartománybeli eljárásokat a következő összefüggéssel adjuk meg: 

  ),(),( yxfTyxg   (3.2) 

ahol f(x,y) az eredeti kép, g(x,y) a feldolgozott kép és T, f(x,y) és környezetén definiált operátor. 

Egy pixel környezetén a szomszédjait értjük. A legegyszerűbb esetben ez egy pixelre is korláto-

zódódik, azaz g(x,y) értéke csak f(x,y) függvénye és T nem más, mint intenzitás transzformáció. 

Ennek két, a gyakorlatban gyakran használt példáját a 3.7. ábra láthatjuk. A bal oldali függvény 
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kontrasztnövelő, míg a jobb oldali ún. küszöbérték transzformáció, amely csak fekete és fehér 

színeket tartalmazó ún. bináris képpé alakítja át az eredeti képet. 

         

világos  ↔ sötét                              világos  ↔ sötét 

3.7. ábra. Kontrasztnövelő, illetve küszöbérték transzformáció 

A kontraszt módosításának egy másik módszere az ún. logaritmikus transzformáció, amelyet 

a következő egyenlet ír le: 

 )1log( rks   (3.3) 

ahol k egy állandó és r ≥ 0. A logaritmikus leképezés eredményeként a kép világosabb szürke-

ségi fokozatú tartományát megnyújtjuk és egyúttal sötétebb tartományt összenyomjuk. 

 

3.8. ábra. Logaritmikus kontrasztmódosító transzformáció 

A szakaszosan lineáris kontrasztnyújtás előnye, hogy tetszőleges függvény tetszőleges pontos-

sággal közelíthető meg vele. Az előbbiekben ismertetett megoldások szakaszosan lineáris függ-

vény alkalmazásával is megfogalmazhatók. A megközelítés hátránya, hogy magának a függ-

vénynek a meghatározása jóval nagyobb emberi közreműködést igényel. 
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3.9. ábra. Szakaszosan lineáris kontrasztnyújtás 

       

Alacsony kontrasztú eredeti kép                  A kontrasztnyújtás eredménye 

3.10. ábra. A kontrasztnyújtás hatása 

Az alábbi ábrákon bemutatott kontraszt módosító eljárások bizonyos tartományok kiemelésére 

szolgálnak. A 3.11.a ábrán látható transzformáció egy tartományt kiemel és a többit eltünteti. 

A 3.11.b ábra egy olyan kontrasztmódosítást mutat be, ahol egy tartományt kiemelünk, és 

a többit változatlanul hagyjuk. 
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a.               b. 

              

a.               b. 

3.11. ábra. A kontrasztkiemelés két változata 

A képfeldolgozási eljárásokban a képek hisztogramja fontos szerepet játszik. A hisztogram egy 

rendezett minta, amely előre kitűzött változó-tartományaiba eső elemek számát vagy gyakorisá-

gát ábrázolja. A hisztogram hasábjainak szélessége a változótartományt, magassága az (abszolút 

vagy relatív) gyakoriságot ábrázolja. 

A hisztogram segítségével következtethetünk a felvétel beállításaira, illetve hibáira. Ha a hiszto-

gram a világosság tartománynak csak egy részét tölti ki, a kép kontrasztszegény, nem elég nagy 

a különbség a világos és sötét területek között. Amennyiben a hisztogram a sötét tartományt 

foglalja el, a kép alulexponált. Ekkor a legsötétebb terület, a fekete, gyakorisága kiugróan ma-

gas, mivel a legkisebb világosság érték több sötét árnyalatot képvisel. Ezek között azonban nem 

tudunk különbséget tenni. Ha a hisztogram a világos tartományba esik, a kép túlexponált, 

a legvilágosabb felület gyakorisága lesz túlzott. Ekkor a túl világos területek árnyalatai között 

nem tudunk különbséget tenni. Ha a legvilágosabb és a legsötétebb területek gyakorisága egya-

ránt kiugróan magas, a kép dinamika tartománya meghaladja a képfelvevő eszköz dinamikáját.  
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3.12. ábra. Képminőség és intenzitáseloszlás 

Az intenzitáshisztogramot azért alkalmazzák gyakran, mert szemléletesen mutatja a feldolgo-

zandó kép intenzitáseloszlását és jelentős valószínűség-számítási és statisztikai eszközrendszer 

áll rendelkezésre, az információ kinyerésére. 
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Azt az eljárást, amely a képet úgy transzformálja, hogy az intenzitáskódok eloszlása egyenletes-

sé váljon hisztogramkiegyenlítésnek nevezzük. A hisztogram kiegyenlítést elsősorban azoknál 

a képeknél alkalmazzák, amelyek kevéssé kontrasztosak, vagyis az intenzitásértékek a tarto-

mány egy szűk sávjára koncentrálódnak.  

         

         

3.13. ábra. Hisztogram kiegyenlítés hatása és a hisztogrammok 

Mielőtt áttekintenénk a legfontosabb képszűrési eljárásokat, foglaljuk össze a konvolúció fo-

galmát, amely a képfeldolgozásban fontos szerepet játszik. Az egyszerűség kedvéért először 

nézzük meg az egydimenziós esetet. Az f1 és f2 folytonos függvények konvolúciójukat jelölje 

g = f1   f2, amelyet a következő kifejezés definiál: 

 





  dtfftftfxg )()()()()(
2121

 (3.4) 

Digitális jelekre alkalmazva az összefüggést: 
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 dtfftftfxg )()()()()(
2121

 (3.5) 

A képlet a következőképpen értelmezhető: Legyen g(t) a t-edik pillanatban az f1 és f2 függvé-

nyek konvoluciója, amit úgy kapunk meg, hogy az f1 t-edik pillanatban felvett értékét összeszo-

rozzuk az f2 (t-)-edik értékével, majd végigfutunk f2 egész intervallumán (ami valóságos esetek-

ben véges intervallum, jelen esetben M) és összegezzük a szorzatokat. 

 

A konvolúció fogalma könnyen kiterjeszthető kétdimenziós függvényekre is, mint amilyen 

a digitális kép: 

  










u v

vyuxfvufyxg ),(),(),(
21  (3.6) 

A leggyakrabban használt képminőség javító eljárások a szűrők. A szűrést mind a kép-, mind 

a frekvenciatartományban elvégezhetjük. A 2D-s képtartománybeli szűrés általános modellje a 

  
2

),(),(),(),(),(

R

dudvvyuxhvufyxhyxfyxg  (3.7) 

konvolúciós modell, ahol f az eredeti intenzitáskép, g az eredménykép, h pedig a szűrőfügg-

vény. Digitális képek esetén a szűrőfüggvényt ún. konvolúciós maszkokkal közelítik meg.  

Digitális képeink általában több-kevesebb zajjal terheltek. Ilyen zajt okozhatnak a képfelvevő 

eszközök, az analóg képátviteli eszközök áramkörei, egy-egy képpont hibás átvitele. A véges 

fényességi értékre kvantált képen nyilván kvantálási zajjal is számolnunk kell. Ezen zajok mér-

téke csökkenthető a képszűrési eljárásokkal. 

A szűrési eljárásokat két csoportra osztjuk: lineáris és nemlineáris eljárások. A szűrők általában 

hely-invariánsak. Ez azt jelenti, hogy egyformán hatnak a kép minden pixelére, akárhol is he-

lyezkedjenek el azok a képen. Kivételesen előfordulhat, hogy a szűrés helyfüggő: másként 

érvényesül a kép közepén, mint a szélén. Használunk tartalom-függő, adaptív szűrőket is. 

Ilyenkor a pixelre alkalmazott szűrési eljárás annak kisebb-nagyobb környezetében található 

pixel értékek függvénye. 

M 

f2(t) 

f1(t) 

t 

3.14. ábra. A konvolúció jelentésének szemléltetése 
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A továbbiakban kizárólag szürke-árnyalatos képek szűrésével foglalkozunk. Színes képeknél 

a szűrést alkalmazhatjuk az R, G, B összetevőkre külön-külön. Ilyenkor azonban számolnunk 

kell színtorzulással is.  

A digitális szűrők azok a képfeldolgozó algoritmusok, amelyek úgy működnek, hogy egy kernel 

– egy 2k + 1 × 2k + 1 méretű ablakot – futtatnak végig a kép minden pontján, úgy hogy az aktu-

ális képpont a kernel közepére essen, majd a kernel alá eső értékekből valamilyen eljárással 

meghatározzuk az aktuális pixel új értéket.  

A digitális szűrők azt a megfigyelést használják ki, hogy az egymáshoz közeli képpontok érté-

kei jobban összefüggenek, mint az egymástól távoliak értékei. 

Definiálni kell még, hogy mi történjék a szélső pixelekkel, ahol nem léteznek a szükséges 

szomszédok. Lehetőségek: a) ezeket a pixeleket szűretlenül hagyjuk, b) a nem létező szomszé-

dos pixeleket fix (például 0 = fekete) értékkel vesszük számításba.  

A konvolúciós vagy lineáris szűrők úgy működnek, hogy egy kernelmátrixban szereplő érté-

kekkel súlyozott átlagként számolják ki az új intenzitásértéket: 

 






kyjkxi

kyjkxi

kjkiwjif ),(),(  (3.8) 

Igen egyszerű szűrést valósítunk meg, ha az új pixel értéket a pixel és egy adott környezete régi 

pixel értékének számtani átlagaként számoljuk. A 3.15. ábra szerinti, 3×3 pixeles környezet 

használata igen gyakori. 

 

3.15. ábra. 3×3 pixeles környezet 

Az átlagolás hatékony zajcsökkent eredményez a ha a pixeleken lévő zaj egymástól független, 

korrelálatlan, akkor n darab pixel átlagát számolva, a zaj n -dére csökken. A fenti, 9 pixeles 

átlagolás esetén tehát a képen lévő relatív zaj amplitúdó harmadára csökken. Ezzel együtt sajnos 

a kép élessége is romlik.  

A fenti szűrési eljárást a következő egyenlettel írhatjuk le: 

  










1

1

1

1

*
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ijkl
AA  (3.9) 



48 IDENTIFIKÁCIÓS RENDSZEREK 

www.tankonyvtar.hu © Bohács Gábor, Hermann Gyula, BME 

Az egyenlet bal oldalán az eredeti kép Aij pixel értékei állnak. A művelet pixelről pixelre törté-

nő végrehajtása során az új pixel értékeket nem írhatjuk az eredetiek helyére, hiszen az eredeti 

értékek a szomszédos pixelek átlagszámolása során még kellenek. Ha nxn-es pixel négyzetre 

átlagolunk, a művelet n sornyi (oszlopnyi) puffer használatával elvégezhető. 

Tanulságos a (3.9) összefüggés átírása az alábbi, ekvivalens alakba: 

 
1,1

2

0

2

0

*



 

   jlik

i j

ijkl
AMA  (3.10) 

ahol 

 























9/19/19/1

9/19/19/1

9/19/19/1

ij
M  (3.11) 

Mij a műveletre jellemző operátor mátrix. E mátrix konkrét tartalmától függően a (3.10) egyen-

let sok különböző képfeldolgozási művelet elvégzésére alkalmas. A szűrésnél maradva: ha 

a mátrix elemei nem egyformák, súlyozott szűrő mátrixra jutunk. Minden esetben be kell tarta-

nunk, hogy a mátrix elemeinek összege 1-et adjon, máskülönben a szűrés mellett az intenzitás 

növekedését, csökkenését is előidéznénk. 

Ha ismét szemügyre vesszük a (3.10) egyenletet, megállapíthatjuk, hogy az kétdimenziós, diszk-

rét értékes konvolúció. Tömören tehát így írhatjuk:  

 AMA 
*

 (3.12) 

 ahol  a konvolúció jele. 

Ha a kernel speciális alakú, akkor a konvolúció eredményét jóval gyorsabban számolhatjuk ki. 

Ha fennáll, hogy a w kernelmátrix felbontható egy oszlop- és egy sorvektor szorzatára, azaz: 

 )()(),( jviujiw   (3.13) 

akkor megtehetjük, hogy először kiszámítjuk a kép u-val vett konvolucióját, majd az eredmény 

v-vel vett konvolucióját, vagyis: 

 






kxi

kxi

kiujifyxf )(),(),('  (3.14) 

és ebből 

 






kyj

kyj

kjvjifyxg )(),('),(  (3.15) 

A bokszszűrő olyan speciális kernelű szűrő, ahol a kernelmátrix elemeinek értéke megegyezik, 

vagyis a kernel alá eső intenzitásértékeket átlagoljuk. A boksz szűrő hatása a kép simítása. 

A bokszszűrővel való szűrés önmagában nem vezet túl jó eredményre, de élmegőrző változata 

több helyen jól használható a képfeldolgozás folyamatában.  
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3.16. ábra. 3×3-as boksz szűrő hatása egy illetve tíz iteráció után az eredeti képre 

A rank szűrés gyakran használt, nemlineáris szűrési eljárás. Lényege a következő: 

vegyük az éppen feldolgozás alatt lévő pixelt környezetével együtt (például 3  3 = 9 pixelt), 

ezeket szürkeségszintjük érték szerint sorba rendezzük, 

e sorból a k-adik lesz a pixel új értéke. 

a rank elnevezés az angol ranking = sorbarendezés szóból származik. 

A k értékét rendszerint úgy választjuk meg, hogy az a sorba rendezett pixelek közül a középső 

legyen (tehát 3  3 = 9 pixel esetén az ötödik). Innen adódik a medián szűrés elnevezés. A me-

dián szűrés, tehát a rank szűrés speciális esete.  

A rank szűrés számítás-igénye a sorba rendezés miatt, nagyobb, mint a lineáris szűrésé. Mint 

ismert, n elem nagyság szerinti sorba rendezése primitív algoritmussal n
2
-tel arányos számú 

műveletet igényel, fejlettebb algoritmussal nlog n lehet. A képfeldolgozó programok úgy pró-

bálják a műveleti időt leszorítani, hogy n értékét (vagyis a környezet figyelembe vett pixeleinek 

számát) csökkentik. 

A medián szűrés igen hatékonyan távolítja el azokat a zajokat, amelyek nagy amplitúdójú, vé-

letlen beütésekből származnak. Ezek fehér vagy fekete pettyekként jelentkeznek a képen, angol 

elnevezésük “salt and pepper noise”. A hatékonyság magyarázata: a fehér vagy fekete pettyek 

soha nem esnek a fényesség szerint rendezett pixel értékek sorának közepére, az ilyen pixelek 

tehát mindig helyettesítődnek a figyelembe vett környezet “közepes” értékével. 

     

3.17. ábra. Medián szűrés hatása 
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A Gauss szűrő azáltal mossa el a képet, hogy egy box szűrőben súlyozott átlagot szá-

mol. Vegyük a kép egy tetszőleges képpontját, koordinátáit jelöljük (x0, y0)-al. Vegyünk egy x y 

koordináta rendszert, aminek a közepén helyezkedik el (x0, y0) pont. 

 

 

3.18. ábra. A Gauss harang 

Az ábrán látható szürke terület lesz egy n * n-es box szűrő, melynek a szélessége 

m = (2n + 1) – n-től + n-ig vett távolsággal számolva. Ekkor az együtthatókat a Gauss harang-

gal a következő módon számolhatjuk ki: w(x, y) = e
-a

, ahol a = (x
2
 + y

2
) / (2r

2
) és r pedig a szűrő 

sugara. 

3.1.3. Éldetektálás 

Az emberi szem nagyon érzékeny az intenzitásváltozásokra. Ezek a változások általában az 

objektumok határvonalainál jelentkeznek, amelyek érzékelése lehetőséget teremt az objektum 

felismerésére. A képfeldolgozásban ez a kontúr alapú szegmentálásnak felel meg. Azoknak 

a helyeknek a megkeresése, ahol az intenzitásfüggvény gyorsan változik. Ehhez természetes 

módon analitikus eszközöket, az intenzitásfüggvény első és második deriváltját használjuk, 

amelyek hasznos információkhoz juttatnak az élekkel kapcsolatban. 

   

3.19. ábra. Az f(x) intenzitásfüggvény első és második 

deriváltjának viselkedése sötétvilágos átmenet esetén 

A gradiens alapú éldetektálás hátterében az áll, hogy amíg az összegzés (átlagolás/integrálás) 

a képek elmosását eredményezi, addig a deriválás (mint inverz művelet) ellentétes hatást vált ki. 

A gradiens módszerekre épülő eljárások fontos szerepet játszanak az élek detektálásában és 

a képek élesítésében. 
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A gradiensvektor (érintővektor) a kép első deriváltjaiból képezett 

   ),()( GyGxxfG   (3.16) 

vektor, ahol Gx = ∂f / ∂x, illetve Gy = ∂f / ∂y a gradiensvektor két komponense. A gradiensvek-

tor hosszát (a gradiens nagyságát), illetve irányát euklideszi módon definiáljuk, azaz 

  
x

y

yx
G

G
GilletveGGyxfG arctan,),(

22
  (3.17) 

a gradiens nagysága, illetve szöge, 

  sincos
yx

GGf   (3.18) 

pedig a Θ irányba eső változás gyorsaságát mutatja. A gradiens iránya a változás irányát, nagy-

sága pedig a változás mértékét adja meg. Értelemszerűen, az intenzitás átmeneteknél (élpontok-

nál) a gradiens relatíve nagyobb, az élek pedig a gradiens irányára merőlegesen futnak. Az él-

pontok detektálásához általában a gradiensnek ezt a két jellemzőjét használják. 

A gradiens digitális közelítésére differenciákat használhatunk. Elsőként a 

      
22

)1,(),(),1(),(),(  yxfyxfyxfyxfyxfG  (3.19) 

általában Sobel gradiensként ismert formula került bevezetésre, amely egy 2×2-es környezeten 

belül végez összehasonlítást, nyilvánvalóan az intenzitás eltéréseken alapulva. Az irodalomban 

újabban más közelítő számolási módokat is javasoltak, amelyek kisebb számításigénnyel járnak, 

vagy bizonyos esetekben jobb eredményt adnak:  

   )1,(),( |y)1,f(x-y)f(x,),(  yxfyxfyxfG  (3.20) 

illetve az ú.n. Roberts gradiens 

      
22

)1,(),1()1,1(),(),(  yxfyxfyxfyxfyxfG  (3.21) 

   )1,(),1( |1)y1,f(x-y)f(x,),(  yxfyxfyxfG  (3.22) 

a két képlet alapvetően abban tér el, hogy a 2×2-es tartományon belül, más pontok intenzitását 

hasonlítjuk össze, amint ez az 1.10. ábrán is megfigyelhető. 

A kiszámolt gradiens értékekből készíthető el az eredeti f(x, y) intenzitáskép g(x, y) él- vagy 

gradiensképe. A legegyszerűbb élkép a 

  ),(),( yxfGyxg   (3.23) 

Digitális képeink térben diszkrétizált pontokban felvett Ai,j értékeikkel adottak, ezért a differen-

ciálhányadost differenciahányadossal helyettesítjük. Például az x szerinti deriváltat az alábbiak 

szerint közelíthetjük: 
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ahol h két pixel távolsága. Az x irányú differencia-képet a jelöljük D
x
-szel: 

 
jiji

x

ij
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,1,1 
  (3.25) 

 

3.20. ábra. A differenciahányados értelmezéséhez 

 

A kapott derivált a 3.19. ábra szürkével jelölt, i,j indexű pixelére vonatkozik, s számításához 

a bal és a jobb oldali szomszédját használtuk fel, mert a két közvetlen szomszéd különbsége 

felezőpontjukra, tehát a közöttük lévő pixelhatárra érvényes deriváltat közelíti a legjobban, 

vagyis a derivált képet fél pixel eltolással kapnánk. Továbbá a (3.24) összefüggés felerősíti 

a képen lévő zajt, mert a hasznos része, a derivált különbségképzéssel képződik, de az Ai+1,j és 

az Ai-1,j adatot terhelő zaj (gyökösen) összegződik. Minél kisebb az alapul vett két pont között 

a távolság, ez a hatás annál erősebb. A két pixelnyi bázistávolság ésszerű kompromisszum. 

Az (3.24) szerinti differencia hányados számítást az (3.12) konvolúciós egyenlet segítségével is 

felírhatjuk. Ha az operátor mátrix az alábbi formájú 

 M 
x
 =  (3.26) 

akkor a  

 AMD
xx
  (3.27) 

konvolúciós egyelet (3.24)-el azonos eredményt ad. 

Mivel a kép zajossága felerősödik a derivált képzés során, célszerű ennek csökkentése végett 

a derivált képzés előtt szűrést alkalmazni. Ez a szűrés viszont nem vonatkozhat az x irányra, 

mert azzal a különbségképzés esélyei csökkennének. Tehát, olyan operátort kell alkalmazni, 

amely kizárólag y irányban hat: 
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 F
 y
 =   (3.28)  

Ezzel a szűrés és a differenciaképzés így írható fel: 

 AFMD
yxx
  (3.29) 

Hivatkozva az előzőekben tett megállapításra, bevezetjük a szűrés + x irányú különbségképzés 

P
x
 operátorát: 

 APD
xx
  (3.30) 

ahol 

 
yxx

FMP   
  
 =   (3.30) 

Ezt az operátort PREWITT operátornak nevezzük. 

     

eredeti kép                  élerősség                élorientáció                    élkép 

3.21. ábra. Éldetektálás 3×3-as Prewitt operátorral 

Használatos még egy másik operátor is, amely csak az y irányú szűrés súlyozásában különbözik 

ettől, ez a SOBEL operátor: 

 S
 x
 =  (3.32) 

 

 



54 IDENTIFIKÁCIÓS RENDSZEREK 

www.tankonyvtar.hu © Bohács Gábor, Hermann Gyula, BME 

     

3.22. ábra. Éldetektálás 3×3-as Sobel operátorral 

Az y irányú deriváltak képzésére természetesen ugyanezen operátorokat használjuk, 90 fokkal 

elforgatva. Tehát például a PREWITT operátorral számolva 

 APD
yy
 ,  ahol  P

 y
 =  (3.33) 

Az E él-képet végül az (3.17) összefüggésnek megfelelően kell előállítanunk, az x és az y irá-

nyú derivált felhasználásával: 

    
22

yx
DDE   (3.34) 

(A képek négyzetre emelése, összegzése stb. itt természetesen pixelenként értendő.) Ez egyrészt 

számítási idő szempontjából célszerűtlen, másrészt kivezet az egész számok halmazából – már-

pedig a pixel értékeket mindig igyekszünk egész számokkal megadni. Ezért többnyire az alábbi 

három egyszerű közelítés valamelyikét használjuk: 

    
22

yx
DDE   (3.35) 

 
yx

DDE   (3.36) 

  yx
DDE ,max  (3.37) 

A gyökvonást akkor hagyhatjuk el, ha az él-képet amúgy is vágásnak vetjük alá. Ha a vágási 

szint négyzetével vágjuk az így kapott képet, ugyanarra az eredményre jutunk, mintha a (3.34) 

módon számolt képet szabályosan vágtuk volna. A (3.36) és (3.37) megoldások nagyon egysze-
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rűen számolhatók, de nyilvánvalóan kissé pontatlanok. A pontatlanság a 45
o
-os éleknél a legna-

gyobb, ezek erősségét (3.36) 2 –ször túlbecsüli, (3.37) 2 –ször alulbecsüli. 

Az élek későbbi követéséhez szükség lehet az él irányának számítására is, amit a következő 

összefüggéssel számolhatunk: 

 
y

x

D

D
arctan  (3.38) 

Élkeresésre gyakran használják még a ROBERTS operátort. Ez 22 -es négyzetben elhelyezkedő, 

4 szomszédos pixelre támaszkodik (3.28. ábra), és az átlós szomszédok különbségképzésével a 

45
o
-os irányokban számol első deriváltakat. Az él képet végül (3.37)-hez hasonlóan számolja: 

  jijiijjiij AAAAE ,11,1,1 ,max    (3.39) 

 

3.23. ábra. A Roberts operátoros élkereséshez 

A módszer előnye egyszerűsége. Hátrány, hogy nincs „beépített” szűrés. További gond, hogy az 

él-képet mindkét irányban ½  pixellel eltolt raszteren kapjuk. Utóbbi problémán a bázis 3.23b. 

ábra szerinti változatával segíthetünk – de ezzel az él-kép felbontása csökken. 
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3.24. ábra. Roberts operátoros éldetektálás 

A Canny-féle éldetektor olyan élfelismerést valósít meg, amely az alábbi kedvező tulajdonsá-

gokkal rendelkezik: 

 nem érzékeny az élek állására 

 minden élet helyesen detektál  

 egy élet egy vonallal rajzol meg 

Ehhez a következő értékeket használja: 

 
22

),(),(,
yxyx

ffyxMésff
y

f

x

f
gradf 





















  (3.40) 

ahol grad  f a kép gradiense és M(x, y) az él „erőssége” az (x, y) pontban 

fx és fy értékét meghatározhatjuk a képnek az adott pontban vett izotropikus gradiens szűrővel 

vett konvolúciójával, majd ebből számíthatjuk M(x, y) értékét. Ezen a képen az élek látszanak, 

de minden él több pixel vastag. Ezt a problémát oldja meg az ú.n. nem-maximális élek kiküszö-

bölése; az M(x, y) képben töröljük azokat a képpontokat, amelyek értéke a θ(x, y) normálvektor 

által meghatározott mindkét irányban nagyobb az aktuálisnál. Ennek eredményként olyan képet 

kapunk, amely tartalmaz minden élet, és mindegyik egyetlen vonalként jelenik meg. 

 

3.25. ábra. Canny féle éldetektálás 

Az élkeresés nagyon érzékeny a kép zajos voltára. Ennek oka a differenciálásban, különbség-

képzésben rejlik, ami – ahogyan már rámutattunk – erősen megnöveli a zajt. Vonatkozik ez 



VONALKÓDOS AZONOSÍTÁSTECHNIKA 57 

© Bohács Gábor, Hermann Gyula, BME www.tankonyvtar.hu 

a kvantálási zajra is. A kevés szürkeségi szintre kvantált képen „hamis élek” jelenhetnek meg 

amelyeket, az élkereső algoritmus természetesen megtalál. Általában elmondhatjuk, hogy az 50-

60 -nál kevesebb szürkeségi szintre kvantált képeknél az élkeresés eredményessége kérdéses. 

A 256 szürkeségi szint viszont többnyire jó eredményt ad. Fel kell viszont hívjuk a figyelmet 

arra, hogy az információ veszteséggel tömörített képek (például JPEG) gyakorlatilag teljesen 

alkalmatlanok a későbbi élkeresésre.  

Élkeresésre a kép második térbeli deriváltját is felhasználhatjuk. Láttuk, hogy az a(x,y) függ-

vény első deriváltja, gradiense vektorteret szolgáltat. Ennek további deriváltja a divergencia. 

Egy vektortér divergenciáját az alábbi módon kapjuk: 

  
dy

df

dx

df
ff

yx
yx  jidiv  (3.41) 

Az a(x,y) kép második deriváltját, tehát divergencia gradiensét az alábbiak szerint számolhatjuk: 

 
2

2

2

2

),(graddiv
y

a

x

a
yxa









  (3.42) 

A térben diszkretizált, pixel értékekkel adott képnél megint differenciahányados közelítést al-

kalmazunk. Például az x irányú második deriváltra: 
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 (3.43) 

Az értelmezéshez a 3.26. ábra ad segítséget. 

 

3.26. ábra. A második derivált számításához 

Ha most is diszkrét értékű konvolúcióval akarjuk a derivált képzést elvégezni, az alábbi operá-

tor mátrixot kell alkalmaznunk: 

 

Ennek helyességét a (3.43) egyenlet együtthatóival való összevetéssel láthatjuk be. Az y irányú 

második deriváltat ugyanezen mátrix 90°-kal elforgatott változatával képezhetjük. Végül, mivel 

a két második deriváltat (3.49) szerint összegeznünk kell, a két operátor mátrix is összeadandó: 
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L =  

Az eredményül kapott L mátrix a LAPLACE operátor. 

A LAPLACE operátorral készült él-kép (szemben a megismert elsőrendű módszerekkel) negatív 

pixel-értékekkel is rendelkezhet. Az egyszerűség kedvéért egy dimenzióban vizsgáljuk az ope-

rátor (a kétszeri deriválás) hatását. Az 3.27. ábrán egymás alatt ábrázoltuk az intenzitás függ-

vényt az x koordináta mentén, valamint annak első és második deriváltját.  

 

 

3.27. ábra. Intenzitás függvény és deriváltjai 

Az intenzitásfüggvényen egy lépcső, azaz egy él található. Ennek helyén az első derivált maxi-

mumot mutat, s az él megfelelően választott T küszöbbel való vágással kirajzolható. A második 

deriválttal bonyolultabb a helyzet. Ez ugyanis az él határán pozitív maximumot, majd negatív 

minimumot mutat. A zérus feletti P vágási szintet alkalmazva, fekete alapon fehér vonalakat 

kapunk, de a tényleges éltől kissé a „sötét oldal” felé eltolódva. Ha a zérus alatti Q vágási szin-

tet használjuk, világos alapon fekete él-képet kapunk, most a másik irányban kissé eltolódva. Itt 

nyilvánvalóan nullátment detektálása a jó megoldás. 

Az 3.28a. ábrán látható fénykép Laplace operátorral készült él-képét az 3.28b. ábrán mutatjuk be. 
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a.)      b.) 

3.28. ábra. Példa a Laplace operátoros élkeresésre 

A kétszeri deriválás nagymértékben kiemeli a zajokat emiatt a LAPLACE operátoros élkeresés 

csak jóminőségű, zajmentes, legalább 256 szinten kvantált képeknél hatékony – ott viszont jó 

eredményt ad. Zajosabb képeknél segíthet a szűrés. (A 3.28. ábrán is szűrés után végeztük el az 

élkeresést.)  

Szokásos az úgynevezett GAUSS szűrés használata, ami a g(x,y) kétdimenziós GAUSS függvény-

nyel való konvolúciót jelenti: 

 ))(exp(),(
22

yxkyxg   (3.46) 

A diszkrét értékes konvolúció céljára e függvényből közelítő Gij operátor-mátrixot képezhetünk 

az x = x0 + ih, y = y0 + jh összefüggések felhasználásával, és a függvényt a véges mátrix mére-

teire csonkoljuk. Ekkor a szűrés + élkeresés műveletét az alábbi módon írhatjuk le: 

 AGLE   (3.47) 

ahol A az eredeti kép, E az él-kép. Felhasználva, hogy a konvolúció asszociatív művelet, 

a LAPLACE operátor és a GAUSS szűrés egyetlen operátorba vonható össze. Ezt nevezik LoG 

operátornak (Laplacian of Gaussian). Ezzel 

 ALoGE   (3.48) 

A LAPLACE operátor igen alkalmas eszköz a szubjektív képjavításra (kép „élesítésre”). Ha 

a képből kivonjuk a második deriváltját, minden intenzitás átmenet határozottabbá válik, a kép 

élesebb benyomást kelt. A hatást az 3.29. ábra egydimenziós példájához kapcsolódóan  mutat-

juk be. Az 3.24. ábrán ismét ábrázoltuk az a(x) függvényt és az a(x) – d
2
a/dx

2
 javított változa-

tát. Látható, hogy a fényesség-lépcső sokkal meredekebbé vált. Valamelyes túllövés is keletke-

zett, ami a szubjektív élesség benyomást határozottan javítja.   
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3.29. ábra. A LAPLACE operátoros képjavítás elve 

A kép-élesítés operátorát így kapjuk: 

   

 

  

3.30.ábra. A Laplace operátoros képjavítás hatása 
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3.1.4. Sarokdetektálás 

A szakirodalomból sokfajta sarok-detektálás ismert, ezek közül a két leggyak-

rabban használtat mutatjuk be:  

 

 Kanade-Lucas-Tomasi (KLT) operator  

 Harris operátor  

 

Minkét módszer relatíve egyszerű és nagyon hatásos illetve megbízható. A két módszer nagyon 

hasonló és az ún. helyi felépítés mátrixon alapul: 

 
















2

2

);(

yyx

yxx

Gstr
fff

fff
rwC   (3.50) 

 Minden pontban kiszámoljuk az intenzitás függvény deriváltjait  

 Szükség esetén először simítjuk a képet  

 Ezután megkapjuk a bevezetett mátrixot  

 Végül minden egyes bevezetést Gauss-szűrővel vagy egyszerű box 

szűrővel simítunk 

A simított kép deriváltjait f̂ -el jelölve a következő mátrixot kapjuk: 
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2

ˆˆˆ

ˆˆˆ

yyx

yxx

str

fff

fff
C  (3.51) 

A Cstr mátrix szimmetrikus, diagonizálható és két sajátértéke  λ1 ≥ λ2 ≥ 0 van. 

Ezek szolgáltatnak információt az élekkel, illetve a sarkokkal kapcsolatban: 

     
λ1 = λ2 = 0               λ1 > λ2 = 0                 λ1 ≥ λ2 = 0 

3.31. ábra. Él és sarok 
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A sarok detektálása két fázisból áll: 

Sarokszűrés 

Saroklokalizálás 

A KLT sarokdetektornak két paramétere van: a Dw ablakméret, amelynek kettős szerepe van: 

egyrészt a sarokszűrésben beállítja a struktúramátrix definíciójában szereplő átlagszűrő méretét, 

másrészt az utófeldolgozásban meghatározza a legkisebb távolságot két sarok között, amikor 

mind a kettőt még detektálni tudjuk. A λthr küszöbérték, a kisebbik sajátérték alsó küszöbértéke. 

Sarok csak ott lehet, ahol λ2 > λthr 

λthr határozza meg a detektor érzékenységét. Megválasztása függ a kép kontrasztjától (nagyobb 

kontraszt, erősebb sarkokat eredményez, amihez nagyobb λthr tartozik). Dw határozza meg 

a detektor finomságát (nagyobb Dw nagyobb átlagszűrőt eredményez). Két detektált sarok közötti 

minimális távolság Dw/2. Nagyobb Dw nagyobb és ritkább sarkokat eredményez. Dw szokásos 

értéke 5 és 19 között változik. Ha Dw értéke túl kicsi, zajos sarkokat kaphatunk, ha túl nagy, 

elveszíthetünk sarkokat, vagy olyan helyen is sarkokat találunk, ahol valójában nincsenek. 

A KLT sarokdetektáló algoritmus a következő: 

Az egész képre kiszámítjuk az fx és fy deriváltakat. 

Minden p képpontra: 

Dw × Dw méretű ablakban kiszámítjuk a Cstr mátrixot 

meghatározzuk a mátrix kisebbik sajátértékét, λ2-t 

ha λ2 > λthr , beírjuk a p-t az L listába 

Csökkenő λ2 szerint sorbarendezzük az L listát, megkapjuk az LS rendezett listát. 

Az LS aljáról felfelé haladva minden pi pontra megvizsgáljuk az összes feljebb levő pk pontot, 

k > i ha találunk olyan pontot, amely a pi pont Dw × Dw-es környezetében van, akkor a pi-t töröl-

jük a listából 

 

 

3.32. ábra. A KLT sarkdetektálás eredménye 

A következőben bevezetjük a sarokerősség Harris-féle mértékét: 
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1str
( - detC),(

str
CtraceyxH  (3.52) 

ahol α egy paraméter.  

Ha H > 0, akkor lehetséges sarok; ha H < 0, akkor él lehet. (H > 0 ha 0 ≤ α ≤ 0.25).  

H sarkot jelez, ha az erősség kellően nagy: H(x, y) > Hthr  (ahol Hthr > 0 a másik paraméter, 

a sarokerősség alsó küszöbértéke) 

A KLT detektorhoz hasonlóan, utófeldolgozást igényel, az erős sarok környezetéből eltávolítjuk 

a gyenge sarkokat. 

Legyen λ1 = λ, λ2 = κα, 0 ≤ κ ≤ 1 akkor 

 



22

2121
  H  (3.53) 

ha H ≥ 0 akkor teljesül, ha 25,0
)1(

0
2








  (3.54) 

Az α funkciója hasonlít a KLT-féle λthr funkciójához.(a nagyobb α kisebb H-t eredményez, ami 

kevésbé érzékeny detektorra vezet. Ebből következően kevesebb sarkot találunk) 

 

3.33. ábra. A Harris féle sarokdetektálás eredménye 

3.1.5. Szűrési műveletek a frekvencia tartományban 

A frekvencia tartományban is végezhetünk képjavító, szűrő műveleteket. A képtartományban és 

a frekvencia tartományban végzett műveletek egyenértékűek. Kényelmi, számítási sebességbeli 

különbségek alapján természetesen előnyben részesíthetjük egyiket vagy másikat. 

Frekvencia tartományban végzett szűrésnél a műveletek sorrendje a következő: 

az operandus kép Fourier transzformálása 

művelet végzés 

az eredmény kép visszatranszformálása.  

Különösen szűrési, képjavítási valamint kép rekonstrukciós feladatoknál előnyös a transzfor-

mált térben való munka.  
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Először is tekintsük át a Fourier transzformáció legfontosabb tulajdonságait. A Fourier transz-

formációval kapott f(t) periódikus függvény egy állandó tag és végtelen sok harmonikus össze-

tevő összege. A harmonikus összetevőket szinuszos és koszinuszos időfüggvényekkel írják le, 

ahol a T periódusidő reciproka adja meg az alapharmonikus frekvenciáját. A további összetevők 

frekvenciája ennek az alapfrekvenciának az egész számú többszörösei: 
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ahol az állandó összetevő: 
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  (3.56) 

A Fourier sorbafejtés előfeltétele, hogy a T tartományban az f(x) függvény korlátos, integrálható 

és szakaszosan differenciálható legyen. Mivel a trigonometrikus függvények komplex exponen-

ciális függvényekkel is kifejezhetők, ezért az f(t) az alábbi formában is felírható: 
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A komplex amplitúdó bevezetésével: 
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f(t) függvény a következő egyszerűbb alakban írható fel: 
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Az an és bn amplitúdók komplex alakja, pedig a következő lesz: 
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A Fourier sorbafejtés nemcsak periodikus időfüggvényekre végezhető el, hanem tetszőleges 

skalárfüggvényre, ahol a T periódus idő helyett az L periódushosszt bevezetve az előző egyenlet 

a következőképpen alakul: 
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Diszkrét, mintavételezett függvény L periódushossza alatt N darab mintát feltételezve, az i he-

lyen f(i) értékét felhasználva hajtjuk végre a sorbafejtést. Feltételezzük, hogy két mintavétel 

között a függvény nem változik olyan mértékben, hogy az információvesztéshez vezetne. 
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A mintavételi tétel szerint ez azt jelenti, hogy a legmagasabb frekvenciájú összetevő egy perió-

dusára is legalább két mintának kell esnie. 

 

3.34. ábra. Mintavételezett folytonos jel 

Így a Fourier sor együtthatói csak közelítőleg határozhatók az alábbi képlet szerint: 

 
n

N

i

N

i

n
Din

N
jif

N
xi

L
njifx

L
c   









1

0

1

0

)
2

exp()(
1

).
.

1
2exp().(.

1 
  (3.62) 

ahol 
N

L
x   és Dn a diszkrét Fourier transzformált 

A függvény a következő összefüggés felhasználásával transzformálható vissza: 
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A kép leírásához kétváltozós függvényre ill. függvényekre van szükség, még pedig szám szerint 

egyre ill. háromra attól függően, hogy fekete-fehér vagy színes kép leírásáról van-e szó. Fekete-

fehér képnél a k(x, y) a luminancia, míg színes képnél ezen kívül az l(x, y) ill. m(x, y) függvé-

nyek a krominancia leírására szolgálnak. Az egyszerűség kedvéért most vizsgáljuk meg 

a luminanciát leíró függvényt egy x, y síkon, pontosabban „diszkréten” véve az m, n síkon 

(3.35. ábra). 
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3.35. ábra. Diszkrét m, n sík 

Az f(x, y) folytonos függvény sorba fejtésével kapott együttható mátrix elemeit a következő 

összefüggéssel határozhatjuk meg: 

  










1

0

1

0

))
11

(2exp().(
.

1
N

q

M

p

mn
qn

N
pm

M
jpqf

NM
D   (3.64) 

ahol 1010  NnMm  

a visszatranszformálást, pedig a következő képlettel végezzük el: 
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A diszkrét függvény az m, n síkon periódikus. Az x és y folytonos változók bevezetésével 

(
y

y
sés

x

x
r





 ), az inverz transzformációt felhasználva megállapíthatjuk, hogy az 

m, n sík egyes pontjaihoz milyen harmonikusok tartoznak: 

 

)))
11

(2sin())
11

(2.(cos(

))
11

(2exp(.),(

,

,

y

y
n

Nx

x
m

M
j

y

y
n

Nx

x
m

M
D

y

y
n

Nx

x
m

M
jDyxF

nm

nm

























 

(3.67)

 

Az M × N méretű téglalap esetén a (0, 0) koordinátájú pontban van a térfrekvenciáknak mini-

muma van. Fekete-fehér árnyalatos képet feltételezve a (0, 0) pontban a luminancia értéke mi-

nimális, ettől távolodva minden irányban folyamatosan növekszik (3.36. ábra). 
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3.36. ábra. Luminencia változása a frekvencia síkon 

Mindezek alapján megállapítható, hogy ha egy folytonos f(x, y) képfüggvényt mintavételezünk, 

akkor először a magas térfrekvenciás harmonikusokat kell kiszűrnünk. A kétdimenziós mintavé-

teli tétel kimondja, hogy ha a szűrés olyan, hogy az m irányban az 
xA

M




2

1

2
feletti térfrek-

venciákat, míg az n irányban az 
yB

N




2

1

2
feletti térfrekvenciákat távolítjuk el, akkor a (21) 

szerinti tagokból álló transzformáció visszaadja az eredeti képet. A fekete-fehér képfelvételi 

eljárásoknál ez tétel érvényesül, hiszen egy pixel nem a kép egyetlen pontjának fényességéből 

adódik, hanem egy kicsi környezet fényességének átlagából adódik. Természetesen színes kép-

nél ez háromszor hajtódik végre. A Dmn mátrix kis frekvenciás elemei a transzformált mátrix 

sarokpontjaiba, míg a magas térfrekvenciás együtthatók a téglalap közepére kerülnek. 

Az alábbiakban néhány példa alapján bemutatjuk a DFT transzformáltak jellemző vonásait. 

A 3.37. ábrán a b) kép az a) fénykép DFT transzformáltja. A zérus térfrekvencia a transzformált 

mező közepén jelenik meg.  

       

a)      b) 

3.37. ábra. Fénykép és DFT transzformáltja 

A transzformált alapján gyakorlatilag semmit nem tudunk felismerni a kép jellegéből. A képben 

mindenféle frekvenciájú és irányú tér-harmonikus előfordul. Kitüntetett csoport nem fedezhető 
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fel, a DFT transzformált zajszerűnek tűnik. Egyetlen általános következtetést vonhatunk le: 

a kép (vagy annak egy része) feltehetően nem túl éles, nincsenek benne finom részletek – hiszen 

a magasabb térfrekvenciák, tehát a DFT ábra szélei felé az amplitúdó határozottan csökken. 

A következő vizsgált kép szabályosabb rajzolatú: egy sérült integrált áramkör (3.38a. ábra) és 

DFT transzformáltjának (3.38b. ábra) képe.  

   

a)      b) 

3.38. ábra. Sérült integrált áramkör pásztázó elektronmikroszkópi képe és a DFT transzformált 

Megállapíthatjuk, hogy a geometriai szabályosságokat mutató kép DFT transzformáltja is ren-

delkezik bizonyos szabályosságokkal. Határozott vonalak jelezik az egyes térharmonikus irá-

nyok nagyobb amplitúdóját. A transzformált amplitúdója a középpontra nézve 180
o
-os forgatási 

szimmetriával rendelkezik.  

A 3.39. ábrán látható kép egyetlen, a kép közepén elhelyezkedő fényes téglalap, amelynek 

mérete 96 pixel. A 3.39b. ábrán bemutatott DFT transzformálton a teljes szabályosság és 

a többféle szimmetria egyenes következménye a téglalap szabályosságának és szimmetriáinak.  

   

a)      b) 

3.39. ábra. Geometriai szabályosságokat mutató kép és transzformáltja 
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A 3.39. ábrán egy másik érdekes jelenséget figyelhetünk meg. A transzformált kép egy ortogo-

nális ráccsal megadható vonalak mentén fekete – ilyen frekvenciájú összetevői tehát nincsenek 

az adott képnek. 

A Fourier transzformáltak terében egy sor olyan műveletet végezhetünk, amelyek a valós térben 

kényelmetlenebb módon, esetleg egyáltalán nem végezhetők el. A fontosabb ilyen műveletek: 

textúra analízis, 

szűrési műveletek, 

képjavítás, élkiemelés, 

inverz szűrés, 

alakfelismerés, 

3D objektum visszaállítása vetületeiből. 

A DFT transzformáltból gyakran tudunk következtetéseket levonni az eredeti kép textúrájára 

vonatkozóan. A 3.40. ábrá egy pásztázó alagút mikroszkóppal készült felvételt látunk. A vizs-

gálat tárgyát pirolitikus grafit kristály képezte. A képen periodikus térbeli mintázatot figyelhe-

tünk meg, ez a kristály felületének atomi struktúrája. A b) ábrán a DFT transzformáltat látjuk. 

A transzformált képen összesen hat, éles maximumot találunk. A szimmetria miatt ezekből 

kettő-kettő párt alkot, végül tehát három térharmonikus marad. Ez azt jelenti, hogy a DFT 

transzformáltból leolvashatóan, a kép három szinuszhullám szuperpozíciójával közelíthető. 

E szinuszhullámok iránya és térfrekvenciája a DFT képből megállapítható. 

     

a)      b) 

3.40. ábra. Pásztázó alagút mikroszkópos felvétel és DFT-je 

A következő példa egy ujjlenyomat textúrája. A lenyomat binárisra vágott képét és annak DFT 

transzformáltját a 3.43. ábrán mutatja be. A transzformáltból most semmi irány információt 

nem tudunk kiolvasni, mivel az  ujjlenyomat barázdái mindenféle irányúak. A középponttól 

(origótól) körülbelül 26
22
 nm  távolságban viszont gyűrűalakú, határozott maximumot 
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látunk. Ez azt jelenti, hogy az ujjlenyomat barázdák átlagos térfrekvenciája az alapharmonikus 

26-szorosa, irányuk határozatlan. 

      

a)      b) 

3.41. ábra. Ujjlenyomat barázdák és DFT transzformáltjuk 

A transzformált további matematikai feldolgozása segíthet a textúra sajátosságainak feltárásá-

ban. Szokásos a kép 2D teljesítmény spektrumának meghatározása és annak polár koordinátákra 

való átszámítása.  

A frekvencia tartományban történő szűrés alap-sémája: a képet transzformáljuk, a kapott DFT 

együtthatókat valamilyen rendszer szerint megváltoztatjuk, a képet visszatranszformáljuk. Mi-

vel a DFT eljárással a térbeli frekvenciák koordinátáira transzformáltuk a képet, tulajdonképpen 

frekvencia tartománybeli szűrésre van lehetőségünk. A frekvenciatartománybeli szűrésnek,tehát 

a jól ismert konvolúciós tétel adja az alapját, így a szűrés 

  v) v)H(u,F(u,   v)G(u,   (3.68) 

módon történik, ahol F, G és H jelöli rendre az f, g és h függvény Fourier transzformáltját. Mi-

vel a frekvenciatartománybeli szűrés a képtartománybeli konvolúcióval szemben a kevésbé 

műveletigényes szorzást használja, így a gyors és inverz gyors Fourier transzformáció segítsé-

gével sok esetben hatékonyabb annál.  

A nagy intenzitásátmenetek a kép Fourier transzformáltjának magas-frekvenciás összetevőiben 

jelennek meg. A frekvenciatartománybeli képélesítés természetes ötletét tehát az adja, hogy 

a magas frekvenciákat megtartva, az alacsony frekvenciás összetevőket szűrjük ki. A képélesí-

téshez tehát olyan H(u, v) szűrőfüggvényre van szükségünk, amely gyengíti az alacsony frek-

venciás összetevőket. Az ilyen szűrőket felüláteresztő szűrőknek nevezzük, amelyek legegysze-

rűbb változata az ún. ideális felüláteresztő szűrő. Ennek szűrőfüggvénye  

 



 


egyébként

fvuha
vuH

k

,1

),(,0
),(  (3.69) 



VONALKÓDOS AZONOSÍTÁSTECHNIKA 71 

© Bohács Gábor, Hermann Gyula, BME www.tankonyvtar.hu 

ahol fk a vágási frekvencia. Az ideális felüláteresztő szűrő síkkal való metszete és teljes alakja 

a 3.42. ábrán látható. 

 

 

           

3.42. ábra. Az ideális felüláteresztő szűrő és hatása 

Az ideális szűrő drasztikusan gyengíti az alacsony frekvenciás összetevőket, illetve teljesen 

eltávolítja azokat. Bizonyos képek esetén a szűrőnek ez a tulajdonsága hátrányt okoz, amint ez 

a 3.42. ábrán is megfigyelhető. 

Az ideális felüláteresztő szűrő karakterisztikus jellege helyett használhatunk simább átmenetet 

biztosító szűrőfüggvényt is. Ilyen a 
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módon definiált a Butterworth felüláteresztő szűrő, ahol K a vágási küszöbfrekvencia, t pedig az 

átmenet sebességét szabályozó pozitív paraméter. A Butterworth felüláteresztő szűrő síkkal 

való metszetét és teljes alakját mutató 3.43. ábrán jól megfigyelhető annak az ideális szűrőtől 

való eltérése és hatása. 
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3.43. ábra. A Butterworth szűrő hatása 

Az aluláteresztő szűrés felüláteresztő szűrésnél leírtakkal éppen ellentétes gondolatmeneten 

alapul; a frekvenciatartomány magas frekvenciás részeit gyengítve (vagy akár teljesen kiszűrve) 

a képen elmosódó hatást érhetünk el. A felüláteresztő szűrésnél tárgyaltakhoz hasonlóan többfé-

le szűrőt is alkalmazhatunk erre a célra, amelyek éppen az ellentétes hatást eredményezik, mint 

a megfelelő felüláteresztő szűrőpárjuk. 

 

     

3.44. ábra. Az ideális aluláteresztő szűrő és hatása 
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Az ideális aluláteresztő szűrőfüggvény: 
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ahol K megfelelő pozitív küszöb (vágási frekvencia). Az ideális aluláteresztő szűrő síkkal való 

metszete és teljes alakja, és hatása a 3.44. ábrán látható. 

A felül- és aluláteresztő szűrők konstrukciójának ötletét felhasználva készíthetünk speciálisabb 

célú sávszűrőket, amelyek feladata egy adott frekvenciasávba eső értékek gyengítése vagy erő-

sítése. Ezzel a technikával lehetőség nyílik a kép éleinek, azok erőssége alapján történő feldol-

gozására. Az ideális sávkiemelő szűrőfüggvény: 
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ahol fK1 és fK2  a vágási frekvenciák. A szűrő síkkal való metszete és teljes térbeli alakja megfi-

gyelhető a 3.45. ábrán. 

 

3.45. ábra. Az ideális sávszűrő 

3.1.6. Szegmentálás 

Digitális kép szegmentálása alatt a képpontok (pixelek) valamilyen sajátosságvektor alapján 

történő osztályozását, majd az osztályozásra nézve összefüggő képpont halmazok, tartományok 

megkeresését értjük. 

A szegmentálás során bináris képet alakítunk ki, amelyen elkülönül az objektum és a háttér. 

A szegmentálás történhet világosság, szín, vagy éppen a textúra alapján. 

A szegmentálásnak a következő kritériumokat kell kielégítenie: 

A tartományok fedjék le a teljes képet 

A tartományok ne fedjék át egymást 

Minden tartomány elégítse ki a homogenitás kritériumát és 

A szomszédos tartományok úniója ne elégítse ki a homogenitási kritériumot 

A szegmentálás folyamatát három lépésre szokás bontani: 

Az első lépésben meghatározzuk az osztályozáshoz szükséges paramétereket, a sajátosságvekto-

rokat, távolság- és döntésfüggvényeket, valamint az osztályjellemzőket. A szegmentáláshoz 

rendszerint egy sajátosságot, például az intenzitást vagy a színkódot vesszük figyelembe. 
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A távolságfüggvény egy metrika az n-dimenziós térben, amely a sajátosságvektorok végpontja-

inak távolságára vonatkozó mérőszám. Az osztályozást rendszerint valamilyen küszöbértékek 

szerint végezzük, amelyet előre tapasztalati úton meghatározunk, vagy a szegmentálási eljárás 

során automatikusan döntünk el. A küszöbértékek lehetnek statikusak vagy dinamikusak. 

Az előbbiek a teljes képre állandó, míg az utóbbiak képrészekre változnak. 

Az osztályozási lépésben az egyes képpontokat a sajátosságvektorok alapján az egyes osztá-

lyokhoz rendeljük. A döntés alapja a sajátosságvektorok távolsága. 

Végül az összefűzési lépésben megkeressük az egyes osztályokba sorolt képpontok összefüggő 

tartományait, így a szegmentálással foltokhoz, illetve élekhez jutunk. Ideális esetben ezek egybe 

esnek a képen látható objektumok felületeivel, illetve kontúrjaival. 

Az egyszerű összefűzési módszerek a pixelek tulajdonságaiból indulnak ki, és két szomszédos 

pontot akkor kapcsolnak össze, sajátosságvektoraik távolsága elég kicsi. A régiókat a lehető 

legnagyobb összefűzött pixelhalmazok alkotják. A módszerek előnye, hogy gyorsak és elég 

pontosak megtalálják a kontúrokat. Hátrányuk, hogy rendkívül érzékenyek a képhibákra. Egyet-

len téves kapocs elég ahhoz, hogy két különböző régiót egyesítsenek. Ennek csökkentésére 

a módszert környezetelemzéssel kombinálják, azaz két pontot csak akkor kapcsolnak össze, ha 

m×n méretű környezetük sajátosságvektorainak távolsága is elég kicsi. 

A szegmentálás egy másik módszere a régiónövesztés. Régiónövesztésnek nevezzük azokat 

a módszereket, amelyek során a még nem osztályozott pixeleket a már kialakított, de még nem 

befejezett tartományokhoz (régiókhoz) fűzzük. 

Az alapelv a következő: a soron következő pixel sajátosságvektorát összehasonlítjuk a bejárási 

irány szerint előtte álló tartományokéval. Ekkor a következő három eset lehetséges: 

ha sajátosságvektor egyik régióéhoz sincs elég közel, a pixellel új régió kezdődik 

ha csak az egyik régióétól van elég távol, akkor ehhez fűzzük hozzá 

ha mindkét régióéhoz elég közel van, akkor, ha a két régió távolsága nagy, akkor a közelebbi-

hez fűzzük, ha viszont elég közel vannak egymáshoz, akkor a két régió egyesítjük és a pixel az 

egyesített régióhoz kapcsoljuk 

   

3.46. ábra. Példa a régió alapú szegmentálásra 

A szegmentálás sikere döntően az előre kialakított definíciókon múlik. A következőket kell 

meghatározni: 

a sajátosságvektorokat, dimenziószámuk 1-4, legtöbbször a világosság- vagy színkódokat, illet-

ve az ezekből leszármaztatott sajátosságokat elemzik. 
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a távolságfüggvényt, ezzel mérjük a sajátosságvektorok távolságát a sajátosságtérben 

a küszöböket, esetleg valamilyen összetettebb döntésfüggvényeket, távolságuk ismeretében 

ezek alapján sorolunk két pontot azonos vagy különböző osztályba 

az osztályok jellemzőit, sajátosságaikat, számukat, azonosítójukat, esetleg sajátszínüket, stb.; 

egyes esetekben a pontos osztálydefiníciókat tanítók megadása helyettesíti. 

A szegmentálás jóságát az egyes foltokat alkotó képpontok homogenitása jellemzi, vagyis az, 

hogy mennyire hasonlók. Ideális esetben a foltok belső pontjainak sajátosságvektorának közel 

egyenlőnek kell lenniük. Az ezekből fakadó követelményeket egyidejűleg szinte lehetetlen 

kielégíteni. Elfogadható eredményeket csak kompromisszumok árán lehet elérni és csak akkor, 

ha a szegmentálás előtt megfelelő képkorrekciót végzünk. 

3.1.7. Morfológiai műveletek 

A morfológiai műveletek a kép előkészítését jelentik az alakfelismerésre. Egy részük a szeg-

mentálási hibák korrigálására alkalmas: 

El lehet tüntetni a háttér területén az objektumhoz sorolt pontokat, apró alakzatokat. 

Be lehet foltozni az objektumon támadt lyukakat, az objektumhoz lehet rendelni a tévesen hát-

térhez sorolt pontokat. 

Össze lehet olvasztani véletlenül szétesett objektumokat. 

Szét lehet választani összeérő, de különböző objektumokat. 

A morfológiai műveletek másik része már a lényegkiemeléshez tartozik. Az objektumokat olyan 

formára hozza, amelyen az alakfelismerés könnyebben, nagyobb biztonsággal elvégezhető. 

Az objektumok méretének csökkentésével az apró alakzatok elfogynak. A szegmentálási hibák 

korrigálására szolgáló műveletek közös tulajdonsága, hogy tartozik hozzájuk egy strukturáló 

elem. A strukturáló elem határozza meg azt a környezetet, amelyre a morfológiai művelet vo-

natkozik. Strukturáló elemként az esetek többségében egy adott sugarú kört szeretnénk válasz-

tani, de digitális képeknél ennek megvalósítása csak közelítőleg sikerül. 

Az erózió az összes olyan x pont halmaza, hogy Bx benne van X-ben: 

 X ⊖ B = {x:Bx ⊆ X} (3.73) 

A művelet eredménye 1, ha a strukturáló elem minden pontja egybeesik X valamely objektum-

pixelével, egyébként, a művelet eredménye 0. 

 

3.47. ábra. Erózió 
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Üres kör egy törölt pontot jelöl, ahol X B
x
  

Az erózió az objektum körbenyírását jelenti, a strukturáló elem sugarával csökken minden 

irányban az objektum mérete. Nevezik meghámozásnak és fogyasztásnak is. Az erózió végre-

hajtása során az objektumnak azok a képpontjai maradnak meg továbbra is az objektum része-

ként, amelyekre ráhelyezve a strukturáló elemet, annak minden pontja az objektumhoz tartozó 

képpontot fed. 

  

3.48. ábra. Az eróziónak a képre gyakorolt hatása 

Más szavakkal: Az objektum azon pontjait, amelyekre ráhelyezve a strukturáló elemet, annak 

valamely pontja a háttérhez tartozó képpontot takar, a háttérhez kell sorolni. 

Az erózió hatékonyan tünteti el az apró objektumokat. Alkalmas az összeolvadt objektumok 

szétválasztására. A strukturáló elem határozza meg, hogy vízszintesen és függőlegesen hány 

pixelt farag le az objektumból. Az oszlopszerű strukturáló elem az egymás melletti, a vízszintes 

pálcikaszerű elem az egymás alatti objektumokat választja szét hatékonyan. 

A dilatáció az erózió ellentéte, az objektumot bővítjük a strukturáló elem sugarával. A dilatáció 

eredményeként a háttér azon pontjai, amelyekre a strukturáló elemet ráhelyezve az objektumhoz 

tartozó képponttal is fedésbe kerül, az objektumhoz fognak tartozni. 

A dilatáció összes olyan x pont halmaza, hogy Bx és X metszete nem üres: 

 }Ø:{  XBxBX
x

 (3.74) 

A művelet eredménye 1, ha a strukturáló elem legalább egy pontja egybeesik X valamely objek-

tum-pixelével (Bx „ütközikˮ X-sel), egyébként, a művelet eredménye 0. 

 

3.49. ábra. Dilatáció 
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A dilatáció alkalmas az objektumon támadt lyukak befoltozására. A hizlalás eredményeképpen 

a szétválasztott, közeli objektumok újra összeolvadhatnak. 

 

3.50. ábra. Dilatációnak a képre gyakorolt hatása 

Ha a dilatáció után kapott képből kivonjuk az eredeti képet, az objektum körvonalát kapjuk 

meg. Ha az eredeti képből vonjuk ki az erózió eredményét, a belső korvonalat kapjuk a struktu-

ráló elem sugarának megfelelő vastagságban. Egyvonalas körvonalból megkaphatjuk a kerület 

becslését, ha összegezzük a körvonal, mint objektum pontjainak a számát. Ennél pontosabb 

mérésre ad lehetőséget az objektum határvonalára fektetett görbe hossza. 

Az X halmaz nyitását B strukturáló elemmel az alábbi matematikai összefüggés határozza meg: 

 XB = (X ⊖ B)  B (3.75) 

 

3.51. ábra. Nyitás 

A nyitás eltávolítja az egyes régiók közötti „összefolyásokat”, a kis foltokat, a dudorokat, és 

elsimítja a kontúrokat. 

Az X halmaz zárása B strukturáló elemmel: 

 X
B

  = (X   B) ⊖ B (3.76) 

 

3.52. ábra. Zárás 

A morfológiai műveletek alkalmasak a zajszűrésre, az alakzatok egyszerűsítésére, az alakzatok 

struktúrájának elemzésére (mint például a középvonal, a váz meghatározása), az objektumok 

elkülönítésére a háttértől, valamint az objektumok mérőszámainak meghatározására (terület, 

kerület, lyukak száma). A morfológiai műveletek hatékonynak bizonyultak sok kis alakzatot 

tartalmazó képeken, különös tekintettel, akkor, ha azt hardver megoldások támogatják. Ugya-
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nakkor nem alkalmazhatók nagy összetett objektumok precíz leírására. Hátrányuk továbbá, 

hogy érzékenyek az elforgatásra és sok esetben csak közelítő eredményeket adnak. 

3.1.8. Alakfelismerés 

Módszereit tekintve az alakfelismerés két alapvetően eltérő megközelítést használ. Az ún. sta-

tisztikai vagy döntéselméleti modell, valószínűség elméleti és matematikai statisztikai módsze-

rekkel dolgozik. Az ilyen módon előállított jellemzők az objektumok, illetve elemeik geometri-

ai jellemzőire támaszkodnak, és nem foglalkoznak a síkbeli, illetve térbeli összefüggésekkel. 

Ebből származik előnyük, a viszonylagos gyorsaság és kis számítási igény. 

Ezzel szemben a szintaktikus eljárások az objektumok, geometriai elemek sík, illetve térbeli 

összefüggéseire koncentrálnak és matematikai nyelvészeti módszereket alkalmaznak. A továb-

biakban kizárólag a statisztikai, döntéselméleti megközelítéssel foglalkozunk, mivel a mai gya-

korlatban ezek a legelterjedtebbek. 

 

3.53. ábra. Az alakfelismerés két módszere 
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A statisztikus alakzatok felismerése két fázisra osztható: 

lényegkiemelés, 

döntés. 

A lényegkiemelés egyik feladata olyan jellemzők megragadása, amelyek a különböző alakzatok 

elkülönítésére alkalmasak. A lényegkiemelésnek kell gondoskodni az adatmennyiség csökkenté-

séről is, a képet leíró hatalmas mennyiségű adatot kezelhető számú jellemzővé konvertálásáról. 

Az alakzatokat különböző jellemzők alapján osztályozhatjuk. Néhány gyakorlati példa: 

kerület, 

terület, 

alaktényező (terület/(kerület négyzet), független a nagyítástól), 

a legnagyobb és legkisebb átmérő, illetve ezek aránya 

topológiai jellemzők (pl. a skeleton vagy vékonyítás után kapott drótvázat leíró jellemzők, ágak 

villák stb.), 

képmomentumok 

A morfológiai műveleteknél már említést tettünk a kerület vagy terület becslésére alkalmas 

módszerekről. A kép felbontásánál pontosabb mérést mintaillesztéssel végezhetünk. A skeleton 

és a vékonyítás is alkalmas a lényegkiemelésre. Ezek kiegészítéseképpen a képmomentumokkal 

ismerkedünk meg. 

A képmomentumokat – számítási egyszerűségük miatt – az elsők között alkalmazták objektu-

mok formájának leírására. A digitális képekből származtatható jellemzők a képen szereplő ob-

jektumok alakjáról nyújtanak hasznos információt. Előnyeik kiaknázhatóak az alakzat felisme-

rési feladatokban, hiszen olyan mennyiségek származtathatók belőlük, amelyek invariánsak az 

eltolásra, nagyításra és forgatásra. 

Az alakfelismerés a képfeldolgozás egyik legnehezebb feladata. Általában katonai, biztonság-

technikai, ipari környezetben alkalmazzák, például gyártósorokon. A szállítószalagon érkező 

termékek közül ki kell szűrni azokat, amelyek nem felelnek meg a vonatkozó minőségi előírá-

soknak. Az automatizált gyártás ugyanis megköveteli, hogy csak minden szempontból megfele-

lő alkatrészek kerüljenek további felhasználásra, a selejtes termékek ugyanis nemcsak nem 

megfelelő végtermékhez, vagy részegységhez vezetnek, de kár tehetnek magában a gyártóbe-

rendezésben is. Nyilvánvaló, hogy a képfeldolgozás alkalmazása ipari környezetben az alkat-

részválaszték korlátozott méretéből fakadóan egyszerűbb, mint például az orvostechnikában. 

Könnyebbséget jelent továbbá az állandó környezet, valamint az a tény, hogy az alkatrészek 

a szállító berendezésen csak véges számú stabil helyzetet vehetnek fel. 

Általános esetben a lényegkiemelés feladata a vizsgált képelemekhez – a szegmentálás eredmé-

nyeként kapott objektumokhoz, vagy közvetlenül az egyes képpontokhoz – egy ún. sajátosság-

vektor hozzárendelése. A sajátosságvektorok többdimenziós vektorok, amelyek komponensei az 

egyes képelemeket jellemző különböző módon számított paraméterek. Általános esetben nehéz 

feladat a vizsgált képelemekhez olyan paraméterek hozzárendelése, amelyek a számunkra érde-

keseket megközelítően egyértelműen elkülönítik a többitől. Legtöbbször azt is elvárjuk, hogy 

a meghatározott paraméterek eltolásra, elforgatásra és nagyításra invariánsak legyenek, mivel 

sok esetekben csak így lehet biztosítani, hogy az egyes képelemeket a képen elfoglalt helyüktől, 
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méretüktől függetlenül felismerhessük. Ha a vizsgált képelemek a szegmentálás művelete után 

kapott objektumok, akkor az őket leíró paramétereknek leginkább különböző geometriai jellem-

zőket választunk, mint például a kerület, a terület, a nyúltság vagy a konvexitás. Ha viszont az 

egyes képpontokat vizsgáljuk, akkor a paraméterek számítása a képpont és meghatározott mére-

tű környezete alapján történik, így például a paraméterek lehetnek az adott képpont környezeté-

ben az intenzitás értékek változásának különböző statisztikai jellemzői, mint az átlag, a varian-

cia, a szórás, vagy a magasabb rendű momentumok, de lehetnek valamilyen transzformációs 

felbontás – pl. Fourier-transzformáció – együtthatóiból számított értékek is. 

A vizuális információ számítógépes feldolgozásával a digitális képfeldolgozás foglalkozik, míg 

a mesterséges neurális hálózatok rendelkeznek tanulási algoritmussal, ezáltal képesek a rendel-

kezésre álló adatokból tudást kinyerni, az összefüggéseket, hasonlóságokat felfedezni. A neurá-

lis hálózatoknak ez a tulajdonsága lehetővé teszi, hogy a digitális képfeldolgozás szokásos 

módszereivel párosítva a képfeldolgozási feladatok egy részénél, ezek közül is főként a legne-

hezebb – felismerési típusú – feladatoknál sikerrel alkalmazhassuk őket. 

Mérnöki szempontból a mesterséges neurális hálózatok olyan információ-feldolgozó eszközök, 

amelyeket a nagyfokú párhuzamos működés és a tanulás képessége jellemez [3.9]. Megvalósí-

tásuk lehetséges mind hardver mind szoftver formájában, azonban a párhuzamos felépítésben 

rejlő lehetőségek kiaknázása igazán a hardveres megvalósítás esetén lehetséges. A neurális 

hálózatok alapegysége a mesterséges neuron egy több bemenetű és egy kimenet_ műveleti 

elem, ami lokális memóriával is rendelkezhet. A neuron legegyszerűbb és egyben legelterjed-

tebb változata – a perceptron – a bemenetei súlyozott összegzését végzi, amelyet egy nemlineá-

ris leképezés követ. A perceptron felépítése a 3.54. ábrán látható. 

 

A perceptron által végzett leképezés nemlineáris függvény használata esetén a következőképpen 

adható meg: 
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A neuronokban használt tipikus nemlineáris leképezéseket megvalósító f függvény többféle 

lehet: 

3.54. ábra. A perceptron felépítése 
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Az egyes neuronok bemenetét szokás kiegészíteni egy állandó taggal (bias - az 1. ábrán az x0-al 

jelölt érték), amely a nemlineáris függvény eltolását biztosítja. Egy perceptronnal csak lineári-

san szeparálható halmazok szétválasztása biztosítható, ami azt jelenti, hogy az n-dimenzionális 

térben létezik egy olyan hipersík, amelynek egyik oldalán csak az egyik, míg a másik oldalán 

a másik halmaz elemei találhatók.  

Az egyik legelterjedtebb hálózati architektúra a perceptronok összekötéséből adódó többrétegű 

perceptron hálózat (3.55. ábra), amelyben minden réteg neuronjainak bemeneteit az előző réteg 

neuronjainak súlyozott kimenetei adják. 

 

3.55. ábra. Kétrétegű perceptron hálózat 

Két réteg között általában teljes az összekapcsolás, vagyis egy neuron kimenete a következő 

réteg összes neuronjának bemenetéhez kapcsolódik, de néhány speciális architektúra esetén ettől 

eltérnek. A kimeneti neuronok alkotta réteg és a bemenet közötti rétegeket szokás rejtett rétegnek 

is nevezni. Például a 3.55. ábrán látható hálózatra egyaránt használjuk a kétrétegű, illetve az egy 

rejtett rétegű hálózat elnevezéseket. A W
(1)

 és W
(2)

 az egyes rétegek súlymátrixai. Az ábrán lát-

ható hálózat tehát egy n bemenetű, 2 kimenetű, egy rejtett réteggel rendelkező hálózat. 

A hálózati struktúráknak a többrétegű perceptron hálózatok mellett többféle fajtája is elterjedt, 

amelyek főként a neuronok felépítésében és az összekapcsolások rendszerében térnek el, de 

egyéb különbségek is elképzelhetők. Az egyes rétegek közötti visszacsatolással, vagy késlelte-

tett bemenetek előállításával időfüggő, dinamikus neurális rendszerek is létrehozhatók. 

A hálózat tanítása a neuronok közötti összeköttetések súlyainak valamilyen algoritmus szerinti 

módosítását jelenti. Ha a tanítás során rendelkezésre állnak összetartozó ki- és bemeneti minta-

párok, akkor ellenőrzött tanulásról beszélünk, ha csak a bemeneti adatok ismertek, akkor 
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nemellenőrzött tanulásról. A nemellenőrzött tanítási módszerek a neuronok aktivitásának függ-

vényében módosítják a súlyokat. 

Ellenőrzött tanulás esetén a tanítás rendszerint valamilyen hibafüggvényminimalizálását jelenti, 

amely a hálózat által adott és az elvárt válasz különbségének függvénye. Az alkalmazott súly-

módosító algoritmusoknak sok fajtája létezik, ezek főként a konvergencia sebességében, és 

a tanítás stabilitásában különböznek egymástól, illetve az egyes hálózattípusok külön-külön is 

többféle algoritmussal taníthatók. Az ellenőrzött és nemellenőrzött tanulás mellett létezik még 

analitikus tanítás, amelynél a súlyok meghatározása a tanító pontok közvetlen felhasználásával 

analitikus összefüggéseken keresztül történik. 

 

3.56. ábra. A tanítás általános sémája 

A hálózat felépítése és tanítása során több nehézséggel kell megküzdenünk. A hálózat méreté-

nek és a tanítás során alkalmazott konstans paramétereknek a megválasztása, a súlyok kezdeti 

beállítása, a tanítás hossza, a tanító minták száma és eloszlása a problématérben mind befolyá-

solhatják a kialakult hálózat minőségét. Az előbbiekben felsorolt hálózati jellemzők és paramé-

terek megválasztására egyelőre nem állnak rendelkezésre elméleti eredmények így a feladatok 

megoldásakor csak a tapasztalati eredményekre támaszkodunk. 

A perceptron tanulásának kiindulópontja az n-dimenziónális tér két véges halmaza N és P. Ke-

ressük azt a w súlyvektort, amely a két halmazt lineárisan, azaz egy hipersíkkal képes egymás-

tól elkülöníteni, úgy hogy P a pozitív félsíkban, N pedig a negatív félsíkban helyezkedjen el. 
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A perceptron tanulási algoritmusa a következő: 

 

3.57. ábra. A perceptron tanuló algoritmusa 
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A következőkben egy példán keresztül mutatjuk be a neurális hálózatok tanításának menetét.  

      

      

3.58. ábra. A tanulás folyamata 

Először egy igen egyszerű példán mutatjuk be a neuron alkalmazását a képfeldolgozásban. 

 

3.59. ábra. Éldetektálás 

A 3.59 ábrán látható alakzatnak a kontúrját kell meghatározni. Mivel az eredeti kép zajmentes 

a lehető legegyszerűbb élfelismerést használhatjuk; azaz minden olyan sötét pixel amelynek 

legalább egy szomszédja a nyolc közül világos kontúrpont. Ezt az alábbi konvolúciós maszkkal 

lehet meghatározni: 
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3.60. ábra. A perceptron kapcsolata képmezővel 

Az alakfelismerés egy tipikus alkalmazási területe a karakterek, nevezetesen a számjegyek 

felismerése. A módszer a posta, a bankok alkalmazzák levelek csomagok szortírozására, illetve 

a tranzakciós adatok automatikus rögzítésére. 

A következő példában ismertetett rendszer egy 16×16-os pixelből álló képeket használ fel be-

meneti adatként, amelyek egy előfeldolgozást követően kerülnek a neurális hálózat bemenetére. 

 

3.61. ábra. A kép előfeldolgozása 
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Mivel a számjegyek vonalszegmensekből állnak ezek előzetes felismerése jelentősen felgyorsít-

ja az osztályozást. Az előfeldolgozást ún. Kirsch maszkokkal végzik, amelyek a számjegyek 

függőleges, vízszintes és átlós irányú vonalszegmenseit emelik ki. Az így kapott négy képet 

8×8-as méretre normalizálva 256 bemenetű hálózatot kapunk. Az előfeldolgozott adatokat egy-

rétegű perceptronnal osztályozták, amelynek tanítása a többrétegű hálózatokhoz viszonyítva 

lényegesen gyorsabb. A perceptron alkalmazhatóságának előfeltétele a lineáris szeparálhatóság. 

Ennek megkönnyítésére a feladatot olyan részfeladatokra bontották, ahol egy-egy hálózatnak 

csak két osztály között kell különbséget tenni. A 10 számjegyet így 45 külön hálózat segítségé-

vel ismerik fel. A neuronok kimenetét 10 ÉS kapura vezették, melyek kimenete jelezte az egyes 

számjegyek felismerését.  

 

3.62. ábra. Előfeldolgozott számjegyek osztály egyrétegű hálózattal 

A számjegyfelismerés másik megoldása egy módosított többrétegű perceptron struktúrán alapul. 

Ebben az esetben a kézzel írott számjegyek 16x16 fekete-fehér pixelből álló képe közvetlenül 

a hálózat bemenetére kerül. A bemenetek három rejtett rétegen keresztül kerülnek a kimeneti 

réteg tíz elemére, amelyek rendre a 0-9 számjegyeknek felelnek meg. 

Az első két réteg a bementi kép különböző részeiben felismerhető tulajdonságok detektálásáért 

felelős. Az utolsó rejtett és a kimeneti réteg ezeknek az információknak a felhasználásával végzi 

az osztályozást. 

Az első rejtett réteg 12 darab 64 neuronból álló csoportot tartalmaz, amelyek mindegyike 

a bemeneti kép 5×5 pixelből állónégyzetével van kapcsolatban. A szomszédos neuronokhoz 

a bemeneti kép két pixellel eltolt szomszédos részletei tartoznak. A csoportok valamennyi neuron-

jának ugyanaz a bemeneti súlyozása, így a kép különböző részein ugyanazt a mintát detektálják. 

Az első rejtett réteg minden neuronjának 25 bemenete van. Ez a megoldás biztosítja kép egyes 

részeinek feldolgozását, és ugyanakkor jelentősen csökkenti a tanítandó paraméterek számát. 

A második rejtett réteg az elsőhöz hasonlóan az egyes részletekben rejlő tulajdonságokat ismeri 

fel és az első réteg megfelelő 5×5-ös mátrixaival áll összeköttetésben.  
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3.2. Ipari képfeldolgozó rendszerek felépítése, alkalmazási területei 

3.2.1. Ipari képfeldolgozó rendszerek általános jellemzői 

Az ipari képfeldolgozó rendszerek tömeges elterjedése a 90-es évekre tehető. Ezt a folyamat 

több tényező együttes hatása idézte elő. Elsőként azt az összegyűlt információt kell megemlíte-

nünk, mely a korábban használt, egyedi képfeldolgozó rendszerek alkalmazásának tapasztalata-

iból összegyűlt. Ezek alapján a felmerülő feladatok közül sokat standardizálni lehetett. Ezen 

kívül a kamerás rendszerek gyártói is felismerték, hogy a technológia akkor fog egyre szélesebb 

körben elterjedni, ha egyszerűen programozható, ipari kivitelű eszközöket adnak a mérnökök 

kezébe. Így ezeket az eszközöket általában menürendszer jellegű felületen egyszerűen be lehet 

állítani, programozni. Ezen kívül a készülékek kivitelét is az iparban megszokott szabványok-

hoz kellett igazítani, mely kisebb, robosztusabb kamerákat és PLC-hez hasonló, esetleg modulá-

ris felépítésű processzáló egységek megjelenéséhez vezetett. Mivel a képfeldolgozó rendszerek 

viszonylag nagy és gyors számítástechnikai kapacitást igényelnek, a hardverre vonatkozó fenti 

igények teljesíthetőségéhez a számítástechnikai alkatrészek egyre kisebbé válása is hozzájárult. 

A fejlődés következtében napjainkban az ipari képfeldolgozó rendszerek és az intelligens szen-

zorok közötti hatás egyre inkább elmosódik. A legegyszerűbb feladatokat végrehajtó ipari kép-

feldolgozó rendszereket általában csak vizuális érzékelőnek (vision sensor) nevezik. Fontos 

megjegyezni, hogy ezek az egyes rendszerek alkalmazhatósága erősen függ a rendelkezésre álló 

hardvertől és szoftvertől. Egy berendezés kiválasztásánál nem elsősorban az ár, hanem a hard-

ver és szoftver pontos jellemzői a döntők. Nem lehet például egy egyszerű, fix optikával ren-

delkező egyszerű mintafelismerést végző érzékelővel tetszőleges feladatot elvégezni. Követke-

zőkben az ipari képfeldolgozó rendszerek néhány jellegzetes kivitelét tekintjük át. 

3.2.2. Egyszerű vizuális érzékelők 

A legegyszerűbb ipari képfeldolgozó rendszereket vizuális vagy alakfelismerő érzékelőknek 

nevezik. A név marketing szempontból is fontos, hiszen az érzékelő szóval azt hangsúlyozzák, 

hogy a készülék beállítása nem bonyolultabb, mint egy korszerű érzékelőé. Az egyszerűség 

azonban magában hordozza a rugalmasság hiányának veszélyét. A képfeldolgozó rendszerekre 

általánosan igaz, hogy egy feladat az emberi szemlélő számára egyszerűnek, és az adott eszköz 

funkcionalitását figyelembe véve végrehajthatónak tűnik, azonban a képfeldolgozó berendezés 

beállítását mégsem lehet elvégezni, mivel a berendezés által „látott” képen, a kamera érzékelési 

jellemzőit figyelembe véve lehetnek olyan jellemzők (például csillogások, árnyékok), melyek 

az adott eszközzel a vizsgálatot lehetetlenné, vagy megbízhatatlanná teszik. Ezért célszerű, ha 

lehetőség van rá, beszerzés előtt egy hasonló bemutató rendszerrel vizsgálatokat végezni. 
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3.63. ábra. Omron ZFV vizuális érzékelő [20] 

A vizuális érzékelők tehát korlátozott, de egyszerű funkcionalitással rendelkeznek. Az 3.63. 

ábrán látható Omron ZFV típusú berendezés esetén 8 funkció közül választhatunk (mintá-

zat/alakzat/jelenlétének érzékelése, fényerő/karcolások/szennyeződés érzékelése, terület méret-

tűrésének érzékelése, szélesség mérettűrésének érzékelése, pozíció megfelelőségének érzékelé-

se, minta előfordulási számának ellenőrzése, felirat meglétének, karakter meglétének ellenőrzé-

se). Minden egyes funkció bináris eredményt szolgáltat. Ha a kamera előtt lévő területen a min-

ta megtalálható, illetve a terület mérettűrése a megadott határok között van, akkor a kimenet 

értéke „OK” (rendben), ellenkező esetben „NG” (no good – nem megfelelő). A funkciók prog-

ramozása egyszerűen, a konzol gombjai segítségével történik. A betanítás menetének egyszerű-

sége a 3.64. ábrán is látható. 
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3.64. ábra. Vizuális érzékelő egyszerű betanítása [20] 

Az egyszerű vizuális érzékelők működése során több akadályozó tényező is felmerül. Egyrészt 

a készülék működésének jóságáról körülményes visszajelzést szerezni, másrészt egy processzá-

ló egység egy beállítással csak egy funkciót tud végrehajtani, és annak is csak egyetlen bináris 

kimenete van. Ha ilyen igények merülnek fel, akkor bonyolultabb berendezésre van szükség. 

A működés jóságának utólagos elemzésére egyes készülékek képesek a működés közben látott 

képek mentésére, így ezekről utólag szemmel meg lehet állapítani, hogy a gép jól döntött-e. 

A vizuális érzékelők bonyolultabb és így drágább változatain pedig általában lehetőség van 

a különböző funkciók programba szervezésére. 
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3.2.3. Programozható vizuális érzékelők 

A következőkben bemutatásra kerülő Omron F210 típusú berendezés a programozható vizuális 

érzékelők közé tartozik. Memóriájában akár több száz soros programot is létre lehet hozni az 

előre beépített 81 funkció közül kiválasztott elemek paramétereinek beállításával. A készülék 

felépítése a 3.65. ábrán látható. Az F210 alapvetően egy központi egységből, és a hozzá csatla-

koztatható 1 - 4 kamerából áll. A kamerák többféle típusúak lehetnek, így általános és nagy 

sebességű alkalmazáshoz egyaránt meg lehet találni a megfelelő eszközt. Ezek a kamerák az 

előzőekben ismertetett ZFV készülékkel ellentétben tetszőleges optikával szerelhetők fel, így 

néhány négyzetmilliméteres vagy akár néhány négyzetméteres belátható tartománnyal is ren-

delkezhetnek, ami az alkalmazás lehetőségeit rendkívül kibővíti. A készülékhez a programozás 

során programozó konzolt és monitort lehet csatlakoztatni. Az F210-en rendelkezésre álló csat-

lakozók, a 3.66. ábrán láthatók. 

 

3.65. ábra. F210 típusú ipari képfeldolgozó rendszer felépítése [20] 
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3.66. ábra. F210 központi egységének részei [1] 

Az F210 által végrehajtható funkciók az alábbi főbb csoportokba oszthatók: 

Képkészítés és előfeldolgozás (Input image) 

Kamera pozíció kompenzáció (Position compensation) 

Mérési funkciók a képen (Measurement) 

Méréshez tartozó kiegészítő funkciók (Measurement support) 

Programelágazásokat megvalósító funkciók (Branch control) 

Eredmények továbbítása kimenetre (Results output) 

Eredmények megjelenítése kijelzőn (Results display) 

Nézzünk meg néhány funkcionális csoportot részletesebben, mely alapján képet alkothatunk 

azoknak a képfeldolgozási feladatoknak a köréről, melyekre a berendezés megoldást jelenthet. 

A képkészítési funkciókhoz maga a képkészítési parancs és a forrásul szolgáló kamera kiválasz-

tása tartozik. A készülék egyszerre egy kamera képét tudja feldolgozni, több kamera esetén az 

egyes kamerák képének feldolgozása szekvenciálisan történhet. A kép „útját” a 3.67. ábra 

szemlélteti. Az ábrán látható, hogy a kép egy vagy több szűrési művelet után kerül az Image 0 

vagy 1 számú memóriaterületre. Ezután a képet a két memóriaterület között az igényeknek 

megfelelően, többször is át lehet oda-vissza szűrni. 
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A szűrésre 3×3-as vagy 5×5-ös mátrixot lehet beállítani. A szűrésre használt mátrix felépítése 

nem lehet tetszőleges, 9 előre beállított funkció (simítás, élkiemelés, dilatáció, erózió, medián 

szűrő, élkiemelés...) közül lehet választani. 

A konvolúciós szűrőkön kívül az előfeldolgozási eljárások közé tartozik a háttérelnyomás al-

kalmazása is. Ezzel a funkcióval megadható a képre egy alsó és felső fényesség kód mint határ-

érték. A képen a határok állításával az alsó határnál sötétebb területek feketék, a felső határnál 

világosabb területek pedig egyenletesen fehérek lesznek. Ez az eljárás sok esetben segít, hiszen 

a háttérről eltünteti az éleket, mintákat, mely esetleg a lényeges képrészeken alkalmazott felis-

merő programot zavarná. 
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3.67. ábra. F210 képkészítésének struktúrája [20] 

A képfeldolgozási feladatoknál problémát okozhat, hogy a vizsgált objektum pontos pozíciója 

nem biztosítható. Ez a program későbbi részében jelenthet nehézséget, ha ott olyan utasításokat 

használunk, melyek egy szűk képterületen dolgoznak. A kamera pozíció kompenzációs 

(Position compensation) utasítások az éppen látott kép objektumainak eltolását és elforgatását 

adják meg a betanított képhez képest (lásd 3.68. ábra). Az X és Y irányú eltolás, illetve az elfor-

gatás adatait felhasználva, ezután a következő eljárások kereső területeit a megfelelő módon 

transzformálni lehet. A kompenzáló eljárás többféle alakzat felismerési módszeren is alapulhat. 

A legegyszerűbb a kép bináris szegmentálását követően a fehér folt geometriai adatainak (súly-

pont, elforgatás) meghatározása. Ezen kívül lehetőség van az éldetektált kép éleivel megadni a 

viszonyítási pontokat, de a „Model Position Compensation” paranccsal tetszőleges képrészlet is 

betanítható, és kereshető az aktuális képen. Itt szükség lehet a minta elforgatottjának keresésére 

is, melyet megfelelő paraméterezéssel engedélyezni lehet. 



92 IDENTIFIKÁCIÓS RENDSZEREK 

www.tankonyvtar.hu © Bohács Gábor, Hermann Gyula, BME 

 

”X” eltolás 

”Y
” 

el
to

lá
s 

orientációs szög 

 

3.68. ábra. Kamera pozíciójának és orientációjának kompenzációja 

Az ipari képfeldolgozó rendszerek alkalmazási területeit a beprogramozható mérő funkciók 

alapvetően meghatározzák. Az F210 több különböző elven alapuló mérési eljárást használ [21]. 

Ezek a programozás során nem különülnek el, mindegyik eljárást több funkció is használhatja. 

Tovább nehezíti az áttekintést, hogy vannak olyan funkciók is, melyekben több kereső eljárás is 

megjelenik. A mérő funkciók az alábbi csoportokba oszthatók: 

 folt jellemzőinek mérése a binárisan szegmentált képen, 

 egy mintával, előre betanított szürkeárnyalatú minta jellemzőinek  

 keresése a képen pixeles, vagy egy pixel alatti pontossággal, 

 többmintás keresésen alapuló, osztályozás jellegű funkció, 

 él kódokkal megadott minta keresése 

 speciális alakzatok (sarkok, élek, körök, ívek keresése az éldetektált képen, 

 karakterfelismerő funkció 

A következőkben tekintsük át az egyes funkciók működését és jellemzőit részletesen. 
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Folt jellemzőinek mérése a binárisan szegmentált képen 

A binárisan szegmentált foltok jellemzőinek megállapítására a „Binary Defect” funkció szolgál. 

Alkalmazhatóságának elsődleges feltétele, hogy a vizsgált objektumnak megfelelő folt a képen 

binárisan szegmentálható legyen, tehát egyértelműen meg lehessen határozni a képen olyan 

minimális és maximális fényesség értékeket, melyek közé a folt képpontjainak fényessége bele-

esik. Az utasítás beállítása során invertálásra is van lehetőség, tehát eredetileg sötét folt is ke-

reshető a világos háttéren. A „Binary Defect” ezen kívül olyan átszínező funkciókat is használ 

az előfeldolgozás során, mellyel a folton belüli sötét folt eltüntethető, illetve konkáv folt belseje 

kitölthető (lásd 3.69. ábra). 
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3.69. ábra. Profil kitöltés hatása binárisan szegmentált képen 

Az előfeldolgozás után kerülhet sor a kiválasztott fehér folt paramétereinek meghatározására. 

A parancs a fehér terület súlypontjának X és Y koordinátáját, vagy a folt területét, esetleg a folt 

főirányának szöghelyzetét vizsgálja (lásd 8. ábra). Abban az esetben, ha a keresett paraméter 

a megadott határok között van, akkor a parancs kimenete OK, egyébként NG (No good = nem 

megfelelő). 

 

 

folt súlypontja folt 

főtengely 

orientációs  

szög 

 

3.70. ábra. Binárisan szegmentált folt geometriai adatainak szemléltetése 
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Egy mintával, előre betanított szürkeárnyalatú minta jellemzőinek keresése a képen pixeles, 

vagy egy pixel alatti pontossággal 

Bonyolultabb objektum esetén ennek képe gyakran nem különíthető el a háttértől egyszerű 

szegmentálással. Ekkor a felismerni kívánt képrészletet mint általános szürkeárnyalatú modellt 

kell megadni. Ezt a keresési eljárást például a „Rotation Positioning” funkció használja, mely-

nek kimenő adatai a referencia pont koordinátái, és a modell elforgatási szöge az eredetihez 

képest. A parancsnál meg kell adni a kereséshez tartozó szögtartományt és a keresési lépésközt. 

Ennek megfelelően az eljárás legenerálja az elforgatott modelleket, és ezeket is keresi a képen. 

Minél nagyobb a tartomány, illetve aprólékosabb a lépésköz, a futás annál hosszabb időt vesz 

igénybe. A túlságosan elnagyolt keresés viszont kedvezőtlen esetben nem ismeri fel az elforga-

tott mintát. 

 

0 -15 -30 -45 15 30 45 
 

3.71. ábra. Elforgatott kereső minták 

A funkció által meghatározott objektum pozíciót pixelnél finomabb felosztásban is le lehet 

kérni. Ezzel a felismerés pontossága akár a duplájára is növekedhet. A szöghelyzetet szintén 

interpolációs eljárással akár 0,01 fok pontossággal is kiadhatja. 
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Többmintás keresésen alapuló, osztályozás jellegű funkció 

Az egyszerűbb ipari képfeldolgozó rendszerek egyik nagy hátránya volt az egyedi fejlesztésű 

rendszerekhez képest az minták kijelöléssel történő megadásából fakadó korlátozott mintafel-

ismerő képesség. A működést ebben az esetben ugyanis alapvetően befolyásolta, hogy mi volt 

a betanításnál használt „etalon” minta. Ha ez az ideálistól eltér – és ezt csupán a kép alapján 

megítélni nem lehet – akkor a kép ideális mintával történő összehasonlítása is torzított ered-

ményt ad. Az egyedi fejlesztésű rendszereknél lehetőség van aprólékos, heurisztikus algoritmu-

sok megadására, melyek a felismerő képességet javítják. Erre az ipari képfeldolgozó rendszerek 

egyszerű programozó felületén keresztül nincs lehetőség. A felismerő képesség javítására 

egyetlen lehetőség van, mégpedig a több minta megadása. 

Ilyen betanító eljárást alkalmaz többek között a „Flexible Search” eljárás. Ez a funkció olyan 

esetekben használható, amikor a felismerni kívánt objektum képe nagymértékben változik, így 

egy minta betanítással nem lehet pontosan leírni. A „Flexible Search” számára több modell 

esetén a keresés nemcsak a kézzel megadott minták alapján történhet, hanem az eljárás képes 

a megadottakon alapuló interpolációs minták előállítására is, és ezeket is felhasználni a keresés 

során, mely nagymértékben növeli az eljárás hatásosságát. A 3.72. ábrán például különböző 

nyomtatási minőségben készült címkék láthatók, melyek egy modellként történő kezelésére 

a funkció különösen alkalmas.  

  

Modell 

 

3.72. ábra. Különböző nyomtatási minőségben készült betanító minták 
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Él kódokkal megadott minta keresése 

Az él kódokon alapuló keresési eljárások fontos változást hoztak az ipari képfeldolgozó rend-

szerek működésében. Az eddig bemutatott eljárások alapvetően a modell és a kép közötti pixe-

lenkénti korrelációval dolgoztak. Mivel a gépészetben az éles határfelületek (alkatrészek határo-

ló élei, furatok széle) pontos felismerése igen fontos, logikusnak látszik olyan eljárás alkalma-

zása, mely az élek összehasonlítását megbízhatóan végzi. Az „Edge Code Model Search” eljá-

rás a betanított modellt keresi a teljes képen. A betanulás során a funkció éldetektálást végez, és 

a modell az élpontokból fog állni. Ez olyan esetben nagyon előnyös, mikor csak egy bizonyos 

kontúrt keresünk a képen, viszont a belül lévő terület lényegtelen, és erősen változhat. Az él 

kódos modell képzésre mutat példát a 3.73. ábra.  

 

Kontúr modell Teszt: OK Eredeti betanító kép 
 

3.73. ábra. Betanítás és tesztelés él kód alapján 

Speciális alakzatok keresése az éldetektált képen 

Az előzőekben ismertetett él kódos eljárás során a program minden egyes képponthoz hozzá-

rendelte az adott hely környezetében alkalmazott élszűrés eredményéből számított él irány érté-

két (lásd 3.74. ábra).  

 3x3-as képterület 
élszűréshez 

Él iránya Bemeneti kép 
 

3.74. ábra. Él irányának meghatározása adott pixel környezetében 

Ezzel lehetővé vált, hogy a gyakran keresett minták felismerése nagyobb biztonsággal történjen. 

Ezen kívül az eljárás segítségével lehetőség van olyan mérések végrehajtására is, mint például 

egy kör közepének meghatározása, az élpontokban számított él irányokból mért merőleges 

vonalak metszéspontjaiból (3.75. ábra), vagy két él metszéspontjának meghatározása a kontú-

rok él pontjainak segítségével. 
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Élszűrés eredménye Kör közepének 

meghatározása Bemeneti kép 
 

3.75. ábra. Kör közepének meghatározása él kódok segítségével 

Karakterfelismerő funkció 

Az iparban gyakran van szükség karakterfelismerésre. Ilyen feladat lehet például egy terméken 

látható szavatossági idő felismerése. Eredménye nemcsak a felirat meglétének vizsgálata lehet, 

hanem szükség esetén a felismert szöveget is továbbítania kell, illetve össze kell tudni hasonlí-

tani egy referencia karakter sorozattal, mely alapján, egyezőség esetén a „OK” eredményt kell 

szolgáltatnia. 

Ezt a komplex feldolgozást és összetett eredmény szolgáltatást az F210 esetén a „QUEST 

Optical Character Verification” eljárás végzi. Megjegyezzük, hogy a készülék rendelkezik kü-

lön karakter felismerését végző utasítással is, melynek beállítása a QUEST-nél jóval egysze-

rűbb, de megköveteli, hogy csak egyetlen karakter legyen a képen. A karakterfelismerő funkci-

ók számára nem szükséges az egyes karaktereket betanítani, az eljárás gyakran alkalmazott 

betűtípusokat (félkövér és dőlt karakterek is) már ismeri. Karakterkészletébe a nagybetűk, 

a számjegyek és a speciális elválasztó karakterek tartoznak bele. 

A funkció programozásának első lépésében a kép bináris szegmentálását kell elvégezni. Fontos, 

hogy a karaktersorozat elemei egyszínűek (például fehér) legyenek az eltérő színű háttéren). 

A funkció ezen kívül a háttér kiegyenlítését (3.76. ábra), illetve elforgatott szöveg kezelését is 

lehetővé teszi. 

 

Változó háttér Háttérelnyomás 
eredménye 

Bemeneti kép 

 

3.76. ábra. Háttérelnyomás hatása 

A bináris szegmentálás után a karaktersorozat keresési módszerének meghatározása következik. 

A szöveg kiválasztása történhet karakterenkénti kiválogatással (3.77.a. ábra), vagy speciálisan 

pont (Dot) karakterek felismerésével (3.77.b. ábra). Különösen rögzített hosszúságú karakterso-

rozatok felismerésére alkalmas az a keresési módszer, mely a karakterlánc jobb (illetve bal) 

oldaláról a megadott számú karaktert szolgáltatja eredményként (3.77.c. ábra). 
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keresési tartomány 

 

3.77. ábra. Beállítható karakterlánc keresési módszerek 

A funkció beállításának következő lépésében az esetleges zajelnyomási funkció és a felismerés-

hez használt karakterkészletek megadása történik. Ezután kell a speciális karakterek jellemzőit 

beállítani. Vannak ugyanis olyan karakterek: vessző, aposztróf, kötőjel, melyek felépítése ha-

sonló, viszont karakter kódjuk más. Az egyes karakterek soron belüli függőleges pozícióját 

külön ablakban kell megadni (3.78. ábra). 

    
 

3.78. ábra. Speciális jelek soron belüli jellemzőinek megadása 

A QUEST funkcióba megadható a hasonló karakterek kezelésének módja is. Az alfenumerikus 

karakterkészletben 5 könnyen összetéveszthető karakter pár van: B/8, O/D, 0/D, S/5, és I/1. Ha 

a feliraton csak a párok közül csak az egyik fordulhat elő (például tudjuk, hogy számok vannak 

a feliraton, így „S” karakter nem lehet) akkor ezt a karaktert le lehet tiltani. 

A keresési tartományt egyetlen téglalapként is meg lehet adni, de külön minden karakterre is. 

Lehetőség van továbbá referencia karakterlánc megadására is, melynek segítéségével az F210 

szöveg egyezőséget vizsgálhat. Ilyen vizsgálatra található példa a 8.2 fejezetben. A funkcióban 

karakterenként és minden karakterre általánosan is meg lehet adni az elfogadási határt. Ezen 

kívül meg lehet adni azt a minimális különbséget is, mely a legvalószínűbb és a második legva-

lószínűbb karakter között érzékelhető (lásd 3.79. ábra). 
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Elfogadási határ 

1. és 2. legvalószínűbb 
minta különbsége 

 

3.79. ábra. Elfogadási határ beállítása 

Az előzőekben bemutatott mérési funkciók alkalmazását kiegészítő funkciókkal (Measurement 

support) tehetjük még összetettebbé. Ide tartoznak a mérési funkciók eredményeit kombináló 

kalkulációs eljárások (Calculation), melyekkel lehetőség van az eredményeket még az F210-en 

belül tovább feldolgozni, és így továbbítani. A „Set unit data” paranccsal pedig más utasítások 

paramétereit (például kereső ablak elhelyezkedése) lehet a programon belülről megváltoztatni. 

Érdekes kiegészítő funkció a „Trend Monitor”. Ez a mérési eredmények alakulását jelzi folya-

matosan (lásd 3.80. ábra). Az utolsó 1000 mérés eredményéből (például a képen látható minta 

hasonlósága a betanult modellhez képest) következtetni lehet a mérési feltételek megváltozásá-

ra, illetve a hibák előfordulásaira. 

 

Felső elfogadási határ 

Figyelmeztető jelzés 

Felső figyelmeztető határ 

Alsó elfogadási határ 

Alsó figyelmeztető határ 

 

3.80. ábra. Elfogadási határ beállítása 

Az F210 utasításai között lehetőség van programelágazások megvalósításra is. Alapvetően 

kétféle elágazás programozható be: a „Branch” paranccsal megadható, hogy a program futása 

mely szubrutinban folytatódjon. A vizsgált feltétel valamely korábbi utasítás eredménye lehet. 

A „DI Branch” parancs ezzel szemben külső „input” jel alapján folytatja a programot a megfe-

lelő szubrutinban. Az elágazások ott hasznosíthatók jól, ha egy készüléknek többféle alapvetően 

különböző képfeldolgozási feladatot is el kell végezni, viszont először saját magától vagy külső 

bemenő jel által el kell döntenie, hogy melyik programrészre van szükség.  
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Ezen kívül az F210 számos adat output funkcióval is rendelkezik, melyeknek segítségével 

a mérés eredményeit a képernyőre, a soros portra, illetve a párhuzamos port kijelölt bitjére ki 

lehet adni. 

Végezetül, a funkciók ismeretében foglaljuk össze azokat a feladatokat, melyek az F210 alkal-

mazási területeit jelentik: 

 Pozícionálás bináris és szürkeárnyalatú, illetve él kód modellek alapján. 

 Objektumok orientációjának vizsgálata. 

 Osztályozási feladatok, objektumok meglétének vizsgálata. 

 Objektum képén végzett mérések, összesítések. 

 Objektumok felületi hibáinak vizsgálata. 

 Külön karakter- és karakterlánc felismerése. 

3.2.4. Háromdimenziós vizuális érzékelők 

Az ipari kivitelű háromdimenziós vizuális érzékelők már a XXI. század vívmányai közé tartoz-

nak. Két alapvető típusát különböztetjük meg. Az első kivitel stereo kamerákat használ, a ké-

szülék funkcionalitása pedig támogatja a két kamerák egyszerű kalibrálását és a háromdimenzi-

ós mérést (lásd 3.81. ábra). A berendezés segítségével akár nagy távolságról is végezhető kép-

részletek háromdimenziós mérése, így rések és kiemelkedések vizsgálata, alkatrészek pontos 

orientáció mérése egyaránt elvégezhető. 

 

stereo kamera 

 

3.81. ábra. Háromdimenziós ipari képfeldolgozó rendszer [22] 

A másik típus egy kamerát használ, mely hozzá képest szög alatt kibocsátott, a lézerszkenner-

hez hasonló pásztázó lézer fény detektálására képes. A pásztázó lézer fény a felismerni kívánt 

felületen egy szkennelés alatt egy vonalat fut be, mely a háromdimenziós felületen térgörbének 

látszik. A kamera egy lépésben ennek a térgörbének az alakját ismeri fel. A rendszer működé-

séhez szükséges, hogy az objektum a lézer pásztázási irányára merőlegesen mozduljon el. 

A rendszer különösen alkalmas olyan feladatokra, melyek során bonyolult geometriájú felülete-

ket kell mozgás közben összehasonlítani. 
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kamera 

lézer 

 

3.82. ábra. Pásztázó lézeres ipari képfeldolgozó rendszer [25] 
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4. Vonalkódos azonosítástechnika 

4.1. Vonalkódos azonosító rendszerek fejlődése 

Vonalkódok alatt géppel, optikai úton olvasható jeleket értünk, melynek rendkívül különböző 

típusai fejlődtek ki. Maga a vonalkód név sem írja már le pontosan az alkalmazott szimbólumo-

kat, hiszen időközben megjelentek olyan azonosítók is, melyeken egyetlen vonal sem látható. 

Sőt megjelent már olyan „vonalkód” is, mely háromdimenziós technikával készül, így ennek 

leolvasását a hagyományos, kontraszt alapján működő eszközökkel nem is lehet elvégezni. 

Jelenleg a logisztika különböző területein világszerte a vonalkód jelenti a legelterjedtebb azono-

sítási technikát. Sikerét több tényezőnek köszönheti. Elsőként azt kell kiemelnünk, hogy 

a vonalkód volt az első globális szabványokkal rendelkező azonosítási technika, ami garantálta, 

hogy a világ egyik részén létrehozott vonalkódot egy másik kontinensen lévő olvasó is el tudott 

olvasni. A vonalkódok legegyszerűbb kivitelei, pedig olcsók, egyszerűen, többféle nyomtatási 

technikával előállíthatók. Az általános célú nyomtatók alkalmazásával, pedig a vonalkódot 

könnyen ki lehet egészíteni ember által is olvasható információval. A fejlődés során számos 

különféle vonalkód típus alakult ki, ezek közül a legfontosabbakat tekinti át a következő rész. 

 

4.1. ábra. Woodland által szabadalmaztatott körszimmetrikus optikai kód 

A vonalkódtechnika kezdete a második világháború utáni időszakra tehető. 1949-ben N.J. 

Woodland és munkatársai szabadalmaztattak egy optikai úton olvasható kör formájú vonalkó-

dot, amelynél az egymás mellett elhelyezkedő vékony és vastag vonalak, valamint az őket elvá-

lasztó közök hordozták az információt. Az ötlet, hogy az információt a jelek szélessége szolgál-

tassa a Morse-jelekből származik (lásd 4.2. ábra), a papíron történő megjelenítés alapját pedig 

a régi hangos filmek szélére nyomtatott, változó mértékben átlátszó jelek képezték, melyeket 

átvilágítva a hangszóró az átjutott fény mennyiségével arányos jelet adott ki. 
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4.2. ábra. Morse ABC 

A vonalkód technika elterjedését e leolvasó berendezések technológiai fejletlensége késleltette. 

Miután sikerült létrehozni a megbízható, olcsó lézerszkennereket, már semmi sem állhatott az új 

azonosítási technika útjába. Az első jelentősebb szabványosítási törekvés 1970-re tehető, ami-

kor az amerikai szupermarketek ad hoc bizottságot hoznak létre az univerzális termékkód kiala-

kítására. Így 1970-ben megkezdődhetett a kiskereskedelmi termékek azonosítására alkalmas 

UPC kód bevezetése [2]. 1970-ben jelent meg a Plessey kód is, amelyet több könyvtár is alkal-

mazott könyvazonosító rendszerében. Ipari feladatokra a „kettő az ötből” kód terjedt el, majd 

ennek továbbfejlesztéseként az átfedéses változat is. 1974-ben fejlesztették ki a CODE 39-et, 

amely ezután széles körben terjedt el ipari feladatokra. 1977-ben került elfogadásra az EAN 

szimbolika, amely lényegében az UPC kód európai változatának tekinthető. Ma a legáltaláno-

sabban használt vonalkód típusok a CODE 39, 2/5 átfedéses, Codabar, CODE 128, EAN/UPC. 

A vonalkódok egyik fő hátránya, hogy információtartalmuk korlátozott volt, hiszen az a vonal-

kód hosszával egyenesen arányos volt. A probléma kiküszöbölésére jöttek létre a kétdimenziós 

vonalkódok. Ezeknek első típusát az Intermec fejlesztett ki (Code 49) 1987-ben. A Code 49 

lényegében egymás fölé nyomtatott egydimenziós vonalkódokból áll, minden sor végén elle-

nőrző karakterrel, A kód leolvasását speciális lézerszkennerrel vagy CCD olvasóval lehet elvé-

gezni. 

 

4.3. ábra. Code 49 

A vonalkódos azonosítástechnika fejlődése napjainkban is folyamatos. Az új fejlesztési törek-

vések alapvetően három irányba mutatnak. A sokszínű jeleket is feldolgozni képes új CCD 

érzékelőket felhasználva, a vonalkódok között is megjelentek a sokszínű vonalkódok. A 4.4. 

ábra egy ilyen, kétdimenziós vonalkódra mutat be példát. Ennél a kódnál az alkalmazott színek 

növelése az információtartalom ugrásszerű növekedését eredményezi. 
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HCCB     Ultracode 

4.4. ábra. Színes vonalkódok [31][29]  

A másik fő fejlesztési irány a kódhordozókat érinti. Ezen a területen az egyik fontos törekvés, 

hogy a címkén lévő információt többféle technikával is lehessen azonosítani. Igen gyakori az 5. 

ábrán lévő megoldás [28], melynél a címke ugyanazt az információt tartalmazza vonalkód és 

RFID azonosító formájában. A címke előállításához természetesen olyan speciális nyomtató 

szükséges, mely a vonalkód nyomtatása mellett a kódhordozóban lévő RFID transzponder írását 

is elvégzi. 

 

4.5. ábra. RFID transzponderrel ellátott vonalkódos azonosító címke 

 

4.6. ábra. ShotCode 
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A harmadik fejlesztési terület a vonalkódos technika használati körének kiterjesztését célozza 

meg. Az előző két iránytól eltérően, melyek az elhelyezhető információ mennyiségének és 

a kódhordozó jellemzőinek fejlesztését célozták meg, fontos a leolvasók kérdése is. Mivel 

a mindennapi személyes használatra a jelenleg alkalmazott ipari és kereskedelmi leolvasók túl 

költségesek, olyan kódok kezdtek el terjedni, melynek információtartalmát magánszemélyek 

mobiltelefonjai (kamerával és megfelelő szoftverrel rendelkező típusok) is olvasni tudják. Ezál-

tal olyan új alkalmazások váltak lehetővé, melyekkel papírról, LCD monitorról közvetlenül le 

lehet olvasni mobiltelefonnal a kódot, mely alapján az Internetre csatlakozó telefon a feldolgo-

zott információ alapján Internetes tartalmakat érhet el. Ilyen vonalkód például a viszonylag kis 

információtartalmú, könnyen és megbízhatóan felismerhető ShotCode (4.6. ábra). 

4.2. Vonalkódok általános felépítése és azonosításának elve 

A következőkben a leggyakoribb, egydimenziós vonalkódok általános felépítését ismertetjük 

[28]. 

Bevezető

világos m ező

Záró világos

m ező

Sötét vonal V ilágos  köz

Vonalkód

m agassága

Kezdő  szélje l        E lválasztó je l        Ada tje l Záró szélje l

Szem m el

olvasható

szám ok

 

4.7. ábra. Vonalkódos azonosító részei 

A vonalkódok legkisebb alkotórészei az elemek. Ezek kétféle színűek lehetnek (sötét és vilá-

gos). A sötét szín valójában az olvasó berendezéssel összhangban, a fényt elnyelő, a világos 

pedig a fényt visszaverő elemet jelent. Az elemek szélessége változó, a legvékonyabb elem 

szélességének (a modulszélességnek) egészszámú többszöröseként határozható meg. 

A vonalkód elemek a szimbológia szempontjából alapvető jeleket alkotnak. A jelek többféle 

funkciót is elláthatnak. Legfontosabbak az adatjelek, amelyek az információt hordozzák. Az 

adatjelek között a vonalkód típustól függően elválasztó jelek is lehetnek. Ez leggyakrabban egy 

elemet jelent (CODE 39 esetén 1 db vékony világos köz), de hiányozhat is (pl. EAN 13). 

A vonalkódot általában kezdő és záró széljelek határolják, amelyeknek hossza általában egy 

adatjel megegyezhet (pl. CODE 39), de ennél rövidebb is lehet. A jeleket általánosan karakter-

nek nevezik. 

Sok esetben a vonalkód utolsó adatjele ellenőrző jel feladatot lát el. Ebben az esetben ez a ka-

rakter az előzőkből van képezve, és a hibamentes leolvasás ellenőrzésére szolgál. Példaként 

említhető a CODE 39 vonalkód esetében alkalmazható ellenőrző karakter, melynek értékét az 

adatjel sorszámok összegének 43-mal történő maradékos osztásával kapunk. 

A leolvasást a vonalkód előtt található bevezető és záró világos mező segíti, amelyeknek mini-

mális hossza szabványban rögzített. Ugyancsak szabványok írják elő a vonal-kódok magassá-
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gának értékét is, ezt azonban több tényező is befolyásolja, pl. az érintkezéses és érintkezés nél-

küli leolvasás módja. 

A vonalkódok kialakításánál fontos követelményként jelentkezett, hogy nem ideális leolvasási 

körülmények között is megtörténjen az azonosítás, ami például a kód és a leolvasó távolságának 

és szögének változatosságát jelentheti. Ennek érdekében ki kell emelnünk a vonalkódok ön-

szinkronizáló (self-clocking) tulajdonságát, amely azt jelenti, hogy az egyes vonalkód karakte-

rek modulhosszúsága, illetve a vonalak és közök száma egyaránt rögzített.  

A leolvasás szempontjából fontos a vonalkód olvasási irányának a meghatározása is. Ez két 

módon lehetséges: vagy a vonalkód elejére és végére különböző Start és Stop karaktereket he-

lyezünk, vagy pedig a lehetséges kódszavak közül azokat, amelyek tükörképei egymásnak, csak 

az egyiket használjuk fel. 

4.3. Vonalkódon lévő információ kódolásának alapjai 

Az árun / egységrakományon elhelyezett információ a vonalkódon kódolt formában jelenik 

meg. Kódolásnak azt az eljárást nevezzük melynek során valamely „X” jelkészlet elemeit, egy 

„Y” jelkészlet elemeihez rendeljük. Kódolásra akkor van szükség, ha az eredeti információ 

tömörítésére, titkosítására van szükség, vagy a sérülésekkel szemben kell ellenállóbbá tenni. 

Példaként vonalkódos azonosítás esetén a tárolandó információt először karakteres formába kell 

konvertálni, amely a vonalkód előállítása során ismét kódoláson megy keresztül: a karakteres 

információ a vonalkódon a sötét színű vonalak és világos színű közök eltérő szélességében 

ismét kódolva jelenik meg. Az első kódolást a logisztikai információs rendszer, illetve a hozzá 

kapcsolódó szoftver végzi, a másodikat a vonalkódot nyomtató eszköz végzi el az alkalmazott 

szimbológia szerint. 

A vonalkódok olvasásakor az előbbi művelet inverze, a dekódolás történik. Az első dekódolást 

maga a vonalkód dekódoló berendezése végzi, amely visszaállítja a kódhordozón feltüntetett 

karakteres információt. Ez a karakterekből álló információ az irányító rendszerben lesz ismét 

dekódolva, majd összerendelve a megfelelő objektummal. Ezt az utóbbi dekódolást az elsőtől 

külön választva kezelik, mivel ez már adatfeldolgozási feladatként is értelmezhető. A kódolási 

és dekódolási műveletek vonalkód esetén a 4.8. ábrán láthatók. 

 

4.8. ábra. Vonalkód információtartalmának kódolása és dekódolása 

A következőkben vizsgáljuk meg részletesen a vonalkódon látható információ kódolását. Egy 

sötét és világos elemekből álló vonalkód a leolvasó berendezés számára először nem karakteres 
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formában jelenik meg, hanem bináris 0 illetve 1 jelek sorozataként. A bináris számok és a vona-

lak / közök szélességének összerendelése alapján az összes vonalkód az alábbi két csoportba 

tartozhat. 

Az egyik fő csoportot NRZ (Non-Return-to-Zero) kódoknak nevezzük. Ebben az esetben a kód 

egyenlő szélességű elemekre van felosztva. Bináris „0” információ esetén a modul színe vilá-

gos, „1” esetén pedig sötét. Így a kód úgy jelenik meg, mintha változó szélességű, sötét és vilá-

gos vonalak illetve közök váltakoznának. Vonalkódos alkalmazás esetén az egymást követő, 

egyszínű modulok száma nem lehet tetszőleges: például a később bemutatásra kerülő EAN 13 

valójában egy (7,2) NRZ kód, ami azt jelenti, hogy két egymást követő vonal – köz pár modul-

jainak vastagságát összeadva, mindig 7 modult kapunk. Bár az ilyen megkötések csökkentik a 

képezhető vonalkód karakterek számát, a leolvasás változó távolsága, és a különböző méretű 

vonalkódok miatt az önellenőrzés szempontjából erre szükség van. 

A másik fő csoportot az úgynevezett szélesség kódok képezik. Nevüket onnan kapták, hogy az 

egymást követő elemek szélessége kétféle értéket vehet fel: vékony, ha a kód adott helyén „0”, 

illetve vastag, ha „1” szerepel. Ezt a kódolást alkalmazva sem lehet tetsző-leges számú bináris 

„1” a kódszóban; ezek száma az egyes karakterek egységes hossza miatt, meghatározott. Példá-

ul a CODE 39 vonalkódban egy karakteren belül mindig három darab széles és 6 darab keskeny 

elem található, ezért ezt (9,3) szélesség kódnak nevezzük. 

A 4.9. ábrán a két fő kódolás összehasonlítását egy példán keresztül mutatjuk be. Az ábrából 

látható, hogy ugyanaz a kódszó NRZ kódban kevesebb helyet igényel, mint a szélesség kód (kb. 

30%-al rövidebb az NRZ kód, ha a modulszélesség a két kódnál azonos [30]). Ez azonban nem 

okozza a szélesség kódok kiszorulását, hiszen a leolvasónak ebben az esetben csak két eltérő 

szélességű elemet kell megkülönböztetnie, ami a leolvasás biztonságát növeli. Az NRZ kódok 

jellemző alkalmazási területe a közvetlen kereskedelmi áruazonosítás, amikor a kód elhelyezé-

sének területigénye a csomagoláson lényeges. Ebben az esetben a leolvasást kézi leolvasókkal 

végzik, melyeknél az olvasás nagyobb rugalmassága kompenzálja a viszonylag nehezebb ol-

vashatóságot. A szélesség kódok ezzel szemben az automatikus anyagmozgató rendszerek azo-

nosítási pontjainál alkalmazhatók előnyösen, mert ezeknél a sikertelen leolvasás a rendszerben 

emberi beavatkozást tesz szükségessé, mely a rendszer időleges leállását okozhatja, így nagy 

veszteséggel jár. 

 

1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 

NRZ kód Szélesség kód 

Hossz: 9 m odul Hossz: 13 m odul (2:1 e lem arány esetén)  

 

4.9. ábra. Kódolási példa NRZ és szélesség kódokra 

A bináris számsorozatot a vonalkódok nem közvetlenül, hanem karakterekbe szervezett formá-

ban ábrázolják. Az egyes karaktereknek megfelelő bináris számsorozat a vonalkód szimboló-

giából következik. Példaként tekintsük a Code 39 karakterkészletét (4.10. ábra). 
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K arakter Felépítés  Vonalak Közök  

1                            10001 0100 

2                           01001 0100 

3                           11000 0100 

4                           00101 0100 

5                           10100 0100 

6                           01100 0100 

7                           00011 0100 

8                           10010 0100 

9                           01010 0100 

0                           00110 0100 

A                            10001 0010 

B                            01001 0010 

C                            11000 0010 

D                            00101 0010 

E                           10100 0010 

F                           0100 0010 

G                            00011 0010 

H                            10010 0010 

I                           01010 0010 

J                           00110 0010 

K                            10001 0001 

L                           01001 0001 

M                            11000 0001 

N                            00101 0001 

O                            10100 0001 

P                           01100 0001 

Q                            00011 0001 

R                            10010 0001 

S                           01010 0001 

T                           00110 0001 

U                            10001 1000 

V                           01001 1000 

W                            11000 1000 

X                           00101 1000 

Y                           10100 1000 

Z                           01100 1000 

-                           00011 1000 

.                           10010 1000 

_                           01010 1000 

                            00110 1000 

$                                   00000 1110 

/                                   00000 1101 

+                                   00000 1011 

%                                    00000 0111 

  

4.10. ábra. Code 39 karakterkészlete [28] 

A Code 39 esetén minden karakter 5 sötét színű vonalból és 4 világos színű közből áll. A kilenc 

elem közül 3 széles, 6 keskeny. Innen kapta nevét is, a „39” szám a (9,3) szélesség kódra utal. 

Ez a felépítés elvileg 84 lehetséges karakter kódolását tenné lehetővé, azonban a CODE 39 

összesen 43 különböző karaktert használ. Ezek közül 39 karakter két sötét színű széles vonalat 

és egy világos színű széles közt, 4 pedig 3 világos széles közt tartalmaz. A karakterek között 

vékony, világos elválasztó köz található. A kód tetszőleges számú információt hordozó karak-

terből állhat, amelyet elölről és hátulról egy-egy START-STOP (*) jel határol. A CODE 39-ben 

az utolsó „*” karakter előtt gyakran egy ellenőrző karakter áll, melynek használata azonban 

nem kötelező. 
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Vonalkódok olvasása során a legnagyobb problémát nem az olvashatatlan kódok, hanem a téves 

olvasás jelenti, mivel ez a nyilvántartásban nehezen visszakereshető problémákhoz, az identifi-

káció eredménye alapján történő anyagtovábbításban pedig akár anyagi kárral is jár. Ilyen eset 

következhetne be, ha például egy megmunkálógép előtti hibás azonosítás során egy másik 

munkadarabnak megfelelő program indulna el. 

A vonalkódok esetén a szélesség kódok olvashatók megbízhatóbban. Ezen felül a karakterek 

megválasztása is olyan, hogy a különböző jelek megfelelő mértékben különbözzenek. A „meg-

felelő mérték” meghatározásához ismerjük meg a Hamming távolság fogalmát [32]. Két kódszó 

Hamming távolságát úgy lehet meghatározni, hogy a két üzenetszó azonos helyén álló elemeit 

összehasonlítjuk, és megszámoljuk, hány helyen áll különböző bit. Például az X(1, 0, 1, 1, 0) és 

Y(1, 0, 0, 1, 1) kódszavak távolsága 2. A kódoláselméletből ismert nevezetes összefüggés sze-

rint, ha olyan kódolást alkalmazunk, amelyben az egyes szavak Hamming távolsága bármely 

két kódszó esetén legalább „d”, akkor maga a kódolás t = Egész( (d – 1) / 2) darab hiba javításá-

ra képes. Ez azonban csak a hibajavítás lehetőségét garantálja, magára a hibajavítás módjára 

nem ad egyszerű módszert. A hibásból a helyes kódszó kiválasztását a legtöbb esetben csak 

a hibás üzenetszónak az összes helyes szótól vett távolságainak meghatározásával, és a minimá-

lis távolságú kijelölésével lehet elvégezni. 

Code 39 esetén bármely két kiválasztott karakter bináris alakjának Hamming távolsága mini-

mum 2 (ha egy széles vonal máshová kerül a kódszón belül), maximum 6 (ha a három széles 

elem egyike sincs azonos helyen a két kódszóban). A két esetre a 4.11. ábra tartalmaz példát. 

A korábban leírtak szerint tehát, a Code 39 kód karakterei hibajavításra nem képesek, viszont ha 

bármelyik elemre a leolvasó széles elem helyett keskenyet olvasna, vagy fordítva, akkor azt az 

algoritmus felismerné, és a készülék hibát jelezne. A hibás olvasás valószínűsége igen alacsony, 

hiszen a gépnek egyazon karakterre kellene egy széles elemet keskenynek és egy keskenyet 

szélesnek dekódolni, ráadásul olyan módon, hogy a tévesen olvasott jel benne legyen a Code 39 

karakterkészletében. Ezek az esetek azonban nem zárhatók ki teljesen, sőt más vonalkód típu-

sok esetén a tévesztés valószínűsége nagyobb is lehet. 

 

100100001  

„1” karakter  

bináris alakja:  

001100001  

„2” karakter  

bináris alakja:  

Ham m ing 

táv olság =  2  

110000001  

„U ” karakter  

bináris alakja:  

000101010  

„% ” karakter  

bináris alakja:  

Ham m ing 

táv olság =  6  

 

4.11. ábra. Példa Code 39 karakterek Hamming távolságára 

Ha a vonalkódos rendszer üzemeltetője a megbízhatóságot tovább kívánja növelni, akkor üzenet 

szinten kell az alkalmazott kódrendszer hibatűrő képességét emelni. Ez azt jelenti, hogy nem 

engedünk meg minden lehetséges karakter kombinációt, csak olyanokat, melyek közül bármely 

két vonalkódot kiválasztva, ezek Hamming távolsága egy bizonyos határnál biztosan nagyobb. 

A 4.12. ábrán lévő vonalkódok közül bármely kettőt kiválasztva a köztük lévő Hamming távol-

ság Code 39 esetén, minimum 12 Az ezzel kapcsolatos részletes vizsgálatok és a kiválasztást 

végző numerikus módszer bemutatását a sérült vonalkódok információtartalmával foglalkozó 

értekezés [29] részletesen tárgyalja. Az alkalmazott vonalkód rendszer tagjai között biztosított 
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minimális Hamming távolság emelésével a szóba jöhető kódok száma erősen csökken. Ha az 

így meghatározott kódok száma nem elegendő, akkor a kódok számát a vonalkód üzenet karak-

tereinek számát emelve lehet növelni.  

Ez a megoldás elsősorban akkor jöhet szóba, ha az azonosítandó objektumok száma korlátozott. 

Ilyen eset például az, ha egy üzemen belül az egységrakományokat szeretnénk azonosítani. 

Nem alkalmas viszont a kiadott vonalkódok szűrése olyan esetben, ha például sorszám jellegű 

termék azonosítók kerülnek kiadásra. 

 

Ssz. Kódszó  Ssz. Kódszó  

1  +++ 11 G C L 

2 0J$ 12 G N E 

3 0/T  13 FS4 

4 $0K  14 I7_ 

5  11+ 15 LVG  

6 1+1 16 M R C  

7 $A0 17 _Z3 

8 K00 18 YL. 

9  T11 19 XYX 

10 PD P   
 

4.12. ábra. Három karakterből álló kódszavak, melyek  

Hamming távolsága bármely két vonalkódra minimum 12 

A következő fejezetben egy-egy elterjedt szélesség illetve NRZ kód részletesebben is bemuta-

tásra kerül. 

4.4. Gyakori egydimenziós vonalkódok felépítése 

Ebben a fejezetben egy-egy elterjedt szélesség, illetve NRZ kódot mutatunk be. Ezeken és az 

előző fejezetben szereplő Code 39-en kívül még számos más elterjedt vonalkód típus használa-

tos (Code 93, Code 128, EAN 8, Codabar, Pharmacode, Plessey, POSTNET, stb.), de ezeket 

terjedelmi korlátok miatt nem ismertetjük. 

4.4.1. 2/5 (kettő az ötből) vonalkód 

Ez az egyik legrégebbi szélesség kód, nevét onnan kapta, hogy minden karakter 5 fekete vonal-

ból áll, melyek közül pontosan 2 széles. Ezáltal pontosan 5!/(2!*(5 – 2)!) = 10-féle karakter 

ábrázolható, mellyel így számokból álló kódokat lehet létrehozni. A vonalak között keskeny, 

világos elválasztó közök vannak. Mivel a kettő az ötből vonalkódok nem rögzített hosszúságú-

ak, így külön „start” és „stop” karakterekre is szükség van. Ezek kivételes karakterek, mivel 

csak három elemből állnak. A karakterkészlet a 4.13. ábrán látható. 

A hibás olvasások kiküszöbölésére a kettő az ötből vonalkód ellenőrző karakterrel is rendelkez-

het. Ez a vonalkódon az utolsó karakter, melynek értékét az előző karakterek határozzák meg. 

Számítása úgy történik, hogy a hasznos karaktereket felváltva 3 és 1 súlyokkal szorozva, majd 

összeadva megkapjuk azt az összeget, melyet utána maradékosan 10-el kell osztani. Az ellenőr-

ző karaktert nem 0 maradék esetén 10-ből kivonva kapjuk. Az ellenőrző karakter számítására 

példa a 14. ábrán látható. 
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4.13. ábra. Kettő az ötből vonalkód karakterkészlete 

 
Kódszó: 1  2  4  

Ellenőrző összeg:  

S  =  3   4  +  1   2  +  3   1  =  17  

10-el va ló  m aradékos osztás u tán az eredm ényt 10 -ből k ivonva:  

P  =  10 - M aradék(S  / 10) =  3  

 

4.14. ábra. Ellenőrző karakter meghatározása kettő az ötből vonalkód esetén 

A kettő az ötből vonalkódnak létezik egy úgynevezett átfedéses változata is. Ennél a vonalkód-

nál az elválasztó jelek is információt hordoznak, így a kód információsűrűsége jóval nagyobb 

mint az előbbi változatnak. Ahogy a 4.15. ábrán látható, a páratlan sorszámú karakterek vona-

lakkal, a páros sorszámúak közökkel vannak kódolva. Emiatt az átfedéses kettő az ötből vonal-

kódok mindig páros számú karakterből állnak. 
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0    1     1    0   0  

„6” karakter 

0     1     1    0   0  

„5 ” karakter 

„65 ” je l 

 

4.15. ábra. Ellenőrző karakter meghatározása kettő az ötből vonalkód esetén 

4.4.2. EAN 13 vonalkód 

Az EAN 13 bír a legnagyobb jelentőséggel a vonalkódok közül, mivel ezzel a vonalkód típust 

használják a világon a kereskedelmi áruk egységes jelölésére. A vonalkód karakterszáma rögzí-

tett, 12 adat karakterből és egy ellenőrző karakterből áll. Az EAN 13 felépítése a 4.16. ábrán 

látható. A vonalkód elején 3 vékony elemből álló kezdő jel, a közepén szintén ugyanilyen elvá-

lasztó jel, a végén pedig egy lezáró jel található. A bal félmezőn a vonalkód 2-7 karakterei, 

a jobb félmezőn pedig a 8-13 karakterek láthatók. A kód alatt karakteres formában az adattarta-

lom látható, mely leolvasó készülékkel nem dekódolható esetben nyújt segítséget. A vonalkód  

ezen kívül újságok és könyvek esetén a jobb oldalon egy két karakterből álló, kiadást jelző 

sorszámmal (4.17. ábra), vagy egy 5 karakterből álló ár információval is ki lehet bővítve. 

 

Bal o ldali fé lm ező:  

„A ” és „B ” típusú 

karakterkészletet 

használ 

Jobb o ldali fé lm ező:  

„C ” típusú 

karakterkészletet 

használ 

Kezdő je l E lválasztó je l Lezáró je l  

4.16. ábra. EAN 13 vonalkód felépítése 

 

4.17. ábra. Kibővített EAN 13 vonalkód 
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Az EAN 13 az NRZ kódok közé tartozik, minden karaktere két világos és két sötét elemből áll, 

a négy elem összesen 7 modul széles. A vonalkódon a 0-9 numerikus karakterek szerepelhet-

nek. Minden karakter háromféleképpen, „A”, „B” és „C” karakterkészlettel is megjelenhet 

(4.19. ábra). A vonalkód bal oldali félmezője „A” és „B” karakterekkel, a jobb oldali pedig „C” 

karakterekkel rendelkezik. Mivel a két félmező egyaránt 6-6 karakterrel rendelkezik, a bal oldal 

kétféle kódolása lehetővé teszi a közvetlenül nem látható első karakter kódolását. Az első ka-

rakter értéke ugyanis attól függ, hogy a bal félmező jeleinek karakterkészletbe tartozása milyen 

sorrendben következik (lásd 4.18. ábra). 

 

4.18. ábra. Karakterkészletek felhasználása információ kódolásra 

 

4.19. ábra. EAN 13 vonalkód karakterkészletei 

Az EAN 13 utolsó, ellenőrző karakterét az alábbi képlet alapján lehet meghatározni: 

  mod 2) mod (i(1ciP  

melyben ci a vonalkód i. karaktere, a „mod” a maradékos osztás maradékát jelöli, i pedig 

a karakter sorszámát. 
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Az EAN 13-nak nemcsak a hossza, hanem az adattartalma is rögzített. Ez jelenleg a régi EAN 

(European Article Number) számot felváltó GTIN (Global Trade Item Number) azonosító, 

melynek első 2-3 karaktere határozza meg az ország kódját, majd 4-6 karakteren a vállalat azo-

nosítója szerepel. A kód ezen első 7-9 karaktere jelenti az úgynevezett GLN (Blobal Location 

Number) azonosítót. Ezt a kódot a vállalatok részére, az adott ország megbízott intézménye adja 

ki. A kód fennmaradó karakterei termékazonosításra szolgálnak. 
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4.5. Vonalkódok olvasását befolyásoló tényezők 

A vonalkódokat is magába foglaló azonosítás lépéseit Arnold [33] három lépésre osztotta 

(4.20. ábra). Elsőként a érzékelés történik, mely a vonalkód esetén az optikai jelet villamos jellé 

konvertálja. A dekódolás során az analóg villamos jel bináris jelsorozattá alakítása történik. 

Végül a feldolgozás során a bináris jelsorozatból létrejön a szimbológiának megfelelő üzenet. 

 

O bjektum  

In form áció  

haladási 

irány  

Érzékelő  

 

 

Dekódoló  

berendezés  

 

 

Feldo lgozás  

Kije lzés/továbbítás  

  

4.20. ábra. Az identifikáció lépései 

Ez a folyamat csak látszólag ilyen egyszerű. A leolvasás sikerességét azonban számos olyan 

tényező befolyásolja, melyet érdemes figyelembe venni, mielőtt egy vonalkódos rendszer tele-

pítésére sor kerülne. 

 

sötét vonal 

világos köz  
fény  

kódhordozó  

 

4.21. ábra. Vonalkódra érkező fény útja 

Elsőként vizsgáljuk meg, mi történik, ha fény éri a kódhordozót. A 4.21. ábrán látható, ha 

a fény a világos közt éri, energiájának legnagyobb része visszaverődik, és az olvasó berende-

zésbe kerül. Egy része azonban bekerül a kódhordozóba, ahol a fénynek három további iránya 

lehetséges. Egy része áthalad a kódhordozón, míg más a belépő pont közelében ismét kilép, 

majd a leolvasó berendezésbe kerül. Harmadik lehetséges irány a sötét színű vonalak anyagában 
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történő elnyelődés, melynek következtében a sötét elemeket szélesebbnek érzékeljük. Ekkor 

a sötét vonalak és a világos közök között egy átmeneti tartomány alakul ki. A széleken tehát 

nem érvényesül az a kontraszt különbség, ami a sötét és világos elemek közepei között tapasz-

talható. Látható tehát, hogy a leolvasó berendezések nem képesek pontosan érzékelni a nyomta-

tott kódok elemeinek határait, mely a dekódolást nehezíti. 

Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy a vonalkód általában (főként igaz ez az olcsóbb vonalkó-

dokra) nem tökéletesen sík, és homogén anyagú papíron helyezkedik el (lásd [35]). Ekkor 

a papír szemcsés szerkezete is befolyásolni fogja az olvasást, úgynevezett „papír zajt” okozva 

az olvasó által érzékelt analóg jelben (lásd x ábra). Ezt az elkerülhetetlen jelenséget is a dekó-

doló algoritmusoknak kell kiküszöbölniük. 

 

papír zaj 

 

4.22. ábra. Papír zaj keletkezése az analóg jelben 

A kódhordozók védelme érdekében, gyakran kerül felületükre védőfólia. Összességében pozitív 

hatása ellenére felületén gyakran mikro-csillogások lépnek fel. Ez a bevonat kedvezőtlen fény-

viszonyok esetén a vonalkódot olvashatatlanná is teheti. A 4.23. ábrán bevonatos és a nélküli 

vonalkódok analóg jele látható lézerszkenner olvasás esetén ([35] szerint). A fent említett té-

nyezők természetesen nagymértékben függnek a kódhordozó anyagától és a nyomtatás módjá-

tól. Kevésbé pontos nyomtatási eljárás esetén (tintasugaras, hőnyomtatás) a vonalkód elemeinek 

nagyobb méret tűrése is tovább ronthatja a leolvasott jel minőségét. 

 

bevonatos 

kódhordozó  

bevonat nélküli 

kódhordozó  

 

4.23. ábra. Bevonat hatására kialakuló mikro-csillogás hatása az analóg jelre 

A szakirodalomban legrészletesebben Hansen [36] elemezte az olvasást befolyásoló tényezőket. 

Ezek a alapvetően négy csoportra oszthatók amelyet a 4.24. ábrán mutatunk be.  
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4.24. ábra. Vonalkód leolvasását befolyásoló tényezők 

A leolvasó berendezéstől függő tényezőkön általában csak új leolvasó felszerelésével lehet 

változtatni, mivel ezek a leolvasó felépítésének tökéletlenségéből adódnak.  

A vonalkódtól függő tényezők, a kódhordozó fent említett tulajdonságain kívül elsősorban 

a vonalkód modulszélességétől (a vonalkódon található legkeskenyebb elem szélessége) és 

a vonalkód hosszától függnek (az olvasási tulajdonságok, a berendezés látómezejének széle felé 

romolhatnak). Ilyen problémák esetén más vonalkód alkalmazása célszerű.  

A környezetből érkező zavaró tényezők közül elsősorban a port és az idegen fényt kell kiemel-

nünk. A por zavaró hatása elsősorban a por szemcseméretének és a megvilágításra használt fény 

hullámhosszának viszonyától függ. Az idegen fény jelenléte, pedig különösen akkor zavarja 

a leolvasást, ha az a leolvasó berendezéshez képest „szemből” érkezik, és a kódhordozó nem 

tölti ki a leolvasó látószögét. Ekkor ugyanis a CCD elemek telítésbe kerülhetnek, ami meggátol-

ja az olvasást. 

  

4.25. ábra. Lézerszkenner olvasási tartománya a fókusztávolság függvényében 
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Külön figyelmet érdemelnek a kódhordozó és a leolvasó elrendezéséből adódó befolyásoló 

tényezők, mivel legkönnyebben itt lehet a feltételeken változtatni. A nagyobb objektum mozga-

tási sebesség természetesen kedvezőtlenül hat a dekódolásra, mivel ebben az esetben a leolva-

sónak kevesebb lehetősége marad teljes információ olvasására. Hasonlóan kedvezőtlennek 

mondható a nem megfelelő kódhordozó – leolvasó berendezés távolság. Ez az adott leolvasó 

berendezéstől és a vonalkód modulszélességétől egyaránt függő tényező. Ha a vonalkód modul-

szélessége egy adott határnál kisebb, akkor a vonalkód olvasó képtelen dekódolni a túl sűrűn 

változó analóg jelet. A következő fejezetben bemutatott CCD és lézerszkennerek esetén műkö-

désükből adódóan, az olvasást a beépített objektív fókusztávolsága is befolyásolja. A 4.25. 

ábrán egy lézerszkenner olvasási tartományának minimuma és maximuma közötti tartomány 

van feltüntetve, az objektív fókusztávolságának függvényében. Az ábráról látható, hogy egy 

anyagmozgató rendszerbe telepített automatikus üzemű szkenner esetén a megfelelő fókusztá-

volságra is ügyelni kell, ennek értékét a görgőspályán haladó minimális méretű egységrako-

mány legközelebbi és legtávolabbi helyzete fogja meghatározni (4.26. ábra). 

 

szkenner 

m in 

max szükséges olvasási 

tartomány  

 

4.26. ábra. Olvasási tartomány meghatározása a minimális  

és maximális objektum távolság függvényében 

A leolvasásban talán legfontosabb tényező a vonalkódos azonosító és a leolvasó berendezés 

egymáshoz viszonyított szöghelyzete, amely három tengely körüli elforgatással jellemezhető. 

Abban az esetben, ha a vonalkód hossztengelye merőleges az objektum haladási irányára (lásd 

4.27. ábra), a leolvasásra leginkább az „x” tengely körüli elforgatás van hatással. Az „y” körüli 

túl nagy elforgatás csak akkor gátolja a leolvasást, ha a leolvasó olvasási vonala nem metszi az 

egész vonalkódot, és a több darabból történő kód összeállítást a dekódoló algoritmus nem teszi 

lehetővé. Ez az elrendezés a „z” körüli elforgatásra érzéketlen. A másik esetben hasonló meg-

fontolásokból az „y” és „z” körüli elfogatás hat kedvezőtlenül az olvasásra. 

A gyakorlatban folyamatos üzemű anyagmozgató berendezésen mozgás közbeni identifikáció 

esetén az a) megoldás terjedt el. Ha nyugalomban lévő objektum vonalkódját kell leolvasni, 

akkor a b) megoldás a gyakoribb, mivel ez jobban illeszkedik a kézi szkennerek alapvetően 

vízszintes olvasási irányához. 



VONALKÓDOS AZONOSÍTÁSTECHNIKA 119 

© Bohács Gábor, Hermann Gyula, BME www.tankonyvtar.hu 

 

x 

y 

z 

x 

y 

z 

a) b) 

Objektum mozgásának iránya a vonalkód leolvasóhoz képest 

 

4.27. ábra. A vonalkód két alapvető orientációja 

4.6. Vonalkód olvasó eszközök osztályozása 

A vonalkód olvasók osztályozása leggyakrabban a működési elv szerint történik. A 4.28. ábrán 

ezek áttekintése látható. 

 

V onalkód leolvasók  

Statikus (vkd és a 

leo lvasó re l. e lm ozd nem  

szüks.) 

D inam ikus (vkd és a 

leolvasó rel. elm ozd. 

szüks.)  

  R ésolvasók  

  O lvasóceruzák  

  Á lló sugarú 

szkennerek  

Lézerszkennerek  

Egy irányban 

pásztázó (egy 

sugaras) 

szkennerek  

Több irányban 

pásztázó 

(raszteres) 

szkennerek  

  V -sugarú 

szkennerek  

  Párhuzam os 

sugarú 

szkennerek  

  O m nidirekcionális 

szkennerek  

 

C C D  

szkennerek  

  C C D  vonalkam erák  

  C C D  m átrix 

kam erák  

 

„linear im ager” 

leolvasók  

 

4.28. ábra. Vonalkód leolvasók osztályozása 

Történelmi szempontból az első leolvasók dinamikus elven működtek. A résolvasók (4.29. 

ábra) minden olyan, papír vagy műanyag kártyára nyomtatott vonalkódot dekódolnak, mely 

a készülék résébe befér. Ezek a készülékek korlátozott alkalmazhatóságuk miatt háttérbe szorul-

tak, léteznek azonban, olyan, különleges, fémlemezből perforált vonalkódokat alkalmazó résol-

vasók, melyeket a pályán folyamatosan elhelyezett vonalkódok információi alapján pozícioná-
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lásra (4.30.a. ábra) vagy például függőkonvejor függesztékek azonosítására használnak, ha 

a függeszték környezetének hőmérséklete az RFID technológiát kizárja (4.30.b. ábra). 

A 4.31. ábrán a dinamikus leolvasók közé tartozó olvasóceruza látható. Az olvasáshoz az azo-

nosítást végző személynek egyenletes sebességgel végig kell húznia a készüléket a vonalkódon. 

A világos és sötét elemek eltérő reflexiója miatt a mozgás során a fényérzékelőben keletkezik 

a dekódoláshoz használt analóg jel. Ez az olvasó olcsó, de használata automatikus azonosítás 

esetén nem elképzelhető, néha az olvasáshoz több kézi szkennelésre is szükség van. 

 

4.29. ábra. Résolvasó 

  

a)    b) 

4.30. ábra. Lemez vonalkódot használó résolvasók 

 

4.31. ábra. Olvasóceruza 

Jelenleg a legelterjedtebben a különféle statikus szkennereket alkalmazzák, melyeknél a leolva-

sáshoz nem szükséges feltétel, hogy a vonalkód az olvasó készülékhez képest elmozduljon. Az 
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iparban jelenleg a lézer és CCD elven működő leolvasók alkotják a rendszerek döntő többségét. 

A „linear imager” olvasók jellemzői a CCD szkennerekhez hasonlítanak. Alapvető különbség 

a fényérzékelő elemekben van. Ez a leolvasó CMOS technológián alapul, a pixelek tartalma 

a kiolvasás után sem törlődik (a CCD-nél igen). A pixelek sűrűbben helyezhetők el (akár több 

mint 3600 is lehet), valamint a berendezés rosszabb fényviszonyok mellett is képes dolgozni, 

mint a CCD. A leolvasási ráta magasabb értékű, mint a CCD-nél, bár a lézer szkennerekét nem 

éri el. Ez a technológia előnyei miatt várhatóan több területen is le fogja váltani a CCD-t. 

A következőkben részletesen bemutatásra kerül az iparban jelenleg leggyakrabban alkalmazott két 

leolvasó: a lézer és a CCD szkenner felépítése, működése és a két technológia összehasonlítása. 

4.6.1. Lézer vonalkód szkennerek 

A lézerszkennerek működésének bemutatását a V-sugarú szkenner példáján keresztül végezzük. 

Ezek a berendezések egy időben változó helyre irányított, fókuszált lézer sugarat bocsátanak ki. 

A lézersugár mozgatásának megfelelő sebességét villamos motorral hajtott tükröző felületekkel 

borított szabályos sokszög alapú hasábbal (poligon) érik el (4.32. ábra). A lézer fényt speciális 

lézer dióda állítja elő, amely a forgó poligonról tükröződve lép ki a berendezésből, és éri el 

a vonalkódot. Sötét vonalat érve a sugár elnyelődik, viszont világos köz esetén visszaverődik, és 

egy gyűjtő tükrön keresztül egy fényérzékelőbe kerül. A jel binárissá alakítását és a megfelelő 

karakteres információvá történő dekódolást a beépített elektronika végzi. Vannak olyan lézer-

szkennerek is, melyeknél a forgó poligon kerék helyett oszcilláló tükröt alkalmaznak 

A berendezés igen nagy előnye, hogy a leolvasás nagy távolságból is elvégezhető, illetve vi-

szonylag hosszú vonalkódokat is képes olvasni, viszont felbontóképessége az olvasási tartomány 

szélén csökken, mivel ebben az esetben a lézersugár ferdén érkezik. Ezt a hátrányt küszöbölik ki 

a párhuzamos sugarú lézer szkennerek, amikor a poligonról visszaverődő fény egy homorú tü-

körről visszaverődve mindig párhuzamosan hagyja el a berendezést. Az egy sugaras szkennerek 

alkalmazásának korlátja, mikor nem biztosított, hogy a sugár útja megegyezik a vonalkód hosz-

szával. Ilyen alkalmazás lehet, amikor a kódhordozó helye, vagy helyzete nem teljesen ismert 

(repülőtéri anyagmozgatásban az utasok csomagjain elhelyezett vonalkódok). Ezek a problémák 

több leolvasó berendezés elhelyezésével, illetve raszteres szkennerekkel egyaránt megoldhatók. 

A lézersugár tipikus útja raszteres szkennerek esetén a 4.33. ábrán látható. 

  

4.32. ábra. Lézerszkenner működési elve 
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4.33. ábra. Lézersugár útja raszteres szkennereknél 

A 4.34. ábrán korszerű, az automatikus identifikáció során használható lézerszkenner látható. 

Ez a készülék már automatikus, valósidejű fókusszal rendelkezik, mely a teljes olvasási tarto-

mány (500-1500 mm objektum távolságig) egyidejű használatát lehetővé teszi.  

  

4.34. ábra. Lézerszkenner 

4.6.2. CCD vonalkód szkennerek 

A CCD szkennerek központi érzékelő eleme az úgynevezett CCD félvezető chip, amelyen 

a fényt érzékelő elemek (más néven pixelek) sorban vagy mátrixban is elhelyezkedhetnek. Ezek 

a berendezések a jobb képalkotás érdekében általában rendelkeznek beépített fényforrással is 

(világító LED-ek). A vonalkód sötét is világos elemeiről eltérően visszaverődő fényt optika 

vetíti a CCD chipre. Nagyon fontos, hogy a vonalkódról éles kép csak az objektum megfelelő 

távolsága esetén keletkezik. Ez a tartomány a lézerszkennerekhez viszonyítva mind távolság 
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mind mélységélesség szempontjából kisebb (lásd 4.35. ábra), így ezeket az eszközöket kézi 

identifikáció során használják. Az egyes CCD pixelek által rögzített analóg jelek ezután sorban 

az elektronikába kerülnek, ahol a digitalizálás és dekódolás megtörténik. Elnevezésükben a 

szakirodalom nem egységes, a gyártók általában 1 dimenziós CCD szkennernek nevezik, amit 

más források vonalkamerának hívnak. Ezeknél a berendezéseknél a fényérzékelő pixelek száma 

igen nagy lehet (2048 db is lehet), ami jó felbontóképességet tesz lehetővé. A 2 dimenziós CCD 

szkennerek (más elnevezés szerint mátrixkamerák), felbontása az előzőnél kisebb. Előnyük, 

hogy az egész vonalkód képet egy lépésben rögzítik. Ez a berendezés lehetővé teszi a 2 dimen-

ziós vonalkódok olvasását, de egyéb funkciók integrálását is. A 2. fejezet 2.4. ábráján látható 

korszerű CCD szkenner képes például hagyományos és kétdimenziós vonalkódok dekódolására, 

nyomtatott karakterek és aláírások felismerésére, de képek rögzítésére is. 

 

a.    b. 

4.35. ábra. CCD szkenner és olvasási tartománya 

4.6.3. CCD és lézerszkennerek összehasonlítása 

A következőkben a két legelterjedtebb leolvasási technikát (lézer és CCD szkennerek) hasonlít-

juk össze. Fontos közös tulajdonságuk, hogy ezek a berendezések csak helyesen olvasott vonal-

kód esetén adnak vissza információt (mégpedig a leolvasott kódot karakterekben kódolva). 

A CCD szkennerek fontos előnye, hogy nem tartalmaznak mozgó elemeket (a lézer szkenner-

ben motor által forgatott poligon van), így mechanikai kopás nincs, élettartamuk hosszabb. 

A CCD-ben a megvilágításra szolgáló LED-ek élettartama kb. 10-szer hosszabb, mint a lézer 

diódáké. A CCD szkennerek kevésbé költségesek, és előnyösebbek, ha a leolvasót igen közel 

kell elhelyezni a kódhordozóhoz. 

A lézerszkennerek pedig pontosan akkor kerülnek alkalmazásra, ha nagy távolságból kell vo-

nalkódokat olvasni. Nagy távolságok esetén jól lehetne alkalmazni egy megfelelő optikával 

felszerelt CCD szkennert is (ha ezt a megvilágítás lehetővé teszi). Ez azonban a vonalkód és 

leolvasó távolságának állandóságát követeli meg, ami gyakran nem teljesül. A lézer szkennerek 

lényegesen hosszabb vonalkódokat is el tudnak olvasni, szkennelési rátájuk is magasabb, akár 

több ezer is lehet másodpercenként. 
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4.6.4. Vonalkód leolvasók programozása 

A vonalkód leolvasók gyártói igyekeznek a készülék programozását és üzembehelyezését 

a leginkább felhasználóbaráttá tenni. Egyszerűbb készülékek esetén a programozást a kezelési 

útmutatóban lévő egyedi vonalkódok segítségével is el lehet végezni, míg bonyolultabb készü-

lékekhez PC-s szoftverek segítségével állíthatjuk be a kívánt paramétereket. A következőkben 

egy Sick CLV 420 típusú, egysugaras lézerszkennerhez (4.36. ábra) tartozó segédszoftver fel-

építését ismertetjük, melyből jól látható, melyek azok a paraméterek, melyekre a leolvasó tele-

pítés során figyelmet kell fordítani. A fejezet további részében található képernyőképek 

a szkenner „CLV Setup” programjából származnak. 

 

4.36. ábra. CLV 420 típusú lézerszkenner [37] 

A vonalkód olvasó paramétereinek beállítása az alábbi főbb területekre terjed ki: 

Az olvasást kiváltó bemenet beállítása. 

Az olvasott vonalkódok megadása. 

Az eredmény továbbítási módjának megadása. 

Hálózati beállítások. 

Miután az egységrakomány várható pozíciójának függvényében a fókusztávolságot beállították, 

sor kerülhet annak megadására, hogy mi váltsa ki a szkenneren az olvasási műveletet. Ennek 

megadására a „Reading Trigger Parameters” (olvasást kiváltó jel paraméterei) ablakban történik 

(lásd 4.37. ábra). 
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4.37. ábra. Olvasást kiváltó jel paramétereit beállító ablak 

A vonalkód leolvasó olvasási műveletének indítására több lehetőség is van. A legegyszerűbb 

megoldás, hogy a szkennert folyamatos olvasási módra (Continuous read) kapcsoljuk. Ebben az 

esetben a leolvasó az olvasási tartományba kerülő összes vonalkódot folyamatosan továbbítja. 

Természetesen ez a beállítás jelenti a lézer diódák szempontjából egyszersmind a legkedvezőt-

lenebb megoldást. 

Gyakran alkalmazott megoldás, hogy a szkenneren az olvasást egy külön érzékelő indítja 

(Sensor input). Ez a beállítás akkor megfelelő, ha egy objektumon egy vonalkódot kell leolvas-

ni, hiszen a szkenner addig nem olvas új vonalkódot, amíg az érzékelő jele újból nem vált 

a beállított szintre. A 4.38. ábrán látható fénykapu esetén ez azt jelenti, hogy a szkenner újból 

csak akkor fog olvasni, ha előtte az érzékelő ismét látja a reflexiós jelet. 

 

4.38. ábra. Olvasást kiváltó saját érzékelő 
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Hasonló működést valósít meg az úgynevezett Polling-reflektor (4.39. ábra). Ez egy olyan 

speciális vonalkód, melyet az azonosítandó objektum túlsó oldalán, a leolvasóval szemben 

helyeznek el. Ha a pályán nem érkezik azonosítandó egységrakomány, a leolvasó ezt a vonal-

kódot „látja”. A jel meglétét tized másodpercenként egyszer ellenőrzi. Ha a pályán objektum 

érkezik, az eltakarja a Polling reflektort, ekkor a szkenner folyamatos olvasásra vált, amíg vo-

nalkódot nem érzékel, vagy ismét a Polling-reflektort látja. 

 

4.39. ábra. Olvasást kiváltása Polling-reflektor alapján 

Mivel az automatizált anyagmozgató rendszer már általában rendelkezik érzékelőkkel, ezek 

közül is fel lehet használni egy megfelelő pozícióban lévőt. Mivel ez az érzékelő az anyagmoz-

gatás irányító berendezésére van kötve, ebben az esetben az érzékelő jelét a vezérlőn keresztül 

lehet a soros port felhasználásával (Serial Interface) a szkennerbe küldeni. 

Fontos beállítani az olvasott vonalkódok körét is (Code Conf.). Ennek főként akkor van jelentő-

sége, ha az objektumon több vonalkód is látható, és ezek közül csak az egyiknek van jelentősé-

ge az adott identifikációs ponton. Ezen kívül abban az esetben is fontos az olvasott kódok köré-

nek szűkítése, ha változó hosszúságú (például kettő az ötből kód) vonalkód esetén ki akarjuk 

zárni azt az esetet, hogy a szkenner csak a vonalkód egy részét azonosítsa. A beállításra szolgá-

ló ablak a 4.40. ábrán látható. 
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4.40. ábra. Olvasást kiváltó jel paramétereit beállító ablak 

Az ablakban a jelölőnégyzetekkel lehet kiválasztani az olvasott vonalkódok körét. Minden 

egyes vonalkódra lehetőség van a minimális és maximális érvényes hossz megadására is (ha 

nem fix hosszúságú kódról van szó). 

A következő beállítási lehetőség az olvasott kód továbbítási módjának megadása. Erre a 4.41. 

ábrán látható ablak szolgál. A szkenner az olvasás eredményét alapvetően karakter láncként 

a kommunikációs porton keresztül továbbítja. A készülék soros portjának kiválasztásához az 

„Asynch. Host Interface” lehetőséget kell kiválasztani. Ez a csatlakozó RS 232 vagy RS 

422/485 protokoll szerint működhet. Az ablakban ezen kívül a soros kommunikáció különböző 

paraméterei állíthatók be. Ha a vonalkód olvasó nem külön, hanem egy szkennerekből álló 

hálózat részeként kapcsolódik a logisztikai információs rendszerre, illetve az anyagmozgatás 

vezérlésére akkor az eredmény CAN-BUS-on keresztül is továbbítható („CAN Interface” beállí-

tása). 
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4.41. ábra. Soros port beállítására szolgáló ablak 

A programmal nemcsak az eredmény kiadásának irányát, hanem a kiadott karakterlánc formá-

tumát is meg lehet adni. Erre az 4.42. ábrán látható ablak (Data Strings) szolgál. Itt egyedi 

fejlécet lehet megadni az üzenet számára, de a vonalkód adattartalmán természetesen nem lehet 

módosítani. A string több vonalkódot is tartalmazhat, ezeket elválasztó karakter határolja. Ezen 

kívül meg lehet adni, hogy mi legyen a kimenet abban az esetben, ha hibás olvasás történik. 
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4.42. ábra. Eredmény string beállítására szolgáló ablak 

 

4.43. ábra. CAN-Bus hálózat beállítására szolgáló ablak 
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Korábban már említettük, hogy a szkenner nemcsak önállóan, a soros porton keresztül kapcso-

lódhat környezetével, hanem hálózaton keresztül is. Erre a csatoló egység kiépítésétől függően 

többféle lehetőség is van (CAN-Bus. Profibus, DeviceNet, Ethernet). 

Itt röviden a gyártó saját eszközei számára fenntartott „Sick Scanner Network”-öt ismertetjük. 

Ennek előnye, hogy az anyagmozgató rendszer mentén elhelyezett szkennerek nem igényelnek 

egyenként külön soros portot, hanem egy kábelezés után azonnal működő CAN-Bus hálózathoz 

csatlakoznak. A leolvasók közül egyet ki kell választani Master-nek, mely soros porton keresz-

tül kapcsolódik környezetéhez. A többi szkenner Slave-ként a Master-hez kapcsolódik és oda 

küldi át az identifikáció eredményét. Ebben az esetben a kiküldött karakterlánc azt is tartalmaz-

za, hogy melyik egység olvasta a vonalkódot. 
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5. Rádiófrekvenciás azonosítástechnika 

5.1. A rádiófrekvenciás azonosítástechnika kialakulása 

A rádiófrekvenciás azonosítástechnika (RFID) egy olyan technológia, mellyel érintkezésmente-

sen, elektromágneses úton végezhető el tárgyak, állatok vagy személyek azonosítása. Az RFID 

rendszerek író/olvasó készülékből, adathordozóból és a rendszer környezethez való kapcsolását 

végző middleware szoftverből áll. A transzponder és az író/olvasó fej közötti kommunikáció 

egyes alkalmazások már jelentősen túllépte az egyszerű azonosítás kategóriáját (lásd például a 

2.3.3 fejezetben leírtakat), így a technológiát jelenleg már találóbb lenne az RFDE (Radio 

Frequency Data Exchange – rádiófrekvenciás adatcsere) névvel illetni. A következőkben tekint-

sük át röviden a technológia kialakulásának főbb állomásait. 

Az RFID eredete a II. világháború idejére tevődik, amikor az a probléma állt elő, hogy a kezdet-

leges radarokon nem lehetett megkülönböztetni a saját és az ellenséges gépeket. Ekkor Sir Ro-

bert Alexander Watson-Watt vezetésével a britek kifejlesztettek egy olyan rádiófrekvenciás 

azonosító rendszert, melynek alapja a repülőgépeken elhelyezett rádióadó volt. Ez a készülék, 

ha jeleket vett a radarállomástól, egyedi jeleket kezdett sugározni, melyet a földi radarállomás 

érzékelt, és ez alapján azonosította az egyedi gépeket. Ez volt az első aktív RFID rendszer. 

Ezután a rádiófrekvenciás azonosítás hosszabb szünet után több területen is alkalmazásra került. 

A 60-as években fejlesztette ki a Sensormatic a bolti lopások megelőzésére szolgáló elektroni-

kus termékfelügyeleti rendszert (EAS = Electronic Article Surveillance). Az EAS 1-bites pasz-

szív tag-eket használt. Ezen kívül a másik jelentős alkalmazási terület a vad- és haszonállatok 

azonosítása volt. A 80-as években került sor egy újabb terület meghódítására, ekkor az RFID 

technikát autópálya díjfizető kapuknál alkalmazták. Az aktív RFID tag-eket, melyek újraírható 

memóriával rendelkeztek 1973-ban szabadalmaztatták. 

1990 körül következett be az RFID rendszerek tömeges elterjedése, mely elsősorban az egyre 

kisebb méretnek, és így a jóval kisebb árnak volt köszönhető. Ezáltal lehetővé vált kisebb álla-

tok (például galambok) azonosítása, illetve beléptető kártyák bevezetése. 

Ezek a transzponderek általában az LF frekvenciát (125 kHz) használták, az aktívak esetén a 

frekvencia nagyobb volt. Később bevezették a 13,56 MHz-es frekvenciát is (HF) mely nagyobb 

olvasási távolságot, és gyorsabb adatátvitelt tesz lehetővé. Ezen kívül lehetővé vált a cimke 

formátumú transzponderek készítése is. 

Az RFID technológia elterjedésnek következő jelentősebb lépcsője az Auto-ID-Center [39] 

megalakítása volt a Massachusetts Institute of Technology-n (MIT). Az Auto-ID-Center-nek 

számos vállalat is (például: wie Wal-Mart, Metro, Marks & Spencer, Gillette, Benetton) a tagja 

volt. Ez az intézet tett javaslatot egyrészt a magasabb frekvenciák használatára, másrészt kifej-

lesztettek egy sorszámot tartalmazó RFID tag-et. Ezáltal a vonalkódhoz hasonló világszerte 

egységes termékazonosítást lehetett RFID alapon is létrehozni. Így jött létre az EPC (Electronic 

Product Code), melyben a kódokhoz tartozó háttérinformációk Internetes adatbázisban érhetők 

el a logisztikai lánc tagjai számára. Ezáltal tehát az RFID adathordozó írható/olvasható jellegét 

nem használják, a tag EAN 13 vonalkódhoz hasonlóan viselkedik, csak a leolvasáshoz nincs 

szükség a kódhordozó és a leolvasó készülék vizuális kapcsolatára. 
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Az RFID technológia térnyerése napjainkban folyamatos. A jelenlegi főbb alkalmazási területe-

ket a Az RFID technológia legjellemzőbb alkalmazási területeit az 5.1. ábra szemlélteti. 

 

5.1. ábra. RFID technológia alkalmazási területei 

Az RFID anyagáramlásban és logisztikai rendszerekben, illetve automatikus anyagmozgatásban 

betöltött szerepét a 2. fejezet részletesen tárgyalja. Ezek az alkalmazások az objektumok jelölé-

sével kapcsolatos alkalmazások közé tartoznak. Mivel a másik két fő terület alkalmazása is 

egyre gyakoribb, a következőkben röviden bemutatunk a másik két területről is egy-egy alkal-

mazást.  

Az állatok azonosítása a nagytestű haszonállatoknál kezdődött.  Szarvasmarhák azonosításra 

például többféle lehetőség is van (5.2. ábra). Ezek alapvetően külsőleg (fülbe tűzhető, nyakörv-

re szerelhető) vagy belsőleg (beinjekciózhatók, lenyelhetők) alkalmazhatók. 

 

5.2. ábra. Transzponderek elhelyezése haszonállatok azonosítására  
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Ezek közül a beinjekciózható transzponderek rendelkeznek a legkülönlegesebb felépítéssel, hiszen 

ennek élő szervezetben kell hosszú ideig működőképesnek maradnia, és nem sérülhet meg.  

  

5.3. ábra. Állatok azonosítására használt üveg kapszulában elhelyezett  

RFID transzponder felépítése [38] 

Az állatok belsőleg alkalmazott transzponderei jellemzően az LF és HF tartományban működ-

nek, mivel az élőlények víztartalma az UHF és mikrohullámú adatátvitelt nagymértékben aka-

dályozza. 

Az emberek azonosítása RFID transzpondert tartalmazó kártyák segítségével több célra is al-

kalmazható. Az egyik ilyen gyakran látható alkalmazási terület egy vállalat munkatársainak 

ellátása RFID azonosítókkal. Ezzel minden munkatárs a munkaköréhez tartozó ajtókat tudja 

kinyitni. Hasonló rendszereket alkalmaznak hotelek esetében is. A rádiófrekvenciás azonosítás 

megkönnyíti a sporttevékenységeket is. Az 5.4. ábrán sípályán történő alkalmazás látható, 

a síelők RFID transzponderek segítségével vehetik igénybe a síliftet, ezzel ugyanis automatikus 

fizetési funkciót lehet végrehajtani. Az 5.4. b. ábrán egy futóversenyen alkalmazott RFID 

transzponder látható, melynek azonosítása a startnál és a célnál automatikusan történik. 

   

a)     b) 

5.4. ábra. RFID rendszerek alkalmazása a sportban [38] 
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5.2. A rádiófrekvenciás azonosítás technikai háttere 

Egy RFID rendszer két legfontosabb eleme a transzponder és a leolvasó berendezés. Mindkét 

összetevőben megtalálható egy adó- és egy vevő antenna, illetve a rádiójelek kódolását/dekó-

dolását végző chip (5.5. ábra). Az antennák az alkalmazott frekvencia tartomány függvényében 

ferrit rudak és réz tekercsek, légréses tekercsek (HF) vagy dipól- antennák lehetnek. 

 

5.5. ábra. RFID író/olvasó készülék és transzponder kapcsolata 

A két készülék között jön létre az adatcsere közegét jelentő mágneses mező. Passzív RFID 

transzponderek esetén az író/olvasó készülék által keltett mágneses tér egyidejűleg a transz-

ponder energiaellátást is biztosítja. 

Az RFID rendszereknél a rendszer működési frekvenciájának megválasztása jelenti az elsődleges 

kérdést. Jelenleg ezek a berendezések a 125-135 kHz-es, a 13,56 MHz-es, a 868 MHz-es frek-

venciától kezdve több sávon, illetve a 2,4 GHz-es és 5,8 GHz-es frekvenciákon működhetnek. 

5.3. LF RFID transzponderek 

A 125-135 kHz frekvenciasávban működő RFID transzponderek általában egy sorszám jellegű 

ROM és egy néhány száz vagy ezer byte-os RAM memóriával rendelkeznek. Az adatátviteli 

sebesség kb. 4 kbit/sec, így ezekkel a transzpondereket főként identifikációra, nem pedig kísérő 

adatok átvitelére lehet használni.  

Az adatok átvitele indukciós úton történik. Ez a transzformátorhoz hasonló elv alapján történik. 

Ebben az esetben a transzformátor primer és szekunder tekercseit a transzponder és az író / 

olvasó készülék helyettesíti. Ez azt is jelenti, hogy az antennák relatív orientációja is szerepet 

játszik az energiaátvitelben. Az 5.6. ábrán egy LF olvasó adatátviteli tartománya van feltüntet-

ve. Az ábrán jól látható, hogy az olvasási tartományt a transzponder szöghelyzetének változása 

nagymértékben befolyásolja. A transzponder antennája az olvasó által létrehozott mágneses 

mező energiájának egy részét felveszi. Ez a vevő antennában feszültséget generál. A transzpon-

der által felvett energia nagyságát a transzponder is befolyásolni tudja, mégpedig saját impe-

danciájának megváltoztatásál (ellenállás be- ill. kikapcsolása). Az impedancia változásának 

időfüggvénye jelenti azt a válaszjelet, melyet az olvasó egység a felvett energia változásából 

érzékel. 
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Transzponder helyzete 

0-osorientáció 

olvasó antenna 

45-os orientáció 

90-os orientáció 

 

5.6. ábra. LF készülék olvasási tartománya [1] 

Az LF transzponderek előnye, hogy nedvességgel szemben ellenállók, illetve a hullámok nem 

fémes felületbe mélyen behatolnak. Az írás/olvasás művelete jellemzően néhány centiméteres 

távolságról történhet. Az LF technika hátránya a korábban említett alacsony adatátviteli sebes-

ségen kívül, hogy fémes felületek az adatátvitelt zavarják, illetve sem a transzpondert sem az 

író/olvasó készüléket alapkivitelben nem lehet fém felületre szerelni, viszont vannak olyan 

kivitelek, melyek például fém szerszámok azonosítására is alkalmazhatók. Az 5.7. ábrán kü-

lönböző kivitelű LF transzponderek láthatók 

  

  

  

karton / papír / fa alapra szerelhető kivitelek 

fém felületre szerelhető kivitelek 

fém anyagba szerelhető kivitelek 

 

5.7. ábra. Különböző kivitelű LF transzponderek [39] 

5.4. HF RFID transzponderek 

A 13,56 MHz (HF) frekvenciasávban működő RFID transzponderek (lásd 8. ábra) az LF frek-

venciánál már bemutatott indukciós elven működnek. A nagyobb frekvencia következtében 

ezek a rendszerek már több mint 1 méteres olvasási távolsággal is rendelkezhetnek. Ezen kívül 

itt vált lehetővé először a címke formátumú transzponderek alkalmazása (lásd a 4. fejezet 

5. ábrája), melynek köszönhetően ezek az adathordozók olcsóbbak az LF frekvenciájúaknál. 

Ezen túlmenően az ISO 15693 szabvány alapján a különböző gyártók termékei között nagyfokú 
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kompatibilitást sikerült létrehozni. Az azonosítók ennél a rendszernél 8 byte hosszú azonosító-

val és blokkokra osztott változó hozzáférésű adattartalommal rendelkeznek. A 8 bites azonosító 

első byte-ja kötelezően a hexadecimális „E0”. A második byte a gyártó kódja, a harmadik 

a chip típusának azonosítására szolgál. A 4-8 byte-ok tartalmazzák a transzponder egyedi azo-

nosítóját. Ez biztosítja, hogy minden transzponder egyedi azonosítóval rendelkezzen. Az adat-

tartalom többi része gyártmánytól függően, blokkokba van szervezve. Ezen belül vannak írható 

/ olvasható és újraírásra zárolt blokkok is. Lényeges előny az előbbi frekvenciasávhoz képest az 

a tulajdonság is, hogy a készülék képes az olvasási tartományában lévő összes transzponderről, 

csaknem egy időben olvasni. Ez abban az esetben előnyös, ha egy rakodólapon lévő összes áru 

azonosítása szükséges, például a készárú gyárból történő távozásakor. 

 

5.8. ábra. Különböző kivitelű HF transzponderek [39] 

A fenti funkciót az olvasó az „Inventory” (leltár) funkcióval hajtja végre. Itt komoly problémát 

jelent, hogy az egyes transzponderek által küldött válaszokat megfelelően, elkülönülten lehes-

sen érzékelni. A probléma megoldására több eljárás is ismert. Az időbeni multiplex eljárás 

esetén a transzponderek az „Inventory” parancs után véletlenszerű időpontban válaszjeleket 

sugároznak. Mivel a válaszjelek időtartama sokkal rövidebb, mint az ismétlések időköze, így 

biztosan lesznek olyan válasz üzenetek, melyek időben szeparáltak, így a hozzá tartozó 

transzponderek egyértelműen felismerhetők. Ha a felismerni kívánt transzponderek száma is-

mert akkor egy idő után a véletlen időpontú üzenetküldés szerepe miatt mindegyik transzponder 

kerül legalább egyszer olyan helyzetbe, hogy éppen akkor másik nem küld választ. Ez az eljárás 

azonban az olvasási tartományban lévő transzponderek számának növekedésével egyre hosz-

szabb időt vesz igénybe.  

Léteznek más módszerek is, melyekkel tetszőleges számú transzponder azonosítható. Az olvasó 

kiküldhet olyan parancsot, mellyel csak a paraméterként kiadott számnál kisebb azonosítóktól 

kér választ. Ezzel a módszerrel elérhető, hogy az olvasó egyenként kiszűrje az olvasási tarto-

mányban lévő azonosítókat. Ha egy azonosítóval a kívánt adatcsere megtörtént, a készülék ezt 

a transzpondert időszakosan ki is kapcsolhatja („Unselect” parancs), így ezután nem fogja za-

varni a többi adathordozó felderítésében. Ez a transzponder csak akkor fog újra adatot küldeni, 

ha új „Inventory” parancsot kap.  

A fenti módszerek abban a kedvezőtlen esetben nem működnek, ha két transzponder egymás 

mögött helyezkedik el. Ekkor a távolabb lévőt a másik annyira leárnyékolja, hogy az olvasó 

számára észlelhetetlen marad. 
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5.5. UHF RFID transzponderek 

Az RFID transzponderek következő csoportja 868 MHz üzemi frekvenciától (UHF) kezdődik. 

Ez a technológia jelenti a 7.1 fejezetben leírt EPC kód megvalósítási hátterét. Néhány jellegze-

tes UHF transzponder a 9. ábrán látható. 

  
  szarvasmarha fülébe 

tűzhető tag 

fém felületre szerelhető 

kivitelek 

beléptető kártya 

 

5.9. ábra. Különböző kivitelű UHF transzponderek [40] 

Az UHF transzponderek az alacsonyabb frekvenciás rendszerektől eltérően, melyeknél az ener-

giaátadás indukciós úton történik, a dipól-antennákhoz hasonló elvet követnek. Ennek alapja, 

hogy a kisugárzott rádiójeleket minden tárgy visszasugározza, ha annak hossza meghaladja 

a hullámhossz felét. Ez a visszaverődés különösen erős, ha az antenna paraméterei olyanok, 

hogy rezonanciában van a sugárzott jellel. A válaszjel tehát úgy áll elő, hogy a transzponder az 

antenna körét váltakozva rezonancia állapotába kapcsolja. A HF/LF és UHF rendszerek külön-

bözősége a 10. ábrán lévő két különböző típusú RFID etikett felépítésének markáns különbsé-

géből is látható. 

       

       

UHF HF  

UHF HF  

 

5.10. ábra. LF/HF és UHF transzponderek antenna kialakítása 

Az UHF transzponderek alkalmazása esetén az olvasási távolság akár több méter is lehet, így 

ennél a frekvenciánál is előfordulhat, hogy egyszerre több transzponder tartózkodik az olvasó 

hatósugarában. Ez azonban nem okoz problémát, mivel a HF frekvenciánál bemutatott technikát 

itt is alkalmazzák. A transzponder relatív orientációja általában nem jelent problémát. A legjobb 

adatátviteli tulajdonságok akkor tapasztalhatók, ha az etikett az olvasó készülékhez viszonyítva 

nincs egyik tengely mentén sem elforgatva, és távolságuk sem haladja meg a maximális értéket 

(5.11. a. ábra). Problémát jelenthet viszont, ha az UHF transzponder hossztengelye merőleges 

a készülékre, ekkor ugyanis nem történik adatátvitel (5.11. b. ábra). 
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       a) Optimális elrendezés b) Hibás elrendezés  

antenna  

transzponder  

antenna  

transzponder  

 

5.11. ábra. Relatív orientáció hatása az olvasásra UHF transzponder esetén 

Az olvasást szintén akadályozza, ha a rádióhullámoknak folyadékrétegen (pl. üvegekkel teli 

rekesz azonosítása) kell áthatolnia, mivel ez nagymértékű elnyelődéssel jár. Problémát okozhat, 

ha a transzponder és az olvasó készülék között a rádióhullámokat leárnyékoló vagy reflektáló 

objektumok vannak. 

5.6. Mikrohullámú RFID transzponderek 

Az RFID transzponderek következő csoportja a 2,45 vagy 5,8 GHz frekvencián üzemel. Ezeket 

mikrohullámú transzpondereknek nevezik. Az adatátvitel elve megegyezik az UHF technológi-

ánál bemutatottal. Ezeket a transzpondereket az alacsonyabb frekvenciájú UHF rendszerekhez 

képest ott lehet előnyösen alkalmazni, ha az objektum sebessége nagy, mivel ez a technológia 

lehetővé teszi akár 100 km/h-val elhaladó objektum transzponderével is az adatcserét. Az adat-

átvitel sebessége 70 kbit/sec körüli. Az adathordozók csaknem kizárólag aktívak. Ez azt jelenti, 

hogy minden transzponder saját áramforrással rendelkezik, mely megemeli költségüket, de az 

adatátviteli távolság nagymértékű növekedésével jár. Az aktív tag-eket (lásd 5.12. ábra) akár 

20-100 m-ről is le lehet olvasni. Jellegzetes alkalmazási területük a nagy értékű áruk, például 

konténerek, nyomon követése, vagy tehergépkocsik útdíj fizetésének automatizálása. 

   
     

5.12. ábra. Mikrohullámú transzponderek jellegzetes kialakítása 

5.7. Különleges transzponderek 

Az eddig bemutatott transzponderek általános azonosítási célt szolgáltak. Memóriájukban vagy 

egyetlen azonosító számmal, vagy pedig további egyedi termék adatokkal is rendelkeztek. Az 

aktív transzponderek megjelenésével az RFID adattárolók chipjei olyan további funkciók vég-
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rehajtására is képesek lettek, mely nem igényelte az író/olvasó mágneses terét, tehát bármikor 

végrehajthatók. Ilyen például a hőmérsékletérzékelővel felszerelt transzponderek alkalmazása 

([41] 5.13. ábra), mely bizonyos időközönként a memóriába írja az érzékelő által mért hőmér-

séklet értéket. Ezzel a módszerrel romlandó termékek esetén igazolható, hogy folyamatosan a 

megfelelő hőmérsékleten tartották. 

A transzponderek nemcsak hőmérsékletérzékelőt tartalmazhatnak. Vannak olyan aktív RFID 

adathordozók, melyek mozgásérzékelővel vannak felszerelve. Ha a transzponder által „őrzött” 

tárgyat engedély nélkül mozgatják, a transzponder vészjelzést ad. Léteznek ezen kívül a levegő 

páratartalmának alakulását regisztráló transzponderek is. Érdekes megoldás a gumiabroncsokba 

szerelt RFID transzponderek alkalmazása is. Ezek az abroncs egyéni azonosítóján kívül nyomás-

érzékelőkkel rendelkeznek, így az abroncs nyomásának ellenőrzését nem kell kerekenként elvé-

gezni, elég áthajtani az RFID kapun (5.14. ábra). Ez a módszer nemcsak csökkenti az alacsony 

nyomású abroncsokból eredő üzemanyagfogyasztást, de növeli a jármű stabilitását és így a biz-

tonságot is. Ez az alkalmazás azért is érdekes számunkra, mert jól mutatja, hogy az RFID techno-

lógia esetén is a funkcionalitás bővülésével egyre inkább elmosódik a határ az RFID azonosítás-

technika, és a vezetéknélküli adatátvitel, illetve a vezetéknélküli érzékeléstechnika között.  

 

5.13. ábra. Intelligens RFID tag hőmérséklet érzékelővel 

  
5.14. ábra. RFID kapu abroncsnyomás érzékelésére [42] 
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5.8. RFID író / olvasó készülékek 

A következőkben az eddig bemutatott transzpondereket író, illetve olvasó készülékeket mutat-

juk be. A rövidebb írásmód kedvéért a fejezetben az író / olvasó készülékeket a továbbiakban 

a szakirodalomban is elterjedt módon, RFID olvasónak nevezzük. A különböző eszközök alap-

vetően fixen telepített és mobil eszközökre osztható fel. 

5.8.1. Fixen telepített RFID olvasók 

A fixen telepített olvasók közül a külön antennákat (5.15. ábra) alkalmazzák a legelterjedteb-

ben, a megfelelő antennával minden frekvenciatartományban alkalmazhatók. Az olvasási távol-

ság általában annál nagyobb, minél nagyobb az antenna felülete. A felületet azonban nem ér-

demes egy bizonyos határon túl növelni, mert ekkor a zavarjelekre is egyre érzékenyebb lesz. 

     LF ovasók 

    HF olvasók 

  UHF olvasók  

   Mikrohullámú olvasók 

 

5.15. ábra. Fixen telepített külön antennás RFID olvasók 

A külön antennás RFID olvasók vagy tartalmazzák a dekódoló egységet is (ebben az esetben 

soros kommunikációs porton vagy Bus-kapcsolaton keresztül adják ki az adatokat), vagy csak 

író / olvasó funkciót töltenek be, ekkor a fölérendelt információs illetve vezérlőrendszerhez egy 

Interface modulon keresztül kapcsolódhat. Ilyen Interface kialakítás szempontjából lehet önálló, 

vagy PLC-modul jellegű. A 16. ábrán egy olyan önálló Interface modul látható, melyhez több 
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RFID olvasó is csatlakoztatható, így a fölérendelt rendszeren nem foglal minden RFID olvasó 

külön csatlakozót. 

  
RFID olvasók / érzékelők  Ethernet  

5.16. ábra. IDENT Control RFID Interface [39] 

  
 

5.17. ábra. IDENT Control WEB-lapja (címlap, Email beállításai) 

Az 5.16. ábrán látható Interface egyszerre 4 RFID olvasót vagy 2 olvasót és a hozzájuk tartozó, 

működést kiváltó érzékelőt képes kezelni. Az érzékelők akár különböző frekvencia tartományú-

ak is lehetnek. A modult ellátták egy olyan kis méretű kijelzővel és néhány kezelő gombbal is, 

mellyel egyszerű tesztelési funkciókat más eszköz igénybevétele nélkül is végre lehet hajtani. 

A modul választhatóan Ethernet, DeviceNet, PROFIBUS, vagy RS-232 csatlakozóval rendel-

kezhet. Ethernet csatlakozás esetén az Interface saját Web-lappal rendelkezik (5.17. ábra), 

melyen keresztül a beállítások elvégezhetők, illetve a készüléknek parancsokat adhatunk. Lehe-

tőség van ezen kívül Email kapcsolat létesítésére is, melynek segítségével a kiolvasott adatokat 

Emailen keresztül lehet továbbítani, de a készülék hibajelzést is képes ezen a módon kiadni. 

A telepített RFID kapuk HF és UHF frekvenciájú rendszerek esetén alkalmazhatók. LF rendsze-

rek esetén ilyen olvasók a transzponder és az olvasó távolságának túl nagy változása miatt nem 
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megoldható. Kétféle jellegzetes kialakítása van. Egyrészt lehetnek kapu jellegűek (5.18.a. áb-

ra), melyek személyek vagy anyagmozgató gépek által mozgatott RFID transzpondereket azo-

nosíthatnak, másrészt lehetnek csatorna jellegűek (5.18.b. ábra) görgőspályán mozgatott egy-

ségrakományok azonosítására. A csatorna jellegű kivitel azért előnyös, mert belsejében növelt 

mágneses teret lehet létrehozni (megbízhatóbb olvasás) anélkül, hogy a környezetében a sugár-

zás a megengedett határértéket túllépné. 

      

  
a)      b)  

5.18. ábra. RFID kapuk [1] 

Az RFID olvasók speciális csoportját alkotják az RFID nyomtatók (5.19. ábra.). Ezek papír 

alapú, címke formátumú transzpondereket képesek írni, illetve külső felületüket nyomtatni. 

A nyomtatás módja közvetlen termo, termo transzfer, vagy tintasugaras lehet. Közvetlen termo 

eljárás esetén a készülék hőpapírra nyomtat. Ebben az esetben ügyelni kell, hogy az RFID 

áramkörök ne károsodjanak. Ezzel az eljárással egy szín alkalmazható. Termo traszfer esetén 

a nyomtató fóliára nyomtat, majd ezt préseli az etikettre. Ezzel az eljárással jó minőségű színes 

tag-ek készíthetők. A tintasugaras nyomtatás drága, viszont jó minőségű, színes címkék készít-

hetők. A nyomtatók a címke nyomtatása és írása után ellenőrző olvasást is végeznek. A hibás 

címkék utólagos jelölést kapnak. 

 

5.19. ábra. RFID nyomtatók 

5.8.2. Mobil RFID olvasók 

A kézi mobil RFID olvasók legnagyobb része a HF és LF frekvenciákon működnek. Ezeknek 

a készülékeknek az alkalmazása esetén nem az árut mozgatják az olvasási tartományba, hanem 
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a leolvasót viszik a transzponderhez a szükséges távolságra. A leolvasáshoz minden esetben 

közvetlen emberi beavatkozás szükséges.  

 

5.20. ábra. PC-hez kapcsolható mobil RFID olvasó [43] 

Három fő csoportjukat különböztetjük meg: az első jellemző leolvasó típus kézi üzemű, és nem 

rendelkezik saját kijelzővel. Ezek az eszközök rendszerint PC-hez kapcsolva működtethetők. 

A második típus kézi, és rendelkezik saját kijelzővel, így a dolgozó közvetlenül ellenőrizni 

tudja az olvasott adatokat (5.21. ábra). Ezeknél a kézi termináloknál a leolvasó és a központi 

rendszer közötti információ átvitel általában vezetéknélküli kapcsolattal (WLAN) történik. Így 

az olvasott adattartalom azonnal átkerül a központi adatbázisba. Az 5.21. ábrán látható kivitel 

ezen kívül vonalkódok olvasására és fényképek készítésére is képes. A készülék nyomógombos 

billentyűzettel is rendelkezik, így lehetőség van a dolgozó által begépelt adatok transzponderre 

írására is. 
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5.21. ábra. Kijelzővel és billentyűzettel rendelkező mobil RFID terminál [44] 

A mobil leolvasók harmadik típusa a járműre szerelt RFID olvasók csoportja. Ezeket az olvasó-

kat gyakran szerelik fel targoncákra (5.22. ábra). Ez a módszer az áruk nyomonkövetésére 

szolgáló RFID kapuk gazdaságos alternatívája, hiszen egy üzemben általában kevesebb targon-

ca van mint átjáró. A raklapon lévő áru transzpondereinek olvasásával a központi irányítórend-

szer folyamatosan nyomon követheti, hogy melyik raklapot mozgatják. Ezen kívül az egyes 

állvány pozíciók is egyedi azonosítóval rendelkeznek, így a rendszer azt is képes nyilvántartani, 

hogy melyik egységrakományt hova tárolták be. 
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5.22. ábra. Targoncára szerelt RFID érzékelők 

Az RFID technika bemutatásából érzékelhettük, hogy ez a terület jelenti az automatikus identi-

fikáció egyik húzóágazatát. Az RFID olvasók használata azonban már nem korlátozódik az 

ipari / kereskedelmi tevékenységre. A vonalkódos technikát bemutató 4.1 fejezetben bemutatott 

ShotCode-nak létezik RFID technikával megvalósított megfelelője is. Ennek a technikának az 

volt a lényege, hogy a vonalkódos leolvasót intelligens mobiltelefonba integrálták, így a magán-

szférában is alkalmazni lehetett. Hasonló megoldás az RFID technikában is létezik (NFC – Near 

field Communication), melyben mobiltelefonokat vagy PDA-kat lehet RFID olvasóként alkal-

mazni. Más kis hatótávolságú vezetéknélküli adatátviteltől (pl. Bluetooth) eltérően ebben az 

esetben előny a kis hatótávolság, mivel az adatcsere résztvevőinek közel érintkezniük kell, így 

a kapcsolat létrehozásához szükséges előzetes összerendelés elmarad. A technikát két készülék 

(például mobiltelefon) és készülék valamint transzponder között is lehet alkalmazni. Legfonto-

sabb alkalmazási területei a következők: információk közvetlen letöltési címének olvasása 

RFID címkével ellátott poszterről, jegyrendelés rendezvényekre, illetve a jegyvásárlás igazolása 

RFID kapun mobiltelefonnal történő áthaladás során, elektronikus beléptető kártya helyettesíté-

se, adatátvitel, közvetlen pénz átutalás végrehajtása. 

5.9. RFID middleware szoftverek 

Az RFID middleware szoftverek a komplex RFID azonosító rendszerek nélkülözhetetlen össze-

tevői. Ez jelenti ugyanis azt az Interface felületet, melyen keresztül az olvasók által olvasott és 

írt információ átkerül a vállalati információs rendszer adatbázisába. A middleware szoftver 
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funkciója, hogy lekezelje és továbbítsa az olvasókból érkező információkat, végrehajtsa ezek 

előzetes ellenőrzését, hogy hibás adat ne kerülhessen a fölérendelt rendszerbe. Másként fogal-

mazva, a middleware célja, hogy a megfelelő információ a megfelelő időpontban a megfelelő 

alkalmazáshoz kerüljön. 

 

5.23. ábra. RFID middleware szoftver szerepe 

Az 5.23. ábrán egy többrétegű middleware szoftver kapcsolódási felületei láthatók. A bal olda-

lon látható adathordozók és az őket író/olvasó eszközök jellemzője, hogy egyidejűleg egy olva-

só terében több transzponder is tartózkodhat, és ezeket az olvasó többször is olvashatja. 

A middleware első rétege ezt a nagymennyiségű információt szűri és továbbítja a második ré-

tegnek. Ez a réteg a megszűrt információt ellenőrzi, hogy formátumuk és információtartalmuk 

megfelel-e az elvártaknak, majd a megállapítja az információ rendeltetési helyét, majd a megfe-

lelő csatornán és formátumban továbbítja. Az információ továbbítása lehet belső- vagy külső 

adatbázis felé, valamint közvetlenül a vállalatirányítási rendszer számára. Az adatokat 

a middleware külső üzleti partner rendszere felé is továbbíthatja. Az adatok logisztikai célú 

felhasználását lásd még a 2.3.4 fejezetben is. 
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6. Gyakorló feladatok és mérések az identifikációs rendszerek 

területéről 

6.1. F210 típusú ipari képfeldolgozó rendszer programozása pozícionálási 

feladatra 

6.1.1. Feladat megfogalmazása 

A feladat egy fa rakodólapon elhelyezett nagyméretű fém alkatrész pontos pozíciójának és ori-

entációjának megállapítását tűzi ki célul. A rakodólapon egyszerre egy objektum található. 

Ilyen jellegű képfeldolgozási feladatra például olyan esetben lehet szükség, amikor az alkatrész 

elhelyezését kézzel végezték (pozíciója és orientációja erősen változik), viszont a következő 

fázisban a megfogást már automatizált módon (például robottal) kell végezni. Az alkatrészről 

készített kamera kép a 6.1. ábrán látható. 

6.1.2. Feladat jellegzetességei képfeldolgozási szempontból 

A képen látható, hogy a festett fém felületek a megvilágítás hatására csilloghatnak, ami a felis-

merést nehezíti. További nehézséget jelent, hogy a felismerendő objektum alatt a rakodólap fa 

deszkái is rendelkeznek olyan látható élekkel, melyek megnehezítenék az objektum felismeré-

sét, ha erre határoló egyenes vonalak azonosítását választanánk. Szerencsére a fém alkatrész 

rendelkezik olyan furatokkal, melyek az azonosításhoz megfelelő bázist jelentenek. Az orientá-

ció megállapítása annál pontosabb lesz, minél inkább egyértelműen azonosítható és minél távo-

labb lévő alakzatokat választunk. Mindezek figyelembevételével a két furatot (kis és nagy furat, 

lásd 6.1. ábra) választottuk ki. 

6.1.3. Feladat megoldásának elve 

A megoldáshoz először a két furat középpontját kell egyenként azonosítani. Ehhez az F210-en 

olyan eljárást érdemes választani, mely az éldetektált képen végez mintaillesztést. A keresést 

a furat szélét közrefogó viszonylag keskeny körgyűrűn kell végezni, mivel a furatok belseje az 

alkatrész viszonylag nagy mélysége miatt képfeldolgozási szempontból erősen változik. 
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nagy furat 

kis furat 

xalk 
ykamera 

yalk 

xkamera 

 

6.1. ábra. Azonosítandó alkatrész a kamera képen 

Az alkatrész referencia pozícióját a nagy furat középpontja jelenti. Az orientációt az alkatrész 

xalk tengelyének és a kamera xkamera tengelye által bezárt szöggel jellemezhetjük. Az  orientáci-

ós szöget az alábbi összefüggéssel határozhatjuk meg: 

 
nagykicsinagykicsi

xxyyANGL  , , 

ahol xkicsi és ykicsi a kis furat középpontjának képi koordinátái, xnagy és ynagy pedig a nagy furaté. 

Az ANGL az F210 „Caclulation parancsának beépített függvénye, mely két pont által alkotott 

vektornak a képi x tengellyel bezárt szögét jelenti. 

 

 

 

  

 

Képkészítés 

Nagy furat pozíciójának 

meghatározása 

Orientáció kalkulációja 

Pozíció és orientáció 

kiíratása a képernyőre 

Kis furat pozíciójának 

meghatározása 

 

6.2. ábra. Program elvi blokkvázlata 

A feladat megoldását szemléltető folyamatábra a 6.2. ábrán látható. A program csak a műkö-

dést szemlélteti, így a pozíció és orientáció értékét a képernyőre írja ki. 
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6.1.4. Megoldás programozásának menete 

A kép készítését a 0. sorban lévő „Camera image” parancs (lásd 6.3. ábra) végzi. A parancson 

belül további beállításra (például előfeldolgozó szűrés) nincs szükség, mert az élkeresést a furat 

pozíciót kereső parancs végzi. 

 

6.3. ábra. Az F210-en beállított program listája 

A nagy furat közepének keresését az 1. sorban lévő „EC Position” parancs végzi. Ez az utasítás 

különösen alkalmas kör alakú vagy íves formák felismerésére, még akkor is, ha ennek egy része 

a képen sérült vagy nem megfelelően látható. Az „EC Position” utasításnál először a kép forrását kell 

beállítani (Image 0). Ezután az éldetektálás jellemzőit kell beállítani (6.4. ábra). A példában 3×3-as 

maszkot használunk. A maszk feletti két határérték a háttérelnyomást szolgálja. Ezt a két értéket 

addig kell változtatni, amíg a számunkra fontos élek és környezete a lehető legjobban látszik. 

 

6.4. ábra. Az élszűrés jellemzőinek beállítása 
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Ezután a képen ki kell keresni a felismerni kívánt kört. A keresést három, a képen megjelenő 

kör segítségével lehet elvégezni: a középső kört pontosan a felismerni kívánt kör fölé kell állí-

tani, a két szélső kör pedig a tűréstartományt adja meg 6.5. ábra). A tűréstartományt úgy kell 

megadni, hogy az alkatrészen látható körök a kép széle közelében tapasztalható kismértékű 

torzulás esetén is beleférjenek a kereső ablakba. A tartományt túl nagyra állítva azonban a téves 

felismerés valószínűsége növekszik. Itt kell megadni a referencia pontot is, mely célszerűen 

a kör középpontja legyen. 

A program 2. sorában lévő „EC Position” utasítással a kis furat felismerése tanítható be. Az 

eljárás menete megegyezik a nagy furatnál leírtakkal. A 3. sorban lévő „Calculation” parancs 

segítségével az orientációs szög határozható meg. A szög kiszámítása során a beépített 

„ANGL” függvényt és az 1. illetve 2. sor X és X koordinátáját használjuk fel: 

 R1.X)-R2.XR1.Y,-R2.YANGL  

A 4. és 5. sor a pozíció és az orientáció kiíratására szolgál. A pozíció értékét közvetlenül szol-

gáltatják az R1.Y és R1.X adatok, míg az orientációs szög értékét a „Calculation” parancs 

eredménye adja meg. 

 

6.5. ábra. Nagy furat betanítása 

6.1.5. Megoldás értékelése 

A programot az alkatrészt a rakodólap különböző pozícióira helyezve teszteltük, a felismerés 

mindig helyes volt. A 6.6. ábra a működésre mutat példát, itt a program kis furatot felismerő 

utasításának tesztelése látható. 
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6.6. ábra. A beírt program működésének tesztelése 

6.2. F210 típusú ipari képfeldolgozó rendszer programozása karakter 

felismerési feladatra 

6.2.1. Feladat megfogalmazása 

A feladat egy vezeték nélküli video átjátszó adó és vevő egységeinek megkülönböztetése. A két 

egység csak a csatlakozók felirataiban különbözik (6.7. ábra), tehát karakterfelismerési funkció 

alkalmazása szükséges. 

 

 

Eltérések 

Adó 

Vevő 

 

6.7. ábra. Vezeték nélküli átjátszó készülék pár 
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6.2.2. Feladat jellegzetességei képfeldolgozási szempontból 

A képen az „IN” és „OUT” feliratok között kell különbséget tenni. Mivel a felirat viszonylag 

kis méretű és a készülék pozíciója nem teljesen pontos, a megoldás során először a készülék 

pontos pozícióját kell megtalálni a képen. A karakterfelismerő eljárást úgy érdemes beprogra-

mozni, hogy a kiválasztott (például bal oldali) feliratot vizsgálja jobbról. Az első karaktert fel-

ismerve ha ennek értéke „N” akkor az eljárás „OK” jelet, ha nem, akkor „NG” kimenetet adjon. 

6.2.3. Feladat megoldásának elve 

A pontos pozícionálást az igen jellegzetes három csatlakozó aljzat felismerésével végezzük. 

Ehhez az F210-en olyan eljárást érdemes választani, mely az éldetektált képen végez mintail-

lesztést.  

Az aljzatok pozícionálást végző parancs a középső csatlakozó középpontjának X és Y koordiná-

táját szolgáltatja. A karakterfelismerő parancs kereső tartományát úgy kell pozícionálni, hogy 

az felhasználja az aljzat pozícionáló parancs X és Y kimeneteit. A karakter felismerést az ösz-

szehasonlító funkcióval kell beprogramozni, a referencia karaterlánc, az „N”. A feladat megol-

dását szemléltető folyamatábra a 6.8. ábrán látható. A program a teljes mérés eredményét 

a képernyőre írja ki. 

 

 

 

  

 

Képkészítés 

Aljzatok pozíciójának 

meghatározása 

Összehasonlítás a referencia 

karakterlánccal 

Pozíció és orientáció 

kiíratása a képernyőre 

Karakterfelismerés 

Karakterfelismerő  kereső 

ablakának korrekciója 

 

6.8. ábra. Program elvi blokkvázlata 

6.2.4. Megoldás programozásának menete 

A kép készítését a 0. sorban lévő „Camera image” parancs (lásd 6.9. ábra) végzi. A parancson 

belül további beállításra (például előfeldolgozó szűrés) nincs szükség, mert az élkeresést a furat 

pozíciót kereső parancs végzi. 
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6.9. ábra. Az F210-en beállított program listája 

 

6.10. ábra. Az élszűrés jellemzőinek beállítása 

A középső aljzat keresését a három csatlakozót befoglaló él kód modell kereső funkció (ECM 

search) végzi. Ennél az utasításnál először a kép forrását kell megadni (Image 0). Ezután az 

éldetektálás jellemzőit kell beállítani (6.10. ábra). A példában 3×3-as maszkot használunk. 

A maszk feletti két határérték a háttérelnyomást szolgálja. Ezt a két értéket addig kell változtat-

ni amíg a számunkra fontos élek és környezete a lehető legjobban látszik. 
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Ezután a képen ki kell keresni a felismerni kívánt él kód modellt. A keresendő modellt úgy kell 

beállítani, hogy a referencia pont, pontosan a középső aljzat közepével essen egybe (6.11. ábra). 

 

6.11. ábra. Csatlakozó aljzatok betanítása 

A program 2-6 sorában 4 darab „Set unit data” parancs található, melyek a karakterfelismerő 

parancs kereső ablakának korrekciójára szolgálnak. Ha például a középső aljzat pozíciója 

a képen Xaljzat=286 és Yaljzat=295, és a karakter felismerő kereső ablaka: Xbal felső=98, Ybal fel-

ső=352, Xjobb alsó=239, Yjobb alsó=416, akkor a beállítandó korrekciós összefüggések: 

Xbal felső, korrigált = Xaljzat aktuális – 286 + 98,  

Ybal felső, korrigált = Yaljzat aktuális – 295 + 352,  

Xjobb alsó, korrigált = Xaljzat aktuális – 286 + 239,  

Yjobb alsó, korrigált = Yaljzat aktuális – 295 + 416. 

A karakterek felismerésére a „QUEST OCV” parancsot alkalmazzuk. Elsőként a kép bináris 

szegmentálását kell elvégezni. A határokat úgy kell változtatni, hogy a felismerni kívánt szöveg 

jó látható legyen (6.12. ábra). 
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6.12. ábra. Az élszűrés jellemzőinek beállítása 

A szöveg felismerésének módját állítsuk „Dilate Extraction”-ra, a felismerés irányát pedig 

„From right”-ra (jobbról). Ezután jelölje ki a felirat környezetét (6.13. ábra), majd állítsa be 

a „Set string” menüelemben referencia karaktersorozatnak az „N”-t. 

 

6.13. ábra. Szöveg környezetének kijelölése 

Ezután szükség van még az elfogadási szint beállítására, majd meg lehet kezdeni a kép tesztelé-

sét. Helyes eredmény esetén a program az „N” karaktert szaggatottan bekeretezi (lásd 6.14. 

ábra). 
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6.14. ábra. Felismert karakter képe 

6.2.5. Megoldás értékelése 

A program ezzel a módszerrel nem képes megkülönböztetni, hogy a másik objektum van-e 

előtte, vagy pedig egyáltalán nincs a kamera előtt készülék. Ennek kiküszöbölésére a programba 

mégegy „QUEST OCV” parancsot kell beírni, mely az utolsó karaktert vizsgálja, hogy az „T” 

karakter-e. 
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6.3. F210 típusú ipari képfeldolgozó rendszer programozása vezetőnélküli 

targonca nyomkövetési feladatára 

6.3.1. Feladat megfogalmazása 

A vezetőnélküli targoncák egyik fontos feladata a nyomvonalkövetés. Ennek legegyszerűbb 

módja, egy felfestett vonal optikai úton történő követése. A nyomkövetést végző kamera a tar-

gonca elején helyezkedik el, 45-ban lefelé fordítva (lásd 7.15. ábra). 

 

 

 

  

 

v 

nyomvonal 

kamera által 

belátott terület 

kormányzott 

kerek 

szabadon futó 

kerekek 

 

6.15. ábra. Kamera elhelyezése a vezetőnélküli targoncán 

A példában szereplő nyomvonalat egy vékony fehér papír csík szimbolizálja. A nyomvonal 

ívekben 30-os törött vonalként van kialakítva. A nyomvonal környezetésre igaz, hogy a közle-

kedőúton más objektum nem lehet, illetve nem rendelkezhet olyan festéssel, mely a nyomvonal-

lal összetéveszthető. A padló színe a nyomvonaltól szemmel láthatóan különbözik. 

A targoncának a működés kezdetén közelítőleg a nyomvonal felett, ennek irányába nézve kell 

állnia. További követelmény, hogy nem egyértelmű azonosítás esetén a képfeldolgozó egység-

nek leállító jelet kell kiadnia. 

6.3.2. Feladat jellegzetességei képfeldolgozási szempontból 

A képről viszonylag kevés vizuális információt kell feldolgozni, viszont ennek helye változhat. 

A vonal szélessége a perspektivikus torzulás következtében a kép felső oldala felé csökken. Íves 

szakasz esetén pedig a nyomvonal pozíciója oldalirányban viszonylag hirtelen változik. Ugya-

nez érvényes a nyomvonal melletti szabadon hagyott útfelület képére. Tehát a kép alsó részén 

az útfelületet befoglaló kereső ablakba a kép felső részén a környezetben lévő objektumok be-
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lóghatnak, és ezek zavaróak is lehetnek. Például a 6.16. ábrán látható doboz csillogó felső éle 

megzavarhat egy nem körültekintően készített nyomkövető algoritmust. A feladatban tehát nem 

a kellően kontrasztos egyszerű nyomvonal felismerése, hanem a keresési terület meghatározása 

jelenti a fő kihívást. Ezen kívül a programnak kezelnie kell tudni azokat az eseteket is, amikor 

a nyomvonal közelében vagy rajta egy másik objektum is található, illetve a vonal megsérült.  

6.3.3. Feladat megoldásának elve 

A fentiek figyelembe vételével a program kis méretű kereső ablakkal dolgozik, melyet a vonal 

közelítőleg 10%-ban tölt ki (6.16. ábra). Ha a kereső ablak pozíciójának y koordinátája kicsi, 

a kamera túlságosan messzi pont alapján navigál, akkor a nyomvonal követése ívekben pontat-

lanná válik, a gép csak lassan áll rá az új irányra (6.17. ábra). Túl közelre helyezett ablak esetén 

viszont fennáll a veszélye annak, hogy a törött vonal által jelentett hirtelen ugrást (mely a köze-

lebb lévő képtartományban mindig erőteljesebben jelentkezik, a targonca nem tudja követni. 

Többszöri próbálgatás után az ablak bal felső sarok pozíciójának y koordinátáját 370, magassá-

gát 40, szélességét pedig 100 pixelre állítottuk be. 

A programban szükséges a kereső ablak pozícióját folyamatosan X irányban módosítani, hogy a 

kereső ablak kövesse a vonalszakasz képét. Ezáltal a kamera akkor sem veszti el a nyomvona-

lat, ha a targonca mechanikusan nem tud elég gyorsan reagálni a nyomvonal változására. 
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6.16. ábra. Kamera által látott kép 
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6.17. ábra. Nyomvonal követés túl messzi navigációs pont alapján 

A javasolt program algoritmusa a 6.18. ábrán látható. A képkészítés után a program meghatá-

rozza az aktuális ablakban a fehér vonal beleeső szakaszának helyzetét és ezt a fehér folt súly-

pontjával reprezentálja. A program megállapítja, hogy a pont a középvonalhoz képest balra 

vagy jobbra helyezkedik el. Ennek alapján írja ki a megfelelő továbbhaladási parancsot a képer-

nyőre, illetve helyezi át a kereső ablakot, hogy ennek közepe a vonal közepével egyezzen meg. 
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6.18. ábra. Program elvi blokkvázlata 

6.3.4. Megoldás programozásának menete 

A kép készítését a 0. sorban lévő „Camera image” parancs végzi. A parancson belül további 

beállításra (például előfeldolgozó szűrés) nincs szükség. 
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A nyomvonal szakasz felismerését az 1. sorba beillesztett „Binary defect” (bináris folthiba) 

kereső parancs végzi. Ez a parancs egy adott területen belül meghatározza a fehér képpontok 

által alkotott folt különböző paramétereit. A navigáció számára a folt súlypontjának helyzete 

lényeges, az ellenőrző funkció számára pedig a folt területének elfogadható minimum és maxi-

mum értékét kell megfelelően beállítani. A parancs paramétereinek beállításánál először 

a „Measurement image” (feldolgozandó kép) paramétert kell „Image0”-ra állítani. 

A „Binary(Common)” (közös bináris paraméterek) ablakban a kép bináris szegmentálását kell 

elvégezni. A gép fehérnek tekint minden olyan képpontot, melynek fényessége a két határ közé 

esik. A határokat addig kell állítani, amíg a nyomvonal valódi szélességében látszik, és környe-

zetében más fehér képpontok nincsenek (lásd 19. ábra). Ezután meg kell adni a kereső ablakot, 

erre a „Select region” ablak szolgál. A kereső területre téglalap „Box” alakú területet választot-

tunk ki. A terület bal felső sarkára állítsunk be X=216, Y=370-re, a jobb alsó sarkot pedig 

X=316, Y=410-re. Referenciapontnak („Reference registration”) fogadjuk el Enterrel a felkínált 

súlypontot. Ezután a „Judgement conditions” (elfogadási határok) ablakban állítsuk be azt az 

alsó, illetve felső határértéket, melyeken túl a fehér foltot nem tekinti a nyomvonal részének. 

Állítsunk be ±30% tűrést (például ha a próba képen lévő terület 491 képpont, akkor az alsó 

határ legyen 344 képpont, a felső pedig 638 képpont. A súlypontra ne módosítsuk a tűrést 

(alapbeállítás: bárhol). 

 

6.19. ábra. Az F210-en beállított program listája 

A program ezután a vonal fölé középre állítja a keresőablakot. Ehhez meghatározza az új ablak 

bal felső és jobb alsó sarkainak X koordinátáit. A számítást  a „Calculation” parancs végzi. 

A parancs 0. sorában számítsuk ki a vonalközép mínusz 50 értéket (a szükséges értékadó utasí-

tás: U1.R00X-50.), az 1. sorában pedig számítsuk ki a vonalközép + 50 értéket (a szükséges 

értékadó utasítás: U1.R00Y+50). 
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6.20. ábra. Az F210-en beállított program listája 

A kereső ablak áthelyezését a 3. és 4. sorok végzik. Ez két „Set Unit Data” parancsot jelent, 

melyek 3 bemenő paraméterrel rendelkeznek. Meg kell adni a módosítandó parancs sorszámát 

(jelen esetben ennek értéke 1), a módosítandó paraméterek értékét (a bal felső sarok X koordi-

nátájának módosításához a paraméter azonosítójára 165-öt kell megadni, a jobb alsó sarok ese-

tén pedig 167-et). A paraméterek értékére a 2. „Calculation” parancs 0. és 1. adatelemét kell 

megadni. 

6.3.5. Megoldás értékelése 

A fenti egyszerű algoritmus a tesztelő fehér csíkra megfelelően, kellő megbízhatósággal műkö-

dött. A módszer jó alapot szolgáltat olyan alkalmazás esetén is, melyeknél a vezetőnélküli tar-

gonca navigációs rendszerét a fehér vonalon kívül más vizuális jelekkel (például elágazás jelei) 

is kiegészítik. 

 

 

 



 

www.tankonyvtar.hu © Bohács Gábor, Hermann Gyula, BME 

7. Ábrajegyzék 

 

1.1. ábra. Különböző korokból származó pecsétek ................................................................... 8 

1.2. ábra. A honvédseregben rendszeresített néhány egyenruha ............................................... 9 

1.3. ábra. Néhány világhírű festő aláírása ................................................................................. 9 

1.4. ábra. jelölt falazó téglák a 18. századból............................................................................ 9 

1.5. ábra. Az azonosítás taxonomiája ...................................................................................... 12 

2.1. ábra. Vállalati tevékenységi területek és ezek kapcsolatai ............................................... 15 

2.2. ábra. Információ igény a termelési folyamat során .......................................................... 16 

2.3. ábra. Logisztikai információs rendszer felépítése [2] ...................................................... 17 

2.4. ábra. Korszerű multifunkciós adatgyűjtő terminál ........................................................... 19 

2.5. ábra. Jungheinrich ISM targonca felügyeleti rendszer [3] ............................................... 20 

2.6. ábra. SAP rendszer jellemző komponensei ...................................................................... 21 

2.7. ábra. SAP LE modul kapcsolatai ..................................................................................... 22 

2.8. ábra. Identifikációs rendszer kapcsolódási területei a logisztikai irányításhoz  

és az anyagmozgatáshoz ......................................................................................... 23 

2.9. ábra. SAP és identifikációs rendszer kapcsolata .............................................................. 24 

2.10. ábra. „Internet der Dinge” - decentralizált anyagmozgatás irányítási koncepció............. 25 

2.11. ábra. 2D vonalkóddal ellátott munkadarab azonosítása kézi vonalkód olvasóval ........... 26 

2.12. ábra. RFID olvasóval felszerelt targonca ......................................................................... 26 

2.13. ábra. Identifikációs rendszer információjának vállalaton kívüli felhasználása ................ 27 

2.14. ábra. Görgőspálya és függőkonvejor [9] .......................................................................... 28 

2.15. ábra. Azonosítás és beavatkozás  

az anyagmozgató rendszer elágazási pontja előtt [10] ............................................ 28 

2.16. ábra. Hibás termékek felismerése kamerás azonosító rendszerrel ................................... 29 

2.17. ábra. Magasság paraméter azonosítása görgőspályán [9] ................................................ 29 

2.18. ábra. Azonosítás kontúr alapján 3D kamerával ................................................................ 30 

2.19. ábra. Conductix Wampfler IPT vezetőnélküli targoncás rendszer felépítése [12] ........... 30 

2.20. ábra. Szükfolyosós, magasemelésű targonca haladása indukciós vezetéssel [13] ........... 31 

2.21. ábra. Transzponder padlóba építése szűkfolyosós  

targoncás anyagmozgató rendszer számára [13] ..................................................... 32 

2.22. ábra. Sky-Trax rendszer navigációs jelei ......................................................................... 32 

file:///D:/work/typo/TAMOP_BM/IdentifikaciosRendszerek/Bohacs-Herman_Identifikacios.doc%23_Toc310180821


ÁBRAJEGYZÉK 163 

© Bohács Gábor, Hermann Gyula, BME www.tankonyvtar.hu 

2.23. ábra. Sky-Trax rendszer komponensei ............................................................................. 33 

2.24. ábra. Vezetőnélküli targonca navigációja  

padlóba helyezett mágnesek segítségével [15] ........................................................ 34 

2.25. ábra. Vonalkódos pozíció meghatározás .......................................................................... 34 

2.26. ábra. Elektronikai panel pozíciójának azonosítása  

Omron F210 képfeldolgozó rendszerrel .................................................................. 35 

3.1. ábra. A képfeldolgozás alaplépései .................................................................................. 36 

3.2. ábra. Kapcsolat a számítógépes grafika és az alakfelismerés között................................ 37 

3.3. ábra. Példák a képfeldolgozásra, alakfelismerésre ........................................................... 38 

3.4. ábra. Leképezés lyukkamerával ....................................................................................... 39 

3.5. ábra. Kép felbontása képpontokra .................................................................................... 39 

3.6. ábra. Az intenzitás kvantálása .......................................................................................... 40 

3.7. ábra. Kontrasztnövelő, illetve küszöbérték transzformáció ............................................. 41 

3.8. ábra. Logaritmikus kontrasztmódosító transzformáció .................................................... 41 

3.9. ábra. Szakaszosan lineáris kontrasztnyújtás ..................................................................... 42 

3.10. ábra. A kontrasztnyújtás hatása ........................................................................................ 42 

3.11. ábra. A kontrasztkiemelés két változata ........................................................................... 43 

3.12. ábra. Képminőség és intenzitáseloszlás ........................................................................... 44 

3.13. ábra. Hisztogram kiegyenlítés hatása és a hisztogrammok .............................................. 45 

3.14. ábra. A konvolúció jelentésének szemléltetése ................................................................ 46 

3.15. ábra. 3×3 pixeles környezet ............................................................................................. 47 

3.16. ábra. 3×3-as boksz szűrő hatása egy illetve tíz iteráció után az eredeti képre ................. 49 

3.17. ábra. Medián szűrés hatása .............................................................................................. 49 

3.18. ábra. A Gauss harang ....................................................................................................... 50 

3.19. ábra. Az f(x) intenzitásfüggvény első és második deriváltjának viselkedése  

sötétvilágos átmenet esetén ..................................................................................... 50 

3.20. ábra. A differenciahányados értelmezéséhez ................................................................... 52 

3.21. ábra. Éldetektálás 3×3-as Prewitt operátorral .................................................................. 53 

3.22. ábra. Éldetektálás 3×3-as Sobel operátorral ..................................................................... 54 

3.23. ábra. A Roberts operátoros élkereséshez ......................................................................... 55 

3.24. ábra. Roberts operátoros éldetektálás ............................................................................... 56 

3.25. ábra. Canny féle éldetektálás ........................................................................................... 56 

3.26. ábra. A második derivált számításához ............................................................................ 57 

file:///D:/work/typo/TAMOP_BM/IdentifikaciosRendszerek/Bohacs-Herman_Identifikacios.doc%23_Toc310180848
file:///D:/work/typo/TAMOP_BM/IdentifikaciosRendszerek/Bohacs-Herman_Identifikacios.doc%23_Toc310180861


164 IDENTIFIKÁCIÓS RENDSZEREK 

www.tankonyvtar.hu © Bohács Gábor, Hermann Gyula, BME 

3.27. ábra. Intenzitás függvény és deriváltjai ............................................................................ 58 

3.28. ábra. Példa a Laplace operátoros élkeresésre ................................................................... 59 

3.29. ábra. A LAPLACE operátoros képjavítás elve ................................................................... 60 

3.30.ábra. A Laplace operátoros képjavítás hatása .................................................................. 60 

3.31. ábra. Él és sarok ............................................................................................................... 61 

3.32. ábra. A KLT sarkdetektálás eredménye ........................................................................... 62 

3.33. ábra. A Harris féle sarokdetektálás eredménye ................................................................ 63 

3.34. ábra. Mintavételezett folytonos jel ................................................................................... 65 

3.35. ábra. Diszkrét m, n sík ..................................................................................................... 66 

3.36. ábra. Luminencia változása a frekvencia síkon ................................................................ 67 

3.37. ábra. Fénykép és DFT transzformáltja ............................................................................. 67 

3.38. ábra. Sérült integrált áramkör pásztázó elektronmikroszkópi képe  

és a DFT transzformált ............................................................................................ 68 

3.39. ábra. Geometriai szabályosságokat mutató kép és transzformáltja .................................. 68 

3.40. ábra. Pásztázó alagút mikroszkópos felvétel és DFT-je ................................................... 69 

3.41. ábra. Ujjlenyomat barázdák és DFT transzformáltjuk ..................................................... 70 

3.42. ábra. Az ideális felüláteresztő szűrő és hatása ................................................................. 71 

3.43. ábra. A Butterworth szűrő hatása ..................................................................................... 72 

3.44. ábra. Az ideális aluláteresztő szűrő és hatása ................................................................... 72 

3.45. ábra. Az ideális sávszűrő.................................................................................................. 73 

3.46. ábra. Példa a régió alapú szegmentálásra ......................................................................... 74 

3.47. ábra. Erózió ...................................................................................................................... 75 

3.48. ábra. Az eróziónak a képre gyakorolt hatása ................................................................... 76 

3.49. ábra. Dilatáció .................................................................................................................. 76 

3.50. ábra. Dilatációnak a képre gyakorolt hatása .................................................................... 77 

3.51. ábra. Nyitás ...................................................................................................................... 77 

3.52. ábra. Zárás ........................................................................................................................ 77 

3.53. ábra. Az alakfelismerés két módszere .............................................................................. 78 

3.54. ábra. A perceptron felépítése ........................................................................................... 80 

3.55. ábra. Kétrétegű perceptron hálózat .................................................................................. 81 

3.56. ábra. A tanítás általános sémája ....................................................................................... 82 

3.57. ábra. A perceptron tanuló algoritmusa ............................................................................. 83 

3.58. ábra. A tanulás folyamata ................................................................................................ 84 

file:///D:/work/typo/TAMOP_BM/IdentifikaciosRendszerek/Bohacs-Herman_Identifikacios.doc%23_Toc310180901


ÁBRAJEGYZÉK 165 

© Bohács Gábor, Hermann Gyula, BME www.tankonyvtar.hu 

3.59. ábra. Éldetektálás ............................................................................................................. 84 

3.60. ábra. A perceptron kapcsolata képmezővel ...................................................................... 85 

3.61. ábra. A kép előfeldolgozása ............................................................................................. 85 

3.62. ábra. Előfeldolgozott számjegyek osztály egyrétegű hálózattal ....................................... 86 

3.63. ábra. Omron ZFV vizuális érzékelő [20] ......................................................................... 88 

3.64. ábra. Vizuális érzékelő egyszerű betanítása [20] ............................................................. 88 

3.65. ábra. F210 típusú ipari képfeldolgozó rendszer felépítése [20] ....................................... 89 

3.66. ábra. F210 központi egységének részei [1] ...................................................................... 90 

3.67. ábra. F210 képkészítésének struktúrája [20] .................................................................... 91 

3.68. ábra. Kamera pozíciójának és orientációjának kompenzációja ........................................ 92 

3.69. ábra. Profil kitöltés hatása binárisan szegmentált képen .................................................. 93 

3.70. ábra. Binárisan szegmentált folt geometriai adatainak szemléltetése .............................. 93 

3.71. ábra. Elforgatott kereső minták ........................................................................................ 94 

3.72. ábra. Különböző nyomtatási minőségben készült betanító minták .................................. 95 

3.73. ábra. Betanítás és tesztelés él kód alapján ........................................................................ 96 

3.74. ábra. Él irányának meghatározása adott pixel környezetében .......................................... 96 

3.75. ábra. Kör közepének meghatározása él kódok segítségével............................................. 97 

3.76. ábra. Háttérelnyomás hatása ............................................................................................ 97 

3.77. ábra. Beállítható karakterlánc keresési módszerek .......................................................... 98 

3.78. ábra. Speciális jelek soron belüli jellemzőinek megadása ............................................... 98 

3.79. ábra. Elfogadási határ beállítása....................................................................................... 99 

3.80. ábra. Elfogadási határ beállítása....................................................................................... 99 

3.81. ábra. Háromdimenziós ipari képfeldolgozó rendszer [22] ............................................. 100 

3.82. ábra. Pásztázó lézeres ipari képfeldolgozó rendszer [25] .............................................. 101 

4.1. ábra. Woodland által szabadalmaztatott körszimmetrikus optikai kód .......................... 102 

4.2. ábra. Morse ABC ........................................................................................................... 103 

4.3. ábra. Code 49 ................................................................................................................. 103 

4.4. ábra. Színes vonalkódok [31][29] .................................................................................. 104 

4.5. ábra. RFID transzponderrel ellátott vonalkódos azonosító címke ................................. 104 

4.6. ábra. ShotCode ............................................................................................................... 104 

4.7. ábra. Vonalkódos azonosító részei ................................................................................. 105 

4.8. ábra. Vonalkód információtartalmának kódolása és dekódolása ................................... 106 



166 IDENTIFIKÁCIÓS RENDSZEREK 

www.tankonyvtar.hu © Bohács Gábor, Hermann Gyula, BME 

4.9. ábra. Kódolási példa NRZ és szélesség kódokra ........................................................... 107 

4.10. ábra. Code 39 karakterkészlete [28] ............................................................................... 108 

4.11. ábra. Példa Code 39 karakterek Hamming távolságára .................................................. 109 

4.12. ábra. Három karakterből álló kódszavak, melyek  

Hamming távolsága bármely két vonalkódra minimum 12 .................................. 110 

4.13. ábra. Kettő az ötből vonalkód karakterkészlete ............................................................. 111 

4.14. ábra. Ellenőrző karakter meghatározása kettő az ötből vonalkód esetén ....................... 111 

4.15. ábra. Ellenőrző karakter meghatározása kettő az ötből vonalkód esetén ....................... 112 

4.16. ábra. EAN 13 vonalkód felépítése ................................................................................. 112 

4.17. ábra. Kibővített EAN 13 vonalkód ................................................................................ 112 

4.18. ábra. Karakterkészletek felhasználása információ kódolásra ......................................... 113 

4.19. ábra. EAN 13 vonalkód karakterkészletei ...................................................................... 113 

4.20. ábra. Az identifikáció lépései ......................................................................................... 115 

4.21. ábra. Vonalkódra érkező fény útja ................................................................................. 115 

4.22. ábra. Papír zaj keletkezése az analóg jelben .................................................................. 116 

4.23. ábra. Bevonat hatására kialakuló mikro-csillogás hatása az analóg jelre ....................... 116 

4.24. ábra. Vonalkód leolvasását befolyásoló tényezők.......................................................... 117 

4.25. ábra. Lézerszkenner olvasási tartománya a fókusztávolság függvényében ..................... 117 

4.26. ábra. Olvasási tartomány meghatározása a minimális  és maximális objektum távolság 

függvényében ........................................................................................................ 118 

4.27. ábra. A vonalkód két alapvető orientációja .................................................................... 119 

4.28. ábra. Vonalkód leolvasók osztályozása.......................................................................... 119 

4.29. ábra. Résolvasó .............................................................................................................. 120 

4.30. ábra. Lemez vonalkódot használó résolvasók ................................................................ 120 

4.31. ábra. Olvasóceruza ......................................................................................................... 120 

4.32. ábra. Lézerszkenner működési elve ............................................................................... 121 

4.33. ábra. Lézersugár útja raszteres szkennereknél ............................................................... 122 

4.34. ábra. Lézerszkenner ....................................................................................................... 122 

4.35. ábra. CCD szkenner és olvasási tartománya .................................................................. 123 

4.36. ábra. CLV 420 típusú lézerszkenner [37] ...................................................................... 124 

4.37. ábra. Olvasást kiváltó jel paramétereit beállító ablak .................................................... 125 

4.38. ábra. Olvasást kiváltó saját érzékelő .............................................................................. 125 

4.39. ábra. Olvasást kiváltása Polling-reflektor alapján .......................................................... 126 



ÁBRAJEGYZÉK 167 

© Bohács Gábor, Hermann Gyula, BME www.tankonyvtar.hu 

4.40. ábra. Olvasást kiváltó jel paramétereit beállító ablak .................................................... 127 

4.41. ábra. Soros port beállítására szolgáló ablak ................................................................... 128 

4.42. ábra. Eredmény string beállítására szolgáló ablak ......................................................... 129 

4.43. ábra. CAN-Bus hálózat beállítására szolgáló ablak ....................................................... 129 

5.1. ábra. RFID technológia alkalmazási területei ................................................................ 132 

5.2. ábra. Transzponderek elhelyezése haszonállatok azonosítására .................................... 132 

5.3. ábra. Állatok azonosítására használt üveg kapszulában elhelyezett  

RFID transzponder felépítése [38] ........................................................................ 133 

5.4. ábra. RFID rendszerek alkalmazása a sportban [38] ...................................................... 133 

5.5. ábra. RFID író/olvasó készülék és transzponder kapcsolata .......................................... 134 

5.6. ábra. LF készülék olvasási tartománya [1] ..................................................................... 135 

5.7. ábra. Különböző kivitelű LF transzponderek [39] ......................................................... 135 

5.8. ábra. Különböző kivitelű HF transzponderek [39] ......................................................... 136 

5.9. ábra. Különböző kivitelű UHF transzponderek [40] ...................................................... 137 

5.10. ábra. LF/HF és UHF transzponderek antenna kialakítása .............................................. 137 

5.11. ábra. Relatív orientáció hatása az olvasásra UHF transzponder esetén .......................... 138 

5.12. ábra. Mikrohullámú transzponderek jellegzetes kialakítása........................................... 138 

5.13. ábra. Intelligens RFID tag hőmérséklet érzékelővel ...................................................... 139 

5.14. ábra. RFID kapu abroncsnyomás érzékelésére [42] ....................................................... 139 

5.15. ábra. Fixen telepített külön antennás RFID olvasók ...................................................... 140 

5.16. ábra. IDENT Control RFID Interface [39] ..................................................................... 141 

5.17. ábra. IDENT Control WEB-lapja (címlap, Email beállításai)........................................ 141 

5.18. ábra. RFID kapuk [1] ..................................................................................................... 142 

5.19. ábra. RFID nyomtatók ................................................................................................... 142 

5.20. ábra. PC-hez kapcsolható mobil RFID olvasó [43]........................................................ 143 

5.21. ábra. Kijelzővel és billentyűzettel rendelkező mobil RFID terminál [44] ..................... 144 

5.22. ábra. Targoncára szerelt RFID érzékelők....................................................................... 145 

5.23. ábra. RFID middleware szoftver szerepe ....................................................................... 146 

6.1. ábra. Azonosítandó alkatrész a kamera képen ............................................................... 148 

6.2. ábra. Program elvi blokkvázlata..................................................................................... 148 

6.3. ábra. Az F210-en beállított program listája.................................................................... 149 

6.4. ábra. Az élszűrés jellemzőinek beállítása....................................................................... 149 

6.5. ábra. Nagy furat betanítása ............................................................................................ 150 



168 IDENTIFIKÁCIÓS RENDSZEREK 

www.tankonyvtar.hu © Bohács Gábor, Hermann Gyula, BME 

6.6. ábra. A beírt program működésének tesztelése .............................................................. 151 

6.7. ábra. Vezeték nélküli átjátszó készülék pár ................................................................... 151 

6.8. ábra. Program elvi blokkvázlata..................................................................................... 152 

6.9. ábra. Az F210-en beállított program listája.................................................................... 153 

6.10. ábra. Az élszűrés jellemzőinek beállítása....................................................................... 153 

6.11. ábra. Csatlakozó aljzatok betanítása .............................................................................. 154 

6.12. ábra. Az élszűrés jellemzőinek beállítása....................................................................... 155 

6.13. ábra. Szöveg környezetének kijelölése .......................................................................... 155 

6.14. ábra. Felismert karakter képe ......................................................................................... 156 

6.15. ábra. Kamera elhelyezése a vezetőnélküli targoncán ..................................................... 157 

6.16. ábra. Kamera által látott kép .......................................................................................... 158 

6.17. ábra. Nyomvonal követés túl messzi navigációs pont alapján ....................................... 159 

6.18. ábra. Program elvi blokkvázlata..................................................................................... 159 

6.19. ábra. Az F210-en beállított program listája.................................................................... 160 

6.20. ábra. Az F210-en beállított program listája.................................................................... 161 

 



 

© Bohács Gábor, Hermann Gyula, BME www.tankonyvtar.hu 

 

8. Irodalomjegyzék 

 

1. Dr. Prezenszky József: Logisztika (Bevezető fejezetek); Mérnöktovábbképző Intézet, Bu-

dapest, 1995. 

2. Jünemann, R., Beyer, E.; Steuerung von Materalfluss- und Logistiksystemen; Berlin; 

Springer Verlag Berlin Heidelberg; 1998; ISBN 3-540-64514-4. 

3. Jungheinrich AG:Informationssystem für Stapler-Management; 

www.jungheinrich.de/de/com/index-de/dienstleistungen/jungheinrich-ism.html; 

2010.augusztus 10. 

4. SAP GmbH: ERP Software from SAP; www.sap.com/solutions/business-

suite/erp/index.epx; 2010. szeptember 1.  

5. Arnold, D.; Identifikationssysteme im Materialfluß; VDI-Berichte; Nr. 660; VDI 

Verlag; 1987. 

6. Seagull scientific: BarTender; www.seagullscientific.com 2010.augusztus 20. 

7. Bullinger, Hans-Jörg; Hompel, Michael: Internet der Dinge; VDI-Buch, Springer 

Verlag, ISBN: 978-3-540-36729-1, 1997. 

8. LXE Inc.: Raising RFID value & Performance with Forklift-Mounted Readers; 

www.lxe.com, 2010. július 11.  

9. Ten Hompel, M., · Büchter, H., Franzke U.: Identifikationssysteme und 

Automatisierung; Springer-Verlag Berlin Heidelberg, e-ISBN 978-3-540-75881-5, 

2008. 

10. Bohács G.: Az intelligens gyártás anyagmozgató- és logisztikai rendszereiben alkalma-

zott vonalkódos azonosítók sérülése során elveszett információtartalom helyreállításá-

nak lehetőségei; PhD értekezés, 2004. 

11. Sick AG: Smart-Kamera IVC-3D; www.sick.de, 2010. augusztus 15. 

12. Conductix Wampfler: IPT© Floor; www.conductix.cz/products; 2010. szeptember 1. 

13. Horváth, Z.: Innovatív műszaki megoldások az intralogisztika területén; Powerpoint 

bemutató; BME; 2010. május 13. 

14. Sky-Trax: The Sky-Trax System; www.sky-trax.com/solutions/sky-trax-system/; 2010. 

augusztus 10. 

15. Frog AGV Systems BV: About Frog AGV Systems; www.frog.nl; 2010. augusztus 10. 

http://www.jungheinrich.de/de/com/index-de/dienstleistungen/jungheinrich-ism.html
http://www.sap.com/solutions/business-suite/erp/index.epx
http://www.sap.com/solutions/business-suite/erp/index.epx
http://www.seagullscientific.com/
http://www.lxe.com/
http://www.sick.de/
http://www.conductix.cz/products
http://www.sky-trax.com/solutions/sky-trax-system/
http://www.frog.nl/


170 IDENTIFIKÁCIÓS RENDSZEREK 

www.tankonyvtar.hu © Bohács Gábor, Hermann Gyula, BME 

16. Álló Géza, Hegedűs Gy. Csaba, Kelemen Dezső, Szabó József: A digitális képfeldolgo-

zás alapproblémái, Akadémia Kiadó, Budapest 1989 

17. Gonzales R. C., Woods R.E.: Digital Image Processing Addison-WesleyHorváth Gá-

bor (szerkesztő): Neurális hálózatok és műszaki alkalmazásaik, Műegyetemi Kiadó, 

1998 

18. Jain A.K.: Fundamentals of Digital Image Processing, Prentice-Hall. 

19. Jähne, B.: Digitale Bildverarbeitung, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York 

1989  

20. Omron: Képfeldolgozó rendszerek – Felhasználóközpontú képfeldolgozás; 

www.industrial.omron.hu 2010. augusztus 28. 

21. OMRON ELECTRONICS LLC: Operation Manual – Application Software F500-UME; 

Z202-E1-03; 2005. 

22. Omron: XPECTIA képfeldolgozó rendszer; www.industrial.omron.hu 2010. augusztus 

28. 

23. Raul, Rojas: Theorie der neuralan Netze, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New 

York 1993 

24. Rosenfeld A., Kak A.C.: Digital Picture Processing, Academic Press, vol. I-II. 

25. Sick AG: Smart-Kamera IVC-3D; www.sick.de, 2010. augusztus 15. 

26. Ten Hompel, M., · Büchter, H., Franzke U.: Identifikationssysteme und 

Automatisierung; Springer-Verlag Berlin Heidelberg, e-ISBN 978-3-540-75881-5, 

2008. 

27. Kulcsár Béla; Ipari logisztika; LSI Oktatóközpont., Budapest; ISBN 963-577-242-4; 

1998. 

28. Metalcraft: RFID Windshield Tag; www.idplate.com/rfid-tags-labels/rfid-windshield-

tag/default.html; 2010. szeptember 1.  

29. Bohács G.: Az intelligens gyártás anyagmozgató- és logisztikai rendszereiben alkalma-

zott vonalkódos azonosítók sérülése során elveszett információtartalom helyreállításá-

nak lehetőségei; PhD értekezés, 2004. 

30. Pavlidis, Theo, et. al..: Fundamentals of Bar Code Information Theory. IEEE Computer 

Scince Magazine, 1990 April. 

31. Gavin Janck: High-Capacity Color Bar Code 

http://technet.microsoft.com/enus/magazine/2008.10.fieldnotes.aspx; 2010. július 10. 

http://www.sick.de/
http://www.idplate.com/rfid-tags-labels/rfid-windshield-tag/default.html
http://www.idplate.com/rfid-tags-labels/rfid-windshield-tag/default.html
http://technet.microsoft.com/enus/magazine/2008.10.fieldnotes.aspx


IRODALOMJEGYZÉK 171 

© Bohács Gábor, Hermann Gyula, BME www.tankonyvtar.hu 

32. MacWilliams, Sloane, N.J.A.; The Theory of Error-Correcting Codes; Amsterdam; 

North-Holland Publishing; ISBN 0-444-85009-0ç 1978. 

33. Arnold, D.; Identifikationssysteme im Materialfluß; VDI-Berichte; Nr. 660; VDI 

Verlag; 1987 

34. Quinn, A. M., Eastman, J. M.: Optical Properties of Bar Code Symbols for Laser 

Scanning. High-speed inspection architectures, barcoding, and character recognition, 5 

- 7 November 1990 Boston, Massachusetts (1991) ISBN : 0-8194-0451-9. 

35. Boles, J. A., Hems, R. K.: Analysis of bar code digitization techniques. High-speed 

inspection architectures, barcoding, and character recognition, 5 - 7 No-vember 1990 

Boston, Massachusetts (1991) ISBN : 0-8194-0451-9. 

36. Hansen, H-G.; Experimentelle Untersuchungen zur Bewertung von Einflüssen beim Le-

sen von Strichcodes mit Laserscannern; Wissenschaftliche Berichte des Institutes für 

Fördertechnik der Univeritaet Karlsruhe; HEFT 34; 1991. 

37. Sick AG: Bar Code Scanners / CLV42x /CLV 420; www.mysick.com/partnerPortal; 

2010. augusztus 13. 

38. Kern, C.: Anwendung von RFID-Systemen; ISBN-10 3-540-27725-0 1. Aufl. Springer 

Berlin Heidelberg New York; 2007. 

39. Pepperl+Fuchs: Reference & Buyer’s guide – Identification products; www.a-

aelectric.com/pepperlfuchskatalog.html; 2010. szeptember5. 

40. Garo RFID Inc.: RFID Products; www.gaorfid.comç 2010. augusztus 15. 

41. KSW Microtec: KSW-VarioSens® Basic Label; www.ksw-microtec.de; 2010. július 23. 

42. O'Connor, M. C.: Michelin Shrinks Its eTire Pressure Monitor; www.fridjournal.com; 

2010. augusztus 5. 

43. Texas Instruments: RFID readers and reader Modules; www.ti.com/rfid; 2010. augusz-

tus 10. 

44. Motorola: MC9090-G RFID - Handheld RFID Readers for Global Deployments; 

www.motorola.com; 2010. augusztus 10. 

45. Jünemann, R., Beyer, E.; Steuerung von Materalfluss- und Logistiksystemen; Berlin; 

Springer Verlag Berlin Heidelberg; 1998; ISBN 3-540-64514-4 

46. Michael ten Hompel · Hubert Büchter Ulrich Franzke: Identifikationssysteme und 

Automatisierung. 

47. Nekem a statikus jeles ppt 

http://www.mysick.com/partnerPortal
http://www.a-aelectric.com/pepperlfuchskatalog.html
http://www.a-aelectric.com/pepperlfuchskatalog.html
http://www.gaorfid.comç/
http://www.ksw-microtec.de/
http://www.fridjournal.com/
http://www.ti.com/rfid
http://www.motorola.com/


172 IDENTIFIKÁCIÓS RENDSZEREK 

www.tankonyvtar.hu © Bohács Gábor, Hermann Gyula, BME 

48. SAP Integration using AII. How to Automatically Print BarTender labels using SAP’s 

Auto-ID Infrastructure 

49. Supply chain RFID: How it works and why it pays 

50. Internet der dinge 

51. Jungheinrich AG: Informationssystem für das Stapler-Management. 

(www.Jungheinrich.de) 

52. Crown flotta management 

53. Gavin Janck: High-Capacity Color Bar Code 

http://technet.microsoft.com/enus/magazine/2008.10.fieldnotes.aspx 

54. [Pav90] Pavlidis, Theo, et. al..: Fundamentals of Bar Code Information Theory. IEEE 

Computer Scince Magazine, 1990 April. 

 

 

http://www.jungheinrich.de/
http://technet.microsoft.com/enus/magazine/2008.10.fieldnotes.aspx

