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Bevezetés 

 

A számítástechnika robbanásszerő fejlıdése az életünk több területén is változást hozott. A gyors és 

nagy felbontású képalkotó eszközök életre hívták a számítógépi látást, ahol a számítógépek az 

érzékelt képeket feldolgozzák, és ennek hatására beavatkozásokat hajthatnak végre a megfigyelt 

folyamatban. Ezt a lehetıséget az ipar szinte azonnal kihasználta, és napjainkban egyre több üzem 

szereli fel a termelésirányító vagy minıségellenırzı rendszerét számítógépi képelemzı rendszerrel.  

Az anyagmérnöki gyakorlatban a minıségellenırzés, az anyagvizsgálat terén találkozunk a 

legtöbb alkalommal a számítógépi képelemzéssel. Az anyagminısítés egy klasszikus eljárása a 

metallográfiai vizsgálat, amely során a fémek mikroszerkezetét vizsgáljuk optikai mikroszkópia 

felhasználásával. Az optikai mikroszkópia mellett az ipari gyakorlatban megjelentek az 

elektronmikroszkópok és a minta elıkészítı és mikroszkópos technika fejlıdése lehetıvé tette, hogy 

a polimerek és a keramikus anyagok mikroszerkezete is vizsgálhatóvá váljon. Az anyagok mikro-

szerkezete jelentısen befolyásolja a tulajdonságaikat, így válhatott a mikroszerkezet vizsgálat az 

anyagminısítés  hatékony eszközévé. A mikroszerkezet vizsgálat során sokféle kérdést teszünk fel a 

szerkezetrıl készített kép alapján: Mekkora fázisok találhatók a képen? Milyen az alakjuk? Milyen 

eloszlásban találhatók szerkezetben? stb. Ezeknek a kérdéseknek a megválaszolása etalonképekkel 

történı összehasonlítással, vagy egyszerő mérések elvégzésével történt, aminek eredménye 

nagymértékben függött a minısítést végzı személy szakképesítésétıl és gyakorlatától. 

A számítógépi képelemzı rendszerek alkalmazása kiküszöböli ezt a problémát, ellenben a 

minısítést végzı szakembertıl speciális tudást követel meg. Ismernie kell a számítógépi 

képelemzés lépéseit, lehetıségeit és a kapott eredményeket értelmeznie kell tudni. A kidolgozott 

tananyag ennek az ismeretnek a megszerzésében nyújt segítséget. 

A tananyag elsısorban a Számítógépi képelemzés és a Szerkezetvizsgálat címő tárgyhoz 

készült, azonban kiegészítı ismeretként segíti a Metallográfia és a Kompozitok címő tárgyak 

gyakorlatainak sikeres elvégzését is. 

A tananyag elsı részében bepillantást nyújt a számítógépi képelemzı rendszerek 

felépítésébe, mőködésébe. Bemutatja a számítógépi képelemzés fıbb lépéseit. Majd sorra veszi és 

részletezi az egyes nagy lépések mögött meghúzódó matematikai eljárások alapjait. Bı képanyagon 

keresztül mutatja be az egyes képátalakító mőveletek hatását. Sorra veszi a mérhetı adatokat, azok 

értelmezését és meghatározását. Végül pár szemléletes példán keresztül bemutatja, hogy a kapott 

eredmények milyen módon elemezhetık, hogyan használhatók fel a mérnöki gyakorlatban. 



1. fejezet. A számítógépi képelemzés fogalma, folyamata 

 

Képelemzés fogalma alatt a képi információ számszerő adatokkal történı jellemzését értjük. A 

számszerősítés vagy mérés alatt a képen látható jellegzetességek vagy objektumok méreteit, 

mennyiségét, elrendezıdését, távolságukat határozzuk meg. Hogy ezt meg tudjuk tenni, fel kell 

ismerni az objektumokat alakjuk, színük stb. szerint, és csoportokba kell rendeznünk. A képelemzés 

egyik nagyon hatékony eszköze a szem, az emberi látás. Hatékonysága ellenére a pontosságát 

nagyon sokféle tényezı befolyásolja, amelyek akár kapcsolatban sincsenek a látvánnyal, a látott 

képpel. Korunk technikai fejlıdése a képelemzésben olyan pontosságot kíván, amely az emberi 

látással már csak nehezen, vagy egyáltalán nem teljesíthetı. A kívánt pontosságot és 

reprodukálhatóságot már csak a számítógépi látás, a számítógépi képelemzés biztosítja. 

 A számítógépi képelemzésnél a számszerősítést, a mérést egy számítógép végzi. A 

számítógép az elemzéshez a képet egy képalkotó eszköztıl kapja (1. ábra), ami lehet digitális 

fényképezıgép, digitális kamera, lapolvasó, vagy más fizikai elven képet elıállító berendezés 

(SEM, TEM, RTG). A számítógép a képalkotó eszköztıl érkezı képet egy képelemzı szoftverrel 

dolgozza fel. Az 1. ábrán látható vázlat is mutatja, hogy az ember nem vált feleslegessé a 

számítógépi képelemzés folyamatában. Parancsokkal látja el mind a számítógépet, mind a 

képelemzı szoftvert a mővelet során, továbbá értelmezi és feldolgozza a képelemzı szoftver által 

megadott eredményeket. 
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1. ábra. A számítógépi képelemzı rendszerek sematikus felépítése. Látható, hogy a számítógépi 

képelemzés alkalmazása nem váltja ki az embert, csak jelentısen megkönnyíti, pontosabbá teszi és 

felgyorsítja a munkáját. 

 

 Tekintsünk egy egyszerő esetet: ötvözetlen acél (2.a. ábra) ferrittartalmát szeretnénk 

meghatározni metallográfiai vizsgálattal. Erre a klasszikus metallográfia a pontszámlálás módszerét 

ajánlja, amely során egy hálót vetítünk a képre (2.b. ábra), és megszámláljuk a ferritbe esı 



csomópontok számát, és elosztjuk a rács összes csomópontjainak a számával. A módszer maga 

rendkívül egyszerő, de nagy az idıszükséglete. Minél pontosabban szeretnénk meghatározni a 

ferrittartalmat annál több idıbe telik a vizsgálat. Ha σ=1% pontossággal szeretnénk meghatározni a 

ferrittartalmat, akkor: 
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csomópontot kell rávetítenünk a képre. A számoláshoz meg kell becsülni a képen lévı ferrit 

mennyiségét (F), ez a 2. ábra alapján közel 50%. A fenti számolást elvégezve 10000 pontot kellene 

értékelni. Ennyi pont természetesen nem férne rá egy képre, ezért több látóteret szükséges 

átvizsgálni, hogy a szükséges pontosságot elérjük. Láthatjuk, hogy ez igen fáradtságos munka 

lenne. 

 

                   

 a) b) 

                  

 c) d) 

2. ábra. Ferrithányad meghatározása ötvözetlen acél mikroszerkezetében: eredeti mikroszkópi 

felvétel (a), háló a fényképen pontszámláláshoz (b), szürkeárnyalatú kép (c), a ferrittıl elválasztott 

perlit (d). Belátható, hogy a kék területek meghatározásával már egy képen is pontosabb eredményt 

kapunk, mint a pontszámlálás alkalmazásával. 

 

 A képek képpontokból épülnek fel. Ez egy rácsot jelent, aminél sőrőbbet nem érdemes 

rávetíteni a képre. Ha a színes képbıl szürkeárnyalatú képet készítünk (2.c. ábra) akkor a ferrit 

világos a perlit pedig sötét lesz. Ezt kihasználva el tudjuk választani a ferritet a perlittıl, úgy hogy 



definiálunk egy szürke árnyalatot, és amelyik képpont ennél sötétebb a perlitet, amelyik világosabb 

a ferritet építi (2.d. ábra). Innen már csak össze kell számlálni a ferrithez tartozó képpontokat, és 

elosztani a képben lévı képpontok számával és megkaptuk a ferrit hányadot. A mérést elvégezve 

F=52.6%. A pontosságra ebben az esetben is vonatkozik a fent bemutatott összefüggés, azaz ha a 

kép nem tartalmaz 10000 képpontot, akkor több képet kell megvizsgálni. 

 A fenti egyszerő példán is láthattuk, hogy mennyire megkönnyíti a képek elemzését, a 

mérések elvégzését a számítógép. Ha hozzávesszük, hogy az eredmények értékelésében és a 

jelentések elkészítésében is jelentıs segítséget nyújt a számítógép használata, akkor beláthatjuk 

hogy mennyivel könnyebbé válik a munka. 

 Minden számítógépi képelemezési lépésben azonosíthatók általános lépések. Ezeknek az 

általános lépéseknek a sorozata a számítógépi képelemzés általános folyamata, amely a következı 

módon épül fel: 

• Képek digitális rögzítése. 

• Képek digitális feldolgozása, a lényeges információk kiemelése. 

• A képeken található jellegzetességek vagy objektumok megkülönböztetése. 

• Bináris képek átalakítása, a mérés elıkészítése. 

• A mérés végrehajtása. 

• Az eredmények értékelése 

 

 

2. fejezet. Képek digitális rögzítése 

 

 

3. ábra. A digitális kép képpont-szerkezete, és a képkoordináta rendszer. A képpontok egy mátrixot 

építenek, így a koordinátáikat egész számokkal adhatjuk meg. A képkoordináta rendszer origója a 

kép bal felsı sarka. 

 

Mint említettük a képek érzékelése történhet digitális fényképezıgéppel, digitális kamerával, 

lapolvasóval és egyéb speciális képalkotó eszközzel. Mindegyik közös jellemzıje, hogy a képeket 

digitális formában képezi le, és továbbítja az elemzést végzı számítógépnek. A digitális kép mátrix 

elrendezıdéső u.n. képpontokból (pixel) áll (3. ábra). Ennek köszönhetıen a képen képpont 

j 
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mértékben tájékozódhatunk. A kép saját koordináta rendszerének középpontja a kép bal felsı 

sarkában található. Ehhez viszonyítva egész számú (i,j) koordinátákkal adhatjuk meg az egyes 

pozíciókat. Ennek megfelelıen a kép mérete is képpontokban adható meg (pl. 800x600). A 

képpontok mátrix elrendezıdése miatt más adatot nem kell rögzíteniük, csak az adott pontban lévı 

szín adatot. 

 A modern képalkotó eszközökkel általában színes kép készíthetı. A színes képben a szín 

információt az RGB színrendszerben adjuk meg, ahol három alapszínbıl, vörös (Red - 700nm) – 

zöld (Green – 546.1nm) – kék (Blue – 435.8nm), keverjük ki a képeken látható színeket. Az RGB 

színrendszert legszemléletesebben egy színkockában tudjuk ábrázolni, ahol a kocka sarokpontjain, 

mint egy Descartes koordinátarendszerben szerepel a három színkomponens, az origóban található a 

fekete szín, a három komponens együttes maximális intenzitásértékénél pedig a fehér szín szerepel 

(4. ábra). A három független színkomponensbıl így az összes, a színkockában szereplı szín 

kikeverhetı a színkomponensek intenzitásértékének megadásával. 

A színes képek tárolása is ezen alapul. Mindegyik képpont színinformációja 3 (24 bites kép) 

vagy 4 (32 bites kép) bájton tárolódik. Mindkét esetben egy-egy bájt tartalmazza egy-egy 

színkomponens intenzitás értékét, azaz az intenzitás felbontása 0..255 tartományban egész 

értékekkel történik. 32 bites kép esetén a 4. bájt úgynevezett áttetszıséget (A) definiál. Modern 

ablakkezelı rendszerek képesek a képpontok áttetszıségét kezelni, mintha a kép üveg, vagy áttetszı 

mőanyaglapra lenne nyomtatva. 

A képek memóriában történı tárolásakor az adott képpontok színkomponens értékei 

sorfolytonosan tárolódnak RGBRGBRGB… vagy RGBARGBARGBA… rendszerben.  Egy 

képpont színértékeit a kép bal-felsı sarkából indulva a kép méreteinek ismeretében érhetjük el. 

 

 

4. ábra. Az RGB színrendszer ábrázolása színkockában. A kockához rendelt koordináta rendszer 

origójában találjuk a fekete színt, a koordináta tengelyek végpontjait a 3 alapszín jelöli ki.  

 

Az (i,j) koordinátájú képpont vörös szín intenzitás értékét a d=j*3*w+i memóriacímen érjük el, ahol 

w a kép szélessége. A képek ilyen formán történı tárolását tömörítetlennek nevezzük. A kép 

méretének növekedésével jelentıs mértékben növekszik a memóriaigény. Ennek köszönhetıen a 



feldolgozás elıtt vagy után a háttértárolón tömörített formában tároljuk a képeket, amivel 

hatékonyabban használhatjuk ki a háttértároló kapacitását. A tömörített képtárolás két alapvetı 

módját különböztethetjük meg. A veszteségmentes tömörítı eljárások hatására (RLE, LZW 

algoritmusok) csökken a fájl mérete, és a tömörített tárolásból az eredeti kép visszaállítható. A 

veszteséges tömörítı eljárásokkal jóval kisebb fájlméretek érhetık el (FFT, Huffman eljárások), 

azonban a képek nem állíthatók vissza eredeti formájukban. További tulajdonsága a veszteséges 

tömörítı eljárásoknak, hogy a tömörítettség fokának növekedésével a fájlméret csökken, ellenben a 

visszaállított kép annál jobban eltér az eredeti képtıl. Ennek megfelelıen a számítógépi képelemzés 

során ügyelni kell, hogy milyen tömörítı eljárást alkalmazunk a képek tárolásánál. 

 A metallográfiai vizsgálatok során jelentıs mértékben fejlıdnek a színes maratási eljárások, 

de a gyakorlatban még mindig legtöbbször a klasszikus próba elıkészítési eljárásokat alkalmazzuk. 

Az így készült felvételek vizsgálatára a színes felvételek feleslegesen sok információt tartalmaznak. 

Elegendı a fekete-fehér televíziózásban használt a színek intenzitását megjelenítı szürke képek 

használata. Ahhoz, hogy a színek intenzitását megértsük, meg kell ismerkednünk a HSI 

színrendszerrel (5. ábra). A HSI színrendszer is három független számadattal írja le a színeket. Ezek 

rendre a színárnyalat (Hue), telítettség (Saturation) és az intenzitás (Intensity). Az 5. ábrán látható 

koordinátarendszerben jól látható, hogy a színárnyalat és telítettség nulla értékénél az intenzitás 

változásával a feketétıl a fehérig mozgunk a szürke színskálán. 

 

 

5. ábra. A HSI színrendszer. A szín intenzitás értékét a vörös, zöld, kék színkomponensek 

legnagyobb értéke adja. 

 

 A szürke képben az egyes képpontokhoz ennek a szürke színskálának az elemeit rendeljük. 

A skálát 256 elemre osztjuk, így egy képponthoz egy bájtot rendelünk hozzá, ami 0 (fekete) .. 255 

(fehér) tartományban vehet fel értéket. A kép tárolása a memóriában és a háttértárolón megegyezik 

a színes képeknél leírtakkal. 

 A képen a mérni kívánt objektumokat, jellegzetességeket a mérés elıtt el kell választanunk a 

kép többi részétıl. Ezt a mőveletet szegmentálásnak nevezzük. A szegmentálással a képpontokat két 

I = max(R, G, B) 
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csoportra osztjuk, az egyik csoportba az objektumokat, jellegzetességeket építı képpontok, a másik 

csoportba a hátteret építı képpontok tartoznak (6. ábra). Ezt a relációt megjelenítı képet bináris 

képnek nevezzük. A képpontokhoz egy logikai változót rendelünk, amely arra a kérdésre adja meg a 

választ, hogy az adott képpont objektumhoz tartozik-e vagy sem.  Értéke 0 és 1 lehet. 

Implementációs szinten a logikai változót egy bájton tároljuk, és a logikai változó értéke hamis 

eredmény esetén 0 ellenkezı esetben nagyobb, mint nulla. A bináris kép tárolása megegyezik a 

szürkeképnél leírtakkal.  

 

6. ábra. A bináris kép. A kék területek mutatják a szegmentált objektumokat, amíg a nem kék 

területen láthatjuk az eredeti képet, mert a bináris és a szürke képet egymásra vetítettük. 

 

 

3. fejezet. Pontbeli intenzitás transzformációk 

 

A következı fejezetekben a képek digitális feldolgozásával foglalkozunk. Az elızı fejezetben 

megállapítottuk, hogy a képeken látható objektumokat, jellegzetességeket szegmentálással el kell 

választanunk a kép többi részétıl a mérés elıtt. Ahhoz, hogy a szegmentálás pontosan és 

biztonsággal elvégezhetı legyen az esetek nagy többségében szükség van a képek digitális 

feldolgozására. Az egyenlıtlen megvilágítás okozta intenzitás eloszlást korrigálni kell, az esetleg 

megjelenı zajt ki kell szőrni, a képek kontrasztosságát javítani kell stb. 

 Ebben a fejezetben a pontbeli intenzitás transzformációkat mutatjuk be. A pontbeli 

intenzitás transzformációk alkalmazása során a képen végighaladunk képpontról képpontra, és az 

adott képpont intenzitás értékét behelyettesítjük egy átviteli függvény független változójába. A 

kapott függvény értékével helyettesítjük a képpont intenzitás értékét (7. ábra). 

 A fentieknek megfelelıen az átviteli függvény értelmezési tartománya és értékkészlete a 

0..255 tartomány, és az átviteli függvény minden egész értékre értelmezhetı. A transzformáció 

eredményéül kapott kép csak az átviteli függvény alakjától függ. 

 Implementációs szinten, a számítások meggyorsítása érdekében, a függvényt elıre 

kiszámítjuk az értelmezési tartománynak megfelelı táblázatba, és a transzformáció során a képpont 



intenzitás értéke alapján keressük ki az eredményt a táblázatból (8. ábra). A pontbeli intenzitás 

transzformációk innen kapták angol nevüket: look up table. 

 

                  

 a) b) c) 

7. ábra. A pontbeli intenzitás transzformációk mőködésének vázlata. Az ábrán a négyzetre emelés 

példáját látjuk. Az ábrán az eredeti kép (a), az átviteli függvény (b) és az eredményül kapott kép (c) 

látható. 

 

                 

 a) b) c) 

8. ábra. A pontbeli intenzitás transzformációk megoldása táblázat felhasználásával. Az ábrán a 

komplementer transzformáció példáját látjuk. Az ábrán az eredeti kép (a), az átviteli függvény 

táblázatos alakja (b) és az eredményül kapott kép (c) látható. 

 

 A következıkben sorra vesszük a gyakrabban alkalmazott pontbeli intenzitás 

transzformációkat, és példán keresztül bemutatjuk a hatásukat.  

 A komplementer képzés mőveletében a képpontok intenzitás értékeit kivonjuk 255-bıl 

(O(i,j)=255-I(i,j)). A mővelet eredménye az eredeti felvétel negatívja lesz (9. ábra). A négyzetre 

emelés során az átviteli függvény a következıképpen felírt négyzetfüggvény: 
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 a) b) c) 

9. ábra. Komplemeter képzés. A képpontok intenzitás értékeit kivonjuk 255-bıl. Az ábrán az eredeti 

kép (a), az átviteli függvény (b) és az eredményül kapott kép (c) látható. 

  

A transzformáció során a képpontok intenzitás értékeit négyzetre emeljük, majd normáljuk a 0..255 

tartományba. Az átviteli függvény összenyomja az intenzitásskálát a sötét tartományban és 

széthúzza a világos tartományban. Ennek köszönhetıen a sötét képrészletek sötétebbek lesznek, 

jobban elválnak a világos tartományoktól, így szegmentálhatóbbá válnak (10. ábra). 

 

     

 a) b) c) 

10. ábra. Négyzetre emelés. A képpontok intenzitás értékeit négyzetre emeljük és normáljuk a 0..255 

tartományba. Az ábrán az eredeti kép (a), az átviteli függvény (b) és az eredményül kapott kép (c) 

látható. 

 

A gyökvonás transzformáció a négyzetre emeléssel ellentétes hatást okoz. A világos tartományban 

nyomja össze az intenzitás skálát, így a világos területek válnak szegmentálhatóbbá (11. ábra). 

Ebben az esetben a képpontok intenzitás értékeinek négyzetgyökét normáljuk a 0..255 tartományba. 
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 a) b) c) 

11. ábra. Gyökvonás. A képpontok intenzitás értékei négyzetgyökét normáljuk a 0..255 

tartományba. Az ábrán az eredeti kép (a), az átviteli függvény (b) és az eredményül kapott kép (c) 

látható. 

 

Az exponenciális és a logaritmus transzformációk ugyanazzal a hatással rendelkeznek, mint a 

négyzetre emelés vagy a gyökvonás, csak a hatásuk erısebb. 

 A leggyakrabban alkalmazott pontbeli intenzitás transzformáció a γ korrekció, ahol az 

átviteli függvényt a következı alakban írhatjuk fel. 
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A fenti képletbıl látható, hogy γ=2 esetén a négyzetre emelés, γ=0.5 esetén a gyökvonás 

transzformációját kapjuk. A gamma korrekció esetén a fent vázolt hatásokat az aktuális feladathoz 

szabhatjuk. 

 Bizonyos esetekben szükség lehet arra, hogy az intenzitás tartomány egy részét emeljük ki. 

Ekkor az átviteli függvény lehet egy normális eloszlás görbe a következı egyenlet szerint: 
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A fenti összefüggésben K, s, m a transzformáció állandói. A következı (12. ábra) ábrán látható 

transzformációban K=25000, m=100, s=40. 

 



     

 a) b) c) 

12. ábra. Tartomány kiemelése. Az ábrán az eredeti kép (a), az átviteli függvény (b) és az 

eredményül kapott kép (c) látható. 

 

 

4. fejezet. Hisztogram transzformációk 

 

A szürkeképek intenzitás hisztogramja, vagy más néven szürkeségi hisztogramja a képpontok 

intenzitás érték szerinti eloszlása (13. ábra). Az intenzitás értékeket 0..255 tartományban egész 

értékekkel adjuk meg. Ennek megfelelıen megszámláljuk, hogy az adott intenzitás értékkel mennyi 

képpont rendelkezik. A kapott eredményeket diagramban ábrázolva megkapjuk az intenzitás 

hisztogramot, más néven szürkeségi hisztogramot.   

 

                        

 a) b) 

13. ábra. Az (a) kép intenzitás hisztogramja (b). A hisztogramból megállapítható, hogy a sötét és a 

világos területek jól elkülönülnek egymástól. 

 

A fenti ábrán is látható, hogy az intenzitás hisztogram sok információt hordoz, az alakjából sok 

mindenre következtethetünk a további átalakítások és mérés során. 

 A hisztogram transzformációk alkalmazása során sorra vesszük a képpontokat, de a 

transzformáció eredményéül kapott intenzitás érték nem csak a vizsgált képpont eredeti intenzitás 

értéktıl függ, hanem a teljes kép intenzitás eloszlás alakjától is. 



 A legismertebb hisztogram transzformációk a fényerı és kontraszt beállítása. A fényerı 

digitális módosításánál az intenzitás eloszlást magasabb intenzitások irányába eltoljuk és 

összenyomjuk (14. ábra). A kontraszt beállításánál az intenzitás hisztogram maximuma egy helyben 

marad, csak az eloszlás függvény szélessége változik (15. ábra). Természetesen, mivel a képpontok 

száma nem változik ezért a maximum értéke is arányosan megváltozik.  

 

                 

                 

14. ábra. Fényerı beállítás. Az ábra bal oldalán látjuk az eredeti képet és az intenzitás 

hisztogramját, a jobb oldalán a transzformációval (fényerı +50) átalakított képet és intenzitás 

hisztogramját. 

 

A hisztogram feszítésnél megadunk két intenzitás értéket és a teljes hisztogramot átszámoljuk a 

megadott értékek által kijelölt értelmezési tartományba (16. ábra) a következı összefüggés alapján: 
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A fenti képletben Smin és Smax a megadott intenzitás értékek, Imin és Imax az eredeti kép maximális és 

minimális intenzitás értéke. Az automatikus kontraszt képátalakítás nem más, mint az intenzitás 

hisztogram feszítése 0 és 255 közé. 



         

         

 a) b) c) 

15. ábra. Kontraszt beállítása. Az ábrán (a) az eredeti képet az intenzitás hisztogramját mutatja, (b) 

(kontraszt -50) transzformáció után, (c) (kontraszt +50) transzformáció után kapott eredmény képet 

mutatja. 

 

               

             

16. ábra. Az intenzitás hisztogram feszítése. Az intenzitás hisztogramot két intenzitás érték közé 

normáljuk. Ezzel az eljárással a hisztogramot összenyomhatjuk, illetve széthúzhatjuk a 

kívánalmaknak megfelelıen. 

 



Az automatikus kontraszt mővelettel a kontrasztszegény képek javíthatók. A kontrasztszegény 

képek láthatóbbá és látványosabbá tételének másik eszköze a hisztogram kiegyenlítés mővelete (17. 

ábra). Képezzük a kép intenzitás hisztogramját, kiszámítjuk annak kumulatív görbéjét. A kumulatív 

görbét normáljuk a 0..255 tartományba így egy a pontbeli intenzitás transzformációknál leírt átviteli 

függvényt kapunk, amit felhasználva, ha meghatározzuk a transzformáció utáni intenzitás értékeket, 

egy sokkal kontrasztosabb képet kapunk. 

 

             

             

17. ábra. Az intenzitás hisztogramkiegyenlítése. A bal oldali kép az eredeti kép, jobb oldalon a 

transzformáció eredményét látjuk. 

 

 

5. fejezet. Konvolúciós transzformációk 

 

A konvolúciós transzformációk alkalmazásakor a transzformáció eredményezte intenzitás értékek 

nem csak a képpont eredeti intenzitás értékétıl, hanem a környezetében lévı képpontok intenzitás 

értékétıl is függ. A képek digitális feldolgozása során a képpont környezetén leggyakrabban a 

közvetlen 8 szomszédos képpontot értjük (18. ábra). Ettıl eltérı környezetek is használatosak, a 

környezet méretének és alakjának a fantázia szab határt. 

 A konvolúciós transzformációk mőködése során rendre végighaladunk a képen és minden 

képponthoz hozzárendeljük a 3x3 képpont mátrix súlyozott számtani átlagát. A súlyokat egy 

ugyancsak 3x3 elemő úgynevezett kernel mátrix tartalmazza, amelynek elemei a kép teljes 

terjedelmében állandók.  



                       

18. ábra. A konvolúciós transzformációk kép és kernel mátrixának vázlata. 

 

A képpont szomszédságának mátrixához és a kernel mátrixhoz, a képek analógiájára, rögzítünk egy 

lokális koordináta rendszert, akkor a konvolúciós transzformáció egy képpontra a következı 

összefüggéssel írható fel: 
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A fenti összefüggésben O az eredmény intenzitás érték, I a vizsgált képpont eredeti szomszédsága, 

K a konvolúciós kernel. Mivel a konvolúciós kernel a kép teljes terjedelmében állandó, így a 

kovolúciós transzformáció egyértelmően leírható a kernel megadásával. 

 A konvolúciós transzformációkat leggyakrabban zajszőrésre és élek keresésére, a kép 

élesítésére alkalmazzuk. 

 A zajszőrésben a leggyakrabban az átlagolás (19. ábra) és a Gauss lágyítás (20. ábra) 

mőveletét alkalmazzuk. Mind a két a módszerben összemossuk a képpont és a környezete intenzitás 

értékeit, ezzel az apróbb hibák eltőnnek a képrıl. 

 Az élesítésben kiemeljük az intenzitás értékekben lévı különbségeket, ezáltal a szem a 

jellegzetességeket jobban meg tudja különböztetni a képeken. A leggyakrabban az élesítés (21. 

ábra) és a Laplace (22. ábra) kerneleket alkalmazzuk az élesítés során.   
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 a) b) c) 

19. ábra. Az átlagolás transzformáció hatása. Az eredeti kép (a), a konvolúciós kernel (b) és az 

eredményül kapott kép egymást követı két átlagolás után (c). 
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 a) b) c) 

20. ábra. A Gauss lágyítás transzformáció hatása. Az eredeti kép (a), a konvolúciós kernel (b) és az 

eredményül kapott kép egymást követı két átlagolás után (c). 

 

    
-1-1-1

-18-1

-1-1-1

-1-1-1

-18-1

-1-1-1

       

 a) b) c) 

21. ábra. Az élesítés transzformáció hatása. Az eredeti kép (a), a konvolúciós kernel (b) és az 

eredményül kapott kép egymást követı két átlagolás után (c). 
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 a) b) c) 

22. ábra. A Laplace élesítés transzformáció hatása. Az eredeti kép (a), a konvolúciós kernel (b) és 

az eredményül kapott kép egymást követı két átlagolás után (c). 

 

Az él keresı kernelekkel végzett konvolúciós transzformációk alkalmazásával az eltérı 

intenzitású területek közötti átmenetek, a jellegzetességek kontúrjai emelhetık ki. Alkalmazásuk 

speciális az eddig bemutatottakhoz képest. A kernelek felépítésébıl az eltérı intenzitású területek 

közötti különbség csak a 3x3-as mátrixban definiálható 8 irány egyikében emelhetı ki. Hogy mind 

a 8 lehetséges irányban kiemeljük a kontúrokat a kernelek elemeit az óramutató járásával egyezı 

irányban forgatva 8-szor végezzük el a konvolúciót. A kapott 8 intenzitás értéket összeadva kapjuk 

meg a vizsgált képpont új intenzitás értékét (23. ábra). 
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d) 

23. ábra. Élek kiemelése konvolúciós transzformációval. Az eredeti kép (a), a konvolúciós kernel (b) 

és az eredményül kapott kép (c), amelyet  az elforgatott kernelekkel végzett 8 konvolúciós mővelet 

(d) után kapott 8 kép összegzése után kapunk. 
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 a) b) c) 

24. ábra. A Sobel élkiemelı transzformáció hatása. Az ábrán az eredeti kép (a), a konvolúciós 

kernel (b) és az eredményül kapott kép (c) látható. 
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 a) b) c) 

25. ábra. A Prewitt élkiemelı transzformáció hatása. Az ábrán az eredeti kép (a), a konvolúciós 

kernel (b) és az eredményül kapott kép (c) látható. 

 

Gyakori él keresı eljárások a Sobel (24. ábra) és a Prewitt (25. ábra) kernelek alkalmazása. A 

bemutatott kernelek mind kicsit eltérı eredményt adnak. Az azonos feladatra alkalmas kernelek 



közül mindig azt választjuk, ami a késıbbi feldolgozás és a mérés szempontjából a legjobb 

eredményt biztosítja a számunkra. 

 

 

6. fejezet. Szürkekép morfológiai átalakítások 

 

A szürkekép morfológiai transzformációkban is végighaladunk az összes képponton. A 

konvolúcióval közös vonása ezeknek a mőveleteknek, hogy az adott képpont esetén a 

transzformáció eredménye függ a képpont eredeti intenzitás értékétıl, és a környezetében lévı 

képpontok intenzitás értékétıl. Azonban ezeknél az eljárásoknál nem aritmetikai, hanem relációs 

összefüggések alapján határozzuk meg az eredmény intenzitás értékét. Például a dilatáció 

mőveletében a megadott 3x3-as környezetben lévı intenzitásértékek maximális értékével 

helyettesítjük a vizsgált képpont intenzitás értékét. 

 Ezek között az eljárások között is találunk zajszőrésre és élkiemelésre alkalmas 

transzformációkat, de kiemelhetünk adott textúrával rendelkezı területeket is, és javíthatjuk a kép 

minıségét is. Ebben az esetben is az mondható, hogy a jobb eredményt adó transzformációt 

érdemes választani a párhuzamos konvolúciós és morfológiai transzformációk közül. 

 A szürkekép morfológiai transzformációk alapja a dilatáció, az erózió és a medián. Minden 

további mővelet felépíthetı az említettek elvei alapján. A dilatáció mőveltében a 3x3-as környezet 

maximális intenzitás értékével helyettesítjük a vizsgált képpont intenzitás értékét (26. ábra). Az 

erózió mőveletében ugyanezt a helyettesítést a 3x3-as környezet minimális intenzitás értékével 

tesszük meg (27. ábra). A medián mőveletében a 3x3-as környezet kilenc intenzitás értékét sorba 

rendezzük és a középsı (ötödik) elem intenzitás értékével helyettesítjük a vizsgált képpont 

intenzitás értékét (28. ábra). 

 

                 

 a) b) 

26. ábra. A dilatáció morfológiai transzformáció hatása. Az ábrán az eredeti kép (a) és az 

eredményül kapott kép (b) látható. 

 



                 

 a) b) 

27. ábra. Az erózió morfológiai transzformáció hatása. Az ábrán az eredeti kép (a) és az 

eredményül kapott kép (b) látható. 

 

A 26. ábrán látható, hogy a dilatáció mővelet hatására a világos területek mérete megnövekszik a 

kép sötétebb területeinek rovására. A 27. ábrán a sötét területek mérete növekszik meg, és a 

világosabbak képrészek mérete csökken az erózió transzformáció alkalmazásakor. A 28. ábrán 

látható, hogy a medián mővelet az apró sötét és világos területeket tünteti el a képrıl. Ebbıl látható, 

hogy a medián transzformáció zajszőrésre jól alkalmazható.   

 

                 

 a) b) 

28. ábra. A medián morfológiai transzformáció hatása. Az ábrán az eredeti kép (a) és az 

eredményül kapott kép (b) látható. 

 

 Ha a képen a zaj sötét vagy világos apró területekként jelentkezik, vagy a világos illetve a 

sötét területeket szeretnénk kiemelni, akkor alkalmazhatjuk a zárás és a nyitás mőveletét. A zárás 

mővelete adott számú dilatáció transzformációt követı ugyanakkora számú eróziót jelent, amíg a 

nyitás adott számú eróziót követı ugyanakkora számú dilatációt jelent. A zárás hatását a 29. amíg a 

nyitás hatását a 30. ábrán mutatjuk be. 

 A szürkeképekkel aritmetikai mőveleteket is végezhetünk. Ha van két ugyanakkora mérető 

képünk, akkor két kép összegén az ugyanabban a pozícióban lévı képpontok intenzitás értékeinek 

összegével rendelkezı képet értjük. Természetesen a mővelet értelmezésénél ügyelnünk kell a 

számábrázolás határaira, miszerint 255 fölé nem mehet az intenzitás érték. Ezt a mőveletet az él 

keresı konvolúciós transzformációknál használjuk ki. Képek különbségén az összeadás analógiájára 



 

                 

 a) b) 

29. ábra. A zárás morfológiai transzformáció hatása. Az ábrán az eredeti kép (a) és az eredményül 

kapott (b) látható. 

 

az azonos pozícióban lévı képpontok intenzitás értékének a különbségét értjük. Ebben az esetben is 

ügyelni kell arra, hogy az intenzitás értékek nem lehetnek negatív számok. A képek kivonását az 

egyenlıtlen megvilágítás okozta egyenlıtlen háttér korrekciójára alkalmazzuk. Ez a probléma 

optikai mikroszkóppal készített felvételeknél gyakran elıfordul. A modern mikroszkópvezérlı 

szoftverek már automatikusan korrigálják a felvételt egy speciálisan elkészített fotóval, amin a csak 

a megvilágítás egyenetlensége látszik. Ellenben ha nem áll rendelkezésünkre ilyen felvétel, akkor a 

nyitások vagy zárások nagyszámú ismétlésével összemoshatjuk a képen látható jellegzetességeket, 

és az összemosás végén feltőnik a képen az egyenlıtlen megvilágítás okozta intenzitás eloszlás, 

amivel már az eredeti képet korrigálni tudjuk. 

 

                 

 a) b) 

30. ábra. A nyitás morfológiai transzformáció hatása. Az ábrán az eredeti kép (a) és az eredményül 

kapott (b) látható. 

 

 Természetesen ugyannak a képnek különbözı transzformációkkal módosított változatai is 

kivonhatók egymásból. Így kapjuk meg a gradiens és Top Hat transzformációkat. A gradiens 

transzformációnál az eredeti kép dilatációval módosított változatából vonjuk ki az eredeti kép 

erózióval módosított változatát (31. ábra). 

 



       

 a) b) c) d) 

31. ábra. A gradiens morfológiai transzformáció hatása, amit az eredeti kép (a) dilatált (b) és 

erodált (c) változatának különbségébıl kapunk (d). 

 

 Meg kell említenünk a dilatációs és az eróziós gradiens mőveletét. A dilatációs gradiens 

mőveletében a dilatációval készült képbıl vonjuk ki az eredetit (32. ábra), amíg az eróziós gradiens 

esetében az eredeti képbıl vonjuk ki az erózióval készült képet (33. ábra). 

 

         

 a) b) c) 

32. ábra. A dilatációs gradiens morfológiai transzformáció hatása, amit a dilatált kép (a) és az 

eredeti (b) különbségébıl (c) adódik. 

 

         

 a) b) c) 

33. ábra. Az eróziós gradiens morfológiai transzformáció hatása, amit az eredeti kép (a) és az 

erodált kép (b) különbségébıl kapunk (c). 

 

Mint látható, a három gradiens képzési eljárás között jelentıs különbséget nem kapunk, 

ebben az esetben is meg kell vizsgálni, hogy melyik alkalmazása biztosítja számunkra a jobb 

eredményt. 



A Top Hat transzformációknál a zárás és a nyitás morfológiai mőveletét használjuk fel. A 

fekete Top Hat transzformációnál (34. ábra) a zárással módosított képbıl vonjuk ki az eredeti képet, 

amíg a fehér Top Hat transzformációnál (35. ábra) az eredeti képbıl vonjuk ki a nyitással 

módosított képet. 

 

         

 a) b) c) 

34. ábra. A fekete Top Hat morfológiai transzformáció hatása, amit a zárással módosított kép (a) és 

az eredeti kép (b) különbségébıl kapunk (c). 

 

         

 a) b) c) 

35. ábra. A fehér Top Hat morfológiai transzformáció hatása, amit az eredeti kép (a) és a nyitással 

módosított kép (b) különbségébıl kapunk (c). 

 

A Top Hat mőveletek hatására a nyitás és a zárás hatására alig változó területek sötétekké válnak. A 

34. és 35. ábrán látható, hogy a fekete Top Hat mővelet a zárás során megjelenı világos területeket, 

a fehér Top Hat a nyitás mővelet hatására eltőnı világos területeket emeli ki. 

  A morfológiai mőveletek zajszőrésre az alternáló sorozatokon alapuló szőrıkön keresztül is 

alkalmazhatók. Ezeken a szőrıkön belül a fekete simítás (36. ábra) és a fehér simítás bizonyul 

hatékony eszköznek. A fekete simítás a nyitás → zárás → 2x nyitás → 2x zárás → … → nx nyitás 

→ nx zárás transzformáció sorozatot jelenti, amíg a fehér simítás a zárás → nyitás → 2x zárás → 

2x nyitás → … → nx zárás → nx nyitás sorozattal írható le. Az alkalmazásukkor az n értékét meg 

kell adni. 

 



                 

 a) b) 

36. ábra. A fekete simítás transzformáció hatása. Az ábrán az eredeti kép (a) és a háromszoros 

fekete simítással kapott kép (b) látható. 

 

 Az erózió és a dilatáció, ennek megfelelıen a nyitás és a zárás mővelete is elvégezhetı u.n. 

lineáris szerkezeti elemmel. Ekkor a 3x3-as környezetbıl csak az egy egyenesre esı képpontokat 

vesszük alapul a transzformációnál. Ezzel a kikötéssel négy lehetséges szerkezeti elemet kapunk 

(37. ábra). 

 

37. ábra. A szürkekép morfológiai átalakításainál alkalmazható lineáris szerkezeti elemek. 

 

         

   

 a) b) c) 

38. ábra. A lineáris dilatáció (b) és a lineáris erózió (c) morfológiai transzformáció hatása az 

eredeti képre (a). A transzformációk eredményeit mutató képek alatt feltüntettük az alkalmazott 

szerkezeti elemet. 

 

A lineáris szerkezeti elemmel végzett erózió illetve dilatáció és a lineáris szerkezeti elemmel 

végzett nyitás és zárás alapjai megegyeznek a 3x3-as környezettel végzett transzformációknál 

leírtakkal. A lineáris erózió és dilatáció mőveletére a 38. ábrán, a lineáris nyitás és zárás 

mőveletére a 39. ábrán mutatunk példát. Elınyük a mikroszkópi felvételek elemzésénél akkor 



használható ki, ha egy irányba hosszú vékony hibák (a próba elıkészítése során keletkezı karcok) 

láthatók a képeken. 

 

         

   

 a) b) c) 

39. ábra. A lineáris nyitás (b) és a lineáris zárás (c) morfológiai transzformáció hatása az eredeti 

képre (a). A transzformációk eredményeit mutató képek alatt feltüntettük az alkalmazott szerkezeti 

elemet. 

 

 Él megırzı lágyítást végez a képen az SNN transzformáció, ami ugyancsak zajszőrésre 

alkalmazható. A 3x3-as környezetben egymással szemben lévı képpontok közül kiválasztjuk a 

kisebbet. A kapott négy érték átlagával helyettesítjük a középen lévı képpont intenzitás értékét (40. 

ábra). 

 

          

 a) b) c) 

40. ábra. Az SNN transzformáció hatása. Az ábrán az eredeti kép (a), a négy vizsgált irány (b) és az 

eredményül kapott kép (c) látható. 

 

 A Min-Max transzformáció magába ötvözi a dilatáció és az erózió hatását. A 3x3-as 

környezetben megkeressük a minimális és a maximális intenzitás értéket. Ha a vizsgált képpont 

intenzitás értéke a maximális értékhez van közelebb, akkor az értékét a maximummal, ellenkezı 

esetben a minimummal helyettesítjük (41. ábra). A transzformációval a képek apróbb 

jellegzetességei emelhetık ki. 



                 

 a) b) 

41. ábra. A Min-Max transzformáció hatása. Az ábrán az eredeti kép (a) és a transzformációval 

kapott kép (b) látható. 

 

 Meg kell jegyeznünk, hogy a fent vázolt relációs mőveletek nem csak a képen belül a 3x3-as 

környezetben, hanem két azonos mérető kép között is elvégezhetı. Két kép inferior mővelete során 

az eredményül kapott kép képpontjainak intenzitás értékei a két érték közül a kisebbiket veszik fel. 

A superior mővelet eredményéül kapott kép intenzitás értékei a két kép képpontjainak intenzitás 

értékei közül a nagyobb értéket veszik fel. 

 Nem morfológiai mővelet, de ebben a fejezetben kapott helyet a képek Fourier 

transzformációja. Ha a szürke képet mint intenzitástérképet nézzük, akkor egy kétváltozós 

függvényt kapunk. Független változói a koordináták (i,j), függı változója az intenzitás maga (I(i,j) ). 

Ezek alapján a szürkekép, mint a függvények Fourier sorba fejthetık. A képek általános Fourier 

sora a következı módon írható fel: 
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A fenti képletben W a kép szélessége, H a kép magassága Cmn az együtthatók. Az együtthatók a 

következı módon számíthatók: 
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A kép diszkrét pontokban adja csak meg az intenzitást, a koordináták függvényében, továbbá a 

számolás meggyorsítása érdekében diszkrét Fourier transzformációval (DFT) számíthatók az 

együtthatók. A DFT gyorsítható, ha a kép méretei 2 hatványai. A transzformáció eredményét kép 

formájában is meg szoktuk jeleníteni. A Fourier transzformált képen a komplex együtthatók 

abszolút értékeivel arányos intenzitás értéket rendelnek hozzá az egyes képpontokhoz. A kép 



mérete 2m x 2n. Szokásos megjelenítés szerint az m=0, n=0 együtthatóhoz a kép közepén lévı 

képpont tartozik (42. ábra). 

 

                 

 a) b) 

42. ábra. A Fourier transzformáció együtthatóit megjelenítı kép. Az ábrán az eredeti kép (a) és a 

transzformációval kapott kép (b) látható. 

 

 A Fourier transzformáció zajszőrésre használható. Alul áteresztı szőrı alkalmazásakor a 

nagy frekvenciákat leíró Fourier együtthatókat elhagyjuk (43. ábra), ezzel a nagyfrekvenciás, apró 

mérető zajokat tudjuk kiszőrni a képbıl. 

 

         

 a) b) c) 

43. ábra. Az alul áteresztı szőrı transzformáció hatása. Az ábrán az eredeti kép (a), a Fourier 

együtthatókat megjelenítı kép (b) és az eredményül kapott kép (c) látható. 

 

A felül áteresztı szőrı alkalmazásánál a kis frekvenciákat megadó Fourier együtthatókat hagyjuk el 

a képbıl. Ezzel az intenzitás függvényben jelentkezı kép méretével összemérhetı zavarok 

(egyenlıtlen megvilágítás) szőrhetık ki. A nagyobb frekvenciás jellegzetességek kiemelhetık a 

képen. Az felül áteresztı szőrı alkalmazására a 44. ábrán mutatunk be egy példát.  

 



         

 a) b) c) 

44. ábra. A felül áteresztı szőrı transzformáció hatása. Az ábrán az eredeti kép (a), a Fourier 

együtthatókat megjelenítı kép (b) és az eredményül kapott kép (c) látható. 

 

 

7. fejezet. Szegmentálás 

 

A szegmentálás során a mérni kívánt objektumokat, jellegzetességeket választjuk el a kép többi 

részétıl. A szürkeképbıl bináris képet kapunk eredményül. A bináris kép képpontjaihoz egy logikai 

változót rendeltünk, ami arra a kérdésre ad választ, hogy az adott képpont mérendı objektumhoz 

tartozik-e vagy sem. A bináris képen már elvégezhetık a mérések. 

 A szegmentálás során többféle képi jellemzıt vehetünk figyelembe. Ha képen a mérni kívánt 

objektumok intenzitás értéke eltér a kép többi részének intenzitás értékétıl, akkor szegmentálhatjuk 

az objektumokat intenzitás alapon. A 45. ábrán öntöttvasban lévı gömbgrafitok szegmentálását 

mutatjuk be. 

 

                  

 a) b) c) 

45. ábra. Szegmentálás intenzitás érték alapján. A gömbgrafitok a mikroszkópi felvételen (a) 

sötétebbek mint a vas mátrix. Az intenzitás hisztogram (b) alapján jól elkülönülnek egymástól, így 

ez a kép szegmentálható intenzitás alapon (c). 

 



 A fenti ábrán látható, hogy a grafitok sötétebbek, mint a vas mátrix. Az intenzitás 

hisztogram is mutatja, hogy jól elkülönülnek egymástól a képen a sötét és a világos képpontok. 

Ennek megfelelıen megadható egy intenzitás érték, ami alatt a képpontokat úgy tekintjük, hogy 

grafithoz tartoznak. Ezzel szegmentáltuk a képet. 

 Ez a szegmentálási eljárás történhet manuálisan, amely során az elemzést végzı definiálja az 

elválasztás szintjét. Emellett számos matematikai eljárás ismert, amely az intenzitás hisztogram 

analízise alapján megadja azt a szintet, amivel a képen lévı objektumok elválaszthatók. 

 Természetesen nem csak a sötét, hanem a világos objektumok is szegmentálhatók 

ugyanezen eljárás szerint, csak ott a világos képpontokat jelöljük meg. Ezen túlmenıen 

természetesen egy intenzitás tartományba esı képpontok is szegmentálhatók hasonló eljárással. 

 Szükségünk lehet a lokális szélsıértékek (minimumok, maximumok) szegmentálására is (46. 

ábra). Belátható, hogy a fent vázolt módszer erre nem alkalmas. 

 

                 

 a) b) 

46. ábra. Az (a) képen szegmentált lokális maximumok (b). 

 

A lokális maximum keresésénél a képet 255 intenzitás értéktıl csökkenıen szegmentáljuk intenzitás 

érték szerint. Szegmentálásnál a megadott szinttıl nagyobb intenzitású képpontokat szegmentáljuk. 

Minden szegmentálást (alsó szint) megelız egy nagyobb intenzitás értékkel végzett szegmentálás 

(felsı szint) (47. ábra.). 

 

 

47. ábra. A lokális szélsıérték keresés szegmentálási szintjei. 

 



Az eljárás során minden lépésben, ahogy haladunk az egyre kisebb szegmentálási szint felé, 

elkészítjük a felsı szint geodézikus dilatációját (ld. bináris morfológiai átalakítások) az alsó szintet 

maszknak tekintve, és az eredményt kivonjuk az alsó szintbıl. Kivonás eredményeként marad a kép 

lokális maximuma. 

 Lokális minimumok keresésénél ugyanígy járunk el, csak 0-tól növeljük a szegmentálási 

szintet, és a kis intenzitású képpontokat szegmentáljuk. 

 Ha eutektikus szövetszerkezetrıl készített képen próbáljuk megmondani az eutektikum 

mennyiségét, akkor az intenzitás alapú elválasztás nem hoz eredményt, mert az eutektikum egyik 

fázisát szegmentáljuk csak (48. ábra). 

 

                 

 a) b) 

48. ábra. Az (a) kép intenzitás szerint végzett szegmentálása (b). 

 

Az eutektikum szegmentálásához a szövetelemet egyé kell transzformálni. Kihasználjuk, hogy 

lemezes szerkezetrıl van szó, ahol a lemeztávolság jóval kisebb, mint a primer szövet mérete. 

Bináris morfológiai átalakítással (5x nyitás) összemossuk az eutektikum fázisait egy már intenzitás 

alapján szegmentálható fázissá (49. ábra). A vázolt eljárást textúra (minta) alapú szegmentálási 

eljárásnak nevezzük. 

 

                 

 a) b) 

49. ábra. Az 5-szörös nyitással összemosott eutektikum (a) szegmentálása intenzitás szerint (b). 

 

 



8. fejezet. Bináris képek átalakításai 

 

A szegmentálással elválasztottuk a mérendı objektumokat a kép többi részétıl. A szegmentálásnak 

lehetnek hibái (karcok, szennyezıdések a vizsgált felületen, maratási idomok stb.), amelyek 

korrigálásra szorulnak. Ezeket a korrekciókat tudjuk elvégezni a bináris kép átalakításaival. 

 A bináris képen egy logikai változót rendelünk az egyes képpontokhoz. Ennek megfelelıen 

szemléletesen lehet tárgyalni a bináris képek átalakításait Boole algebrai mőveletekkel. 

 A legegyszerőbb bináris kép átalakítás az inverz kép elıállítása, ami a képpontonként 

elvégzett logikai tagadás mőveletével valósítható meg. A mővelet eredményeként kapott képen ahol 

a logikai változó értéke 1 volt ott 0 lesz, és megfordítva ahol az eredeti értéke 0 volt ott 1 lesz (50. 

ábra). 

 

                 

 a) b) 

50. ábra. Az inverz kép elıállítása. Az eredeti kép (a) minden képpontjára elvégezzük a logikai 

tagadás mőveletét. Így a nem szegmentált területek válnak szegmentáltakká az eredményül kapott 

képen (b). 

 

 Gyakran alkalmazott bináris képátalakító mőveletek a bináris morfológiai mőveletek. A 

szürkekép morfológiai mőveleteknek megfelelıen, a bináris képeken is értelmezhetı a dilatáció, 

erózió, nyitás és zárás. A mőveletek mőködése és értelmezése is hasonló. Mivel a logikai változók 

esetében a minimális és a maximális érték értelmezése erıltetett és megtévesztı, így ezeket a 

mőveleteket a logikai változókból felépített 3x3-as kernel és a vizsgált képpont és 8 szomszédos 

környezete között elvégzett logikai mőveletekkel magyarázzuk. 

 Elsı példának tekintsük az erózió mőveletét. Felépítünk egy logikai változókból álló 3x3-as 

kernelt, amelynek minden elemének értéke legyen 1. Végighaladva a képen minden képpont 

esetében végezzük el a 3x3-as kernel és a képpont 3x3-as környezetének ÉS mőveletét olyan 

módon, hogy a kernel és a képpont környezetének megfelelı elemei között elvégezzük egyedileg az 

ÉS mőveleteket, majd a kapott 9 eredmény ÉS mőveletét is elvégezzük. Ebbıl következik, hogy ha 

egy objektum belsejében vagyunk, akkor mind a kernel, mind a környezet minden eleme 1, így az 



eredmény is 1. Ha objektumokon kívül vagyunk, akkor a környezet minden eleme 0 így az 

eredmény is 0. Objektum határán lévı képpontok esetében mindig találunk a 3x3-as környezetben 

olyan képpontot, amelyik értéke 0. A mővelet fenti értelmezésébıl adódóan, ha csak az egyik 

képpont értéke is 0, akkor az eredmény is 0. Szemléletesen úgy is leírhatnánk a transzformációt, 

hogy eltávolítjuk az objektumok kontúrját jelentı képpontokat, vagy egy képpontnyit elveszünk a 

kontúrjukból (51. ábra). 

 

                 

 a) b) 

51. ábra. Az erózió mővelete. Az eredeti képen (a) látható objektumok kontúrjából elveszünk egy 1 

képpontnyi sávot 8-szor egymás után, így az eredményül kapott képen (b) a szegmentált objektumok 

mérete lecsökken. 

 

 Az objektumok mérete a dilatáció mőveletével növelhetı. Ennek a transzformációnak a 

használatánál egy képpontnyit hozzáteszünk az objektumok kontúrjához, azaz az objektumok 

határán lévı nem szegmentált képpontokat az objektumhoz kapcsoljuk. Ezt Boole mővelettek úgy 

írhatjuk le, hogy a 3x3-as kernel minden elemének értékét 0-ra állítjuk, és elvégezzük sorra a 

képpontok és környezetükkel a logikai VAGY mőveletet. A VAGY mővelet 1-et ad értékül, ha 

bármelyik változó 1 értékő. Mivel az objektumokon kívüli területeken a képpont és környezetének 

értéke 0 a VAGY mővelet eredménye is 0. Mind a szegmentált területeken, mind azok határán 

mindig van a környezetben 1-es értékő képpont, így ott a VAGY mővelet eredménye 1 lesz, azaz a 

kontúrpontokkal határos nem szegmentált képpontok értéke is 1-re vált. Így adtuk hozzá a 

kontúrhoz a szomszédos képpontokat (52. ábra). 

 A geodézikus dilatáció a dilatáció mőveletének egy speciális változata. A mővelet 

elvégzéséhez megadunk egy az eredeti képpel azonos mérető bináris képet, amit maszkként 

használunk fel. Elvégezzük az eredeti kép dilatációját, majd az eredményül kapott kép és a maszk 

ÉS mőveletét végezzük el. Ebbıl következik, hogy a dilatáció mőveletének hatása csak a maszk 

szegmentált területein belül érvényesül. A geodézikus dilatáció mőveletét a lokális szélsıértékek 

keresésénél használjuk ki. 

 



                 

 a) b) 

52. ábra. A dilatáció mővelete. Az eredeti képen (a) lévı objektumok kontúrjához hozzáadtuk a 

kontúrpontok környezetében lévı nem szegmentált pontokat. Így az objektumok mérete az 

eredményül kapott képen (b) megnövekedett. 

 

Természetesen bináris képek esetén is értelmezhetıek a lineáris szerkezeti elemmel 

elvégzett transzformációk. Ugyanúgy, mint a szürkekép morfológiai átalakításoknál, csak az egy 

egyenesre esı szomszédokat vesszük figyelembe a 3x3-as környezetbıl (37. ábra). Ennek 

megfelelıen a kontúrpontokhoz képest csak adott irányban veszünk el illetve adunk hozzá az adott 

objektumokhoz (53. ábra).  

 

                 

  

 a) b) 

53. ábra. A lineáris dilatáció mővelete. Az eredeti képen (a) szegmentált vegyület fázisokat méretét 

növeljük függıleges irányban (b). 

 

 Ugyanúgy, mint a szürkekép morfológiai mőveleteknél, az adott számú eróziót követı 

azonos számú dilatáció mőveletét nyitásnak (54. ábra) nevezzük. A nyitás mővelete a zajszőrésben 

alkalmazható, mivel az eróziók során eltőnı objektumok már nem jelennek meg a dilatációk 

sorozatával, így az apró objektumok ezzel a mővelettel eltüntethetık. 

 Ugyancsak az adott számú dilatáció után elvégzett azonos számú eróziót zárás mőveletének 

nevezzük. A zárás mőveletével apróbb lyukak, konkáv beszögellések tüntethetık el, és egymástól 

elvált objektumok egyesíthetık (55. ábra). 



 Természetesen a megfelelı lineáris erózió és dilatáció kombinálásával létrehozhatók a 

lineáris nyitás és lineáris zárás (56. ábra) mőveletei, amelyekkel ugyanazt hatást érhetjük el adott 

irányban. 

 

                 

 a) b) 

54. ábra. A nyitás mővelete. Az eredeti képen (a) látható apró szegmentált objektumok az 

eredményül kapott képen (b) már nem szegmentáltak. 

 

                 

 a) b) 

55. ábra. A zárás mővelete. Az eredeti képen (a) különálló objektumok az eredményül kapott képen 

(b) egy objektumként jelentkeznek. 

 

                 

  

 a) b) 

56. ábra. A lineáris zárás mővelete. Az eredeti képen (a) a nem egyensúlyi eutektikum 

vegyületfázisát függıleges irányban összezártuk egy összefüggı területté, miközben a többi 

irányban a mérete jelentısen nem változik (b). 



 Speciális morfológiai kernelek feltételes alkalmazásával elkészíthetı a képen (57. ábra) 

látható objektumok vázszerkezete. A vázszerkezet 1 képpont vastagságú vonalakból áll. 

Tulajdonképpen egy feltételes erózióként is megfogalmazhatjuk a vázszerkezet elkészítését. A 

szakirodalomban a vázszerkezet elkészítésére több eljárást is találunk, de kiválasztva a lehetséges 

módszerekbıl egyet, az objektum alakja egyértelmően meghatározza a vázszerkezetet (57. ábra). A 

vázszerkezet sok információt adhat a képi információtól függıen. A metallográfiai gyakorlatban az 

alak jellemzésére használjuk a leggyakrabban.  

 

                 

 a) b) 

57. ábra. Vázszerkezet elıállítása. Az eredeti képen (a) látható objektumok vázszerkezetét 

rárajzoltuk az eredeti bináris képre (b). 

 

 Ha az objektumokban lyukak vannak, amelyeket el szeretnénk tüntetni a dilatáció egyéb 

hatásai nélkül, akkor alkalmazzuk a bináris kitöltés transzformációt. Ebben az átalakítási 

mőveletben a kép szélén lévı szegmentálatlan pontokból nem elérhetı szegmentálatlan területeket 

tesszük szegmentáltakká. Azaz megkeressük a kép széléhez érı teljes szegmentálatlan területet. 

Amely szegmentálatlan területek ezeken kívül esnek, azokat szegmentált terület vesz körbe. A 

leggyakrabban ezzel a problémával öntött szerkezet pórusszerkezetének elemzésénél találkozunk, 

amikor a pórus belsejébıl dendritágak válnak láthatóvá a csiszolaton. 

 

                 

 a) b) 

58. ábra. Az eredeti képen (a) lyukas szegmentált területeket korrigáljuk a kitöltés 

transzformációval (b). 



 Bináris kép átalakítási mőveletek között a távolság transzformáció abban különbözik a többi 

átalakítástól, hogy szürkeképet ad eredményül.  Ebben a transzformációban a képpontok intenzitás 

értékei az objektumhoz tartozó legközelebbi kontúrponttól képpontokban mért távolságot adják meg 

(59. ábra).  A metallográfiai gyakorlatban a watershed transzformációban használjuk. 

 

                 

 a) b) 

59. ábra. A távolság transzformáció. Az eredeti képen (a) látható objektumokban a képpontokhoz a 

legközelebbi kontúrponttól mért távolsággal arányos intenzitás értéket rendeljük az eredményül 

kapott képen (b). 

 

 A képeken a képpontok távolsága nem egyértelmő. Különbözı módszerek alakultak ki a 

távolságok értelmezésére. Természetesen továbbra is értelmezhetı kétp képpont (P1(i1, j1), P2(i2, j2)) 

Eukleidészi távolsága (60. ábra) a következı összefüggés szerint: 

 

 ( ) ( )2
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2
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jjiid PP −−−=  (10) 

 

 

60. ábra. Az Eukleidészi és a City Block távolság értelmezése. 

 

Gyakran alkalmazzák egyszerő értelmezése és egyértelmősége miatt a „City Block” távolságot (60. 

ábra). Két képpont (P1(i1, j1), P2(i2, j2)) „City Block” távolsága a következı összefüggéssel adható 

meg. 

 

 121221
jjiid PP −+−=  (11) 

  

Az 59. ábra távolság transzformációját a „City Block” értelmezés szerinti távolsággal készítettük. 

P1 

P2 City Block 

Eukleidész 



9. Fejezet. Mérés bináris képen 

 

 Bináris képen a alapvetıen kétféle mérést végezhetünk el. Mérhetjük a kép átlagos 

paramétereit (terület, területhányad, stb.), vagy mérhetjük az objektumok egyedi paramétereit 

(átmérı, kerület, stb.). Az egyik eljárás szerint a teljes szegmentált területet mérjük, a másik eljárás 

szerint az objektumokat egyedi jelzıkkel látjuk el, és elválasztva egymástól, mérjük meg a 

paramétereiket. Az átlagos paraméterek mérésénél a teljes szegmentált területet a mérés hatálya alá 

vonjuk. Az egyedi paraméterek mérésénél a kép szélével érintkezı objektumokat kiszőrjük mérés 

elıtt, hiszen nincsen ismeretünk arról, hogy a képen túl hogyan folytatódnak. Ebbıl adódóan nem 

torzítják el az objektumokról kapott mérési eredményeket.  

 

 

 

61. ábra. A mérıkerettel (ROI) kivágjuk a képbıl azt a területet, amelyet vizsgálni szeretnénk. A 

továbbiakban úgy kezeljük, mintha egy teljes kép lenne. 

 

Elıfordulhat, hogy nem a teljes képen szeretnénk méréseket elvégezni, hanem annak csak 

egy területén. Ekkor definiálhatjuk a mérıkeretet (61. ábra), ami legtöbb esetben egy téglalap alakú 

terület (lehet kör, szabálytalan sokszög), amelyet a továbbiakban úgy kezelünk, mintha egy külön 

kép lenne. Így az átlagos adatok és az objektumok egyedi paramétereinek mérésére ugyanazok 

igazak, mint a teljes kép esetén. Az eredeti kép esetén a mérıkeretet úgy értelmezhetjük, hogy 

tartalmazza a teljes képet, és mérete a kép méreteivel egyezik meg. 

Az objektumokat egymástól meg kell különböztetnünk, hogy az egyedi paramétereiket 

mérni tudjuk. Ez a mővelet a címkézés nevet kapta. A címkézés során a képet egyedi azonosítókkal 

látjuk el. Ezek az azonosítók a célszerő kezelhetıség miatt pozitív egész számok (62. ábra). A 

címkézés mőveletében a képet a (0,0) pontból indulva, sorfolytonosan végigjárjuk, és keressük a 

nem azonosított szegmentált képpontokat. Ha találunk egyet, akkor megkapja a soron következı 

címkét, és a 4 szomszédsági relációval elérhetı, vele kapcsolatba lévı képpontoknak is ugyanezt a 

címkét adjuk. Ha megkerestük az összes ilyen elérhetı képpontot, akkor folytatjuk tovább a kép 



végigjárását a következı azonosítatlan szegmentált pontig. Ha minden pontot végigvizsgáltunk, 

akkor az összes objektumot címkéztük, az objektumok külön-külön is mérhetıkké váltak. 

 

 

62. ábra. A címkézés során az objektumokat egyedi azonosítókkal (1, 2, 3 … n) látjuk el. 

 

 A fenti algoritmus is elırevetíti, és a mérések idıigénye csökkenthetı az u.n. objektum kép 

alkalmazásával. Az objektum kép felépítése és mérete ugyanolyan, mint a többi bemutatott képé. A 

különbség annyi, hogy a képpontokhoz egy egész számot rendelünk, ami az adott objektumokhoz 

tartozó képpontok esetén az objektum címkéjét tartalmazza. Az objektum kép egy absztrakt kép, a 

képelemzés folyamatában és a képernyın nem jelenik meg, de az implementációban megnöveli az 

algoritmusok sebességét. Implementációs szinten a memóriában történı tárolása megegyezik a 

többi kép tárolási sémájával. 

 Mint ahogy a többi kép esetében, az objektum képnek is léteznek transzformációi. Általában 

az átalakítások nem csak az objektum képet érintik, hanem legalább a bináris képet is, így bizonyos 

szakirodalmakban, ahol nem implementáció alapú tárgyalásban írnak a képelemzésrıl, ezeket az 

átalakításokat a bináris kép transzformációi közé sorolják. Elıadásunkban két ilyen transzformációt 

(SKIZ, watershed) mutatunk be. Mindkét transzformáció összetett, és felhasználja a korábban 

bemutatott átalakításokat. 

  

                 

 a) b) 

63. ábra. A hatósugár szerinti vázszerkezet. Az eredeti képen (a) címkézzük az objektumokat, majd a 

SKIZ transzformáció eredményeképpen kirajzolódik a hatósugár szerinti vázszerkezet az 

eredményül kapott képen (b). 



A hatósugár szerinti vázszerkezet arról ad tájékoztatást, hogy 8 szomszéd kapcsolatot 

feltételezve melyik képpontok vannak az adott objektumhoz legközelebb, azaz melyik képpontok 

helyezkednek el az adott objektum hatósugarában. 

A 63. ábrán látható egy példa a hatósugár szerinti vázszerkezetre. A transzformáció során a 

szegmentált objektumokat címkézzük, majd addig dilatáljuk a bináris képpel együtt az objektum 

képet, amíg minden egyes képpontról el nem dılt, hogy melyik objektumhoz tartozik. Ha 

megkeressük az így kapott objektum képen az objektumok határát (ahol a vizsgált képpont 

környezetében eltérı címkéjő képpont található), akkor kirajzolódik elénk a hatósugár szerinti 

vázszerkezet. Ez a szerkezet azonban még nem alkalmas mérésre, mert a képkerethez közeli 

objektumok területe eltorzult, hiszen a képkereten túl nem ismerjük a szomszédos objektumokat. 

Ezért kiszőrjük az objektumképbıl azokat a területeket, amelyek a képkerethez érnek. 

 Ha ez nagy információ veszteséget jelent (kevés objektum van a képen), akkor a címkézést 

kell úgy elvégeznünk, hogy nem szőrjük ki az objektum képbıl azokat az objektumokat, amelyek a 

képkerethez érnek. Így elvégezve a SKIZ transzformációt, ezeknek a képkerethez érı 

objektumoknak a ható területeit szőrjük majd ki, így minden objektum hatósugár szerinti területe 

benne marad az objektum képben. 

 A watershed transzformáció elıszeretettel alkalmazott eszköz a képelemzı eljárásokban. A 

metallográfiai gyakorlatban leggyakrabban az összetapadt objektumok szétválasztására 

használhatjuk. Az szegmentált képen elvégezzük az objektumok távolság transzformációit. Ez után 

megkeressük az eredményül kapott szürkekép lokális maximum értékeit. Belátható, hogy ha két 

konvex alakzat összetapad, akkor az így kapott egyesített objektumnak két lokális maximuma lesz a 

távolság transzformációval kapott képen. A lokális maximumokat címkézzük, így megkapjuk az 

objektumok számát. Az eredeti bináris képet maszkként felhasználva, elvégezzük az objektum kép 

geodézikus dilatációját. Ezzel kitöltöttük az objektumokat. Megkeresve az eltérı címkével 

rendelkezı területek határait, a határvonal elválasztja egymástól az összetapadt objektumokat, 

miközben a többi objektum nem változik. 

 Mint említettük a mérés során mérhetjük a kép átlagos paramétereit, és az objektumok 

egyedi paramétereit. A kép átlagos paraméterei közül leggyakrabban mérjük a: 

Terület: a mérıkereten belül lévı összes szegmentált képpontot összeszámláljuk. 

Kerület: a mérıkereten belül lévı szegmentált és nem szegmentált területek közötti 

határfelületek hossza. 

Vízszintes metszésszám: a mérıkereten belül lévı szegmentált területekbe húzott húrok 

végeinek darabszáma. 

Függıleges metszésszám: a mérıkereten belül lévı szegmentált területekbe húzott húrok 

kezdıpontjainak darabszáma. 



A mért adatok alapján származtatjuk a: 

Területarány: a mért területet osztjuk a mérıkeret területével. 

Anizotrópia: a vízszintes metszésszámot osztjuk a függıleges metszésszámmal. 

Kitöltöttség: a mért területet osztjuk a nem szegmentált területtel. 
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64. ábra. A mért objektumok egyedi paramétereinek értelmezése. Szélesség, magasság és a köré 

írható legkisebb területő téglalap (a), az átmérı (b), a konvex burok (c), a Feret 0° (d) és a Feret 

45° (e) átmérı és a vízszintes vetített átmérı. 

 

Az objektumok egyedi paraméterei közül leggyakrabban mérjük a: 

Geometriai középpont: az objektum köré rajzolt legkisebb területő téglalap geometriai 

középpontja. 

Súlypont: az objektum által reprezentált síkidom súlypontja. 

Terület: az objektumot építı képpontok száma. 

Kerület: az objektum és a háttér közötti határvonal hossza. 

Szélesség: az objektum köré írható legkisebb területő téglalap hosszabbik oldala. 

Magasság: az objektum köré írható legkisebb területő téglalap rövidebbik oldala. 

Átmérı: a legtávolabbi kontúrpontok távolsága. 

Feret átmérık: a legtávolabbi kontúrpontok távolsága adott irányban. 

Vízszintes vetített átmérı: az objektumba húzott vízszintes húrok végeinek darabszáma. Ha 

az objektum nem tartalmaz lyukakat illetve konkáv beszögelléseket, akkor értéke a Feret 

0° értékével egyezik meg. 

Függıleges vetített átmérı: az objektumba húzott függıleges húrok kezdı pontjainak száma. 

Legnagyobb beírható kör sugara 



Vázhosszúság: az objektum vázszerkezetét építı képpontok száma. 

Konvex terület: az objektum konvex burka által elfoglalt terület. 

Konvex kerület: az objektum konvex burkának hossza. 

 

Az objektumok egyedi paramétereibıl is származtatunk mennyiségeket. Ezek a mennyiségek 

általában az objektumok alakjára jellemzı információt ad. Az alakjellemzık közös tulajdonsága, 

hogy dimenzió nélküli mennyiségek, és nem függenek az objektum méretétıl, helyzetétıl és 

orientáltságától. A leggyakrabban mért alakjellemzık a: 

Körszerőség = Kerület2/4πTerület. Értéke 1 esetén körszerő az objektum. 

Nyújtottság = magasság / szélesség. Értéke minél jobban eltér 1-tıl az objektum annál 

nyújtottabb. 

Kitöltöttség = terület / konvex terület. 

Orientáció: A legnagyobb Feret átmérıhöz tartozó szög. 

 

A metallográfiai gyakorlatban gyakran elıforduló kérdés az egymásra ható objektumok egymás 

közötti távolsága. Azt, hogy mit értünk két objektum távolságán, a feladat dönti el. Az egyik 

leggyakoribb értelmezés szerint két objektum távolsága a súlypontjaik vagy geometriai 

középpontjaik Eukleidészi távolsága. A másik leggyakoribb értelmezés szerint két objektum 

távolsága a legközelebb lévı kontúrpontjaik Eukleidészi távolsága (65. ábra). 

 

                 

 a) b) 

65. ábra. Az egymásra ható objektumok  távolságának értelmezései. A súlypontok távolsága (a) és a 

legközelebbi kontúrpontok távolsága (b). 

 

A metallográfiai gyakorlatban az egymásra ható objektumok egymástól mért távolsága alapján az 

objektumok elrendezıdésére következtethetünk (szimmetria, csoportosulás). Ebben az esetben 

célszerő a súlypontok közötti távolságot választani. Ha az objektumok közötti anyagvastagság a 

kérdés (diszlokációs szabad úthossz, repedésterjedés), akkor a legközelebbi kontúrpontokat célszerő 

választani. 



 Az egymásra ható szomszédok távolságának meghatározására szolgáló algoritmus szerint, 

szegmentáljuk a képet, majd címkézzük az objektumokat. Elvégezzük a SKIZ mőveletet, ezzel 

meghatározzuk, hogy melyik objektumok hatnak egymásra. Ezek után meghatározzuk az egymásra 

ható objektumok súlypontja közötti távolságot, vagy megkeressük az objektumok kontúrpontjait, és 

megmérjük a két objektum kontúrpontjai közötti távolságot. A kontúrpontok közül kiválasztjuk 

azokat, amelyek között a legkisebb távolságot mérjük. 

 

 

10. fejezet. Az eredmények értékelése 

 

A képelemzés folyamatának egyik legfontosabb lépése, mikor a mért jellemzıket az informatikai 

környezetbıl visszahelyezzük az eredeti problémakörbe. 

 Mint a fentiekben láthattuk képpontok közötti távolságokról, objektumok területérıl 

beszéltünk. Ezeknek a mértékeknek az egysége távolság mérésnél a képpont oldalhossza, terület 

mérésénél maga a képpont. Ahhoz, hogy a mért eredményekbıl valós távolság és területegységeket 

kapjuk a mérési eredményeket skáláznunk kell. A skálázás során egy a képen lévı, vagy a képpel 

azonos körülmények között ismert szakasz hosszát megmérjük képpont oldal egységekben. Az 

ismert távolság és a képpont adat alapján már egyszerően átszámolhatók a távolság és a 

területmértékek valós mértékekké. 

 

 

66. ábra. A skálázás mőveletével meghatározzuk, hogy egy adott szakasz milyen hosszú a képen és a 

valóságban. Ennek a két adatnak a felhasználásával átszámíthatjuk az összes mért adatot valós 

egységekre. 

 

 A mérnöki gyakorlatban természetesen dokumentálnunk kell a mért adatokat, de a 

felhasználásukkal döntéseket is kell hoznunk a termékre, és a gyártásra vonatkozóan. A képelemzés 

folyamata akkor teljes, ha a felmerült kérdésre megadjuk a választ. A következıkben gyakori 

anyagmérnöki feladatokon, mint példákon keresztül mutatjuk be, hogy a képelemzéssel milyen 



típusú feladatokra adható válasz. Természetesen a bemutatott feladatok csak kiragadott példák 

abból a széles problémakörbıl, amire az anyagmérnök a számítógépi képelemzést alkalmazni tudja. 

 Az elsı feladatban acélok normalizáló hıkezelésének gyártásközi ellenırzésébe helyezzük 

el a számítógépi képelemzést. Ebben a példában az acélok ausztenitesítését követı szabályozott 

lehőtésével igyekszünk elérni a finom perlites szövetszerkezetet. A hıkezelt anyag minısítésének 

egyik módja a metallográfiai vizsgálat, amely során megmérjük a perlit mennyiségét. A kapott 

eredmény egy szám, ami ha egy elfogadási tartományba esik akkor a termék ebbıl a szempontból 

megfelelınek bizonyul. 

 Ennek megfelelıen a képalkotó eszköz egy mikroszkópra szerelt kamera, vagy digitális 

fényképezıgép. A mikroszkópi vizsgálathoz a hıkezelt anyagból megfelelı mennyiségő mintát 

veszünk. Azt csiszolással, polírozással majd maratással elıkészítjük. Egy C45 minıségő 

normalizált acélminta mikroszkópi felvétele a 67. ábrán látható. 

 

 

67. ábra. C45 minıségő acél normalizált szövete. 

 

A digitális kamera, vagy fényképezıgép színes képet ad számunkra. Ebbıl a színes képbıl 

elkészítjük a szövetszerkezet szürke árnyalatos képét, ahol a szürke árnyalat az RGB színek 

intenzitásának felel meg (68. ábra). 

 

 

68. ábra. C45 minıségő acél normalizált szövetérıl készített szürkekép. 

 



A 68. ábrán látható, hogy a perlit, igaz hogy kétfázisú szövetelem, de ebben a nagyításban homogén 

sötét árnyalatú a ferrithez képest. Ez a tulajdonsága lehetıséget ad számunkra, hogy intenzitás 

szerint elválasztjuk a ferrittıl. Ehhez megadunk egy intenzitás értéket (I=102), aminél kisebb 

intenzitás értékkel rendelkezı képpontokat a perlithez tartozónak tekintjük. A szegmentálás 

eredménye a 69. ábrán látható. Az ábrán a szegmentált képpontokat kékkel jelöljük. 

 

 

69. ábra. C45 minıségő acél normalizált szövetében intenzitás alapján elválasztható a sötétebb 

perlit. 

 

A perlit mennyiségének meghatározásához meg kell számlálnunk a szegmentált képpontokat a 

teljes képen. Ami a minısítéshez információ tartalommal bír, az a perlit területaránya, így a 

megszámlált pontok mennyiségét elosztjuk a képet építı összes képpontok számával. Így a perlit 

területaránya 52.6%. A sztereológiai ismeretek alapján tudjuk, hogy egy fázis térfogataránya 

megegyezik a csiszolaton mért átlagos területaránnyal. Ha több látóteret is leellenırzünk, akkor jó 

becslést kapunk a térfogatarányra. 

 A C45 minıségő acél a Fe-C egyensúlyi viszonyait figyelembe véve közelítıleg 56% 

perlitet tartalmaz egyensúlyban. Összevetve ezt a mérési eredménnyel megállapíthatjuk, hogy az 

eltérés 3.4%. A minıség biztosító rendszerben, ha ez az eltérés még elfogadható, akkor  a hıkezelés 

sikeres volt. 

 

 

70. ábra. Gömbgrafitos öntöttvas maratatlan szövetszerkezetérıl készített szürkeárnyalatú kép. 



A következı példában gömbgrafitos öntöttvas szövetszerkezetét vizsgáljuk (70. ábra). A 

gömbgrafitos öntöttvasak tulajdonságait meghatározza a grafit szemcsék mérete. A grafit szemcsék 

vizsgálatához az öntvénybıl mintát veszünk, csiszolással és polírozással elıkészítjük. A maratatlan 

felületet megint egy mikroszkópból és digitális kamerából álló képalkotó rendszerrel képezzük le. A 

kapott képen a grafit szemcsék sötétebbek, mint a vas alapmátrix. Ez lehetıvé teszi számunkra, 

hogy a grafitszemcséket intenzitás alapon elválasszuk az alapmátrixtól (71. ábra). A szegmentálás 

után a grafitszemcséket címkézzük, hogy a mérést el tudjuk végezni. 

 

 

71. ábra. A sötét árnyalatú grafitszemcsék intenzitás alapon elválaszthatók a képen, majd 

elválasztás után címkézéssel egymástól megkülönböztethetık. 

 

A mérés során megszámláljuk egyedileg a grafitszemcséket építı képpontok számát. Ezzel minden 

grafitszemcse területét ismerjük. Képezzük a területük átlagát akkor 364.8 µm2 értéket kapunk. Ha 

azonban megnézzük a grafitszemcsék méret szerinti eloszlását, akkor látjuk, hogy nem elég ezzel az 

egy számmal leírnunk a szerkezetet. 

 

 

72. ábra. A grafitszemcsék méret szerinti eloszlása. Látható, hogy a szerkezet tartalmaz nagyon sok 

apró szemcsét, ami mellett a nagyobb területő szemcsék normális eloszlása figyelhetı meg. 

 

A 72. ábrán látható, hogy a szövetszerkezet sok apró grafitszemcsét tartalmaz, ami mellett a 

nagyobb szemcsék normál eloszlása figyelhetı meg. A nagyobb szemcsék területének átlaga a 750-

1000 µm2 tartományba esik, ami több mint kétszerese a meghatározott átlagértéknek. A minısítést 
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végzı két lehetséges eljárást követ. Megvizsgálja újra a képet, illetve a mintát, hogy az apró 

tartományban valóban grafitszemcsék vannak-e, vagy elıkészítési hibák. Ha meggyızıdött róla, 

hogy azok grafitszemcsék, akkor pedig az átlag mellett megadja a grafitszemcsék méret szerinti 

eloszlását is. 

 A harmadik példánkban még mindig az öntöttvasak grafit szemcséivel foglalkozunk. A 73. 

ábrán látható mikroszkópi felvétel egy gömb és átmeneti grafitot tartalmazó öntöttvas maratatlan 

szövetszerkezetérıl készült. Általában az ilyen öntvényekkel szemben egy minimális mennyiségő 

gömbgrafitot írnak elı a teljes grafitszemcse mennyiség százalékában kifejezve. Ahhoz, hogy ezt a 

kérdést meg tudjuk válaszolni meg kell mérnünk a grafitszemcsék mennyiségét, és el kell 

különítenünk egymástól a gömb és az átmeneti grafitokat. 

 

 

73. ábra. Gömbgrafitot és átmeneti grafitot tartalmazó öntöttvas maratatlan szövetszerkezetérıl 

készített felvétel. 

 

A grafitszemcsék mennyiségének meghatározásához a képet intenzitás szerint szegmentáljuk, 

kihasználva, hogy a grafitszemcsék jóval sötétebbek, mint az alapmátrix. A szegmentált képen 

címkézéssel elkülönítjük egymástól az egyes grafitszemcséket. Megmérjük a geometriai 

jellemzıiket. 

 A 73. ábrán látható, hogy a gömbgrafitok és az átmenti grafitok alakja jelentısen eltér. A 

vonatkozó szabvány (ISO 895) hat alakosztályt különböztet meg. A VI-os osztály a gömbgrafitot 

jelenti, az V-ös osztály egy úgynevezett szabálytalan gömb alakot definiál és a III. osztály adja meg 

az átmenti grafit alakot. 

 A geometriai adatokból elkészítjük az alakjellemzıket (körszerőség, nyújtottság, stb.). Elıre 

megvizsgált képeken, amelyiken azonosítjuk az egyes alakosztályokat, meghatározzuk az 

alakjellemzık azon tartományait, amelyikbe az egyes grafit alakok esnek. A 73. ábrán látható 

grafitszemcsék alakjellemzıit megvizsgáljuk melyik tartományba esnek, és ezáltal kiderül, hogy 

melyik alakosztályba esnek. Ha a VI-os alakosztályt kékkel, az V-ös alakosztályt zölddel és a III. 



alakosztályt pirossal jelöljük, akkor a 74. ábrán látható képet kapjuk. A mérési eredményekbıl 

továbbá megmondhatjuk a gömbgrafitok arányát, azaz minısíteni tudjuk az öntvényt.  

 

 

74. ábra. Az alak szerint osztályozott grafit szemcsék. Kék szín jelöli a gömb alakú grafitszemcséket, 

zöld szín jelöli a szabálytalan gömb alakú szemcséket és piros szín jelöli az átmeneti 

grafitszemcséket. 

 

Az utolsó példánkban alumínium gravitációs öntvényekben található pórusokat, pórus 

szerkezetet elemezzük. Fémtan II. tárgyban megtanultuk, hogy gravitációs öntvényekben a 

porozitás a szilárdulás közben végbemenı fajtérfogat változás következménye, nem tudjuk 

kiküszöbölni. A pórusok azonban anyagfolytonossági hiányok, a terhelési környezet számára 

kicsiny repedések. A terhelési környezet az alkatrésszel szemben megad egy maximális repedés 

méretet, amely még nem terjed az adott terhelési környezetben. Az öntvények vizsgálatának alapja, 

hogy van-e a szerkezetben akkora repedés, amelyik terjedni képes, vagy az öntvény az apró 

pórusoknak köszönhetıen az adott szerkezetben felhasználható. 

Az öntvénybıl mintát veszünk, csiszolással polírozással hidrogén-fluoridos maratással 

elıkészítjük a vizsgálni kívánt felületet. Megint csak mikroszkóppal és digitális kamerával 

készítünk felvételt a szövetszerkezetrıl (75. ábra). 

 

 

75. ábra. Gravitációsan öntött alumínium öntvény szövetszerkezete. 



Az öntvény szerkezetérıl készített színes képbıl ha szürke képet készítünk, akkor látjuk, 

hogy a pórusok sokkal sötétebb árnyalatúak, mint az alumínium mátrix. Ennek köszönhetıen 

intenzitás alapon el tudjuk választani a pórusokat. 

 

 

76. ábra. A szegmentált pórusok. 

  

Ha a pórusokat címkézzük és megmérjük az átmérıjüket, akkor egészen kis értékeket 

kapunk az átlagos pórusátmérı értékére. Tételezzük fel, hogy a 76. ábrán látható két nagymérető 

pórus is kisebb, mint az elfogadási határ. 

 

 

77. ábra. A szegmentált pórusok között mért legrövidebb utak. 

 

 

78. ábra. Az elemzésbıl kiderül, hogy a pórusok túl közel vannak egymáshoz, így nem tekinthetık 

külön álló pórusoknak, így egynek kell tekinteni ezeket a pórusokat. Az így módosított elemzés 

szerint a pirossal jelölt pórus (repedés) lesz a legnagyobb. 

 



A terheléselemzésbıl meghatározható a pórusok közötti legkisebb anyagvastagság, amely még 

biztosan elválaszt két független pórust egymástól. Az ennél a távolságnál közelebb lévı pórusokat 

nem lehet különálló pórusoknak tekinteni. 

Ha megmérjük a pórusok közötti legrövidebb utakat, mint a pórusok közötti anyag 

minimális vastagságát, kiderül hogy a pórusok közelebb lehetnek egymáshoz, mint a megengedett 

minimális vastagság. Az ilyen pórusokat egy pórusnak tekintve akkorára növekedhet a 

szövetszerkezetben a pórusok mérete, hogy nem felel meg az öntvénnyel szemben támasztott 

követelményeknek (78. ábra). 
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