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K Á R O L Y F I  K I T T I 1

Látszóbeton felületek értékelése digitális  
képfeldolgozással2

1. BEVEZETÉS

Az Új Nemzeti Kiválóság Program keretein belül 2017 szeptembere és 2018 júni-
usa között valósítottam meg „A látszóbeton felületek értékelése digitális képfel-
dolgozással” című kutatási programot. A kutatásom célja egy hatékony, digitális 
képfeldolgozáson alapuló értékelési eljárás kifejlesztése, amely kiegészítheti vagy 
kiválthatja a jelenlegi, manuális értékelési eljárásokat. A beton, mint építőanyag, 
szerkezet és technológiai eljárás szabad formai és felületi kialakítási lehetőségeket 
kínál az építészeknek, így nem véletlen, hogy hazánkban is elterjedőben vannak 
a látszóbeton felületek. Mivel a felület rendkívül változatos lehet, a tervezés során 
elengedhetetlen a követelmények és elvárások pontos definiálása. Azonban gyak-
ran még a megfelelő tervezés és kivitelezés mellett is adódnak nézeteltérések a 
felületi minőség megítélése kapcsán. A hazai és nemzetközi szabványok és ajánlá-
sok a látszóbeton felületek minősítése terén általában négy követelményi szintet 
különböztetnek meg, amelyekhez meghatározott szempontok alapján tűréseket 
rendelnek (porozitás, textúra, színtónus egyenlőség stb.). A szabványos értéke-
lési módszerek azonban kizárólag manuális mérési eljárások, amelyek elvégzése 
időigényes, valamint jelentős hibalehetőséget rejt magában. Továbbá számos ér-
tékelési szemponthoz nem tartozik egyértelmű tűréshatár, csupán egy leírás, így 
a szubjektív megítélés jelentős szerepet játszik a felületek osztályba sorolásánál. 
Ebből adódóan az értékelési rendszer hatékonyságának növelése és objektívab-
bá tétele napjainkban egyre szükségszerűbb, amelyre a digitális képfeldolgozás 
adhat megoldást. A mérnöki gyakorlatban egyre több példát találunk a módszer 
felhasználására. Ha csak az építőmérnöki területre koncentrálunk, több kutató 
foglalkozott már például a különböző szerkezetek felületi hibáinak, repedések-
nek képfeldolgozással történő kiértékelésével. Mohan et al. összefoglaló cikkében 
számos eljárást mutat be a betonszerkezetek repedéseinek automatizált detektálá-
sára, amely eredményekből aztán fontos információkat vonhatunk le a szerkezet 

[1] SZE Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola, PhD-hallgató. Témavezető: Dr. 
habil. Papp Ferenc, SZE Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Kar, Szerkezetépítési és Geo-
technikai Tanszék, tanszékvezető, egyetemi tanár.
[2] Ezúton szeretnék köszönetet mondani dr. habil Horváth András tanár úrnak a Python progra-
mozásban nyújtott segítségéért.
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állékonyságáról.3 A látszóbeton felületek digitális kiértékelésével kapcsolatban 
Stanke végzett jelentős munkát; a különböző megvilágítási viszonyok között ké-
szített képek kiértékelésének eredményeit hasonlította össze a színtónus egyen-
lőség és porozitás szempontjából.4 Mindezek ellenére megállapítható, hogy bár 
számos eljárás létezik már a különböző szempontok vizsgálatára, a látszóbeton 
felületek értékelésének még nincs egy az összes szempontot lefedő, általánosan 
elfogadott, hatékony módszertana. Kutatásom célja egy olyan látszóbeton értéke-
lési rendszer kidolgozása, amely a digitális képfeldolgozás eszközeit alkalmazva 
meggyorsítja az értékelési folyamatot, valamint kiküszöböli a szubjektív szem-
pontokat. A tudományos program keretében részletesen elemeztem a különböző 
képfeldolgozási módszerek használhatóságát, valamint az értékelési szempontok 
képfeldolgozással történő elemzési lehetőségeit. Jelen tanulmányban egy vizsgá-
lati szempontra, a látszóbeton felületek porozitásának vizsgálatára kidolgozott 
eljárás kerül bemutatásra. 

2. MINTAVÉTELEZÉS, ELŐFELDOLGOZÁS

A mintavételezés a Széchenyi István Egyetem Új Tudásterének kültéri látszóbe-
ton felületein történt. A képek kiértékelésére kétféle megoldást teszteltem; elő-
ször a Fiji, nyílt forráskódú, képfeldolgozó szoftverrel dolgoztam, majd – mivel 
ez nem adott kielégítő eredményt – a Python 2.7 platformján írtam meg az itt 
részletesebben is bemutatásra kerülő algoritmust. Ehhez a Python „OpenCV” 
modulját használtam fel. Végül a program által kapott eredményeket összeha-
sonlítottam a manuális vizsgálat eredményeivel. A felületek osztályba soro-
lását a hazai MSZ 24803-6-3:2010 szabvány,5 a német „Merkblatt Sichtbeton”6 

 irányelv, illetve az ausztriai ÖNORM B 2211 szabvány7 alapján is elvégeztem. 
A fotók készítésekor a felületre ún. markereket helyeztem el, amelyeket egy-

részt a képek skálázásához, másrészt a torzítás kiküszöböléséhez használtam fel. 
Egy adott falszakaszról összesen 30 képet készítettem nagy átfedésben, majd azo-
kat a jelölők segítségével fotogrammetriai módszerrel összeillesztettem. A mar-
kerek ismert, egymástól mért távolsága alapján a képet valós méretre skáláztam, 

[3] Mohan, Arun – Poobal, Smuathi: Crack detection using image processing: A critical re-
view and analysis, in Alexandria Engineering Journal, 2017/1. no., https://www.sciencedirect.
com/science/article/pii/S1110016817300236, 2018. március 10.
[4] Stanke, Gerd: Baustellenphotogrammetrie – Photogrammetrisches Verfahren als objektori-
entiertes Ingenieursystem zur Produktionssicherung in der Bauwirtschaft, Teilvorhaben: Sicht-
betonanalyse: Schlussbericht zum Verbundprojekt. 2003, Gesellschaft zur Förderung angewand-
ter Informatik e.V. Berlin, 19–35. o.
[5] MSZ 24803-6-3:2010 Épületszerkezetek megjelenési módjának előírásai. 6–3. rész: Monolit 
beton- és vasbeton szerkezetek. A helyi alakhűség és a felületi állapot követelményei, 2010, Ma-
gyar Szabványügyi Testület.
[6] bundesverband der deutschen zementindustrie e. v. (bdz), deutsche beton- und 
bautechnikverein e. v. (dbv): Merkblatt Sichtbeton, 2004, Berlin.
[7] ON B 2211: Beton-, Stahlbeton- und Spannbetonarbeiten, 2009, Austrian Standards.
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majd egy torzításmentes ortofotót exportáltam belőle. Az ortfotó, valamint a fe-
lületre elhelyezett marker az 1. ábrán látható.

1. ábra: balra: A fotogrammetriai eljárás eredményeként exportált ortofotó, 
jobbra: A felületen elhelyezett marker

Mindemellett az egyes fotók egyenként is kiértékelésre kerültek, s az eredmé-
nyekből azt a következtetést vontam le, hogy a fotogrammetriai illesztés lépése 
kihagyható abban az esetben, ha a kamera tengelye közel merőleges a felületre, 
ugyanis ebben az esetben a torzítás mértéke elhanyagolható a pórusok területé-
nek vizsgálatakor. A mintavételezés így nagyban egyszerűsödik, csupán egyet-
len, egy markert tartalmazó fénykép készítése szükséges a vizsgálat elvégzéséhez, 
amely a Pythonban írt algoritmus közvetlen bemeneti adataként szolgál (1. ábra 
jobb oldal). Ebben az esetben a jelölőkör átmérője adja az alapot a fénykép skálá-
zásához, amelyet a program automatikusan elvégez. A mintavételezést követően 
a hazai és német szabvány előírásait alapul véve a program az eredeti képekből 
50x50 cm-es mintafelületeket vág ki, amely az értékelés alapját szolgáltatja.

Ezt követően a képfeldolgozás első lépéseként a zajszűrést kell elvégeznünk. 
Ehhez általában valamilyen konvolúciós eljárást alkalmazunk, amely során a 
módosított képpontérték az eredeti képpontnak és szomszédjainak súlyozott át-
lagából adódik.8 Ehhez konvolúciós mátrixokat, azaz úgynevezett kerneleket al-
kalmazunk. Az általam írt programban a zajszűréshez 5x5 méretű mediánszűrőt 
alkalmaztam, amely az adott képpont 5x5-ös szomszédságában lévő képpontok 
intenzitásértékeinek középső értékével helyettesíti az eredeti képpont értékét. 
Ennek az eljárásnak az az előnye, hogy az éleket nem mossa el, amely a pórusok 
detektálása miatt fontos szempont volt a vizsgálat során. Az 50x50 cm-es minta-
felület és a zajszűrés eredményeként kapott kép a 2. ábrán látható.

[8] czapp lászló: Képfeldolgozás, Miskolci Egyetem, 59. o., http://mazsola.iit.uni-miskolc.
hu/~czap/HEFOP/Kepfeld1010.pdf, 2017. november 20.
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2. ábra: balra: 50x50 cm-es kivágat, jobbra: a zajszűrés eredménye

3. POROZITÁS VIZSGÁLAT

A porozitás vizsgálatához a képszegmentálás módszerét használtam. Az eljárás 
célja a hasonló tulajdonságú pixelek homogén területekbe történő csoportosí-
tása, azaz a vizsgált objektumok elválasztása a háttértől. Ennek a legegyszerűbb 
módja a világosság szerint elvégzett osztályozás, amely során egy meghatározott 
küszöbérték alapján bináris képpé alakítjuk a szürkeárnyalatos képet. A küszö-
bérték meghatározásához a kép hisztogramját vesszük alapul.9 Ez az úgynevezett 
globális küszöbölés, amely azonban egyenlőtlen megvilágítás, valamint alacsony 
kontraszttal rendelkező képek esetén nem ad megfelelő eredményt.10 Ennél pon-
tosabb kijelölést tesz lehetővé a lokális vagy adaptív eljárások alkalmazása, amely 
esetében a küszöbérték képpontonként változó, a lokális környezet intenzitásér-
tékei határozzák meg. Ebből adódóan kutatásomban Gauss-eloszláson alapuló 
adaptív küszöbölést alkalmaztam, amely során az adott képponthoz közelebb 
lévő pixelek intenzitásértékei nagyobb súlyozást kaptak. A következő lépés a kü-
szöbölés eredményeként kapott bináris képen található foltok szelektálása volt, 
azaz a valós pórusok detektálása. A 3. ábrán látható, hogy a bináris képen több 
olyan folt is detektálásra került, amely – bár nem pórus – megfelelt a küszöbölés 
feltételeinek. A pórusok szelektálásához két szűrőfeltételt alkalmaztam; egyrészt 
a foltok területére, másrészt körkörösségére adtam meg peremfeltételeket. A te-
rület esetében a magyar szabványban előírt 1 és 15 mm közötti pórusokat vettem 
figyelembe, szemben a német irányelvvel, amely a 2 mm alatti pórusokat elha-
nyagolja. A küszöbölés során megtalált zsalutábla illesztések sötétebb éleit (lásd 
3. ábra középső és jobb felső képén) a körkörösségre előírt feltétellel sikerült ki-
venni a szelektálásból. Az algoritmus lefuttatása után a feltételnek megfelelő fol-

[9] czapp: i. m. 52. o.
[10] huang, zhi-kai – chau, knowk-wing: A New Image Thresholding Method Based on Gaus-
sian Mixture Model, in Applied Mathematics and Computation, 2008/2. no., 899–907. o.
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tok összterületének a mintafelületre vetített arányát kapjuk meg eredményként, 
amely alapján a felület osztályba sorolása elvégezhető. 

3. ábra: fent: az adaptív küszöbölés eredményeként kapott bináris képek, lent: a 
peremfeltételek alapján detektált pórusok lila színnel jelölve az eredeti képen

4. ábra: Detektált pórusok és területük pixelben – a mintafelület egy részlete

4. EREDMÉNYEK

Néhány vizsgált mintafelület porozitása és az azáltal elért, a fent említett három 
szabvány szerinti osztályozása látható az 5. ábrán. A módszer pontosságának el-
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lenőrzésére manuális vizsgálattal is ellenőriztem a kapott eredményeket, amelyek 
közel 90%-os egyezést mutattak. A manuális vizsgálat azonban egy mintafelület 
esetében is több, mint egy órát vesz igénybe, míg a program nem több, mint 
5 másodperc alatt végzi el a vizsgálatot és kiértékelést, tehát jelentősen hatéko-
nyabb.

5. ábra: Mintafelületek porozitása és a 3 szabvány szerinti osztályba sorolása, MS 
= Merkblatt Sichtbeton, MSZ: MSZ 24803-6-3:2010, ON: ÖNORM B 2211

Természetesen nem kerülhető ki az eredmények felülvizsgálata abban az eset-
ben, ha az jelentősen eltér a várttól, több téves pórust detektált a program, vagy 
esetleg több valódi pórust figyelmen kívül hagyott. Ilyen esetekben szükséges a 
peremfeltételek finomítása. A porozitás vizsgálatra írt program működését a 6. 
ábrán szemléltetem.

6. ábra: A kidolgozott eljárás folyamatábrája

0,18 %
MS: IV.
MSZ: 4.
ON: 4.

0,48 %
MS: III.
MSZ: 4.
ON: 3.

0,77 %
MS: II.
MSZ: -
ON: 2.
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Az eljárás előnye, hogy az egyenlőtlen megvilágítás, így az árnyékok is elha-
nyagolható hatást gyakorolnak az eredményre. Ennek jó példája a 3. ábra jobb 
alsó sarkában látható mintafelület. Megállapítható továbbá, hogy az algoritmus 
által detektált pórusok területe összességében valamivel nagyobb, mint a kézi 
módszerrel végzett vizsgálat esetén. Ennek oka lehet egyrészt, hogy a program 
csak egész pixelekkel tud számolni, ebből adódóan felfelé kerekít. Másrészt a kézi 
vizsgálat során nagyobb a hibalehetőség, főleg, ha arra gondolunk, hogy szabad 
szemmel nehézkes megállapítani, hogy az adott pórus nagyobb-e 1 mm-nél, vagy 
valamivel kisebb nála – ekkor ugyanis a magyar szabvány szerint elhanyagolha-
tó. Összességében megállapítható, hogy a kidolgozott eljárás pontos és hatékony 
módszere lehet a látszóbeton felületek porozitásának vizsgálatára. Ezen túl, az 
eredmények további vizsgálati szempontok lehetőségét is felvetik; a pórusok mé-
ret szerinti eloszlása is vizsgálható, ahogy az egyik mintafelület esetében az a 7. 
ábrán látható. Jól látszik, hogy a legnagyobb arányban a 0-2 mm közötti pórusok 
vannak jelen, ami által megfontolandó, hogy a német irányelv szerint figyelmen 
kívül hagyható 2 mm alatti pórusok területe valóban elhanyagolható-e. Ezen fe-
lül a póruseloszlás a felületre vetítve további fontos információt szolgáltathat az 
alkalmazott betontechnológia vagy a kivitelezés megfelelőségéről is. 

7. ábra: Pórusok méret szerinti eloszlása egy mintafelület esetében
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5. ÖSSZEFOGLALÁS, TOVÁBBI KUTATÁSI CÉLOK

Jelen tanulmányban egy a látszóbeton felületek porozitásának vizsgálatára ki-
dolgozott eljárást mutattam be. Mivel a látszóbeton felületek értékelése komplex 
szempontrendszer alapján történik, kutatásomat e szempontok digitális képfel-
dolgozással történő értékelése kapcsán tovább folytatom. A cél, hogy a teljes, 
szabvány által felállított értékelési rendszert automatizáljam, valamint a jelenleg 
csak szubjektíven értékelhető szempontokhoz kvantitatív mennyiségeket ren-
deljek. Ilyen szempont például a fészkesség, amely a magyar szabvány szerint a 
legmagasabb minőségi osztályba tartozó felületeknél nem megengedhető. Ez a fe-
lületi hiba hasonlóképpen a porozitáshoz, a vizsgált mintafelületre vetített száza-
lékos arányával, esetlegesen a mélyedések mélységeire meghatározott kritériumok 
alapján számszerűsíthető lenne. Mivel az értékelési szempontok rendkívül sokré-
tűek – kezdve az élek csorbultságától a zsalutábla illesztés fogasságáig –, minden 
tényezőre meg kell vizsgálni a lehetséges képfeldolgozási eljárásokat, összehason-
lítani alkalmasságukat és megtalálni az adott célnak megfelelőt. Ezen módszerek 
használatával nem csak az eddigi vizsgálati eljárások tehetők objektívvé, de új 
szempontok is figyelembe vehetők, amelyek manuális úton nehezen lennének 
kimutathatók. A vizsgált mintafelületek kapcsán továbbá jól látható, hogy a ku-
tatás során alkalmazott három szabvány eltérő osztályba sorolja ugyanazon felü-
leteket. Ebből adódóan további kutatási feladat lehet a vizsgálati szempontokra 
meghatározott tűréshatárok egységesítése is.
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