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A J T A Y N É  K Á R O L Y F I  K I T T I 1

Látszóbeton felületek értékelése digitális  
képfeldolgozással

1. BEVEZETÉS

A modern építészet elengedhetetlen elemévé vált napjainkban a nyersen maradó, 
magas felületi minőséggel rendelkező monolit vasbeton szerkezet, az úgynevezett 
látszóbeton felület. A látszóbeton szerkezetek mind a tervezés, mind pedig a ki-
vitelezés során kiemelt figyelmet igényelnek, ugyanis utólagosan nem, vagy csak 
részben javíthatók. A felületi minőség számos tényezőtől függ úgy, mint a beton-
összetételtől, az alkalmazott alapanyagok és a zsaluzat minőségétől, a zsaluzás, be-
dolgozás, tömörítés és kizsaluzás munkafázisaitól, ezért számos hibalehetőséggel 
kell számolnunk. Gyakran megfelelő tervezés és kivitelezés mellett is adódhatnak 
nézeteltérések az elkészült felületek értékelésekor. A hazai és nemzetközi szabvá-
nyok és irányelvek négy követelményszintet (alap, magas, normál és különleges) 
határoznak meg a felületi minőség kapcsán, amelyekhez meghatározott értékelé-
si szempontok és tűréshatárok tartoznak. Az értékelési eljárások azonban kivétel 
nélkül kézi módszerek, valamint számos szempont esetében nem rendelkezünk 
számszerű értékekkel, így a megítélése szubjektív. Ezt a problémát a gyakorlat-
ban a kivitelezés megkezdése előtt referencia felületek készítésével lehet áthidalni, 
amelyet mind a megrendelő, mind a kivitelező jóváhagy, s amely összehasonlítási 
alapként szolgál az elkészült felületekhez. Az osztályba sorolás azonban továbbra 
is sok esetben nehézségekbe ütközik, ezért az értékelési rendszer hatékonyabbá és 
objektívabbá tétele szükségszerű. Jelen kutatásban egy digitális képfeldolgozáson 
alapuló rendszer kidolgozását céloztam meg a látszóbeton felületek értékelésére.

2. A KUTATÁS ELŐZMÉNYEI

A kutatás az Új Nemzeti Kiválóság Program keretein belül 2017-ben megkezdett 
munka folytatása, illetve annak kiterjesztése több értékelési szempontra. A be-
ton- és vasbeton szerkezetek digitális képfeldolgozással történő kiértékelésével 
számos kutató foglalkozott már, néhány kidolgozott eljárás rövid összefoglalója 
olvasható a pályázat keretein belül készült konferenciacikkben.2 Korábbi kutatá-

[1] SZE Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola, Szerkezetépítési és Geotech-
nikai Tanszék, egyetemi tanársegéd, Témavezető: Dr. habil Papp Ferenc, egyetemi tanár, SZE 
Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Kar, Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék.
[2] Kitti, Károlyfi – Ferenc, Papp: Evaluation of fair-faced concere surfaces using digital 
image processing, in Proc. of the 12th fib International PhD Symposium in Civil Engineering, Aug 
29 to 31. 2018, Czech Technical University in Prague, Prague, Czech Republic, pp. 1003–1010.
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som során az egyik leggyakoribb felületi hiba, a látszóbeton felületek porozitásá-
nak vizsgálatára dolgoztam ki automatizált értékelési eljárást. A módszer kidol-
gozásához a Python 2.7 platformját, valamint az OpenCV modult alkalmaztam. 
A módszer magában foglalja a jelölőkörrel (ún. markerrel) készített kép előké-
szítését, azaz a kép skálázását, valamint a szabványnak megfelelő 50x50 cm-es 
mintafelület kivágását. A kivágott képen 5x5-ös mediánszűrő alkalmazásával el-
végeztem a zajszűrést. A pórusok detektálásához a képszegmentálás módszerét 
alkalmaztam; Gauss-eloszláson alapuló adaptív küszöbölés segítségével elválasz-
tottam a felületen található objektumokat a háttértől, majd a pórusok méretére és 
körkörösségére vonatkozó szűrőfeltételek alapján szelektáltam a valós pórusokat. 
Ezek alapján meghatároztam a felület porozitását százalékos arányban kifejezve. 
Összevetve a kézi eljárással, a program meglehetősen hatékonyabb, a kézi ered-
mények pedig 90%-ban megegyeztek az automatikus gépi eljárással. Mivel a lát-
szóbeton felületek értékelése komplex szempontrendszer alapján történik, ezért 
célként tűztem ki a meglévő eljárás kiterjesztését a többi értékelési szempontra. 
Ehhez sok esetben, ahol a szabvány szerint nem rendelkezünk számszerű jellem-
zőkkel, új paraméterek meghatározására van szükség.

1. ábra: Porozitás vizsgálat eredménye

3. A KUTATÁS JELENLEGI ÁLLÁSA

3.1. Vizsgálati módszer

A mintavételezés a Széchenyi István Egyetem Új Tudásterének kültéri és beltéri 
látszóbeton felületein történt, egy Sony DSC-HX350 típusú fényképezőgép segít-
ségével. A képek feldolgozásához a Python 3.6 platformját alkalmazom, kiegészít-



227

ve a NumPy és az OpenCV modulokkal. A képek skálázását az előző tanulmány-
ban leírtak alapján végzem el a továbbiakban is.3 Célként tűztem ki egy olyan 
program elkészítését, amely egy fotót felhasználva a lehető legtöbb hibajelenséget 
felismeri és minősíti. Ebből adódóan alapjaiban más megközelítést alkalmaztam, 
mint az előző, kizárólag a porozitás vizsgálatára írt program esetében. Az új 
módszer alapja az eredeti képből manuálisan kijelölt, az esztétikai igényeknek 
megfelelő felületi részleteket tartalmazó kép létrehozása, amelyre a legkisebb 
négyzetek módszerével egy kétváltozós harmadfokú polinom illeszthető, és így 
előállítható a „hibamentes” kép a felületről. Az így létrehozott, illesztett kép és az 
eredeti kép közötti különbségek adják a felületi hibák detektálásának az alapját.

2. ábra: (I.) eredeti kép, (II.) hibamentes részletek kiválasztása, (III.) illesztett,  
hibamentes kép

Az illesztés megfelelőségének ellenőrzése érdekében annak pontosságát minden 
kép esetében meghatározom. Amennyiben a pontosság megfelelő, úgy meghatároz-
ható az eredeti és az illesztett kép különbsége. A 3. ábrán látható, hogy mind a sötét, 
mind a világosabb foltok, elszíneződések és egyéb hibák pontosan kirajzolódnak.

3. ábra: Az eredeti és az illesztett kép különbsége

A felületi hibák háttértől való elválasztásához a küszöbölés módszerét alkalma-
zom. Ehhez szükséges meghatározni az illesztett kép RGB komponenseinek átlagát, 
amely értékeket összevetve az eredeti kép pixeleinek RGB értékeivel megkaphatók az 
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átlagnál kisebb, valamint az átlagnál nagyobb értékekkel rendelkező pixelek, ame-
lyek felületi hibáknak feleltethetők meg. Annak érdekében, hogy kiszűrjem a zajt, és 
ezáltal a nem valós felületi hibákat, egy úgynevezett toleranciafaktort alkalmazok. A 
toleranciafaktort megszorozva az illesztés hibaértékével, az átlagtól való megengedett 
eltérés pontosan szabályozható. Az alábbi, 4. ábrán az illesztési hiba 0.0081, az alkal-
mazott toleranciafaktor az első két kép esetében 6.0, a második két kép esetében 2.0. 

4. ábra: (I.) az átlagosnál világosabb foltok (TF=6.0), (II.) az átlagosnál sötétebb 
foltok (TF=6.0); (III.) az átlagosnál világosabb foltok (TF=2.0), (IV.) az átlagosnál 

sötétebb foltok (TF=2.0)

Amint az a 4. ábrán látható, minél kisebb a toleranciafaktor, annál pontosabb 
az eredmény. Ugyanakkor nem minden vizsgálati szempont esetén szükséges 
ilyen mértékű részletesség, ezért a toleranciafaktor megfelelő értékét a vizsgálan-
dó felületi eltérés határozza meg. Az így kapott bináris képeken Gauss simítást 
alkalmaztam zajszűrésre.

3.2. Vizsgálati szempontok

A látszóbeton felületek képkiértékeléssel vizsgálható főbb hibái a következők:
• a felület porozitása,
• minőségromlást eredményező vagy nem eredményező anyag a felületen,
• fészkesség,
• színazonosság,
• zsalutoldás,
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• zsalukiosztási kép,
• élek csorbultsága, hullámossága.

A fent felsorolt felületi eltérések – a színazonosságon kívül – vizsgálhatók az 
előbb előállított képeken. A bináris képeken az OpenCV modul segítségével lehe-
tőség nyílik kontúrkeresésre, azaz a felületi hibák háttértől való elválasztására. A 
talált kontúrok ezután megfelelő szűrőfeltételek megadásával feleltethetők meg az 
egyes felületi hibáknak. A szűrőfeltételek meghatározásához be kell vezetni bizo-
nyos alakjellemzőket. A modul segítségével meghatározható az adott kontúr terü-
lete, körkörössége, szélesség/magasság aránya, valamint konvexitása. Utóbbi alak-
jellemző a kontúr köré írható konvex burok és a kontúr területének arányát jelenti.

A porozitás vizsgálata hasonlóképpen az előző kutatáshoz, az átlagosnál sötétebb 
foltokat tartalmazó képen lehetséges a kontúrok területének két határ közé szorításá-
val, valamint a körkörösség definiálásával. A magyar szabvány4 a 1–15 mm átmérőjű 
pórusokat veszi figyelembe, így ezt alkalmazom a szűrőfeltételek meghatározásakor.

A minőségromlást eredményező vagy nem eredményező anyag a felületen 
sokféle lehet. Ilyen például a gyakori hibának számító betonlerakódás, a rozsda-
folt, vagy bármilyen egyéb idegen anyag. A betonlerakódás az átlagosnál világo-
sabb foltokat tartalmazó képen keresendő, szűrése a kontúr területének korláto-
zásával, kis szélesség/magasság arány (>0.1), kis konvexitás (<0.1) 

5. ábra: Betonlerakódás detektálása

és minimális szélesség beállításával lehetséges az alábbi, 5. ábrán. Mindez azért 
fontos, mert a betonlerakódás jelen esetben könnyen összekeverhető a zsalutáb-
lák illesztéseivel, ennek kiszűrésére állítottam be a szélességre is szűrőfeltételt.

[4] MSZ 24803-6-3:2010 Épületszerkezetek megjelenési módjának előírásai. 3-6. rész: Monolit 
beton- és vasbeton szerkezetek. A helyi alakhűség és a felületi állapot követelményei, Magyar Szab-
ványügyi Testület, 2010.
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A fészkesség mind az átlagnál világosabb, mind az annál sötétebb foltokat 
tartalmazó képen egyaránt megjelenik. Ebből adódóan először összegezni kell 
a két képet, majd azon elvégezni a kontúrkeresést és szűrést (6. ábra). A fész-
kes felületrész kontúrja pontosabb abban az esetben, ha a simítást az összegzett 
képen végzem el. A fészkességet nagy terület, konkáv kontúrok és alacsony kör-
körösség jellemez. A hazai szabvány szerint a fészkesség a különleges követel-
ményszint esetén nem megengedhető felületi hiba, azonban számszerű jellemzőt 
nem rendel hozzá. A fészkesség képfeldolgozással történő detektálását követően 
a porozitáshoz hasonlóan meghatározható a fészkes felületrész százalékos aránya 
is, amely pontosabb értékelést tesz lehetővé.

6. ábra: (I.) eredeti kép – fészkesség, (II.) átlagnál világosabb foltok (TF=2), (III.) 
átlagnál sötétebb foltok (TF=2), (IV.) öszegzett és simított kép

4. ÖSSZEFOGLALÁS, TOVÁBBI KUTATÁSI CÉLOK

Összefoglalva a kutatás jelenlegi állását, a tanulmány írásakor a képszegmentálással 
detektálható és mérhető hibajelenségekre (porozitás, fészkesség, idegen anyag a 
felületen) került kidolgozásra program, amely jelenleg is tesztelés alatt áll, pon-
tosságát több mintafelületen folyamatosan vizsgálom. A következő vizsgálati 
szempont, az elszíneződés mértékének megítélése az egyik legkomplexebb fela-
dat, ugyanis a gyakorlatban egyelőre szubjektív alapokon nyugszik. Ebből adó-
dóan szükséges meghatározni egy objektív mérőszámot, amely jellemzi a szín-
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beli eltéréseket úgy, mint a színeltérés felületi aránya és mértéke. Az eredeti és 
az illesztett kép különbségéből (3. ábra) jól kivehetők az elszíneződéssel érintett 
területek. Az elszíneződés mértékének megállapításához azonban várhatóan az 
eddig alkalmazott RGB színrendszer nem alkalmas, ezért ez a tényező a CIEL-
ab színrendszerben vizsgálandó a továbbiakban, amely sokkal inkább igazodik a 
szemünkhöz. A színtérben minden színhez egyértelműen hozzárendelhető egy 
színpont három koordinátával megadva. A színpont színezetét a CIELab színe-
zeti szöggel, telítettségét pedig az L (a világosságot jelölő) tengelytől való távolsá-
gával lehet jellemezni. E két jellemző segítségével objektíven meghatározható az 
illesztett és az eredeti kép közötti színeltérés iránya és nagysága is. A három utol-
só vizsgálati szempont, a zsalukiosztási kép, a toldások és az élek vizsgálatához 
az éldetektálás módszerét tervezem alkalmazni. Az elkészült és a folyamatban 
lévő részprogramokat a tesztelést követően egy programba foglalom, s vizsgálom 
annak hatékonyságát és pontosságát. Az eredményeket a szabvány által megha-
tározott kézi eljárással kapott értékekkel hasonlítom össze. A kutatás végső célja, 
hogy egyetlen fotó készítésével a lehető legtöbb felületi hibajelenség gyorsan és a 
lehető legnagyobb pontossággal kiértékelhetővé váljon, amely végső soron egy-
szerűbbé és objektívabbá teheti a látszóbeton felületek megítélését és osztályba 
sorolását a gyakorlatban is.
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