
Tantárgy neve: Képfeldolgozás Kreditértéke: 4 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tanóra típusa: 2 óra előadás, 2 óra gyakorlat, összesen 48 óra az adott félévben 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők (ha vannak):  

A számonkérés módja (kollokvium / évközi jegy / egyéb): kollokvium 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok (ha vannak):  

A tantárgy tantervi helye: 3. félév 

Előkövetelmények: Irányításelmélet 

Tantárgyleírás: 

Alapvető fogalmak és legjobb gyakorlatok a képfeldolgozás és a gépi látás témaköréből, mechatronika 
tudományának szinergikus tárgyalásában. 
Digitális képtárolási formátumok. Kamerák, lencsék és fényképezési alapfogalmak; digitális képrögzítés. 
Kamera kalibráció és geometriai mérések. Kamera és valós koordináta rendszerek, transzformációk. 
Szűrők elmélete: Gauss, gradiens, és lágyítás. Morfológia: dilatáció és erózió fogalma és alkalmazása. 
Minta egyezés: keresés és azonosítás. Objektum keresés és azonosítás. Élkeresés elmélete és ipari 
alkalmazása. Szín fogalma, színek digitális kódolása. Minta keresés és egyezés szín alapján. 
Munkadarabok vizuális ellenőrzése: geometriai és szín mérések. Vonalkód adat mátrix beolvasása. 
Térfrekvencia fogalma. Konvolució fogalma és alkalmazása. Fourier transzformáció képfrekvencia 
tartományba. Képrögzítési rendszerek. 

Irodalom 

Kötelező irodalom:  
- Richard Szeliski, „Computer Vision: Algorithms And Applications”, 2nd edition,2021, ISBN: 978-1-

84882-935-0 
- Reinhard Klette, „Concise Computer Vision; An Introduction into Theory and Algorithms”, 2014, 

ISBN: 978-1-4471-6320-6 
- E. R. Davies, „Computer Vision: Principles, Algorithms, Applications, Learning 5th Edition”, 2018, 

ISBN-13: 978-0128092842 

Ajánlott irodalom: 
-  

Előírt szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek 

a) tudása 
- Rendelkezik a mechatronikai területhez kapcsolódó gépészeti és villamos méréstechnikai, valamint 
matematikailag és informatikailag megalapozott méréselméleti ismeretekkel. 

b) Képességei 
- Képes a mechatronikai rendszerek és folyamatok üzemeltetése során gyűjtött információk 

feldolgozására és rendszerezésére, különböző módon történő elemzésére, elméleti és gyakorlati 
következtetések levonására. 

c) attitűdje 
- Megszerzett ismereteire alapozva integrátori szerepet tölt be a műszaki (elsősorban 

gépészetmérnöki, villamosmérnöki, informatikai) tudományok integrált alkalmazásában, valamint 
minden olyan tudományterület műszaki támogatásában, ahol az adott szakterület szakemberei mérnöki 
alkalmazásokat, megoldásokat igényelnek. 

- Munkája során vizsgálja a kutatási, fejlesztési és innovációs célok kitűzésének lehetőségét, és 
törekszik azok megvalósítására; elkötelezett arra, hogy a mechatronikai mérnöki területet új 
ismeretekkel, tudományos eredményekkel gyarapítsa. 

- Törekszik arra, hogy a munkáját rendszerszemléletű és folyamatorientált gondolkodásmód alapján 
komplex megközelítésben végezze. 

- Törekszik a fenntarthatóság és energiahatékonyság követelményeinek érvényesítésére. 



- Törekszik a feladatait szakmailag magas szinten önállóan vagy munkacsoportban megtervezni és 
végrehajtani. 

- Törekszik szakmai kompetenciái fejlesztésére. 
- Törekszik az önművelésre, önfejlesztésre aktív, egyéni, autonóm tanulással. 
- Elkötelezett a magas színvonalú, minőségi munkavégzés iránt és törekszik e szemléletet munkatársai 

felé is közvetíteni. 
- Munkája és döntései során betartja a műszaki, gazdasági és jogi szabályozás, valamint a mérnöketika 

vonatkozó előírásait. 
- Szakmai munkájában megfelel a minőségügy, a fogyasztóvédelem, a termékfelelősség 

követelményeinek. 
- Tevékenysége során követi a környezetvédelem, a munkahelyi egészség és biztonság alapvető 

előírásait. 
- Megfelelően nyitott, ismeri és alkalmazza az egyenlő esélyű hozzáférés elvét. 
d) autonómiája és felelőssége 
- Megszerzett tudását és tapasztalatait formális, nem formális és informális információátadási 

formákban megosztja szakterülete művelőivel. 
- Értékeli beosztottjai munkáját, kritikai észrevételeinek megosztásával elősegíti szakmai fejlődésüket. 
- Szakmai problémák megoldása során önállóan és kezdeményezően lép fel. 
- Kezdeményező szerepet vállal műszaki problémák megoldásában. 
- Munkatársait és beosztottjait felelős és etikus szakmagyakorlásra neveli. 
- Felelősséggel viseltetik a fenntarthatóság, a munkahelyi egészség- és biztonságkultúra, valamint a 

környezettudatosság iránt. 
- Döntéseit körültekintően, más (elsősorban jogi, gazdasági, energetikai, villamosmérnöki, informatikai 

és orvosi) szakterületek képviselőivel konzultálva, önállóan hozza, amelyekért felelősséget vállal. 
- Új, komplex megközelítést kívánó, stratégiai döntési helyzetekben, illetve nem várt élethelyzetekben 

is törekszik a jogszabályok és etikai normák teljes körű figyelembevételével dönteni. 
- Döntései során figyelemmel van a környezetvédelem, a minőségügy, a fogyasztóvédelem, a 

termékfelelősség, az egyenlő esélyű hozzáférés elvére és alkalmazására; a munkahelyi egészség és 
biztonság, a műszaki-, gazdasági- és jogi szabályozás, valamint a mérnöketika alapvető előírásaira. 
 

 

Tantárgy felelőse: Dr. Szemes Péter 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Dr. Szemes Péter Tamás 

 

  



Tantárgy neve: Képfeldolgozás Tantárgy kódja: MK5KEPFR04RX17 

Kredit: 4 Követelmény: kollokvium Tanszék: Mechatronikai 
Tanszék 

Óraszám: 2 + 2 Előkövetelmény: Irányításelmélet 

Tantárgyfelelős: Dr. Szemes Péter Tantárgy oktatói: Dr. Szemes Péter Tamás 

HÉT ELŐADÁS GYAKORLAT 

1.  Bevezetés a digitális képfeldolgozásba. Digitális képfeldolgozást segítő programok 
ismertetése. 

2.  Kamerák, geometriai optika, leképezések, 
képrögzítő rendszerek. 

Kamera kalibráció, képrögzítő rendszer 
használata 

3.  Képek megjelenítése, megvilágítás, színek. Kalibrációs képek előállítása és megvilágítási 
példák 

4.  Képfeldolgozás alapjai: RIO, alapvető operátorok Alapvető operátorok alkalmazása. 

5.  Szűrők: elméleti alapok, Gauss, Laplace, lágyítás Képfeldolgozási feladatok megoldása szűrőkkel. 

6.  Morfológia: dilatáció és erózió, részecske szűrés Képfeldolgozási feladatok megoldása morfológia 
segítségével. 

7.  Első rajzhét 

8.  Minta illesztés elmélete, keresés és azonosítás. Mintaillesztési feladatok megoldása. 

9.  Objektumok illesztése és mérése. Mérési és illesztési feladatok megoldása 

10.  Szín minta illesztés. Szín minta illesztési feladatok megoldása. 

11.  Koordináta transzformáció kamera és valós 
koordináta rendszer között. 

Koordináta transzformációs feladatok 
megoldása. 

12.  Alkatrészek optikai vizsgálata. Alkatrész vizsgálati példák megoldása. 

13.  Optikai azonosítók, QR kód, vonalkód, 
számjegyek. 

Optikai azonosítók és számjegyek. 

14.  Második rajzhét 

KÖVETELMÉNYEK 

Az aláírás feltétele: 

Részvétel a gyakorlatokon a TVSZ előírásai szerint. A kiadott házi feladatok helyes megoldása és határidőre 
való beadá-sa, , Osztályozott feladatok eredményes megoldása 

Teljesítményértékelés, az érdemjegy megszerzésének feltétele: 

Szóbeli vizsga az elméleti részből 



 


