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1. BEVEZETÉS, CÉLKITŐZÉSEK 

Ez a fejezet a kitőzött téma jelentıségét, és azokat a célkitőzéseket mutatja be, 
melyekkel növények állapota folyamatosan, roncsolásmentesen, költség és 
energiatakarékosan, mérhetı, és szabályozható. 

1.1. A téma jelentısége 

Édesvizekre a növekvı népesség fokozott mezıgazdasági, ipari és háztartási 
vízfelhasználása egyre növekvı veszélyforrást jelent. 

Példaként említhetı, hogy Egyiptom teljes területének csupán 5%-át foglalja el a 
Nílus, a lakosság 95%-a él a partja mentén és a kinyert víz 90%-át a 
mezıgazdaságban használják fel. 1980-ban az akkori egyiptomi elnök, Anwar Al-
Sādāt úgy nyilatkozott, hogy ha Etiópia véghezviszi folyó szabályozásával 
kapcsolatos terveit, kénytelen lesz erıszakkal fellépni az ország ellen. 

Az emberek által felhasznált víz 70-80%-a öntözésre szolgál, 2025-ig az öntözésre 
felhasznált víz mennyisége 50%-al fog növekedni (SUZUKI, 2001). Az egy fıre 
jutó termelés és a népesség fokozódása gyorsuló környezeti változásokat és 
helyenként vízhiányt eredményezhet. A feltételezés, hogy a különbözı földrajzi 
tájak, mezıgazdasági területek éghajlati adottságaiban, rövidebb idıtávlatban is 
változás várható, környezet mérésével igazolható. A változások monitorozása 
önmagában nem válaszolja meg, hogy a környezetben gyorsan lejátszódó 
folyamatokhoz az élılények milyen mértékben képesek alkalmazkodni. Ennek 
mérése nehezen automatizálható idıigényes folyamat. 

A feltételezhetı globális változás következménye a mezıgazdaságra nézve a 
fluktuáció, a csapadék, és a hımérséklet változása. Valószínősíthetı, hogy a 
növénytermesztésben a víz, vegyszer, és energiahatékony megoldások 
felértékelıdnek. Vegyszer, energia és víz takarékos megoldások optimalizálásához 
a növények viselkedésének, tőrıképességének pontosabb ismerete szükséges. 

A növény jólléte a környezetétıl nagymértékben függ, életkörülményeihez 
alkalmazkodnia kell, tekintettel, hogy helyük rögzített. 

A változó környezet változó életmódra kényszeríti a növényt, ami a megváltozott 
táplálék formájában közvetve az embert is érinti. Az "amit eszel, azzá leszel" szólás 
cáfolhatatlanságát nehéz lenne megvédeni, de a szervezetbe került ételek 
szempontjából meghatározó a termesztett növény minısége, biológiai összetétele. 
Egy kísérletben a 2050-ben várható klímának megfelelı idıjárási viszonyokat 
szimulálva termesztettek növényeket. A mesterségesen átalakított környezetben 
nevelt növények fehérje és egyéb összetevıi jelentısen megváltoztak, íze és 
fogyaszthatósága eltért a mai körülmények között termesztett növényekétıl.  

A megváltozott környezethez módosított új fajtákkal szemben versenyhátrányba 
kerülhetnek a hagyományos növények, ízek, a belılük készített hagyományos 
ételek és az azokhoz tartozó szokások. A változásokra érzékenyebb növények 
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monitorozó rendszer segítségével jobban megismerhetık, ami által a 
stresszhelyzetek elkerülhetıbbé válnak. 

Kertészeti növények termesztésénél a hımérséklet, a levegı relatív 
nedvességtartalom és egyéb fizikai jellemzık méréséhez képest kevesebb objektív 
információ nyerhetı a növény hogylétérıl. A termelı sok esetben érzékszerveire és 
tapasztalatára van utalva. Növények reakcióinak és állapotának vizsgálata nehezen 
kivitelezhetı, látás és tapintás útján nagy szakértelmet és gyakori megfigyelést 
igénylı feladat. Több helyen egy idıben és gyakran történı megfigyelés esetén 
munkaerı, energia és idıráfordítás takarítható meg automatikus méréssel. A 
dokumentált jelenség tetszıleges idıben és helyen több szakértı számára 
hozzáférhetıvé tétele szintén valamilyen automatikus megoldás segítségével érhetı 
el. 

A bioüzemanyagok termelése, és a fejlıdı országok (India, Kína) fizetıképes 
élelmiszerigénye növeli a mezıgazdasági termékek árát, ami a termelık számára 
fejlesztési lehetıséget biztosít. 

A fent említett összetett gazdasági és társadalmi problémák részben környezetbarát, 
víz- és energiatakarékos mőszaki megoldásokkal enyhíthetık. A dolgozat olyan 
eljárást mutat be, mely a növények vízigényét közvetlenül a növények 
monitorozásával, alevélyet moygásával határozza meg, ezáltal a vízfelhasználás a 
növény igényei szerint pontosabban szabályozható. 

A mezıgazdaság számára egyre elérhetıbb informatikai lehetıségeket kihasználva 
a növény levél mozgásának mérésére a következıkben leírt célokat tőztem ki. 

 

1.2. Kitőzött célok 

Az elmúlt évek kutatási anyagai alapján látható, hogy a számítógéppel támogatott 
képfeldolgozás folyamatos és roncsolásmentes növénymonitorozást tesz lehetıvé. 
A tudományos irodalom vizsgálata során nyilvánvalóvá vált, hogy a számítógépes 
képfeldolgozáson alapuló eljárások az informatika fejlıdésével egyre nagyobb 
szerephez jutnak, és számos területen alkalmazhatók a meglevı technikák mellett. 
Az irodalom tanulmányozásából kitőnik, hogy öntözés szabályozása növények 
szárainak és leveleinek lehajlása alapján még fekete-fehér kamerával is 
megvalósítható. 

A dolgozat célja üvegházi növények, paprika, paradicsom, uborka levélzet eszköz-, 
energia-, és költséghatékony (low cost automation) oldalirányú monitorozása, levél 
mozgás mérése a látható fény tartományban minél egyszerőbb eszközökkel. Az 
eljárás modulárisan illeszthetı legyen már meglevı növényházi alkalmazásokhoz, 
fekete-fehér, színes, és infravörös kamerához. Legyen alkalmas több kamera 
képeinek gyors, központi kiértékelésére, illetve vezeték nélkül mozgó kamera real-
time képfeldolgozására. A megvilágítás nélküli üvegházi mérések és a távlati 
célként a szabadtéri, nappali és szürkületi fényviszonyok közötti mérés igényébıl, 
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valamint az alkalmazott kamerák felbontásából adódóan, a dolgozat kontrasztos, 
viszonylag nagy felülető alaki paraméterekre fókuszál. 

A dolgozat konkrét célja, a fentiek figyelembevételével paradicsom levélzetének 
lehajlás mérése és a mért adatból a levél nedvességtartalom becslése, az uborka 
cirkuláris mozgásának nyomon követése illetve paradicsom és paprikapalánták 
öntözés szabálzozása az érzékelt lehajlás alapján.  

A kifejtett általános és konkrét célok tudományosan több oldalról is 
megközelíthetık. Jelen dolgozat a legcélszerőbb mérnöki megoldásokkal közelíti a 
következı, pontokba szedett célokat: 

 

Költséghatékony növényházi mérések: 

 

1. Alacsony felbontású kamera segítségével, modell üvegházban mesterséges 
világítás és háttér mellett, uborka, paradicsom és paprika levél és szár 
mozgásának oldal irányú monitorozása, egy növény és összeérı levélzető 
növénycsoport esetén. 

2. Üvegházi mérésre direkt napfénytıl mentes természetes fényben is 
alkalmazható legyen, speciális megvilágítás nélkül, a növény mozgását 
befolyásoló külsı hatások, pl. széltıl eltekintve. 

3. Növény növekedési folyamatok nyomon követése. 

4. Cirkuláris mozgás nyomon követése. 

5. Az eljárás számítási kapacitásra illetve kamerára vonatkozó igénye a lehetı 
legkisebb legyen, elısegítve a valódi növényházban változó hımérséklető 
és nedvességtartalmú környezetben történı vezeték nélküli akkumulátoros 
és napenergiás mérést. A kis teljesítményő, mozgó alkatrészek nélküli 
energiatakarékos ipari számítógép, ipari kamera és jeladóból álló 
monitorozó egység mővelet és energiaigénye jórészt a képek méretén, és az 
algoritmuson múlik. 

6. Felhasználóbarát környezettel a mérés körülményeihez igazítható legyen, 
tárolja, hasonlítsa össze a korábban mért és bevitt adatokat, további 
kiértékeléseket is támogasson. 
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Algoritmusok kidolgozása: 

1. Algoritmus kidolgozása és alkalmazhatóságának vizsgálata kertészeti 
termények (uborka, paradicsom, paprika) szár és levél részek automatikus 
megkülönböztetéséhez. 

2. Algoritmus kidolgozása és alkalmazhatóságának vizsgálata kertészeti 
termények (uborka, paradicsom, paprika) szár és levélzet lehajlásának 
monitorozásához. A hasonló kinézető egymással összeérı, vagy részben 
takarásban levı nehezen megkülönböztethetı levelek ne zavarják a mérést. 

3. Az eljárás alkalmazható legyen egy növény, növénycsoport és növényi 
részek mérésére. A feldolgozandó terület tetszıleges mérető lehessen, a 
mérés folyamán a benne levı idınként látszódó, idınként takarásban levı 
levelek és szárak ne zavarják a mérést. 

4. Az egymást követı mérésekkor a növénymérések közötti mozgásból 
adódóan a feldolgozandó területbe bejövı és kimenı növény részekre ne 
legyen érzékeny.  

5. Ha a feldolgozandó terület egyes részei értékelhetetlenek, az értékelhetı 
részekbıl számolt eredmény önmagában is használható legyen. 

6. Az algoritmus minél egyszerőbben mőködjön, speciális világítás, optikai és 
szoftveres szőrés illetve speciális képkorrekció nélkül. A képek tárolása és 
feldolgozása érdekében tömörítés nélkül is kisméretőek legyenek. 

 

 

Lehajlás – nedvességtartalom, közérzet meghatározása: 

1. Növény levél és szár lehajlás meghatározása fokban, a levél lehajlás, szár 
lehajlás, levél és szár együttes lehajlás és nedvességtartalom kapcsolatának 
vizsgálata.  

2. Növényi közérzet (wellness) fogalmának vízellátottságra vonatkozó 
objektív mérése. 

3. Szárazság stressz kimutatása. 

 

 

Lehajlás – öntözés szabályozás: 

1. Képfeldolgozáson alapuló automatikus öntözés tervezése és kialakítása. 
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2. IRODALOM FELDOLGOZÁS 

A témához három fıbb terület kapcsolódik, nevezetesen a növények vízháztartása, 
a vizuális érzékelés lehetıségei és a célkitőzésekhez hasonló témájú kísérletek. 
Ebben a fejezetben a célkitőzéshez kapcsolódó kutatások eredményei kerülnek 
értékelésre. 

 

2.1. Növények vízháztartása és szárazság stressz 

Az öntözés idıpontjának, vízadagjának helyes meghatározásához elsısorban a 
növényi, talajtani, meteorológiai és hidrológiai paramétereket kell figyelembe 
venni. 

A vízpotenciál (TARI A, 2008) az oldatban lévı víz kémiai potenciálja és a tiszta víz 
kémiai potenciálja közti különbségnek és a víz parciális moláris térfogatának 
hányadosa (energia / térfogat). 

A természetben a víz mindig egy magasabb vízpotenciál felıl egy alacsonyabb felé 
törekszik. A tiszta (desztillált) víznek atmoszférikus nyomáson 0,1 Mpa a 
vízpotenciálja. Az atmoszféra vízpotenciálja a hımérséklet és légnedvesség 
függvénye szerint változik. A víz azért párolog, mert a légkör vízpotenciálja 
alacsonyabb, mint a vízé. Minél szárazabb és melegebb a levegı, annál 
alacsonyabb a vízpotenciál értéke. 

A termesztett növény a talaj és a légkör terét is foglalja. A telített talaj 
vízpotenciálja 0,03 MPa. Ahhoz, hogy a víz a növénybe jusson, a gyökérzet élı 
sejtjeinek vízpotenciálja 0,03 MPa alatt kell, hogy legyen. A vesszık és hajtások 
vízpotenciálja még ennél is alacsonyabb, a leveleké pedig még a hajtások 
vízpotenciál értékénél is kisebb. Innen a víz a légkörbe kerül. Amikor a talaj 
kiszárad, a vízpotenciál lecsökken és eléri a hervadáspontot. Nappal folyamán, 
amikor a növény vizet transzspirál, szükséges, hogy a talaj kellı víztartalma 
biztosított legyen. Minél alacsonyabb a gyökérzet és a levelek vízpotenciálja, annál 
több vizet vesz fel a növény a transzspirációhoz. Éjszaka, mikor a vízleadás 
szünetel, egészen addig tart a víz felvétele a talajból, amíg beáll az a helyzet, hogy 
a levelek vízpotenciálja egyenlı a gyökérzet vízpotenciáljával, és ez megegyezik a 
talaj vízpotenciáljával. Ezt az egyenlıségi helyzetet általában reggel, napfelkelte 
elıtt éri el a növény.  

Éppen ebben az idıpontban lehet a növény víztartalmát viszonylag egyszerően a 
levélben megvizsgálni. A mérés eszköze egy olyan nyomásmérı kamra, amely 
megmutatja, hogy "mit is érez a növény". A vízpotenciál érték ebben az idıben a 
talajzóna értékét mutatja, ahonnan a gyökérzet ebben a pillanatban vizet vesz fel. 
Ehhez az információhoz csupán a talaj vízkészletének vizsgálatával nem juthatunk 
hozzá.  
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Több olyan eszköz áll rendelkezésre, amivel meghatározható a levelek vízpotenciál 
értéke. A mőködési elvük hasonló. Az ültetvényben leveszünk egy levelet, a 
nyomás alatt lévı kamrába helyezzük, ahová a berendezés levegıt pumpál. A belsı 
légnyomás hatására a levélben lévı nedvesség kipréselıdik, az ekkor mért 
nyomásérték a vízpotenciál értéke. A mérések kb. 20 percet vesznek igénybe, 
(MIKÓCZY 2006). 

A növény víz ellátottsági állapotának vizsgálatára alkalmas a Scheduler típusú 
stressz mérı. Felépítése: sugárzás érzékelı, levegı hımérséklet és légnedvesség 
érzékelı, infravörös hımérı. A mérendı objektum -10 és 50 °C között lehet, 
látószöge 8°. Mintavételezéskor célszerő figyelembe venni a növény árnyékos és 
napos oldala közti levél hımérséklet különbséget, (LIGETVÁRI, 1993). A levegı 
és a növény hımérséklet különbségébıl számítható a növény vízigénye. 

 

A víz jelentısége a növények életében 

A növények víztartalma 80-95%, a nyugvó állapotban lévı magoké 5-15%. 
Aktívan transzspiráló levélben a víztartalom 1 óra alatt teljesen kicserélıdik. 
Ideális vízellátottság gyakorlatilag sohasem valósulhat meg. A vízellátottság 
különbözı mértékben befolyásolja a növény anyagcsere folyamatait. 

Szőkös vízellátottság következménye a növényre (1. ábra NYME Növényélettan 
jegyzet 2009):  

• Reverzibilis (lankadási pont), 

• Irreverzibilis (hervadási pont). 
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 1. ábra A vízhiány kialakulásának folyamata 

 

A stressz kifejezést elıször a fizikában alkalmazták egy testben külsı erı hatására 
ébredı belsı feszültség jellemzésére. 

Stressz hatására a szervezetben lezajló folyamatok egy jellegzetes eseménysort, 
tünetcsoportot alkotnak, melyeket összefoglalóan stressz szindrómának nevezünk 
(2. ábra, SZIGETI 1998). Az egyed életében érvényesülı alkalmazkodás, a túlélést 
biztosító stressz válasz az akklimatizáció, míg a hosszú távon, vagyis több 
generáció során kialakuló, tartós ellenállóképesség az adaptáció (SZIGETI 1998). 
Egy adott stressz szituációban sorrendben három fı fázis különíthetı el. Az elsı a 
vészreakció (alarm fázis), ami a stresszor hatására bekövetkezı terhelés 
fokozódásakor a normális mőködéstıl való eltérésben nyilvánul meg, s aminek 
következménye a vitalitás csökkenése. Az anyagcsere lebontó jellegő folyamatai 
dominálnak a szintetizáló, felépítı jellegőek felett. 

 

Vízpotenciál, MPa 



12 
 

 

 2. ábra  A stressz-szindróma  

 

A rezisztencia-minimum elérése, majd túllépése akut károsodáshoz vezet (2. ábra). 
Ha a növény rezisztencia potenciálja lehetıvé teszi, akkor bekövetkezik a második 
fázis, az ellenállás stádiuma, amelyben alkalmazkodási és reparációs folyamatok 
eredményeként a növény ismét normális életmőködést mutat, ellenálló képessége 
fokozódik, a növény edzettebbé válik (edzıdés).  

A harmadik szakasz a kimerülés, az alkalmazkodó képességet meghaladó tartalmú 
és intenzitású igénybevétel esetén következik be, ami fokozatos leromláson át 
krónikus károsodáshoz, majd pusztuláshoz vezet. Ha a stresszor hatása megszőnik, 
a növény regenerálódik, melynek során az adott funkció beáll egy új standard 
szintre.  

A növény vízigényének méréséhez (KRAMER, 1983) szerint célszerőbb a növényt 
mérni, mint a talajt. Példaként említi, hogy reggelente a párolgási vízveszteséget a 
növények elıször nem a gyökereikkel a földbıl, hanem a leveleikbıl pótolják. 
Ilyenkor a növény nedves talajban is ideiglenesen hervad, ami szemmel látható, de 
a talajt mérve nem kimutatható. Szerinte a növény vízpotenciálja, víztartalma és a 
növényen szabad szemmel is megfigyelhetı jelek alkalmasak leginkább a növény 
vízellátottságának a mérésére.  

Vízhiányra utaló jelek látszódhatnak a növény színén, CSELİTEI (1991) szerint 
egyes növényeken a világosabb "friss, üdezöld" tónus jó vízellátottságra, a 
"haragos, sötétzöld" szín vízhiányra utal. Nagyobb vízhiányt jelezhet a "matt, 
fakózöld" színárnyalat. A vízhiány okozta színváltozás növényenként különbözı 
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lehet, paradicsomnál pl. a szövetek "lilás elszínezıdésében" mutatkozik meg. A 
barnuló, sárguló levél tartós vízhiányt, a szövetek elhalását mutatja. 

O’TOOLE és CRUZ (1980) szerint rizs levelének vízpotenciálja jól korrelál a 
levelek csavarodásával. 

A legtöbb növény levele vízhiány esetén lehajlik, pl. paradicsom, paprika, uborka, 
de sok növény nem így viselkedik. WENKERT (1980) szerint szárazság hatására 
kukorica levele elıbb elveszti fényét, majd elszínezıdik, végül a levél csavarodik. 
A levélcsavarodás látványos jele a kukorica vízhiányának, ilyenkor mondják, hogy 
"furulyázik a kukorica". 

A szójabab szélsı leveleinek iránya mellett viszonylag általános és könnyen 
megfigyelhetı jelenség a levelek és szárak lehajlása, mozgása.  

PEACOCK (2001) szılı kiszáradásának elsı jelét a szılılevél felülete és a levél 
szára közti szög csökkenésében látja. Ha a vízhiány fokozódik, a hajtások 
növekedési sebessége csökken, majd a csomópontok közötti növekedés lassul. 
További vízhiány hatására a szárvégek és az indák elhalnak, majd az idısebb 
levelektıl a fiatalabbak felé haladva lehullanak a levelek. 

Az említett jellemzık közül a dolgozat célkitőzésibıl adódóan a levél és szár 
lehajlással foglalkozik részletesebben. 

 

2.2. Vizuális érzékelés, mérés 

A látás alapja az a fényérzetet, amit szemünkben a 380-780 nm (1 nm = 10-9 m) 
tartományba esı elektromágneses sugárzás energiája kelt. Az elektromágneses 
hullámokat általában a hullámhosszukkal és az elektromágneses spektrumon belül 
elfoglalt helyükkel jellemezzük (BERKE et al. 1998). Az elektromágneses 
spektrum egyes tartományai, a kozmikus, röntgen, ultraibolya, látható, infra, mikro 
és rádióhullám nem választhatók szét élesen (3. ábra, BMF-ROIK, (2009)).  
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3 ábra  Az elektromágneses spektrum egyes tartományai 

 

Az elektromágneses sugárzás 0,03 nm hullámhosszig terjedı tartománya a 
kozmikus és gamma tartomány. Elıbbit fıleg fizikusok, csillagászok használják, a 
gamma sugárzás egyik alkalmazási területe az orvostudomány. Gamma kamera 
elınye a látható fénytartományban mőködı kamerával szemben, hogy a beteg 
kívülrıl nem látható szerveirıl alkot képet. A klinikai vizsgálatoknál a különbözı 
radiofarmakonok felszívódásának helyét és idejét szemléltetik a kamerába érkezı 
sugárzás segítségével. 

A röntgensugárzást (0,03 nm – 3 nm) a légkör szinte teljesen elnyeli, fıleg orvosi 
célokra alkalmazzák. Az ultraibolya sugárzás a teljes spektrum látható részének 
kék-ibolya színő végétıl a kisebb hullámhosszú tartomány felé található (0,03 µm 
– 3 µm). Az emberi szem érzékenysége általában a 0,4 és 0,7 µm közötti sávra 
terjed ki, ez a látható tartomány. Ezen belül a kék 0,4-0,5 µm, a zöld 0,5-0,6 µm, a 
vörös 0,6-0,7 µm hullámhosszú. A látható fény vörös végétıl az infravörös 
tartomány három különbözı tartománya található: közeli-infravörös 0,7 µm-tıl 1,3 
µm-ig. A spektrum következı tartománya (1 mm – 30 cm) képezi a mikrohullámú 
sugárzást. Azon túl található a rádió tartomány. 

A legáltalánosabb érzékelı rendszerek a látható fény egy vagy több sávjával 
dolgoznak. 

 



15 
 

Ha a sugárforrásból származó elektromágneses energia kapcsolatba kerül a 
mérendı objektummal, három alapvetı energia kölcsönhatás történhet. A beérkezı 
energia részben visszaverıdik, részben elnyelıdik és részben elvezetésre, 
továbbításra kerül. Az energia megmaradás elve alapján igaz, hogy 

Eb(λ) = Er(λ) + Ea(λ) + Et(λ) 

ahol: 

• Eb a beérkezı energiamennyiség, 

• Er a reflektált (visszavert ) energia, 

• Ea abszorbeált (elnyelt ) energia, 

• Et továbbított energia. 

 

Az említett komponensek a λ hullámhossz függvényei. A visszavert, elnyelt és 
továbbított energia aránya változik a földfelszín különbözı tárgyain, függ az anyag 
típusától, állapotától (4. ábra). Bizonyos növények teljesen hasonlóak egy 
spektrális tartományban, míg különbözıek egy másik sávban. A látható fény 
tartományban ezeknek a spektrális variációknak az eredményei a színek. 

 

 

4. ábra A szembe jutó színinger 

 

Spektrális visszaverıdési görbének nevezzük egy objektumnak a hullámhossz 
függvényében kifejezett visszaverıdési értékeit. A klorofil elnyeli a 0,45 – 0,67 µm 
közötti hullámhossz tartomány energiáját. A növény levelei abszorbeálják a kék és 
a vörös fényt, míg a zöld tartományban sugárzott energiát visszaverik, ezért az 
egészséges vegetáció zöld színőnek látszik. Ha egy növény betegség vagy stressz 
hatására lassabban növekszik, az a klorofiltartalom csökkenésében is megnyilvánul. 
A kisebb klorofil mennyiség kisebb kék és vörös abszorpcióhoz vezet, ami 
színváltozással jár (BERKE et al. 1998). 

2.2.1. Látás 

A vizuális megfigyelés a környezet felmérésének egyik legalapvetıbb módja. A 
növény alakja, színe, mérete és más küllemi jellemzıi szabad szemmel általában jól 
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láthatók. A megfigyelések fontos részei a döntéshozatalnak, amiben a szakértelem 
és a tapasztalat mellett alapvetı szerepet játszik az ember szeme. 

A szem megkülönbözteti a tárgyak világosságát, színét, alakját, mozgását, és 
térbeliségét. Látószervünk három alapvetı részbıl tevıdik össze: magából a 
szembıl (érzékszerv), a látóideg pályáiból és a látóközpontból, amely a központi 
idegrendszerben helyezkedik el (5. ábra, Lemill, (2009)).  

 

 5. ábra A szem felépítése 

 

A szem mőködése bizonyos vonatkozásokban hasonlítható a fényképezıgéphez, 
annak ellenére, hogy annál sokkal bonyolultabb. A tárgyakról a szembe jutó 
fénysugarak mennyiségét a kör alakú írisz izmai a pupillanyílás változtatásával 
szabályozzák. A szemre egy pontból esı fénysugarak a pupillanyíláson belépve 
áthaladnak a pupillán és a rugalmas felépítéső szemlencsén, és az ideghártyán 
(retina) egy pontban egyesülnek, ily módon a szem fénytörı közegei a tárgyakról 
visszaverıdı fénysugarakat az ideghártyára vetítik, ahol a tárgyak kicsinyített és 
fordított képe jelenik meg. 

A retina idegrostjai a recehártya foto receptoraiból az agyba viszik az optikai jelet, 
és a tárgynak a hártyán megjelenı kicsinyített, fordított képének minden pontját 
egy-egy látósejt érzékeli. A nagy tömegben elhelyezkedı pontok nem különülnek 
el egymástól, homogénnek látszanak. Az idegrostok bonyolult rendszert képeznek 
sok belsı kapcsolattal. A látóideg kb. 1 millió idegrostból áll, amelyek hálózata egy 
adatgyőjtı rendszer. A rostok a szemfenék meghatározott pontján futnak össze, 
kábelszerően nyalábozva haladnak át rajta (vakfolt), majd egyesülnek a látóidegnél, 
amely az agyhoz vezet.  
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A vakfoltnál nincsenek foto receptorok, ennek következtében itt kép sem 
keletkezik.  

A fényenergiát a látás során fényérzékelı sejtek idegingerületté alakítják át. Az 
ember kétféle fényérzékelı sejttel rendelkezik, a pálcikákkal és a csapokkal, 
összesen mintegy 130 millióval. A pálcikák és a csapok nem egyenletesen oszlanak 
el az ideghártyán. A kb. 7 millió gömbölyő csapok a nappali színlátást szolgálják, a 
pálcikáktól jobb idegellátottsággal.  

A mintegy 18-szor annyi pálcika olyan fényérzékeny anyaggal, az ún. 
"látóbíborral" rendelkezik, amellyel a csapok nem. Ennek az anyagnak a 
tulajdonsága az, hogy erıs fény hatására kifakul, tompa fényben vagy sötétben 
regenerálódik, jól segítve ezzel a szürkületi látást.  

A szemre ható fénysugarak hullámhossz eltérései az érzékelésben a csapok 
mőködése nyomán mint vörös, zöld, sárga stb. színbenyomások jelennek meg.  

A pálcika alakú idegvégzıdések a feketétıl a fehérig vezetı ún. akromatikus 
színskála felfogására alkalmasak, míg a csap alakúak az ún. kromatikus színskálát 
fogják fel.  

 

2.2.2. Gépi látás 

Ez a fejezet a célkitőzésekben megfogalmazott célokat szem elıtt tartva a 
kifejlesztett képfeldolgozó eljáráshoz kapcsolódó irodalmak áttekintésérıl szól. 

A képi adatgyőjtés gyakori mérıeszközeként használt videokamera elektronikus 
érzékelı egysége a CCD panel (Charge-Coupled Device azaz töltéscsatolt félvezetı 
elem), amely a mérés során a mérendı objektum meghatározott pontjairól 
visszaverıdı elektromágneses hullámok fénysőrőségét villamos impulzusokká 
alakítja. Az így elıállított elektronikus jel nagysága egyenes arányban áll a 
beérkezı energia nagyságával (FŐRÉSZ 2003). 

 
Képkorrekció során, a kép pixelein hajtunk végre módosításokat, a környezetükben 
lévı pixelek függvényében. A keletkezett kép, vagy képrész mérete nem változik, a 
korrekció a késıbbi feldolgozási folyamatokat segíti. A dolgozatban bemutatott 
eljárás a célkitőzésekben megfogalmazottak szerint képkorrekció és szőrés nélkül 
mőködik.  

Szegmentálás: 

A szegmentálás során a képet valamilyen sajátságvektor szerint részekre bontjuk, 
hogy a különbözı jelentéső képrészeket egymástól elkülönítve lehessen kezelni. A 
szegmentálás célja a háttér vagy a képen levı dolgok egymástól történı 
megkülönböztetése (BERKE et al. 1998). 
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A szegmentálás részfeladatai: 

• Jellemzı tulajdonságok, sajátságok megfogalmazása, melyek a kép 
viszonylag kis részletének vizsgálatával is meghatározhatók. Jó esetben az 
elkülönítés alapját képezı adat. 

• A vizsgált terület összes képpontjára meghatározható legyen. 

• Sajátságok alapján a hasonló szomszédos képrészek összevonása, egy 
folthoz sorolása. 

• A kapott foltok további kezelése. 

A szegmentálás eredményeként a képtartalmat értelmezı segédadatok keletkeznek. 

A leglényegesebb különbség az osztályozás és a szegmentálás között, hogy az 
osztályba sorolásnak a geometriai értelembe vett szomszédosság is a feltétele. 

Az azonos sajátságú, de egymással nem összefüggı képrészek különbözı 
objektumokhoz sorolandók. 

A sajátságvektorokat úgy célszerő definiálni, hogy a sajátságvektor csak a 
szegmentálási feladat szempontjából lényeges tulajdonságokat tartalmazza. Ilyenek 
lehetnek pl. a színkód, lokális hisztogram, lokális élek, stb. Célszerő szem elıtt 
tartani a könnyő számíthatóságot, és a sajátságvektor elemeinek minél nagyobb 
függetlenségét. 

Továbbiakban azt kell megállapítani, hogy a sajátságvektor elegendıen hasonlít-e a 
szomszédos sajátságvektorokhoz, ha igen, közös folthoz sorolhatók. A hasonlóság 
eldöntésére szolgál a szegmentálási távolság, melyet valamilyen elıre megadott 
távolságfüggvénnyel mérünk. A távolságfüggvény megválasztása erısen 
befolyásolja a szegmentálás jóságát. 

A szegmentálással foltokhoz illetve élekhez jutunk, attól függıen, hogy a 
figyelembe vett sajátságok hasonlóságot vagy különbséget mérnek-e. Ideális 
esetben ezek a kép objektumainak felületét és határoló vonalait jelölik ki.  

Foltok kialakítása a sajátságok szerinti homogén tartományban a szegmentálás 
egyik alapvetı módszere. Szükség lehet a homogén foltokban levı lyukak 
eltüntetésére, a határoló vonal esetleges simítására, foltok egyesítésére, 
szétválasztására, eltüntetésére. 

Globális foltkeresı eljárások gyakran a hisztogram felhasználásán alapulnak. 
Hátrányuk, hogy érzéketlenek maradnak a kép helyenként eltérı 
egyenlıtlenségeire, pl. inhomogén megvilágításra. Ezáltal a homogén foltok 
részekre szakadhatnak, kilyukadhatnak, a határoló vonalak szélesek és zajosak 
lehetnek. Ezek a hiányosságok csökkenthetık lokális szegmentálási eljárásokkal, 
kisebb, pl. 5x5 képpontos környezet vizsgálataival. Jóval nagyobb tartomány 
vizsgálata a regionális eljárás. 
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A szomszédos képpontok sajátágvektorainak összehasonlítása alapján a pontok 
összefőzhetık. Ez a módszer gyors, de érzékeny a képhibákra, egy téves 
összehasonlítással nagyobb foltok is összekapcsolódhatnak. A kombinált 
összefőzési módszerekkel a szomszédos pontok csak akkor egyesíthetık, ha 
környezetük sajátságvektorai is megfelelıen hasonlóak. 

A területnövelıs módszereknél a még nem besorolt pontokat a már meglevı 
foltokhoz főzik hozzá. Ezzel a módszerrel a kis gradienső átmeneti képpontok jól 
összefőzhetık. 

A kialakult foltok új sajátságvektor szerint utólag is csoportosíthatók. 

Szegmentálás során a képpont környezetének különbsége él kereséssel vizsgálható. 
Él pontok akkor találhatók, ha a szomszédos pontok sajátságvektorainak 
különbsége nagy. 

Él keresés 

A képben ott keletkeznek élek ahol hirtelen intenzitásváltozás történik, ezért az 
intenzitás gradiensbıl következtetni lehet az élek helyére és irányára. A legtöbb 
képen az objektumoknak vagy az árnyékuknak éleik vannak.  

Az algoritmusra vonatkozó célkitőzésekbıl adódóan csekély számításigényő, gyors 
eljárások kerülnek bemutatásra. 

Él pontok közelében levı intenzitás különbség folyamatos átmentének függvénye 
látható a 6. ábrán. Az átmenet helye a függvény elsı deriváltjának maximuma (7. 
ábra). Ezen alapulnak a gradiens szőrık. Minél erısebb a gradiens, annál 
valószínőbb, hogy a vizsgált pont él pont. A 8. ábrán a másodrendő 
deriváltfüggvény látható, mely az intenzitás átmenet helyén 0 értéket vesz fel. 
Laplace élkeresı módszerekkel a másodrendő derivált zérushelye kereshetı. 

 

 

6. ábra  Intenzitás átmenet 
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7. ábra  Intenzitás átmenet elsı deriváltja 

 

 

8. ábra Intenzitás átmenet második deriváltja 

 

A gradiens módszerekkel egy pont akkor minısül él pontnak, ha a pont 
környezetében számolt gradiens egy megadott küszöbértéknél nagyobb. A pont 
környezete a pont köré helyezett kernellel vizsgálható. A következı formula 
határozza meg a kernel közepén elhelyezkedı pixel kimenı értékét (MUCSI, 1996): 

 

ahol 
 
fij - a konvolúciós kernel i sorának j oszlopában lévı együttható 
dij - a pixel értéke 
q - a kernel mérete, négyzet alakú kernelt feltételezve 
F - vagy az együtthatók összege, vagy 1, ha az összeg 0 
V - a kimenı pixel érték 
Amennyiben a kimenı pixelérték nullánál kisebb, akkor a V értéke definíció szerint 0. 

A gradiens számítása különbözı operátorokkal történhet. Egymásra merıleges 
irányú operátorok segítségével az operátor területén belüli képrészben talált él 
erıssége és iránya is meghatározható. Fontosabb operátorok: 
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ROBERTS (1965) 

 - átlós / irányú: 
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Elınye a kis mőveleti igény, hátránya, a 2x2-es vizsgálati mátrix méretébıl adódó 
pontatlanság, zajérzékenység.  
 
A Sobel és Prewitt operátoroknál 3×3-as maszkot használnak, kevésbé 
zajérzékenyek és pontosabbak: 

 

PREWITT (1970): 

 - vízszintes: 
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SOBEL (1968) : 

- vízszintes: 















 −−−

121

000

121

  

- függıleges: 
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A Sobel operátorral történı él detektálás CHING (2006) szerint gyenge 
megvilágításnál és megvilágítás nélkül is, real-time alkalmazáshoz jól használható. 
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A Laplace operátor (WIKIPEDIA, 2009) másodrendő deriváltat számol, 3x3-as 
mátrix esetén, négyes vagy nyolcas szomszédság alapján: 
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Elmosódott élek esetében pontosabb lokalizálás érhetı el, viszont csak az élek 
helyét tudjuk meghatározni, az él vízszintessel bezárt szögét csak több lépésben, 
ami növeli az eljárás mőveletigényét. Az elforgatásra nem, a képen levı zajokra 
viszont érzékeny, ezért célszerő elıtte a képet simítani. 

Hisztogram 

Egy szürkeskálás kép hisztogramja egy eloszlásfüggvény, amely azt mutatja meg, 
hogy egy adott képen egy bizonyos világosságkódból mennyi fordul elı. 

A hisztogram elkészítése a következıképpen történik: létrehozunk egy megfelelı 
elemszámú vektort, melynek mindegyik eleme megfelel annak a intenzitásértéknek, 
amelyet az index érteke jelent, nullázzuk ezeket az elemeket, majd végigmenve a 
bementi kép összes pixelén a pixel intenzitásértékének megfelelı vektorelemet 
eggyel növeljük (megszámoljuk, hogy az azonos intenzitásértékekbıl hány fordul 
elı a képen). 
A hisztogramot leggyakrabban egy kétdimenziós koordináta rendszerben 
ábrázoljuk, mint egy lépcsıs függvényt, ahol az x tengely jelöli a világosság érték 
kódokat, az y tengely pedig a relatív gyakoriságot. Egy kép hisztogramját gyorsan 
lehet szoftveresen számolni, ezért népszerő a valós idejő képfeldolgozás területén. 
Valamely tetszıleges felvétel hisztogramjának alapján sok általános jellemzı 
megtudható róla, pl. világos összhatású, vagy közel kétszintő, stb. Azon kívül, 
hogy a hisztogram statisztikát ad a képrıl, más képfeldolgozási alkalmazásokban is 
elıszeretettel használják, például szegmentáláskor. 

Vékonyítás 

A vékonyítás célja egy test tömör leírása, annak formai jellemzıinek megtartásával. 
Az objektum közepére kényszeríti a vázat, ami egy egy pixel szélességő 
vonalrendszer. Invariáns az eltolásra, forgatásra, az eredeti test rekonstrukciója a 
vázból nem lehetséges. A vékonyításnak elınyös tulajdonsága, hogy megtartja az 
objektum eredeti topológiáját, megırzi az alakját, a fontosabb jellemzıket, ami 
alkalmas a tárgy felismerésére vagy besorolására. 

Körvonal leírás (bug-following) 

Az olyan folytonos és zárt élvonalat, amely egy tartományt teljesen körülhatárol, 
kontúrvonalnak nevezzük. A kontúrvonal pontjai 4 vagy 8 szomszédos képponttal 
érintkezhetnek, attól függıen, hogy átlósan is érintkezhetnek-e a képpontok. 
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Bináris képeken a módszer lényege a következı. Adott egy bináris kép, amelyen a 
háttér fehér, az alakzatok feketék. Elindulunk a kép bal-felsı sorából es addig 
megyünk sorról sorra, amíg találunk egy alakzatpontot (ami fekete). Ekkor a 
következı szabályokat követjük: 

• ha fekete (alakzat) pontba érünk, akkor balra fordulunk, 

• ha fehér (háttér) pontba érünk, akkor jobbra fordulunk 

Közben minden fekete (alakzat) pont koordinátáját eltároljuk (ezek adják majd az 
alakzat kontúrját). 

Onnan tudjuk, mikor értünk körbe az alakzaton, hogy amikor elérjük az alakzat 
elsı pontját (kiindulási pont), akkor eltároljuk egy változóban ennek a pontnak a 
koordinátáit és azt az irányt, ahová innen tovább indultunk. Ha valamikor újra ebbe 
a pontba érnénk, akkor ellenırizzük, hogy az az irány, ahová tovább indulunk 
megegyezik-e az eltárolt kezdeti indulási iránnyal: ha igen, akkor körbejártuk az 
alakzatot. 

Színes kép világosságkódra konvertálása 

Színes kép világosságkódra konvertálása (BALTES, 2008) többféle módon 
történhet: 

• YUV színtérben, amiben a tv mőködik, Y vektor a szín világosságát 
(fénysőrőségét) vezérli. Az Y jelben az RGB összetevık aránya: Világosság 
= 0.299R + 0.587G + 0.114B. 

• HSI színtérben az intenzitás: I = ( R + G + B ) / 3. 

• A digitális kamera zöld, kék vagy piros komponense önmagában is 
felhasználható.  

• A zöld, kék vagy piros komponensek közül a legnagyobb érték alapján. 

• A komponensek súlyozása egyedileg állítható. 

A 0.299R + 0.587G + 0.114B képlet gyakorlati haszna, hogy az emberi szemhez 
igazodik: a szem a zöld összetevıre a legérzékenyebb, aztán a pirosra, majd a 
kékre. Egyforma mennyiségő zöld és kék színbıl a szem a zöldet erısebbnek érzi.  

 

2.3. Levélzet mozgásának érzékelése 

 

Természetben zajló folyamatokat régóta figyeli az ember. Az idıjárás, az évszakok 
és napszakok váltakozása a növények növekedését, a levélzet alakját, nagyságát és 
mozgását látványosan befolyásolja. Növény levélzetének mozgásáról már az 
ókorban történtek feljegyzések. Útban Nagy Sándorral India felé, Androsthenes 
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feljegyezte, hogy a Tamarindus Indica levelei éjjel összehajlanak, napközben 
vízszintesre nyúlnak.  

Növények napszakonként ismétlıdı ciklikus mozgását felhasználva 1751-ben egy 
svéd botanikus, Carolus Linnaeus készített virágórát, melyben a virágok 
napszaknak megfelelı ütemben nyíltak és csukódtak (9. ábra). 

 

 9. ábra  Carolus Linnaeus virágórája 

 

A számítástechnika elterjedésével több kísérlet is foglalkozott növény állapotának, 
fejlıdésének roncsolás nélküli, folyamatos mérésével, képi adatgyőjtéssel. URL és 
BOLHAR-NORDENKAMPF (1981) Desmodium oldalirányú levélmozgását mérte 
20 másodpercenként. A megfigyelı berendezést mutatja a 10. ábra 

 

 10. ábra  Url által használt monitorozó egység 
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KOUKKARI és társai (1987) mechanikus szerkezettel mérték Desmodium 
motorium levél lehajlásának szögét. A mérések szerint magasabb hımérsékleten 
gyorsabban mozog a Desmodium motorium levele. Eredményeikrıl készült 
grafikon és a mérési elrendezés a 11. ábrán látható. 

 

 

   

                    Idı, perc 

 

 11. ábra Koukkari féle mérıállvány és Desmodium motorium levéllehajlásának 
változása az idı és a hımérséklet függvényében 

 

STITT és SCHURR (1997) levélnövekedést vizsgálta egy levél felé helyezett 
kamerával. A nagyobb levelek hosszuknál fogva saját súlyuk hatására hajlanak, ez 
a felülrıl és oldalról készített felvételeket egyaránt érinti. A levél csücskét csigán 
átvetett apró súly tartotta feszesen, így korrigálták a lehajlást, és a felvételek alatt a 
levél nem mozgott oldalirányban. Ezzel biztosították, hogy felülrıl lefelé nézı 
kamera a levelet szembıl lássa. A kamerát kb. 35 cm-rel a levél fölött helyezték el. 
A mérés elrendezése a 12. ábrán látható. 

Levél lehajlás                           hımérséklet 
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12. ábra Stitt and Schurr mérıállványa levél növekedés méréséhez 

 

Az idınként készített felvételeket egymásra téve többrétegő képet (13. ábra) 
kaptak, melyekbıl egymással összehasonlítva kiszámolták a levél növekedési 
irányát és ütemét. A 14. ábrán sárgával színezett levél részek, a szárhoz közeli 
területek növekedtek a legdinamikusabban.  

 

 

 13. ábra  Többrétegő vetített kép 
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14. ábra A levél növekedési iránya és üteme 

 

OOSTERHUIS és társai (1985) naponta dél körül mérték szójalevelek szögeit egy 
lengıs szögmérıvel. A levélzet szöge szoros összefüggést mutatott a levelek víz 
potenciáljával és a növény számára elérhetı vízmennyiséggel, amit a talaj 
nedvességtartalmából számoltak. Ez a kísérlet a növény leveleinek irányát vizsgálta 
képfeldolgozás nélkül, és összefüggést mutatott a levelek mozgása illetve 
nedvességtartalma között. 

Más kísérletekben a növényt nem oldalról, hanem felülrıl vizsgálják, ilyenkor a 
fenti levelekrıl, illetve az alulról még kilátszó levelekrıl lehet információt győjteni. 

GIACOMELLI és társai (1996) felülrıl készített felvételek (Top Projected Canopy 
Area, TPCA) alapján úgy találták, hogy a növény a késıi nappali idıszakban és 
sötétben gyorsabban nı, a korai napszakban lassabban. Ebbıl adódóan a növekedés 
monitorozásához a 24 órás idıszakonkénti mérést kedvezıbbnek ítélték, mint az 
óránkénti mérést. Méréseik során a levelek lehajlását nem mérték, a felülrıl látott 
növény képpontok alapján számolták a levél felületét. 

MEYER és DAVISON (1987) szójabab levélzet növekedését, a szárrészek 
nyúlását, szár átmérıt és a levélzet zártságát mérték kamerával. 

KACIRA és LING (2001) egy összetett növénymonitorozó rendszert építettek. A 
növényeket forgóasztalon helyezték el, ami 1 méterre a fekete-fehér kamera alá 
forgatta a növényeket. Ezzel egy idıben infravörös kamerával mérték a levélzet 
hımérsékletét. A kamera által és az egyéb érzékelıktıl kapott jel alapján egy 
számítógép alapú szabályozó berendezés irányította az öntözést.  

KACIRA (1999) és társai felülnézetbıl készített felvételek alapján 
képfeldolgozással határozták meg növények vízigényét. Ezzel egy idıben 
infravörös kamerával mérték a levélzet hımérsékletét, ami alapján hasonló 
eredményeket kaptak a vízhiányt illetıen. 
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DELL' AQUILA és társai (2000) káposzta növekedését monitorozták, mérték a 
növény kerületét, területét, szélességét és hosszúságát. A kamerával mért értékek 
jelezték, hogy a vízellátottság csökkenése az egyes növények fejlıdését késleltette. 

GIACOMELLI (1998) és társai mesterséges körülmények között egy forgóasztalon 
termesztettek salátát. A forgóasztal 16 salátát az elsı (igazi) levelei megjelenésétıl 
számítva 30 napon át óránként kamera alá forgattak és a felvételeket késıbb 
feldolgozták. Világos-sötét idıszakok 12 órás periódusban változtak, sötétben 
közel infravörös hullámhosszú megvilágítást alkalmaztak. A napi legkisebb TPLA 
(Top Projected Leaf Area - felülrıl fényképezett levél felület) változást 3-4 órával a 
világos periódus kezdete után mértek. A napi legnagyobb TPLA változást 4-5 
órával a sötét periódus kezdete után mértek. A monitorozó rendszer alkalmas volt a 
növények tápanyagellátásában fellépı stressz fiziológiai válaszainak érzékelésére a 
tápanyagellátás változását követı 24 órán belül. 

LING és RUZHITSKY (1992) paradicsomok egy idıben történı virágzásának 
körülményeit vizsgálták fekete - fehér kamerával. A virágzás ideje kritikus pontja a 
"single truss" paradicsomtermesztési rendszernek. Az ilyen rendszerben a 
paradicsomok blokkokban növekednek. Minden blokk több növényt tartalmaz, 
növekedési ütemtıl függıen. A növények méretének megállapítását 
megkönnyítheti egy gépi látáson alapuló rendszer, ami a felülrıl látható levél 
felület (TPLA) és a felülrıl látható levél kerület (Top Projected Leaf Perimeter 
TPLP) mérésével határozza meg növények fiziológiai állapotát. Ezek az értékek 
nem adják vissza a valódi területet és kerületet, de azokhoz hasonlóan változnak. 
Méréseik szerint a friss és száraz tömeg és a TPLA erısen korrelál.  

PLEBE és GRASSO (2001) olyan algoritmust fejlesztettek ki, amellyel 
számítógéphez kapcsolt kamera lokalizálja a narancsokat a fán. A számítógépes 
képfeldolgozás úgy történt, hogy a narancsszínő képrészeket leválasztották a 
háttértıl, majd él kereséssel kapták meg a narancs kontúrját. A meglévı 
kontúrpontokra kört illesztettek, így a levélzet által takart narancsrészleteket is 
felderítették. Technikájukkal a narancsok 3 dimenziós helyzetét határozzák meg 
szüretelırobot számára. Az algoritmus a narancsok méretét is meghatározta. 

OZER KRAMMER (1999) almafa öntözésének idızítéséhez a fán lévı almák 
méretét használta támpontként. Almánál a gyümölcs átmérıjének idıbeni 
növekedése (az egészen korai idıszakot leszámítva) telítési görbével írható le. Az 
ettıl eltérı gyümölcsnövekedés kedvezıtlen feltételekkel, így például az elégtelen 
vízellátottsággal magyarázható. 

A részben a NASA által finanszírozott kutatás során LI és társai (1998) 
mesterséges környezetben mérték képfeldolgozással paradicsom fejlıdését (15. 
ábra). 
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 15. ábra  Képalkotó rendszer levél mozgás monitorozásához 

 

Felülrıl készített felvételek alapján különbözı hımérsékleten vizsgálták 
paradicsom növekedését és a levélzet mozgását. TPCA-t 30 percenként határozták 
meg, 20 napon át. 

Három különbözı hımérsékletet állítottak be egy modell üvegházban (growth 
chamber) normál 21/18 °C, átmeneti, és alacsony 19,5/16,5 °C. Az átmeneti 10 
napon át 21/18 °C majd 12,5 napig 19,5/16,5 °C. Mindegyik esetben 5 növényt 
forgóasztalon monitoroztak 1,68 m magasról 512x480x8 kamerával. 

Csak a nappali periódus képeit használták a mérésekhez. A zajok elkerüléséhez 4 
egymás utáni képet átlagoltak. Script program automatikusan egy megadott 
értékkel szegmentálta és értékelte a képeket Visilog programmal. A növény 
növekedése és a növény természetes nappali mozgása is befolyásolták a TPCA 
értékét. Feltételezve, hogy a 16 órás nappali periódusban kismértékő a növekedés, a 
nagyobb TPCA változások a növény természetes mozgásából adódnak.  

Normál hımérsékleten nıtt leginkább a TPCA, és alacsony hımérsékleten a 
legkevésbé (16 - 17. ábrák). A többnapos mérés során a növény napi ciklikus 
mozgását a napi átlag bevezetésével szőrték ki. 
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.  

 16. ábra  A kamera által látott levélfelület változása az idı függvényében 

 

 

 

 17. ábra A kamera által látott levélfelület napi átlaga az idı függvényében 

Az elvégzett kísérlet azt mutatta, hogy a levélzet mozgása és növekedése is 
változik a hımérsékletváltozás hatására. A hımérsékletváltozás hatása 6-7 nap 
elteltével volt mérhetı. 

SEGINER és társai (1992) egymás melletti paradicsomokat oldalról monitorozták 
egy mozgó kamera segítségével. Mérték a paradicsom szártól legmesszebbre nyúló 
levélcsücskeinek a helyzetét. A vízpotenciál és a levélcsúcs függıleges irányú 
helyzete között egyenes arányt mértek. Ha a levél csúcsok helyzete egy kritikus 
értéknél többet változott, bekapcsolt egy a rendszerhez tartozó automatikus 
öntözıberendezés. A mérést zavarta, ha a levélcsúcsot valami eltakarta vagy 
kimozdult a vizsgált területbıl. Ilyenkor kézi vezérlést kellett alkalmazni. 
Megfigyelték a levelek idıszakos mozgását, éjfél körül voltak a legmagasabban 
helyzetben. A mérési eredményt a levél mérete és kora is befolyásolta. Sötétség 
hatására a levelek vége magasabbra került, fény hatására lejjebb. Az öntözéshez 
felhasznált vízmennyiségbıl és a következı hervadásig eltelt idıbıl kiszámították, 
óránként mennyi vizet párologtat el a növény. A legfelsı, fejlıdı levelek élénken 
mozogtak fel-le, felfelé irányuló tendenciával. Ez a napi ritmusnak, illetve a friss 

Felülrıl készített felvételek (Top Projected Canopy Area, TPCA), mm2 

idı, nap 

idı, nap 

TPCA, mm2 
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hajtás kicsavarodásának és növekedésének volt tudható. Tapasztalatuk szerint 
bonyolult lenne fiatal hajtáson monitorozni a növény fonnyadását. A vízhiány 
hatását teljesen kinyúlt, nem fiatal hajtáson figyelték. A növények 70 cm magasak 
voltak, a kamerától 2m-re helyezkedtek el. képfeldolgozáskor nem használtak 
színeket, csak alaki paramétert. 

A módszer –0,85 és –0,9 MPa közötti illetve –1,2 és –1,3 MPa közötti 
vízkapacitáskor a legérzékenyebb. Az elıbbi tartományban a vízhiány korán 
kimutatható. Két és fél nap kétszer öntözték a paradicsomokat, ezalatt méréseik 
szerint a vízpotenciál [Mpa] és a levélhegy függıleges helyzete [pixel] között 
egyenes arány mutatkozott: 

y [pixel] = 111,51+78,63*x [Mpa], 

r (korrelációs koefficiens) =0,96 volt(18. ábra) 

 

 

 18. ábra  Levélvég átlagos magassága, a növény vízpotenciál függvényében 

 

Hasonlóan CO2 elnyelést lineáris függvénnyel modellezték (19. ábra): 

y[pixel] = 8,4*x [Mpa]+12,6 

r2=0,82 
 

y: Levélvég átlagos magassága, függıleges pixelek 

x: Növény vízpotenciál, MPa 
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x: Növény vízpotenciál, MPa 

 19. ábra  CO2 felvétel, a növény vízpotenciál függvényében. 

 

KURATA és YAN (1996) üvegházban mérték a paradicsomok vízhiányát 
képfeldolgozással. A kamerát a paradicsomok fölé oldalra szerelték, úgy hogy a 
kamera 15°-ot zárt be a vízszintessel. Nem az egyes növényeket, hanem 
csoportokat mértrk. Három csoport (A, B, C) hidrofób termesztéső paradicsomot 
mért. Az A és B csoporttól elvonták a tápanyagot, C (kontrol) csoporttól nem. B 
csoportról 10 percenként felvételeket készítettek, A csoporttól ugyanakkor mintát 
vettek és a leveleit levágva mérték a vízpotenciálját. Hasonlóan a B csoporthoz, a C 
csoport vízpotenciáját is mérték. Tapasztalatuk szerint napsütésben a levelek és 
szárak között a piros színösszetevı aránya eltért. 

A képfeldolgozó algoritmus a piros színösszetevık (R) alapján elválasztotta a 
szárrészeket a háttértıl és a levélzettıl: 

R’=255*(R-Rmin)/(Rmax-Rmin), 

ahol: 

• R és R’ a piros színösszetevık transzformáció elıtt és után 

• Rmin és Rmax a minimum és maximum R értékek az eredeti képen 
transzformáció elıtt. 

• R’ határérték szintet tapasztalati úton 170-re állították. Az így kapott kép a 
20. ábrán látható 

 

y: CO2 felvétel, umol/m2s 
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 20. ábra a B paradicsom csoport és a kép szegmentált pixelei 

 

A szárrésznek vélt ponthalmaz különbözı vastagságú vonalakból állt. Ezeket a 
vonalakat vékonyító eljárással egy pixel vastagságra vékonyították, majd a nagyon 
a rövid vonalakat kiszőrték. Az így kapott kép a 21. ábra bal oldalán látható. 

Ezután megmérték a kapott vonalak, azaz a szárak meredekségeit: 

Kszár=abs((y0-y1)/(x0-x1)), 

ahol x0, y0 a talált szár vonalának egyik vége, x1, y1 pedig a másik vége. 

A 80°nál nem meredekebb szárak szögeit átlagolták, a 4 pixel vagy rövidebb 
vonalakat törölték. Az így kapott kép a 21. ábra jobb oldalán látható 

 

  

 21. ábra  A kép sötétebb pixelei vékonyítás (bal) és a rövid pixelek törlése (jobb) 
után. 

 

A Kszár értékeket átlagolták. Így utólag kiszámolták (az átlag k értékébıl), hogy 
melyik méréskor hány fokos volt az átlagos szár meredekség, és ábrázolták a mért 
vízpotenciál függvényében, ez látható a 22. ábrán. Méréseikbıl arra következtettek, 
hogy a növények vízpotenciálja képfeldolgozással mérhetı. 

 



34 
 

                Meredekség 

  

                                           Vízpotenciál, MPa 

 22. ábra  Átlagos szár meredekség, a vízpotenciál függvényében. 

 

A leírt kísérletében összefüggést mutattak ki paradicsom szárak lehajlása és 
vízpotenciálja között, ami valószínősíti a levél lehajlása és nedvességtartalma 
közötti összefüggést. 

MURASE és társai (1996) a levélvégek függıleges irányú mozgását mérték 
oldalról készített felvételekkel. Mérték a növény nedves és száraz tömegét, amibıl 
a nedvességtartalmát számították. Felállítottak egy modellt, amivel a növény 
leveleit felfelé emelı erıt rugóerıhöz hasonlították. Az levélvégek elmozdulását a 
nedvességtartalom függvényében számolták és ábrázolták a mért értéktıl való 
eltérését. 

KACIRA és LING (2001) egy összetett növénymonitorozó rendszert építettek. A 
növények egy forgózsámolyon voltak elhelyezve, ami idınként egy 1 méterre a 
kamera alán forgatta a növényeket. A talaj nedvességtartalmát a cserépbe helyezett 
érzékelıkkel mérték. A kapott jel alapján a számítógép irányította az öntözést. 
Mérték a növény tömegét a cserép földdel együtt, a levélzet hımérsékletét 
infravörös szenzorral (IRTS-P, Apogee Inst. Logan, Utah, USA), levegı 
hımérsékletét, szélsebességet, fény intenzitást, relatív nedvességtartalmat és a 
párolgási vízveszteséget. A növény vízhiány indexét (CWSI) a levélzet 
hımérsékletébıl és a környezeti adatokból számították.  

NYAKWENDE (1998) és társai paradicsomról készítettek digitális felvételeket 
felülnézetbıl. A fonnyadt, vízhiányos növények öntözés után 20 percig 
folyamatosan regenerálódtak, majd állapotuk állandósult. Eközben a felülnézeti 
képen különbözı eljárásokkal kapott élek helyzetébıl következtettek a növény 
vízigényére, melynek értéke 40-45%-al változott.  

YANG és társai (2001) szójáról felülrıl készített felvételeket 2 hét árasztás és egy 
hét visszaállítás közben. A növekedésbıl és az árasztás által okozott stresszbıl 
származó mozgást, illetve a napi ciklikus mozgást figyelték. A kísérlet szerint a 
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monitorozó egység alkalmas a korai, számszerő árasztás okozta stressz mérésére. A 
mérésekhez 640x480x8 Matrox kamerát használtak, forgóasztal felett 1 m-re volt a 
kamera. 10 percenként készített felvételt és 4 kép átlagát számolták. Méréseikkel a 
levelek elmozdulását határozták meg: 

Mozgáspillanatnyi = ( TPCApillanatnyi – TPCAnapi átlag ) * TPCAnapi átlag 100% 

A kísérlet utolsó 7 napján az árasztott növények mozgása megegyezett a kontrol 
csoportéval, jelezvén, hogy hozzászoktak a változáshoz. 

Az árasztás megszőntetésével és tápanyag kijuttatással mindkét csoport élénkebben 
mozgott, a növekedésbıl adódóan. A szerzık szerint az árasztás alatt a növény 
mozgása a stressz mértékével arányosan változott, ezért a módszer alkalmas lehet 
az árasztás okozta stressz kvantitatív értékelésére 

A növény kamera irányára merıleges síkba esı képe a szél hatására változik. A 
talaj erózió számításában a növény felülete meghatározó. Ez az érték nem mutatja a 
növény dıltségébıl adódó alakváltozást. CHEN ás társai (2001) különbözı fajta 
szójababot szélcsatornában monitoroztak. Mérték az egyes növények 
keresztmetszeti képét. Mérésekbıl kiderült, hogy a keresztmetszet változása 
egyenesen arányos a szélsebességgel. 

PLA és JUSTE (1995) gyümölcs szárat különböztetett meg a terméstıl, fogyasztó 
algoritmussal. A csontvázasító algoritmus többszöri alkalmazása egy pont 
szélességőre fogyasztja a tárgyakat. A vékony szárrészek kevesebb számú 
ismétléssel fogynak le, mint a nagyobb gyümölcsök. Ez alapján lettek elkülönítve a 
szárrészek. 

SIMONTON és PEASE (1993) geránium részeit bináris kép alapján fı szárra, levél 
szárra, levélre osztotta fel egy összetett algoritmussal. Az egymást fedı levelek 
zavarják az algoritmust, a 2000 mintából 90%-t helyesen ítélt meg.  

HUMPHRIES és SIMONTON (1993) szín és geometriai forma alapján törzsre, 
levél szárra, levélre és növekvı csúcsos részekre osztott gerániumot. 
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3. ANYAG ÉS MÓDSZER 
 
A kísérletek döntıen a SZIE Fizika és Folyamatirányítási Tanszékén megépített 
modell növényházban történtek. A növényház 88 cm széles, 170 cm hosszú és 140 
cm magas. Földtıl 96 cm magasan helyezkedik el, hátulról nem kap fényt. Szembıl 
és egyik oldalról csak szórt fényt kap, másik oldalról, ha nincs leárnyékolva, 
besüthet a nap. Szembıl kézzel nyitható üvegajtók vannak felszerelve. A 
növényház tetején 8 darab Tungsram F33 58 wattos fénycsı (fényáram: 4600 lm, 
színhımérséklet: 4300 K) biztosítja a fényt a nappali idıszakban. Képalkotás 
szempontjából kedvezıbb lett volna, a kamera felöli megvilágítás, de a távlati 
célként megfogalmazott természetes fényviszonyok közti üvegházi mérés miatt, és 
a növények felfelé irányuló növekedésének biztosítása céljából a növények felülrıl 
lettek megvilágítva és oldalról szórt fényhez jutottak. A fénycsövek elıre 
programozhatóan kapcsolnak fel és le a megadott napi ciklus szerint. A modell 
növényház a növények alatt villamos energiával, vagy napenergiával elıállított 
melegvízzel főthetı, fent egy szellıztetı ablak léptetımotorral nyitható és zárható. 
A főtés és szellıztetés számítógéprıl irányítható. 
A növényeket egy web kamera monitorozta. A kamera meghatározott idınként 
felvételeket készített a növényekrıl. A célkitőzéseket figyelembe véve interneten és 
kereskedelmi forgalomban nem sikerült beszerezni olyan szoftvert, ami a 3.4. 
fejezetben ismertetett módon növénycsoport vizsgálatára és a szár-levél 
szétválasztására alkalmas lett volna, ezért egy saját fejlesztéső algoritmus értékelte 
és tárolta a nyert információkat. Az eredményeket egy szintén saját fejlesztéső 
szoftver jeleníti meg. 
 

3.1. A felvételek készítésének körülményei 

A kamera a növényház nyitható oldalán volt elhelyezve, 45 - 55 cm-re a vizsgált 
növényektıl. A mérés szempontjából egy másik fontos tényezı a homogén, az 
objektum kontrasztos kiemelését elısegítı háttér megválasztása. Ez egy 
próbamérési sort jelent, ahol ki lett választva, hogy melyik az a világos háttér 
tónus, amelynél a legpontosabb a háttér és a vizsgált objektum körvonalának 
elválasztása. A modell növényház szemközti, fal felıli oldalára ennek megfelelıen 
fehér színő papírlapok kerültek, biztosítva az egyenletes hátteret a mérésekhez. A 
felület matt hatású, a visszavert fény homogén, szórt. A 23. ábrán a kamera 
helyzete látható a modell növényházban.  
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 23. ábra A kamera elhelyezése 

A számítógépes képfeldolgozó rendszer szerkezeti kialakításában a következı 
elemek szerepelnek: megvilágító rendszer, videokamera, képdigitalizáló kártya és a 
PC.  

Megvilágítás a kísérletek alatt 

A megvilágító rendszer az egyik legfontosabb eleme a képalkotó rendszernek. 
Felépítése döntıen befolyásolja a mérési eredményeket, ill. meghatározza, hogy 
milyen jellegő mérés folytatható le egy adott kialakítású rendszerrel. A 
célkitőzésekben megfogalmazottakat szem elıtt tartva az éjszakai képekhez a 
világítást egy függetlenül vezérelt, a felvétel idejére óránként egy percre 
automatikusan felkapcsolódó Tungsram 60 wattos normállámpa (fényáram: 710 
lm, színhımérséklet: 3000 K) fehér lapról visszaverıdı fénye biztosította. A 
nappali világításhoz viszonylag hasonló fényviszonyra az egyenletes képminıség 
miatt volt szükség. A neonlámpák bekapcsolás utáni halványabb fénye és villogása 
csak több perces világítás után biztosított egyenletes megvilágítást, ami a növények 
számára megterhelı lett volna. 

A képek tárolása 

A felvételeket bitmap típusú file-okban kerültek rögzítésre, 640*480 
képfelbontással 24 bites színekkel. Ez a file-formátum tömörítés nélkül tartalmazza 
a valós színő kép pontjainak R-G-B komponenseit 8-bites felbontással (0-255 
értéktartomány). Ennek a tárolási módnak a fekete fehér (szürkeskálás) képekhez 
képest nagy a tár-igénye, de a kísérletekben alkalmazott idıintervallumok, a 
mérések hossza, és az egy kamerás mérés mellett nem kötötte le a gép 
tárolókapacitását. 

A méretarány meghatározása 

A méretarány meghatározásakor a felvétel 1 képkockájának (pixelének) vízszintes 
és függıleges mérete kerül meghatározásra mm-ben. A 24. ábrán látható kockás 
papír beosztása 1 cm. Az ábrán 127 pixel megfelel 10 cm-nek. A kísérletek egy 
kamerával készültek, a kamera kísérletenként változó távolságra volt a 
növényektıl. 
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A kísérletekhez használt kamera vízszintes és függıleges irányú méretaránya 
megegyezik, a halszemoptikából adódó torzítással a képfeldolgozó algoritmus nem 
számolt. 

 

 

 24. ábra  A méretarány meghatározása 

 

3.2. Levélzet mozgást leíró változók és monitorozásuk módja 

A levélzet mozgása az ember számára többnyire lassú folyamat, megfigyelése 
körülményes. A levélzet mozgása több okra vezethetı vissza, ezek közül a 
fontosabbak: ciklikus mozgás, növekedés, stressz, külsı ok, pl. szél, huzat. A fény, 
a gravitáció, vízellátottság és egyéb fizikai, biológiai okok is befolyásolják 
növények mozgását. 

A korábban megfogalmazott célok a következı paraméterek mérésével 
közelíthetık: 

1. Növény magassága [mm] 

A növény magassága a lombozat teteje és a talaj közti távolság. A lombozat 
magassága a talajtól ismert magasságra elhelyezkedı bázisponttól is mérhetı. Nem 
szükséges, hogy a kamera az egész növényt monitorozza, elég, ha a felvételen csak 
a növény teteje szerepel, a kamera és a talaj magasságkülönbségének, vagy a képen 
egy bázispont ismerete alapján a növény magassága meghatározható. 
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2. Növény leveleinek és szárainak együttes lehajlása a képen [°]  

Az eljárás célja a levélzet és a szárak mozgásának nyomon követése, a cirkuláris 
mozgás és a szárazság stressz kimutatása oldalról készített felvétel alapján. A 
képen a mérés indításakor kijelölt vizsgálati terület (ROI) a mérés során nem 
változik, a növények viszont mozognak a mérés ideje alatt. A folyamatos 
megfigyelés érdekében a célkitőzésben megfogalmazottak szerint a következıket 
célszerő szem elıtt tartani: 

• A feldolgozandó területbe a mérés során bemenı illetve az onnan kimenı 
levelek és szárak nem zavarhatják a mérést. 

• A feldolgozandó területben levı idınként látszódó, idınként takarásban 
levı levelek és szárak nem zavarhatják a mérést. 

• A feldolgozandó terület alakja, mérete minél kevésbé befolyásolja a mérést. 
Ha a feldolgozandó terület egyes részei értékelhetetlenek, az értékelhetı 
részekbıl számolt eredmény önmagában is használható legyen. 

Mérési módszerek 

A levél valódi lehajlását nehéz definiálni. A levél lapja nem feltétlenül sík, 
esetenként a szélei hajlanak, csavarodnak. 

Egy levél pontos térbeli képe több (látható fény tartományban mőködı) kamera 
esetén sem határozható meg pontosan, ha egy-egy rész takarásban van. 

A növény térbeli helyzetét figyelembevevı eljárás több kamerát, nagy tároló- és 
számítási kapacitást igényel, ami ellentmond a célkitőzésben megfogalmazottakkal. 
Egy kamera esetén a felvétel irányának helyes megválasztásával csökkenthetı a 
valós és a mért lehajlás közti különbség. 

A kapcsolódó irodalmakban egy kamerával készített felvételekbıl azt tapasztalták, 
hogy a friss és száraz tömeg és a felülrıl látható levél felület TPLA erısen korrelál, 
illetve az oldalról készített felvételekbıl a szárlehajlás és a levél alsó pontjának 
magassága a vízpotenciál szerint változik. 

A dolgozatban használt éldetektáláson kívül többféle megoldással, pl. fogyasztó 
eljárással és kontúrvonal segítségével is meghatározható a lehajlás iránya. 

A lánckódból megállapítható a körbezárt alakzat kerülete. A kerületet alkotó apró 
szakaszok iránya felhasználható a lehajlás meghatározásához. WOLFE és 
SANDLER (1985) áfonya szárát különböztette meg a termésétıl, a lánckódjuk 
iránya alapján. Hiányos lánckód, vagy tetszıleges helyzető ROI esetén a lánckódot 
nem alkotó levélszélek viszont kiesnének a mérésbıl (25. ábra). 

A vékonyítás során az eredeti alak irányát követı egységnyi vékony vonalból 
meghatározható a vonal, ezáltal az alakzat meredeksége. A 2.3. fejezetben leírt 
kísérletben KURATA és YAN (1996) paradicsom szár lehajlását mérte 
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vékonyításos eljárással. A vizsgált irodalomban csak keskeny alakok, pl. szár, 
csutka iránymeghatározására találni példát, a teljes lombozatra nem alkalmazták. 

A levelek és szárak eltérı alakja és elhelyezkedése miatt a vékonyításos eljárás 
korlátozottan alkalmas levelek mérésére. A foltszerően összeérı levelek közös 
síkidomának részben a levélszél iránya, részben a folt iránya határozná meg a 
meredekségét. A növény mozgása során összeérı foltok nehezítenék a mérést.  

 

 

 

25. ábra  Alsó levelek monitorozása tetszıleges területen belül 

 

 

Alkalmazott eljárás 

A dolgozatban a levelek és szárak irányának a mérése a kamera tengelyére 
merıleges síkban, a növényrıl készített képen látható levél és szár felület alapján 
történt. A mért lehajlás nem adja vissza a levelek és szárak valódi térbeli irányát, az 
eljárás a lehajlást a kamera tengelyére merıleges síkban a vízszinteshez képest 
határozza meg. 

A levelek irányának pontosan mérhetı definíciója híján a lehajlás a levelek és 
szárak szélei közelében levı apró képzeletbeli érintık irányaival kerültek 
meghatározásra. 

A dolgozatban bemutatott éldetektáláson alapuló meredekségszámításkor a levelek 
és szárak szélei közelében levı apró élek összeérı levelek esetén is csak a levelek 
és szárak széleire vonatkozó irányt mutatják (26. ábra).  
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 26. ábra A lehajlás mérése 

 

A növényrıl készített oldalirányú felvételen a növény háttérrel érintkezı pontjai 
környezetében a kidolgozott algoritmus meghatározza a levélszél, illetve szár 
irányát. Ha az egymást részben takaró levél illetve szár részek árnyalatában elég 
éles kontraszt található, a takaró felület széleinek iránya is meghatározható. A 
késıbbiekben ismertetett élkeresı eljárás nagyszámú levélszél irányt és szár irányt 
határoz meg. A fokban számított irányokat az algoritmus lefelé kerekíti és 
megszámlálja, hogy egy-egy kerekített irány milyen gyakran fordul elı a kijelölt 
területen belül. 

A 26. ábrán látható uborkáról természetes fényviszonyok közt üvegházban készült 
felvétel látható, fehér színő hungarocell lapok elıtt. A méréshez nem szükséges, 
hogy a kamera a növény összes látható levelét monitorozza, a felhasználó jelölheti 
ki a képen az érdeklıdésébe esı területet, és a lehajlást azon belül számítja az 
algoritmus. 

Irány számítás 

A 26. ábrán a jobb felsı téglalapban a növény egy felnagyított része látható. Az 
algoritmus a levél szélén levı él pontok környezetében mért irányt határozza meg, 
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a vízszinteshez képest. A 25, 34. és a 39. ábrán látható pálcikák a pont körüli irányt 
mutatják. Ezek átlaga adja a ROI-n belüli lehajlás értékét. 

Irány hisztogram 

A jelzı pálcikák irányát az algoritmus egész számra kerekített fokban tárolja, és az 
azonos irányú pálcikák darabszámát megjelenítı hisztogramot készít. A hisztogram 
megmutatja, hogy egy-egy irány milyen gyakran fordul elı a feldolgozott területen 
belül. 

A hisztogram elınye, hogy a levélzet és a szárak lehajlását úgy számszerősíti, hogy 
nem veszít információt szemben az egy számmal jelzett lehajlással. A növényre 
ránézve az ember szeme sem egy levél pontos lehajlását figyeli, hanem az egész 
növényrıl próbál képet alkotni, a látottakat összegezve becsüli meg a lehajlást. A 
hisztogram az eredeti látványnak megfelelıen részletesen tájékoztat a növény 
állapotáról, a szemlélı tapasztalati úton is értékelheti a görbe alakját. A görbe 
alakja jól szemlélteti a lehajlás definícióját apró érintıkkel pótló irányhalmazt. 
Kevés számú iránytartomány esetén a görbe körcikk, hasáb, stb. diagramon is 
ábrázolható. 

A hisztogram számszerően kimutatja, hogy a mért lehajlás értékek mennyire 
egységesek vagy különbözıek a vizsgált területen belül. Az átlagos levéllehajlás 
alapján nem derül ki, hogy a növény egy kis része fonnyad. A hisztogram görbe 
alakjából viszont következtetni lehet, hogy a meredeken lehajló növényi rész 
mennyire befolyásolja a mérést. Segítségével kimutatható, hogy a levélszélek hány 
százaléka hajlik le meredeken, és hány százalékuk egészséges. További elınye, 
hogy minden egyes él pont önmagában és tetszıleges más pontokkal 
összehasonlítva is értékelhetı, ezért ha van értékelhetı részeredmény, az 
beszámítható a mérésbe. A hisztogram iránytartományai tetszıleges intervallumban 
összegezhetık. A 76 - 79. ábrákon paradicsom 10°-os szögtartományokba osztott 
hisztogramja látványosan szemlélteti a növény öntözés elıtti és utáni állapotát. 

A 27. ábrán egy modell növényházban levı uborka látható, szélsı pontjait az 
iránykeresı algoritmus színes pontokkal jelölte. A színes pontok környezetében 
fellelhetı él rész iránya tizedes pontossággal került meghatározásra, az ábrán 
iránytartományok szerinti eloszlásuk látható, 30°-os szögtartományokba osztva. 
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• Zöld: 0°-30° 

• Kék: 30°- 60° 

• Piros: 60°- 90° 

 

27. ábra Levél és szár lehajlás uborkapalántán, a vízszinteshez képest, fokban 
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28. ábra Levél és szár lehajlásból képzett hisztogram 

 

 

A 28. ábrán levı hisztogramból kivehetı, hogy a kb. 60°-os és a közel függıleges 
irányú lehajlások fordulnak elı leggyakrabban a 26. ábrán.  
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A lehajlás iránya a szemlélı ember számára a levél szár felöli oldalától a levél 
csúcs felé mutató irány, és nem fordítva. Hasonlóan a szár irányát nem a levél felıl, 
hanem a törzstıl kiindulva figyeljük. A törzs vagy levél egymáshoz viszonyított 
helyzetével az algoritmus nem foglalkozik, feltételezi, hogy minden levél és szár 
lehajlik, a lehajlás iránya az élek meredeksége szerint kerül meghatározásra. 

Növény levél lehajlása a képen egymással érintkezı levelek esetén [°]  

A levelek lehajlását a kamera tengelyére merıleges síkban a vízszinteshez képest 
határozzuk meg, a levelek és szárak irányának a méréséhez hasonlóan. 

A képen egymással érintkezı levelek a valóságban legtöbbször részben takarják 
egymást. A takarásban levı levelek változatos alakja és megegyezı színe 
körülményessé teszi szétválasztásukat. A kidolgozott képfeldolgozó eljárás a képen 
látható levelek szélsı, a világos háttér melletti pontjaira koncentrál, illetve a 
többnyire keskeny alakú szár és levél elkülönítésére. 

A növényrıl készített oldalirányú felvételen a növény többi részétıl a 
késıbbiekben ismertetett algoritmus elkülöníti a leveleket a száraktól, és a levelek 
háttérrel illetve egymással kontrasztosan érintkezı pontjai környezetében 
meghatározza a levélszél irányát. 

Növény szár lehajlása [°]  

A levelek és szárak együttes lehajlás méréséhez hasonlóan történik. A növényrıl 
készített oldalirányú felvételen a növény többi részétıl a késıbbiekben ismertetett 
algoritmus elkülöníti a leveleket a száraktól. A képen a szár pontok vízszinteshez 
viszonyított irányából alkotott hisztogram és az abból a fentiek szerint számolt 
meredekség jelzi a szárak lehajlását. 

 

A talált élpontok átlagos magassága a növény aljától mérve [mm] 

A növény levél és szár lehajlás során talált élpontok függıleges irányú 
összetevıinek a növény aljától mért átlagos távolsága összefügg a növény 
függıleges irányú elmozdulásával. 

Az élpontok magasságát akkor célszerő mérni, ha a megfigyelt területbe kívülrıl 
nem lóg be új levél, illetve a bent levı levelek nem lógnak ki a területbıl, és a 
takarásból kijövı illetve bemenı levelek nem zavarják a mérést. A mérés 
elvégezhetı az egész növényre, külön a szárakra és külön a levelekre.  
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Cirkuláris mozgás nyomon követése 

A növényekre jellemzı cirkuláris mozgás a felvételekbıl az elızıekben ismertetett 
mérésekkel határozható meg. Míg a növekedés iránya többé kevésbe folytonos, a 
növény cirkulárisan fel-le, és más irányban is mozog. A megfigyelt mozgás fent 
leírt paramétereinek ciklusonkénti szélsıértékei közt eltelt idı a cirkuláris mozgás 
periódusának ideje. Egy mért paraméter adott ciklushoz tartozó átlagából 
következtetni lehet a cirkuláris mozgás mértékére. 

3.3. A mérések idızítéséhez és ismétléséhez felhasznált algoritmus 

A kísérlethez használt képfeldolgozó egység egy PC-bıl, egy ahhoz csatlakoztatott 
digitális kamerából áll. A kamera szabályos idıközönként felvételeket készít a 
növényrıl, a számítógép pedig tárolja és feldolgozza a lementett képeket. A 
számítógépes képfeldolgozáson alapuló rendszer folyamatosan in vivo és in situ 
méri a növények növekedését leíró paramétereket. Mőködési vázlata a 29. ábrán 
látható. 

A kamerát egy c nyelvhez hasonló script programban írt saját fejlesztéső 
algoritmus vezérli. A vezérlı program készítteti el a megadott idınként a 
felvételeket, amíg a felhasználó le nem állítja. A vezérlıprogram ellenırzi, hogy 
elkészült-e a kép, ha nem újra futtatja a felvételt készítı script fájlt. A kép neve a 
felvétel idejét tartalmazza. Ha a kép nem kerül kiértékelésre, a vezérlıprogram a 
megadott begyőjtési idıköznek megfelelıen a következı kép elkészítési idejéig 
vár. 

A vezérlıprogram a kép elkészítésének ellenırzése után futtathatja a képfeldolgozó 
eljárást. Ez egy saját fejlesztéső c++-ban írt program, a kép betöltése és a 
kiválasztott terület rajzolás után többféle értékelı módszer közül egy 
menürendszerbıl választhat a felhasználó. A felhasználó a beállítható 
paramétereket be is töltheti, így több kép esetén nem kell kézzel betölteni a képeket 
és ROI-t rajzolni. A képfeldolgozó program a c\image\direct\data out könyvtárba 
menti el a feldolgozott eredményeket, illetve a képernyın is kijelzi, kirajzolja. A 
vezérlı program a képfeldolgozó program manuális részét helyettesítheti, betölti a 
képfeldolgozó programhoz elıre definiált mőveleteket, és elmenti a bementi 
paramétereket. 

A feldolgozott eredményeket a vezérlıprogram Excel diagramon ábrázolhatja, 
minden mérés után feltüntetve a régi és az új eredményeket. Ha ez megtörtént, a 
vezérlıprogram a megadott begyőjtési idıköznek megfelelıen a következı kép 
elkészítési idejéig vár. 
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 29. ábra  A mérés vezérlése 

3.4. Növénycsoport vizsgálata 

A növénycsoportot monitorozó eljárás nem az egyes növényekrıl győjt 
információt, hanem lokális él pontok alkalmazásával mőködik. Egy pontról csak 
egy meghatározott mérető környezete alapján dıl el, hogy háttér vagy a növény 
része. 

 

Vezérlı script 
program 

Kamerát kezelı, képkészítı 
script program 

Képfeldolgozı program, c++ 
36, 37. ábrán 

Képfeldolgozó programhoz 
bemeneti adat 

Képfeldolgozı program 
eredményei 

Kézi vezérlés 

Excel diagrammok 
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Levél és szár iránymérés 

Az algoritmus a növény szélsı pontjai alapján számolja ki a lehajlás irányát. A 
növénycsoportot monitorozó rendszer a képen talált élek alapján levelek és szárak 
irányát méri (30. ábra), és azt feltételezi, hogy a megfelelı környezeti paraméterek 
közt levı egészséges növény szárai és leveleinek lapja vízszinteshez közelebbi 
irányt vesz fel, mint a beteg vagy nem megfelelı környezetben levı. A 31-32. ábra 
az él pontok meghatározását mutatja. Az él pontok nem csak a növény legszélsı 
pontjai, hanem azok, a növény széléhez közel levı pontok is, amelyek környékén él 
található. 

 

 

 30. ábra  Növénycsoport vizsgálatakor talált lokális élek 

 

A 30. ábrán látható kép 10x10, azaz 100 egyforma téglalapra lett felosztva. A 
téglalapok bal felsı csúcsai az ábrán a fehér mezık bal felsı csúcsaival esnek egy 
pontba. A piros vonalak a téglalapban talált élpontok átlagos irányát mutatják, a 
fehér mezıkben levı számok a piros vonal vízszinteshez képest bezárt szögét jelzik 
fokban. 
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 31. ábra  Növény él pontok meghatározása 
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 32. ábra  Él pontok feldolgozása 

Szár pontok Levél pontok 

Szár élpontok 

Alsó, felsı, jobbszélsı, 
balszélsı pontok 
meghatározása 

Irány meghatározás 
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A kidolgozott algoritmus fıbb lépései 

A célkitőzésekben megfogalmazott algoritmusra vonatkozó igényekbıl kiindulva a 
kisebb tárolókapacitás, gyors adatátvitel és a feldolgozás számításigényének 
mérséklésére az algoritmus fekete fehér képekkel dolgozik. Színes kamera esetén a 
három színkomponens átlagos intenzitásával számol. A színkomponensek átlagából 
számolt szürkeségérték nem kedvez egyik alapszínnek sem, ezáltal a megvilágítás, 
a kamera spektruma és a növény színének jelentısége csökkenthetı. KURATA és 
YAN (1996) a paradicsom szárak vizsgálatához csak a piros összetevıt használták. 
A zöld színt felerısítı NTSC átalakítás elnyomja a sárguló levelek színét, illetve 
kevéssé emeli ki a háttér magas kék komponense és a növény alacsony kék 
komponense közötti különbséget. A fehér háttér és a sötétebb növénypontok között 
az algoritmus a piros, zöld és kék színösszetevıkbıl számolt átlagos intenzitás 
értékek alapján tesz különbséget. 

Élek ott találhatók a képen, ahol hirtelen intenzitásváltozás érzékelhetı. A világos 
háttér és a sötétebb növénypontok közötti átmenet a növény és a háttér 
intenzitásának különbségétıl, a kamera és a növény távolságától, a felbontástól és a 
megvilágítástól is függ. 

Az él keresés során egy változtatható mérető PREWITT (1970) operátor végigfut a 
vizsgált területen és meghatározza a mátrix mezıben található feltételezett él 
erısségét. A választás azért esett a Prewitt operátorra, mert elıszőrés nélkül, egy 
lépésben keresi és méri az él irányát, erısségét, illetve csekély számítási 
kapacitással sikeresen alkalmazták texturális alakzatok irányainak meghatározására 
(TAMURA et al, 1978). Az irány erısségét jelzı minimális intenzitás különbséget 
a felhasználó választhatja meg, így csak a kellıen erısen látszódó élekkel számol 
az algoritmus. 

Ha a mátrix megfelelı erısségő él pontot talál, kiszámolja az irányát és tárolja a 
pontok helyét, mert azok vagy levél, vagy szár pontok. 

Harmadik lépésben a talált pontokat az eljárás a pontok környezete szerint levél és 
szár pontokra osztja. 

Az él pontok irányát 0 tol -90°ig terjedı szögtartományba konvertálja az eljárás, a 
0° a vízszintest jelenti, a – 90° pedig az attól való legnagyobb eltérést akár felfelé, 
akár lefelé (33. ábra). 

Az algoritmus által meghatározott irány hisztogram a 0 és -90° közötti egész 
szögek darabszámát mutatja. A hisztogram a levél és szárlehajlást mutatja, és a 
növény állapotát jelzi. 
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 33. ábra  Levél lehajlás 

 

Él keresés, levél lehajlást mérı modell: 

Az él keresı eljárás a TAMURA és társai által (1978) kidolgozott módszer 
továbbfejlesztésén alapul, a sötét növénypontok és a világos háttérpontok között 
látható él pontokat keresi. Az él pontok erıssége |∆G| és környezetük iránya θ : 

 

 (1) 

 

 (2) 

 

ahol ∆V és ∆H a vertikális és horizontális irányú szürkeségértékek különbsége, ami 
az alábbi 3 x 3 Prewitt operátorokkal határozható meg: 
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Az eredmény θ  valós szám (0≤θ ≤π) órajárással ellentétes irányú szög, ahol a 0 a 
vízszintes. 

Levél lehajlás iránya a 
vízszinteshez képest, 
fokban 
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Az irány hisztogram (HD) a 2. egyenletbıl kapott θ szögek megszámlálásával 
kapható, de csak azok a szögek számítanak bele, melyeknek erıssége |∆G| 
nagyobb, mint a felhasználó által megadott t határérték. 

∑
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ahol Nθ(k) az olyan pontok száma melyekre igaz, hogy: 
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Az él pontok erıssége |∆G| alapján a t szőrı garantálja, hogy csak a jól látszódó él 
pontokkal számoljon az algoritmus. A levélzet színén, méretén, a kamerától való 
távolságtól és a megvilágítástól függıen n és t a felhasználó által meghatározható. 
A kísérletekben n=2 és t=180 volt beállítva. 

A levélzetrıl készült képeken a vízszintesre szimmetrikus irányok egynek 
számítanak, ezért a θ  vagy 180°-θ ugyanazt jelentik, mivel az eljárás nem tudja, 
hogy a levél milyen irányban csatlakozik a szárhoz. 
 
Modell a levél és szár meghatározáshoz 

A modell szerint a képen vagy növény, vagy háttér pontok vannak. A növény 
pontok vagy szár, vagy levél pontok lehetnek. A kidolgozott algoritmus a levél és 
szár szétválasztásához megkeresi az él pontok átlagos szürkeségértékét. Az ennél 
világosabb él pontok háttérnek, a sötétebb pontok a növény pontjainak számítanak. 
Az utóbbiak a modell szerint vagy levél, vagy szár pontok lehetnek.  

Egy felhasználó által beállított (s) mérető [2s+1, 2s+1] pixel mérető szárkeresı 
mátrix végigfut a vizsgált terület növény pontjain. A mátrix öt különbözı értéket 
vizsgál, és ha a mátrix közepére mind az öt feltétel teljesül, akkor az szár pontnak 
minısül, ha nem, akkor levél pontnak. 

a/ Feltétel  

A felhasználó megadja a mátrixban találandó minimális növény pontok számát, s_t 
–t. ha ennél több van, akkor a feltétel teljesül. 

b/ Feltétel  

A program kiszámolja a mátrixon belül az egyes irányok és az átlag közötti 
különbséget. Ha ez kisebb, mint a felhasználó által megadott s_0 akkor 0-nak 
számít. A különbségek összegét a mátrix pontjaival elosztva kapjuk az átlagos 
irány eltérést. A következı lépésben az algoritmus kiszámolja, hogy hány százaléka 
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az átlagos különbség az átlagos iránynak. Ha kevesebb, mint a felhasználó által 
megadott s_diff érték, akkor ez a feltétel teljesül. 

c/ Feltétel 

A mátrix külsı pontjai világosabbak legyenek, mint a belsı pontok. Egy pont 
világosságát a szürkeségértéke határozza meg. A program ellenırzi az összes él 
pontra, hogy a mátrix közepe felé esı oldal vagy a külsı két oldal a sötétebb. Ha 
egy pontra igaz, hogy a külsı oldal pontjai világosabbak, egy számláló értéke 1-el 
nı, ha nem 1-el csökken. Ha a számláló pozitív értékre jön ki, akkor a feltétel 
teljesül. 

d/ Feltétel 

Ha a mátrix középsı pontja sötétebb, mint a mátrixban levı pontok átlag 
szürkeségértéke, akkor ez a feltétel teljesül. 

e/ Feltétel 

Az algoritmus megszámolja azokat a mátrix pontokat, amelyek jobb oldali 
szomszédja világosabb, mint a bal oldali. Azután megszámlálja azokat a mátrix 
pontokat, amelyek jobb oldali szomszédja sötétebb, mint a bal oldali. A kettı 
különbségének és a mátrixban található él pontok hányadosának kisebbnek kell 
lenni, mint a felhasználó által megadott érték. Ha a leírt jobb-bal irányhoz 
hasonlóan a fenti-lenti szomszédokra is teljesül a feltétel, akkor az elızı négy 
feltétel ismeretében az algoritmus eldönti, hogy a vizsgált pont szár vagy levél. 

Információs ablak 

Az információs ablak az 34. ábrán látható, amely egy megadható méretőre 
nagyított pixeltérképen mutatja a felhasználónak, hogy az egér alatti pontról mit 
állapított meg az algoritmus. Az egér mozgatásával az ablakban levı pontok is 
változnak, az egér környezetének megfelelıen. A levél és szár pontok különbözı 
színnel vannak jelölve. Az 34. ábrán az infó box a baloldalon látszódó paprika 
legfelsı levélcsücskét nagyítja ki és fekete pálcikákkal jelzi az él pontok irányát. 
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 34. ábra  Paprika bal felsı levelérıl készült információs ablak 

 

Az infó ablak jelei: 

• fekete pálcika: él pont iránya 

• piros négyzet: levél pont 

• fekete négyzet: levél él pont 

• fekete pálcika piros és fekete négyzetekkel: levél él pont iránya 

• fekete pálcika négyzet nélkül: háttér él pont 

 

3.5. Paradicsom leveleinek lehajlása és nedvességtartalma 

Paradicsomokon végzett kísérletben 10 növény egy modell üvegházban fejlıdött, 
napi 14 világos órában, virágföldben, cserépben. A növények öntözése egy idıben 
történt, ugyanannyi vízzel, tömegük, magasságuk (kb. 60 cm) hasonló volt. 
Kiválasztott három növényrıl 24 órán át óránként készültek felvételek, a többi hét 
növénytıl nem messze, a modell üvegházban. A monitorozott növények a 
kamerától 55 cm-re voltak elhelyezve, 14 pixel 1 cm-nek felel meg. A három 
kiválasztott paradicsomról készített felvételek a növénycsoportra írt algoritmus 
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szerint kerültek kiértékelésre. A felvételek elkészítésekor a 7 kontrol növény 
hasonló magasságú szárairól levágott leveleinek friss tömege Sartorius M40 
mérleggel került meghatározásra. A mérésenként levágott 7 levél egy 
szárítószekrényben kiszáradt, majd teljesen száraz állapotban újra mérésre kerültek. 
A hét levél átlagos nedvességtartalma került összehasonlításra a kamera által mért 
átlagos lehajlással. 

A kísérlet a 3.1 fejezetben leírt világítás mellett, éjfélkor kezdıdött, a növények 
15:20-kor történı öntözése után, Vízfelvételük közben óránként több kép is 
készült. A nappali idıszakban a növények a mesterséges világítás mellett 
természetes szórt fényt is kaptak. A levegı relatív nedvességtartalma és 
hımérséklete lent, a növények cserepeinél kerültek mérésre, a fenti hımérséklet a 
lombozat tetejével egy magasságban, a cserepekhez képest 60 cm-el feljebb 
mutatják a levegı hımérsékletét a modell növényházban. A növényházban a 
levegı hımérséklete 28-32 °C között változott (35. ábra), a nedvességtartalma 39-
46% között mozgott a kísérlet közben (36. ábra). 

 

 

35. ábra A levegı hımérséklete a model növényházban 
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36. ábra A levegı relatív nedvességtartalma a cserepeknél 

 

A kiértékelés módja: 

A vizsgált paradicsomokról készült képek és elkészítési idejük a 37. ábrán láthatók. 
A 37. és 38.a. ábrákon a feldolgozás elıtti, a 38.b.. ábrán a feldolgozott kép látható. 
A képek kiértékelése a kísérletet követıen automatikusan történt, az összes kép az 
elızıekben vázolt növénycsoporthoz írt algoritmussal, egyforma paraméterekkel 
került kiértékelésre. 

 

 

 

            0:05                 9:00                11:00              14:00               16:00 

37. ábra  Paradicsomról készített felvételek öntözés (15:20) elıtt és után 



58 
 

 

 38.a. ábra  Paradicsomról készített kép 

 

 

 

38.b. ábra  Levél [piros] és szár [zöld] pontokra osztott kép. Levél él pontok barna, 
szár él pontok kék színőek 
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A kísérlet tetszıleges képei kézi üzemmódban is kiértékelhetık, a korábban leírt 
infó ablak segítségével (39. ábra). 

 

 

 39. ábra  A mérések értékelése kézi üzemmódban. 

 

Egérrel a képen mozogva az aktuális pixel körüli irány jelenik meg az 
infóablakban. A képen az egér a fekete karikában volt 

 

3.6. Növény leveleinek cirkuláris mozgása 

A cirkuláris mozgás mérésével a növény mozgása számszerősíthetı. A kísérletben 
uborka öntözést követı pár órás mozgása és a regenerálódott növény öt napi 
ciklikus mozgása került monitorozásra, a kétféle mozgás összehasonlítása és 
automatikus elkülönítése céljából. A levélzet mozgása fel-le irányú elmozdulás 
alapján, illetve a levelek lehajlásának szögsebességével került meghatározásra. 

Az optikai mérırendszerrel történt kísérletek egy modell üvegházban készültek 
február hónapban. A növényeket közvetlen napfény nem érte, a mesterséges 
világítás reggel 6 és este 8 között kapcsolt be. A tápoldatba mártott 10x10x6 cm-es 
mérető kıgyapot kockába ültetett uborkák Szentesen, fóliasátorban fejlıdtek. A 
kísérlet négy leveles korban kezdıdött. 
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3.7. Interaktív öntözés 

A kísérlet során a USRobotics 640x480 felbontású 24 bites színes kamera 50 cm 
távolságról monitorozott három, egymás melletti paprikát (40. ábra), illetve 
hasonló kísérletben paradicsomokat, lásd késıbbiekben (92. ábra). A 40. és 41. 
ábrákon az algoritmus szerint megfelelı és nem megfelelı állapotban levı paprikák 
csoportjai láthatók. A képeken 15 pixel 1 cm-nek felel meg. 

 

   

40. ábra  Elfogadható levél lehajlás 

 

 

41. ábra  Nem elfogadható levél lehajlás 

 

A monitorozás révén az öntözés közvetlenül a növényrıl nyert információ alapján 
szabályozható. A növények mögött fehér színő papírlapok biztosították az egységes 
hátteret.  
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Az irányító berendezés részét képezı mérırendszer személyi számítógépbıl, egy 
ahhoz csatlakoztatott digitális kamerából, és egy képelemzı rendszerbıl áll. A képi 
adatgyőjtés a korábban leírtak szerint történt.  

A kamera által készített képeket az algoritmus értékeli, és meghatározza a levél és 
szárlehajlás együttes értékét. Amikor az aktuális lehajlás eléri az adott növényre 
elıre meghatározott megengedett határértéket, akkor a szabályzó bekapcsolja a 
vízszivattyút. A cserepek feletti perforált öntözıcsıbe a számítógéphez kapcsolt 
szivattyú juttatja a vizet (42. ábra). 

 

 42. ábra  Az automatikus öntözés mőködése 

Digitális 
kamera 

Paprika 

Vízszívattyú         Víztartály                      Számítógép 

Adatgyőjtés 

Öntözés 

relé 
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4. EREDMÉNYEK 

Ez a fejezet a kidolgozott algoritmusokkal elvégzett kísérletek eredményeit, azok 
értékelését, és az azokra tett megállapításokat tárgyalja. 

4.1. Uborkák vizuális összehasonlítása lombozat lehajlás alapján 

A szentesi Árpád Agrár Rt fóliasátrában természetes világítás mellett fehér háttér 
elıtt kb. 1 méterrıl-oldalról készültek képek uborkákról. A 43. ábrán levı növény 
egyike volt azoknak az uborkáknak a sorban, melyeknek levelei a többségtıl 
meredekebben lefelé hajlottak. A 44. ábra a sorban egészségesebbnek tőnı 
uborkákat mutatja. 

A levél és szár lehajlás a 43. ábrán a vízszintestıl számítva 62°, a 44. ábrán 45°, a 
17° különbség szabad szemmel is jól látható. Megfigyelhetı a különbség a két kép 
térkitöltöttsége között is. 

 

     

 43. ábra  Lefelé nézı levélzet   44. ábra  Átlagos levélzet 

 

A 45. ábrán a képfeldolgozó eljárás az átlagos levélzető uborkáról alkotott rajza és 
értékelése látható, különbözı árnyalattal jelölve a szárakat és leveleket. A levelek 
körüli apró irányvektorok fekete pálcikákkal jelölve láthatók az 45. és 46. ábrák 
jobb alsó nagyított részén. A kijelölt területre vonatkozó lehajlást a pálcikák átlagos 
iránya adja. A levél lehajlás 44° volt a vízszinteshez képest. Az 46. ábrán a 
képfeldolgozó program a meredeken lehajló levelő uborkáról alkotott rajza és 
értékelése látható, különbözı árnyalattal jelölve a szárakat és leveleket. Levél 
lehajlás 62° volt a vízszinteshez képest. 

A kísérlet során fóliasátorban, természetes fényviszonyok között készült felvételek 
alapján a képfeldolgozó algoritmus elkülönítette a fonnyadt uborkát az 
egészségestıl. Tapasztalati úton szemlátomást kedvezıtlen állapotúnak ítélhetı 
uborka levélzete 18°-kal, azaz kb. 30 %-al hajlott lejjebb a kedvezı állapotúnak 
ítélhetıhöz képest. 
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 45. ábra  Jó állapotban levı uborkák levélzete 

 

 

 

 46. ábra  Meredeken lefelé hajló levélzet 
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4.2. Paradicsom lombozat lehajlása és nedvességtartalma közti kapcsolat 

A digitális kamerával történt kísérletek egy számítógéphez kapcsolt modell 
üvegházban készültek a 3.5. fejezetben leírtak szerint. A kísérlet célja nem az egyes 
növények vagy levelek, hanem növény- illetve levélcsoport vizsgálata volt. A 
kísérletben szereplı tíz tı paradicsomot közvetlen napfény nem érte, mesterséges 
világítás mellett a növények szobahımérsékleten, hasonló körülmények között 
fejlıdtek. A kísérlet során három véletlenszerően kiválasztott paradicsomról 
készültek felvételek, úgy, hogy azok alsó kétharmada szerepel a képeken. 

A három kiválasztott növényen kívül a megmaradt hét kontrolnövény alulról 
számítva az 5. illetve 6. száron levı leveleinek a nedvességtartalma szárítószekrény 
segítségével került meghatározásra. A levelek nedvességtartalom mérése 
kontrolnövényen történt, hogy a levelek levágása ne befolyásolja a kamerával mért 
növények élettani tulajdonságait. A kísérlet 24 órája alatt egy-egy mérés 
alkalmával az alábbiak kerültek meghatározásra egyidıben: 

• A monitorozott csoportban levı paradicsomok leveleinek lehajlásmérése 
képfeldolgozással, ROI-n belüli terület átlagos lehajlása 

• A kontrol csoportban levı hét paradicsom egy-egy levele alapján a csoport 
átlagos nedvességtartalma 

A kísérlet célja a mért értékek alapján a nedvességtartalom meghatározása a 
lehajlásból, illetve a lehajlás mérés kalibrálása, különös tekintettel az öntözés 
számára érdekes kialakuló vízhiány idıszakára. 

4.2.1. A paradicsom levelinek mért tömege és nedvességtartalma 

Az 1. táblázat az öntözés elıtti frissen levágott és megmért, illetve a kiszárított 
levél tömegét mutatja. Az öntözés utáni mérések eredményei a 2. táblázatba 
kerültek. A számított nedvességtartalom a 3. táblázatban található. 

 

 1. táblázat Az öntözés ( 15:20 ) elıtti tömegmérések 

idı 
[éjféltıl 
eltelt óra, 
perc] 

mérendı levél tömege, 
alulról az 5-6. száron 1 2 3 4 5 6 7 átlag

0:00 friss tömeg [g] 0,374 0,393 0,255 0,396 0,347 0,418 0,298 0,354

 kiszárított tömeg [g] 0,049 0,040 0,029 0,081 0,045 0,059 0,061 0,052

 kiszárított / friss 0,131 0,102 0,114 0,205 0,130 0,141 0,205 0,147

          

7:45 friss tömeg [g] 0,393 0,355 0,255 0,424 0,375 0,203 0,286 0,327

 kiszárított tömeg [g] 0,050 0,043 0,031 0,080 0,049 0,032 0,055 0,049
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 kiszárított / friss 0,127 0,121 0,122 0,189 0,131 0,158 0,192 0,148

          

11:00 friss tömeg [g] 0,385 0,345 0,164 0,376 0,383 0,457 0,380 0,356

 kiszárított tömeg [g] 0,060 0,040 0,022 0,080 0,060 0,069 0,074 0,058

 kiszárított / friss 0,156 0,116 0,134 0,213 0,157 0,151 0,195 0,160

          

13:15 friss tömeg [g] 0,330 0,123 0,144 0,376 0,276 0,195 0,283 0,247

 kiszárított tömeg [g] 0,049 0,016 0,019 0,080 0,041 0,037 0,059 0,043

 kiszárított / friss 0,148 0,130 0,132 0,213 0,149 0,190 0,208 0,167

          

15:00 friss tömeg [g] 0,335 0,435 0,404 0,357 0,337 0,410 0,291 0,367

 kiszárított tömeg [g] 0,059 0,054 0,054 0,075 0,059 0,069 0,062 0,062

 kiszárított / friss 0,176 0,124 0,134 0,210 0,175 0,168 0,213 0,171

 

 2. táblázat Az öntözés utáni mérések 

idı 
[éjféltıl 
eltelt óra, 
perc] 

mérendı levél 
tömege, alulról a 6. 
száron 1 2 3 4 5 6 7 átlag

15:30 friss tömeg [g] 0,215 0,296 0,269 0,272 0,212 0,288 0,192 0,249

 kiszárított tömeg [g] 0,039 0,037 0,036 0,053 0,039 0,049 0,039 0,042

 kiszárított / friss 0,181 0,125 0,134 0,195 0,184 0,170 0,203 0,170

          

15:49 friss tömeg [g] 0,248 0,311 0,288 0,291 0,253 0,290 0,189 0,267

 kiszárított tömeg [g] 0,042 0,040 0,040 0,056 0,041 0,045 0,038 0,043

 kiszárított / friss 0,169 0,129 0,139 0,192 0,162 0,155 0,201 0,164

          

16:00 friss tömeg [g] 0,291 0,376 0,346 0,444 0,273 0,369 0,242 0,334

 kiszárított tömeg [g] 0,051 0,049 0,049 0,081 0,044 0,063 0,047 0,055

 kiszárított / friss 0,175 0,130 0,142 0,182 0,161 0,171 0,194 0,165

          

16:30 friss tömeg [g] 0,272 0,164 0,371 0,405 0,300 0,316 0,282 0,301

 kiszárított tömeg [g] 0,049 0,022 0,051 0,072 0,049 0,047 0,054 0,049

 kiszárított / friss 0,180 0,134 0,137 0,178 0,163 0,149 0,191 0,162
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16:50 friss tömeg [g] 0,129 0,373 0,216 0,200 n.a. 0,152 0,130 0,294

 kiszárított tömeg [g] 0,020 0,047 0,030 0,036 n.a. 0,026 0,025 0,028

 kiszárított / friss 0,155 0,126 0,139 0,180 n.a. 0,171 0,192 0,140

          

21:43 friss tömeg [g] 0,113 0,169 0,200 0,166 0,100 0,137  n.a. 0,252

 kiszárított tömeg [g] 0,017 0,023 0,027 0,029 0,014 0,023 n.a. 0,021

 kiszárított / friss 0,150 0,136 0,135 0,175 0,140 0,168 n.a. 0,132

Meghatároztam a mérésenként levágott hét levél szárazanyagtartalmának az 
átlagát, és szórását: 

                      

ahol n a minták száma, hét. Az utolsó két mérési idıpontokban 1-1 levél hibás 
mérése miatt a minták száma n=6. 

 

 3. táblázat A paradicsom leveleinek nedvességtartalma %-ban  

 
Idı 
[óra:perc] 1.növény 2.növény 3.növény 4.növény 5.növény 6.növény 7.növény  átlag szórás 

0:00 86,90 89,82 88,63 79,55 87,03 85,89 79,53  85,33 4,16 
7:45 87,28 87,89 87,84 81,13 86,93 84,24 80,77  85,15 3,13 

11:00 84,42 88,41 86,59 78,72 84,33 84,90 80,53  83,98 3,34 
13:15 85,15 86,99 86,81 78,72 85,14 81,03 79,15  83,28 3,56 
15:00 82,39 87,59 86,63 78,99 82,49 83,17 78,69  82,85 3,40 
15:30 81,86 87,50 86,62 80,51 81,60 82,99 79,69  82,97 2,99 
15:49 83,06 87,14 86,11 80,76 83,79 84,48 79,89  83,61 2,64 
16:00 82,47 86,97 85,84 81,76 83,88 82,93 80,58  83,49 2,26 
16:30 81,99 86,59 86,25 82,22 83,67 85,13 80,85  83,81 2,24 
16:50 84,50 87,40 86,11 82,00 n.a. 82,89 80,77  83,95 2,52 
21:43 84,96 86,39 86,50 82,53 86,00 83,21 n.a  84,93 1,70 

 

A 3. táblázatból látható, hogy a kontrolnövények csoportjáról egyidıben levágott 
levelek nedvességtartalma tág határok között változott. A levelek 
nedvességtartalma az átlaghoz eltérı mértékben korrelálnak, R=0,07-0,78, 
átlagosan R=0,43. Az öntözés után mért nedvességratalmak szórása kisebb volt, 
mint öntözés elıtt. A legnagyobb szórás a kísérlet kezdetén, éjfél körül volt, amikor 
a növények cirkuláris mozgása élénk.  

A nedvességtartalom idıbeni változását az 47. és az 48. ábrák szemléltetik. Az 47. 
ábrán a kontrolnövényekrıl idınként levágott levelek száraz és nedves tömegébıl 

szórás (Standard deviation) =  



68 
 

Idı[óra:perc] 

Mért levél nedvességtartalom [%] 

mért nedvességtartalom látható, növényenként eltérı színnel jelölve. Az 47. ábrán 
látható, hogy a hasonló körülmények között fejlıdı növények levél 
nedvességtartalma növényenként, és egy-egy növényen belül is eltért. Ennek egyik 
oka az lehetett, hogy egy növényen más-más levelek nedvességtartalma került 
meghatározásra. Másrészt a növények mindegyike különbözıképpen reagálhatott a 
kialakult stresszhelyzetre.  

Egy növényen mért levél nedvességtartalom érték egy mérés alkalmával egy 
levélre vonatkozik. A kísérlet során ez az érték nem a növény, hanem a 
növénycsoport egy leveleként került feldolgozásra, az egyes növények 
nedvességtartalmával jelen kísérlet nem foglalkozik. 

 

 

 

 

47. ábra  Nedvességtartalom az idı [óra:perc] függvényében 

 

A hét kontrolnövény mindegyikérıl egyidıben levágott 1-1 levélbıl számolt, 
idıpontra vonatkozó átlagos, növénycsoportra vonatkozó nedvességtartalom az 48. 
ábrán látható.  
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Idı[óra:perc] 

Idı[óra:perc] 

Kontrol növénycsoport átlagos nedvességtartalma [%] 

Öntözés, 15:20 

                      11,3° 
 
 
7,2° 
 

 

 

48. ábra  Nedvességtartalom az idı [óra:perc] függvényében, 95%-os konfidencia 
intervallummal 

 

Az 49. ábrán a képfeldolgozással mért levél, és levél szár együttes lehajlás, ill. a 
nedvességtartalom szórás értékei láthatók, az idı függvényében.  

 

 

 49. ábra  A paradicsom leveleinek lehajlása, ill. a levelek és szárak együttes 
lehajlása a tömegmérés idıpontjaiban 
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A kapott eredményekbıl megállapítható, hogy a növények csoportjára jellemzı, 
egyidıben mért levél nedvességtartalmak átlaga (48. ábra) a növénycsoporton 
képfeldolgozással mért levél lehajláshoz (49. ábra) hasonló módon változott. Az 
50. ábrán az öntözési menetrend található. 
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50. ábra  Öntözési menetrend a kísérlet alatt 

 

A kísérletbıl kitőnt az is, hogy a levél és a levél és szár együttes lehajlása 
hasonlóan változik. A paradicsom szárak a mért lehajlást azért is befolyásolják, 
mert az algoritmus a növény közel függıleges, vízhiányra viszonylag érzéketlen 
irányú törzsét is szárnak véli.  

A továbbiakban a nedvességtartalom mért értékei az egy idıben mért hét levélbıl 
számított átlagos nedvességtartalmra vonatkoznak.  

A kísérlet az öntözés elıtti és utáni idıszakra bontható, amikor a növény 
nedvességtartalma csökken illetve növekszik.. Az öntözés szempontjából az elıbbi 
a meghatározó, ezért a kísérlet az öntözést megelızı idıszakkal foglalkozik 
részletesebben. 

4.2.2. A paradicsom leveleinek lehajlása és nedvességtartalma 

A levelek nedvességtartalmának lehajlás alapján történı méréséhez kidolgoztam 
egy értékelı módszert, amivel a paradicsomokon elvégzett mérések értékelhetık, 
validálhatók. A levelek lehajlásából meghatároztam a levelek nedvességtartalmát 
az öntözés elıtti és utáni idıszakban. A lehajlás nedvességtartalom függvény 
segítségével a mért lehajlás értékeket átszámítottam nedvességtartalom értékekre, 
és meghatároztam a számított és a mért nedvességtartalom értékek közti 
korrelációt. A kapott függvény a vizsgált növénycsoportra érvényes. Ezzel a 
módszerrel más növénycsoport lehajlás nedvességtartalom összefüggése is 
meghatározható. A módszer alkalmazása a továbbiakban kerül bemutatásra.  
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Levél lehajlás [°] 

Nedvességtartalom [%] 

Az 51. ábrán 11 mérés eredménye látható. Egy-egy mérés alkalmával a levél 
lehajlás képfeldolgozással került meghatározásra. 

A felvételek a növénycsoporthoz írt algoritmussal kerültek feldolgozásra, az 
eredmények (51-55 ábrák) az egész képre vonatkozó levél lehajlásra vonatkoznak.  

 

51. ábra Levél lehajlás az idı függvényében 

 

A mért értékek segítségével elkészíthetı egy idıtıl független grafikon (52. ábra), 
ahol a nedvességtartalom a levél lehajlás függvényében jelenik meg. Minden 
ponthoz egy képfeldolgozással mért lehajlás, és hét levélbıl számított átlagos 
nedvességtartalom tartozik, 95%-os konfidencia intervallummal. A két jellemzı 
közötti összefüggés segítségével a levél lehajlásából meghatározhatóvá válik a 
nedvességtartalom. Az öntözés elıtti és utáni pontokra Microsoft Excel 
programmal készült az illesztett függvény. 

  

 52. ábra  A hét levélen mért átlagos nedvességtartalom a levél lehajlás 
függvényében 
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Az illesztett függvény egyenlete és a korrelációs kofficiens négyzete az ábrán 
látható, ahol: 

 

x értékek a levéllehajlást, 

y értékek a nedvességtartalmat jelzik, 

R
 a levéllehajlás és a nedvességtartalom közötti korrelációs kofficiens. 

Az öntözést követı fél óráig hasonlóan változott a lehajlás és a nedvességtartalom, 
a következı idıszakban a növény levelei gyorsabban emelkedtek, mint ahogy a 
nedvességtartalmuk nıtt. Ezért célszerőnek tőnt az öntözés elıtti és utáni méréseket 
külön-külön is értékelni. Az utolsó két mérés között a lehajlás alig változott, 
miközben a levelek nedvességtartalma tovább nıtt.  

Az 53. ábrán a vizsgált paradicsom növények láthatók öntözés elıtt, és után. A 
cserepek felett található levelek átlagos lehajlása a képek alapján került 
meghatározásra. 

 

  

53. ábra  Levél lehajlás öntözés elıtt és után 

 

Az öntözés elıtti mérések eredményei a 54. ábrán láthatók. A kísérlet 9. és 11. 
mérései között az öntözés után regenerálódó növények mozgása kevésbé függött a 
levelek nedvességtartalmától (55. ábra). 

 
R= 
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Levél lehajlás [°] 

Levél lehajlás [°] 

 

 

54. ábra Levél lehajlás – nedvességtartalom függvény öntözés elıtt 

 

A levelek lehajlása arányosan változik az egyre csökkenı nedvességtartalommal. 
Az öntözés utáni telítıdési szakaszban a levelek gyorsabban emelkednek mint 
ahogy a nedvességtartalom nı. Célszerő az öntözés elıtti és utáni szakaszt külön-
külön vizsgálni. 

 

  

 

55. ábra Öntözés utámi levél lehajlás – nedvességtartalom függvény 

 

A kísérlet kezdetétıl az öntözés idıpontjáig öt mérés készült, eközben a levélzet 
egyre lejjebb hajlott, a növény szemmel láthatóan kedvezıtlenebb helyzetbe került. 
Öntözés után a 6-8. mérések között a levélzet folyamatosan emelkedett, a növény 
állapota a felvételek alapján javult. Végül a 9-11 mérések között a levelek 
emelkedése elérte maximumát. Az utolsó elıtti és az utolsó mérés között a levél 
lehajlás alig változott, de a nedvességtartalom jelentısen nıtt. 

Nedvességtartalom [%] 

Nedvességtartalom [%] 
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Az egyes mérési tartományokban a lehajlásra illesztett nedvességtartalom függvény 
és a paradicsom leveleken mért nedvességtartalom illesztési pontossága validálja a 
mérést. 

A kísérlet eredményei szerint fokozódó vízhiány idıszakában szorosabb az 
összefüggés a levél lehajlás és a levelek nedvességtartalma között, mint a teljes 
mérési tartományban, vagy a víz felvétel közben. A levél lehajlásból számított levél 
nedvességtartalom mérés szárazabb levélzet esetén pontosabb eredményt ad. A 
kialakuló szárazság stressz mértékének megállapítására pontosabban használható 
az összefüggés, mint a stresszt követı idıszakban történı levél nedvességtartalom 
becslésre. 

Meghatároztam a nedvességtartalom és a levél lehajlás változásait a kísérlet során a 
vízszinteshez legközelebbi legkedvezıbb, és az attól leginkább eltérı 
legkedvezıtlenebb állapotok között. 

A legkedvezıbb állapothoz tartozó legkisebb lehajlás -49,88°, az öntözés elıtti 
legnagyobb lehajlás -61,2°. A szélsıértékek között 22,7%-os különbség adódott. E 
közben a nedvességtartalom, 85,33%-ról 82,85%-ra. 2,91%-ot változott. 

Az öntözés elıtti 15 órás idıszakban 2,91%-os nedvességtartalom váltrozáson 
belül a nedvességtartalom és a levél lehajlása közti összefüggés: 

y = 241x + 97,57,  

R2=0,961 

 A lehajlás mérése három növény együttes vizsgálatán alapul, úgy, hogy levélzetük 
összeért. 

 

4.2.3. A paradicsom szár lehajlása és a levelek nedvességtartalma 

Az elıbbi fejezetben ismertetett kísérlet során mért nedvességtartalom paradicsom 
szár lehajlásával került összehasonlításra. Az eredmények a 60. ábrán látható, x-el 
jelölt szár részre vonatkoznak. Az algoritmus a talált éleket három színnel jelzi: 0-
30° zöld, 30-60° kék, 60-90° piros. A 56-57. ábrákon a feldolgozott képekbıl 
kapott grafikonok láthatók. 
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 56. ábra  A vizsgált paradicsom szár lehajlása öntözés elıtt 

 

 

57. ábra  A vizsgált paradicsom szár lehajlása öntözés után 

 

 

58. ábra  Paradicsom szár lehajlása az idı függvényében, teljes mérési 
tartományban 
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Szár lehajlás [°] 

Nedvességtartalom [%] 

Nedvességtartalom [%] 

 

 

59. ábra Szár lehajlás – nedvességtartalom függvény a teljes mérési tartományban 

 

 

 

 

 

60. ábra  Paradicsom szár lehajlása az idı függvényében, öntözés elıtt 
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Szár lehajlás [°] 

Nedvességtartalom [%] 

  

 

61. ábra Szár  lehajlás – nedvességtartalom öntözés után 

 

A kísérlet eredményei szerint a fokozódó vízhiány idıszakában szorosabb az 
összefüggés a szár lehajlás és a levelek nedvességtartalma között, mint a teljes 
mérési tartományban, vagy a víz felvételt követı idıszak közben.  

A szár lehajlásból számított levél nedvességtartalom mérés szárazabb levélzet 
esetén pontosabb eredményt ad. A kialakuló szárazság stressz mértékének 
megállapítására pontosabban használható az összefüggés, mint a stresszt követı 
idıszakban történı nedvességtartalom becslésre. 

A vizsgált szár mozgása kismértékben eltér a levelek mozgásától. A 8. mérés 
alkalmával a szár lassabban regenerálódott, mint a levelek. A levelek méréséhez 
hasonlóan, az utolsó elıtti és az utolsó mérés között a szár iránya és magassága alig 
változott, közben a nedvességtartalom növekedett. 

A szár iránya és a nedvességtartalom között az elvégzett kísérlet alapján az 
összefüggés lineáris, csakúgy mint KURATA és YAN (1996) által meghatározott 
paradicsom szár és növény vízpotenciál összefüggés. 

A bemutatott eljárással meghatároztam paradicsom leveleinek nedvességtartalma 
és a szár egy tetszıleges, jól megfigyelhetı szakaszán mérhetı lehajlás közötti 
összefüggést az öntözés elıtti és utáni idıszakban. A mérési tartományokban a szár 
szakasz lehajlásából meghatározható a levélzet nedvességtartalma, illetve az 
eredmény várható pontossága. 

 

4.2.4. Paradicsom szár függıleges irányú mozgása és a levelek nedvességtartalma 

Az elıbbi fejezetben ismertetett kísérlet során mért nedvességtartalom paradicsom 
szár lehajlásával került összehasonlításra. Az eredmények a 56. ábrán látható 
kézzel kijelölt szár szakasz irányára vonatkoznak.  
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Növénycsoport monitorozásakor gyakran elıfordul, hogy a megfigyelt szárat egy-
egy méréskor eltakarja egy levél, vagy arra a helyre ahol korábban a mért 
növényrész volt, egy másik növényrész is kerül. A szár vizsgálatánál ROI 
kijelöléskor figyelni kell, hogy a megfigyelt növény rész a növény mozgása során 
ne kerüljön a ROI-n kívülre, illetve a ROI-n kívüli területrıl más növény rész ne 
lógjon bele a ROI-ba. 

A 56. ábrán látható szár kék x-szel jelölt pontja a talált élpontok átlagos vízszintes 
és függıleges irányú összetevıibıl kapott pont. A kísérletben a vizsgált szár 
hosszirányban merıleges a kamera tengelyére. A szár szakaszt homogén sőrőségő 
rúdnak feltételezve, az élpontok átlagos magassága megegyezik a szár szakasz 
súlypontjának függıleges irányú összetevıjével. Az élpontok vízszintes és 
függıleges összetevıinek átlagaiból számított pont alapján került meghatározásra a 
szár magassága. 

A 62-65 ábrák az elmozdulás és a nedvességtartalom változását mutatják a kísérlet 
közben, illetve a nedvességtartalmat az elmozdulás függvényében, különbözı 
mérési tartományokban. 

 

 

62. ábra  Paradicsom szár magassága az idı függvényében, a teljes mérési 
tartományban 

 

 

Öntözés 
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Szár mozgás [cm] 

Nedvességtartalom [%] 

Szár mozgás [cm] 

Nedvességtartalom [%] 

  

63. ábra Szár magasság– nedvességtartalom a teljes mérési tartományon belül 

 

 

 

 

  

 

64. ábra Szár magasság– nedvességtartalom öntözés elıtt 
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Szár mozgás [cm] 

Nedvességtartalom [%] 

  

65. ábra Szár magasság– nedvességtartalom függvénye öntözés után 

 

Hasonlóan a szár lehajlás méréséhez, a kísérlet eredményei szerint a fokozódó 
vízhiány idıszakában szorosabb az összefüggés a szár magassága és a levelek 
nedvességtartalma között, mint a teljes mérési tartományban, vagy a víz felvételt 
követı idıszak közben.  

A szár mozgása közben mért irány-nedvességtartalom és magasság-
nedvességtartalom függvények hasonlóan változtak (60. és 64. ábrák). Mindkét 
módszer esetében a szárazabb levélzet esetén pontosabb az eredmény.  

Az eredményekbıl megállapítható, hogy a vizsgált szár magassága és iránya 
hasonlóan változik, de kismértékben eltér a levelek mozgásától. A 8. mérés 
alkalmával a szár lassabban regenerálódott, mint a levelek. A levelek méréséhez 
hasonlóan, az utolsó elıtti és az utolsó mérés között a szár magassága alig 
változott, közben a nedvességtartalom növekedett. A kialakuló szárazság stressz 
mértékének megállapítására pontosabban használható az összefüggés, mint a 
stresszt követı idıszakban történı szár nedvességtartalom becslésre.  

A szár magasság és a nedvességtartalom között az elvégzett kísérlet alapján az 
összefüggés lineáris, csakúgy mint SEGINER és társai (1992) által meghatározott 
paradicsom levélvég magasság és növény vízpotenciál összefüggés.  

A bemutatott eljárással meghatároztam paradicsom leveleinek nedvességtartalma 
és egy jól látható, takarásban nem levı szár szakasz magasságváltozása közötti 
összefüggést öntözés elıtti és utáni idıszakban. A mérési tartományokban a szár 
lehajlásból meghatározható a levélzet nedvességtartalma, illetve az eredmény 
pontossága. 
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Levél és szár együttes lehajlása [°] 

Levél és szár együttes lehajlása [°] 

Nedvességtartalom [%] 

4.2.5. A paradicsom leveleinek és szárainak együttes lehajlása és a levelek 

nedvességtartalma 

A kísérlet a 4.2. fejezet elején leírtak szerint történt, az eredmények az egész képre 
vonatkozó levél lehajlásra vonatkoznak. A 66-68 ábrákon a mért levél és szár 
lehajlás idı szerinti változása, illetve a nedvességtartalom - lehajlás függvény 
látható. 

 

 

 

 66. ábra  A mért nedvességtartalom a levél és szár lehajlás függvényében, a teljes 
mérési tartományban 

 

 

 

 

 

67. ábra  A mért nedvességtartalom a levél és szár lehajlás függvényében, öntözés 
elıtt 
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Levél és szár együttes lehajlása [°] 

Nedvességtartalom [%] 

 

 

 

 

 

 

68. ábra  A mért nedvességtartalom a levél és szár lehajlás függvényében, öntözés 
után 

 

Az utolsó elıtti és az utolsó mérés között a levél és szár együttes lehajlás alig 
változott, de a nedvességtartalom jelentısen nıtt.  

A Fokozódó vízhiány idıszakában szorosabb az összefüggés a levél és szár 
együttes lehajlás és a levelek nedvességtartalma között, mint a teljes mérési 
tartományban, vagy a víz felvétel idıszakában. A levél és szár együttes lehajlásból 
számított levél nedvességtartalom mérés szárazabb levélzet esetén pontosabb 
eredményt ad. 

A bemutatott eljárással meghatároztam paradicsom leveleinek nedvességtartalma 
és leveleinek illetve szárainak együttes lehajlása közötti összefüggést. Az öntözés 
elıtti és utáni mérési tartományokban a levél és szár együttes lehajlásból 
meghatározható a levélzet nedvességtartalma, illetve az eredmény várható 
pontossága. A lehajlás mérése három növény együttes vizsgálatán alapul úgy, hogy 
levélzetük összeért. 

Az elvégzett mérések alapján a növények levél és szár együttes lehajlása fokozódó 
vízhiány mellett 11 órán keresztül 4,75°-ot csökkent, ami 0,43°/órás 
szögsebességnek felel meg. E közben a levelek nedvességtartalma 0,12%/órával 
csökkent. 
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Az öntözés elıtti utolsó négy órában 4,52°-ot csökkent a lehajlás, amibıl a levél és 
szár együttes lehajlásának szögsebessége 1,13°/óra, a levelek nedvességtartalma ez 
idı alatt 0,28%/órával csökkent. 

 

Nedvességtartalommal kapcsolatos mérések összefoglaló értékelése 

A 4.2. fejezetben bemutatott mérések alapján meghatároztam egy három növénybıl 
álló összeérı levélzető csoport levél illetve levél és szár együttes lehajlását, és 
összehasonlítottam hasonló körülmények közt levı kontrolnövények leveleinek 
nedvességtartalmával. Az általam kidolgozott képfeldolgozó eljárással mért levél, 
szár, levél és szár együttes lehajlás és a leveleken mért nedvességtartalom 
segítségével meghatároztam a vizsgált csoportra vonatkozó lehajlás-
nedvességtartalom függvényeket különbözı mérési tartományokban. 

A kidolgozott lehajlás-nedvességtartalom vizsgálat más növénycsoporton is 
elvégezhetı általános értékelési módszer, mellyel a növény vagy növénycsoport 
szárazságstressz mértéke különbözı mérési tartományokban objektíven mérhetı, 
validálható.  

A csoport kialakítása a termesztési igények szerint változtatható A kidolgozott 
lehajlás méréssel és lehajlás-nedvességtartalom vizsgálattal a növénycsoport 
nedvességtartalma megbecsülhetı. 

Az ismertetett mérési eljárással meghatároztam a lombozat lehajlását, ami a 
vizsgált növénycsoportra jellemzı. A lehajlás idıbeni változása általánosabb 
paraméter, mint a lehajlás, mert a lehajlás levelenként, levélrészenként, és 
szárszakaszonként különbözı lehet, a lehajlás változása egységesebb. 

Az elvégzett mérések közül a célkitőzésekben megfogalmazott igényeknek az 
egyszerősége és automatizálhatósága miatt leginkább a szár és levél együttes 
lehajlás mérése felel meg. 

Meghatároztam a nedvességtartalom és a levél szár együttes lehajlás változásait a 
kísérlet során a vízszinteshez legközelebbi legkedvezıbb, és az attól leginkább 
eltérı legkedvezıtlenebb állapotok között. 

A legkedvezıbb állapothoz tartozó legkisebb lehajlás -53,92°, az öntözés elıtti 
legnagyobb lehajlás -63,19°. A szélsıértékek között 17,2%-os különbség adódott. 
E közben a nedvességtartalom, 85,33%-ról 82,85%-ra. 2,91%-ot változott. 

Az öntözés elıtti 15 órás idıszakban 2,91%-os nedvességtartalom váltrozáson 
belül a nedvességtartalom és a levél szár együttes lehajlása közti összefüggés: 

y = 294x + 101.4,  

R2=0,939. 
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4.3. Cirkuláris mozgás nyomonkövetése uborka esetén 

A kísérlet során uborka növény öntözést követı öt napos cirkuláris fel-le mozgása 
került kiértékelésre. Uborka levélzetének monitorozásához a teljes növényrıl 
készültek felvételek, a képeken 15 pixel 1 cm-nek felel meg. Az uborkák melletti 
támasz jól látható a képeken, és az uborka levélzete közelében látható fekete 
mőanyag támasztó sötét pontjai kismértékben a mért eredményeket is 
befolyásolják, mert az eljárás nem tesz különbséget támasz és növény között. A 
növények szobahımérsékleten fejlıdtek. A reggel kilenckor történt nitrogén dús 
fertikállal kevert öntözıvíz kijuttatása után az uborka regenerálódott. A 
hımérséklet 27 °C - 33 °C között, a relatív nedvességtartalom 39% – 48% között 
változott. A 69-71. ábrákon a kamera által elmentett képek láthatók, valamint a 
képbıl számított hisztogram. 
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 69. ábra  Uborkapalánta és a képhez tartozó hisztogram negyed órával az öntözés 
után 
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 70. ábra  Uborkapalánta és a képhez tartozó hisztogram 34 órával az öntözés után 
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 71. ábra  Uborkapalánta és a képhez tartozó hisztogram 48 órával az öntözés után 

 

Az 69. és 70. ábra között a levelek helyzete az öntözés hatására és a levelek 
természetes mozgása miatt változott, a 70. és 71. ábra között a levélzet napi 
ciklusából adódó kb. 5°-os fel-lemozgás miatti különbség, és a kezdıdı vízhiány 
jelei láthatók. A 72. ábra az uborkáról készített képeket mutatja. 

A 69. ábrán a hisztogram kevés vízszintes közeli irányt tartalmaz, viszont 90°-hoz 
(függıleges) közelítı élekbıl közel 400 van. Ez utóbbi részben a támasztékból 
adódik. A 70. ábrán a kísérlet során leginkább vízszintes felé irányuló levélzet 
hisztogramja látható. Közel 50 vízszintes (0°) irányú él és a korábbinál kevesebb 
90°-os él található a képen. Többek között ezek az irányok is szerepelnek a 73. 
ábrán látható függvényben, ahol a vízszintes tengelyre a kép elkészítésének ideje 
került.  

A levelek széle környezetében levı élpontoknak nemcsak az iránya, hanem a 
talajtól mért magassága is meghatározható. Mivel a képen az egész növény látható, 
a szélsı pontjainak átlagos magassága a levelek fel-le mozgásával együtt változik. 
Az élpontok növény aljától mért átlagos távolsága a 74. ábrán látható. 
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 72. ábra  Az uborka mozgása a kísérlet során 
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 73. ábra  Levél és szár lehajlás a kísérlet alatt 
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 74. ábra  Az élpontok talajszinttıl mért átlagos magassága a kísérlet alatt 

 

A növény cirkuláris mozgását a levélzet fel-le mozgásának sebességével, és a 
lehajló levelek irányának idıbeli változásával, szögsebességben mértem. 

A kísérlet során az öntözés utáni 22-121 órák között a levélzet napi ciklusán belüli 
maximum minimum értékek közötti elmozdulásból és az ahhoz szükséges idıbıl 
meghatároztam az uborka leveleinek szögsebességét: 0,46 °/óra. A növény 
élpontjainak átlagos fel-le mozgása az öntözés utáni 16-121 órák között a levélzet 
napi cikluson belüli maximum minimum értékek közötti elmozdulásból mérhetı. A 
ciklusonkénti elmozdulásból és az ahhoz szükséges idıbıl számítottam az uborka 
leveleinek átlagsebességét: 1,78 mm/óra. 

Az elvégzett mérések szerint az öntözést követı két és fél órában a szögsebesség 
nyolcszor akkora volt, mint a napi ciklus közben mért átlag, óránként 3,66°-ot 
emelkedtek a levél és szár pontok környezetében mért szögek. Az élpontok 
emelkedését ebben az idıszakban az eljárás nem mutatta egyértelmően, ennek 
egyik oka az lehet, hogy a levélzet eleinte inkább a törzse körül csavarodott, 
vízszintes irányban szélesedett, mint függılegesen emelkedett. 

A vizsgált növény vízhiányt követı öntözés utáni két és fél óra alatt regenerálódott, 
több mint 10°-kal emelkedett a levelek és szárak iránya. A ciklikus mozgás kisebb 
elmozdulást eredményezett, naponta kb. 5°-ot ment fel és le a levélzet, miközben a 
levelek és szárak széleinek a magassága kb. 1,5-2 mm-t csökkent vagy emelkedett 
óránként. 

Az elvégzett kísérletbıl megállapítható, hogy uborka levélzetének ciklikus 
mozgása a levelek és szárak szögsebessége alapján (0,46°/óra) szignifikánsan 
elkülöníthetı a vízhiányból regenerálódó uborka mozgásától (3,66°/óra ). A mért 
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levél és szár együttes szögsebességgel és a függıleges irányú átlagsebességgel 
számszeüsítettem uborkapalánta komfortérzetét, napi cikluson belül. 

 

4.4. Automatikus öntözés 

Ez a fejezet a növénycsoporthoz írt algoritmus felhasználásával levél és szár 
lehajlás alapján végzett öntözés lehetıségeit tárgyalja. A kísérleti növények 
paradicsomok és paprikák voltak. 

4.4.1. Paradicsom automatikus öntözése 

Az 4.2.5 fejezetben leírt kísérletbıl kitőnt, hogy paradicsom leveleinek és szárainak 
lehajlása összefügg a levelek nedvességtartalmával, és feltételezhetıvé vált, hogy a 
bemutatott módszer öntözés vezérlésére is megfelel. 

A kísérlet során a USRobotics 640x480 felbontású 24 bites színes kamera fél 
méteres távolságról monitorozott három, egymás melletti paradicsomot (75. ábra). 
A kb. 90 cm magas növények mögött fehér színő papírlapok biztosították az 
egységes háttért. A képeken a növények felsı fele szerepelt úgy, hogy a növény 
teteje nem látszódott a képeken. 

Az oldalról készített felvételekbıl a növény állapotát több paraméter is leírja, amit 
a bemeneti paraméterekkel illetve a képpel együtt a program tárol. A képfeldolgozó 
eljárás folyamatosan, in vivo és in situ méri a növény növekedésére utaló 
jellemzıket. 

 

 

 

 75. ábra  Öntözött paradicsomok 
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A berendezés döntéshozó képessége a növénycsoport vizsgálatára írt algoritmuson 
alapszik. A képfeldolgozó eljárás fekete fehérre konvertálja a képet, a TAMURA et 
al (1978) által leírt él keresı eljáráshoz hasonlóan megkeresi az él pontokat, és 
kiszámolja az egyes él pontok környezetére jellemzı irányokat. Ezek az irányok 
összefüggnek a levélzet lehajlásával, és ily módon a növény víz-ellátottságának a 
mértékével. A 76-79. ábrákon egy adott iránytartományba nézı élek száma látható 
a növény különbözı vízellátottságú állapotában készített képek alapján. A görbe 
alatti terület súlypontjának vízszintes összetevıje adja a levélzetre jellemzı irányt. 
A képfeldolgozó algoritmus az egy fokonkénti szögtartományokba esı élekbıl 
számolja a hisztogramot. Az öntözést megelızı idıpontban a 76. ábrán a száraz 
paradicsom hisztogramja látható. A [-90 -80] fokos függılegeshez közeli 
szögtartományba közel kétszer annyi él pont esett, mint a vízszinteshez közeli [0 -
10] fokos tartományba, a lehajló levelek miatt. A következı ábrákon az öntözést 
követı idıszakban a paradicsom levélzete regenerálódott, és a levélzet iránya a 
vízszintes felé tolódott. Az öntözés után három órával készített hisztogramot a 79. 
ábra mutatja. 
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 76. ábra  Öntözés elıtti paradicsomról készült él-irány hisztogram 
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 77. ábra   Háromnegyed órával az öntözés után készült él-irány hisztogram 
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 78. ábra  Egy órával az öntözés után készült él-irány hisztogram 
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  79. ábra  Három órával az öntözés után készült él-irány hisztogram 

 

Ha a levél és szár lehajlás meghalad egy igény szerint beállított értéket, az 
öntözıirányító program a felhasználó által megadott idıre bekapcsolja az 
öntözıszivattyút. 

 

Az öntözés irányítása: 

A korábbi 4.2.5. fejezetben leírt kísérletben meghatároztam a vizsgált paradicsom 
csoport lehajlását jól öntözött és vízhiányos állapotban. Az öntözött és az öntözés 
elıtt mért legkisebb és legnagyobb lehajlás irányai között 17% különbség volt (lásd 
a 4.2. fejezet értékelésénél). E közben a nedvességartalom 2.91%-ot változott. 

Ebben a kísérletben hasonló körülmények közt fejlıdı, idısebb paradicsomcsoport 
öntözése volt a cél. A két növénycsoport közti hasonlóság miatt feltételeztem, hogy 
a lehajlás nedvességtartalom függvény ez esetben is lineáris, és a lehajlás-
nedvességtartalom változás arányaiban hasonló. Az öntözést ezért úgy próbáltam 
szabályozni, hogy a korábbi kísérletben mért 17%-os lehajlás változásnál, azaz kb. 
3% nedvességtartalom változásnál ne legyen nagyobb különbség a kezdeti 
jólöntözött és az aktuális állapot között. 
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Elızetes mérések alapján a megöntözött paradicsomok levél és szár együttes 
lehajlása víz felvétel után kerekítve -41° volt. Ehhez képest a 17 %-os lehajlás 
változás kerekítve -48 °-os lehajlást eredményezne. 

A cél tehát az volt, hogy a levél és szár együttes lehajlása a vízszinteshez képest  
-41° és -48 ° között maradjon, ez alatti lehajlás esetén kapcsoljon be az öntözés. 

Az irányító algoritmus úgy lett beállítva, hogy a program az öntözıszivattyút annyi 
idıre kapcsolta be, hogy a paradicsomok 200 gramm vizet kaptak alkalmanként, ha 
a levél és szár lehajlás a vízszinteshez képest -48° alá süllyedt, és a növények az 
elmúlt órában nem kaptak vizet. 

Az automatikus öntözıberendezéssel paradicsomokon végrehajtott kísérletek 
eredményei a 80. és 81. ábrákon láthatók. A mérési eredményekbıl megállapítható, 
hogy a függıleges irányú elmozdulás is támpontot adhat öntözés irányításhoz. Az 
öntözés ideje kizárólag morfológiai úton a lombozat külleme alapján került 
meghatározásra, azzal a kikötéssel, hogy két öntözés közt legalább egy órának el 
kell telni, ami elég idı a növénynek arra, hogy lombozata legalább részben 
regenerálódjon. A mérırendszer paradicsom és paprika növények monitorozására 
került felhasználásra úgy, hogy a levélzet részben takarásban volt. 
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 80. ábra  Levél és szárlehajlás paradicsom esetén 
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 81. ábra  Paradicsomok öntözése a kísérlet alatt 

 

4.4.2. Paprika automatikus öntözése 

A következıkben paprika öntözés szabályozásáról lesz szó. A kísérlet során 
paprikáról készített felvételek alapján történt az öntözés ütemezése. 

A paprikákkal végzett kísérletben 3 paprika volt a modell üvegházban, velük 
szemben 50 cm-re a kamera. A 3 növény 17 cm magas volt, a felsı kétharmaduk 
volt monitorozva (82. ábra). Elızetes mérések alapján az öntözés 11% 
lehajláskülönbégre lett szabályozva, ami a paradicsomnál alkalmazott 17%-os 
lehajlás különbség kétharmada. A kisebb lehajláskülönbség azért is indokolt, mert 
a paprika érzékenyebb a szárazságstresszre a paradicsomnál. 

Elızetes mérések alapján a megöntözött paprikák levél és szár együttes lehajlása 
víz felvétel után -46° körüli értéket vett fel. Ehez az optimális állapothoz képest 
11% lehajláskülönbségnél -51° alatt kapcsolt be a szivattyú (84. ábra). 

Paprika palántákat 100 gramm vízzel öntöztük, ha a levél és szár lehajlás -51° alá 
(51°-kal a vízszintes alá) süllyedt és a növények az elmúlt órában nem kaptak vizet.  
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 82. ábra  Öntözés elıtti és utáni paprikák 

 

A kísérlet közben mért paraméterek a 83-87. ábrákon láthatók.  

 

0

100

1 11 21 31 41

ví
z,
 g
ra
m
m

idı, óra

 

 83. ábra  Paprika automatikus öntözése 
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 84. ábra  Levél és szár lehajlás paprika esetén 
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 85. ábra  Levél lehajlás paprika esetén 

 

 

 86. ábra  Paprika élpontjainak átlagos magassága a kísérlet alatt 
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 87. ábra  Paprika magassága a kísérlet során 

 

A levél és szár lehajlás -50° körül erısen lehajló leveleket jelentett, míg -45° 
közelében a fiatal paprikák leveleirıl nem látszott, hogy öntözést igényelnek. 
Paradicsomnál a levél és szár lehajlás -46° körül erısen lehajló leveleket jelentett, 
míg -42° közelében jó állapotúnak tőntek. Uborka öntözés utáni cirkuláris 
mozgását vizsgálva a levél és szár lehajlás -57° körül erısen lehajló leveleket 
jelentett, míg -52° közelében jó állapotúnak tőntek. 

A növények kinézete alapján megítélt frissen regenerálódott és a láthatóan stresszes 
állapot között szemmel látható különbség az elvégzett kísérletek szerint a levél és 
szár együttes lehajlásában uborkánál 8-9%, paradicsomnál mindkét kísérletnél 12-
13%, paprikánál 9-10%, uborkára, paradicsomra, paprikára együttesen 8-13% 
eltérést mutatott. Paradicsom esetén a nedvességtartalom 2-3%-al, a 
szárazanyagtartalom 11-12%-al változott a jó állapotban levı és a láthatóan 
stresszes növény között. A vizuális megfigyelésnél objektívebb megítéléshez 
további kísérletek szükségesek. 

 

4.5. Mért jellemzık tárolása és megjelenítése 

A kiértékelı eljárás támogatást nyújt a monitorozott növényi jellemzık tetszıleges 
idıszakban mért értékeinek megjelenítésében. A felhasználó a megfelelı adatfájl 
betöltésével egy idıben három különbözı grafikonon bármelyik mért jellemzıt 
tetszıleges idıintervallumban megjelenítheti. A 88. ábrán levı idıcsúszka (bal 
közép) és paramétercsúszka (bal lent) segítségével jelenítheti meg a felhasználó 
egy választható idıre vonatkozó választható mérési adat eredményét. A Chart1..3 
gombok megnyomásával a csúszkán beállított jellemzı a megadott grafikonon 
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jelenik meg. A grafikonok alatti legördülı menü segítségével állítható be a vizsgált 
idıszak eleje és vége. 

 

 

 

88. ábra  A kiértékelı algoritmus felhasználói felülete 
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4.6. Új tudományos eredmények 

 
1. Növény levelei és szárai lehajlásának meghatározása 

Digitális kamera segítségével, mesterséges világítás és háttér mellett, új módszert 
dolgoztam ki uborka, paradicsom és paprika képfeldolgozással történı 
vizsgálatához. A módszer alkalmazásának feltétele, hogy a növény megfigyelt 
részein csak levél és szár látható, és a levelek és szárak iránya lefelé mutatnak. Az 
eljárás alkalmazható egy növényre és növénycsoportra takarásban levı levelek 
szegmentálása nélkül. 
A kidolgozott eljárás menete: 

1. A növény szélsı pontjai környezetében levı élek keresése, 

2. A talált élek irányainak átlaga adja a lehajlást. 

3. Hisztogram készítése: az élpontok körüli irányok besorolása 0-90° 
közötti egészértékre kerekítve. Különbözı irányintervallumokkal a 
felhasználó igényének megfelelı tartományok alakíthatók ki.  

4. A hisztogram iránytartományainak megfelelı színskála a növény 
szélsı pontjain feltőntetve szemlélteti a növény állapotát és az egyes 
levelek illetve növényi részek közti különbséget. A felvételi 
idıközök alatti változások filmszerően követhetık. 

Az eljárás során elıállított lehajlás-hisztogram segítségével kimutatható, hogy a 
levélzet lehajlásának iránya mennyire egységes. 
 
2. Levél és szár megkülönböztetés 
Digitális kamera segítségével, mesterséges világítás és háttér mellett, több növény 
fajtára (uborka, paradicsom és paprika) mőködı, a vizsgált növény alakjához elıre 
meghatározott paraméterekkel igazodó levél és szár szétválasztó algoritmust 
dolgoztam ki.  
Egy tetszıleges mérető páratlan pixelhosszúságú négyzet alakú szárkeresı mátrix 
végigfut a vizsgált terület pontjain. Az eljárás a következı jellemzıket vizsgálja: 

• talált növénypontok számát, 
• mátrixon belüli átlagos iránytól való eltéréseket, 
• a mátrix külsı és belsı pontjai világosság különbségeit, 
• a mátrix középsı pontja és a mátrixban levı pontok átlag szürkeségértékét, 
• a szomszédos pontok világosság különbségeit. 

A kifejlesztett szár és levél szétválasztó eljárás egy növényre, és azonos növények 
csoportjára is alkalmazható a felsorolt paraméterek beállításával. 
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3. Paradicsom leveleinek lehajlása és a nedvességtartalom közti összefüggés 
meghatározása 

Kidolgoztam egy lehajlás-nedvességtartalom értékelési módszert, mellyel a 
paradicsom növénycsoport szárazságstressz mértéke objektíven mérhetı, 
validálható. A lehajlás értéke több növény együttes vizsgálatán alapul, úgy, hogy 
levélzetük összeért. A növények átlagos magassága nem haladta meg a 60 cm-t. 

Meghatároztam a nedvességtartalom és a levél lehajlás változásait a kísérlet során a 
vízszinteshez legközelebbi legkedvezıbb, és az attól leginkább eltérı 
legkedvezıtlenebb állapotok között. 

A legkedvezıbb állapothoz tartozó legkisebb lehajlás -49,88°, az öntözés elıtti 
legnagyobb lehajlás -61,2°. A szélsıértékek között 22,7%-os különbség adódott. E 
közben a nedvességtartalom, 85,33%-ról 82,85%-ra, 2,91%-ot változott. 

Az öntözés elıtti 15 órás idıszakban a fenti határértékeken belül meghatároztam a 
növénycsoport nedvességtartalom és levél lehajlása közti összefüggést: 

y = mx + b,  

ahol  

x értékek a levéllehajlást, 

y értékek a nedvességtartalmat jelzik, 

m = 241, b = 97.57 növénycsoportra jellemzı állandók 

R2=0,961, R a levéllehajlás és a nedvességtartalom közötti korrelációs kofficiens 

 
4. Uborka komfortérzetét (wellness) és cirkuláris mozgását meghatározó eljárás 
kidolgozása levelek és szárak együttes lehajlása illetve függıleges irányú 
elmozdulása alapján 

Identifikáltam uborka levélzetének napi ciklusán belüli maximum-minimum 
értékek közötti elmozdulásból, és az ahhoz szükséges idıbıl a levelek és szárak 
együttes szögsebességét: 0,46°/óra, illetve függıleges irányú átlagsebességét: 1,78 
mm/óra értékekre.  

A mért levél és szár együttes szögsebességgel és a függıleges irányú 
átlagsebességgel számszeüsítettem uborkapalánta komfortérzetét 27 °C - 33 °C on, 
39% – 48% relatív nedvességtartalom közötti tartományban, napi cikluson belül. 

A vízfelvételi idıszakot 2,5 órában identifikáltam, mialatt a mért levél és 
szármozgás alapján meghatároztam uborka leveleinek és szárainak vízfelvétel 
közbeni mozgásának sebességét: 3,66°/óra értékre. Ezek alapján elkülönítettem 
uborka levélzetének ciklikus mozgását a levelek és szárak vízhiányból 
regenerálódó mozgásától.  
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A levelek és szárak együttes szögsebességének, illetve függıleges irányú 
sebességének változásából identifikáltam uborka cirkuláris mozgásának periódus 
idejét, ami 24 órára adódott. 
 
 
5. Képfeldolgozáson alapuló öntözés irányítási eljárás kidolgozása 
Algoritmust dolgoztam ki az öntözés menetrendjének megállapítására. A 
paprikához és paradicsomhoz kialakított teljesen automatikus öntözıberendezés 
kizárólag képfeldolgozás alapján, a növény élpontjai környezetében található 
irányvektorok átlagos iránya szerint dönt az öntözés idızítésérıl. Az átlagos 
lehajlás kritikus értékei egyes növényre, növénycsoportra, és az adott üzemeltetés 
körülményeire meghatározható.  
A szabályozási paraméterek (a levél és szár együttes lehajlása vízszinteshez képest) 
bekapcsolási határpontjaira paradicsom esetén -48 °, paprika esetén -51 ° értékeket 
identifikáltam. Az öntözırendszer ezen beállítási paraméterek mellett mőködött. 
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5. KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK 

 

Napjaink számítástechnikai fejlıdése elérhetıbbé teszi a képfeldolgozáson alapuló 
érzékelést, ami által nem csak a környezet, hanem maga a növény is folyamatosan 
monitorozhatóvá válik. A termesztendı és védendı növény pontosabb ismerete 
segít a termesztés optimalizálásában, és a nem megfelelı növényvédelem okozta 
környezeti károk megelızésében. A növényekrıl nyerhetı rendszeres, 
roncsolásmentes információ alapvetı érdeke a mezıgazdaságnak és a 
környezetvédelemnek. Az alacsony számításigénnyel megvalósított lehajlás 
meghatározó algoritmus kis teljesítményő ipari számítógépen is futtatható, 
megkönnyítve pl. a napelemes mőködtetés lehetıségét. 

A SZIE Fizika és Folyamatirányítási Tanszék napenergiával főtött, a szellıztetést, 
és a világítást automatikusan szabályozott növényházi kutatásaihoz jól illeszkedik a 
növény élettani viselkedésének automatikus mérése. 

A validálás többféle módon közelíthetı meg, a dolgozatban az alábbiak irányában 
történt elırehaladás: 

• Meghatározott körülmények között fejlıdı ismert korú és számú 
paradicsomok alsó – középsı részeinek monitorozása alapján a számított 
levéllehajlás és levél nedvességtartalom alapján. Hasonló mérések sorából a 
nedvességtartalom és a lehajlás összefüggése megbízhatóan validálható. A 
módszer kiterjeszthetı vízpotenciál és egyéb, a növény vízháztartásán 
alapuló ellenırzı mérésekre. 

• Paprika, paradicsom meghatározott körülmények között meghatározott 
ideig történı öntözése kizárólag a mért lehajlás alapján. Különbözı 
növények lehajlás alapján történı öntözése a növény teljes életciklusán át 
kivitelezhetı-e és hogyan befolyásolja a termést hagyományosan öntözött 
kontrolcsoporthoz képest. 

A fonnyadt levél valószínőleg kevesebbet mozog, mint az egészséges, 
stresszmentes levél. Az ismertetett módszerrel megvizsgálható, hogy a beteg 
növények mozgásának lassulása alapján felismerhetık-e automatikusan. 
Kiszőrhetı-e a növény, ha öntözés elıtt és után is fonnyadt. 

Az ismertetett eljárás más céllal létrehozott képalkotó rendszerekhez 
csatlakoztatható. A képfeldolgozó eljárás a legegyszerőbb metódusokat tág 
környezetben használja (low cost automation), a világítás, a kamera és a számítási 
kapacitás kis ráfordítással is számottevıen fejleszthetı. A képek szőrésével, 
robosztusabb él keresı eljárásokkal a dolgozatban leírt rendszernek komoly 
tartalékai vannak a továbbfejlesztésre.  

Üvegházi alkalmazáshoz több kamera képeit egy központi egység is feldolgozhatja, 
de lehetıség van kameránként kis teljesítményő, energiatakarékos ipari számítógép 
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mőködtetésére. A képfeldolgozó eljárás alacsony mőveletigénye az egymást követı 
gyors mérések mozgó kamera képeinek Real Time értékeléséhez is alkalmazható. 
A képek feldolgozásából nyert információ az öntözés, illetve az üvegházi környezet 
optimális szabályozását támogatja.  

A levegıszennyezettség, a leveleken lerakódott szennyezıanyagok, a zaj, és a fény 
levélzetmozgásra gyakorolt hatásának pontosabb ismeretéhez további vizsgálatok 
szükségesek. 

A vázolt módszerrel további mérések szükségesek a talajösszetétel, 
nedvességtartalom, a hımérséklet és a levélzet lehajlása közti összefüggés 
vizsgálatához. A lehajlás szögsebessége, a levélzet fel-le mozgásának sebessége, 
gyorsulása, lassulása értékes információt adhatnak a növény állapotáról. Az eljárás 
pontossága több növényen mért kísérletekkel validálható különbözı korú és fajtájú 
növények esetén.  

További mérésekkel a növény stressz protein szintje és levél lehajlása közti 
összefüggés is meghatározható. 

Az öntözés elıtti levéllehajlás idıbeni változása signoid vagy más ürítési görbével 
közelíthetı. Az öntözés utáni szakasz telítıdési görbével modellezhetı. A 
görbékkel a növény leveleinek a mérések utáni lehajlása megjósolhatóvá válhat. 

Jövıbeli tervként említhetı a fenti alkalmazások természetes világítás melletti 
megvalósítása, mely nem csak a növény megfigyelését tenné kötetlenebbé, de a 
növényeken keresztül a környezeti paraméterek közvetett mérésére is alkalmazható 
lehet. További információ nyerhetı a növény színe alapján, mely az eddigiek során 
nem került felhasználásra.  
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6. ÖSSZEFOGLALÁS 

 

Üvegházi és kertészeti termesztésnek egyre szigorúbb gazdasági és 
környezetvédelmi követelményeket kell teljesítenie, melyhez elengedhetetlen 
követelmény a termesztett növény pontos ismerete. Növényvédelem a növény 
tőrıképességének ismeretével hatékonyabbá, környezetkímélıbbé válhat. A növény 
megfigyelı módszerek, valamint hardver- és szoftvereszközök, így a képelemzı 
eljárások is nélkülözhetetlen szerephez jutnak.  

Kísérleti növényként paradicsomot, uborkát és paprikát használtam, a mérések és a 
kiértékelések egy részét egy modell üvegházban végeztem, más részét pedig valós 
növényházi körülmények között (Szentes, Árpád Agrár Rt). A vizuális adatok 
győjtése egy 640x480 24 bites színes kamera segítségével, mesterséges világítás és 
háttér mellett történt. A levél-nedvességtartalmát szárítószekrényben mértem. A 
nagy mennyiségő vizuális információ automatizált képelemzési eljárást igényelt, 
ezt c++ programnyelvben írt egyedi képfeldolgozó és szkript programmal 
valósítottam meg. 

Paradicsom, paprika és uborka vizsgálatára kidolgozott eljárás a növény képen 
talált él pontjait levél és szár pontokra csoportosítja. A nyert levél, szár és 
levél+szár ponthalmazokról több, a növény állapotát leíró paraméter 
meghatározható. 

A dolgozat célkitőzésének megfelelıen a kidolgozott módszerekkel: 

• A növény leveleire és száraira jellemzı irány hisztogram grafikonja, vagy a 
növény szélsı pontjain megfelelı színekkel ábrázolva a hisztogram 
iránytartományai jeleníthetık meg. 

• A növény leveleinek nedvességtartalma a mért levél lehajlásból határozható 
meg. 

• Cirkuláris mozgás és a vízhiányból származó növényi stresszhelyzet a 
számított levél és szár együttes lehajlásból határozható meg. 

• Növény leveleinek a lehajlása a száraktól automatikusan elválasztva is 
értékelhetı. 

• Emberi beavatkozást nélkülözı kizárólag oldalirányú felvételek alapján 
automatikus öntözıberendezés kialakítása levél és szár együttes lehajlásával 
irányítva. 

A vizsgálat hardverigényét az ismertetett algoritmusok mellett a mérés sőrősége 
erısen befolyásolja. A kísérletekben felhasznált kamerához hasonló tulajdonságú 
web kamerák 3-10 ezer forintért kaphatók. Az alacsony számítási igénybıl 
adódóan, kisebb teljesítményő ipari számítógépen is futtatható az eljárás. 

A kereskedelmi forgalomban levı programokhoz képest a kidolgozott eljárásnak 
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elınye, hogy a felhasználó által megadott idınként tetszıleges iránytartományba 
osztható él hisztogramot készít, meghatározza az élpontok súlypontját, illetve 
megkülönbözteti a leveleket és a szárakat. 

A dolgozatban ismertetésre kerültek a felhasznált módszerek, a megvalósított 
kísérletek körülményei, a kísérletek hardver és szoftverigényei és a kifejlesztett 
algoritmusok. 

 

 



105 
 

7. SUMMARY 

To meet the reqired economical and environmental goals in horticultural and 
greenhouse production, knowledge of crop state becomes an important issue. 
Studying plants ability of taking water and nutrient makes fertilisation more 
effective and can help in environment protection. Plant monitoring systems, image 
processing metods can keep agriculture sustainable and effective. 

An optical plant wellness and stress measuring system was developed based on the 
visual appearances of plants. Machine vision was used to quantify plant wellness in 
a daily rhythm base from side projected canopy images.  

Tomato, paprika and cucumber were used for image processing experiments. The 
experiments took place in a model greenhouse at the laboratory of the Department 
of Phisics and Process Control, SZIE University. Some of the experiments were 
carried out in greenhouses at Árpád Agrár co. Szentes. Visual data were collected 
with a 640x480 24 bit color webcam, with artificial light and background. Leaf 
water contain was measured in a drying chamber. The amount of images required 
automatic image processing. The software was self developed in c++ and in script 
lamguages. 

The leaves and stems on the image were separated according to the differences in 
their shape. From the leaves edge points directions a general leaf inclination value 
was calculated. The optical monitoring system measures other shape, color and size 
parameters of plant growth in vivo and in situ, continuously calculates the desired 
graphs and triggers action according to parameters set by the user. Leaf and stem 
directions and the vertical center of gravity were found to be a good measure for 
water stress. The irrigation control was relied exclusively on the leaf and stem 
inclination.  

According to the goal of this study, the following methods were carried out: 

• Direction histogram of leaf and stem inclanation, images showing plants 
edge with colrs referring to the inclination of the marked area. 

• Leaf incination based leaf water contant estimation for tomato. 

• Circular movement and drought stress measurement for cucumber, based on 
measured leaf and stem inclination. 

• Plant leaf and stem separation. 

• Low cost automation irrigation control, based on measured leaf and stem 
inclination. 

The optical method was tested on tomato and paprika plants when leaves were 
partly hidden in the canopy. A given degree of water status as measured by the 
method had relatively similar physiological response in paprika and tomato. To 
prevent stress and to ensure the wellness of the plants, a tolerable wilting rate can 
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be set by the user for a visual irrigation system. An irrigation pump was turned on 
automatically by the machine vision system to water the plants when the calculated 
wilting rate was not tolerable. The image analyzing algorithm has several input 
files including preset parameters about the camera position and plants 
morphological features. 
The paper includes the applied methods, experiments, software and hardware 
requirements and the developed algorythm. 
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