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A látás és az elektromágneses sugárzás:
Kevesen  gondolnák  azt,  hogy  a  szemet  gyönyörködtető  művészi  festmények, 
fotográfiák  nem  mások,  mint  leképezett  elektromágneses  sugárzások.  Az 
elektromágneses  sugárzás  a  természet  része,  de  mesterségesen  is  előállítható.  Az 
elektromágneses  sugárzás  Földünkön  és  a  világegyetemben  állandóan  jelenlévő 
természeti  jelenség  (gamma,  röntgen,  UV,  fény,  infra,  mikrohullám, 
rádiófrekvenciás).  Ez a sugárzás az élet fenntartásának az egyik alapja. Az ember, 
mint  biológiai  organikus  lény,  ebből  a  sugárözönből  mindösszesen  csak  egy 
tartományt tud érzékelni az egyik legtökéletesebb érzékszervével, a szemével.

Az  evolúció  folyamatában  a  látás  kialakulásának  fontos  szerepe  volt. 
Gondolhatnánk,  hogy  mint  az  élővilág  „csúcsragadozói”,  mi  rendelkezünk  csak 
ezzel a képességgel, és mi látunk tökéletesen. Ez tévedés, mert a szemmel rendelkező 



élőlények  saját  evolúciós  folyamataiknak  megfelelően  más  és  más  látásmódot 
alakítottak ki, és mindegyik a maga módján tökéletes. Azt viszont tudjuk, hogy az 
élőlények szemei csak korlátozott elektromágneses sugárzási tartományt érzékelnek. 
Ezek a tartományok elsősorban a fénysugárzásnak és az ahhoz közeli sugárzásoknak 
felelnek  meg,  pontosítva  az  optikailag  is  leképezhető  elektromágnes  sugárzások 
tartományában.

Ahhoz, hogy a teljes elektromágneses sugárzási tartományokat érzékelni tudjuk, és 
azt  a  látható  tartományba  is  megjelenítsük,  detektorokra  érzékelőkre  van 
szükségünk.  Környezetünk  fénysugárzásának  „konzerválására”,  azaz  a 
fényképkészítéshez  született  meg  az  első  detektorforma,  ami  nem  más,  mint  a 
fénysugárzásra elszíneződő emulzió. A dagerrotípia a fotográfia legelőször használt 
képrögzítési eljárása, amit a XIX. század első felében fejlesztettek ki. Ez egy olyan 
emulziós  réteg,  amelyik  a  fénysugárzás  intenzitásának  és  differenciáltságának 
hatására elváltoztatja színét.

A  rövid  bevezetőben  az  elektromágneses  sugárzások  ember  által  látható 
tartományának  leképezését  említettem.  Arról  is  szót  kell  ejteni,  hogy  a  látvány 
minden emberben más és más érzetet  vált  ki. A mindennapokban a fénysugárzás 
leképezésével általában csak fényképezünk, és csak ritkán mérünk.  

Elektromágneses sugárzások megjelenítése:

A tudomány és a technika fejlődésével egy időben az elektromágneses sugárzások 
más  tartományainak  „leképezésére”  és  megjelenítésére  alkalmas  detektorokat 
fejlesztettek.  Wilhelm Conrad Röntgen (1845-1923) fedezte fel azt a jelenséget, hogy 
a  fényképezéshez  használható  egyes  emulziók  egy  a  fényen  kívüli  sugárzásra  is 
elszíneződnek. Ezzel kezdetét vette a versengés, hogy az emberi szem számára nem 
látható sugárzásokat milyen formában és tökéletességgel lehet leképezni,  valamint 
azokat  a  látható  tartományba  átfordítani.  Röntgen  kezdeti  sikerei  és  módszere 
elsősorban empirikus megfigyelésen alapultak. 

A  tudomány  számára  a  XX.  század  kiemelkedő  tudósai  Albert  Einstein,  Werner 
Heisenberg, Erwin Schrödinger, Szilárd Leo, Neumann János teremtették meg azokat 
az  alapokat,  amelyek  lehetővé  teszik  az  elmúlt  időszak és  napjaink képalkotó  és 
méréstechnikai rendszereinek egyre magasabb szintű tökéletesítését és fejlesztését.

A  természettudományi  kutatásoknál  (különféle  sugárzási  tartományokban)  az 
anyagtudományi és élettudományi képalkotásoknál egyre érzékenyebb detektorokat 
alkalmaznak,  azért  hogy egyre jobb képminőséget érjenek  el  úgy,  hogy közben a 
mérés pontossága is minden igényt kielégítsen.

http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A9pr%C3%B6gz%C3%ADt%C3%A9si_elj%C3%A1r%C3%A1sok
http://hu.wikipedia.org/wiki/Fotogr%C3%A1fia


Gondolatok az infravörös sugárzásról:

Az elektromágnes sugárzás tartományaiban az infravörös sugárzás az ember által 
látható  fény  és  a  mikrohullámú  sugárzások  között  helyezkedik  el  (részletes 
ismertetések  találhatóak  a  www.pannonpalatinus.hu archívumában).  Az 
elektromágneses  sugárzások elemzésénél  azt  is  figyelembe kell  venni,  hogy adott 
mérési vagy leképezési helyen milyen intenzitással és aktivitással van jelen az adott 
tartomány.  Tudjuk,  hogy  az  elektromágneses  sugárzások  hullámhossza  és 
frekvenciája határozza meg a sugárzás tulajdonságait. Példaként említhetnénk azt, 
hogy egy un. „alacsony háttérsugárzási” laboratóriumban a lehető legérzékenyebb 
műszereinkkel  is  csak néhány gamma fotont tudunk érzékelni,  befogni,  és ezáltal 
képalkotásról nem is álmodhatunk. Egyszerűbb példát is felhozhatunk, mert pl. a 
fényképezésnél tudjuk, hogy csak a tárgyak felszínéről visszaverődő fénysugárzást 
vagyunk  képesek  fényképen  rögzíteni.  Abban  az  esetben,  ha  nincs  fényforrás  a 
közelben,  akkor  sötétségbe  burkolódzunk,  és  nem látunk,  tehát  fényképezni  sem 
tudunk. Milyen következtetést vonhatunk le ebből az egyszerű okfejtésből? Ahhoz, 
hogy  elektromágneses  sugárzásokból  képet  alkothassunk,  érzékeny  és  pontos 
specifikus detektorokra van szükségünk, és nem utolsósorban kellő mennyiségű és 
eloszlású fotonra.

A fényképezés, a röntgenfelvételek – és ide sorolhatjuk az orvosi képalkotásokat is – 
mind képi  „műterméknek”  foghatók fel,  mivel  minden esetben  „sugárforrásokat” 
kell alkalmazni. A fényképezésnél a napsugárzás, mint természetes sugárforrás van 
jelen,  de  a  különféle  lámpák,  reflektorok  stb.  mind  mesterségesen  előállított 
fényforrásoknak tekinthetők. A röntgenfelvételeknél a röntgencső,  

  

a  szcintigráfiás  felvételeknél  és  a  PET  CT-nél  a  radioaktív  izotópok  jelentik  a 
„forrást”.

Tehát azt is mondhatjuk, hogy a képalkotások nem mások, mint a sugárforrások és a 
detektorok  közötti  változások  leképezése.  Ismert,  hogy  tökéletes  képalkotó 
rendszerek találhatók a gamma, röntgen, fény és rádiófrekvenciás tartományokban, 
értelmezhetően  CT,  PETCT,  MR,  fényképezés,  televíziózás.  A  középpont  minden 
esetben a fénytartomány, mert a sugárzások eloszlását, intenzitás különbségeit csak 
ebben lehet megjeleníteni, mert saját tartományukban az ember azokat nem látja.

http://www.pannonpalatinus.hu/


Az infravörös sugárzást egyszerűen hőmérsékletnek szokták nevezni. Ez pontatlan 
és megtévesztő lehet. Pontosan megnevezve az infravörös sugárzás nem más, mint 
az  elektromágneses  sugárzás  hőmérsékleti  sugárzása.  Tehát  rendelkezik  az 
elektromágneses  sugárzások minden törvényszerűségeivel  (sebesség,  hullámhossz, 
frekvencia tartomány, intenzitás stb.).

Földünk viszonylagos hőmérsékleti  stabilitásának ismeretében kijelenthetjük,  hogy 
természeti és épített környezetünkben az infravörös sugárzás mindenütt jelen van. 
Minden  élő  és  élettelen  anyag  hőmérsékletének  megfelelően  folyamatosan  és 
szakadatlanul  sugároz  és  a  kisugárzásának  arányában  képes  más  sugárzásokat 
elnyelni (emisszió, abszorpció). A változatos felületek minőségüknek megfelelően az 
infravörös  sugárzást  képesek  egy  időben  elnyelni  és  visszaverni  (abszorpció, 
reflexió).  Az  infravörös  sugárzásokról  könyvtárnyi  mennyiségű  dokumentáció  áll 
rendelkezésünkre,  ezért  a  száraz  elemzés  helyett  vegyünk  néhány  gyakorlati 
alkalmazási formát.

Az infravörös monitorozás rövid történeti elemzése saját tapasztalatok alapján:

Kutatómunkám  az  élettudományok  területének  vizsgálatára  korlátozódik.  Mint 
empirikus  természetvizsgáló a természetet  megfigyelem, az ott zajló  folyamatokat 
értelmezem,  az  ismert  tudás  birtokában  igyekszem  a  természet  törvényeit 
megismerni  és  a  lehetőségeknek  megfelelően  leírni,  esetlegesen  reprodukálni.  A 
természetvizsgálónak nem az a feladata, hogy eszközöket fejlesszen és tökéletesítsen, 
hanem  az,  hogy  a  társtudományok  képviselőinek  tudását  és  a  tapasztalásaikat  a 
kutatásokban  jól  alkalmazza.  Sok  esetben  a  tudományos  kutatók  mindösszesen 
kérdéseket  és  elvárásokat  fogalmaznak  meg  azért,  hogy  a  technikai  és  az 
informatikai  szakemberek  egyre  tökéletesebb  vizsgáló  eszközöket  tudjanak  létre 
hozni,  megalkotni.  Elsődlegesen  biológiai  antropológiával,  azon  belül 
szomatológiával,  testtannal  foglakozom.  A  szomatológia  összetett  vizsgálatokat 
igényel, mert egy adott ember teljes morfológiai (anatómiai) és fiziológiai (élettani) 
jelenségeinek bonyolult összefüggéseit kell feltárni, és pontos részletességgel leírni. 
A szomatológus az emberi test belsejében nem végezhet vizsgálatokat, nem nyúlhat 
bele,  de  sugárzások  révén  sem  avatkozhat  be.  Ezeknek  a  megkötéseknek 
tulajdonítható, hogy a szomatológus eszköztára rendkívül szegényes és korlátozott. 
Valószínűsíthetően ez az alaptudomány (biológia antropológia) ezért  sorolódik az 
alkalmazott tudományok területén egyre hátrébb.

Egy meghívásnak köszönhetem,  hogy napjainkban az alig ismert  szomatológiáról 
egyre  többet  hallhatunk.  Igaz,  sok  esetben  nincs  köszönet  ezekben  a 
megnyilvánulásokban, a dicséret alig ismert, a kritika és a durva szidalmazás is jelen 
van. A konstruktív tudományos együttműködés helyett szinte minden esetben csak a 
gazdasági  motivációk kerülnek  előtérbe.  Ez abból  adódhat,  hogy a  kritikusoknak 
fogalmuk sincs magáról a tudományterületről,  és  arról sem, hogy mit kritizálnak. 



Néhány  esetben  egyszerű  marketingfogásnak  tekinthetők  megnyilvánulásaik.  Az 
ellentmondások feloldására teszek most egy szerény kísérletet.   

A  svédországi  Örebróba  1984-ben  kaptam  egy  meghívást,  ahol  egy  a  Műszaki 
Egyetemen  kidolgozott,  un.  „műegyetemi”  teszt-bateria  bemutatására  került  sor. 
Abban  az  időszakban feladatom  az  egyetemen  az  volt,  hogy  kapcsolódjak  be  az 
egyetemi  hallgatók  egészségügyi  és  fizikális  állapotának  felmérésébe.   Ez  nem 
azonos a  betegségkereső  szűrővizsgálatokkal,  ennek  mindösszesen  csak  az  volt  a 
célja,  hogy  a  hallgatók  fizikai  állóképességét  felmérjük.  A  feldolgozott 
antropometriai,  fiziológiai,  pszichológiai  vizsgálatok  eredményeinek 
felhasználásával  ajánlatokkal  segítettük  a  hallgatók  helyes  életviteli  és  életmódok 
egyénre szabott kialakítását.

A svéd egyetemen megértették, hogy miért volt szükség a sajátos vizsgálati rendszer 
kidolgozására,  és  elfogadták,  hogy  a  nemzetközileg  általánosan  alkalmazott 
vizsgálatokat  miért  nem  tudtuk  adaptálni  a  magyar  egyetemi  vizsgálatoknál.  A 
látogatás végén szinte az utolsó pillanatban vetette fel egy sportélettannal foglakozó 
kutató, hogy a vizsgálatunk akkor lenne tökéletes, ha egy képalkotó rendszerrel is ki 
tudnánk bővíteni a „műegyetemi testbateriát”.  Felvetésében az alkalmazott orvosi 
képalkotó  eljárásokra  gondolt.  Kezdeti  lelkesedésünk  hamar  alábbhagyott,  mert 
egyértelműen  ki  lehetett  jelenteni,  hogy  a  szomatológiai  vizsgálatoknál  még 
mérsékelt  invazivitás  sem  alkalmazható,  tehát  semmilyen  un.  jeladót  nem  lehet 
alkalmazni.  Azzal  is  ki  lehet  egészíteni  ezt  az  állítást,  hogy  semmi  értelme  a 
morfológiai elváltozásokat nem mutató egészséges életfolyamatok vizsgálatánál az 
orvosi képalkotó eljárások alkalmazása. 

Hosszadalmas szakirodalmazás és kutakodás után úgy tűnt, hogy az akkoriban már 
a  haditechnikában  és  az  iparban  alkalmazott  thermográfiás,  egészen  pontosan  a 
thermoviziózás jelentheti a szomatológiai képalkotás jövőjét. Számos országban már 
a korai időszakokban is kísérletet tettek a thermográfia orvosi alkalmazásra. Hazánk 
sem maradt ki ebből az úttörő munkából, mert ismertek pl. Prof. Dr. Irtó István korai 
emlődiagnosztikai  kutatásai,  Öri  és  társainak  urológiai  felvételezései,  Prof.  Dr. 
Farsang  Csaba  munkatársainak  angiológiai  kutatásai  és  Dr.  Lángfy  György 
sporthehabilitációs kutatásai.

Az  akkori  (1984-1990)  években  ennek  a  tudományterületnek  a  kutatása  számos 
nehézségbe ütközött.  Kezdve azzal,  hogy az infravörös televíziózás a legfejlettebb 
haditechnikai  berendezéseknek  számítottak.  Megfelelő  eszközök behozatala  szinte 
lehetetlen  volt,  mert  azokban  az  országokban,  ahol  intenzív  technikai  kutatások 
folytak a passzív távérzékeléssel, ott a berendezésekre kiviteli tilalom volt érvényben. 
Ennek  ellenére  hazánkba  kalandos  úton  érkeztek  berendezések,  amelyekkel 
korlátozott időtartamban kísérleteket lehetett folytatni. A szakirodalmazás jelentette 



az egyetlen hátteret ahhoz, hogy elméleteket lehessen gyártani egy esetleges ember 
vizsgálatára is alkalmazható infravörös technikákra.
 
Az elméleti kutatások és a szakirodalmazás meglepő eredményre vezetett, ami nem 
más, mint az, hogy a hőmérsékletmérésre alapozott thermográfiás, thermoviziós un. 
hőkamerás  vizsgálatok  az  orvosi  gyakorlatban  alig  alkalmazhatóak,  és  jövőbeni 
kilátásaik  sem  biztatóak.  Megállapításaink  igaznak  bizonyultak.  Hat  év 
kutatómunkát követően 1990-ben mindent összevetve egy elmélet készült, hogy az 
infravörös  sugárzási  tartományok  leképezése  hol  kaphat  szerepet  az  élet  és 
orvostudományban.  (megjegyzés:  abban  az  időszakban  az  informatika-
számítástechnika  gyermekcipőben  járt,  nemkülönben  az  infravörös  kamerák 
műszaki színvonala).

A humán infravörös monitorozás és képalkotás elméleti alapjai és meghatározásai: 

- A  távérzékelés,  anyagtudományi  és  ipari  felhasználásokkal  ellentétben  a 
biológiai  rendszerek,  különös  tekintettel  az  ember  a  dinamikus 
életfolyamatainak megfelelően, a folyamatos anyagcsere figyelembevételével, 
a végtelennel azonos termikus regulációt produkál.

- A humán termoreguláció ismert három lehetséges formája állandóan változik, 
ezért az infravörös „elnyelődés és kisugárzás” (abszopcio=emisszió) is csak a 
metabolizmussal  és  annak  dinamikus  fiziológiai  folyamataival  együtt 
értelmezhető.

- Mit mérjünk? Pontos hőmérsékletet, vagy sugárzás?
- Hol mérjünk? Meghatározott  területeken-pontokon a hőmérsékletet,  vagy a 

sugárzás eloszlásának relatív intenzitás különbségét.
- A  biológiai  rendszerek  és  az  ember  infravörös  vizsgálatának  mérési 

pontosságát számos tényező befolyásolja. 
- Faktorok,  a  teljesség  igénye  nélkül:  a)  sík  felület,  vagy  palást  b)  E  érték 

meghatározás (emissziós tényező ismerete), c) mérési távolság, d) környezeti 
sugárzók,  e)  biológia  folyamatok  tervezhető  ciklusai,  egyéb  környezeti 
jellemzők, f) somatotípus, g) természetes biológiai folyamatoktól eltérő hatás 
(gyógyszer, toxikus anyagok, fertőzés, mechanikai érintettség stb.)

- Az  infravörös  humán  radiációt  leképező  „somatoinfra”  rendszer 
alkalmazhatósága három pilléren nyugszik. 

- A három fő terület:  a) mivel mérünk?. Olyan detektorral  ellátott infravörös 
képalkotó  rendszert  kell  ez  alatt  érteni,  amelynek  minden  tulajdonságát 
ismerjük,  jól  kalibrálhatónak  kell  lenni,  és  mérések  esetében  a  mérési 
pontosság  stabilitását  ismerni  kell  (ismert,  hogy  az  orvostársadalmat  nem 
zavarja  az,  ha  silány  minőségű  még  az  iparban  is  nehezen  alkalmazható 
berendezéseket „hőkamerákat” használnak). Természetesen mérő egységünk 
kiválasztásánál  azt  is  tudnunk  kell,  hogy  pontosan  b)  mit  mérünk? 
alapkérdésként  vethetjük  fel,  hogy  hőmérsékletet,  vagy  dinamikus  térbeli 



sugárzást alakítunk át képpé, és azt mérjük, vagy csak képet alkotunk, vagy 
csak  mérünk.  Ezek  ismeretében,  a  vizsgálati  eredmények  statisztikus 
elemzésével  alkothatjuk  meg  az  információtartalmat  feldolgozó 
rendszereinket. c) Megfelelő berendezéssel és méréssel készült adathalmazok 
értelmezése és azok információ tartalmának elemzése. Megjegyzendő, hogy a 
három fő rész nem választható el egymástól. A megfelelően kialakított eszköz, 
érzékelő,  infra  képalkotók  csak  akkor  felelnek  meg  biológiai  rendszerek 
mérésére,  ha  az  rendelkezik  azokkal  a  kiegészítőkkel,  melyek  biztosítják  a 
pontos  és  objektív  méréseket.  Az  eszköz  a  humán  infravörös  vizsgálatok 
esetében (becslésünk szerin) mindösszesen csak 20%-ot képvisel. Az, hogy hol 
és  mit  mérünk  az  az  alkalmazó  tudásától  függ,  amit  60%-ra  tehetünk.  A 
felhalmozott,  archivált  és  feldolgozott  eredmények jelenthetik az infravörös 
humán vizsgálatok információ tartalmának alapjait.

- A humán infravörös képalkotó eljáráshoz tehát speciális detektort és az ahhoz 
kapcsolódó  elektronikát  használhatunk.  A  szomatológus  csak  az  igényeit 
fogalmazza meg (képstabilitás, lehető legkisebb induló hiba, optikai parallaxis 
hibák kiszűrése, képfelbontások, sebesség stb.)

- Az ember (a humán infravörös monitorozás alapján) pontosítva az emberi test 
a  „Soma”,  értelmezésünk  szerint  maga,  a  sugárforrás.  A  test  felszínérő 
folyamatosan  és  szakadatlanul  sugároz  egy  jól  behatárolható  infravörös 
tartományban. Ez tisztán emissziós sugárzás. Abban az esetben,  ha a külső 
infravörös  sugárzás  és  a  hőmérséklet  magasabb,  mint  a  test  belső 
hőmérséklete,  akkor  a  test  sugárzás  formájában  nem  tudja  a  biokémiai  és 
mozgási folyamatok által termelt hő leadását. Mivel nem tudja magát hűteni, 
ezért  az emberi  test  infravörös sugárzása hamis és elhangolttá válik,  mivel 
automatikus más termoregulációra vált, tehát a nyert infraképünk és az ahhoz 
tartozó  mérés  értelmezhetetlen  lesz.  Ennek  a  sajátos  életfolyamatnak  a 
fiziológiáját és vezérlését is ismerni kell a somatoinfra felvételezéseknél (pl. a 
Soma  termikus  szenzorjait,  annak  szabályozási  folyamatait,  a  neuro-
hormonális  változásokat,  és  ennek  megfelelően,  köthetően  a  kültakaró 
(bőrfelszín) sugárzási változásait).

- Összefoglalva,  tehát  az  infravörös  humán  képalkotás  az  emberi  test  által 
folyamatosan és szakadatlanul emittált infravörös sugárzás képalkotása, ami 
folyamatosan reprezentálja nagy pontossággal, elsősorban az adott emberi test 
dinamikus fiziológiai és metabolikus folyamatait, kis mértékben a morfológia 
változásokhoz  köthető  differenciált  sugárzásokat.  Az  emberi  test  által 
kibocsátott infra sugárzás tehát nem más, mint a Somatoinfra®© jelenség. A 
Műegyetemi kutató csoport azért, hogy a nemzetközi kutatásokban is egyre 
hátrébb  szoruló  „hőkamerás”  vizsgálatoktól  elhatárolja  magát  adta  a  saját 
kutatásokra épülő humán infravörös felvételezésnek és a jövőben várhatóan 
diagnosztikának  a  Somatoinfra  nevet.  Védjegyoltalmat  is  szerzett  a  kutató 
csoport,  amit  még egy  szabadalmi  bejegyzéssel  is  megerősített.  Jellemzően 
hazánkban ez  semmit  nem számít.   A tudás  hiányának magabiztosságával 



orvosok, színes foltokat állítanak elő hőkamerákkal, és azt mondják, hogy az 
Somatoinfra.   Minden lehetőséget megragadunk, hogy a nyilvánvaló szakmai 
zagyvaságtól  és  jogsértésektől  elhatároljuk  magunka.  Sajnálatosan  kevés 
eredménnyel.

Kutatások és mérések infravörös kamerákkal:

A kezdeti  időszakban a szakirodalmakban az volt  olvasható, hogy az emberi  test 
hőmérsékleti  eloszlása szerint  pontosan be lehet  határolni a gyulladások területét. 
Senkit nem szeretnék megingatni a modern tudományok ismeretében, de erre már az 
Ó-kori  Görögök  is  rájöttek.  Ismert  volt  (olimpia  történet),  hogy  a  versenyzők 
felkészítésénél  a  kalokagathia  (ép  testben  ép  lélek)  szemléleten  túlmutatva,  a 
sportsérüléseknél,  húzódásoknál,  ficamoknál,  zúzódásoknál  alkalmaztak  hő-
technikai vizsgálatokat. Ez egyszerű, de zseniális volt, a test egyes régióit iszappal 
bekenték,  és  ahol  a  kiszáradás kezdett  láthatóvá válni ott  gyanították,  sőt  tudták, 
hogy ott a sérülés centruma. A korai orvosi diagnózisoknál egy hasonló módszert 
alkalmaztak elsősorban a reumatológusok,  amit lemez-thermográfiának hívtak (ez 
természetesen nem a sugárzásos termoregulációra vonatkozik).

a lemeztermográfia és az „iszapdiagnosztika” modern ötvözése

 A  korai  televíziózás  indította  el  azokat  a  kutatásokat,  amelyek  az  optikailag 
leképezhető elektromágneses sugárzások leképezésére is kiterjedt. Tudható, hogy a 
gamma és  a  Röntgen sugárzások esetében,  de a  rádiófrekvenciás  tartományoknál 
sem lehet alkalmazni optikai leképezéseket. A feladat megoldásánál több nehézségbe 
ütköztek a kutatók fejlesztők. A korai kutatási szakaszban például kísérletet tettünk 
arra,  hogy  a  Radiológiai  Klinika  raktárába  heverő  Bofors csöves  optika  nélküli 
egydetektoros  szobányi  méretű  berendezését  üzembe  helyezzük.  Próbálkozásaink 
nem  jártak  sikerrel.  Az  első  bátortalan  próbálkozásainkat  egy  AGA  782-es 
berendezéssel végeztük. 



Kutatási célokra jól tudtuk használni és nem szabad elfelejteni, hogy ez a berendezés 
az  1980-as  években  csúcstechnológiának  számítottak.  Az  egész  AGA rendszer  az 
analóg képalkotásnak megfelelően működött. Minden berendezés képi átalakítóján 
négy kimenet volt (RGB és szinkron jel). A képi megjelenítést attól függött, hogy hol 
használták.  PAL  és  SECAM,  NTSC  rendszerben  gyártották.  A  kamerában  egy 
detektor volt, amit folyékony nitrogénnel kellett hűteni. Csak jó emlékek fűznek a 
megbízható  és  pontos  berendezéshez.  A  kutatás  alapja,  hogy  igyekezzünk  egyre 
tökéletesebb megoldásokra törekedni. Számos technikai és méréstechnikai probléma 
miatt folyamatosan jelentettük be új igényeinket a fejlesztőknek, szinte világ minden 
infrakamera gyártójának. A válasz egy kivételtől eltekintve egyértelmű volt, vegyünk 
ipari  kamerákat,  mert  az  is  jó,  vagy,  hogy  még  azt  sem  kapunk  meg  a  katonai 
felhasználás  miatt.  Az  1990-ben  megfogalmazott  Humán  Infravörös  Vizsgálatok 
elveinek  megfelelően  már  abban  az  időszakban  is  lefektettük  az  infravörös 
képalkotás informatikai alapjait. Kezdetben csak monitorokon tudtunk nézegetni az 
infravörös  topográfiákat,  ezeket  később  lefotóztuk,  és  ez  jelentette  az  infravörös 
képalkotást. Tehát az akkoriban alkalmazott Röntgen képek rögzítésének mintájára 
készítettünk felvételeket. Nagy áttörést jelentett, amikor az első 386-os számítógépet 
egy fekete-fehér monitorral  beállítottunk a laboratóriumunkba.  Az informatikusok 
abban az időben kivitelezhetetlennek tartották az analóg videojelek digitalizálást. A 
Grillosoft  nevű  cégnek  sikerült  egy  DOS-os  rendszerben  megalkotni  az  első  az 
infravörös képalkotásban is használható képrögzítő és archiváló rendszert. 1994-ben 
meggyőződésem szerint teljesen újdonságnak számított ez a hardver és program. A 
Karlsruhei Egyetemen egy bemutatott komplex rendszert csodaként mutogatták. Az 
egyszerű és felhasználóbarát program használata lehetővé tette, hogy 3 év alatt több 
mint  30  ezer  infra  tudtunk  archiválni.  Ezzel  megvalósítottuk  az  infravörös 
monitorozás és az informatika egymásba kapcsolódását, mégpedig félig informatikai, 
félig  analóg  képalkotással.   Az  AGA  rendszer  volt  az  egyetlen  használható 
berendezés, amellyel az élővilág infravörös monitorozását is el lehetett végezni. Mint 
az  ismert  az  AGA  cég  ipari  és  egészségügyi  gázok  előállításával  foglakozik.  A 
gázgyártás egyik kritikus hibaforrást produkáló területe az a technológiai csőhálózat. 
Több szakember egybehangzó véleménye szerint minden csővezeték rendszer és az 
azokban  végbemenő  folyamatok,  dinamikus  –  szinte  –  organikus  jellemzőkkel 
rendelkeznek.  A térben elkülöníthető,  főleg vegyi  folyamatokra jellemző termikus 
hatások,  sajátos  „csőtopográfiát”  hoznak  létre.  Az  infravörös  monitorozással  az 
üzemzavar  első  jeleinek  kialakulásával  egy  időben  mód  van  a  hibaforrások 
ellenőrzésére és a technológiai termikus hatások változásának mérésére is. Az ismert 
Paksi  Atomerőműben  bekövetkezett  üzemzavar  esetében  is  egy  az  infravörös 
távérzékelésre  épülő  távérzékelés  alkalmas  lett  volna  arra,  hogy  időben  egy 
másodlagos figyelmeztetéssel jelzést adjon. Az elő tervek elkészültek, de érdeklődés 
hiányában csak a tervek maradtak.  Több szakember azt állítják, hogy ilyen műszaki 
eseteknél  a  rendszerek  szinte  organikus  rendszerként  is  képesek  működni.  Az 
infravörös  monitorozást  célszerű  ketté  választani,   egyrészről  a  biztonsági 
„alarmírozás”  jelenti  a  fő  feladatot,  másrészről  pl.  a  technológia  hőmérsékletek 



pontos mérése a cél. Az ipari infravörös képalkotó rendszerek tehát csak bonyolult 
programok segítségével képesek egyszerű, de dinamikusan változó értékeket mérni 
és feldolgozni. A biológiai rendszereknél (eltérően az ipari alkalmazásoktól), különös 
tekintettel  az  emberi  szervezet  működésénél,  elsősorban  a  dinamikus  szűk 
sávhatárokon belül  végbemenő biokémiai és biofizikai változások leképezését  kell 
nagy sebességgel elvégezni. Ez az állítás nem tévedés, mert az élővilág számos más 
fajánál az infravörös monitorozással eredmény nem érhető el, ami a kültakaró, azaz a 
bőrrel rendelkező élőlények különbségéből adódik. Néhány esetben a pontatlan és 
megtévesztő orvos diagnosztikának álcázott „infravörös kutatások”, tevékenységek a 
komolytalanság szintjéig fajulnak. A példák sokaságával lehet alátámasztani ezeket a 
tudományos kutatásoknak álcázott tevékenységeket. Említhetnék azt a főorvost, aki 
katonai éjellátóval nézegette a betegeit  és azzal diagnosztizált.  Mint tudott ezek a 
berendezések  a  fényhez  közeli  tartományban  érzékenyek  és  mérésre  nem 
alkalmazhatóak. Tudni kell azt is, hogy az AGA rendszer is az infra-rövídhullámú 
tartományban működött. Ezzel tökéletesen tisztában volt az egyetemi kutató csoport 
és  még kísérletet  sem tett  arra,  hogy  a  korai  kutatási  szakaszban ajánlást  tegyen 
orvosi  felhasználásra.  A  technikai  és  technológiai  fejlődések  napjainkban 
mindösszesen  azt  valószínűsítik,  hogy  belátható  időn  belül  ajánlásokat  lehet 
megfogalmazni az orvosi alkalmazásra. Tehát még mindig csak a kutatási szakaszba 
sorolhatjuk a „humán radiáció” infravörös kutatásait. Az elmúl, több mint huszonöt 
év  alatt  kerestük  az  igazi  megoldásokat,  ezért  számos  különféle  berendezést 
teszteltünk. Említhetném a NEC,  Iris,

 Irtis, stb. berendezéseket is, de végül is mindig visszatértünk a svéd technológiához.

A következő nagy ugrás az AGEMA 470-es volt.



 A maga nemében ez a berendezés is nagyon megbízható volt, csak nem biológiai, 
humán  vizsgálatokra  lett  tervezve.  1997-ben  kaptuk  kézhez  az  első  FLIR  500-as 
szériájának néhány berendezését.

Meglepetésünkre  a  Svéd  gyártó  1999-ben  meglepett  minket  egy  FLIR  675  MED 
berendezéssel,  ami  néhány  elemében,  már  közelített  az  ideális  egészségügyi 
berendezésekhez.  A  kutatások  legnagyobb  nehézségét  az  jelentette,  hogy  ezek  a 
berendezések  minden esetben  nagyon drágák  voltak.  A kutatásainkat  soha  senki 
nem  támogatta,  így  a  közhasznú  műegyetemi  egyesület  volt  az  az  intézmény, 
amelyik saját bevételéből finanszírozta a kutatásokat. Mondhatjuk azt is, hogy nem 
véletlenül. Szégyellem leírni, de ezt az első célra fejlesztett berendezésünket, finoman 
fogalmazva egyszerűen eltulajdonították. Mint rendesen nincs bírósági elmarasztalás 
és természetesen a berendezés sem került elő. Ez több okból is kellemetlen, morálisan 
is  szégyenletes,  miután  az  adományokból  összegyűjtött  pénzből  vásárolt  kutatási 
eszköztől  fosztottak  meg  minket.  A  berendezés  utolsó  még  tudott  felbukkanása 
Szeged környékére tehető.

A  veszteségek  kiheverését  követően  ismételten  költségekbe  verte  magát  a  kutató 
csoport és bízva abba, hogy megfelelő tudás birtokában óvatosan kapcsolatot vehet 
fel az orvos szakmai körökkel, közös kutatási programok indítását és megvalósítását 
kezdeményezte.  Mint  sok  minden  ez  is  kudarcba  fulladt.  Általában  egy  orvosi 
csoportnak az infravörös képalkotásnál csak valamiféle berendezésre van szüksége. 



A részletekre és a kutatócsoportnál felhalmozott ismeretekre senki nem kíváncsi. A 
„hőkamerás” vizsgálatok kezdik magukat lejáratni, az orvos szakmai köröket nem 
érdekli  a  hazai  kutatás,  sőt  minden  jogi  normát  félretéve  a  Somatoinfrára  való 
hivatkozással  járatják  le  munkánkat.  Említhetném  azt  a  szűrőbuszt,  amit  állami 
összefogással  rendeztek be és  járja  az országot.  Ebbe egy „Somatoinfra” rendszer 
működik  úgy,  hogy  csak  a  vizsgált  személy  fejét  monitorozza,  és  abból  von  le 
következtetéseket. Az indok szerint ez a Somatoinfra továbbfejlesztett változata. Ez 
természetesen  nem  igaz.  Ismerünk  olyan  helyeket,  ahol  a  Somatoinfrát  és  az 
íriszdiagnosztikát vonták össze, máshol a Somatoinfrát és a szomatográfiát?. Nem 
tisztünk az orvosok által használt kétes értékkel bíró eszközökről szakmai véleményt 
mondanunk,  de  nem  lehet  illeszteni  a  Somatoinfra  természeti  jelenségét  (humán 
radiáció)  olyan  vizsgálatokhoz,  amelyek  esetében  elég,  ha  csak  hiszünk. 
Felelősséggel  kijelenthetjük,  hogy ezek  nem sorolhatóak a  tudományos kutatások 
sorába.

 A külföldi  gyártó  cégekkel  folytatott  eredménytelen  levelezések  után  bizakodva 
tekintettünk  egy  hazai  fejlesztésre.  Az  eredmény  sajnos  elmaradt.  A  cég  által 
fejlesztett  infravörös  kamerák  a  humán  vizsgálatoktól  megkövetelt  minimális 
elvárásoknak sem feleltek meg. Használható berendezést nem tudtak bemutatni. A 
birtokunkban lévő (megvásárolt) egyetlen berendezést arra tudjuk használni, hogy 
demonstráljuk  azt,  hogy  milyen  úton  nem  lehet  haladni.  Sajnálatos  módon  a 
Műegyetemi kutató csoport szenvedte el ebben az esetben is az igazi vesztességet, 
mert a marketing és kereskedelmi harc felül írta a kutatás etika szabályait.

Az elmúlt 28 év kutatási eredményei a sok viszontagság és ellenérdekeltség mellett is 
eredményeket  hozott.  Talán nem tekinthetjük  túlzásnak,  ha azt  mondjuk,  hogy a 
világ színvonalán tudtunk maradni. Egyes esetekben egy kicsit talán az élen jártunk. 
A  hazai  megítélésünk  olyan  amilyen,  a  nemzetközi  érdeklődés  munkánk  iránt 
kifejezetten jónak mondható.  Mivel nem vagyunk gyártók és kereskedők, ezért csak 
a megszerzett tudásra tudunk támaszkodni. Minden olyan esetben, amikor megfelelő 
információt  tudtunk  adni  egy  külföldi  felhasználónak,  kutató  csoportnak  akkor 
hamarosan megkapjuk az elért eredmények visszajelzéseit. 

Napjaink  infravörös  képalkotási  és  méréstechnikai  kutatásai  a  műegyetemi 
laboratóriumban:

Szemléletesen, a bonyolult kutatási folyamatok úgy lehet bemutatni,  ha  a kutatás 
folyamán felvetődő dillemákat, kérdéseket olyan csokorba foglaljuk össze, amelyek 
ha kis mértékben is de  önmagukban hordozzák a válaszokat is..

- A  nagysebességű  és  folyamatosan  jelenlévő  humán  radiáció  az  infravörös 
tartományba  soha  nem  képez  állandót.  A  viszonylagos  tájékozódási 



infravörös  topográfia  monitorozásánál  és  felvételezésénél,  nagysebességű 
képalkotásra és archivációra van szükség.

- Kérdés,  hogy  képmegjelenítés,  vagy mérés.  A válasz,  mindkettő  egyszerre, 
azzal  kiegészítve,  hogy  tetszőleges  időtartamra  folyamatosan  kiterjeszthető 
legyen a vizsgálat.

- Két dimenzió, vagy három dimenzió. Látszólag az értelmes kérdésfeltevésnek 
van  egy  nagy  hibája.   Az  infravörös  monitorozásból  nem  lehet  3D  képet 
készíteni,  illetve  lehet  ál  3D kihozni,  csak  hogy annak  semmi  értelme.  Az 
infravörös képalkotásnál és a szerkesztéseknél több mint hat éve vetődött fel a 
térszerkezetben  történő  felvételezés  és  nagysebességű  mérések  egyidejű 
leképezése.  Teljesen  reménytelennek  látszott,  hogy  az  informatika  ezzel  a 
problémával  hogyan  tud  meg  birkózni.  Több  mint  hat  évi  kutakodást 
követően  a  DIGIPRESS  stúdióban  egy  adaptációval  megvalósították  a 
nagysebességű tér-spektroszkópiás programot. A négy éve használt program 
kifogástalanul  bevált.  A  folyamatos  tökéletesítések  megteremtették  azt  az 
alapot,  hogy az orvosi,  de az anyagvizsgálati,  sőt  a  távérzékelési  feladatok 
esetében  is  alkalmazni  lehessen  akár  multi  spektrális  tartományban  is.  A 
kutató  laboratóriumban  rutinszerűen  alkalmazzuk  a  képalkotási  és  a 
térspektroszkópiás méréseket.

- Napjaink  technikai  fejlődése  tette  lehetővé,  hogy  az  analóg  képalkotásról 
véglegesen  áttérjünk  a  nagysebességű  és  pontosságú  valós  idejű  digitális 
képalkotásra  és  az  infravörös  sugárzás  relatív  intenzitás  differenciájának 

mérésére. FLIR 640X480 pixeles és A 325 GB sebességű 
eszközei erre a feladatra kiválóan alkalmazhatók. 

- Különleges  felhasználási  területeken  nagy  gondot  jelentenek  a  nagyobb 
távolságról  történő  mérések.  Említeni  lehet  pl.  atomreaktorokat,  vegyi 
üzemeket,  de ide sorolhatóak a nagyüzemi sertéstartás és a madárinfluenza 
veszélynek kitett szárnyasok vizsgálatát. A kutatót természetesen elsősorban 
Földünk  sorsa  izgatja.  Az  ökoszisztémák  változásának  mérése,  a 
klímaváltozások okozta problémák felderítése és monitorozása jelenti az igazi 
kihívást. Célszerű befejezésül megjegyezni, hogy a kutatásoknál használt ipari 
berendezéseknél  a gyárilag beépítet képfeldolgozó rendszereket  és a mérési 
feladatokat  ellátó  szoftvereket  időnként  módosítjuk,  egyes  esetekben 
kiiktatjuk. 

  

Infra felvételek

(egy kis színes illusztráció)



             
 

                

   

  

        



 

 





    


