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Az orvostudom{ny nem nélkülözheti a tudom{nyok gyors fejlődésének követését. A 

mindennapi orvosi gyakorlatban alkalmazott diagnosztikai és ter{pi{s elj{r{sok soha 

nem l{tott ütemben fejlődnek. 

A diagnosztika folyamatokban szükség van arra, hogy minél pontosabban, minél 

kor{bban lehesen felfedezni azokat a kórfolyamatokat, melyek visszafordítható, vagy 

m{r vissza nem fordítható betegségeket idéznek elő.  

 

A betegségek felderítésének egyik legfontosabb diagnosztikai lehetőségei, a 

képalkotó elj{r{sok. Által{nosan ismert, hogy az orvosi képalkotó elj{r{sok 

elsősorban a betegségekhez köthető térfogat v{ltoz{sokat, azaz alaktani képletek 

kimutat{s{t jelentik.  



Sz{mos képalkotó elj{r{s ismert, mint péld{ul a Röntgen, CT, MR, UH, PET CT. stb. 

A technológi{k, a műszer és informatikai elj{r{sok fejlődésével és tökéletesedésével 

egyre pontosabb inform{ciókat és képeket nyerhetünk. 

Az elmúlt húsz évben kutató csoportunk különös figyelmet fordított az 

elektrom{gneses sug{rz{s infravörös tartom{ny{nak érzékelésére, leképezésére és 

azok inform{ció tartalm{nak feldolgoz{s{ra. 

 

A hum{n diagnosztik{ban való alkalmaz{sn{l az infravörös sug{rz{s érzékelésének 

és elemzésének sz{mos előnyét lehet felsorolni. A teljesség igénye nélkül célszerű 

néh{ny olyan jellemzőt kiemelni, melyek csak az emberi test {ltal kisug{rott 

infravörös sug{rz{s, azaz a Somatoinfra diagnosztika saj{toss{gai. 

 

 

 

 

 



- a bőr felszínéről emitt{lódó infravörös sug{rz{s, folyamatos, töretlen. 

- a hum{n radi{ció infravörös sug{rz{s{nak leképezéséhez jeladóra nincs 

szükség. 

- az emberi testet semmilyen k{rosító hat{s nem éri. 

- az hum{n IR sug{rz{s pontos és jól mérhető inform{ciót szolg{ltat a 

szervezeten belül zajló életfolyamatokról, norm{l és disfunkciókról, 

betegségek jellemző metabolizmus{ról stb. 

- az IR képalkotó elj{r{ssal korl{toz{s nélkül lehet a test minden régiój{t 

monitorozni és felvételeket készíteni. 

A kutat{sok azt sejtetik, hogy az infravörös hum{n képalkot{s sz{mos olyan 

inform{ciót szolg{ltat az emberi test dinamikusan zajló életfolyamatairól, melyek 

érzékelésére ez id{ig nem volt lehetőség (pl. dinamikus életfolyamatok 

nyomonkövetése, f{jdalom objektív megjelenítése, dinamikus farmakokinetikai 

vizsg{latok. stb.)  

  A Magyar kutatócsoport  egy 2004. évi UNESCO 

konferenci{n felvetette, hogy célszerű volna kifejleszteni és kutatni azt, hogy műtétek 

alatt milyen módon lehetne valós időben hasznos inform{ciókat és visszajelzéseket 

adni a műtét folytató oper{toroknak. Az elmúlt hat év sor{n célzott kutat{sok 

bizonyított{k, hogy ez a technológia megvalósítható és jó eredménnyel hasznosítható 

pl. mikrosebészeti elj{r{sokn{l. 

Egy nemzetközi orvos csoport több évi kutat{s és előkészítő munk{t követően 

sikeresen alkalmazta (2010.junius.11.) az IR sug{rz{s {ltal történő assziszt{lt 

műtéttechnik{t.  Európai orvos professzorok  évekkel kor{bban vetették fel, hogy a 

mikró-sebészetben nem megoldott a közvetlen dinamikus fiziológiai folyamatok képi 

visszacsatol{sa. A mikro-sebészet elsődleges képalkotó berendezése a mikroszkóp. 

 



                                      

A mikro sebészetben XR (Röntgen), Szcintigr{fia (izotóp diagnosztika), és UH 

képalkot{s közvetlenül a műtét alatt nem haszn{lható. Igaz, hogy esetleges speci{lis 

berendezések sem voln{nak képesek arra, hogy a dinamikus folyamatok biokémiai, 

biofizikai, metabolikus v{ltoz{sait nyomon tudj{k követni.  

Sz{mos műtét esetében fontos inform{ciót jelenthet az, hogy az életfolyamatok 

milyen elmozdul{st, v{ltoz{st mutatnak. Az elv{r{snak megfelelően csak olyan 

technológia alkalmazható, amely megfelel néh{ny fő elv{r{snak.  

 

Úgy mint: - Nagysebességű képalkot{s, ami összesen a műtét ideje alatt 497.000 

képet jelent mint vizualiz{ció. A teljes műtéti idő alatt a TIS rendszerű szoftver 

összesen 51 millió mérést végzett. – Jeladó nélküli non-invazív berendezés. - 

Közvetlen képi visszacsatol{s és visszakeresés. - Nagy felbontó képesség. - Közvetlen 

dinamikus fiziológiai, metabolikus és esetenként morfológiai visszacsatol{s. - Széles 

spektrumú leképezés. - A műtét programozhatós{ga és azonnali kontrollja. - 

Felmerülő farmakokinetikai kontroll. - Magas szintű dokument{lhatós{g. - 

Gyógyul{s, rehabilit{ciós folyamatok modellezése és folyamatos nyomon követése.   

- Makró felvételezés lehetősége. - Tetszőleges képi form{cióval való bővíthetőség.  

A műtét alatt a technológiai az előzetes terveknek megfelelően mindenben megfelelt 

az elv{r{soknak.  



 

A sikeres alkalmaz{snak egyik alapfeltétele, hogy a nagysebességű életfolyamatok 

valós idejű leképezését, archiv{l{s{t és mérését mehfelelő informatikai, 

sz{mít{stechnikai rendszer t{mogassa. 

 

Kivonat az alkalmazott technológia rendszer leír{s{ból: 

Komplex kommunik{ciós, adatgyűjtő, képadat-feldolgozó, adatb{zis kezelő és 

archiv{ló szoftver rendszer infra és norm{l kamer{k alkalmaz{s{val 

    A rendszer fő moduljai: 

1. Kommunik{ciós szoftver többféle IR kamera csatlakoztat{s{hoz, kamera 

vezérléssel, adatkiolvas{ssal 

2. Raw (nyers) IR képadat (statikus raw kép és raw videó) feldolgozó, 

megjelenítő és archiv{ló sw.  

3. Raw IR adat (kép és videó) elemző sw. 

4. Raw IR Videó lej{tszó és képmentő sw, időkorl{toz{s nélküli raw videók 

lej{tsz{s{hoz     

5. 3D elemző szoftverek, spektr{lis és raw 3D megjelenítéssel. 

6. Adatb{zis kezelő sw. 



7. Sokcsatorn{s adatimport{ló – adatrendszerező sw. 

A sw modulok működési leír{sa: 

1. Kommunik{ciós szoftver 

Feladata a különféle kommunik{ciós interfésszel, protokollal rendelkező Flir 

infrakamer{kkal való kapcsolat létrehoz{sa, a mikrobolométerhez (IR szenzor chip) 

való közvetlen hozz{férés és a pixelek kiolvas{sa, kamera fókusz vezérlés. 

Alkalmas mind firewire (A40M, SC640, SC660), mind ethernet (A320, A325G 

gigabites) h{lózati csatlakoz{ssal rendelkező kamer{kkal történő kapcsolatfelvételre 

és kommunik{cióra. A Flir kommunik{ciós protokoll mellett lekezeli a szabv{nyos 

gigabites GenIcam protokollt is (A325G kamera esetén).  

A kapcsolat felvétele (konnekt{l{s) ut{n a sw folyamatosan olvassa az IR chip 

(640x480 ill. 320x240 pixel) m{trix tömbjét. A konnekt{l{s automatikus, a kamera 

típusok a programban be{llíthatók, kiv{laszthatók. A kamera típustól függően egy 

pixel 14 ill. 16 bites értékkel rendelkezik, a kiolvas{si sebesség elérheti 

m{sodpercenként a 60 tömböt is. Az így létrejött (és folyamatosan frissített), 

pixelenként 2 byte-os raw adattömböt veszi {t a 2. feldolgozó modul.  

A mikrobolométer 2 byte-os pixel értéke – mint raw nyers adat - ar{nyos az IR foton 

energi{val. 

A sw. vezérli a különféle IR kamer{k fókuszbe{llít{s{t, kézi és automatikus 

üzemmódban egyar{nt. 

Ezen kívül semmilyen m{s kamera sw kezelést nem végez (pl. hőmérséklet 

algoritmus), ill. a kamer{k saj{t szoftverének be{llít{sa, {llapota nincs hat{sa a 

mérésekre, adatfeldolgoz{sokra. 

2. IR nyers adat feldolgozó egység 

Feladata az IR chip tömbjének l{tható tartom{nyba történő konvert{l{sa, 

megjelenítése, folyamatos un. raw videó létrehoz{sa, mentése. 

A feldolgozó egység a képm{trix minden elemét beolvassa, analiz{lja. Az értékek 

min. és max. szintjének megfelelően meghat{rozza az automatikus mérési 

tartom{nyt, ehhez hozz{rendeli a kív{nt/kiv{lasztott színpaletta m{r l{tható diszkrét 

elemeit. (A színpalett{król a 3. elemző modulban lesz szó). Az élő kamerakép 

megjelenik egy ablakban, mely a nagy feldolgoz{si sebességnek köszönhetően 



(alapban 15 frame /sec, max. 60 frame/sec) abszolút folyamatos, élő képnek felel meg. 

A szín(paletta) csere szintén realtime történik. 

A freeze funkció az élő képből f{zisképet hoz létre egy külön (viewer) ablakban 

(tov{bbiakban a 3. modul is t{rgyalja), mely diszkrét raw képf{jlként elmenthető, 

speci{lis raw form{tumban. A mentés automatikusan létrehozza a viewer ablakban 

l{tható kép RGB jpg form{tum{t is. A raw képet csak ez a sw tudja beolvasni.  

Ez a sw modul alkalmas a fenti képm{trix ciklikus leolvas{s{val a kapott raw 

adattömböket összefűzni, kv{zi raw videót létrehozni. Az így kapott raw videó 

speci{lis file form{tumú, olvas{sa csak ezzel a sw-el lehetséges.  

Az így létrehozott videó egy frame-jének adatai: 320x240 vagy 640x480 képpont, egy 

képpont 2 byte-os, tömörítetlen.  

Az élő kamerakép „lej{tsz{sa” közben b{rmikor elindítható a raw videó felvétel 

(record), ami a h{ttért{rra menti a felvételt. Időkorl{t nincs! A rendszer raw videó 

ír{sa folyamatos, de nem egyf{jlos működésű. A teljes videót részelemekből 

(konfigur{lható, max 2 GB) hozza létre, melynek kezelése egyszerűbb és 

biztons{gosabb is így, mint egyetlen gigantikus {llom{nynak. Az elmentett videónak 

csak a HDD kapacit{sa szab hat{rt, egy 5-6 ór{s felvétel (kamer{tól függően)  ak{r 

200 GB t{rhelyet is igényelhet.  

A raw videó lej{tsz{sa (3. és 4. modul t{rgyalja) teljesen folyamatosan történik.     

3. Raw adatelemző modul 

Ez a modul tudja beolvasni a raw képet és videót. Előre létrehozott színpalett{kból 

lehet v{lasztani, melyet t{rsít az élő kameraképhez, a freezelt {llóképhez és a 

lej{tszott videóhoz egyar{nt. Színpalett{k a vizsg{landó objektumok termikus 

tulajdons{gainak és a környezeti viszonyoknak megfelelően, tetszőlegesen 

létrehozhatók. 

A freezelt ({lló)kép egy külön ablakban jelenik meg. A l{tható kép (a paletta 

színhozz{rendelése) megfelel a teljes mérési tartom{nynak (min. és max értékek). 

 

 Az ablak alatti két csúszk{val (slider) {llítható a tartom{ny alsó és felső értéke, a 

színpaletta a szűkített tartom{nyhoz is hozz{rendeltethető.  



Mind az eredeti, mind az „{thangolt” raw IR képek elmenthetők, speci{lis raw (sro) 

és RGB (jpg) form{tumban is. A raw viewer alkalmas az elmentett sro képek újbóli 

megnyit{s{ra, hangol{s{ra. 

A modul „file player” raw video lej{tszó funkciója alkalmas a rögzített raw videók 

egyszerű visszaj{tsz{s{ra. Lej{tsz{s közben a freeze funkció szintén működik, a 

videó b{rmely pillanatban meg{llítható és a képkocka a fentieknek megfelelően 

feldolgozható. 

4. Raw videó lej{tszó modul 

Ez egy ön{llóan is haszn{lható program, mely nagyon hasonló a hagyom{nyos 

média player-ekhez, de nyers raw videóval működik.    

Az előzőekben felvett élő kamerakép lej{tsz{s{ra alkalmas, de a 3. modul playeréhez 

képest bővített funkciókkal.  

A lej{tsz{s több lépcsőben lassítható és gyorsítható, max 8-szorosra.  

A „screenshot” funkció készít egy {llóképet, mely egy külön ablakban jelenik meg. 

Ez a kép a 3. modulhoz hasonlóan hangolható és menthető. Az ablak – és ezzel a 

mentett kép – mérete konfigur{lható 320x240 pixeltől 800x600 pixel tartom{nyban. 

Lej{tsz{s közben az idővonalon lévő csúszk{val (ami az időben mozgó) a pillanatnyi 

{llapot b{rhova helyezhető és a lej{tsz{s innen indítható. 

Az ak{r több ór{s videóból tetszőleges tartom{ny kiexport{lható 3 

videóform{tumban: raw (srv), avi és mp4. 

5. 3D elemző modulok 

Ezek a modulok alkalmasak  

A.) hagyom{nyos RGB felvételek, valamint  (Spektr{lis 3D Plugin) 

B.) raw IR felvételek spektr{lis ’{l 3D’ megjelenítésére, elemzésére. 

A.) Ez a modul képes jpg és bmp form{tumú IR felvételek realtime, azonnali 

spektr{lis 3D létrehoz{s{ra. A térbeli kiterjedés a kép spektr{lis összetevőitől függ, 

mind színösszetétel, mind vil{goss{ginform{ció szempontj{ból.  

A térbeli alakzat forgatható, nagyítható. Különböző effektek segítik a kép 

optimaliz{l{st: zajszűrés, {rnyékol{s. A 3D-s objektumra mérősíkok helyezhetők, 

melyek mozgathatók, {ttetszővé tehetők. Segítségükkel mérhetővé v{lnak a relatív 



intenzit{s differenci{k. A 3D képpel együtt a numerikus paraméterek szintén 

elmenthetők.  

Ha szükséges, a zavaró képinform{ciók azonnal törölhetők (virtu{lis radírgumival), 

és ez azonnal megjelenik a 3D-s képen is. 

A mentett 3D-s képek form{tumai: bmp, jpg és par. Ez utóbbi paraméteres mentést 

jelent, mely a kisfelbont{sú alapképet és annak be{llít{si paramétereit menti el. Ezzel 

kiküszöböljük a nagyméretű (ak{r több MB-os) képeket, és előnye még, hogy a 

létrehoz{s pillanat{nak be{llít{sait kapjuk vissza. Par f{jl megnyit{sa ut{n ezek a 

be{llít{sok tov{bb módosíthatók. 

B.) Minden fenti funkciót tartalmaz, de ebben az esetben a nyers adatinform{ció 

hat{rozza meg a térbeli kiterjedést, azaz a mikrobolométer pixel {ltal érzékelt infra 

foton energia nagys{ga. A 3D objektumra az sro raw képekhez hasonlóan tetszőleges 

színpaletta „húzható”. 

A térbeli kiterjedés az infrafoton energi{j{tól line{risan függ (alap{llapot), de ez 

tetszőlegesen módosítható egy erősítés-szab{lyozó grafikonnal. Ezen töréspontok 

hozhatók létre, melyek segítségével (egyenesek és bezier-görbék alkalmaz{s{val) a 

tartom{ny energiaszintjei tetszőlegesen kiemelhetők és elnyomhatók. 

Az erősítés-szab{lyozó grafikon és a mérősíkok alkalmaz{s{val bizonyos mérési 

metódusok sztenderiz{lhatók lesznek. 

6. Adatb{zis kezelő modul 

Ez a modul végzi a törzsadatok, mérési eredmények, külső forr{sból sz{rmazó 

import{lt adatok rendszerezését, t{rol{s{t. 

Törzsadatok hozhatók létre, ezek:  

kezelők/jogosults{gok; objektumok/mérési helyszínek felvétele különböző jellemző 

adatokkal (azonosító, helység név, geogr{fiai jellemzők, meteorológiai jellemzők stb); 

teljes magyar helységnév adatb{zis ir{nyítósz{mmal, megyével;  vizsg{lati módok; 

szójegyzék; laborok. 

Első alkalommal szükséges az „Új objektum felvétele”, törzsadatok alapj{n. 

Ezut{n az „Új vizsg{lat” funkcióval vehetünk fel/rögzíthetünk új képeket, 

import{lhatunk be külső adatokat. (Erről a 7. modul gondoskodik). Az adatb{zisban 



az objektum azonosítóhoz és a vizsg{lat (ez b{rmennyi lehet) d{tum{hoz 

kapcsolódnak a rögzített képek, adatok. 

Az élő kameraképből freezelés ut{n menthetünk képeket, RGB jpg és raw kép (sro) 

form{tumban. Szintén t{rolhatunk raw videót is, de ennek terjedelme az adatb{zis 

miatt korl{tozott, 12 és 50 sec időkorl{ttal, kamerafüggő. Ez a modul több plugin-t 

tartalmaz, (pl. a 3D szoftver modulok, USB-s video capture, GPS olvasó sw., 

meteorológiai {llom{s adatgyűjtő sw.) melyek a felvétel közbeni manipul{l{st, 

adatgyűjtést, plussz funkciókat tartalmaznak. 

A modul tartalmaz egy egyszerű szövegszerkesztő részt is, mellyel létrehozhatunk 

teljes vizsg{lati leír{st, form{zott rich text form{tumban. 

A „Print” funkció elkészíti a vizsg{lati jelentést pdf form{tumban (benne a 

vizsg{lathoz tartozó képekkel és a leíró szöveggel. Megnyitja automatikusan az 

Acrobat Readert, amiből ez kinyomtatható, vagy elmenthető. 

Az „Export” funkció elkészíti a fenti pdf-et, valamint összegyűjti az illető objektum 

összes vizsg{lati eredményét d{tum szerint rendezve, majd mindez egy külső 

adathordozóra (pl. flash drive) menthető. 

Az adatb{zis a mért objektumhoz max. 8 csatorn{n keresztül is tud fogadni 

különféle, rendszerezett és adminisztr{lt adatform{tumot. Ezt a 7. modul leír{sa 

taglalja. 

Ez lehetőséget ad rendkívül {tfogó, részletes statisztikai elemzés elkészítésére is. 

Az adatb{ziskezelő modul tartalmaz egy un. bélyegkép nézegető ablakot is. Itt 

megjelennek mozaikszerűen a kiv{lasztott vizsg{lathoz t{rolt képek, file nevükkel. 

Az egérmutatót a kép fölé mozgatva, az kinagyítja ezt a képet, a jobb l{thatós{g 

miatt. 

7.  Adatimport{ló, szervező, rendszerező modul 

Ez a modul végzi a mért/mérendő objektummal ill. annak vizsg{lat{val összefüggő 

külső adatok, inform{ciók begyűjtését, azonosít{s{t, rendszerezését és adatb{zisba 

küldését. 

Az import{l{sra két fő módszer adott:  

1. A beépített plugin szoftverek, eszközök {ltal automatikusan tov{bbított adatok,  



2. „File import” funkcióval 8 különböző azonosított/oszt{lyozott csatorn{n, külső 

adathordozóról beolvasott jpg file form{j{ban. 

1. A beépített szoftverek részben indítógombbal, részben file hozz{rendeléssel-

automatikusan indíthatók, az inform{ciók feldolgoz{sa ut{n az eredményt(adatot) 

automatikusan a saj{t oszt{lyukba mentik, melyek az aktu{lis vizsg{lat adatb{zis{ba 

kerülnek. 

Ezek a szoftverek: spektr{lis 3D feldolgozó sw, videó digitaliz{ló/capture sw külső 

USB digitaliz{lóval (ak{r 2-3 külön{lló egységgel), meteorológiai {llom{s 

adatfeldolgozó sw, GPS koordin{ta olvasó/megjelenítő sw.  

A fenti eszközök {ltal biztosított és a vizsg{latokhoz elt{rolt képanyag utólag 

megjeleníthető/vizsg{lható a rendszer saj{t viewer-én is. 

2. A file import funkció 8 különböző, oszt{lyozott csatorn{n juttat be képet az 

adatb{zisba. Az „Import{l{s” gomb megnyit egy oszt{lyoz{s dialogot, ahol ki lehet 

v{lasztani az oszt{lyt, majd megnyit egy hagyom{nyos file browser-t, ahol az 

impor{landó kép kiv{lasztható. Az import{landó képek form{tuma (a 

helykihaszn{l{s miatt) jpg form{tumú lehet csak. Kép f{jlok ezek ut{n m{r a saj{t 

dedik{lt helyükön t{rolódnak.  

Utólagos elemzésnél ez az oszt{ly struktúra szintén megjelenik a vizsg{latok 

kiv{laszt{sa ut{n. Ebből a struktúr{ból mindegyik kép megjeleníthető a rendszer 

viewer-ében ill. automatikusan megnyitható pl. egy plugin szoftverrel (pl. a 

spektr{lis 3D sw-rel). 
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