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1. Összefoglaló
Humán infraemissziós képalkotás lehetőségei
A tárgyak, anyagok, szövetek, tehát az élő emberi bőr is energiát bocsát ki,
elektromágneses sugárzás formájában. Az infravörös kamerával az emberi testfelszín
által kibocsátott hosszúhullámú infravörös sugárzást mérjük. A sugárzás intenzitása és
hullámhossza a testfelület hőmérsékletétől és emissziós képességétől függ. Az emberi élő
bőrnek ideális, az abszolút fekete testhez közelítő a sugárzóképessége, ezért lényeges a
fekete test hőmérsékleti sugárzásának fizikai törvényszerűségeit ismerni.
A történelem folyamán a hőmérsékletmérés és a hősugárzás megismerése fokozatosan
fejlődött, csakúgy, mint a testhőmérséklet szerepének orvosi jelentősége is változott.
A hőmérséklet és az infravörös sugárzás mérésére, érzékelésére különböző típusú,
tulajdonságú, technikai felépítésű mérőeszközt fejlesztettek ki. A modern detektorok a
mikrobolométeres technológiát alkalmazzák, az érzékelők mátrixszerűen, sorokban,
oszlopokban helyezkednek el.
Az infravörös sugárzáson alapuló hőmérsékletmérésnél több tényezőnek a hatását is
figyelembe kell venni, pl. emissziós tényező, relatív páratartalom, levegő hőmérséklet,
tárgy kamera távolság, környezeti objektumok hőmérséklete.
Az egészségügyi alkalmazás során az emberi testhőmérséklet és hőszabályozás élettani
ismerete fontos szerepet tölt be.

A Budapesti Műszaki Egyetemen működtetett

Szomatoinfra infravörös képalkotó diagnosztikai rendszer az emberi szervezet által
kibocsátott természetes infravörös sugárzást detektálja és jeleníti meg. Az infravörös
képalkotó eljárás elsősorban nem anatómiai-morfológiai képletek bemutatására alkalmas,
hanem a testben zajló funkcionális folyamatok, mint például izom-összehúzódás,
emésztés, idegi aktivitás, vagy a szervekben, szervrendszerekben lezajló biokémiai
folyamatok által létrehozott hőmennyiségek eloszlását, azok gócpontjait, illetve a
hőtranszport folyamatok komplex képét mutatja meg.
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Abstract
The possibilities of human infraemission imaging
The objects, materials and tisues are emitting energie in the form of electromagnetic
energie, so the living human skin.
The longwave infrated radiation of the human body/organism can be measured by infracamera. The intensity and wavelength of the radiation depends on the temperature and
the ability of emission of the human body.
The radiating capacity of the living human skin is ideal, similar to the absolute black
body. This is the reason why it is important to know the physical characteristic features of
the radiation of this black body.
Throughout the history the knowledge of thermal measurement and radiation was
developing gradually. So the role of the temperature of human bodyhas changed as well.
For measuring the temperature and infrated radiation, many different type of technical
devieces were invented. The modern detectors are using microbolometric technology.
The receptors are arranged vertically and horisontally.
The influance of many factors are need to be considered for temperature measurement
based on infrated radiation, eg.: emission factor, the temperature of air, the distance
between object and camera, the temperature of the objects in the enviroment.
For medical usage it is necessary to know the mechanisms of thermostatic control of the
human body.
The Somatoinfra infrated imaging diagnostic system used in BME can detect and
represent the natural infrated radiation of the human organism.
The infrated imaging device can represent the functional processes, like mascular
contraction, nervous and digestion activity, or the temperature differences caused by
biochemical processe, their centre and the complex images of temperature processes.
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2. Bevezetés
Az infrasugárzás a testek hőmérsékletéből fakadó sugárzás, amit minden abszolút nulla
foktól különböző hőmérsékletű test folyamatosan kibocsát magából. Elektromágneses
hullám, terjedéséhez nincs szükség közegre. A szervezet élettani folyamatai mindig
hőmérsékleti változásokkal járnak együtt. Esetenként ilyen változás már akkor is
megfigyelhető, amikor még morfológiai elváltozás nem mutatható ki. A szomatoinfra
vizsgálat olyan diagnosztikai módszer, mely az emberi test infravörös sugárzása által
alkot képet. A testfelületről származó infrajeleket érzékeljük, feldolgozzuk és a leképezés
során színeket rendelünk hozzájuk. Az így létrejött térképszerű színes kép értelmezéséhez
részletes anatómiai, élettani és alkattani ismeretekre, továbbá gyakorlatra van szükség.
A termográfia mint a hőmérsékleti sugárzáson alapuló képalkotó eljárás az
orvostudományban már régóta ismertnek számít. Szerte a világon számtalan kutató
foglalkozik a módszerben rejlő lehetőségek feltárásával. A röntgen, a CT, az MR, a
gamma kamera és más orvosi képalkotó módszerek közös nagy hátránya, hogy a
szervezetre kisebb-nagyobb mértékben károsító hatású sugárzás segítségével működnek.
Velük szemben az infrasugárzáson alapuló képalkotás komoly előnye, hogy a sugárforrás
maga az ember, a sugárzás annak természetes működéséből fakad, tehát semmilyen
sugárzást nem juttatunk be, csupán a bőrfelületről szüntelenül távozó infrafotonokat
fogjuk fel, és általuk alkotunk képet. A vizsgálat teljes mértékben noninvazív,
gyakorlatilag korlátlanul alkalmazható, más képalkotó módszerekhez képest rendkívül
olcsó. Ugyanakkor nagy veszélyt rejthet magában, ha képzetlen személy próbálkozik a
felvételek értelmezésével.
A korszerű orvostudományban egyre nagyobb hangsúlyt helyeznek a betegségek
megelőzésére. A megelőzésnek az a lényege, hogy már abban a stádiumban felkutatják a
potenciális betegeket, amikor azok még nem érzik magukat betegnek, nincs panaszuk. Az
egészséges lakosságot is szűrővizsgálatoknak kell alávetni, hogy kiválogassák a
betegségre hajlamos egyéneket vagy a még panaszmentes betegeket. A megelőző
kivizsgálás során nem elég csak a hagyományos vizsgálatok során megfigyelt jellemzőket
mérni, hiszen a kifejlődött betegséget megelőző állapotban a beteg életfunkcióinak csak
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kisebb mértékű elváltozásaival lehet számolni. Ezeknek a kis, még alig észlelhető
eltéréseknek a meghatározásához érzékenyebb vizsgáló módszer szükséges. Egy ilyen
módszer az infravörös diagnosztika is. Az orvosi képalkotás vizsgálatait a morfológiai
elváltozásokra építi. A morfológiai elváltozások a struktúrák denzitáskülönbségein
keresztül mutathatók ki. Azok a kórfolyamatok, amelyek kezdeti stádiumban vannak,
még nem változtatják meg környezetük méretét, struktúráját és denzitását, ezáltal
radiológiai módszerekkel nehéz a megjelenítésük. Az egyre tökéletesedő képalkotó
diagnosztikai rendszerek fejlesztésének egyik fő feladata, hogy a kórfolyamatokhoz
köthető morfológiai változásokat minél korábban láthatóvá tegyék.
A diagnosztikáknak és a terápiának az a fő feladata és az elvárható követelménye, hogy a
legkisebb károsító hatást fejtse ki (ionizáció a szövetekben, nekrózis stb.) de
hatékonysága a lehető legnagyobb legyen.
Az úgynevezett szomatoinfra berendezés a testből kibocsátott infravörös sugarakat méri,
és azokat képpé alakítja. Ha a test egészséges, akkor ez a sugárzás harmonikus. Ha
viszont a szervezetben betegség, vagy bármilyen gyulladás található, akkor ez az
egyenletes sugárzás megváltozik. A felvételek pontosan megmutatják, hogy hol bomlott
meg a harmónia, tehát hol vannak gócpontok, gyulladások. Az emberi szervezeten belül
bonyolult élettani, hormonális, tápanyagforgalmi, biokémiai, neurológiai stb. folyamatok
zajlanak. Minden folyamatnak sajátos termikus regulációja, infravörös másodlagos
kisugárzása van. Az élő szervezet működésére jellemző, hogy minden élettani
folyamatot, mozgást, betegséget stb. sajátos hőmérsékleti változások kísérnek. Általában
a test hőmérséklete a végtagokon a legalacsonyabb, a mellkas és has belső szerveiben a
legmagasabb. Az anyagcsere és a keringés változásával a szövetek hőmérséklete néhány
másodperc alatt képes változni, de csak a bioritmusnak megfelelően, tehát a nap
különböző szakaszaiban is hullámzik a szöveti hőmérséklet. A hőháztartás normális
működés esetében kiegyenlített, és a hő az egyes testtájakra jellemző módon oszlik el. A
normál hőmérséklettől való eltérés csakúgy, mint a hőmérséklet kóros szabályozása,
kezdeti vagy zajló betegségeket jelezhet. A felvett képeken jól elkülöníthető a szervek,
szervrendszerek kiegyensúlyozott működése, valamint a betegségek és kórfolyamatok
jelenléte. A teljes körű monitorozás összefüggéseiben ad választ a szervezeten belüli
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folyamatok pillanatnyi állapotáról. Előnye még, hogy megfelelő életmódváltás és/vagy
kezelés után mutatja a javulást, ill. a változatlanságot is.

3. Az infravörös sugárzás
3.1. Az infravörös tartomány
Az infravörös sugárzás az atomok és molekulák rezgő és forgó mozgása következtében
jön létre. Ebből következik, hogy minden test infravörös sugárzást bocsát ki magából, ha
hőmérséklete nagyobb az abszolút nulla foknál. Az infravörös sugárzás olyan
elektromágneses sugárzás, amely felöleli a látható fény hullámhosszánál nagyobb, de az
1000 μm-t nem meghaladó hullámhossztartományt.
Az elektromágneses hullámok Nemzetközi Világítástechnikai Bizottság által ajánlott
felosztása:
TARTOMÁNY

KEZDETE

VÉGE

Látható tartomány

380 nm

780 nm

Közeli infravörös tartomány

780 nm

1400 nm

Közepes infravörös tartomány

1400 nm

3000 nm

Távoli infravörös tartomány

3 μm

1000 μm

3.1.1. Ábra: Az elektromágneses spektrum
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Ez a felosztás közvetlen összefüggésben áll a sugárzás észleléséhez alkalmazott
módszerekkel. A közeli infravörös tartományban ugyanolyan módszereket alkalmaznak,
mint a látható fény esetében. A közepes infravörös tartományban, a látható tartományban
alkalmazott módszerek csak részben alkalmasak a sugárzás észlelésére. A távoli
infavörös tartományban a sugárzás kimutatásához teljesen más módszerek és eltérő
berendezések alkalmazása szükséges.
Az infratermogrammetria valamint az infratelevízió területén a távoli infravörös
tartományban dolgoznak. Leggyakrabban a 3 μm-től 5 μm-ig vagy a 8 μm-től 13 μm-ig
terjedő hullámhossz-intervallumot használják. E két intervallum összefügg a vizsgált
tárgyak emissziós tulajdonságaival, továbbá azzal, hogy a levegő jól átereszti az
infravörös sugárzást ezekben a hullámhossztartományokban.
Az alábbi ábrán egy 37 °C (310K) hőmérsékletű ember által kibocsátott elektromágneses
sugárzás spektrumát ábrázoltuk. Bejelöltük a látható tartomány intervallumát is.
Megfigyelhető, hogy ebben az esetben a látható tartománynál több mint egy
nagyságrenddel nagyobb hullámhosszakról van szó. A maximum érték körülbelül 9,6 μm
körül helyezkedik el.

3.1.2. Ábra: 37 °C (310K) hőmérsékletű ember által kibocsátott
elektromágneses sugárzás
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3.2. Egy test infrasugárzásának fizikai összefüggései
Hőmérsékleti sugárzás
Az elektromágneses hullámok kibocsátásának oka többféle lehet. Ez az ok igen sokszor a
test hőmérséklete. Ebben az esetben hőmérsékleti sugárzásról beszélünk. Szokásos a
hősugárzás elnevezés is, noha a sugárzás hullámhosszai nemcsak az infravörös
tartományba eshetnek (ezek a szorosabb értelemben vett hősugarak), hanem egyik
oldalon a Hertz - féle hullámok tartományába, a másik oldalon a látható fényen át az
ultraibolya tartományba nyúlhatnak.
Ha két T1 és T2<T1 hőmérsékletű test közt minden hővezetést és hőáramlást
megszüntetünk – legtökéletesebben úgy, hogy vákuumba tesszük őket -, a hőmérsékletek
idővel mégis kiegyenlítődnek. Fel kell tennünk tehát, hogy a T1 hőfokú test hője részben
sugárzó energiává alakul át, a T2 hőfokú test pedig ezt elnyeli, és ezzel hőmérséklete
emelkedik. Igen fontos azonban, hogy nemcsak a melegebb test ad át hőt sugárzás útján a
hidegebbnek, hanem fordítva is. A hidegebb test azért melegszik fel, mert több energiát
nyel el, mint amit kibocsát, a melegebb pedig azért hűl le, mert többet sugároz ki, mint
amit a hidegebb test sugárzásából elnyel. Általánosan, bármely hőfokú test sugároz,
környezetének hőfokától függetlenül ( Prévost tétele).
Ha valamely test ugyanazon hőmérsékletű, mint a környező testek (hőmérsékleti
egyensúly), akkor az időegység alatt ugyanannyi hőt sugároz ki, mint amit elnyel. Ez a
sugárzási egyensúly tehát nem valami nyugvó állapot, hanem dinamikus természetű. [1]
Az abszolút fekete test. Kirchoff törvénye
Definíciók:
Abszorpcióképesség a (vagy α): a testre eső sugárzási energiának az a tört része, amelyet
a test elnyel, tehát nem ereszti át és nem ver vissza. Hasonlóan definiálható a d (vagy τ)
áteresztő- és r (vagy ρ) reflektálóképesség. Nyilvánvalóan fennáll az a + d + r =1
összefüggés.
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Emisszióképesség e (vagy ε): a test egységnyi felületének egységnyi idő alatt és
térszögben, a felület normálisának irányába kibocsátott energia.
Mind az a, mind az e a T hőmérsékleten és a λ hullámhosszon kívül nagymértékben függ
a test különböző sajátságaitól, például a felület érdességétől,színétől.
Azt a testet, amely a ráeső bármely hullámhosszúságú sugárzást teljesen elnyeli abszolút
fekete testnek hívjuk (ideális eset). Abszorpcióképessége tehát A =1. Emisszióképességét
jelöljük E-vel.
Bármennyire is mások e és a az egyes testeknél, az e/a viszony minden testnél ugyanaz,
és csak λ-nak és T-nek a függvénye. Ez a függvény e/a=E/A=E nem más, mint az
abszolút fekete test emisszióképessége

e/a= e1/a1=...=E(λ,T). Ez az összefüggés

Kirchoff törvénye. Másik alakja e(λ,T)=a(λ,T) E(λ,T) amiből mivel a(λ,T)<1 ,
következik,hogy az abszolút fekete test emisszióképessége bármely más testnél nagyobb
azonos hőmérsékleten.
Az abszolút fekete test modellje:
Olyan anyag, amelynek felülete abszolút fekete volna, vagyis minden ráeső sugárzást
teljesen elnyelne nincs. Legjobb modellje egy üreg falán lévő lyuk. Az üregbe a lyukon
belépő sugárzás a szemközti falon szóródva igen kis eséllyel tud a lyukon visszamenni. A
modell akkor jó, ha a lyuk mérete igen kicsi az üreghez képest. Még tökéletesebb a
modell, ha az üreg fala maga is jó sugárzás elnyelő, tehát pl. kormozott.

3.2.1. Ábra: Az abszolút fekete test modellje
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Bármely test emisszióképességét megkaphatjuk, ha a fekete test emisszióképességét a test
abszorpcióképességével megszorozzuk. Ezért lényegesek a fekete test sugárzásának
törvényszerűségei, vagyis az E(λ,T) hogyan függ a hullámhossztól és a hőmérséklettől.
A sugárzásra vonatkozó első törvényszerűséget Stefan illetve Boltzmann találták
empirikus, illetve elméleti úton. Ez a Stefan-Boltzmann törvény: a fekete test teljes
sugárzása a test abszolút hőmérsékletének negyedik hatványával arányos.
E teljes = σ T 4

ahol σ = 5,6697 ⋅ 10 − 8 Wm − 2 K − 4

az abszolút fekete test sugárzási tényezője.
Tehát például kétszer magasabb hőmérsékletű test tizenhatszor több energiát bocsát ki.
Egy test által leadott sugárzás teljes energiája ( Eteljes) a spektrum integrálásával kapható.

Eteljes =

∞

∫E

λ

dλ

−∞

Ha a T1 hőmérsékletű fekete test T2 hőmersékletű környezetben van, akkor
Eteljes=σ(T14-T24)
A Wien-féle eltolódási függvény: a fekete test maximális emisszióképességéhez tartozó
hullámhossz (λmax) az abszolút hőmérséklettel fordítva arányos.
λmax T = konstans (= 2897,7 µm K).
A sugárzás maximuma tehát növekvő T-vel a rövid hullámok felé tolódik el. A látható
tartomány határát, λmax= 760 nm-t kb. 3800 K-nél éri el.

13

3.2.2. Ábra: A Planck féle sugárzási törvény [7]

Az előzőekből vezette le Planck a róla elnevezett sugárzási törvényt:

λ −5

E λ = 2c 2 h
e

ch
λ kT

−1

vagy

Eν =

2h
c2

ν
e

hν
kT

3

−1

Ez a Planck-féle sugárzási törvény kitűnően egyezik a tapasztalattal és belőle a StefanBoltzmann törvény integrálással, a Wien-féle törvény deriválással levezethető.
A hőmérsékleti sugárzás keletkezésének alapja az, hogy a molekulák rendezetlen
hőmozgásának energiája részben az elektronoknak és atomoknak adódik át, és így
rendszertelen, mindenféle frekvenciájú rezgésekre gerjeszti. A rezgő töltések viszont,
mint apró oszcillátorok elektromágneses hullámokat bocsátanak ki, amelyekben
mindenféle frekvencia illetve hullámhossz fellép (emisszió). Megfordítva, az anyagra
érkező sugárzás hatására a megfelelő sajátfrekvenciájú oszcillátorok rezonancia folytán
erős rezgésbe jönnek, tehát a sugárzásból energiát nyelnek el, amely vagy ismét
kibocsátódik, vagy ütközések útján hővé alakul (abszorpció). Planck következtetése volt,
hogy a ν frekvenciájú oszcillátor energiája nem vehet fel tetszés szerinti és folytonosan
változó értéket, hanem csak egy legkisebb energiakvantumnak egész számú
többszöröseit. ε =hν ahol h=6.62 10-34 Js, a Planck-féle állandó.
A Planck-formulának két nevezetes határesete van:
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1. Ha hν/kT<<1 (infravörös) esetben átmegy a közelítő Rayleigh-Jeans-féle képletbe,
amely szerint

Eν =

2h
kTν
c2

2

2. Ha hν/kT>>1 (ultraibolya) esetben pedig a Wien-féle képletbe megy át, amely szerint

Eν =

2h 3 − hν kT
hν e
c2

A látható frekvenciatartományban ezt a két összefüggést sokáig nem tudták
összeegyeztetni egymással. [1]
3.3. Nem fekete testek sugárzása
A valós tárgyak nem tesznek eleget az abszolút fekete test sugárzás törvényeinek a teljes
hullámhossztartományban, habár bizonyos spektrális intervallumokban közelíthetik
annak viselkedését. Például egy adott típusú fehér festék tökéletesen fehérnek tűnhet a
látható tartományban de 2 μm körül szürke testé kezd válni és 3 μm-en túl már közel
teljesen fekete testnek tekinthető.
Általánosan háromféle típusra különíthetjük el a sugárzó testeket az e emissziós tényező
szerint ( Kirchoff törvénye szerint e = a E ) :
1. Fekete test (e =1),
2. Szürke test. Ha a test a abszorpcióképesége λ-tól független, a testet szürke sugárzó
testnek hívjuk ( e < 1 konstans). Ennél az e emisszióképesség spektrális eloszlása olyan,
mint a fekete testé csak a görbék ordinátái a arányában kisebbednek. A Sefan-Boltzmann
képlet alakja ebben az esetben

Eteljes= e σ T4 .

3. Szelektív sugárzó. Ha viszont a lényegesen függ λ-tól, a test sugárzását szelektív
sugárzásnak nevezzük. ( e hullámhossz függvénye).[1, 15]
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3.3.1. Ábra: Három típus
1: spektrális emisszió, 2:λ, 3:fekete test,
4:szelektív sugárzó, 5:szürke test [15]

3.3.2. Ábra: Emissziós tényezők
1:ε, 2:λ, 3:fekete test,
4:szürke test, 5:szelektív sugárzó [15]

Infravörös féligátlátszó anyagok
Ha egy részben átlátszó anyagot, például egy vastag műanyag lapot melegítünk, a
térfogatában keletkező sugárzás kilép a felszínén de részben elnyelődik az anyagban.
Továbbá a felület határánál egy része visszaverődik. A visszavert sugárzás újra részben
elnyelődik de a másik oldalon ki is jut, és újra visszaverődik egy kis része. A fokozatosan
gyengülő reflexiók hozzáadódnak a teljes emissziós tényezőhöz. Ebben az esetben
e=

(1 − r )(1 − d )
1 − rd

Ha az anyag átlátszatlan (d=0), akkor az e = 1-r egyszerű alakra redukálódik. Ez a
felhasználás szempontjából is kényelmes azokban a gyakori esetekben, amikor a
reflektálóképességet sokkal könnyebb megmérni, mint az emissziós tényezőt közvetlenül.
Néhány különleges eset:
fekete test

e =1

r=0

d=0

ideális tükör

r =1

e=0

d=0

ideális ablak

d =1

e=0

r=0

átláthatatlan test

d =0

e+r=1

[15]
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4. Történeti áttekintés
4.1. A hőmérséklet mérése az orvoslásban
Az orvosok már a higanyos hőmérő feltalálása előtt is nagyon fontos diagnosztikai
információnak tekintették a testfelület hőmérsékletét. A görög orvosok például, úgy
keresték a mélyebben fekvő daganatok helyét, hogy a testfelszínt bekenték nedves
iszappal, és megfigyelték, hogy hol szárad meg először ez a nedves réteg. Hippokratész
korából fennmaradt képek mutatják, hogy a görög orvosok tenyerükkel végigtapogatták a
beteg testfelületet, egyebek között azért is, hogy a testfelszín hőmérsékleti viszonyairól
tájékozódjanak.
A hőmérő napjainkban alapvető orvosi eszköz, és egyben a legkevésbé bonyolult
műszerek egyike, amelyek az orvos táskájában megtalálhatóak. De évszázadokig tartott,
míg a testhőmérséklet alakulásának orvosi jelentőségét megértették, és további
évszázadokra volt szükség, amíg lehetővé vált használható hőmérő készítése.
Az első, meglehetősen otromba hőmérőt a 16. századi nagy olasz tudós Galilei készítette.
Használhatóbb volt, az ugyancsak itáliai, Paduában dolgozó Santorio (1561-1636)
hőmérője. Santorio egész életén át orvosi statisztikai adatokat gyűjtött többek közt saját
testhőmérsékletéről és ezeket 1614-ben publikálta. Könyve, az Ars de Estatica Medicina
(Az orvosi statisztika művészete) a saját testi funkcióinak 30 éves megfigyelésén alapuló
adatokat tartalmazza. A brit Robert Boyle azonban nem érezte magát meggyőzve. 1683ban kijelentette, hogy a hőmérő nem más, mint „a felesleges kíváncsiskodás, a túlbuzgó
szorgalmaskodás” eszköze. Meggyőződésében sokan osztoztak, így azután nem is sokat
foglalkoztak a hőmérővel jó hosszú időn át, bár némi érdeklődés néha ébredt iránta.
Gabriel David Fahrenheit (1686-1736) higanyos hőmérőt készített. Ezen három
hőmérsékleti pontot tüntetett fel: a jégből, tengeri sóból és vízből álló keverék
hőmérsékletét 0 °-nak, a víz fagyáspontját 32 °-nak, a test külső hőmérsékletét pedig 96°nak jelölte. Hermann Boerhaave ezzel a hőmérővel vizsgálta a lázas betegeket
Hollandiában, és Anton de Haen (1704-76) bevezette a hőmérőzést a bécsi egyetemen is.
A hőmérő azonban még túlságosan nagy, lassú, nehezen használható maradt. A 19.
század közepén nagyot lendített a hőmérőzés kérdésén, hogy 1868-ban Carl Wunderlich
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(1815-77) lipcsei orvosprofesszor kiadta a megbetegedések során észlelhető hőmérsékletváltozásokat tárgyaló könyvét, 25000 beteg megfigyelésére támaszkodva. Ő vezette be a
lázlapot a kórházakban. Nem volt szerencsés, hogy az általa használt hőmérők még egy
láb (30cm) hosszúak voltak és egy mérés mintegy húsz perc időt vett igénybe. Rövidesen,
1867-re elkészült azonban Sir Thomas Clifford Allbutt (1836-1925) hőmérője ÉszakAngliában. Ez már csak 15 cm hosszú volt, gyorsan és pontosan mért. Így hát a hőmérő
alkalmassá vált arra, hogy elfoglalja helyét a mindennapi orvosi munkában. A fiziológia
és a hőmérséklet alakulásának összefüggése az orvostudományt arra késztette, hogy a
hőmérsékletmérést, mint alap diagnosztikus értékelést kezelje. A korai higanyos,
folyadékos hőmérőket néhány évtizede elektronikus, elektromos eszközök váltották fel,
amelyek vagy termoelemet, vagy újabban félvezetőt használnak hőérzékelőként. Az igen
kisméretű hőérzékelő elem lehetővé teszi azt is, hogy beépítsék vékony injekciós tű
belsejébe, és így a hőérzékelő beszúrható pl. az izmok közé, ahol helyi elváltozások
hőtani hatását lehet vizsgálni. De ilyen tűvel akár a koponyaüregbe is be lehet hatolni, és
ott a liqor-űr hőmérsékletét is meg lehet mérni. Ugyancsak ilyen kisméretű hőmérőkkel
sikerült megállapítani, hogy a peteérés időszakában a női méhben magasabb hőmérséklet
uralkodik. A kisméretű hőérzékelővel felszerelt hőmérőkkel sikerült a bőrfelület
hőmérsékletét is megmérni. [3]
4.2. A hősugárzás megismerése
1666-ban Newton fedezte fel, hogy a napfény prizmán keresztülhaladva számtalan színes
sugárra bomlik - színspektrum - mely az ibolyától a vörösig terjed.
A hősugárzás tanulmányozására irányuló első kísérleti leírást a firenzei Accademia del
Cimento 1667-ben megjelent köz1eményében találhatjuk meg. A kísérlet egyszerű de
igen hatásos volt. Homorú gömbtükör elé jégdarabot tettek, és a fókuszába helyezett
hőmérőnél gyors hőmérséklet csökkenést tapasztaltak. A kísérlet folyatásaként a hőmérő
elé lapot helyeztek, amely után a hőmérséklet ismét emelkedni kezdett.
Edmé Mariotte (1620-1684) is foglalkozott a hősugarakkal, összefoglaló munkája 1690ben halála után jelent meg. Jelentős kísérletében leírta, hogy a jégből készített homorú
tükör segítségével tűz sugarait sikerült úgy fókuszálni, hogy puskaport is lángra tudott
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lobbantani. Ezek a kísérletek csak a sugarak jelenlétét igazolták, tulajdonságaikat nem
voltak képesek felismerni.
Egy svéd kémikus Karl Wilhelm Scheele (1742-1786) az 1782-ben megjelent művében
ezt a sugárzást hasonlította a fényhez, és ő beszélt először a sugárzó hőről. A
vizsgálatokkal ebben az időben többen is foglalkoztak. Johann Heinrich Lambert (17281777) már különbséget tett a világító és "sötét hősugarak" között.
Lambert és a svájci Marcus Auguste Pictet (1752-1825) az izzó szenet és annak
sugárzásait vizsgálták. A kritikák azt vetették fel, hogy az izzó szén látható fénysugarakat
is kibocsát és valószínű, hogy a visszaverődéseknél a fénysugarak hatnak. Ezek a kritikák
Pictet kísérleteit nem befolyásolták, társával a szintén svájci Horace Benedict de
Saussure-rel (1740-1799) újszerű kísérleteket végzett. Két homorú tükröt állítottak
egymással szembe. Az egyik gyújtópontjában elhelyeztek egy felmelegített, de nem izzó
vasgolyót, a másik homorú tükör fókuszában elhelyezett hőmérő higanyszála emelkedni
kezdett. Feltevésük szerint a jelenséget kifejezetten a "sötét" sugarak okozhatták.
Az eredményes kísérletek után a lencserendszerbe a vasgolyó helyére jég és salétrom
keverékéből álló hűtőkeveréket helyeztek. A folyamat a fordított irányban is működött.
A hőmérő fagypont alá süllyedt. Ezt úgy határozta meg, hogy a hősugarakon kívül
"hideg" sugarak is léteznek. Természetesen ezek a kísérletek és az ebből eredő
következtetések nagy vitákat váltottak ki. A vizsgálatok legnagyobb kritikusa a szintén
svájci Pierre Prevost (1751-1839) új tézist állított fel. A vizsgálatok alapján úgy határozta
meg a jelenséget, hogy minden test hősugarakat bocsát ki a környezetétől függetlenül, de
ugyanakkor a környezetből érkező sugarakat is képes elnyelni. A testnek a sugárzás által
nyert hőmennyisége az elnyelt és a kisugárzott hőmennyiségek különbsége. Ezt arra
alapozta, hogy a Pictet kísérletben a fő szerepet tulajdonképpen a hőmérő játssza. A
hőmérő, mint hőforrás jóval több hősugarat bocsát ki a tükröző gömbfelületek
közvetítésével a jég felé, mint amennyit a jégtől ugyanilyen úton kaphat. Ez okozza a
hőmérő hőfokának csökkenését. A hősugárzás tehát nem más, mint a hőmérő és a jég
közötti hőkicserélődési folyamat. Ez addig mutat változó értéket, amíg a két hőbázis
hőmérsékleti értéke egyenlővé nem válik.
Jelentős továbblépést Friedrich William Herschel (1738-1822) angol csillagász tett
felfedezéseivel.

Optikai

szűrőanyagot

keresett
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a

napsugárzás

fényességének

csökkentésére teleszkópos vizsgálataihoz, eközben felkeltette érdeklődését, hogy néhány
üvegminta sokkal kevesebb hőt engedett át, mint mások. Megismételte Newton prizma
kísérletét, de spektrum melegítő hatását vizsgálta behatóan. Ahogy a befeketített
hőmérőjét mozgatta a színek mentén a hőmérséklet állandó növekedést mutatott kéktől a
vörös felé. Ezt már 1777-ben az olasz Ladriani is megfigyelte, de Herschel volt az első
aki felismerte, hogy kell lennie egy pontnak ahol a hőhatás eléri maximumát. A spektrum
látható részében végzett mérésekkel ezt nem tudta igazolni, ezért a vörös utáni sötét
részen folytatta a mérést és úgy tapasztalta a hőmérséklet tovább nőtt. A maximum helye
jóval túl volt a vörös szín határától, innen származik az infravörös elnevezés is. Bár nem
Herscheltől származik, ő sötét sugárnak vagy láthatatlan sugárnak hívta.
Az 1800-as években a kutatások és kísérletek fontos fejlődésen mentek keresztül.
Thomas

Johann

Seebeck

(1770-1831)

német

fizikus

1822-ben

egy

újszerű

hőmérsékletméréséhez használható érzékelőt talált fel, és fejlesztett ki. Hőelektromos
oszlopa nem más, mint egy galvanométerrel összekapcsolt nagy érzékenységű hőmérő.
Ezt a műszert többen tökéletesítették és javították, elsőnek Leopold Nobili (1784-1835),
aki asztatikus tűpárral látta el, majd Macedoni Melloni (1798-1854) pármai professzor
végezte el a fejlesztéseket. A tökéletesített műszer olyan érzékennyé vált, hogy a Hold
sugárzási hőjét is képesek voltak megmérni.
Melloniban a vizsgálatok megerősítették, hogy a hősugarak természete hasonló a
fénysugarakéhoz. Ezzel a műszerezettséggel lehetősége volt ellenőrizni Picket és
Lambert eredményeit. Melloni pontos mérései mindenben alátámasztották Lambert
megállapítását, amely szerint a hősugárzás erőssége a hőforrástól számított távolság
négyzetével fordítottan arányos, tehát éppen úgy csökken a távolsággal, mint a
megvilágítás intenzitása.
Melloni az alapvizsgálatokat is tovább fejlesztette, a hősugárzást nem csak homorú,
hanem síktükrökkel is elvégezte. A pontos mérések érdekében a vizsgált anyagok bázis
hőmérsékletét és hőáteresztő képességét is vizsgálta. Megállapítása szerint léteznek a
hősugarak számára "átlátszó" és "átlátszatlan" anyagok. A legjobb hősugár-áteresztő
anyagnak a természetes kősókristályt találta, ami hosszú időre az elsődleges infraoptikai
anyaggá vált. Több kísérlettel közelítette meg a hősugárzás tényét, lényeges kísérletének
tekinthetjük, hogy kősó prizmáival előállította a hősugarak spektrumát. Ezekre a
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kísérletekre építve a skót James David Forbes (1809-1868) a különböző színű
(hullámhosszú) hősugarak törésmutatóját is meghatározta.
A hősugarak hullámtermészetének igazolását Armand Hippolyte Fizeau (1819-1868) és
Jean Foucault (1819-1868) francia fizikusok végezték interferencia vizsgálataikkal.
Melloni és Forbes poláros hősugarakat is előállítottak.
A hőjelenségek sajátos tulajdonságait John Tyndall (1820-1893) fizikus vizsgálta.
Módszerével a gázok hőáteresztő képességét lehetett tanulmányozni. Megállapítása
szerint a folyadékok gőzei igen sok hőt nyelnek el, még akkor is, ha a folyadék maga
hőáteresztő. Ezek a megfigyelések a meteorológiai méréseknél fontosak.
Az első úgynevezett hőkép1840-ben készült el, Sir John Herschel munkája nyomán.
Sikerült egyszerű felvételt készítenie papírra, amit termográfnak nevezett el. Nagy
jelentőségű lépés volt 1880-ban Langley találmánya a bolométer. Ezzel egy tehén hőjét
képes volt érzékelni 400 méter távolságból. Az angol tudós Sir James Dewar használta
először a folyékony gázokat, mint hűtőanyagokat. 1892-ben feltalálta a vákuumos tárolót,
melyben napokig képes volt tárolni a folyékony gázt.
A termográfiát először az emlőrák korai felismerésében alkalmazták. Ray N. Lawson,
illetve a termográfia atyja, J. Gershon-Cohen mérte meg az ötvenes években, hogy a
rákos emlő hőmérséklete 1-2°C-kal magasabb az egészséges emlő megfelelő pontjának
hőmérsékleténél. Első kísérleteikhez azonban még nem termográfot használtak, hanem
higanyos

kontakthőmérőt,

illetve

felületi

érzékelővel

ellátott

elektromos

hőmérsékletmérő készüléket.
1946-ban a hadiipar kifejlesztette az első infravörös vonal-letapogató berendezést. Ez a
készülék a vonalak egymás mellé illesztésével készített kétdimenziós hőábrát/hőképet.
Egy ilyen kép elkészítése kb. egy órát vett igénybe. A folyamatos fejlesztések
eredményeképp 1960-ra ezt az adatfeldolgozási időt öt percre sikerült lecsökkenteni. Az
első civil felhasználásra kifejlesztett kamera már 20 kép készítésére volt alkalmas
másodpercenként, amit valós idejű, vagyis élő-képként jelenített meg. Ez a berendezés
1966-ban került a piacra. A termográfia felhasználási területei rohamosan bővülni
kezdtek, és ez magával hozta a kamerák gyors technikai fejlődését. A 90-es évekre
megjelentek a nagyfelbontású, fizikai hűtést nem igénylő berendezések, melyek már
képesek

több

tucat

képet

produkálni
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és

elemezni

másodpercenként.

A ma gyártott infravörös kamerák már kis térfogatúak, kis súlyú, nagy teljesítményű
akkumulátorról működtethetők, és ezáltal igen mobilisak. Bekapcsolást követően szinte
azonnal használhatók. Egyes modellek kalibráltak, ezáltal nagyon pontos hőmérsékleti
adatok mérésére is alkalmasak. Emiatt több tudományos és fejlesztési ágban szinte
nélkülözhetetlen eszközzé váltak. A legújabb berendezések már modern adathordozókkal
vannak felszerelve, melyek akár több száz vagy ezer kép tárolására is alkalmasak. Az
elkészített infravörös képek speciális programok alkalmazásával további analizálásra
adnak lehetőséget, majd ezek felhasználásával mindenki számára könnyen áttekinthető,
úgynevezett kiértékelő riport készíthető.
A 80-as években az amerikai Védelmi Minisztérium titkos, nagyléptékű megbízást adott
a Honeywell és a Texas Instruments (TI) vállalatoknak a hűtés nélküli infravörös
érzékelő technológia kifejlesztésére. A hadsereg olyan érzékelőt akart, amelynek nagyon
rövid a bekapcsolási ideje. Mindkét program nagyon sikeres volt: a TI a tűzérzékelő
(pyroelectric sensor), a Honeywell pedig a mikrobolométer kifejlesztése területén ért el
sikereket. 1992-ben az amerikai kormány engedélyezte az infravörös technológia
kereskedelmét, de azóta is ellenőrzése alatt tartja a technológiát. A TI az érzékelő
technológiájuknak

kialakított

egy kereskedelmi

arculatot,

a Honeywell

pedig

engedélyezte más vállalatoknak is a mikrobolométer érzékelő technológia alkalmazását.
Cégek, amelyek jelenleg rendelkeznek a mikrobolométer érzékelők felhasználási
jogaival:
Fluke Corporation, BAE Systems, Raytheon, L-3 Communications Infrared Products,
DRS Technologies, FLIR Systems, InfraredVision Technologies Corporation , NEC,
Institut National d’Optique (INO), Honeywell (Infrared Solutions-nak gyárt), ULIS-IR,
SCD – Félvezető eszközök. [2, 6, 11]
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5.

Detektorok

5.1 Érzékelők, detektorfajták
Hőmérsékleti indikátorok: kréta, mellyel a tárgyra vonalat húzva, a nyom a kréta
anyagára jellemző hőmérsékleten színeződik el. Van ugyanilyen elvű öntapadó felülettel
ellátott papírcsík, vagy permetszóró spray is.
Folyadékkristályok alkalmazásával is próbálkoztak a 80-as években. A kristályokban lévő
molekulák valamilyen szabályos térbeli alakba helyezkednek el. E szabályosság miatt
optikai tulajdonságaik irányfüggők, azaz anizotropok. A folyadékok részecskéi
egymáshoz képest szabadon elmozdulhatnak, nem alkotnak szabályos alakzatot. Optikai
szempontból izotropok, nincs irányfüggés.
Olvadáskor a rendezett kristályszerkezet hirtelen megszűnik. Bizonyos kristályoknál
azonban ez nem hirtelen, hanem több lépésben zajlik, stabil, hőmérsékletre jellemző
mezofázisokkal, melyek között van olyan is, amely színjelenségeket produkál. Ezt
használják fel a folyadékkristályos kijelzőkben. Fekete alapra helyezve a kitüntetett
hőmérséklettartománytól nagyobb és kisebb hőmérsékleten feketének látszik, a kijelölt
tartományban viszont színesen látható. Pontosságuk 0,1 ºC-nál is jobb lehet. Különféle
vegyületek összekeverésével akár -20 +250ºC közötti tartományban beállítható az
érzékenységük.
A 80-as években komoly próbálkozások voltak arra, hogy a hőmérsékleti indikátorokat és
a folyadékkristályokat orvosi diagnosztikában felhasználják. A kérdéses területre vékony
indikátorréteget vittek fel, vagy folyadékkristály alapú nagyon hajlékony, flexibilis lapot
ragasztottak fel, mely jól felsimult a testfelületre. A módszer bár olcsó, mégsem terjedt
el, valószínűleg nehézkessége miatt. [8]
Pirométerek: A pirométer egy test hősugárzása mérésével becsüli meg a hőmérsékletét. A
mérendő testről érkező 0,7 és 20 mikron közötti hullámhosszúságú sugarakat egy optika
segítségével összegyűjti, majd egy detektorra vezeti, melynek kimeneti jelét egy
elektronika értékeli ki, meghatározva belőle a test hőmérsékletét.
A legegyszerűbb az izzószálas pirométer. Ennél a mérést végző személy optikai
lencserendszeren keresztül figyeli a mérendő felületet. Ugyanebben a látómezőben
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megjelenik egy izzólámpa elektromosan fűtött izzószála. Ha az izzólámpán átfolyó
áramot változtatjuk, elérhető egy olyan áramérték, amelynél az izzószál által kibocsátott
fénysűrűség, vagyis az egységnyi felület által létrehozott fényerősség megegyezik a
mérendő felület fénysűrűségével. Ha az izzólámpa fénysűrűsége és az izzószál felületi
hőmérséklete közötti összefüggést ismerjük, akkor ebből meghatározható a vizsgált
felület hőmérséklete. Az izzólámpán átfolyó áram erősségét árammérő méri. Ez azonban
csak olyan hőmérséklet mérésére használható, melynek a látható tartományban
összetevője van. A következő egyenlet foglalja össze a készülék működését:
V (T ) = ε KT

N

Itt ε a mérendő test emisszivitása, K konstans arányossági tényező, T a mérendő test
hőmérséklete, N faktor (14388/λT), λ ekvivalens hullámhossz.
A mérendő test emisszivitása egy anyagfüggő állandó, kifejezi a tökéletesen emittáló elvi
fekete testtől való eltérést. A nem átlátszatlan anyagok emisszivitása 0,85 -0,9 közötti
érték, fémeké közepes 0,2 -0,5, az aranyé, az ezüsté, az alumíniumé 0,02 és 0,05 közötti
érték. Ebből fakad, hogy ezekből készült anyagok hőmérséklete nagyon nehezen
mérhető.
A piroelektromos érzékelő a felületi töltését változtatja meg sugárzás hatására. Nem kell
termikus egyensúlyba kerülni a mérendő testtel, mert a sugárzás által átadott fotonenergia kelti a töltéseket.
Az alábbi karakterisztika azt a hibát fejezi ki, amely akkor lép fel, ha a fekete testétől
eltérő emissziós tényezőjű anyag hőmérsékletét akarjuk megbecsülni az emittált
teljesítmény alapján.

5.1. Ábra: Emissziós tényezőtől függő hiba [7]
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A detektorok különösen érzékenyek a saját hőmérsékletükre, mely termoelektromos
zajként jelenik meg. Az elnyelt sugárzás nemcsak elektromos jelet kelt bennük, hanem
melegíti is őket. Ezért a stabil hőmérséklet tartása nagyon fontos.
Megkülönböztetünk széles és keskeny sávú sugárzásdetektorokat, aránydetektorokat, melyek két különböző, de pontosan meghatározott hullámhosszt mérnek, és ezek
egymáshoz való aránya alapján becsülnek -, optikai pirométereket és száloptikás
sugárzásmérőket.
A gyártók egy infra sugárzásmérő készülék detektorának kiválasztásánál mindig
kompromisszumot igyekeznek találni a költség, a pontosság, a válaszidő és a
frekvenciatartományt meghatározó paraméterek között.
Hőmérsékleti detektor: Ezek a detektorok a legegyszerűbbek. Az elnyelt infravörös
sugárzás hatására melegednek, a kimeneten pedig a melegedéssel arányos elektromos
jelet adnak. Alacsony szenzitivitásúak, és nem érzékenyek különböző hullámhosszokra,
csak az összes elnyelt energia alapján adnak jelet. Általában be vannak feketítve, hogy a
sugárzás minél szélesebb tartományát tudják befogadni.
Relatív lassúak, mert a hőmérsékletüknek el kell érni a mérendő tárgy hőmérsékletét.
Gyorsaságuk emiatt tömegüktől is függ.
Hőelemoszlop: A hőelemoszlop egy vagy több termocsatolást, azaz bimetálos hőérzékelőt
tartalmaz sorban, általában kör alakban szerelve úgy, hogy a meleg forrasz egy kisebb
kör mentén helyezkedik el, a hideg forrasz pedig a lokális külső hőmérsékletre van
beállítva. A válaszjelet a két fém elektromotoros ereje közötti különbség fogja okozni oly
módon, hogy az optika az infrasugarakat a melegpontra koncentrálja, melegítve azokat,
amíg a hidegpont hőmérsékletét, mint egy referenciát, stabilan tartjuk.
A legfejlettebb vékony filmréteg alapú termooszlopok válaszideje elérheti a 10-15 ms-os
tartományt is. Használatuk esetén mindenképpen szükség van környezeti hőmérsékletkompenzációra. A környezeti hőingadozások elkerülésére termosztatikusan ellenőrzött
termométer burkolatot használnak.
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Bolométer: Sugárzó hő mérésére szolgáló érzékeny műszer. Eredeti formájában két
részből áll, mindkettő elfeketített (körülbelül 1μm vastag) platina csíkokat tartalmaz,
amelyeket egy szigetelő keretben helyeztek el egymás után cikk-cakkban sorba kötve. A
két részt egy Wheatstone-híd két szomszédos karjára kötik, az egyik részt sugárzásnak
teszik ki, a másikat leárnyékolják. A sugárzásnak kitett rész ellenállásának megváltozása,
amelyet az áthidaló árammérő segítségével lehet mérni, lehetővé teszi az elemre eső
sugárzó hő kiszámolását.
Ma már általánosan elterjedtek a modern félvezető bolométerek, amelyekben a platinát
félvezető csíkokra cserélik ki, ezeknek sokkal nagyobb (jóllehet általában negatív) a
hőmérsékleti együtthatójuk, ami a berendezést érzékenyebbé teszi.
Tipikus alapanyagok felsorolásszerűen:
Indium-antimonid (InSb)
Higany-kadmium-tellurid (HgCdTe)
Ólom-ón-tellurid (PbSnTe).
A foton-energia detektor válasza a sugárzás hatására felszabaduló elektromos
töltésmennyiség. Ólom szulfid, és ólom-szelenid detektorokban a töltés felszabadulása az
ellenállás megváltozásaként mérhető meg. Ugyanakkor szilícium, germánium vagy
indium-antimonid érzékelőben a felszabaduló töltés voltos kimeneti jelet ad.
Ezen típusú érzékelő rendelkezik egy maximum hullámhossz határral, mely felett nem ad
elektromos jelet. 103-106-szor jobb a szenzitivitásuk, mint a termométereknek.
Mikromásodperces válaszidővel rendelkeznek. Magasabb hőmérséklet és hosszabb
hullámhosszok esetén instabilabbak. Gyakran használják őket szűk sávú detektorokban,
vagy közepes hőmérséklet mérésére széles sávú detektorokban.
A beeső sugárzást nem mindig lehet közvetlenül felhasználni, ilyenkor meg kell
szaggatni. Ez lehet egy forgó vagy oszcilláló shutter is.
A foton-energia és piroelektromos detektoroknak hőmérsékleti driftjük van, ezért
hőmérsékletüket elektronikával szabályozni kell.
A következő ábra különböző detektorok hőérzékenységét mutatja. Az ólom-szulfid
rendelkezik a legjobb szenzitivitással.
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5.2. Ábra: Detektoranyagok spektrális érzékenysége [7]

A detektorok hullámhossz-érzékenységén kívül az optika átviteli tényezője és a
közbeiktatott (optika előtt vagy mögött lévő) szűrők is meghatározzák mely tartományú
sugárzásokkal lesz végül arányos a kimeneti jelünk.
A lencsékben és prizmákban alkalmazott különböző anyagok átviteli tényezői nagyon
különbözőek lehetnek, ennek megfelelően befolyásolhatják, ablakozhatják a detektorra
jutó sugárzásokat. Így adódik lehetőség bizonyos tartományok kizárására.

5.3. Ábra: Optikai anyagok IR transzmissziója [7]
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5.4. Ábra: Optikai anyagok IR transzmissziója [7]

Detektor-optika
5.4. Ábra: Detektor-optika elrendezések [7]
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A detektorrendszer és főként az optika együtt meghatározza az ún. field of view-t (FOV),
magyarul a látóteret, azaz a céltárgy lehetséges nagyságát lerögzített távolságban.
Sugárzásos hőmérő (pirométer) esetén, mivel a teljes látótérből egyetlen detektorelemre
jutó sugárzást mér, fontos, hogy a mérendő tárgy teljesen betöltse a látóteret, ugyanakkor
figyelembe veendő, hogy a látótérből kilógó részből induló sugárzás nem jut a detektorra.
Ezt különösen a pirométerek kalibrálásakor kell figyelembe venni.
A detektorok nagy részének kimeneti jele, a ráeső sugárzással általában nem egyenesen
arányos. Ennek kompenzálására elektronika szükséges, amely erősít, szabályoz, linearizál
és mV-ra vagy mA-re konvertálja a jelet.
Megemlítendő még, hogy a száloptikás módszer alkalmazása tovább bővítette a
felhasználás körét. [7]

5.2. Képalkotás

A pontszkennerek nulla dimenzióban, azaz egyetlen pontból, vagy felületről származó
infrasugárzás mérésére alkalmasak, tárgyak hőmérsékletét mérik velük érintés nélkül.
Vonalszkennereknek nevezzük azokat a készülékeket, amelyek ugyanígy egyetlen pont
infrasugárzását képesek megmérni, azonban egy egyenes

mentén, vezérelten,

pozícionáltan mozgó mechanika segítségével, azaz egy dimenziós szkennelést végeznek.
A mai ilyen elvű készülékek másodpercenként 500 pont mérését tudják elvégezni az
egyenes mentén mozogva. Ilyen készülékeket használnak iparban, például gyártósor
futószalagján elhaladó termékek

hőszkennelésére,

az esetleges gyártási hibák

felderítésére. Az adatok feldolgozása analízissel, esetleg képszerűen megjelenítve, a
hőmérsékleti értékekhez színeket rendelve történhet.
A kétdimenziós termográfia síkok, felületek infrasugárzásának mérésére, megjelenítésére
alkalmas. Tulajdonképpen videokamerának tekinthető, csak míg a videokamera egy
tárgyról érkező látható sugarak alapján alkot képet egy kijelzőn, a termográfia az infra
tartományú rádiósugárzás alapján. A képalkotás úgy történik, hogy az infrasugárzások
intenzitásához egy szabadon választott színskála alapján színeket rendelünk, és ezt
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pozícióhelyesen jelenítjük meg. A kezdeti kamerák egyetlen detektort és egy forgómozgó optikát tartalmaztak.

5.2.1. Ábra: A letapogató hőkamera elvi sugármenete (1 detektor, 2,5 objektív,
3 vízszintes eltérítő tükör, 4 függőleges eltérítő tükör, 6 tárgy, 7 mérésfelület) [14]

Az ábrán bemutatott példában a letapogató hőkamerán belüli sugármenet vízszintes
eltérítését forgótükör végzi, míg a függőleges eltérítést egy billegő (rezgő) tükör
szolgáltatja. Ez mással - pl. forgó prizmákkal - szintén megoldható. Egy elektronika
fókuszálta az optikát a tárgy egyes pontjaira, ugyanez az elektronika gyűjtötte az adatok
sorozatát a detektorról, és koordinátákat rendelt hozzájuk. Egy képet tehát sok kis
képpontból állítunk össze, melyeket pixelnek nevezünk. Könnyen belátható, hogy minél
több pixelre bontjuk a képet, annál részletgazdagabb lesz. A pixelszám tehát a kamerák
alapvető minőségi jellemzője. Ennek a technikának nyilvánvaló nagy hátránya a
lassúsága.
A mai detektorokon egyszerre sok érzékelő van, melyek mátrixszerűen, sorokban,
oszlopokban helyezkednek el. Az optika ezen az érzékelő-felületen alkotja a tárgy képét.

5.2.2. Ábra: Mátrixdetektoros hőkamera elvi sugármenete
1 detektor, 2 objektív, 3 tárgy [14]

Ennek a módszernek a gyorsaságon kívül még komoly előnye, hogy az eszköznek
kevesebb mozgó alkatrészt kell tartalmazni, ami a meghibásodási lehetőségek
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csökkenését jelenti. Az ilyen detektorok felbontása általában legalább 320*240 pixel, ami
nagyobb, mint a forgó optikás módszeré, így annál szebb képalkotást tesz lehetővé. Bár a
mátrixdetektoros hőkamera optikai sugármenete meglepően egyszerű, azonban a
részleteket tekintve több gond is adódik: az egyik fő probléma az, hogy a hőkép minden
egyes képpontját egy-egy egyedi érzékelő alakítja át, ezek karakterisztikája nagyon
hasonlíthat a szomszédos eleméhez, de mégis mérhetően különbözik attól. Az egyezőség
hiányának kompenzálása komoly mennyiségű valós idejű számításalapú jelfeldolgozást
(korrekciót)

igényel.

Ezért

a

mátrixdetektorral

készült

első

hőkamerákat

hőmérsékletmérési funkciók nélkül ajánlották. A kameragyártók csak később integrálták
ezt a technológiát a készülékekbe, előbb csak egy - a kép közepén lévő - mérőponttal,
később az összes képpontra kiterjesztve.
Bizonyos korai készülékeknél a kamera nem volt mozgatható, hanem rögzítve volt, és
egy mozgatható tükör vetítette a képet a kamerára.
A régi detektorokat hűteni kellett. Ennek oka a korábban már említett hőmérsékleti drift,
ami analóg azzal, ahogyan éjszaka egy világos szobából ki akarunk nézni. A szoba fényei
miatt a szem nem látja jól a kinti fényeket. Ha a világítást lekapcsoljuk, azonnal jobban
lehet látni kifelé. A detektor hűtése megfelel a szoba fényeinek lekapcsolásához. Az
infraérzékelő detektor saját hőmérséklete fölösleges zajt jelent, mely elfedi a detektorra
érkező hasznos infrajeleket. A detektor állandó, alacsony hőmérsékleten tartásával a
fölösleges zajok kiszűrhetők.
A hűtés történhet termoelektromosan (Stirling ciklus), vagy kriogén úton, folyékony
nitrogénnel. Előbbi bekapcsolás után maximum egy perccel már működőképes, utóbbi
indíthatóságához 5-9 perc szükséges.
Kétfelé felbontóképességet értelmezünk: térbelit és időbelit. Előbbi az a legkisebb
távolság a tárgyon, melyet a detektor már nem egy pontnak lát, hanem különböző
pixelként kezel.
Az időbeli felbontás pedig azt jellemzi, milyen gyorsan képes a kamera követni a tárgy
hőmérsékletének megváltozását.
Előbbi a detektorelemek számának, utóbbi a detektorelemek típusának függvénye.
A detektor valamilyen mértékben az elektromágneses spektrum egyéb tartományaira (pl.
a látható fényre) is érzékeny, ezért a környezet hőmérséklete, fényei, az objektum
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megvilágítottsága, a mérés eredményére kihatással lehet. Ezért amennyiben lehetőség
van, ezeket a tényezőket figyelembe kell venni, igyekezni kell ellenőrzés alatt tartani.
Mivel a detektor maga is síkfelületnek tekinthető, és az optika erre a síkra képezi le a
tárgyat, ezért az optikára eső infrasugaraknak a tengellyel párhuzamosan kell érkeznie.
Ettől való eltérés azzal arányos hibát okozhat a mérési eredményekben.
A termográfia alkalmazási lehetőségei jelenleg is bővülőben vannak, mind katonai,
űrtechnológia, csillagászati, ipari (gyártás és minőség-ellenőrzés), mind hibakeresési,
elektronikai, orvosi felhasználásra. [14]
5.3. Egy modern infrakamera detektor gyártástechnológiája
A francia ULIS cég UL 03 04 1 jelzésű detektora a mikrobolométerek családjába tartozik,
384*288 pixeles felbontású. Anyaga amorf szilikon, ellenállása változik meg az
infrasugárzás hatására. Működés közben nem szükséges hűteni.
Technikai adatok felsorolásszerűen: 8-14 µm-es spektrumban érzékeny a hősugárzásra. A
tartomány kitöltésének aránya jobb, mint 80%. A mérendő esemény pillanatnyi
dinamikatartománya akár max. 1500ºC. Tipikus válasznagysága: 7mV/K. A válasz
standard eltérése kevesebb 1,5 %-nál. Működési tartománya -30ºC - +60ºC. Bővített
működési tartomány: -45ºC - +85ºC. A teljes detektorelem súlya 25 gramm alatt van, a
külső tok méretei: 32 * 23,5 * 7,4 mm.
Egyetlen pixel felépítését az alábbi ábra mutatja.

5.3.1. Ábra: Detektorelem felépítése [9]
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A reflektor vékony alumínium réteg. Erre viszik fel a polyamid réteget, amelyre rákerül
az amorf szilikon 0,1µm vastagságban. Ezután létrehozzák a fémérintkezéseket, majd a
polyamid réteget eltávolítják. Ezután marási eljárással alakítják ki a különálló
detektorelemeket, és az egyes detektorok szilikonrétegének (mikrohíd) megfelelő
formáját.

5.3.2. Ábra: A gyártás lépései [9]

Elektronmikroszkópos felvételen a detektorstruktúra így néz ki.

5.3.3. Ábra: Detektorelem elektronmikroszkópos felvétele [9]
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Az abszorber funkciót nagyon vékony fémréteg biztosítja. Az egész struktúra, a szilikon
és a fémréteg nagysága, vastagsága és így ellenállása is úgy van beállítva, hogy a 8 és
14µm között infra tartományra az ellenállása nagyon érzékeny.
Az alábbi ábra az amorf szilikon mikrohíd ellenállásának hőmérséklet-függését ábrázolja,
mely hibaként jelentkezhet. [9]

5.3.4. Ábra: Bolométer ellenállásának hőfüggése [9]

A felbontóképesség növelésének és az ár csökkentésének módja, ha az elemátmérőt
lecsökkentik például 25 µm-re. A kísérletek alapján ez az érzékenységi tartományra is
kihatással van, melyet a következő grafikon ábrázol.

5.3.5. Ábra: Hullámhosszfüggő elnyelés [9]
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Az elemek kiolvasására nagy bemeneti ellenállású, nagy erősítésű CMOS struktúrákat
alkalmaznak, melyekkel szembeni követelmények természetesen az alacsony fogyasztás,
nagy jel-zaj viszony és a lehetőleg alacsony hőmérsékletfüggés. [9]

6. Mérési háttér
Termográfiai mérési elrendezés
A

távhőmérésnél

és

a

kvantitatív

termográfiánál

figyelembe

kell

venni

e

hőmérsékletmérési eljárásnak a fizikai alapokból adódó sajátosságait: egyrészt optikai
mérési módszerről van szó, tehát a mérési objektumnak láthatónak kell lennie a
mérőkészülék felől; másrészt a mérési elrendezés két kulcseleme mellett döntő szerepet
játszik a mérésnél a mérési útszakasz jellemző állapota, valamint a sugárforrások
esetleges jelenléte az elő-, illetve a háttérben.

6.1. Ábra: Mérési elrendezés

Mivel az infravörös termográfia érintkezés nélküli módszer, tehát a mérés alapját képező
infravörös sugárzásnak valamilyen közegen keresztül kell áthaladnia a mérendő tárgytól a
mérőberendezésig, a közeg infravörös-tartományú viselkedése (karakterisztikája)
természetesen befolyásolja a mérést.

A legtöbb esetben a közeg levegő, de más - az

infravörös hullámokat átengedő - anyagok (például különleges mérőablakok) is
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előfordulnak. A levegő esetében az infravörös sugárzás átvitelére hatással van a benne
levő vízpára és a szén-dioxid.

6.2. Ábra: Atmoszférikus ablakok [14]

A fenti ábrán látható, hogy a levegő átviteli tulajdonsága nagymértékben függ a
hullámhossztól.

A

nagyobb

átviteli

veszteséggel

jellemzett

tartományok

szomszédságában jó átviteli képességű tartományok is megfigyelhetők. Az utóbbiakat
atmoszférikus ablaknak is szokás nevezni. Ha a transzmissziós tényező 1, akkor nem nyel
el semmit. Hat atmoszferikus ablak van, amelyekben érdemes kamerát működtetni
(szürke sávok). Mivel az átviteli tényező a 8-14 µm tartományban - a hosszúhullámú
atmoszférikus ablakban

-

szinte

tökéletes átvitelt biztosít, ezért a legelterjedtebb

kamerák a ebben a tartományban mérnek. A rövidhullámú (3-5 µm) tartomány eléggé
érzéketlen a viszonylag alacsony hőmérsékletekre, viszont (fekete test esetén) 350 °C
felett a sugárzás érzékelhetősége jobb, mint a hosszúhullámú tartományban. Ennek az az
oka, hogy a sugárzás maximuma eltolódott a rövidhullámú tartományba.
Az érintésmentes mérés problémái
Az emissziós tényező és a környezeti hőmérséklet hatása a mérés pontosságára
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Valószínűleg ez a leggyakoribb és a hiba nagyságát tekintve a legjelentősebb hibaok az
érintkezés nélküli hőmérséklet-mérési módszer gyakorlati alkalmazása során. A
mérőberendezés csak akkor tudja helyesen meghatározni egy tárgy hőmérsékletét, ha a
mérőműszeren (illetve a kiértékelő szoftveren) beállított emissziós tényező megfelel a
mérendő tárgy valós jellemzőjének. Ha a mérendő tárgy nem ideális sugárzó (fekete) test
e=1 emissziós tényezővel, akkor a környezeti hőmérsékletet is figyelembe kell venni a
tárgyhőmérséklet meghatározása során. (A mérendő tárgynak a hőmérő eszköz felé eső
felülete körüli tér átlagos hőmérsékletét vesszük környezeti hőmérsékletnek.) A téves
emissziós tényezőből adódó mérési hiba annál nagyobb,

minél jobban eltér a

mérendő tárgy hőmérséklete a környezeti hőmérséklettől.
Hősugárzás visszaverődése a tárgy homlokfelületéről (hősugárzás-reflexió)
Minél jobban eltér egy test emissziós tényezője az ideális 1 értéktől (tehát minél kisebb
emissziós képességű), annál inkább erősödik a reflexiós (sugárzás-visszaverődési)
tulajdonsága.

Ez azzal jár, hogy a mérőműszer a test hőmérsékletével arányosan

kibocsátott hősugárzás mellett (helyett) a környezetből származó, a mérőtárgy felületén
reflektált hősugárzást méri. Azonban ez a környezeti hőmérséklet figyelembevételével
korrigálható, ha a környezet hőmérséklete homogén. Problematikusabbá válik a helyzet,
ha a tárgy előtti térben nagyobb hőmérséklet- inhomogenitás vagy akár zavaró pontszerű
hőforrás van jelen. Minél erősebb a mérendő tárgy reflektálóképessége, annál nehezebbé
válik hőmérsékletének a korrekt meghatározása.
Jelveszteség az átviteli szakaszon (sugárzáscsökkenés az atmoszférában és más
anyagokban)
Az átviteli szakasz általában a közönséges légkör, amelyen az infravörös sugárzás
spektrumának csupán egy része halad át (úgynevezett atmoszférikus ablakok). Hogy
nagyobb távolságok esetén milyen veszteségek lépnek föl, azt az infravörös sugárzást
elnyelő, illetve csillapító tényezők határozzák meg. Bizonyos határokon belül - a
jelfeldolgozás során - mód van e hatások kompenzálására.
Hősugárzás átbocsátása a tárgy hátteréből
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Ez a hiba akkor jelentkezik, ha a tárgy részben áttetsző, természetesen az infravörös
sugárzás szempontjából. Ilyen esetekben a tárgy hátterét éppúgy figyelembe kell venni,
mint az előterét a hősugárzás visszaverődésénél. Ez különös gondot okozhat, akkor
ha közvetlenül a mérendő tárgy mögött erős hősugárzók találhatók.
6.1.Fontosabb készülékparaméterek meghatározása és értékelése
Ha bizonyos mérési feladatokat termográfiai eszközökkel kívánunk megoldani, számos
nehezen megállapítható és súlyozható technikai paramétert kell figyelembe venni. A
következőkben néhány alapvető műszaki paramétert mutatunk be.
Spektrális méréstartomány
A technikailag releváns hőmérsékletek érintkezés nélküli mérésére felhasználható
infravörös sugárzás hullámhossztartománya mintegy 0,8 μm-nél kezdődik, és 20 μm-ig
terjed. Míg az infravörös termográfiához hasonló távhőmérés több spektrális tartományt
használ, a termográfia számára szolgáló tartomány két, a 3 és 5 μm közötti, illetve a
8...14 (12) μm intervallumra korlátozódik, ami az úgynevezett rövidhullámú, illetve
hosszúhullámú atmoszferikus ablak kihasználásából adódik. Az érintés nélküli
hőmérsékletmérés mérőeszközeinek spektrális méréstartománya rendszerint a tárgy által
kibocsátott teljes sugárzásnak csak egy részét fedi le.
Szükségesek lehetnek egyébként olyan mérések is amelyeket, infravörös sugárzást
áteresztő ablakon keresztül kell elvégezni. Az ilyen ablakok készítéséhez felhasználható
anyagok teljesen eltérő spektrális tulajdonságokkal rendelkezhetnek, így azok alapján
döntendő el a hőkamera mérési hullámhossztartománya. Végül a tárgy spektrális
emissziós tényezője is befolyásolhatja a választandó hullámhossztartományt.
Hőmérsékletfelbontás
Ha a mérendő tartomány a szobahőmérséklet és a méréstartomány alsó határa közé esik, a
hőmérsékletfelbontás határozza meg döntően a képminőséget. A NETD (Noise
Equivalent Temperature Difference) a hőmérsékletváltozási zaj egyenértéket jelenti,
amely a hőkamera saját zajának effektív értékét (rendszerint 30 Celsius-fokon mérve)
viszonyítja a tárgy hőmérséklet-különbségéhez. Ez az érték a tárgy hőmérsékletének
csökkentésekor jelentősen megnő, különösen a rövidhullámú készülékek esetén. Habár a
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kép "zajtartalma" a néző számára a választott hőmérséklet-tartománytól függ, elfogadható
NETD értéknek vehetjük a kijelzett hőmérséklet-intervallum 1/100 részét, azaz például
0,1 K-t egy 10 K intervallumra beállított mérés esetén.
Geometriai felbontás
A hőmérsékleti felbontáson túl a geometriai felbontás is jelentősen befolyásolja a
hőkamera képminőségét. Az úgynevezett IFOV paraméter (legkisebb elemi látószög) azt
a látószöget (így tehát a tárgy felületén lévő köralakú felület nagyságát) adja meg, amely
egy-egy képponttal kerül leképzésre. A részletek jó reprodukálása és a mérési adatok
pontossága érdekében fontos, hogy ez az érték minél kisebb legyen. Például az 1,5 mrad
érték azt jelzi, hogy minden egyes pixelhez rendelt mérési pont 1 m-es távolságban 1,5
mm átmérőjű. Mivel ez az érték mindig csak az éppen alkalmazott optikára vonatkozik,
feltétlenül meg kell nézni, hogy ez az optika megfelel-e a kívánt látómezőnek vagy
fókusztávolságnak.

6.1.1. Ábra: A képmező geometriai paraméterei [14]

Humán vizsgálatoknál a geometriai felbontás minimum 1-1,5 mrad. Rosszabb érték
esetén nagyon közelről kellene készíteni az infraképeket annak érdekében, hogy a
részletek, pl. egy kisebb ér, kóros elváltozás láthatóvá váljon.
A geometriai felbontáson túl a hőkamerával elérhető képminőséget, a részletességet a
képpontok száma határozza meg. Több képpont esetén a tárgyfelületet nagyobb
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részletességgel illetve nagyobb tárgyfelületet ugyanolyan részletességgel jeleníthetünk
meg egyetlen képen. Amennyiben nagyobb részletesség szükséges, több infrakép
montírozása, vagy nagyobb felbontású kamera alkalmazása szükséges. Mátrix detektoros
infrakamerák esetén a képpontok száma tipikusan 320*240, de az érzékelők fejlődésének
köszönhetően már elérhetővé váltak nagyobb felbontású kamerák is. A pixelszám az
orvosbiológiai alkalmazás esetén nem kritikus paraméter, ugyanis nem jelent gondot több
felvételt

készíteni

az

adott

testfelületről,

szinte

soha

nincs

szükség

képek

összemontírozására.
Képrögzítési frekvencia
A hőkamerák ma a felvételkészítési frekvencia széles tartományát fedik le; általában
különbséget teszünk a lassú, mintegy 1 Hz letapogatású és a valós idejű, 50 Hz körüli
berendezések között. De vannak még nagyobb – akár 6 kHz – képfelvételi frekvenciát
szolgáltató hőkamerák is. Ez a paraméter természetesen nagymértékben befolyásolhatja
az árat, így a maximális képfrekvencia gondosan mérlegelendő.
Detektorhűtés
Napjainkban igen sokféle, hűtés nélküli detektoros - hőmérsékletmérési funkció nélküli -,
egyszerű vizualizálási feladatokra szolgáló eszköz kapható. A pontos mérésre képes
hőkamerák általában hűtött félvezető érzékelőkkel (HgCdTe, InSb vagy PtSi detektorral)
készülnek. Az olcsó (de nehezen kezelhető) folyékony nitrogént használó hűtési
megoldások helyett inkább a nagy megbízhatóságú miniatűr hűtőkompresszorok
(Stirling-hűtők) terjedtek el. Néhány detektortípus esetén további lehetőség a
Peltierelemes termoelektromos hűtés alkalmazása, habár ezekkel nem érhető el egészen
alacsony hőmérséklet. Várható, hogy a közeljövőben egyre több, pontos mérésre is
alkalmas hűtés nélküli hőkamera kerül a piacra. [14]
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6.2. A kamera mérési elve
Egy tárgy vizsgálatakor a kamera nemcsak a tárgyból származó sugárzást érzékeli.
Begyűjti a környezet tárgyról visszavert sugárzását is. Mindkét sugárzásfajta gyengül
valamekkora mértékben a mérés útjában levő levegőréteg jelenlététől. Ezekhez adódik
hozzá még egy harmadik összetevő, ami a levegő saját sugárzásából származik. Az alábbi
ábra ezt illusztrálja.

6.2.1. Ábra: Mérési elrendezés illusztrálása
1: környezet, 2: céltárgy, 3: levegő, 4: kamera [15]

A valós viszonyokat csak közelítőleg írja le, mivel el van hanyagolva például a napfény
szóródása a levegőben vagy szórt sugárzások hatása a látómezőn kívüli sugárforrásból.
Ezeket a zavaró tényezőket nehéz mérni, habár a legtöbb esetben szerencsére elég kicsik,
hogy elhanyagolhatóak legyenek. Ha mégsem akkor a mérést végző személynek
módosítani kell a mérési elrendezést, úgy, hogy elkerülje a zavaró tényezőket például
változtatja a látómező irányát, árnyékolja az intenzív sugárzót.
Tegyük fel, hogy egy Tsource hőmérsékletű rövid távolságban levő fekete testből származó
sugárzás érzékelt W energiája Usource nagyságú kamera kimeneti jelet generál, ami arányos
a bejövő energiával.
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Felírhatjuk:

Usource = C W(Tsource)=CWsource

ahol C konstans.

Ha a forrás szürke test lenne ε emisszióképességgel a bejövő sugárzás következésképpen
εWsource nagyságú.
Felírhatjuk a három sugárzás összetevőre az összefüggéseket.
1. A Tobj hőmérsékletű mért tárgyból származó emisszió = ε τ Wobj

ahol ε a tárgy

emisszióképessége, τ a levegő transzmisszióképessége.
2. A Trefl hőmérsékletű környezetből származó reflektált sugárzás = (1-ε) τ Wrefl

ahol (1-

ε) a tárgy reflektálóképessége. Itt kell feltennünk, hogy a Trefl hőmérséklet azonos a tárgy
környezetében levő minden sugárzó felületnél. Ez természetesen elméleti egyszerűsítése
a komplex környezeti viszonyoknak.
3. A Tatm hőmérsékletű levegőből származó sugárzás = (1- τ) Watm

ahol (1-τ) a levegő

emisszióképessége.
Mindezek alapján felírható a teljes bejövő sugárzási energia Wtot.
Wtot = ε τ Wobj

+ (1-ε) τ Wrefl + (1- τ) Watm

Átrendezve és C-vel beszorozva kapjuk a következő összefüggést:

U obj =

1
1− ε
1− τ
U tot −
U refl −
U atm
ετ
ε
ετ

Ezt az általános mérési képletet használják minden FLIR Systems eszköznél.
A felhasználónak számos paraméter értéket kell alkalmazni a számításhoz:
tárgy emisszióképesség ε, relatív páratartalom, levegő hőmérséklet, tárgy kamera
távolság Dobj , környezeti objektumok hőmérséklete. [15]
A termográfiai nyers adatok képpontonként tartalmazzák a regisztrált sugárzási
intenzitást és minden más fontos adatot is, amelyek alapján utólagosan minden mérőpont
hőmérséklete korrekt módon kiszámítható. A termográfiai fájlok általában nem
jeleníthetők meg az elterjedt grafikai programokkal. A pontonkénti hőmérsékletek csak a
megfelelő termográfiai szoftverrel számíthatók, mivel ehhez a kamera specifikációjának
megfelelő számítási algoritmus szükséges, ami a kamera gyártók szellemi tulajdonát
képzi, és ezért nem férhető hozzá szabadon. A kamerákban lévő kezelői szoftver részét
képezik az élő kiértékelési funkciók (színskálák, min. max. értékek, izotermák stb.)
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7. A testhőmérséklet és hőszabályozás
[4, 5]
A szervezet anyagcsere-folyamatai mindig hőtermeléssel járnak, ezért a keletkezett hővel
azonos mennyiségű hőnek folyamatosan el kell távoznia a szervezetből. (Esetenként, kb.
34 ºC feletti környezeti hőmérséklet esetén hőfelvétel is van, és ezt a hőleadásnak
ugyanúgy ki kell egyenlítenie,mint a szervezet saját hőtermelését). Minthogy a keletkező
hő mennyisége az anyagcsere-folyamatok intenzitásával arányos, a hőleadás pedig a
külső környezet hőmérsékletétől is függ, a szervezet hőegyensúlyát a hőtermelés és
hőleadás állandó változtatásával a hőszabályozásnak kell biztosítania.
Nyugalomban a hő elsősorban az agyvelőben, a szívben, májban a gyomorbélrendszerben és a vesében keletkezik, míg mozgások során az izomzat hőtermelése a
legjelentősebb tényező. A keletkezett hő kb. 85%-ban a bőrön és 15%-ban a tüdőn
kelresztül távozik. A hőtermelés és a hőleadás helyei között a vérkeringés teremt
kapcsolatot, a hőszállító közeg a vér. Az előbbi szervekből jövő vénás vér hőmérséklete
magasabb, mint az odaáramló artériás véré, a bőrből és a tüdőből jövő pedig valamivel
alacsonyabb az artériás vér hőmérsékleténél.
Maghőmérsékletnek általában a belső szervek hőmérsékletét nevezzük, de egészen
pontos értéke nem adható meg, mivel kis különbséget mutathatnak. Standard
körülmények között, reggel ébredés után teljes nyugalomban átlagosan 37,5 ºC
maghőmérséklettel szoktak számolni. A maghőmérsékletnek mintegy 1 ºC-nyi napszaki
ingadozása van, az érték a kora délutáni órákban a legmagasabb, az ébredést megelőző
hajnali órákban a legalacsonyabb. Nőkben a hőmérséklet-válozásnak további havi ciklusa
figyelhető meg, amelyre jellemző az ovuláció idején az emelkedés. A hőszabályozás
fiatal gyermekekben kevéssé pontos, hőmérsékletük 0,5 ºC-kal magasabb lehet a
felnőttekre jellemző értéknél. A testhőmérséklet enyhén emelkedik emocionális izgalom
hatására is, valószínűleg az izmok nem tudatos feszülésfokozódása miatt. Némely
nyilvánvalóan normális életműködésű felnőttben a testhőmérséklet tartósan a normális
tartomány fölött van (alkati hyperthermia). Az egészségügyben két mérési módszer
terjedt el, felnőttek esetén Európában a testfelszín (hónalj), Amerikában a szájüreg
hőmérsékletét veszik alapul. Természetesen a szájüregben magasabb a testhő, mint a
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felszínen. Egészségesekben végzett vizsgálatok adatai szerint az átlagos - szájban mért -

hőmérséklet [C]

fiziológiás testhőmérséklet 36,8±0,4ºC.
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7.1. Ábra: Példa a testhőmérséklet napi változására [4]

Köpenyhőmérsékletnek nevezzük a hőleadásban legfontosabb szerepet játszó bőr és bőr
alatti kötőszövet hőmérsékletét, ami valamivel alacsonyabb a maghőmérsékletnél. A
köpenyhőmérséklet egy adott egyénben sem jellemezhető egyetlen értékkel, a mérés
helyétől, a környezet hőmérsékletétől és a véráramlástól függően változik.
Minthogy a hőtermelés és a hőleadás állandóan folyik, az ezeket összehangoló
hőszabályozás is állandóan működik. A hőszabályozási mechanizmusok szempontjából
azt tekintjük alapállapotnak, amelyben sem a fokozott hőleadást biztosító verejtékezés,
sem a fokozott hőtermeléssel járó, akarattól független izom-összehúzódás (izomtónusfokozódás, remegés) nem lép működésbe. Ebben az állapotban mind a hőtermelés, mind
a hőleadás minimumértéken van. Ennek az alapállapotnak feltétele a teljes nyugalom,
továbbá egy meghatározott semleges termoneutrális környezeti hőmérséklet, ami
felöltözött ember esetén kb. 21-23 ºC (ruhátlanul kb. 27-30 ºC).
7.1. A hőtermelés
Kémiai reakciók széles skálájából adódik össze a test hőtermelése. A táplálékfelvétel a
tápanyagok specifikus dinamikus hatása miatt fokozza a hőtermelést, de a hőtermelés fő
forrása a vázizom összehúzódása. Az endokrin rendszer a hőtermelést táplálékfelvétel
vagy izommunka hiányában is befolyásolni tudja. Az adrenalin és a noradrenalin a
hőtermelés gyorsan bekövetkező, de rövid ideig tartó növekedését váltja ki. A
pajzsmirigyhormonok a hőtermelésnek lassan kifejlődő, de tartós fokozódását hozzák
létre.
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Átlagos méretű embernek az alap-energiaforgalma kb. 8000 kJ/nap. A test felülete az
egyik olyan változó, amely jó korrelációt mutat az alap-energiaforgalommal, hiszen a
hőkicserélődés a test felületén megy végbe. Felnőtt férfi normális alap-energiaforgalma
kb. 170 kJ/m2/h . A test hőmérsékletének növekedése felgyorsítja a vegyi folyamatokat,
és lázas állapotban az alap-energiaforgalom megközelítőleg 14%-kal növekszik 1 ºC
hőmérséklet-növekedéskor. [4]
7.2. A hőegyensúly kialakulásának fizikai tényezői
1.

Hőegyensúly esetén a szervezetben képződött és a környezetből felvett hő

egyenlő a szervezetből leadott hővel. A felnőtt emberi szervezet egy kilogrammnyi
tömegében nyugalomban az anyagcsere folyamatok következtében hő formájában
óránként körülbelül 4 kJ energia szabadul fel. Ha a keletkezett hőmennyiség a
szervezeten belül maradna, akkor a szövetek hőmérséklete teljes nyugalomban is
óránként mintegy 1 ºC-kal emelkedne. Intenzív fizikai munka során a hőtermelés 40
kJ/óra értéket is elérhet, és ez az előzőnél sokkal nagyobb melegedést váltana ki. Ahhoz,
hogy a szervezet hőmérséklete állandó maradhasson, a hőleadásnak óránként 4-40 kJ
energiát kell a környezetbe leadnia. A hőleadás és a hőtermelés változtatása azért
életfontosságú, mert a szervezet maghőmérséklete csak szűk határok között mozoghat, 43
ºC fölötti maghőmérséklet az élettel összeegyeztethetetlen. 35 ºC-nál magasabb
környezeti hőmérsékleten, valamint intenzíven hőt kisugárzó test hatásának kitéve a
szervezet a környezetből hőt vesz fel. Ebben az esetben a hő leadásának a szervezeten
belül keletkezett, valamint a kívülről felvett hőt egyaránt ki kell küszöbölnie.
2.

A párologtatással való hőleadás

A víz párolgása hőelvonással jár, 1g víz elpárolgásához 2,51 kJ energia szükséges. A
szervezet hőleadási mechanizmusai közül a párolgás a leghatékonyabb tényező. Párolgás,
párolgásos hővesztés mindig van, kivéve azt a ritka esetet, amikor a környezetben a
relatív nedvességtartalom 100%. A párolgás az egyetlen olyan mechanizmus, amelyik
hőgradienssel szemben is képes a szervezetből hőt elvonni, ezért 34-35 ºC
hőmérsékletnél melegebb környezetben a párologtatás az egyetlen lehetőség hőleadásra.
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A párolgással való hővesztésnek van két olyan tényezője, amelyet a hőszabályozás
központjai nem vagy csak kevéssé befolyásolnak. Az egyik a párolgás a légutakon
keresztül, amelyet a belégzett levegő páratartalma és a ventilatio együttesen határoznak
meg. A légutakban a belégzett levegő 37 ºC-on telítődik vízgőzzel, a kilégzéskor ez a
vízgőz elhagyja a szervezetet. Minél kisebb a belégzett levegő páratartalma és minél
nagyobb a ventilatio, annál nagyobb a hőleadás.
A másik tényező a bőr felső rétegeiből állandóan párolgó víz. Ez szintén függ a külső
levegő páratelítettségétől, ezenkívül pedig arányos a bőr véráramlásával.
Ezt a két tényezőt észrevétlen párolgásnak (perspiratio insensibilis) nevezzük. Mérsékelt
aktivitás esetén a teljes hőleadás mintegy negyedét teszi ki. Nagyságrendje kb. 50 ml/óra
vízvesztés.
Nagyobb

hőleadási

követelmények

mellet

a

szervezet

a

verejték-elválasztási

mechanizmust (perspiratio sensibilis) aktiválja. Ideális esetben a verejték azonnal
elpárolog, a bőr száraz és viszonylag hűvös marad. Ha a párolgás nem tejes az izzadság
lefolyik a bőrfelületről, és nem hűti a szervezetet. A hőelvonás hatásfokát viszont növeli,
ha a bőrfelülettel érintkező levegőréteg cserélődik pl. szél, ventilátor hatása. Izommunka,
forró környezet hatására a verejték-kiválasztás elérheti az 1600 ml/óra értéket is.
3. Vezetéssel, áramlással folyó hőkicserélődés
A szervezettel általában levegő érintkezik. Ha ez hidegebb, mint a bőr felszíne, akkor a
szervezet a levegőt felmelegítve hőt veszít. A hőátadás a szervezettel érintkező
mozdulatlan közeg felé a vezetéses (konduktív) hőleadás. Mivel a levegő hőszigetelő,
benne a vezetéses hőleadás nem jelentős.
Ha a közeg a szervezethez képest elmozdul, és a felszínnel mindig új réteg érintkezik,
áramlásos (konvektív) hőleadás jön létre. A ruházat tulajdonképpen az áramlásos
hőleadást csökkenti. A vezetéses hőkicserélődés arányos a bőr felszíne és a közeg közötti
hőmérséklet-különbséggel, továbbá a közeggel közvetlenül érintkező felület nagyságával.
Ezt áramlás esetén az áramlás sebessége is módosítja.
4. A sugárzásos hőkicserélődés
A szabadon álló testfelszín hőt sugároz ki, ami hőveszteséget jelent. A testfelszínnél
melegebb környezeti testek hősugárzását a test elnyeli, és ez hozzájárul a hőnyereséghez.
A sugárzásos hőkicserélődés arányos a sugárzó/sugárzásnak kitett testfelülettel, továbbá a
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köztük levő hőmérséklet különbséggel. Nyugalmi körülmények között, zárt térben a
vezetéses-áramlásos és a sugárzásos hőveszteség nagyjából egyenlő, és együttesen a
teljes hőveszteség mintegy ¾-ét teszi ki. Amint a környezeti hőmérséklet a test
hőmérsékletét megközelíti, a sugárzásos hőveszteség csökken, és a párolgással leadott
hőmennyiség fokozódik. [5]
Hőérzékélés
Vannak hidegre és melegre érzékeny receptorok. Az emberi bőrben az A-delta típus a
hideginger érzékelője, a C-típus pedig a melegre érzékeny. A hőreceptorok nem az
ingerlő tárgy hőmérsékletére, hanem az őket körülvevő szövetek hőfokváltozására
érzékenyek. A hidegreceptorok ingerküszöbe 0,004 C°/sec hőmérsékletcsökkenés; a
melegreceptoroké pedig 0,001 C°/sec hőemelkedés.
Túlzott hőhatásra már nem hőérzettel, hanem fájdalomérzettel reagálnak. A bőrfelületen
lévő

hideg-

és

Hidegérzékelőből

melegérzékelő
a

kézen

4-5

receptorok
van

eloszlása

testtájanként

négyzetcentiméterenként,

az

változó.

arcon

12,

melegérzékelőből pedig átlagosan 0,2-2 négyzetcentiméterenként. Összességében jóval
több hidegpont van (kb. 250000), mint melegpont (30000).
A szervezet hőszabályozó rendszere negatív visszacsatolásként működik. A tényleges és
a megkívánt hőmérséklet közti különbséget a hipotalamusz állapítja meg, ide futnak a
receptorok jelzései is. A hőmérséklet állandósága meglepően jó, a napi ingadozáson kívül
adott

időszakban

0,1-0,2°C

különbséget

tapasztalhatunk.

A

férfiak

nappali

bőrhőmérséklete átlagosan 0,82 °C-kal magasabb, mint a nőké, a nőknek viszont az
éjszakai

bőrhőmérséklete

0,24°C-kal

magasabb.

Nyugalmi

állapotban

a

test

hőtermelésének csak 20%-át adja az izomzat, terheléskor ez 90% is lehet. A
hőmérsékletszabályozásnak alkati függései vannak. Itt csak azt említenénk meg, hogy
mivel a szervezet globális anyagcseréjét a pajzsmirigy irányítja, ezért a hőháztartás
szabályozására is kihatással van. Összességében megjegyezhetjük, hogy a termikus
egyensúlyt szervezetünkön belül egy magasan szabályozott biológiai, biokémiai
energiaforgalom határozza meg a neuro-hormonális folyamatok révén. [4, 6]
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7.3. Lokális hőkülönbségek
A teljes emberi szervezet hőháztartását tekintve, az egész viszonylagos állandóságán túl,
lokálisan kisebb-nagyobb eltérések fordulnak elő. Végső soron a felszínre is ki fognak
vetülni ezek a topográfiák, a felületről pedig a megváltozott infrasugárzás távozik, ami
mérhető. Az inframintázat szerint felrajzolható az infratopográfia, amelyről elmondható,
hogy végtelen konfigurációt mutat, és ez alapján állítható, hogy nincs két ember, akinek
testi infraképe egyforma volna. Az infraspektrum eltolódásának oka lehet például
valamely testtáj túlvaszkularizációja, és emiatt a lokálisan nagyobb hőmérséklet (ez nem
csak vaszkularizáció lehet, mert pl. lokális toxikus hatás, hőreceptori zavar, mutáns
sejtélettani folyamat stb. szintén befolyásolhatja a lokális hőmérsékleti folyamatokat). Az
infrakivetülések értelmezésekor az egyik legnagyobb nehézséget az anatómiai
viszonyoknak való megfeleltetés jelenti, azaz tudni kell, mi, hol és milyen módon
vetülhet ki.
Ehhez szükséges a részletes anatómiai ismereteken túl az alkattannak, azaz az anatómia
alkati függéseinek ismerete. Mivel minden ember egyéni hőmintázattal rendelkezik, nincs
lehetőség standardizálásra, hanem minden egyes vizsgált személy, sőt annak különböző
testtájai esetén is egyéni beállítások szükségesek.
A képet analizáló szakember szemének nem a színek értelmezéséhez kell hozzászoknia,
hanem egységében kell szemlélni az alanyt, és az elváltozásokat, spektrum eltolódásokat
kell megtalálnia. Szimmetrikus szervek esetén az aszimmetria minden esetben
vizsgálandó. [6]
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8. A Szomatoinfra® berendezés (BME)
A képalkotó diagnosztikai eljárások célja az, hogy a szervezetben fennálló
rendellenességeket strukturálisan kimutassák, annak típusát, helyét, kiterjedését, stb.
meghatározzák. A napjainkban alkalmazott képalkotó eljárások többsége invazív jellegű,
ami azt jelenti, hogy egy adott személy vizsgálatakor a szervezetet különböző –
esetenként kimutathatóan ártalmas – külső behatásoknak, sugárzásoknak kell kitennünk.
A röntgen sugárzás káros hatásai közismertek, de emellett vannak más, olyan képalkotó
eljárások is, amelyek pontos hatásai nem teljesen tisztázottak, ugyanakkor úgy élnek a
köztudatban, mint ártalmatlan, veszélytelen eljárások. Ilyen például a terhességi ultrahang
vizsgálat, amelynek a magzatra kifejtett esetlegesen káros mellékhatásairól még mindig
folyik a vita orvosi berkeken belül.
Igaz ez a röntgen, CT., vagy az MRI. vizsgálatokra épp úgy, mint az UH., a PET., vagy
az izotóp–diagnosztikai eljárásokra is. Jellemzője még a felsorolt vizsgálati
módszereknek az is, hogy elsősorban morfológiai vizsgálatokra alkalmasak. Némelyik
vizsgálati módszerrel lehet ugyan élettani folyamatokat is vizsgálni (UH. doppler, PET.),
de ezek a vizsgálatok is a dinamikus morfológiai változások egymás utáni fázisait
regisztrálják. Jellemző még a felsorolt eljárásokra, hogy csak egyes testrégiók, szervek,
szervrendszerek vizsgálatát teszik lehetővé, ugyanis az átfogó vagy hosszabb idejű
vizsgálatot a megengedhetőnél nagyobb dózisterhelés kizárja.
A képalkotó diagnosztikai rendszerek használatuk során általában egy hármas
feltételrendszer egyidejű meglétét igénylik, ami az alábbi elemekből áll:
1. Egy jeladó készülék, amely a vizsgálati módszer alapját képező sugárzást bocsátja ki
(pl. röntgensugár, ultrahang). Általános jellemzője a humán diagnosztikának, hogy az
invazív képalkotó eljárásokban az elektromágneses spektrum nagyobb hullámhosszúságú
tartományaiba tartozó sugárzásfajtákat hasznosítják, mivel ezek jóval kisebb energiájú
fotonokból állnak, mint például a gammasugárzás (a nagy energiájú, kemény
sugárfajtákat jellemzően a terápiában hasznosítják). Ugyanakkor, mint azt már fentebb
említettük, ezeknek a kisebb energiájú sugárzásoknak is lehetnek káros mellékhatásaik. A
humán gyógyászatban természetesen az a cél, hogy a létrehozandó kép diagnosztikus
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értékének számottevő romlása nélkül ezen ártalmas hatásokat a lehető legkisebb
mértékűre csökkentsék.
2. Egy detektor (jelfogó) készülék, amely a jeladóból származó sugárzást, ill. annak
változásait érzékeli, és megalkotja a vizsgáló személy számára értékelhető formájú képet.
Ez egyes esetekben (CT, PET, MRI) igen nagyméretű és bonyolult eszközrendszert
igényel.
3. A sikeres vizsgálat lefolytatásának harmadik feltétele természetesen magának a
vizsgálat alá vont személynek a jelenléte. Ahhoz, hogy ez a feltétel teljesüljön, nyílván
minden esetben szükséges a vizsgált személy előzetes beleegyezése és tevőleges
együttműködése.
A Budapesti Műszaki Egyetemen (BME) létrehozott és működtetett Szomatoinfra
infravörös képalkotó diagnosztikai rendszer - a fentiekkel ellentétben – nem igényel
jeladó készüléket, mivel az emberi szervezet által kibocsátott természetes infravörös
sugárzást detektálja és elemzi. Ez a rendszer képes arra, hogy az emberi test által
folyamatosan emittált, magas információtartalmú, hosszúhullámú, viszonylag széles
sávszélességben elhelyezkedő, kevert infrajeleket komplexen és szelektíven is érzékelje,
megjelenítse. A fentebb felsorolt képalkotó eljárásokkal ellentétben az infravörös
képalkotó technológia az egyetlen, valóban non-invazív diagnosztikai eljárás, ami azt
jelenti, hogy ennél a technológiánál csak két tényező együttes fennállása szükséges a
vizsgálat lefolytatásához, mivel a jeladó maga a vizsgált személy.
A kéttényezős, non-invazív infravörös technológia előnyei a háromtényezős invazív
képalkotó eljárásokkal szemben:
1. A sugárzás esetleges káros mellékhatásai, dózisterhelés.
A hagyományos képalkotó módszerekkel ellentétben az infravörös technológia az emberi
test természetes infravörös sugárzását használja fel. Nem használ külső sugárzó egységet,
így a vizsgált személyt semmilyen káros vagy nem káros sugárzás nem érheti.
2. A hagyományos képalkotó módszerek csak testtájakat vizsgálnak.
Ennek oka az, hogy a teljes testre kiterjedő vizsgálat sokkal nagyobb dózisterheléssel jár,
ami fokozza a vizsgálat esetleges káros mellékhatásait. Az infravörös technológiával
korlátlanul vizsgálható a teljes test, mivel nincs dózisterhelése.
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3. Hosszú idejű monitorozás nem lehetséges a régebbi eljárásoknál. Ennek is ugyanaz
az oka, mint az előző pontban leírtaknak, ugyanis a hosszú idejű monitorozás esetén a
dózisterhelés is a sokszorosára nő, ami megnöveli a vizsgálati eljárás kockázatát. Az
infravörös monitorozás elvben korlátlan idejű lehet, mivel itt tényleg nincs sugárterhelés.
4. A legtöbb hagyományos képalkotó módszernél a jeladó – vizsgált személy –
detektor tényezőlánc pontos beállítása szükséges a vizsgálat sikeréhez. Az infravörös
technika működési elve lényegében hasonlít az emberi szem működéséhez, azaz a
kívülről érkező jelet passzív detektorként dolgozza fel, a különbség csak az érzékelt fény
hullámhosszában van. Mivel az érzékelési irány nincs kötve egy speciális jeladó készülék
elhelyezkedéséhez, a vizsgált személy a térben bárhol elhelyezkedhet, a vizsgálathoz elég
csak a detektort ráirányítani.
5. Kis helyigény. A hagyományos képalkotó technikák jelentős méretű, jeladóból és
detektorból álló rendszert jelentenek. Ezek működtetéséhez a kórházakban külön épületek
szükségesek. Még az ultrahangos technika működtetése, amely talán a legkisebb méretű a
hagyományos eszközök közül is nehezen képzelhető el külön vizsgálati helység nélkül.
Ezzel szemben az infravörös detektor nem nagyobb, és nem is nehezebb, mint egy
hagyományos kézi videokamera, amelyet turisták ezrei hordanak magukkal. A BME
szakemberei elkészítették a detektorhoz tartozó számítógépes adatfeldolgozó rendszer
hordozható változatát is, ami belefér egy közepes méretű utazóbőröndbe. Az ennél is
nagyobb mobilitás elérése érdekében lehetőség van arra is, hogy a méretében és külső
megjelenésében is egy videokamerára hasonlító detektorhoz adatátvivőt (mobiltelefon)
kapcsoljunk, ami közvetlenül, vagy az interneten keresztül biztosítja az adatforgalmat a
feldolgozó egység és a detektor között.
A tömeges humán vizsgálat feltételeinek megfelelő berendezés minőségi paramétereit a
Budapesti Műszaki Egyetem munkatársai a Szomatoinfra képalkotó technológia
tervezése és kivitelezése során határozták meg. A detektor és az adatfeldolgozó egység
által alkotott rendszernek alkalmasnak kell lennie az egyedi infravörös kép és a
hagyományos képalkotó eljárásban készült kép egybevetésére éppúgy, mint a
monitorozásra és a folyamatos infravörös képfelvételekre is. A BME laborjában működő
rendszerhez a detektort Svédországban készítik, míg a képek komplex feldolgozását,
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tárolását és más képalkotó eljárásból nyert képekkel való összevethetőséget lehetővé tévő
számítógépes rendszert az egyetemen. [6]
8.1. Kamera

8.1.1. Ábra: FLIR P25 Kamera [15]

A kamera műszaki paraméterei
System Type
Spectral Range
Detector
Detector Material
Measurement Accuracy
Measurement Range
With Filter
Field View
Cooling
Spatial Resolution
Thermal Sensitivity
Detector Refresh Rate
Dynamic Range
Emmissivity Adjustment

Focal Plain Array
Long Wave
320 X240
Microbolometer
+/- 2 Degrees C
-40 to 500 C
500 C
24 X 18 Degrees
Uncooled
Lens Dependent
<0.1 at 30 Degrees C
60 Hz
14 Bit
0.01-1.00

Palettes
Multiple
Display Type
LCD and Eye Piece
Image Storage Capacity 1000+ Images Per Card
Storage Medium
PCMCIA
Operating Temperature -20 to 55C
Camera Weight
< 5.0 Lbs
Camera Size
8X6X4
Focus Distance
12 Inches to Infinity
Video Output
60 Hz NTSC
Power Supply
Battery or AC
Voice Annotation
Yes
Available Accessories
Lenses, PCMCIA
Cards, Software, Batteries

A FLIR típusú ThermaCAM jelzésű kamera a termokamerák között a felső kategóriába
sorolható. Rendkívül érzékeny detektorral felszerelt (hőérzékenysége 0,08 °C), kis súlyú,
gyors reakcióidejű készülék. A felvételek során 320×240 képpontból álló hőmérsékleti
képet készít, ami a beépített detektor felbontásával megegyezik. Az objektum által
kibocsátott infravörös sugárzás a germánium lencsékből álló objektívre esik. A
tárgylencse mögött található az ún. kiválasztó rendszer, amely két oktaéderprizmából áll.
Az első prizma függőleges síkban, míg a második vízszintes síkban forog. A kiválasztó
rendszeren

való

áthaladás

következtében

lineáris

kép

alakul

ki.

A kamera -40 °C - +500 °C közötti tartományban képes mérni. A felvételeket belső
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memóriába, illetve CompactFlash kártyára tárolja. A mérés során készíthetünk
folyamatos felvételt (avi fájlformátum), szekvenciális sorozatfelvételt, illetve egy-egy
képet. A műszer rendelkezik beépített digitális kamerával, melynek segítségével a
vizsgált objektumról vizuális kép készíthető. A felvételek készítésekor alkalmazhatunk
automatikus, vagy manuális fókuszt, továbbá lehetőségünk van 2, 4 vagy 8-szoros optikai
zoom-ot használni.
A humán emissziós infravörös sugárzásra jellemző, hogy a kültakaró minden pontjáról az
anatómiai régiókra, szervekre, szervrendszerekre jellemzően, nyugalmi helyzetben
folyamatos és szakadatlan elektromágneses infrasugárzás zajlik. A rendezetlen, a tér
minden irányába ható sugárzásokat optikai formában rendezni kell ahhoz, hogy
értelmezhetővé tegyük a felvételt, és kevés háttér-zaj alakuljon ki. Külön kollimációra
csak ritka esetben van szükség. A spektrum leválasztásoknál szűrők is alkalmazhatóak. A
szomatoinfra berendezés detektora így képes elektronikai jelekké átalakítani a meghatározott tartományba sorolható infrasugárzást. Az emberi test kültakarója (számítások és
mérések alapján) különleges képességgel rendelkezik, mert közel feketetestként fogható
fel (abszorpciós, emissziós együttható: E= 0,96-0, 98). A humán infra detektort ennek
megfelelően erre a tartományra kell beállítani. A detektort egy interface köti össze egy
informatikai rendszerrel, amely biztosítja az objektív, valós humán infraemisszióra
jellemző topografikus képalkotást. A képszerű megjelenítésnél szükség van a sávszélesség és felbontóképesség beállítására. Az optimális érték beállítását az előkalibráció
után egy automata érzékelő segíti, de ez nem tekinthető reprezentatív adatnak. A
digitalizált infra felvételek jelenleg alkalmazott felbontó képessége 76800 pixel. Az
informatikai egység szoftveresen alkalmas a páciens adatainak nyilvántartására, a képek
archiválására, osztályozására, feldolgozása. A kutatási program eredményeképpen
készülő Infra Atlasz a típusos esetek statisztikai feldolgozása után segítheti az alkalmazót
a szakmai munkában. Az adatok védettek, kiadhatók nyomtatott és elektronikus
formában. A szomatoinfra adatfeldolgozó képes integrálni más képalkotó eljárások
felvételét is.
Minden olyan eszköz, műszer, amelyik mérésekre alapozza a vizsgálatait, csak kalibrált
módon működhet. Technikailag bizonyítani és dokumentálni kell, hogy a jelzett
méréstartományon belül milyen érzékenységgel és pontossággal lehet használni. Ezt csak
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kalibrációkkal lehet bizonyítani. Az a tény, hogy a szomatoinfra képalkotó diagnosztikai
rendszer hősugárzást mér, nem jelenti azt, hogy egyben hőmérsékletet is kell tudnia
mérni nagy pontossággal. A termoregulációs folyamatok, a homeosztázis, metabolikus
folyamatok stb. ismeretében feltehetőleg feldolgozhatatlan hőmérsékleti értékeket
kapnánk akár néhány négyzetcentiméteres területekről, nehezítve az értelmezést azzal,
hogy ezek az értékek igen kis időegység alatt akár 30-100 % változáson képesek átmenni.
A megoldás csak akkor kezdett körvonalazódni, amikor a bonyolult életfolyamatok
tanulmányozásával a természeti törvényeknek megfelelő változásokat prognosztizálni,
majd empirikusan mérni is lehetett. A megoldás tehát az infratopografikus fotonenergia
változások relatív differenciáján alapszik. A szomatoinfra eszköz, mint műszer az adott
elektromágneses tartományon belül nagy érzékenységgel, nagy felbontóképességgel és
gyors számítástechnikai folyamataival biztosítja az objektív vizsgálatot. A szomatoinfra
műszer mérési pontosságát megfelelően elkészített fantom segítségével lehet időszakosan
kalibrálni. A módszer kiemelkedő előnyei közé sorolható, hogy egyedül alkalmas arra,
hogy időkorlátozás nélkül az egész emberi testet annak anatómiai és fiziológiai
összefüggésében, komplexen vizsgálja.
8.2. Az infravörös vizsgálati eljárás
Bár annak ellenére, hogy - mint említettük - az infravörös technológia nem igényel külön
jeladó készüléket és így nincs kötve méréskor egy speciális mérési irányhoz, a felvétel
készítésekor - pont a mérési érzékenység miatt - néhány körülmény tekintetében óvatosan
kell eljárnunk. A vizsgálat kezdetekor a kiválasztott érzékenységnek megfelelő vizsgálati
távolságot, és a vizsgált személy pozícióját pontosan be kell mérni. Az alapadatok vagy
kód bevitele után a páciens fedetlen testtel, álló helyzetben kerül a detektor elé (kb. 2-3
méterre). A detektor távvezérléssel merőlegesen képezi le a humán infra emissziót. A
vizsgálni kívánt régióra való pontos beállást a detektorral szinkronban működő, lézeres
pozícionáló egység biztosítja. A felvétel készítése során arra is ügyelni kell, hogy a
detektor munkáját a vizsgált személyen kívül álló, más markáns infrasugárforrás ne
zavarhassa (árnyékolók alkalmazása).
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A vizsgálat során a vizsgált személynek álló helyzetben kell lennie, mivel ez a helyzet
megfelelően biztosítja a természetes termoregulációs folyamatok működését és
vizsgálhatóságát.
A legnagyobb figyelmet a felvétel elkészítése előtt a páciens egyedi infrafrekvenciájának
behangolása igényli. Ennek a behangolásnak a sikerén múlik, hogy a felvételnek mekkora
lesz a humángyógyászatban felhasználható diagnosztikai értéke. Fontos megemlítenünk
azt a körülményt is, miszerint a mérés illetve a kiértékelés során nincs szükség a
testfelszín hőmérsékletének pontos ismeretére, mivel nem abszolút mérést végzünk,
hanem a vizsgált személy szervezete által, a mérési pontokon kibocsátott sugárzásnak, az
emberi testre általánosan jellemző infrasugárzási tartomány középértékétől (ami 9600 nm
körül van, de egyénenként eltérő) való eltérését, az átlagértéktől való elhangolódás relatív
mértékét vizsgáljuk.
Az elkészült felvételek digitalizált formában kerülnek rögzítésre a páciens külön
adattárában. Ehhez az adatállományhoz lehet hozzácsatolni a vizsgált személy azonosító
kódját, egyéb adatait, valamint a más, hagyományos képalkotó eljárásokkal készült,
diagnosztikai

képanyagot.

Mód

van

arra

is,

hogy

a

rendszerbe

egyszerű

fényképfelvételeket is bevigyenek a vizsgált testrégióról, abból a célból, hogy a test
felszínének állapotát, esetleges elváltozásait is értékelhesse a vizsgálatot végző személy.
Ez a multi képalkotási technológia az, amely tetszőleges számú és különféle
technológiával készült képek tárolásával, egyidejű megjeleníthetőségével módot ad arra,
hogy a beteget vizsgáló orvos a különböző diagnosztikai rendszerek által nyújtott
információt egybevethesse és az eddigieknél sokkal pontosabb, komplexebb diagnózist
állíthasson fel.
A rendszerhez tartozó segédmonitorokon egyszerre nyolc kép is megjeleníthető, így
összevethetővé válik a bőrfelszínről készült vizuális látlelet az anatómiai információkat
nyújtó röntgenfelvétel és az élettani-funkcionális információkat adó infravörös felvétel is.
A páciens adatarchívuma szabadon bővíthető az élettani folyamatokról készült
összehasonlító felvételekkel, korlátlan monitorozással, vagy videószerűen rögzített
anyagokkal. Ez nem csak az aktuális vizsgálatban játszhat fontos szerepet, hanem a
későbbiekben, mint kontroll anyag vagy olyan terápiás eljárások nyomon követésénél,
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amikor az emberi test érzékeny reakciókat produkálhat a terápiában alkalmazott
eljárásokra (pl. gyógyszerek hatásainak vizsgálata).
A felvételeket csak az infra atlaszban meghatározott régiók szerint lehet elkészíteni. Az
infra módszer lényege, hogy csak akkor nyújt megfelelő információt, ha az egész testről
egy

egységes

módozatban

készülnek

felvételek.

Általános

egészségi

állapot

meghatározás esetében 8-10 felvétel szükséges, célzott preventív szűrővizsgálatok
esetében 10-12, rehabilitációs és kontroll felvételezéseknél 6-8, célzott terápiás kezelések
infra kontroll monitorozása esetében meghaladhatja az 50 felvételt. A felvételezésnél
becsült antropometriai faktorokkal kell számolni, vagy szomatotípus besorolást kell
végezni (szervek, szervrendszerek, szövetek, kötőszövetek stb. hőátadási együtthatók,
faktorok). A meghatározott módon elkészített felvételek csak leíró jellegűek. Az
infravörös humán felvételek leírásának tartalmaznia kell
− az adott régiót,
− az isotherm zónával jellemezhető tájanatómiai leírást,
− a feltételezett biokémiai, biofizikai, fiziológiai vagy kórfolyamatra jellemző
meghatározásokat,
− meghatározott összefüggések feltárását
− valamint javaslatot orvos, szakorvos számára.
Kivételt képez az az eset, amikor szakorvos kérdésére kell választ adni. Az elkészített
felvételek archiválása lehetővé teszi a gyors adatkezelést és a kontroll vizsgálatokkal való
összehasonlítást. [6]

8.2.1. Ábra: Egyetemi labor elrendezése
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9. Az infravörös sugárzásból nyerhető információk
A rendszer által létrehozott, diagnosztikai értékű kép úgy áll elő, hogy a készülék a
vizsgált területet 76800 képpontra bontja, és minden képpontban megméri az adott pont
infraemisszióját. A kapott mérési adatok alapján a számítógép a mérőpontok egyedi
értékeihez

(tulajdonképpen az ezekből a pontokból sugárzó infravörös sugárzás

hullámhosszához ) a nekik megfelelő, úgynevezett hamis színt rendeli, és az így kapott
színes képet jeleníti meg.
A Szomatoinfra rendszerben használt detektor hőfelbontása állítható és hangolható.
Ez módot ad a hőmérsékleti tartomány és a hőfelbontás módosítására az adott vizsgálat
speciális igényeinek megfelelően. A humángyógyászati vizsgálatokban általában 1 ºC
fokos hőfelbontással, 10 ºC fokos hőtartományban vizsgálnak, míg ebben a rendszerben a
személy egyedi tulajdonságait figyelembe véve 3-4 ºC sávot alkalmaznak. Ugyanakkor
minél kisebb a vizsgálandó terület, annál jobban növelhető a színfelbontás is. A rendszer
alkalmas akár 0,03 ºC fokos hőfelbontás elérésére is, így a folyamatos leképezési eljárást
alkalmazva, ilyen felbontás mellett az ún. isotherm zónák is jól megfigyelhetők.
Összehasonlításképpen kívánjuk csak megjegyezni, hogy egy szúnyogcsípés mért
hőmérsékleti értéke akár 3 ºC fokkal is eltérhet a környezetében mérhető hőmérséklettől.
Ezzel a rendkívül érzékeny felbontással akár 1 milliméternél kisebb méretű hőgócok, ún.
infrafenomének is elkülöníthetők és vizsgálhatók, szemben a hagyományos képalkotó
eljárások által elérhető felbontással, ugyanis a hagyományos technológiákkal a néhány
milliméternél kisebb anatómiai – morfológiai elváltozások már nemigen érzékelhetőek.
Ennek oka abból a biofizikai jelenségből adódik, hogy egy környezeti dinamikus
fiziológiás hatás minden körülmények között emittálja a zajló folyamatra specifikusan
jellemző, infravörös sugárzást, míg a hagyományos transzmissziós (azaz a vizsgált testen
áthaladó, külső forrásból származó sugárzást felhasználó) képalkotó eljárásoknál ilyen kis
mérési tartományban már számos érzékelési és elkülönítési probléma adódik.
A felvételek reprodukálhatóságának meghatározása érdekes eredménnyel zárult. Minden
ember, teljes testre vonatkozóan, és a napi, havi, évszaki biológiai ritmust figyelembe
véve stabil infratopografikus arányokat mutat, ami egyénspecifikus. A vizsgálatok

57

bizonyították, hogy pl. a viszonylag nagy sebességű, a metabolikus folyamatokat jelentős
mértékben változtató gyógyszerfogyasztás farmakokinetikai nyomonkövetése is jól
mérhető a molekulák transzportja sebességének arányában. A gyorsan változó dinamikus
infraemissziós humántopográfia relatív fotonenergia eloszlása annyira stabil, hogy akár
személyazonosításra is alkalmas lehet. Természetesen figyelembe kell venni, hogy a
különböző életkorral történő metabolikus változások, a biológiai életkor típusának
(biológiai felezési idő) megfelelő sajátos infratopográfiát produkálnak. A gyermekekre
jellemző plasztikus és rendkívül aktív életfolyamatok összessége vagy például a
középkorú embereknél, markáns szervek, szervrendszerek topográfiája a geriátriai
vizsgálatok neutralizálódó folyamatáig beazonosíthatóak, és a tipizálási értékek
birtokában faktor értékként kezelhetők. A humán infraemissziós fotonenergia leképezése
a vizsgáló személytől teljes mértekben független, mert a rendszer az úgynevezett
szummált teljes infrasugárzási tartományt leképezi. Ezt egy mindentől független
természeti jelenségként tekinthetjük. A szigorúan humán vizsgálatokra tervezett detektorok többmilliós mérési értékei l mp időegység alatt biztosítják, hogy az értékelő
személy ne befolyásolja az eredményt. A reprodukálhatóság megítélése nem hasonlítható
össze pl. a transzmissziós képalkotó eljárások reprodukálhatóságával, már csak azért sem,
mert a humán emissziós infravörös leképezés a korábban leírt napi folyamatokat is
leképezi

(étkezés,

napszak,

meteorológiai

hatások,

hőmérsékletingadozás,

gyógyszerfogyasztás). A lendületesen vagy folyamatosan történő monitorozásnál minden
esetben diagnosztikai értékkel bírhat a relatív fotonenergia átlagos és maximált határain
belüli jelértékének differenciája. Fontos megjegyezni azt a jelenséget, amit empirikus
módon sikerült bizonyítani, hogy az emberi kültakaró általánosan mért E=0,98
abszopciós-emissziós értékei bizonyos betegségek, hőfolyamatok esetében drasztikusan
megváltoznak még az adott topográfián belül is. Tehát a felvett régiónál 50-90%-ban
(nagyságrendi adat) a kültakaró optimális sugárzást biztosít, míg a megváltozott
életfolyamat centrumánál az emissziós érték akár E=0 értékre is csökkenhet. Ezeknek a
hibáknak

a kiküszöbölésére

alkalmazható

a Szomatoinfra

műszerbe

beépített

nagysebességű képarchiváló program és az a lehetőség, hogy általunk kiválasztott
fotonenergia értékeket lehetőségünk van kiemelni, sőt bizonyos esetekben a kiiktatásuk
jelenti a megoldást. Összesítve: a szomatoinfra dinamikus felvételezés az egyénspecifikus
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életfolyamatok periodikus vagy spontán változása ellenére a stabil kivetülési arányokat
precízen tudja nyomon követni a relatív fotonenergia stabil arányeltérésével (jelérték
határok).
Természetesen

jól

jellemezhető

műtermékek

jelenhetnek

meg,

ami

viszont

kiterjedésének, intenzitásának, elhelyezkedésének stb. megfelelően egyértelműsíthető.
Néhány példa a teljesség igénye nélkül: alsónemű, harisnya lenyomata akár órákig is
ábrázolódik; olyan műszálas alsónemű, ami hőzárásával a termikus receptorokat
megtéveszti (ilyen esetekben a ruha formája hosszú ideig fennmarad); az is hosszú ideig
látható, ha a vizsgálat napján (vagy általában) keresztbe tett lábbal ül valaki minimum 10
percig. Ebben az esetben regio femoris anterioron típusos infratérkép rajzolódik ki,
miközben az ellenoldali lábon regio femoris posterioron, az ellenpárja található. A
műtermékek közé számtalan típusos jelrendszert is illeszthetünk. Ilyenek pl.: vitaminok
indokolatlan szedése, gyógyszer-mellékhatás, a biztonsági öv autóbalesetet követő
lenyomata (akár 2-3 éves!), áramütés bemeneti oldala (időkorlátozás nélkül) stb. A
vegetatív és a pszichés állapotokat nem lehet műtermékként kezelni. Fontos tisztázni
típusos infrafenomének esetében, hogy esetleg a kivetülő markáns topográfiát pszichoszomatikus vagy szomato-pszichés oka váltotta ki. Ilyen esetekben a típusosan
elrendeződő fotonenergia topográfiát le kell írni a vizsgálati értékelések szellemében
(deskriptiv biometriás módszer). Kérdéses, hogy a fájdalmat és annak infra jeleit minek
tekintjük.

Új fejlesztés eredménye a kiértékelést nagyban segítő és egyszerűsítő térbeli
megjelenítés lehetősége.
Minden régióra lokalizálható úgynevezett góc, a klasszikus infratopográfiától eltérően, a
tértopográfiában differenciált csúcsokkal emelhető ki. Lehetőség van pozitív és negatív
csúcsok ábrázolására és térbeli elforgatásra is. A szomatoinfra TIS szoftver biztosítja azt,
hogy a tértopográfia sík jellegű, enyhén domborzati jellegű vagy adott esetben csúcsokkal
jellemezhető formában jelenítse meg a képet. A vizsgálat szempontjából érdekes részek
síkok meghatározásával különíthetők el, így kiemelve a lényeges információt.
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9.1. Ábra: Domborzati megjelenítés

9.1.Az infravörös sugárzásból nyerhető információk feldolgozásának problémái
Az infravörös technológia orvos-diagnosztikai célú felhasználhatóságának kutatása
során már a kezdetekkor számos olyan problémával találták szemközt magukat a témával
foglalkozó szakemberek, amelyek a kor technikai színvonalán megoldhatatlannak
bizonyultak, és ez végül a témát feldolgozó mindhárom iskola részleges vagy teljes
kudarcát okozta. Ezek a problémák az infratechnológiának pont abból a speciális
tulajdonságaiból eredeztethetőek, amelyek a jelenlegi műszaki-informatikai szinten
oldhatók meg, és amelyek az infravörös képalkotó diagnosztikai eljárást kiemelik a többi,
hagyományosnak tekinthető képalkotó metódusok közül.
Ezek az okok nevezetesen a következők:
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1.) Az emberi test által kibocsátott infravörös sugárzás viszonylag széles spektrumú,
kevert és rendkívül információgazdag jelet ad. Az első kutatócsoportoknak még nem állt
rendelkezésére olyan számítógépes rendszer, amely képes lett volna egyrészt
differenciálni a detektált spektrumon belül az érdektelen és a vizsgálandó hullámhosszok
között, másrészt képes lett volna megbirkózni azzal az információ-tömeggel, amelyet az
infravörös sugárzás az emberi testről közvetített.
2.) Az infravörös technika, avagy régebbi elnevezéssel a termovíziós diagnosztikai
eljárás által adott kép igen érzékeny a test infraképét befolyásoló, egyéb olyan
tényezőkre, mint például a vizsgált személy neme, alkata, életkora, korábbi betegségei,
fizikális sérülései, pillanatnyi fizikális állapota, igénybevétele, vagy az évszak, napszak,
külső hőmérséklet, páratartalom és még megannyi apróbb hatás. Épp ez az érzékenység
biztosítja az eljárás információgazdagságát.
Kijelenthetjük, hogy az infrakép tekintetében nincs két egyforma ember, még az
egypetéjű ikrek is teljesen különböző infraképet produkálnak. Különösen akkor értjük
meg ennek az állításnak az igazságát, ha figyelembe vesszük azt a tényt, miszerint az
infravörös technológiával, a több évtizeddel a vizsgálat időpontja előtt esett és már
teljesen begyógyult sérülések infrakivetülései is tökéletesen detektálhatóak.
A korai kutatócsoportok számára viszont ennek a számos befolyásoló tényezőnek az
értékelése, vagy akár csak a kiszűrése is megoldhatatlan problémának bizonyult.
3.) Az infravörös képalkotó eljárás elsősorban nem anatómiai-morfológiai képletek
bemutatására alkalmas, hanem a testben zajló funkcionális folyamatok, mint például
izom-összehúzódás, emésztés, idegi aktivitás, vagy a szervekben, szervrendszerekben
lezajló, endoterm-exoterm biokémiai folyamatok által létrehozott hőmennyiségek
eloszlását, azok gócpontjait, illetve a hőtranszport folyamatok komplex képét mutatja
meg. Éppen ennek a funkcionális információhalmaznak az értékelése során juthatunk el
egy diagnosztikai értékkel bíró képhez, amelyből nem a csont-, vagy szervrendszer
formájára,

hanem

a

szervezet

élettani-kórélettani

állapotára,

működésére

következtethetünk. Az infravörös technológia ezen tulajdonságát a korai kutatás kezdetén
a résztvevő iskolák egyike sem ismerte fel, és emiatt az alapvető koncepcionális tévedés
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miatt munkájuk akkor is kudarcra lett volna ítélve, ha a fentebb említett egyéb
problémák megoldásában sikert értek volna el.
4.) Az 1962-től működő nemzetközi termográfiás iskolák tévedéseinek és pontatlan
eredmény-feldolgozásainak igen lényeges oka volt az is, hogy tévesen választották meg a
detektorok érzékelési tartományait is. Az orvos-hődiagnosztikai, termográfiai mérések
kivitelezésekor 1000-5000 nm-es tartományban működő, alacsony felbontású és
érzékenységű, ipari infrakamerákat használtak fel. A BME kutatócsoportjának számításai
alapján kiderült, hogy az emberi test humángyógyászati szempontú vizsgálatához a 7300
nm-től az 11000 nm-ig terjedő infravörös sugárzási spektrumra érzékeny detektor
alkalmas, amelynek képfelbontási képessége minimum 68000 pixel, valamint pixelenként
képes a 9600 nm központi értékhez viszonyított (+/-) 300 nm-es hullámhossz-sávok
detektálására, folyamatos sávszélesség állítás mellett 3 – 10 nm-es érzékenységet
biztosítva.
Bár már említettük, hogy egy – egy elváltozáshoz a végső képet befolyásoló, sok egyéb
infrajel okán nem rendelhető egyetlen infrakép, a betegségeknek mégis van azonosítható
infrakivetülése. Ezt a speciális infrakivetülést úgy lehet megtalálni, ha több, ugyanolyan
betegségben szenvedő, de eltérő életkorú, nemű, fizikai adottságú stb. személyről
készítünk felvételeket, s ezeken azonosítjuk a betegségből eredeztethető infrajelazonosságokat. Ebből az adatmennyiségből már képesek lehetünk összeállítani az ún.
Humán Infra Atlaszt, amelyet a későbbiekben sikerrel használhatunk a diagnosztikai
eredmények értékelésében. Mint már említettük, a mérés során valójában nem a vizsgált
személy

testfelszínének

abszolút

hőmérsékletét

mérjük,

hanem

az

infravörös

sugárzásának az átlagostól való elhangolódását. Ennek az elhangolódásnak a mértéke bár
erősen függ az adott személytől, de mégis jellemző az alapállapotot megváltoztató
betegségre is. Tehát ha egy páciens „orvosi előéletét”, illetve az ezt mutató infraképeket,
mint kontroll anyagot ismerjük, és a páciens adattárából előhívjuk, kimutathatjuk azokat
a szignifikáns eltéréseket, amelyek a vizsgálatkori megváltozott (beteg) állapot, és a
vizsgált személy kontroll képein rögzített, egészséges állapot között mutatkozik.
Ez az eltérési kép lesz az ő, egyelőre még ismeretlen betegségére jellemző infrakép.
Ezután a Humán Infra Atlaszból lehívott, a korábban azonosított betegségű személyek
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infraképeinek

segítségével

lehetőség

nyílik

a

vizsgált

páciens

betegségének

megállapítására.
Ez a diagnosztikai módszer tehát egy folyamatosan bővülő adatbázist igényel, melyhez
minden vizsgálat alkalmával újabb adatok kerülnek. Az elmúlt években a BME kutatói
több ezer páciensről több mint 160000 felvételt készítettek el, s ezek a felvételek képezik
az egyre fejlődő és bővülő Humán Infra Atlasz információbázisát. Azonban a fentiekből
is kiderül, hogy az infravörös képalkotó eljárás nem a hagyományos képalkotó eljárások
helyett, hanem azokkal együtt, azokat természetes módon kiegészítve alkalmazhatjuk
eredményesen. Egy anatómiai elváltozás, mint például egy csonttörés diagnosztizálására
a hagyományos képalkotó eljárások (röntgen, CT.) igencsak alkalmasak, ugyanakkor a
gyógyulási folyamat során működő funkcionális folyamatokról, azokban esetlegesen
fellépő zavarokról, gyulladási folyamatokról az infratechnika adhat gyors és pontos
előrejelzést, diagnosztikai képet.
Különösen akkor érthetjük meg az infratechnológia által nyújtott különleges információk
jelentőségét, ha figyelembe vesszük, hogy ez az egyetlen olyan képalkotó eljárás, amely
képes objektíven kimutatni magát a fájdalmat is. A fájdalom ugyanis pontosan
meghatározható, ideg-élettani, biokémiai működés eredménye, amely a többi, az emberi
testben lezajló biokémiai folyamathoz hasonlóan infrajelet is produkál. Ennek az
infrajelnek a felderítése, intenzitásának mérése pontos képet adhat a vizsgáló személy
számára az olyan erőbehatások mértékéről is, amelyek nem okoztak kimutatható
anatómiai elváltozást. [6]

9.1.1. Ábra: Krónikus pancreatitis fájdalom syndroma
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10. Az infravörös vizsgálati módszer alkalmazási területei
Az infravörös diagnosztika alkalmazása három, egymástól jól elkülöníthető okból
történhet:
1. Az egyik, amikor panaszmentes személyeket vizsgálnak meg. Ennek egyrészt célja
lehet teljes egészségfelmérő, munkaalkalmassági, teljesítőképességi vizsgálatok készítése
sportolók, vagy más személyek számára (amelyek az infravörös diagnosztika mellett más
vizsgálatok elvégzését is jelentik), ezekből az utóbbi esetben például életviteli tanácsok
fogalmazhatók meg. Másrészt a kutatók az eljárást alkalmasnak tartják szűrővizsgálatok
céljára, éppen gyorsasága és megbízhatósága miatt. Az elképzelés szerint a termovíziós
technika, mint alap diagnosztikus eljárás lehetne jelen a szűrővizsgálatok sorában, hiszen
vele könnyen készíthetők egésztest-felvételek. Ezeket kiértékelve az egyes problémás
területek kiemelésével lehetőség van meghatározni, hogy mely szakszűrővizsgálatok
elvégzése célszerű. Egy lehetséges terület például az emlők szűrővizsgálata.
2. Egy másik eset a konkrét panaszokkal jelentkező beteg személyek vizsgálata. Ezt
szakorvosok kezdeményezhetik. Itt az infravörös diagnosztika szerepe egyrészt az, hogy
a szakorvos által feltett konkrét kérdésekre adandó válaszokkal segítse diagnózis
felállítását, másrészt az ezt követő terápia hatékonyságát is nyomon lehet követni.
3. Az infravörös vizsgálati rendszer lehetőséget ad orvostudományi célú felvételek
készítésére. A módszer alkalmas például gyógyszerek hatásvizsgálatára, különböző
kötőszövetek infraemisszióinak, hőátadási tényezőinek mérésére, műtétek során fellépő
termikus hatások vizsgálatára. Fontos kiemelni, hogy az infravörös vizsgálati módszer
nem helyettesít semmilyen más képalkotó diagnosztikai eljárást, feladata, hogy azok
információtartalmát kiegészítve segítse a diagnózis felállítását. [6]
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Néhány konkrét alkalmazási területet.

Emlővizsgálat infravörös technikával

Az infravörös diagnosztika jelenleg legfontosabb felhasználási területe az emlők
vizsgálata, amelynek célja az emlőrák minél felismerése. Magyarországon évente
körülbelül 3500 emlőrákos megbetegedést regisztrálnak, ez a szám a kimutatások szerint
évente fokozatosan növekszik. Gyors felismerése azért fontos, mert a terápiás
beavatkozás nagy hatékonysággal végezhető, ha korai stádiumban kezdik a kezelést.
Spontán gyógyulást ennél a betegségtípusnál nem tapasztaltak. Hagyományos kimutatási
módjai a manuális vizsgálat, az ultrahang diagnosztika, valamint a leghatékonyabb a
mammográfia, amely az esetek 70-90%-ában képes felismerni a legalább 1 cm méretű
tumort. Mint minden rosszindulatú daganat, az emlőtumor-sejtek száma is ugyanannyi
idő alatt nő a duplájára. Ez az elején szerény méretű, majd egyre gyorsuló
daganatnövekedést jelent. Ez az úgynevezett megkettőződési idő emlődaganatok esetén
23 és 260 nap között változik. Ebből kiszámítható, hogy az 1 cm-es méret eléréséhez,
vagyis a felismerhetőséghez a megkettőződési időtől függően több év, esetleg több
évtized szükséges. A termovíziós vizsgálat azonban jóval előbb jelezni képes az
emlőtumort. Abban az esetben ugyanis, ha egy rosszindulatú sejtszaporodás kezdődik egy
adott régióban, ott a tumor körül sűrű érhálózat alakul ki, amely biztosítja a daganatsejtek
gyors szaporodását. Ez az érhálózat azonban jellegzetes, erős infrakivetülést eredményez,
amely jól detektálható. A tumor mérete ebből a szempontból mellékes, mert nem maga a
daganat, hanem az ahhoz tartozó érrendszer mutatható ki. Ennek megfelelően már
felismertek 5 mm-es daganatot is, s mivel a legkisebb képlet is okoz infraelváltozást, a
kimutathatósági határt csak a műszerek érzékenysége és a vizsgálatot végző szakértelme
szabja meg.
Az infravörös vizsgálati módszer találati pontossága ezen a területen 85-97% között van.
Az, hogy egyes tumorokat a módszer nem ismer fel, azzal magyarázható, hogy a mell
kötőszöveti részeinek elhelyezkedése igen nagy változatosságot mutat, ami egyes
esetekben gátolja a helyes diagnózis felállítását. Álpozitív eredmény a gyulladásos
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folyamatok tumornak való ábrázolásából fakad. A vizsgálat időpontját standardizálni
kell, mert a hormonhatások jelentősen befolyásolják a kialakuló képet. Infrafelvételek
készítése a terápiás beavatkozás után is javasolt a terápiás hatás figyelemmel kísérése és
egy esetleges kiújulás időbeni felismerése érdekében.

10.1. Ábra: Emlő kétféle infravörös képe

Sportorvosi alkalmazások
Az emberi szervezet hőháztartása legradikálisabban fizikai munkavégzés során változik
meg. Míg nyugalmi állapotban az izmok és a bőr a szervezet hőtermelésének csak l/5-ét
biztosítják, addig fizikai megterhelés esetén ez az érték akár 90% is lehet, vagyis a
változás jól nyomon követhető az infrafelvételeken. A sportmedicina több területen tudja
hasznosítani a testről készült infraképet. Ilyen területek a terhelhetőségi vizsgálatok, a
váz- és mozgatórendszer vizsgálatai, sportsérülések következményeinek felmérése,
rehabilitáció nyomon követése.

10.2. Ábra: Térdizület probléma
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Gyulladásos folyamatok vizsgálata
A szervezetben kialakuló gyulladások több csoportba sorolhatók. Nagy részükért
valamilyen kórokozó felelős, vannak azonban ún. steril gyulladások, amelyek valamilyen
mechanikus, vagy esetleg hőhatásra alakulnak ki. Vegyi anyagok is kiválthatnak
gyulladásos folyamatokat, ez esetben tehát allergiás jellegű gyulladásról beszélünk. Az
infravörös vizsgálati rendszer rendkívül alkalmas gyulladásos folyamatok kimutatására,
illetve osztályozására, hiszen, amint erre nevük is utal, ezek az elváltozások az érintett
helyeken jellegzetes hőhatásokkal járnak. A radiológiai módszerek csak a morfológiailag
megváltozott gyulladásos helyeket képesek felismerni, a folyamat kezdetén azonban ez
még nem jellemző.
Fájdalom kimutatása, fájdalom objektivizálás
A vizsgálati módszerek közül az egyetlen képalkotó eljárás, amellyel a fájdalom
kivetíthető, megmutatható és dokumentálható. Ez azért nagy jelentőségű, mert idáig a
fájdalom visszajelzése szubjektív alapokra támaszkodott. Mint a kórfolyamatok egyik
jellemzője, a fájdalom a betegség aktivitására utal, és csak a megszűnésével lehet a
folyamatot gyógyultnak tekinteni.
A fájdalom nem más, mint a szervezet figyelmeztető reakciója valamely fennálló, vagy
kezdődő rendellenességre. Sokszor előfordul, hogy a ténylegesen kimutatható elváltozást
megelőzően a fájdalom típusa már előre jelzi a majdan kialakuló rendellenességet, így
annak megjelenítésével előre lehet jelezni a bekövetkező betegséget. A fájdalom
kimutatásának rendkívül fontos gyógyászati értéke lehet.
A fájdalomnak két alaptípusa ismert. A radicularis dermatoma, az úgynevezett gyöki
fájdalom. A gerincvelő minden csigolyaszelvényéből két irányban körkörösen idegpályák
futnak ki. Ha ezen idegpályák egyike érintetté válik, ott fájdalom alakul ki. Ilyet okoz
például az övsömör, amely egy vírusos megbetegedés. A másik az úgynevezett READ
típusú fájdalom, amely mindig valamely szervi rendellenesség eredménye, és a bőrre
kivetülve jelenik meg. Jellemzője, hogy a bőrön megjelenő fájdalom helye alapján
egyértelműen beazonosítható az érintett szerv (gyomor, epehólyag, máj, stb.), amelynek
anatómiai helye általában csak közelítőleg egyezik meg a kivetülés helyével.
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Fájdalomcsillapításnál, ha a fájdalom gyöki eredetű, vagyis az említett szelvényezettség
jellemzi, akkor az orvos egy lokális blokádot alkalmaz. Ez kamerával látható, mert a
szelvény típusos neuralgiás fájdalmi területe szépen beszűkül, és egy egészen új, egy
normál kiegyensúlyozott homogén képletet ad.
Pajzsmirigy vizsgálata
A pajzsmirigy által termelt hormonok a biológiai működésben elengedhetetlenül
fontosak. A nyaki régió infrakivetülésének talán leglátványosabb szerve (endokrin) a
glandula thyroidea. A normál pajzsmirigyműködésnél a nyaki sternumhoz közelítő jobb
és bal lebenyek beolvadnak a tájanatómiai képletek természetes infra emissziójába.
Abban az esetben, ha működési zavar támad akár jód (I) beviteli hiány miatt vagy egyéb
pajzsmirigy érintettségek, betegségek esetében, az endokrin szerv anatómiai helyzetének,
kiterjedésének és működési intenzitásának megfelelően jól rajzolódik ki. Az empirikus és
célzott szakorvosi ellátások nyomon követése jól bizonyította, hogy a pajzsmirigy
működését befolyásoló tényezők milyen rapszodikus metabolizmusokat tudnak előidézni.
A szomatoinfra felvételezések, és a célzott nyomon követések alapján bizonyítottnak
látszik, hogy a jódhiányt és a pajzsmirigybetegségeket el lehet különíteni. A szomatoinfra
vizsgálatok igazolták a továbbiakban azt is, hogy a jódhiányra visszavezethető
állapotváltozások és betegségek összefüggései típusos formában jelentkeznek.

10.3 Ábra: Pajzsmirigy aszimmetria
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11. Összegzés:
Felvetődik a kérdés, hogy az infravörös monitorozás milyen vizsgáló eljárásokat képes
kiváltani. Az infravörös monitorozás a képalkotó eljárások sorába sorolható, de a
megjelenő képek nem a morfológiát szemléltetik elsősorban, hanem a zajló (kísérő)
élettani folyamatokat. A teljesség igénye nélkül ismertetett alkalmazási területekből is
látszik, hogy az új szemlélet alapján funkcionális folyamatokat kell monitorozni az
infravörös képalkotó segítségével. Tehát az ismert képalkotó eljárások közül egyiket sem
képes kiváltani, hanem azokat kiegészíti, és új tartalommal bővíti. Javasolt minden
vizsgálat előtt az infrafelvételek elkészítése, mert ártalmatlan, nem kellemetlen, magas
szenzitivitása miatt finom részletek is felfedhetők rajta. Az adott test teljes
összefüggéseiben értelmezhető, és az esetleges radiológiai vizsgálatokat segíti abban,
hogy a vizsgálandó anatómiai régiót pontosítja, az ott várható kórfolyamatokat
előrevetíti, annak intenzitását és kiterjedését pontosan meghatározza. A reumatológiai
orvoslás legfontosabb eleme a jó terápia elrendelése és a kezelések pontosítása. Az
inframonitorozás ezekben a folyamatokban is nagy segítséget, jelenthet. Az első
felvételeket bázisfelvételeknek lehet tekinteni, a terápia alatt elvárható funkcionális
változásokat a bázisanyag segítségével modellezni lehet. Abban az esetben, ha
prognosztizált változások jellemzik a terápiás folyamatokat, hatékony és jó gyógymódot
sikerült alkalmazni.
A pontos diagnosztika után a kezelés szakaszaiban a kontroll lehetőségével tud
hozzájárulni a szomatoinfra vizsgálati módszer. A lokalizált terület termikus
egyensúlyának helyreállásával a kóros folyamatok megszűnését képes detektálni.
A Műegyetemen kidolgozott szomatoinfra vizsgálati módszer, és technikai rendszer a
statisztikai adatok alapján alkalmas lehet a mindennapi orvosi gyakorlatban, általános
egészségi

állapotok

felvételezésre,

felmérésére,

góckutatásra.

prediagnosztikai

Szakorvosi

vizsgálatokra

vizsgálatokra,
való

váz-izomzat

kiterjesztése

külön

kutatásokat igényel. Az orvostudományhoz kapcsolódó egyéb tudományterületek (pl.
farmakokinetika, teljesítmény-élettani vizsgálatok, rehabilitáció stb.) is eredménnyel
használhatják az infravörös monitorozást, felvételezést.
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