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Rövidítésjegyzék
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Avidin és Biotinilált peroxidáz complex

CT

Számítógépes tomográfia

Computed Tomography
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Diszkrét Fourier-transzformáció

Discrete Fourier Transformation

FBP

Szűrt visszavetítés

Filtered Backprojection
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Gyors-Fourier-transzformáció

Fast Fourier Transformation
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Funkcionális mágneses rezonanciavizsgálat

Functional Magnetic Resonance
Imaging

PET

Pozitronemissziós tomográf

Positron Emission Tomography

FDG

18F-fluor-dezoxi-glükóz radiofarmakont

NiDAB

Nikkel-intenzifikált diaminobenzid

PB

Foszfát puffer

Phosphat Buffer

PTA

Foszfo-wolframsav

Phosphotungsticacid

SLS

Swiss Light Source

SNR

Jel-zaj arány

TOMCAT

TOmographic Microscopy and Coherent
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1. Bevezetés
Kutatásom fő motivációja a nagyszámú, sorozatban készült rétegfelvételek
kiértékelésének megkönnyítése, elsősorban a feldolgozás automatizálása. Az orvosok,
biológusok, mérnökök és kutatók által használt képalkotási technikák (modalitások)
használatával készített felvételek sokasága az új információtartalom ellenére haszontalan
maradhat, ha nem, vagy csak rendkívüli nehézségek árán lehet azokat kiértékelni. Célom olyan
mérnöki megoldások kifejlesztése, melyek segítenek a nagyszámú felvétel kiértékelésében,
hogy azokból gyorsan és automatikusan kiemelhessük a lényegi információt, mely esetenként
numerikus modellek alapját képezheti, vagy 3-dimenziós vizualizációra adhat lehetőséget.
Kutatásaim során foglalkoztam különféle emlősállatok agyszöveteiről készült,
nagyfelbontású és nagyszámú (1000-1500 darab) szinkrotron, valamint építőanyagokról –
betonról és aszfaltról – készült (100-300 darab) CT-felvétellel is. A biológiában és az
élettudományokban nem szokványos az ilyen nagyszámú szubmikronos felbontású felvétel
automatikus kiértékelése, a mérnöki gondolkodásban pedig meglehetősen újnak mondható a
tomográfiai elveken alapuló felvételek alkalmazása. Disszertációmban a kialakított metódusok
mellett a vizsgált mintákat, valamint az alkalmazott képalkotó technikák fő elveit is
bemutatom.
A mintákat egészen más céllal készítették elő a biológusok, illetve a mérnökök, mégis
közös az ezekhez kifejlesztett módszereim alapja. Ha térbeli objektumokról valamilyen
modalitást alkalmazva keresztmetszetek sorozatát hozzuk létre, a képfeldolgozás eszközeivel
lehetőségünk van az objektum vagy objektumok térbeli megjelenítésére és elemzésére.
Megfelelő paraméterezéssel automatikusan és gyorsan objektív, pontos, numerikus
értékekkel jellemezhető képet kaphatunk a felvételeken leképzett jelenségről, legyen az akár
erek hálózata, akár építőanyagon belüli alkotóelemek rendszere.
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2. Képalkotó eszközök
Disszertációmban az orvosi és kutatási célokra használt képalkotó eszközökkel készült
felvételeket vizsgáltam, így elengedhetetlen ezek ismertetése. Az orvosi képalkotó eszközök
bemutatása nem teljes körű, tekintettel a téma kiterjedtségére. Ebben a fejezetben az általam
is feldolgozott felvételek elkészülésének módját ismertetem. A mérésekhez a Kaposvári
Egyetem Diagnosztikai és Onkoradiológiai Intézetének harmadik generációs CT-berendezése
(Siemens SOMATOM Sensation 16), valamint a Paul Scherrer Intézet Swiss Light Source (SLS)
nevű szinkrotronja állt rendelkezésre, így ezek bemutatása a fejezet súlypontjai.

2.1.

Számítógépes tomográfia (Computed Tomography - CT)

Az orvosi képalkotásban sokáig a hagyományos röntgenfelvételek jelentették az
egyedüli lehetőséget, hogy az orvosok komoly fizikai beavatkozás nélkül betekintést
nyerhessenek a páciensek testébe, és feltárhassák a különböző elváltozásokat. A
röntgensugárzás a vizsgált testen áthaladva az anyagjellemzőinek függvényében elnyelődik,
ezt

a

sugárgyengülést

érzékelőkkel

mérhetjük,

valamint

előállíthatjuk

a

test

keresztmetszetének egy ún. abszorpciós (elnyelési) profilját. A röntgenfelvétel hátránya, hogy
a térbeli objektumokat kétdimenziós vetületre képezik le, ami a térbeli információ elvesztését
is jelenti. Ez megnehezíti a felvételek értelmezését, mivel a háromdimenziós objektumok a
felvételen egymást átfedő, és így eltakaró alakzatokként jelennek meg. Ennek a problémának
az áthidalására fokozatosan kifejlesztették a tomográfia módszertanát, mely segítségével a
vizsgált testről nem egy vetület készül, hanem felvételek sorozatát hozzák létre a test
különböző rétegeiről. A CT alapelve, hogy a vizsgált test több irányból is röntgenezhető, majd
a létrejött abszorpciós profilokból számítógép segítségével a test keresztmetszete, szelete
rekonstruálható. Ennek matematikai hátterét az 1. ábra szemlélteti, melynek bal oldalán
látható egy fiktív test tetszőleges keresztmetszetének felvétele, a pixeleihez rendelt
intenzitásértékek feltüntetésével. Az 1. ábra jobb oldala azt mutatja be, ha az értékeket nem
ismerjük, és a testen keresztül egy-egy egyenes mentén mérnénk (tehát különböző irányokból
átvilágítjuk), akkor a kapott mérési eredményekhez egyenleteket rendelhetünk. Az
intenzitásértékek közvetlenül nem, csak az irányokba eső összegük mérhető. Amennyiben
elegendő irányban végzünk méréseket, meghatározhatjuk az összes ismeretlent, vagyis
rekonstruálhatjuk a teljes keresztmetszetet. Egy mai CT-felvétel jellemzően 512 × 512 pixeles,
tehát igen nagyszámú ismeretlent kell meghatározni, és arányosan sok irányban kell
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átvilágítani a vizsgált testeket. Ez a folyamat csupán egy keresztmetszetet határoz meg, ezért
a vizsgált testet az átvilágítások síkjára merőlegesen mozgatva a számításokat folyamatosan
ismételni kell, hogy különböző rétegekről is információt gyűjthessünk.

1. ábra – CT-felvételek matematikája (Wikipedia, 2013)

A nagyszámú egyenlet és ismeretlen miatt az eljáráshoz szükséges a numerikus
megoldások alkalmazása. A CT-berendezésekből a felépítésüket tekintve többféle kialakítás is
létezik, melyeket különböző generációként tartunk számon. A 2. ábra az 1. ábrán bemutatott
első generációs és a mérésekhez alkalmazott harmadik generációs CT között szemlélteti a
különbséget. Látható, hogy a vizsgálat tárgyát nem egyenes sugarakkal, hanem egy sík,
legyezőszerű röntgensugár-nyalábbal világítja át. A felvételek kialakításakor a sugárforrás a
vizsgált objektum körül forog, míg a minta átellenes oldalán a jeleit rögzítő detektorsor követi
a mozgását. Az 1. ábrán bemutatott helyzethez képest a legyező alak következtében a
képrekonstrukció bonyolultabb, viszont lényegesen csökkenti a felvételezés időigényét, illetve
javítja a felvétel minőségét is. Az általunk használt CT-berendezés a felvételek készültekor
egyszerre 16 érzékelősort használ, így rövidebb idő alatt tudja leképezni a vizsgált
objektumokat. A CT-felvételek rekonstrukcióját a felvételezést végző sugárnyaláb alakja is
befolyásolja (3. ábra).
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a.)

b.)

2. ábra – Első generációs (a) és harmadik generációs (b) CT kialakítás (Buzug, 2008)

a)

b)

c)
3. ábra – CT-típusok a röntgennyalábok alakja szerint. (Ketcham, 2015)

A különböző kialakításoknál a képek rekonstrukciója eltér, de az alapja a 4. ábrán
látható. A különböző irányokból rögzített jelsorozatokat egymásra vetítve megkaphatjuk az
adott keresztmetszet egy vetületét. Minél több irányból készül felvétel, annál jobban
közelíthetjük a tényleges keresztmetszetet. A rekonstrukció általában valamilyen szűrést is
igényel, mivel a belső felületek határvonalai nem élesen képződnek le. A gyakran alkalmazott
szűrt visszavetítéses (filtered backprojection – FBP) módszer a 4. ábrán látható, de az 5. ábra
további módszereket is mutat.
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b

a

4. ábra – CT-felvétel rekonstrukciója három illetve több irányból rögzített jelsorozat alapján a) szűrés nélkül, és b)
FBP-vel. (Smith, 1997)

5. ábra – Rekonstrukciós algoritmusok (http://oftankonyv.reak.bme.hu/, 2013)

A felvételek feldolgozásához, tudnunk kell, mit látunk a képeken. A CT-felvételek
minden egyes pixele egy-egy intenzitásértékkel rendelkezik, ami a szeletvastagság
ismeretében a pontbeli térfogatelem relatív lineáris sugárgyengítését mutatja. Ezeket az
értékeket egy skálához rendeljük az (1) képlet alapján:
=

∙ −



í

(1)

í

ahol:
HU

a Hounsfield egység (Hounsfield Unit) [-],

K

nagyító konstans, aminek az értéke 1000 [-],

μ

az adott képpont sugárgyengítési együtthatója

μvíz

a víz sugárgyengítési együtthatója

,

.
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A skála fixpontja a víz Hounsfield-értéke, ami a definíció szerint 0 értéket vesz fel. A
Hounsfield-értékek értelmezési tartománya általában -1024-től +3071-ig tart, de a modern
készülékeken lehetőség van a skála kiterjesztésére, ezáltal részletesebb felosztására is.
(Lublóy, et al., Megjelenés alatt)

2.2.

Szinkrotron

Mágnesek által eltérített elektron szinkrotron-sugárzást bocsát ki, melynek
hullámtartománya erősen függ az elektron energiájától. Megfelelően erős szinkrotronsugárzás generálásához, részecskegyorsítóra van szükségünk, mely nagy energiájú
elektronokat hoz létre. A 6. ábra a harmadik generációs szinkrotron felépítését szemlélteti. Az
elektronokat egy elektronágyúval juttatják a rövidebb lineáris gyorsító szakaszra, mely
jelentős kezdeti energiával indítja el a szinkrotronban a gyorsítás folyamatát. Az általunk
igénybevett SLS esetében ez egy 270 méter kerületű gyorsító-gyűrűben történik meg
(Booster), melynél dipól-, és kvadrupólmágnesek terelik körpályára, illetve fókuszálják a
részecskéket. Az SLS 2,4 GeV energiájú elektronokat képes előállítani a gyorsítójával, melyet
utána egy 288 méter kerületű tárológyűrűn tart.

6. ábra – A szinkrotron elve és részei (Vankó & Vértes, 2002)

A szinkrotron-sugárzás használatát mérőhelyek teszik lehetővé ún. undulátorok
alkalmazásával. Az undulátorokban megfelelő elrendezésű állandó mágnesek sorozata
található, melyek lelassítják az elektronokat (7. ábra). A részecskék fékezéskor energiát
veszítenek, ami elektromágneses sugárzás formájában bocsájtódik ki. Az így előállított
szinkrotron-sugárzás nemcsak nagy energiájú lesz, hanem nagyon kevéssé széttartó, azaz
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koherens nyalábként jelentkezik, mint a lézersugár és speciális optikai elemek, tükrök, rések
alkalmazásával akár mikroszkopikus szintű vizsgálatok is végezhetőek vele.

7. ábra – Szinkrotron-sugárzás keletkezése az undulátornál. (Vankó & Vértes, 2002)

Kutatásaimhoz a TOMCAT (TOmographic Microscopy and Coherent rAdiology
experimenTs) X02DA nyalábtípussal készült felvételeket használtam fel, így ezt ismertetem. A
TOMCAT-tel gyors, roncsolásmentes, nagyfelbontású megfigyelések végezhetőek igen
változatos anyagokon. Abszorpciós és fáziskontrasztos felvételek egyaránt készíthetők vele 845 keV energiatartományban. Abszorpciós vizsgálatoknál az anyagon áthaladó sugárzás
elnyelődésének mértékét mérjük, a 2.1-es fejezetben a CT vizsgálatokhoz hasonlóan. Ez a
módszer akkor biztosít jól rekonstruálható tomografikus felvételeket, ha a mintában lévő
különböző anyagok markánsan eltérően nyelik el a szinkrotron-sugárzást. Amennyiben a
vizsgált anyag meglehetősen homogén (például nagy sűrűségkülönbségek nem mutatkoznak
a szerkezetén belül, illetve jelölőanyagot sem használunk), akkor az abszorpciós képeken a
felülethatárok életlenül és rossz kontraszttal képződnek le. Fáziskontrasztos felvételek
készítésekor az áthaladó sugárzás torzulásait, fázisváltozását mérjük, ugyanis a törésmutató
mintabéli változása torzítja a hullámfrontot. A törésmutató-változás helyén keletkező szórt
hullám az eredeti hullámmal interferál, ezáltal fázishatárok képe jelenik meg a detektoron. Így
sokkal jobb eredményt nyújthat lágyszövetek vizsgálatakor az abszorpciós vizsgálati
módszernél. (http://www.psi.ch/sls/, 2015), (Stampanoni, et al., 2006), (Mokso, et al., 2013),
(Vankó & Vértes, 2002)
Az érzékelő rendszerből több kialakítás is igénybe vehető. A mintán áthaladó sugárzást
(20 mikrométeres Cériummal szennyezett LAG (Lutetium Aluminum Garnet)) szcintillátorral
látható fénnyé konvertálják, és megfelelő optikai berendezésekkel képalkotó detektorokra
(például sCMOS, CMOS, vagy CCD) vetítik. A részletesebb felvételek eléréséhez a rögzítés
során 1,25-40-szeres nagyítású mikroszkópokat is közbeiktathatnak, ezekkel a TOMCAT
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esetében 0,16-6,5 µm-es voxelfelbontást érhetnek el a vizsgált mintákról. Ez a módszer
megbízható és megismételhető eredményeket biztosít a kutatásokhoz.
A TOMCAT részeit a 8. ábra szemlélteti, melynek központi részén egy mintatartó
állvány látható, amin egy hengeres tartóban helyezhető el a vizsgálat tárgya. Ennek standard
méretei jelenleg 3,15 mm átmérőjű és 5 mm magas hengert jelentenek, de a mintatartó
cserélhető és testre szabható. Az átvilágítás közben a vizsgált mintát körbeforgatják egy erre
szolgáló állvány segítségével, és a 2.1. fejezetben leírt CT-felvételek rekonstruálásához
hasonló módon a jelsorozatokból előállítható egy térbeli adatmátrix. A forgatási sebesség
helyes beállításával lehetővé teszi, hogy ne csak időben állandó mintákat vizsgáljanak, hanem
akár gyorsan változó jelenségekről is képet kapjanak.

8. ábra – TOMCAT részei (SLS honlap, 2015)
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3. Képfeldolgozás fontosabb eszközei
A képfeldolgozás több lépcsős folyamat, melynek során a vizsgált felvételekből
számunkra releváns információkat nyerhetünk ki. A képfeldolgozás során a képek különböző
torzulásainak kiküszöbölésére a felvételeken előzetes képjavító eszközöket alkalmazunk.
Ilyenkor a képfeldolgozás segítségével a bemeneti képekből egy másik képet hozunk létre. Jó
példát szolgáltatnak rá a különböző képszűrési eljárások, de ide tartoznak olyan általános
műveletek is, mint a fényesség-, és a kontrasztfokozás. A javított felvételeken már olyan
műveletek is végezhetők, amik raszteresen szervezett, de már nem képi információt adnak,
ezeket képelemzésnek nevezzük. Az elemzésekből kapott adatokból viszont további absztrakt
információkat is előállíthatunk, mely folyamatot képértésnek nevezünk. Ezen fejezet célja a
képfeldolgozás illetve képelemzés főbb eszközeinek bemutatása.

3.1.

Képszűrések

A képfeldolgozás egyik legfontosabb művelete a képszűrés, melyet a digitális képeken,
mint kétdimenziós diszkrét jelsorozatokon végzünk el. Így lehetőségünk van a felvételeken
jelentkező zajok csökkentésére, a számunkra fontos képrészleteket kiemelhetjük, vagyis a
felvételeket előkészíthetjük a könnyebb képelemezéshez/képértéshez. A szűrők alapvetően
három csoportra bonthatók:
-

konvolúciós szűrők,

-

nem-konvolúciós szűrők,

-

frekvencia-térben működő szűrők.

3.1.1. Konvolúciós szűrők
A konvolúció a szorzás általánosítása. A folyamat lényege, részei és módja a 9. ábrán
látható. A művelet során egy konvolúciós kernelt (futóablakot) alkalmazunk, rávetítve a
szűrendő kép egy pixelére (forráspixel) és annak környezetére, majd a célpixel új értékét az
eredeti intenzitásértékek kernel szerinti súlyozott összege adja. A kernelművelet a kép minden
egyes pixelén elvégzendő, a (2) képlet szerint, ahol f(x,y) a szűrendő képet, g(x,y) a szűrőt és *
jelenti a konvolúciót. (Barsi, 2003), (Csetverikov, 2014)
( , )∗ ( , )=

( + , + )∙ ( , )
=−

(2)

=−
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9. ábra – A konvolúció elve. (vImage Programming Guide, 2011)

Konvolúciós kernelműveletekkel változatos szűréseket hajthatunk végre egy-egy
felvételen. Az átlagoló szűrő egy tipikusan alkalmazott módszer.
Átlagoló szűrő
A legismertebb konvolúciós szűrő az átlagoló szűrő, mely egy olyan képtérben működő
lineáris simító szűrő, amiben a súlyok nem negatívak, nem nőnek a középponttól távolodva
továbbá összegük értéke 1. A (3) képlet egy ún. dobozszűrőt mutat be, mikor az összes súly
megegyezik. Gyakran alkalmaznak olyan szűrőket is, amikor a középső elem nagyobb súlyt kap,
vagy attól távolodva fokozatosan csökken a súlyok értéke.
0.11 0.11 0.11
( , ) = 0.11 0.11 0.11 =

0.11 0.11 0.11

1 1 1 1
∙ 1 1 1
9
1 1 1

(3)

3.1.2. Nem-konvolúciós szűrők
A

nem-konvolúciós

szűrők

is

alkalmaznak

a

3.1.1-es

fejezetben

látható

kernelműveleteket. A konvolúcióval ellentétben e szűrők tetszőleges számítási módszereket
használhatnak. Tipikus szemléltető példa a mediánszűrő, melyben a kernelbe eső elemek
mediánja kerül a célpixel helyére. A kutatásaim során a nem-konvolúciós szűrők közül a
tartomány szűrőt alkalmaztam.
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Tartomány-szűrő (Range Filter)
A tartomány-szűrő egy olyan lokális operátor, ami a kernel szerinti szomszédságban
megnézi az egyes pixelértékek tartományát. Gyakorlatban ez azt jelenti, hogy egy-egy pixel
környezetében lévő legmagasabb és legalacsonyabb intenzitásérték különbségét helyezi a
központi pixel helyére, és eszerint skálázza újra a teljes képet. A tartomány-szűrő alkalmazása
lehetővé teszi egy kép textúrájának elemzését. (Russ, 2002)
3.1.3. Szűrés frekvencia-térben
Szűrések nem csak a kép intenzitásterében, hanem a frekvencia-térben is
elvégezhetőek. Ehhez a kép átalakítása szükséges, amihez a Fourier-transzformáció biztosít
lehetőséget. A képek diszkrét mivolta miatt a Fourier-transzformáció diszkrét változatát kell
alkalmazni a (4) összefüggés szerint.
( , )=

1

( , )

(4)

Az eredeti képet térbeli frekvencia-értékek kétdimenziós hálózatává, vagyis
frekvencia-komponensekre bontjuk, és a kialakított komponenseket szűrjük. Ezután az
eredményül kapott szűrt frekvencia-komponenseket visszaalakítjuk az intenzitástérbe a
Fourier-transzformáció inverz változatával a (5) képlet szerint.
( , )=

( , )

(5)

A műveletek sebességének megnövelésére a gyors-Fourier-transzformációt (Fast
Fourier Transformation – FFT) és annak inverzét (IFFT) dolgozták ki. A frekvencia-térben is
elvégezhetőek a konvolúciós szűrések (akár gyorsabban is, mint a képtérben), de nagyon
gyakran alkalmazzák zajszűrésekhez is, mivel a periodikus zaj, mint kitüntetett frekvencia
jelentkezik a frekvencia-térben. (Oppenheim, et al., 1999), (Russ, 1998), (Barsi, 2003)

3.2.

Szegmentálás

Képelemzéskor rendszerint csak egyes képrészletek érdekelnek bennünket, melyekről
információhoz akarunk jutni. A szegmentálás során valamilyen szempont alapján területekre,
szegmensekre osztjuk a képet. "Előtér/Háttér" szétválasztási műveleteknek is nevezik őket,
ami arra utal, hogy az eljárás a kép egy adott tulajdonságára koncentrál, a többit eldobja.
Alapvetően kétféle szegmentálási módszert alkalmaznak: a) hasonlóságok, b) megszakítások
alapján. Ez a fejezet e szemlélet mentén ismerteti a főbb szegmentálási módokat.
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3.2.1. Hasonlóság alapján végzett szegmentálás
Hasonlóságok alapján történő szegmentálás alatt olyan műveletsort értünk, mikor a
közös tulajdonságú pixeleket/régiókat keressük. A közös tulajdonság jelenthet azonos
intenzitásérték-tartományt, textúrát, azonos modellel leírható objektumokat (alak és egyéb
tulajdonságok), stb.
Küszöbölés
A küszöbölés az egyik legalapvetőbb szegmentálási eljárás, amikor megvizsgáljuk a
képek szürkeségi hisztogramját, és kijelölünk rajta egy tartományt, mely az általunk keresett
képi információt tartalmazza (előtér), a többi intenzitásértékkel rendelkező pixelt pedig
eldobjuk (háttér). A felvétel intenzitás-tartományok alapján felbontható különböző
osztályokra, és a küszöböléssel globálisan eldől, hogy az egyes pixelek melyik osztályba
sorolandók. Ez a módszer akkor segít, ha a felvételen a keresett objektumok kontrasztosak, jól
elkülönülnek, és a hisztogram elemzéséből könnyen megtalálhatóak az objektumosztályok. A
küszöbölésre többféle automatikus szegmentálási módszert is kidolgoztak (például Otsu vagy
Gauss küszöbölési módszer), amikor az egyes osztályokat a hisztogram elemzésével
automatikusan, felhasználói interakció nélkül határozhatjuk meg. (Csetverikov, 2014)
Régió-alapú szegmentálási eljárások
A régió-alapú eljárások kétféle elvet követhetnek:
a.) Forráspontokat/régiókat veszünk fel a képen (akár manuálisan, akár valamilyen
automatikus eljárással), melyeket addig növesztünk (egyesítünk), míg azok egy
előre definiált homogenitási kritériumot nem teljesítenek. (Region growing)
b.) A képet fokozatosan egyre kisebb régiókra bontjuk szét, míg azok homogénnek
nem tekinthetőek, majd egyesítjük a szomszédos régiókat, amennyiben azok
hasonlóak. (Split-and-merge)
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3.2.2. Diszkontinuitás alapján végzett szegmentálás
Ha a keresett objektumok nem homogén, jól elkülöníthető régiók, akkor más
szegmentálási megoldásra van szükség. A következőkben ezek lehetőségeit ismertetem:
Izolált pontok
Amennyiben pontszerű elemeket keresünk, azok intenzitása vélhetően erősen eltér a
szomszédos pixelektől. Egy lehetséges pontkeresési mód a negatív Laplace-szűrő alkalmazása.
1

1 1

( , ) = (−1) ∙ 1 −8 1

1

(6)

1 1

A Laplace-szűrő a fényesség másodrendű deriváltjának közelítését jelenti a kép két
főtengelyének iránya mentén, a (7) összefüggés szerint, melyben B a fényességet (Brightness)
jelenti.

∇

=

(7)

+

Vonalak
Előfordulhat, hogy a felvételeken vonalszerű elemeket kell keresnünk. Olyan szűrőket
is alkalmazhatunk, melyek különböző típusú egyeneseket keresnek; a (8)-as összefüggések
szemléltető példákat tartalmaznak.
í

ü

ő

−1 −1
2
2
−1 −1
−1 2
−1 2
−1 2

−1
2
−1
−1
−1
−1

45°

−45°

−1
−1
2
2
−1
−1

−1
2
−1
−1
2
−1

2
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Élek detektálása
Ha felületeket akarunk detektálni, gyakran maga a felület nem könnyen
szegmentálható, de a határvonala igen, melyek keresésére jól kidolgozott komplex
algoritmusok állnak rendelkezésre. Az egyik lehetőség a már korábban is bemutatott (7)
összefüggésben látható Laplace-szűrő alkalmazása. A Laplace-alapú szűrők alkalmazásának a
hátránya, hogy egy-egy hibás pixel markánsan megjelenik, ami élek detektálásánál
torzulásokhoz vezethet, ezért sokszor az elsőrendű deriváltakra alapoznak. Változatos szűrési
módszerek léteznek ennek megvalósítására, ami különböző irányokban figyeli a kép
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változásait (Sobel-szűrő, Prewitt-operátor, Sobel-Kirsch-operátor), vagy az élkeresés mellett
további szűrőket is futtat a kontúrvonalak érzékelése végett (Frei-Chen-módszer). Az élek
detektálása igen összetett módszereket is eredményezett, mint például a Canny-élkereső
eljárás. Ez a módszer a képen előbb Gauss simítást alkalmaz zajcsökkentés céljából, majd két
egymásra merőleges irányban deriváltakat képez nagy kerneleket használva, az így kapott
éleket ezután vékonyítja, hogy csak a nagyobb élek maradjanak meg. (Russ, 1998),
(Csetverikov, 2014)

3.3.

Morfológiai képfeldolgozás

A morfológiai képfeldolgozás képek olyan jellegű struktúra- és alakelemzése, amikor a
képet összehasonlítjuk egy futó strukturáló elemmel. A strukturáló elemet "megütköztetjük"
a képi objektumokkal, ezáltal kifejezőbb alakba hozva őket. A morfológiai műveletek révén
lehetőségünk van a felvételek zajszűrésére, alakzatok egyszerűsítésére, illetve az alakzatokat
elemezhetjük akár struktúrájukban (középvonal, váz), akár számszerű leíró adatokat is
kinyerhetünk (területek, kerületek, lyukak száma, stb.). A morfológiai műveletek
értelmezhetőek szürkeárnyalatos felvételeken is, de legtöbbször a szegmentálás utáni bináris
képeken élünk alkalmazásukkal. A folyamat egyfajta mintaillesztésnek is tekinthető, melynek
főbb műveleteit a 3.3.1 pontban tárgyalom. (Csetverikov, 2014)
3.3.1. Erózió és dilatáció
Az erózió és a dilatáció önmagukban, vagy kombinálva képezik a morfológiai műveletek
alapjait. A két művelet elvégzésekor egy strukturáló elem fut végig a kép minden egyes
pixelén, majd a találat és illeszkedés (hit&fit) elvén történik a dilatáció és erózió. A 10. ábra
szemlélteti az erózió és a dilatáció alapelvét. Látható, hogy egy bináris bemeneti kép és
tetszőleges strukturáló elem mellett mit eredményeznek az említett műveletek. Az erózió
akkor helyez egy pixelt az előtérbe, ha a strukturáló elem minden pontja illeszkedik a képre
(fit). A "klasszikus" erózió eltávolítja azokat a pixeleket, melyek a háttér részét képező
pixelekkel érintkeznek. Dilatációnál már akkor is az előtér része az adott pixel, ha a kép csupán
egyetlen eleme is illeszkedik a strukturáló elemre. Ez gyakorlatilag az erózió ellentétét jelenti,
vagyis olyan háttérpixeleket hozunk előtérbe, melyek a képi objektum pixeleivel érintkeznek.
A strukturáló elem mérete és alakja az eredményt jelentősen befolyásolja.
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a)

b)

10. ábra – Erózió (a) és dilatáció (b) elve (Csetverikov, 2014)

3.3.2. Nyitás és zárás
A nyitás és zárás művelete az erózió és dilatáció kombinálásával történik, de a
műveletek sorrendje fontos. Nyitáskor a felvételt először erodáljuk, majd dilatáljuk, amivel
eltávolíthatjuk a kisebb foltokat, lesimíthatjuk a kontúrokat, illetve megnyitjuk az éppen
érintkező képi objektumok közti teret (11a. ábra). Záráskor először dilatálunk, majd erodálunk,
melynek során a keskeny csatornákat és lyukakat kitölthetjük (11b. ábra). Ezeket a
műveleteket iterálva végezhetünk akár objektumméret-eloszlás, illetve objektumok közti
távolságeloszlás elemzést is.

a)

b)
11. ábra – Nyitás (a) és zárás (b) elve (Csetverikov, 2014)

3.3.3. Hit-Miss
A Hit-Miss (eltalál-elhibáz) elv bináris mintaillesztést takar, mikor adott objektum- és
háttér-pixelkonfigurációkat keresünk. Akkor eredményez előtér elemet, amennyiben mind az
előtérbeli, mind a háttérbeli pixelek illeszkednek a vizsgált pixel környezetében. Ezzel
lehetőségünk van különböző alakzatok vagy jól behatárolható pontok, például bizonyos
orientációjú sarokpontok detektálására (12. ábra).
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12. ábra – Hit-Miss elve, sarokpont detektálás (Csetverikov, 2014)

3.3.4. Képi mérések
A morfológiai műveletek alkalmazásával lehetőségünk van különböző statisztikai
adatok kinyerésére az egyes detektált alakzatokról. Az alakzatok körvonala kiemelhető, az
eredeti és erodált kép különbségével, amivel egyben lemérhetjük az alakzatok kerületét is, a
határvonal pixeleinek megszámlálásával (13. ábra).

13. ábra – Határvonal meghatározás erózióval (Csetverikov, 2014)

A körvonalon túl akár kialakíthatjuk az alakzatok vázát is, mely a hit-miss elvet követve
(a strukturáló elem különböző elforgatását alkalmazva) és azt iterálva, vázzá vékonyítja az
alakzatokat (14. ábra).

14. ábra – Morfológiai vékonyítás hit-miss-szel (Csetverikov, 2014)
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4. Építőanyagok CT vizsgálata
Az adalékanyagok és pórusok karakterisztikája az építőanyagok tartósságával és
használhatóságával korrelál (Arasan, et al., 2010), (Bruno, et al., 2012). A próbatestek
készítése, illetve a furatminta vétele szerkezetekből megszokott a gyakorlatban az anyag
mechanikai tulajdonságainak elemzéséhez. Az ilyen leíró adatok meghatározásához léteznek
különböző direkt módszerek, melyek során a mintákat szeletekre vágják (Velasquez, et al.,
2011), vagy szabványoknak megfelelően (CSN EN 12697-2) különböző maró vegyszerekkel
alkotóelemeire bontják a keveréket. A 2. fejezetben láthattuk a CT elvét, melyet elsősorban az
orvosi gyakorlatban alkalmaznak. Azonban a CT-berendezéseket ipari célokra is alkalmazzák
roncsolásmentes anyagvizsgálatokban, mikor alkatrészek belső, kívülről nem látható
elváltozásait keresik. (Czinege & Kozma, 2012), (De Chiffre, et al., 2014), (Carmignato, 2012)
Az utóbbi években pedig egyre több építőipari alkalmazási módszert is kidolgoztak közvetett
roncsolásmentes szerkezetvizsgálathoz. Kutatások foglalkoznak a CT lehetőségeinek további
kiaknázásával, melyre mind az aszfalt (Bruno, et al., 2012), (Coleri, et al., 2012),
(Gopalakrishnan, et al., 2007), mind a betonminták (Kim, et al., 2012), (Geier, et al., 2010)
roncsolásmentes vizsgálata ígéretesnek tűnik.

4.1.

Feldolgozási módszer bemutatása

Az eddigiek során láthattuk, hogy CT segítségével megvizsgálhatunk akár különböző
építőanyagokat is. Az általam kifejlesztett módszer alkalmas CT-felvételek segítségével
nagyobb sűrűségű objektumok (például kőzúzalék, vasalás) lokalizálására a vizsgált kompozit
anyagokon (például cementkő) belül. A detektálható objektumok mérete korlátozott; függ a
CT-felvételezés minőségétől, vagyis a felvételek geometriai felbontásától. A feladatot nagyban
nehezíti, hogy a röntgensugárzás a tömör, homogén anyagokban haladva fokozatosan
elnyelődik. Ezt a jelenséget a szakirodalom nyalábkeményedésnek (beam hardening) nevezi.
A probléma forrása nem az, hogy a röntgensugárzás elnyelődik – hiszen ennek mértékét
mérjük a CT-felvételezés során – hanem, hogy az anyagon átküldött röntgensugárzás nem egy
konstans energiaszinttel rendelkezik. A méréskor rendszerint a műszer legmagasabb
feszültségét szabályozzák (peak kilo voltage, kVp), ami nem azt jelenti, hogy ezzel az
energiaszinttel világítják át az anyagot. A rekonstrukció alapelve monokromatikus nyalábra
épül, a gyakorlatban viszont a CT-berendezés folytonos spektrumot alkalmaz, mely a 25–120
keV tartománnyal jellemezhető. A röntgensugárzás áthatolóképessége azonban függ annak
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energiájától; az alacsonyabb energiájú sugárzás elnyelődése fokozottabb, mint a magasabb
energiájú sugárzásé. A röntgensugárzás spektruma a humán és állati (lágy) szöveteken
keresztül áthaladva folyamatosan változik, a magasabb energiaszintek felé tolódik el,
következésképpen a sugárzás átlagos energiája növekszik (keményedik). Azoknál az
anyagoknál, ahol nagyobb az elnyelődés (pl. építőanyagok), fokozottabb sugárkeményedés
jön létre, mint az azonos vastagságú lágyszövetek, így ezek vizsgálatakor kiemelten fontos a
korrekció. A sugárkeményedés műterméket okozhat a CT-képeken (15. és 16. ábra), mivel
egyes projekcióban eltérő mértékű lehet az elnyelődés, mint másokban, és ez zavart okoz a

Szürkeségi érték

rekonstrukciós algoritmusban. (Bogner, et al., 2014), (http://oftankonyv.reak.bme.hu/, 2013)

15. ábra – Nyalábkeményedés hatása (cupping) (a) és korrekciója (b) homogén, vízzel teli henger egy
keresztmetszetén. (Buzug, 2008)

16. ábra – Nyalábkeményedés okozta műtermék a mintán belüli vasalás miatt
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A nyalábkeményedés korrigálása a felvételek kiértékelése előtt elengedhetetlen
folyamat. Többféle lehetőség adódik rá, melyből a három leggyakrabban alkalmazott
módszert röviden ismertetem is.
1. Hardveres szűrők
A hardveres szűrők alkalmazása a leggyakoribb módszer a nyalábkeményedés
korrigálásához. A módszer lényege, hogy fizikai szűrőt helyeznek a röntgenforrás és a
vizsgálat tárgya közé. A gyakorlatban ez jelenthet egy vékony alumínium lemezt, mely
a gyengébb energiájú sugárzást felfogja, ezáltal azok nem okoznak nyalábkeményedési
jelenséget, mivel keményebb, monokromatikushoz közelítő nyalábot hoz létre.
A módszer hátránya, hogy a fizikai szűrő kevesebb röntgensugárzást enged át
az anyagon, ami csökkenti a jel-zaj arányt (signal-to-noise ratio, SNR). Ennek
növeléséhez viszont vagy erősebb csőfeszültségre, vagy hosszabb idejű felvételezésre
van szükség. Ez a módszer nem korrigálja, hanem csökkenti a nyalábkeményedés
hatását.

2. Linearizáció
A módszer alapfeltevése, hogy a röntgensugárzás elnyelődésének mértékét
(monokromatikus

sugárzást

feltételezve)

homogén

anyagon

áthaladva

a

nyalábkeményedés jelensége nélkül lineárisnak feltételezhetjük. A nyalábkeményedés
miatt azonban ez nem lineáris, hanem valamilyen magasabb rendű polinommal írható
le. A korrigálás lényege, hogy az anyagra jellemző elnyelődési jellemzőket vagy
megmérjük, vagy megbecsüljük, majd ennek megfelelően korrigáljuk a felvételeket.
A módszernek előnye, hogy a polinom együtthatói könnyen számíthatóak. A
polinomok ismeretében a javítás is egyszerű. A hátrány, hogy anyagfüggő módszerről
van szó, így jellemzően csak kétkomponensű vizsgálati anyagokon alkalmazható
(például levegő és valamilyen anyag). Amennyiben több anyag keveredik a vizsgált
mintában, úgy a javítás bonyolultabb és további számításokat igényel, hogy a mintáról
minél több információt kaphassunk a javításhoz.
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3. Kettős röntgenforrás alkalmazása
Amennyiben a CT-berendezés lehetővé teszi, úgy kettős röntgenforrás (dual
source) alkalmazása is lehetséges. Ilyenkor a két sugárforrás egymásra merőlegesen
helyezkedik el, és kettős detektorrendszer rögzíti a jeleket. A méréseket más
energiatartományban, más szélességű sugárnyalábbal is elvégezhetik, vagyis egy
területről megtudhatjuk, hogy mely energiatartományt mennyire nyelte el.
A kettős röntgenforrással a nyalábkeményedés jelensége korrigálható, viszont
egyfelől ehhez megfelelő eszközre van szükség, másfelől már meglévő CT-felvételeken
nem korrigálhatunk vele. (Buzug, 2008), (Van de Casteele, 2004)
Az általam kialakított módszer nem egy új nyalábkeményedés-korrekció, hanem egy
olyan megoldás, mely képes szegmentálni a sűrűbb objektumokat a felvételeken jelentkező
nyalábkeményedés ellenére. Amennyiben pedig az adalékanyagok határait ki tudjuk emelni, a
szemcsék karakterisztikája számítható (Masad, et al., 2005).
Az építőanyagok vizsgálatának folyamata a 17. ábrán látható. A mintavételezés
magfúróval történt; a hengeres forma a feldolgozás szempontjából is előnyös, mivel így a
minták körbefordulásakor mindig azonos átmérőjű anyagon haladnak át a röntgensugarak. A
mintavételezést követően a minták nem igényelnek további előkezelést, amennyiben azokat
a CT-felvételezés idejére stabilan, mozdulatlanul rögzítették (Ketcham & Carlson, 2001). A CTberendezés segítségével tomografikus szeleteket készítünk a mintákról. A képfeldolgozási és
elemzési műveleteket Mathworks Matlab környezetben végeztem felhasználva annak Image
Processing Toolbox-át. A kialakított algoritmusok előre beállított paraméterek mellett,
automatikusan végzik el a felvételek feldolgozását. A felvételek többféle szűrésen is átesnek,
melynek egy fontos pontja a frekvenciatérben zajlik. A Fourier-transzformált (3.1.3. fejezet)
kialakításához a képek esetén diszkrét Fourier transzformációra van szükség, mivel ezek
kétdimenziós diszkrét jelsorozatoknak tekinthetőek, ahol az intenzitásértékek képviselik
magát a jelet. Az ún. gyors Fourier módszert alkalmaztam (FFT) (Oppenheim, et al., 1999),
mely a diszkrét Fourier transzformáció gyorsított változata. Az alkalmazott módszer a CooleyTukey algoritmuson alapszik (Cooley & Tukey, 1965), (Russ, 1998). A transzformáció
eredménye egy komplex számokkal feltöltött kép, mely az elemi trigonometrikus
komponenseket jelenti.
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17. ábra – Építőanyagok CT-vizsgálatának folyamata

Az alacsony frekvencia-komponensek felelnek a nagyléptékű (trendszerű, vagy
globális), míg a magas frekvencia-komponensek a kisléptékű (lokális) jelváltozásokért.
Amennyiben csak a nagyléptékű komponenseket tartjuk meg a transzformált képből, az
eredmény egy kvázi átlagolt felvétel, simított fényességi kép lesz. Ha csak az alacsony
frekvencia-komponenseket jelölnénk ki, például egy ideális aluláteresztő szűrő használatával,
ami teljesen kivágja a frekvenciákat egy bizonyos küszöb alatt, az eredmény fluktuálna. Ennek
elkerülése végett egy másodrendű Butterworth-típusú aluláteresztő szűrőt használok a
simított fényességi felvételek kialakításához. (Russ, 1998), (Gonzalez, et al., 2003) Ez a szűrő
részben megtartja az alacsony és a magas frekvencia-komponenseket is a (9) képlet szerint,
mely a szűrő n-ed rendű formáját mutatja. A könnyebb érthetőség kedvéért a 18. ábra
szemlélteti az alakját, egy- és kétváltozós esetben.
1

( , )=
1+

2

+
0

a)

(9)

2

2

b)

18. ábra - Másodrendű Butterworth-szűrő a) egyváltozós és b) kétváltozós esetben
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A frekvenciatérbeli képet ezután inverz gyors Fourier transzformációval (IFFT) ismét a
kép intenzitásterébe emelem. Innentől értelmezhető az eredmény ténylegesen fényességi
képként, melyet a 19. ábra szemléltet egy CT-felvétel példáján. A fényességi kép szétbontható
három jól elkülönülő zónára:
1. A minta belső sötétebb területe.
2. A belső részt körülölelő világos rész.
3. A minta fokozatosan sötétedő széle.

a)

b)

19. ábra – CT-felvétel (a) és fényességi képe (b) (Aszfaltminta)

Az első két zóna okozója a már tárgyalt nyalábkeményedés jelensége. A harmadik zóna
viszont mindössze az alkalmazott FFT eredménye a minta körüli sötét háttér miatt, mely a
fényességi képre így hatást gyakorol. A keletkezett hiba javításakor egy egyszerű, de hatékony
korrekciós lépést vezettem be.
A fényességi kép két egymásra merőleges középvonalát megvizsgálva (20. ábra), a
három zóna jól látható, és így elkülöníthető. A korrekcióhoz mindössze a harmadik zóna
pontos határaira van szükség. A külső határpontok úgy is definiálhatóak, mint a profilok első
és utolsó nem-nulla elemei. A harmadik zóna belső határpontjai a profilok első lokális
maximumai a külső határpontoktól nézve. A zónahatárok pontjai (melyeket a 20. ábrán
jelöltem is) így könnyen és gyorsan, automatikus módon detektálhatóak.
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20. ábra – Fényességi kép (19. b) ábra) két, egymásra merőleges profilja

A külső sötét térrész korrekciója egy egyszerű konstans intenzitásértékű körgyűrűvel
kerül helyettesítésre, a második zóna külső kerületének átlagos intenzitásértékeivel. Az eljárás
fejleszthető magasabb szintű polinomok illesztésével is (bár ez jelentősen lassítaná az
algoritmus sebességét), de az eredmények ismeretében ez a nulladfokú módszer a szakértők
számára megfelelő. A javított fényességi profil ezután kivonásra kerül az eredeti felvételből,
mely azonnal kiemeli a magasabb intenzitású régiókat, vagyis a sűrűbb anyagokat a mintán
belül. Ezáltal az adalékanyagok szegmentálása könnyen megvalósítható. A hézagok
szegmentálása nem igényel előkészítést; küszöböléssel, illetve némi zajszűréssel egyszerűen
detektálhatóak. A felvételek szétbonthatóak az ismertetett módszerrel adalékanyag, hézag és
kötőanyag osztályokra.
A 21. ábrán látható az adalékanyagok kiértékelése egy tomografikus szeleten abban az
esetben, ha:
a.) alkalmazom a bemutatott módszert,
b.) amennyiben nem élek egyáltalán előkezeléssel, csupán küszöböléssel szűröm a
felvételeket.
A b) változatban teljesen összefolyik a minta széle, így nem látható az adalékanyagok
mintán belüli elhelyezkedése. A 22. és 23. ábrán a felvételek térbeli vizualizációja látható a
kialakított módszer alkalmazásával, illetve annak hiányában. (Az izometrikus nézetű képekhez
egy nyílt forráskódú, Java alapú szoftvert, az ImageJ-t használtam.) Jól látható, hogy az
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adalékanyagok térbeli elhelyezkedése és kiterjedése meghatározható a módszerrel, míg a
kidolgozott módszer nélkül a mintán nehezen kivehetőek a különálló elemek. (Kapitány &
Barsi, 2015b)

a)

b)

21. ábra – CT-felvétel szegmentált adalékanyagai a kialakított módszerrel (a) és annak alkalmazása nélkül (b)
(Betonminta)

a)

b)

22. ábra – Adalékanyagok térbeli vizualizációja a kialakított módszer alkalmazásával (a) illetve annak hiányában (b)
(Betonminta)
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a)

b)

23. ábra – Adalékanyagok térbeli vizualizációja a kialakított módszer alkalmazásával (a) illetve annak hiányában (b)
(Aszfaltminta)

1. Tézis: A gyors-Fourier-transzformáción (FFT) alapuló általam kifejlesztett módszer
lehetővé tette, hogy a nyalábkeményedéssel terhelt CT-felvételsorozatokat, további
korrekció

igénybevétele

nélkül

heterogén

építőanyagok

(aszfalt

és

beton)

roncsolásmentes vizsgálatához használhassuk.

4.2.

Aszfaltminták elemzése

A kutatás célja, hogy az útpályaszerkezet egyes összetevőit és rétegeit elkülönítsük CTfelvételek alapján. Ezzel kimutathatóvá válnak az aszfalt burkolati rétegei is, valamint azok
hibái, melyek a pályaszerkezet leromlását eredményezik. A hibák többségének okozója a
burkolati réteg helytelen kivitelezése, ezért ennek vizsgálata kiemelten fontos. A burkolatból
kifúrt magminták szemrevételezésével megállapítható több, a szállítás és beépítés
körülményeit jellemző esemény. Az elvárható beépítési követelmények betartása esetén
elsősorban a réteg alsó része a kritikus, mert az találkozik a fogadó réteg „hideg” felületével,
és az ott bekövetkező gyors lehűlés hatására a tömörítés hatékonysága csökken. Azonban a
belső térbeli szerkezetről nem kapunk valós képet, ehhez térbeli elemzés szükséges, ami a CTfelvételek segítségével lehetséges. (Lublóy, et al., 2014c), (Lublóy, et al., 2014a)
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Az útpályaszerkezetből vett magminták vizsgálatához ismernünk kell magát a
szerkezetet. Az útpálya rétegekből tevődik össze, melynek fő részei a következők (24. ábra):
-

burkolat (mely tartalmazza a kopó- és a kötőréteget),

-

alap,

-

ágyazat,

-

javított talajréteg (amennyiben szükséges).

A vizsgált minták az útpálya kopó-, kötő-, valamint alap rétegeit tartalmazzák, így a
továbbiakban ezekről lesz szó. A mintákat új építésű autópályából, meghatározott
szelvényszámoknál vették a kopó-, és kötőrétegek átfúrásával. Az adott szelvényekben több
mintavétel is történt az úttest teljes keresztmetszetében (beleértve a haladósávot és a
leállósávot is). A 25. ábrán látható is néhány aszfalt útpályából fúrt magminta, melyen az egyes
réteghatárok jelölve is vannak. A rétegek egymás után kerülnek a tömörített talajra, mivel
pedig az összedolgozás nem tökéletes, így könnyen megállapíthatóak a határok. Ennek oka,
hogy a burkolat készítésekor hideg aszfalt felületre meleg réteget visznek fel, és az
összedolgozás során a két réteg között egy nagyobb hézagtartamú rész keletkezik.

24. ábra – Útpályaszerkezet felépítése (Lublóy, et al., 2014a)
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25. ábra – Útpályaszerkezetből vett magminták (a kopóréteg jelölve a minta számával, valamint a réteghatárokkal)

Az aszfalt bitumen kötőanyagból és adalékanyagból áll. A vizsgált minták
kopórétegében a zúzott anyagok bazaltból, illetve andezitből készültek, a kőliszt pedig
mészkőből származik.
Az aszfaltban alkalmazott ásványi adalékanyagok:
-

zúzott kövek (a szemcsenagyság 20 mm-nél nagyobb),

-

zúzalék (a szemcsenagyság 4-20 mm közötti),

-

zúzott homok (a szemcsenagyság 0,1-4 mm közötti),

-

kőliszt (a szemcsenagyság 0,1 mm-nél kisebb).

Az aszfaltmintákról készített CT-felvételeken alkalmazott fő korrekciós lépéseket a 4.1es fejezet ismerteti. Az egyik mintáról készítettünk csiszolatot is, majd a mintázat alapján a CTfelvételek közül kikerestem a hozzátartozó szeletet és a két képet egymáshoz transzformáltam
(26. ábra). Ezen jól látszódik, hogy egy CT-felvételen ténylegesen mi látható, és mennyire
közelíti meg a CT a valós vágások képét. A két szelet nem azonos, mivel a CT-felvételek
szelettávolsága (e minta esetén) 1,2 mm volt, és a vágást és a szükséges polírozást ehhez nem
lehet tökéletesen igazítani. A 27. ábrán pedig láthatjuk a 25. ábra egyik mintájának képét,
valamint a hozzátartozó CT-felvételekből kialakított oldalnézeti képet. Az ábrákon könnyen
felismerhetőek az azonos adalékanyagok, mivel a sűrűbb anyagok nagyobb intenzitásértékkel
szerepelnek a CT-felvételeken (a használt színskála szerint világosabbak). Ha a CT-felvételen
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képesek vagyunk ezek lehatárolására, akkor rekonstruálhatjuk a mintán belüli adalékanyagok
szerkezetét. Ez hasonlóan működik a hézagokkal is, mivel a levegő markánsan alacsonyabb
intenzitásértékkel szerepel a felvételeken (a használt színskála szerint sötétebbek). A lényegi
különbség az, hogy a CT-vizsgálathoz a mintát nem szükséges felszeletelni, további
vizsgálatokat is folytathatunk vele, valamint jóval sűrűbben készíthetünk szeleteket, mivel a
vágás önmagában 7 mm anyagveszteséggel jár, és a szerkezetet is roncsoljuk. Érdemes egy
ilyen felvételen megfigyelni annak részletességét. Az alkalmazott CT-berendezést orvosi
diagnosztikai célokra használják, nem ipari feladatokra létesítették. A minták nem kaptak
külön előkezelést (kontrasztanyag adalékolása nem történt). Amennyiben nagyobb
felbontású, érzékenyebb CT-eszközt alkalmaznánk, a felvételezés is sokkal pontosabb
eredményt nyújthatna. A bemutatott felvétel 0,39 × 0,39 mm-es pixelmérettel rendelkezik, a
szeletek száma pedig a minta méretétől függ.

a)

b)

26. ábra – Aszfaltminta egy csiszolata (a) és a hozzátartozó CT-felvétel megfelelően transzformálva (b). Az
aszfaltminta átmérője 150 mm.

36

a)

b)

27. ábra – Aszfaltminta oldalnézeti fényképe (a), valamint a CT-felvételekből kialakított rekonstrukciós kép egyazon
nézete (b)

A felvételek feldolgozása előtt szükséges azok minimális előszűrése, hogy a képen csak
a tényleges aszfaltmintát vizsgáljuk. A 26. és 19. ábrán látható, a képeken megjelenik némi
háttérzaj, illetve a mintatartó aktuális keresztmetszete is. A kidolgozott eljárás automatikusan
szegmentálja a teljes mintát küszöböléssel (3.2.1. fejezet), valamint morfológiai műveletekkel
(3.3. fejezet), mivel egy egyszerű kör alakú kivágás nem lenne megfelelő, hiszen ez a minta
szélein pontatlan lenne, továbbá minden felvételen szükséges a keresztmetszet súlypontjának
keresése. A minták nem tökéletesen vízszintesen fekszenek, és hossztengelyük is enyhe szöget
zárhat be a felvételezés haladási irányával (a pontatlan elhelyezés miatt).
A felvételek feldolgozása a 4.1. fejezetnek megfelelően történt. Az aszfaltminták
esetében a sűrűbb adalékanyagok kiemelése elvégezhető, mivel jelentős sűrűségkülönbséget
mutatnak a kötőanyaghoz viszonyítva és így a röntgensugár elnyelődése is markánsabb. A
felvételeken az adalékanyagok jól elkülöníthetőek, de megjegyzendő, hogy az apró
adalékanyag darabok, melyek nehezen érzékelhetőek a felbontás miatt, egybemosódnak a
kötőanyaggal. A 28. ábrán látható a szegmentálás eredménye a már korábban is bemutatott
(26. ábra) CT-felvételen, a detektált adalékanyagok körvonalai fehér, míg a hézagok fekete
színnel kiemelve.
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a)

b)

28. ábra – Aszfaltminta adalékanyag (a, fehér körvonallal) és hézag (b, fekete körvonallal) komponensei (26. ábrán
szereplő eredeti CT-felvételén)

A komponensek minden egyes felvételen szegmentálhatóak, így a minta teljes
hosszában elemezhetőek. A 29. ábra egy aszfaltmintában az adalékanyagok és a hézagok
térbeli elhelyezkedését szemlélteti. Az eredmények numerikusan is elemezhetők, akár
táblázat, akár grafikon formájában. A 30. ábra a mintában lévő hézagtartalmat, míg a 31. ábra
emellett az adalékanyag-, és kötőanyag tartalmat is szemlélteti a minta hossztengelye
mentén. Ezáltal nem csak egy-egy szeletről kaphatunk képet, hanem pontosan megtudhatjuk,
hogy a minta adott rétegében például milyen hézagtartalommal rendelkezett. (Lublóy, et al.,
2014a), (Lublóy, et al., 2014c), (Lublóy, et al., Megjelenés alatt)

a)

b)

c)

29. ábra – Az adalékanyagok (a) és hézagok (c) eloszlásának térbeli megjelenítése, valamint a kettő együttese (b)
ImageJ szoftverrel megjelenítve
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30. ábra – Hézagtartalom eloszlása aszfaltmintában. (A függőleges fekete vonalak jelölik a réteghatárokat)
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31. ábra – Adalékanyag-, hézag- és kötőanyag-tartalom eloszlása aszfaltmintában. (A függőleges fekete vonalak jelölik
a hézagtartalom alapján meghatározott réteghatárokat)

A 30. ábrán jól látható, hogy a hézagtartalom vizsgálatával könnyen azonosíthatóak a
mintán belüli réteghatárok. A rétegeken belül a hézagtartalom jellemzően csekély szórással
rendelkezik, a pár felvételen belüli hirtelen változás egyértelműen definiálja a rétegek közötti
hézagokat. Egy ilyen réteghatár-váltást szemléltet a 32. és 33. ábra, melyen az eredeti CTfelvételek sorozatát, és a rajtuk lévő szegmentált hézagokat külön is láthatjuk. Ilyen
rétegváltozás nem egy-egy felvételhez köthető, jellemzően pár felvételen át tartó átsuhanó
árnyékként jelentkezik.
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32. ábra – Réteghatár a CT-felvételeken

33. ábra – Hézagok a réteghatáron a 32. ábra felvételein
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2. Tézis: Aszfaltminták CT-felvételeinek elemzésére kidolgozott gyors-Fouriertranszformáción (FFT) alapuló módszerem az aszfalt – CT-berendezés geometriai
felbontásával összevethető méretű – összetevőinek térbeli eloszlását, valamint a
hézagtérfogat tengely menti változásának meghatározásával a mintán belüli
réteghatárok pontos helyzetét és azok felületi kapcsolatának jellegét (hibáit) is megadja.

4.3.

Betonminták elemzése

Kutatásom során beton tübbing (alagútfalazó) elemekből fúrt mintákat is vizsgáltam,
melyeket előzetesen tűztehernek tettek ki. A tűzkárosult betonszerkezetek roncsolásmentes
vizsgálata összetett és költséges feladat. A tűzkárosult épületek egy része felújítható,
roncsolásmentes vizsgálatuk kiemelten fontos, hogy a megmaradt szerkezetet csak a lehető
legkisebb mértékben károsítsuk. A vizsgálatok során alkalmazható lehetőségekről az 1.
táblázat ad áttekintést.
Betonfedés ellenállása

Pontonkénti kisminta

Speciális mérési módszer

Schmidt-kalapács

Kisminta mechanikai vizsgálata

Impact echo

Windsor-próba

DTG

Hang-tomográf

Capo-teszt

Dilatometria

MASW (felszínhullámok modál-analízise)

BRE belső törés

Termolumineszencia

Elektromos ellenállás

Ultrahangos vizsgálat

Porozimetria

Indirekt ultrahangos vizsgálat

Fúrási ellenállás

Colorimetria
Mikrorepedés-sűrűség elemzés
Kémiai vizsgálatok

1. táblázat - Roncsolásmentes vizsgálati módszerek (fib bulletin 46, 2008)

A hőmérséklet emelkedésével a beton szilárdsági jellemzői romlanak. A beton a lehűlés
során sem nyeri vissza eredeti tulajdonságait, jellemzőit, mivel a hőterhelés hatására a beton
szerkezetében visszafordíthatatlan folyamatok mennek végbe, a beton szerkezete megbomlik,
és végezetül tönkremegy.
A betonban a hőmérséklet hatására lejátszódó kémiai folyamatok alakulását
termoanalitikai módszerekkel vizsgálhatjuk. A termogravimetriás (TG) és a derivált
termogravimetriás (DTG) görbék segítségével a tömegváltozással járó átalakulások
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mennyiségi elemzése végezhető el. A differenciál termoanalízis (DTA) görbékkel nyomon
követhetjük a hőmérséklet növekedésének hatására bekövetkező exoterm (hőtermelő) vagy
endoterm (hőelnyelő) folyamatok alakulását (Hinrichsmeyer, 1987).
Magas hőmérsékleten a beton struktúrája megváltozik. A különböző hőmérsékleti
tartományokban a betonban lejátszódó legfontosabb fizikai és kémiai folyamatok röviden
összefoglalva a 2. táblázatban láthatóak. A 3. táblázat megmutatja a pórusrendszer
változásának folyamatát a hőmérséklet függvényében.
A beton
hőmérséklete
100 °C

Folyamat
hidro-termikus reakciók, a kémiailag kötött víz távozásának kezdete
a kvarckavics adalékanyagú betonok szilárdságvesztésének kezdete, néhány
adalékanyag dehidratációja

300 °C
100–400 °C

a betonfelületek réteges leválása szempontjából kritikus tartomány

500 °C

kalcium-hidroxid bomlása

600 °C

a kúszás erőteljes növekedése

700 °C

kalcium-szilikát-hidrátok bomlása

800 °C

kerámiai kötés bomlása

1200 °C

az olvadás kezdete

2. táblázat - Betonban lejátszódó folyamatok a hőmérséklet függvényében (Balázs, et al., 2010)

Hőterhelés hőmérséklete
150 °C-ig
150 °C felett

Lejátszódó folyamat
a cementkő porozitása valamint az adalékanyag és a cementkő közötti
kontaktzóna porozitása kvarckavics adalékanyagú betonoknál megnő

450–550 °C
650 °C-ig

a kontaktzónában repedések keletkezhetnek
a cementkő struktúrája stabil, de mikrorepedések már ezen hőmérséklet
alatt is keletkezhetnek
a portlandit bomlása miatt a porozitás megnő
a cementkő felépítése nem változik

650 °C felett

a CSH vegyületek bomlása megkezdődik, és a kapillárisok száma megnő

750 °C felett

a pórusok átmérője nagymértékben növekszik. A különböző
mikrorepedések mérete függ az adalékanyag legnagyobb szemnagyságától

450 °C-ig

3. táblázat: Pórusrendszer változás a hőmérséklet függvényében (Balázs, et al., 2010)

A tűz hatására végbemenő kémiai és fizikai változások a betonban a sűrűség és a
pórusrendszer megváltozását idézik elő (34. ábra).
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Porozitás

Test sűrűség

Halmaz sűrűség [g/cm³]

Porozitás

Halmaz sűrűség
Sűrűség
Hőmérséklet [°C]

34. ábra – Pórusrendszer és sűrűség alakulása a hőmérséklet függvényében (fib bulletin 46, 2008)

A 35. ábra egy tűztehernek kitett beton tübbing elemet mutat be, melyen jelöltem a
mintavételi helyeket, továbbá látható rajta több komoly károsodás is, réteges leválás (spalling)
hatására.

35. ábra – Beton tübbing elem a mintavételi helyekkel (sárga nyíl) és tűzkárokkal („spalling effect”, kék nyíl)

A tűzteher két órás szénhidrogén tüzet jelent, ami nagyon gyors belobbanás után
meredek emelkedéssel 1100 °C hőmérsékleten hevítette a tübbinget. (Fehérvári, 2009) A 36.
ábra a tübbing elem tűzterhelésének körülményeit szemlélteti, melyet az ÉMI (Építésügyi
Minőségellenőrző Innovációs) Nonprofit Kft. szentendrei laborjában végeztek el a 4-es metró
alagút falazó elemeinek tűzvizsgálatakor.
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a)

b)

36. ábra – Tübbing elem tűzterhelése. a) A terhelő keret (kék nyíllal jelölve) a tübbing behelyezése előtt; b) A
tübbingen (zöld nyíllal jelölve) elhelyezett speciális hőmérők (fekete nyíllal jelölve).

A 37. ábra a kiemelt furatmintát mutatja be, melyen (ahogy némileg a 35. ábrán is) az
égetett oldalon enyhe rózsaszínes árnyalat jelzi a tűz hatására megkezdett kémiai átalakulást,
illetve a minta ezen részén markáns törésvonal is látható. (Lublóy, et al., 2014b)

37. ábra – Tűzkárosult beton furatminta (égetett oldal: jobb; a fekete vonal jelzi a tűz hatására megkezdett kémiai
átalakulás okozta elszíneződés határát)

A betonminták feldolgozásakor a fő probléma, hogy az adalékanyagok sűrűsége nem
tér el annyira a cementhabarcsétól. Emiatt a szegmentálás jóval nehezebb, nagyobb a hibázási
lehetőség, de a bemutatott módszer (4.1. fejezet) így is segíti a részekre bontást. Ahogy az
aszfaltminták esetében is, a Kaposvári Egyetem Diagnosztikai és Onkoradiológiai Intézete
készítette a CT-felvételeket. A bemutatott felvétel viszont valamivel jobb felbontású;
0,23 × 0,23 mm-es pixelmérettel rendelkezik.
Az alkotóelemek szegmentálásának eredményét a 38. ábra szemlélteti egy CTfelvételen. Az adalékanyagok és a pórusok kiemelése után minden, a mintához tartozó felület
kötőanyagnak tekinthető, amennyiben a minta nem tartalmaz vasalást/szálerősítést.
Utóbbiak detektálása is lehetséges, mivel ezek maximális intenzitásértékkel kerülnek rá a CT-
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felvételekre, és az intenzitáson kívül az alakjuk is egyértelműen elkülöníti őket az
adalékanyagoktól. (Lublóy, et al., 2015) A teljes minta így szétbontható – a CT-felvételezés
geometriai felbontásával összevethető méretű – alkotóelemeire, melyet a 39. ábra mutat be.

a)

b)

38. ábra – Betonminta adalékanyag (a, fehér körvonallal) és pórus (b, fekete körvonallal) komponensei az eredeti CTfelvételén)

a)

b)

c)

39. ábra – Betonminta komponenseire bontva (a - adalékanyag, b - pórusok, c - kötőanyag)

A 40. ábra a betonmintán belüli pórustérfogat arányát mutatja a minta hossza mentén,
fokozatosan az égetett oldal felé haladva. A felvételek alapján a minták teljes porozitása
mérhető, vagyis a megszilárdult beton térfogategységében lévő kapillárisok, gélpórusok,
légbuborékok és légzárványok térfogat összege (Nehme, 2004). A 42-48-as szeletek között pár
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nagyobb zárt légzárvány is található, és az 52-53-as szeleteken, a mintán belüli vasalás
műtermékei okozzák a szakaszon jelentkező szignifikánsan nagyobb kilengést. Ettől
függetlenül jól látszódik, hogy a porozitás egy darabig kisebb-nagyobb kilengések mellett
konstans értéket vesz fel, majd a 100. szelettől kezdve fokozatosan nőni kezd. Ezek alapján a
betonfelület

felső

100

mm

vastagságú

része

károsodottnak

tekinthető,

ami

szilárdságcsökkenésre utal.

Pórustartalom (V%)
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40. ábra – Égetett betonminta pórustartalma (Égetett oldal: jobb)

A 41. ábrán a pórusrendszer térbeli megjelenése látható. Kitűnik, hogy a próbatest alsó
harmadában, ahol a betont a tűzterhelés érte, egy repedés fut végig. Az alsó, hőterhelésnek
kitett részen a beton kisméretű pórusainak rendszere kimutathatóan megnőtt.

a

b

c

41. ábra – Betonminta és a benne található pórusok, a mintán észlelt repedés külön jelölve (a - összes pórus a mintán
belül, b - apró pórusok áttetszővé tételével, c - a betonminta fényképe)
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A 42. ábrán a különböző méretű pórusok és azok gyakorisága is leolvasható. A sötét
vonalakkal jelölt rész a hőterhelésnek kitett szeletekre vonatkozik, a világos vonalakkal jelölt
rész pedig a hőterhelés nélküli részre vonatkozik. Megállapítható, hogy a hőterhelésnek kitett
részeken a kisméretű pórusok gyakorisága nagyobb, vagyis több a kisméretű pórus. (Lublóy,
et al., 2014b)

42. ábra – Betonminta pórusméret gyakoriságainak diagramja, melyen sötét színárnyalat jelzi a tűz felöli oldalt, zöld
szaggatott vonallal pedig a burkológörbe látható

3. Tézis: Tűzkárosult tübbing elemekből vett beton furatmintákról készült CT-felvételek
kiértékelésére kifejlesztett gyors-Fourier-transzformáción (FFT) alapuló algoritmusom a
károsodás mértékének meghatározását segíti a CT-berendezés geometriai felbontásával
összevethető nagyságú (nem mikroméretű) pórusok térbeli méreteloszlásának és a
meghatározható pórustérfogat változásának vizsgálatával.
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5. Agyszövetminta szinkrotron vizsgálata
5.1.

Irodalmi áttekintés

Az agyi folyamatok és betegségek – mint például az Alzheimer-kór vagy a vaszkuláris
demencia – megértéséhez elengedhetetlen az agyi érhálózat, illetve keringési rendszer minél
jobb és pontosabb ismerete. Különösen igaz ez az agykéregre, mely szerkezetileg és
funkcionálisan az egyik legkomplexebb agyterület. A kutatások jellemzően különböző
képalkotó eszközök (például fMRI (functional Magnetic Resonance Imaging - funkcionális
mágneses

rezonanciavizsgálat)

és

PET-FDG

(Positron

Emission

Tomography

-

Pozitronemissziós tomográf egyik leggyakrabban alkalmazott vizsgálati módszere, ahol az FDG
a 18F-fluor-dezoxi-glükóz radiofarmakont rövidíti)) alkalmazásával zajlanak, melyek
diagnosztikai eszközként is szolgálnak. (Iadecola, 2013), (Bell & Zlokovic, 2009), (Klohs, et al.,
2014), (Marchesi, 2011)
Az erek szerkezetében és kapcsolódásában a genetikai változatosság (Heinzer, et al.,
2008) vagy a patológia (Kara, et al., 2012) okozhat zavarokat. Az erek közötti szokatlan
távolságok mérése jelentős eszköz lehet az egészséges és daganatos szövetek
megkülönböztetésében. (Risser, et al., 2007), (Descombes, et al., 2011), (Descombes X, 2012)
Egyéb paraméterek (például érhossz és átmérő, elágazási mintázat, kanyargósság (Dorr, et al.,
2012)) felhasználhatóak lehetnek az érsűrűséggel és távolság térképekkel, a patológiai
szövetek leírására és tanulmányozására. A mikroérhálózati rendszerek abnormalitásainak
kvantitatív leírása továbbra sem elég jól dokumentált, ezért újszerű elemzési eszközöket
igényel az egymásnak ellentmondó kutatások összeegyeztetése makroszkopikus (agyi MR
képalkotás, (Brown & Thore, 2011), (Weiner, et al., 2013)) és mikroszkopikus (hisztológia,
(Meyer, et al., 2008), (Klohs, et al., 2014)) szinteken.
Az utóbbi évek technológiai újításai lehetővé tették a nagy-teljesítményű technikák,
mint például a szinkrotron alapú tomografikus mikroszkópia használatát az agyi érrendszer
vizsgálatában. Az agykérgi érhálózat komplexitása miatt a szerkezetének és működésének
vizsgálatához ilyen nagy teljesítményű eszközökre van szükség. Sajnos még a legfejlettebb
fény-, és elektronmikroszkópos, és mikroszkópos sejtanalízis technikák sem elégítik ki ezeket
a célokat. Alapvetően két meghatározó tényező miatt nem használhatóak megfelelően az
említett technikák:
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1. Rendkívül időigényesek, emellett csak pár érág tanulmányozását teszik lehetővé.
2. A közeli objektumok, melyek egymás alá esnek, optikai okok miatt, az áthaladó fényt
elnyelhetik.
Ezeken a problémákon a röntgen-tomográfiás mikroszkópia sikeresen túllép, és egyre
nagyobb teret is nyer. (Ice, et al., 2011) A szinkrotron-sugárforrások nagy fényességű
fénynyalábokat állítanak elő úgy, hogy közben a hullámhosszuk a minta méretéhez és a
szükséges

elektrondenzitáshoz

igazítható.

A

röntgen-elnyelődés

mérése

mellett

kihasználhatjuk a röntgensugár mintán belüli felületeken áthaladó hullámfrontjának
refrakcióját is (Mokso, et al., 2013). A mikrométeres léptékű érhálózatok vizsgálatakor az
abszorpciós és fáziskontrasztos technikák kombinációi hasznosak. A vizsgált minták térbeli
felbontását az érzékelők pixelmérete, az alkalmazott objektív és a (röntgensugarat látható
fénnyé konvertáló) szcintillátor foszforlemezének vastagsága adja. (Stampanoni, et al., 2010)
A szinkrotron-tomográfiás mikroszkópia lehetővé teszi a nagy érhálózatok kvantitatív
leírását a teljes agykéreg vastagságában mikrométeres felbontás mellett. Ezekből a
nagyméretű adathalmazokból az érhálózatokra vonatkozóan megbízható morfometrikus és
topológiai leírást lehet adni. (Risser, et al., 2007), (Risser, et al., 2009), (Heinzer, et al., 2006)
Ilyen érhálózati leírás lehetővé teheti a vérkeringés jelenségének valós alapokon nyugvó
numerikus szimulációját az agykéreg akár egy köbmilliméterében is, ami kísérleti mérések
útján jelenleg még nem elérhető. Eképpen a nyomás-, hematokrit- és véráramlás eloszlása
(Guibert, et al., 2010), vagy a funkcionális vaszkuláris területek és az intrakortikális (agykérgen
belüli) mikrokeringés robosztussága is vizsgálható (Guibert, et al., 2012). A szinkrotrontomográfiás mikroszkópia post mortem alkalmazható, ami az emberi kutatásban is fontos.
Nem igényel bonyolult hisztológiai előkészítést az erek megjelenítéséhez, mindemellett
kompatibilis Golgi-impregnálással is, amit a neuronok jelöléséhez alkalmaznak (Mizutani, et
al., 2010), (Descombes, et al., 2013), ezért ígéretes kutató eszköz lehet az agykutatás és
patológia területein.
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5.2.

A minta-előkészítési folyamatok bemutatása

Az általam tanulmányozott röntgen mikrotomográfiás felvételeket különböző
emlősállatok (rágcsáló, ragadozó és főemlős) agykérgi szöveteiből mintavételezték. Az állatok
kezelése és a kísérletek az Európai Unió direktívájának (86/609/ECC) és a magyar Állatvédelmi
Törvénynek (XXVIII. tv 32. paragrafus) megfelelően, valamint a Semmelweis Egyetem
Állatkísérletes Etikai Bizottságának jóváhagyásával történtek.
A szövetek előkezelése és előkészítése még az élő szervezetben kezdődik, ugyanis
azokat lágyságuk miatt rögzíteni, fixálni kell a minta elkészítése előtt. Ez transcardialis
perfusioval történik, mely során az érhálózatból először gyorsan kiöblítik a vért, majd
aldehides fixáló folyadékkal rögzítik a szövetek struktúráját, illetve meggátolják azoknak az
enzimeknek a működését is, melyek a szövetek lebontásához vezetnek. (Fekete, et al., 2011),
(Kálmán, 2010) Az állatok altatása nátrium-pentobarbitállal (Nembutal, Sanofi, 50 mg/kg
intraperitonealisan) történt. A mellüreg megnyitása és a szív szabaddá tétele után a szív bal
kamrájának csúcsi részénél kisebb vágás után behelyezték a perfúziós oldatot továbbító
kanült, melyet a felszálló aorta szájához vezettek. Emellett a perfúziós oldat szabad
áramlásához szükséges a jobb pitvar megnyitása. A leszálló aorta törzsi részét elszorítva
biztosították a felső testrész hatékony perfúzióját. A perfúzió 300 ml 4°C-os fiziológiás
sóoldattal (0,9 %-os NaCl desztillált vízben) kezdődött, mely után a vizsgált állattól és a
festéstől függő paraformaldehidet és esetenként glutáraldehidet is tartalmazó fixálót
áramoltattak át az állaton.
Az agyakból, a koponyából való eltávolításuk után a vizsgálni kívánt régiókat tartalmazó
részt kivágták, és egy éjszakán át utófixálták ugyanazzal a fixáló oldattal. Majd 60-90 μm
vastagságú tangenciális metszetsorozatot készítettek a kéregből, melyeket különböző festési
eljárásokkal kezeltek.
A kutatás során több különböző festési eljárást is vizsgáltunk:
Foszfo-wolfram savas festési eljárás (PTA)
A PTA festést vándorpatkányból (Rattus norvegicus) származó mintákon
alkalmazták (A4-es minta, 4. táblázat). A használt fixálófolyadék 4% paraformaldehidet
(PFA) és 0,5% glutáraldehidet tartalmazott foszfát pufferben feloldva (pH 7.4; PB). A
metszeteket felszálló, egyre töményebb alkoholsorral dehidratálták, és 1% PTA
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tartalmú abszolút etanollal kezelték. Majd két váltás 100%-os etanolos mosáson estek
át, melyet propilénoxid követett. A metszeteket ezután gyantába (Durcupan, SigmaAldrich Kft., Budapest) ágyazták, majd 500 µm átmérőjű, henger alakú blokkokat
vágtak ki belőlük. A PTA kötődik a szinaptikus, illetve más fehérjékhez és
nukleotidokhoz, ezáltal láthatóvá teszi a poszt-szinaptikus denzitást és kisebb
intenzitással a mitokondriumokat és a sejtmagokat. (Bloom & Aghajanian, 1968),
(Kapitány, 2012), (Kapitány, 2013), (Kapitány, et al., 2013a), (Kapitány, et al., 2013b)
Nikkel-intenzifikált diaminobenzidin jelölés (NiDAB)
Fehérpamacsos selyemmajom szövetet (Callitrix jacchus) is vizsgáltunk,
melynek mintái a 4. táblázatban az A9, A12, A14, A16-os mintajelöléssel szerepelnek.
A kísérleti alany vérkeringésébe előzetesen bárium szulfátot fecskendeztek a korábban
leírtak szerint ( (Plouraboué, et al., 2004), (Risser, et al., 2009)), ami a röntgen alapú
vizsgálat során az ereknek erős kontrasztot ad, azok lumenét (a vérerek belső
csatornáját) kitöltve. A használt fixálófolyadék 4% paraformaldehidet (PFA) és 0,1%
glutáraldehidet tartalmazott. Ezeken a mintákon standard ABC protokollt (Avidin és
Biotinilált peroxidáz komplex, Elite kit, Vector Laboratories, Inc. Burlingame, CA, USA)
alkalmaztak nikkel-intenzifikált diaminobenzidin (NiDAB) (Sigma-Aldrich Kft, Budapest)
kromogén segítségével (Negyessy, et al., 2000), mely láthatóvá teszi az előzetesen
beadott neurális pályák jelölőanyagát (BDA). Az ultrastruktúra megőrzése érdekében
fagyasztás-felengedés technikának vetették alá a krioprotektáns oldattal (30%-os
cukoroldat, PB-ben; a jégkristályképződés gátlásához) kezelt metszeteket. Borohidrid
oldatban inkubálták (1 % NaBH4 PB-ben) 30 percig szobahőmérsékleten a szabad
aldehid csoportok semlegesítésére és 1%-os H2O2 oldatban (PB-ben) 30 percig az
endogén peroxidáz aktivitás blokkolására. A metszeteket egy éjszakán át tartották 4°Con avidin-biotin-peroxidáz komplex (ABC) oldatában (1:200 PB-ben, 0.1 M, pH 7.4).
Az A9-es minta metszete esetében a NiDAB reakció után, Tris pufferrel való
mosásokat követően ozmium-tetroxiddal is kezelték (1% OsO4 (Electron Microscopy
Sciences, Hatfield, PA 19440, USA) és 5% szacharóz PB-ben) 60 percen keresztül. Az
ozmiumozás célja a kontraszt (elektrondenzitás) növelése.

51

Végezetül az összes mintát dehidrálták, gyantába ágyazták és blokkokat
metszettek ki belőlük a már korábban leírtak szerint. (Ashaber, 2015), (Kapitány, et al.,
2015), (Kapitány & Barsi, 2015a)
Golgi-impregnálás
A Golgi-jelölést fiatal felnőtt macska szövetein (Felis catus) alkalmazták (A1-es
minta a 4. táblázatban), valamint a már előzetesen NiDAB festéssel kezelt A16-os
jelölésű selyemmajom mintán. Ezen minták esetében használt fixálófolyadék 2%
paraformaldehidet (PFA), 2% glutáraldehidet és 0,03%-os kalciumkloridot (CaCl2)
tartalmazott 0,07%-os kakodilát pufferben feloldva (pH 7.2). A metszeteket 2-4%-os
kálium-dikromát és 0,5-1%-os ozmium-tetroxid tartalmú desztillált vizes oldatban
inkubálták 2-6 napig, majd 1-1,5%-os desztillált vizes ezüst-nitrát-oldatban áztatták
egy éjszakát. Ezután 0.05% arany-klorid tartalmú desztillált vizes impregnálás
következett, mely folyamatot halogén lámpás fénymikroszkóppal segítették. Az
aranyozást 0,2%-os oxálsavas és 1%-os nátrium-tioszulfát (Na2S2O3) desztillált vizes
oldatos áztatás követte. A metszeteket dehidrálták és műgyantába (Sigma-Aldrich, St
Quentin Fallavier, France) ágyazták, melyből mikrodisszekcióval (micro punch) vettek
mintát (500 µm átmérőjű henger). A 43. ábra szemlélteti a vékony metszetet, melyen
a mintavételi helyek is láthatóak.

43. ábra – Golgi festésű, gyantába ágyazott agyszövet szelet (áttekintő és közeli nézetben az impregnálódott sejtekkel
és dendritekkel). A zöld nyilak az 500 µm átmérőjú mintavételi helyeket jelölik.

A Golgi-impregnálás javítja az idegsejtek nyúlványrendszereinek kontrasztját,
miközben az erek lumenjére ez a jelölési módszer nincs kihatással. (Kapitány, et al.,
2013b), (Kapitány, et al., 2015), (Kapitány & Barsi, 2015a)
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Minta neve

A4

Festési módszer

A9

A12

A14

A16

A1

PTA
NiDAB, OsO4, Barium NiDAB, Barium NiDAB, Barium Golgi, Barium
Felnőtt
Felnőtt
Felnőtt
Felnőtt
Felnőtt
patkány
selyemmajom
selyemmajom selyemmajom selyemmajom

Vizsgált egyed

Minta mérete
(hengeres alak,
500 × 60
átmérő × vastagság)
[µm]

500 × 60

500 × 90

300 × 90

500 × 60

Golgi
Fiatal
macska
500 × 60

4. táblázat - A vizsgált minták adatai

5.3.

Feldolgozási módszer bemutatása
Az 5.2.-es fejezetben leírt módon előkészített mintákról a svájci Paul Scherrer

Intézetben, a 2.2.-es fejezetben bemutatott SLS X02DA (TOMCAT) nyaláb típusával
röntgen-tomográfiás szinkrotron-felvételeket készítettek. A teljes vizsgálati folyamatot
a 44. ábra áttekinti, melyet ezen fejezet alpontjaiban részletezek. A CT-felvételekhez
hasonlóan, a képfeldolgozási és elemzési műveleteket Matlab környezetben
végeztem.

44. ábra – Agyszövetminta szinkrotron vizsgálatának folyamata

A kutatás célja kettős:
1.

Az agykérgi érkeringés további megismerése, az ezen területekről vett

minták

érrendszerének

tanulmányozásával,

melyhez

minél

részletesebb

felhasználtam

rendszerének

különböző

emlősállatok

(patkány, macska, és főemlős (nem humán)) mintáit, többféle előkezelési
eljárás alkalmazásával.
2.

Olyan

szoftver

alapú rekonstrukciós

eszköz

kialakítása,

mely

automatikusan képes kvantitatív leíró adatokat levezetni a vizsgált erekről.
Az automatizálás kulcsfontosságú az ilyen nagy teljesítményű képalkotó
eljárások alkalmazásakor.
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5.3.1. Tomografikus szeletek bemutatása és szegmentálása
A szinkrotronos felvételezés után az egyes mintákról nagyszámú áthatásos kép készült
(45. ábra), a forgatási szög felbontásától függő nézetből, mely az átvilágított minta adott irány
menti vonalintegráljait tartalmazza. Egy-egy mintáról körül-belül 500-1500 ilyen felvétel
készült, melyekből kézhez kaptuk az inverz Radon-transzformációval előállított tomografikus
szeleteket (47. ábra). A Radon transzformáció egy kétdimenziós f(x,y) függvényből előállítja
egy adott θ forgatási szöghöz tartozó y’ irány menti vonalintegrálok sorozatát (Rθ(x’)) (46. ábra)
a (10) és (11) összefüggések alapján. A Radon transzformáció inverze az FBP-hez hasonlóan
fejti vissza az egyes irányokban mért jelekből a keresett függvényt. (Image Processing Toolbox
User's Guide, 2015)

a)

b)

45. ábra – A szinkrotron által készített eredeti felvételek. a) A9-es minta, jól érzékelhetőek a báriummal megfestett
erek (sötét színnel); b) A4-es minta, PTA festés, az erek csak halványan látszódnak.
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c)

46. ábra – Radon transzformáció elve. a) Párhuzamos vetítés adott θ elforgatási szög mellett; b) és c) a Radon
transzformáció geometriája (Image Processing Toolbox User's Guide, 2015)
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a)

b)

47. ábra – Tomografikus szeletek. a) A9-es minta, markánsak a báriummal megfestett erek (világos színnel); b) A4-es
minta, PTA festés, az erek keresztmetszetei a szövethez képest kontrasztosak.

A tomografikus szeleteken tisztán láthatóak az erek keresztmetszetei. Ha ezeket
szegmentáljuk, lehetséges a mintán belüli teljes érhálózat rekonstruálása. A szeletek száma
mintánként változik (a minta méretétől és a mintatartóban történő elhelyezés irányultságától
függően), de akár 1500 nagyfelbontású felvételt is ki kell értékelni egy mintához. Kiértékelésük
manuálisan is lehetséges, ami nagyon munkaigényes, és kis hatásfokú, így az automatikus
képfeldolgozás elengedhetetlen. A felvételek 2048 × 2048-as képmérettel rendelkeznek,
pixelméretük pedig 0,38 × 0,38 µm. A szeletek közötti távolság is 0,38 µm, ezért egy-egy pixel
ennek megfelelő voxelt is jellemez.
A képek feldolgozása több lépésből álló folyamat, melynek főbb pontjai a következők:
1. Erek keresztmetszeteinek szegmentálása.
2. Zajszűrés és javítás.
3. Topológia kialakítása.
4. Statisztikai adatok levezetése.
5. További elemzések.
A szegmentálás függ a festéstől, ugyanis az egyes típusok között jelentős eltérések
vannak. A 48. ábra részleteiben szemlélteti a különböző festéseket, így jól láthatóak a
jellegzetességek.
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a)

b)

c)

d)

48. ábra – Tomografikus szeletek részletei a) A4-es minta, PTA festés; b) A9-es minta, NiDAB jelölés (+OsO4),
báriumos érfeltöltéssel; c) A1-es minta, Golgi-impregnálás; d) A12-es minta, NiDAB jelölés báriumos érfeltöltéssel. A
nyilak az érkeresztmetszeteket jelölik.

A kifejlesztett módszer a festési módokat két csoportra osztja. Az egyik esetben az erek
nem kaptak külön kezelést, a másikban báriumos jelöléssel látták el azokat.
A 48. ábra a) és c) részén láthatóak a tomografikus szeletek, mikor az erek nem kaptak
külön kezelést. Ennek a jelölési módszernek az előnye, hogy az erek intenzitás-tartománya
nagyjából a szövetet magába foglaló gyantáéval egyezik meg. Az idegpályák jelölőanyaga
megtapad a membránokon, ezért az érfalak jobban kivehetőek, miközben egységes foltokat
foglalnak magukba. A PTA festésnél a legmarkánsabb ez a hatás (48. a) ábra). Ez azt jelenti,
hogy a gyantának megfelelő intenzitásértékkel rendelkező pixelek, melyek a szöveten belül
találhatóak, megfelelnek az erek keresztmetszeteinek.
A helyzet nem ilyen egyszerű; a minta felületének közvetlen környezetében
akadhatnak hibák, mivel nem tökéletes hengerfelületről van szó. Az egyenetlenségek, apró
szövetfoszlányok problémát okoznak, ezért a szegmentálás után virtuálisan újra el kell végezni
a mintavételezést. (Kapitány, 2012) További nehézségeket okozhat, ha a minta előkészítése
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nem volt megfelelő. A Golgi-impregnált A1-es mintán (48. c) ábra) a szöveten belül nagyobb
repedések húzódnak, amelyek vélhetően a gyantába ágyazás előtt keletkeztek. A feldolgozás
során az ilyen hibás részeket figyelmen kívül hagytam.
A feldolgozó módszer elemzésével megállapíthatjuk, hogy az erek megjelölése,
kontrasztanyaggal történő feltöltése szükségtelen, mivel a nem tökéletes jelölések kezelése
bonyolítja a feldolgozást és magának a jelölési lépésnek az elhagyása is egyszerűsíti a
módszertant. A keresztmetszetek szegmentálásához a 3.1.2. fejezetben leírt tartományszűrőt,
illetve morfológiai műveleteket alkalmaztam. Az előkezelés nagyjából megkétszerezi a
feldolgozási időt. A legtöbb felvételt tartalmazó minták esetén nagyjából 1,0 sec/felvétel
szükséges a feldolgozáshoz előkezelés nélkül, míg a báriumos felvételeket 2,1 sec/felvétel
sebességgel értékeli ki az algoritmus. A 48. ábra felvételrészletei feldolgozásának eredményei
az 49. ábrán láthatóak.
Az erek szegmentálásának szempontjából a PTA-festés biztosította a legjobb
minőséget, ennél éles kontraszt látható a szövetek, az erek és az érfal között. A Golgiimpregnált minta nagyon rossz kontrasztot biztosított a feldolgozáshoz, ráadásul a mintán
belül repedések is találhatóak, melyeket a feldolgozáskor szűrni kellett. A NiDAB jelölésű
minták jellegzetessége, hogy a báriumos feltöltés csak részlegesen töltötte fel az ereket, ezért
azok nem összefüggő felületet képeznek, hanem kis foltokból állnak össze. (Kapitány, et al.,
2013a), (Kapitány, et al., 2013b), (Kapitány, et al., 2015), (Kapitány & Barsi, 2015a)

a)

b)
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c)

d)

49. ábra – Tomografikus szeletek részletei (48. ábra) az eredmények feltüntetésével (fehér körvonal) a) A4-es minta,
PTA festés; b) A9-es minta, NiDAB jelölés (+OsO4), báriumos érfeltöltéssel; c) A1-es minta, Golgi-impregnálás; d)
A12-es minta, NiDAB jelölés báriumos érfeltöltéssel.

4. Tézis: Bináris szegmentálásra épülő eljárást fejlesztettem ki különböző módon kezelt
(Golgi, NiDAB és PTA) festésű állati agyszövet-minták szinkrotronnal készített nagyszámú
felvételsorozatain látható érhálózat automatikus kiértékelésére.

5.3.2. Érhálózati topológia kialakítása
Az erek keresztmetszeteinek szegmentálása (5.3.1.-es fejezet) után már rendelkezésre
állnak a bináris képek minden egyes felvétel esetén. Ezek különálló foltokat tartalmaznak,
melyek között tényleges kapcsolat nincs kialakítva, aminek jellemzésére a topológiai modell
megadása szükséges. Általános esetben a topológia az egyes pontok, élek, felületek, testek
szomszédsági viszonyát, kapcsolatait foglalja össze az objektumok helyzetére vonatkozó
konkrét számadatok nélkül. A topológiai leírás vonatkozhat:


geometriai alakzatok egymáshoz viszonyított kapcsolatára,



geometriai alapalakzat valamely objektumaihoz viszonyított kapcsolatára,



objektumok egymáshoz viszonyított kapcsolatára.

A topológia leírásakor általában a gráfelmélet módszereit használjuk fel. Ez esetünkben
azt jelenti, hogy az erek vonalvezetését a detektált keresztmetszetek súlypontjával, illetve a
pontokat összekötő élekkel adjuk meg. Az egyes pontok között pedig megkülönböztetünk
önálló (izolált) pontokat, végpontokat és köztes pontokat a hozzájuk tartozó élek számától
függően. A topológia geometriai jellegű jellemzőket ragad meg, melyek invariánsak a
torzításokra, transzformációkra. (Detrekői & Szabó, 2002)
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Az erek térbeli felülete és szerkezete kialakítható a kétdimenziós keresztmetszetek
ismeretében (Yim, et al., 2001). A régiók közti kapcsolat felállításához az egyes foltokról
különböző statisztikai adatokat vezetek le, melyek tartalmazzák az adott keresztmetszet
súlypontjának koordinátáit, a közelítő ellipszis fél nagy- és kistengelyét, területét, valamint
határoló pixeleinek koordinátáit. Utóbbiak ismeretében már nincs is szükség a felvételekre,
mivel a határoló pixelekből akár a bináris képek is visszaállíthatóak, így elég csak a kigyűjtött
adatok elemzésével foglalkozni. Az ereket tekinthetjük hengeres, csőszerű hálózatnak, melyet
a felvételezéskor egy adott tengelyre merőlegesen keresztmetszetek sorozatára bontunk fel.
Az 50. ábra szemlélteti, hogy amennyiben egy-egy ilyen hengert a tengelyére merőlegesen
szelünk át, kör keresztmetszetet, míg ha ferdén vágjuk el, akkor ellipszist kapunk. A
felvételezéskor rendszerint nem ilyen idealizált alakzatokat látunk, hanem az ellipszis
valamilyen torzított formáját. Ezek az alakzatok változnak aszerint, hogy az adott
keresztmetszetben található-e elágazás, vagy valamiféle deformitás, illetve az ér főtengelyére
nézve mennyire merőlegesen metszettük el. A keresztmetszetekben viszont közös vonás, hogy
a kistengelye definiálja az érátmérőt, melyet az 50. ábra is mutat.

50. ábra – Az ereket közelítő henger metszetei

Az 51. ábra szemlélteti az egyik minta esetén a rendelkezésre álló erek
keresztmetszeteinek körvonalait térben elhelyezve. Az erek vonalvezetése jól látható, de a
kapcsolat kialakításának automatikussá tételéhez minden egyes keresztmetszetet meg kell
vizsgálni, melyik másikkal lehet kapcsolatban, és hol találhatóak elágazások. Ennek
meghatározásához a kialakított módszer az elemeket egyesével megvizsgálja, és átvetíti a
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szomszédos felvétel rétegeire, ahol esetleges kapcsolatot keres egyéb keresztmetszetekkel.
Minden keresztmetszet automatikus kiosztás szerint új azonosítószámot kap, és amennyiben
a topológia kialakításakor kapcsolat áll fenn egy másik, már azonosított elemmel, annak
azonosítóját kapja meg. Ezáltal a folytonos erek közös címkével lesznek rögzítve. Az azonosító
kiosztásakor egy-egy keresztmetszet kétféle azonosítót is kap az 52. ábra szerint. Ennek célja,
hogy az egyes érágak elkülöníthetőek legyenek, de közben megmaradjon, hogy mely ér, melyik
két másik érszakaszba torkollik.

51. ábra – Detektált erek körvonalai (A4-es minta, PTA festés)

52. ábra – Kettős azonosító kiosztás elve (azonos színnel jelölt szakaszok egyező azonosítóval rendelkeznek)

Az erek topológiájának meghatározásakor több, különféle helyzettel is találkozhatunk,
melyeket az algoritmusnak kezelnie kell. Ezek sematikus illusztrációját szemlélteti az 53. ábra,
ahol négyszögek jelentik az egyes felvételek rétegeit, az ellipszisek pedig az erek
keresztmetszetét. A sárga pont mutatja a vizsgált elemet, a fekete, zöld és piros pontok pedig
az egyes rétegekre eső kapcsolódási pontokat. A generalizáltságtól függően a kapcsolódási
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pontok lehetnek a keresztmetszetek súlypontjai; a súlypontokat vetítve a szomszédos
rétegekre, akkor állapíthatunk meg kapcsolatot, ha az ott talált súlypontok megfelelő
távolságban helyezkednek el. A vizsgált puffer zóna pedig a vizsgált elem átmérőjéből, illetve
a felvételekkel bezárt szögéből számítható. Amennyiben ettől a generalizálástól eltekintünk,
magukat a keresztmetszeteket is átvetíthetjük (a felvételekkel bezárt szög függvényében akár
módosítva is), s ha a vetített régió átfedésbe kerül további keresztmetszetekkel, akkor
állapíthatjuk meg a kapcsolatot. (Kapitány, et al., 2013a)
Az [ r, s , t ] vektor a számított kapcsolódási triád, ahol:




r mutatja a kapcsolódási pontok számát a következő felvétel rétegen,
s mutatja a kapcsolódási pontok számát az előző felvétel rétegen,
t mutatja a kapcsolódási pontok számát a vizsgált elem rétegén.

A fenti változók három értéket vehetnek fel, a következők szerint:
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Az 53. ábra a lehetséges 27 esetet mutatja be, bár a mintákban nem mindegyik eset
fordult elő. Ez az elemzési módszer könnyen bővíthető, amennyiben több felvételt is
figyelembe akarunk venni. Abban az esetben lehet érdekes, ha a minták felvételezése után
egy-egy keresztmetszet hibásan képződik le, vagy a jelölési módszer tökéletlensége miatt akár
nem is kerül detektálásra. Az ismertetett módszerrel minden egyes esetet külön kezelhetjük,
és meghatározhatjuk az érhálózat főbb pontjait, vagyis egyszerűen szűrhetjük az erek
végpontjait, elágazásait, köztes pontjait, vagy éppen a detektált izolált pontokat. A [0,1,0] és
[1,0,0] esetek mutatják az erek végpontjait, míg a [1,1,0] jelképezi egy ér köztes töréspontját.
Az [1,2,0] és [2,1,0] esetek lokalizálják az elágazás pontjait, mikor az azonosító számoknak
változniuk kell az alágak kezelése miatt. (Kapitány, 2013), (Kapitány & Barsi, 2015a)
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53. ábra – Kapcsolódási triádok és a releváns sematikus ábráik

5. Tézis: Összefüggő agyi mikro-érhálózat kialakításához szükséges topológia
létrehozása érdekében olyan szomszédsági viszonyokat leíró kapcsolódási triádokra
épülő módszert fejlesztettem, mely automatikus módon, nagyszámú felvételből álló
sorozatból képes rekonstruálni az érhálózat térbeli szerkezetét és a vizualizáción túl
lehetőséget teremt mérhető 3D modellek kialakítására.

5.3.3. A kinyert adatok adatmodellje
Az 5.3.2.-es fejezetben bemutatott eljárás nyomán rengeteg adat áll rendelkezésre,
melyek hatékony tárolása elengedhetetlen. A létrejött adathalmazt egy többszintű
hierarchikus adatmodellben tároltam, mely nagyban segíti a minta adatainak elemzését. Az
54. ábrán látható adatmodell a kigyűjtött adatokat strukturált formában tárolja, mely könnyen
bővíthető újonnan levezetett információkkal, további mintákból kinyert adatokkal. Ez a
rendszer objektumorientált módon tárolja az adatokat, hogy külön kezelhesse az ereket, vagy
akár egy vizsgált keresztmetszetet. Ez a szerkezet az adatokat egyszerű, könnyen érthető
formába rendezi, és lehetővé teszi a különböző minták összevetését, valamint, a tárolt
objektumok (Keresztmetszetek, Erek, Szövetminták) megjelenítését és elemzését. A
szövetmintákra vonatkozóan az 5. táblázat ismerteti a kinyert adatokat. Hasonlóan
végezhetőek elemzések egyes erekre, vagy akár keresztmetszetekre vonatkozóan, melyek
szemléltetésére csak egy-egy szűk metszetet emeltem ki az adatok közül a 6. és 7. táblázatban.
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A tárolási modell lehetővé teszi, hogy az adatokat akár hisztogram (55. ábra), akár grafikon,
akár numerikus formában vezessük le, és az új információkat rögzítsük a kialakított
rendszerben.

54. ábra – Hierarchikus adatmodell

Minta neve
Tomografikus szeletek
száma
Detektált ér
keresztmetszetek száma
Detektált erek teljes
hossza [µm]
Érátmérő (átlag ± szórás)
[µm]
Teljes értérfogat [µm3]

A4

A9

A12

A14

A16

A1

1355

1135

915

460

500

1000

12209

6058

8854

2901

12023

2967

4639,42

2302,04

3364,52

1102,38

4568,74

1127,46

3,65
± 4,29

3,99
± 3,14

1,91
± 2,06

1,43
± 1,47

1,77
± 1,65

7,46
± 2,71

184 592,81

235 060,89

176 375,62

53 672,1

173 352,3

90 373

1

0,84

1,47

0,77

1,904×10-04

1,733×10-04

3,878×10-04

0,957×10-04

500 × 90

300 × 90

500 × 60

500 × 60

Relatív értérfogat [%]
1,57
2
Érellátottság (érhossz/
3,938×10-04 1,954×10-04
szövettérfogat) [µm/ µm3]
Minta mérete (hengeres
alak, átmérő × vastagság) 500 × 60
500 × 60
[µm]

5. táblázat - Szövetminták statisztikái
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ID

Érhossz
[µm]

Átlagos érátmérő
[µm]

Elemszám

Kezdőpont X,Y,Z
[pixel]

Végpont
X,Y,Z
[pixel]

411,120
436,465
819,000
348,318
393,162
832,000
292,498
280,705
838,000
633,977
756,266
850,000

418,543
327,131
1089,000
317,427
270,264
1094,000
306,199
341,815
960,000
691,404
748,434
962,000

…
8880

102,98

4,13

271

9105

99,94

4,44

263

9197

46,74

13,06

123

9386

42,94

4,21

113
...

6. táblázat - Erek statisztikái

ÉR_ID

Keresztmetszet_ID

Súlypont
X,Y,Z
[pixel]

Terület
[µm2]

Félnagytengely
[µm]

Félkistengely
[µm]

Irányultság
[fok]

37,255

5,86

2,15

75,453

29,891

4,76

2,08

74,101

23,826

3,35

2,29

77,132

22,526

3,14

2,30

77,254

...
8880

1

8880

2

8880

3

8880

4

411,120
436,465
819,000
411,792
433,618
820,000
412,406
430,485
821,000
412,276
429,353
822,000

...
7. táblázat - Keresztmetszetek statisztikái
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a)

b)
55. ábra – Relatív hisztogramok az érátmérőkről a) az egyes keresztmetszetek függvényében; b) a különálló erek
átlagos érátmérői szerint

A bemutatott objektumokhoz eljárásgyűjtemény is tartozik, mellyel lehetőség nyílik az
objektumok vizualizációjára, és további elemzésére. Az 56. ábra a) része az
vertex.ungulaplot(), míg a b) része a vertex.sphereplot() eljárást szemlélteti. A
vertex.ungulaplot() a detektált keresztmetszetekhez tartozó fél-kistengelyeket használja fel az
erek sugaraként, az ereket csonka kúpokból építi fel. Ez annyit tesz, hogy a csonka kúp a
kapcsolódó keresztmetszetek között, azok súlypontjában kerül kialakításra, alapját és
fedőlapját pedig az adott szinten lévő keresztmetszet határozza meg. A vertex.sphereplot()
eljárás pedig gömböket helyez el a keresztmetszetek súlypontjába a jellemző érátmérőt
alkalmazva. Utóbbi jelentheti akár az átlagos érátmérőt is, nem csupán az adott
keresztmetszetre jellemző érátmérőt. (Kapitány, et al., 2013b)
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a)

b)

56. ábra – Megjelenítési eljárások (A4-es minta), a) vertex.ungulaplot(); b) vertex.sphereplot()

Az eljárás-készletek közé tartozik a tissue.supply(), az érellátottság vizsgálata is, mely a
szöveteket előre definiálható voxelfelbontásban vizsgálja, hogy az egyes voxelek mennyire
esnek közel az erekhez. Ezt szemlélteti az 57. ábra, melyen látható kék áttetsző formában a
vizsgált szövetminta, feketével a benne detektált erek, és egy vizsgált 200 × 200 × 200 voxeles
térrész, melynek tetszőleges irányú metszeteit is megvizsgálhatjuk.

57. ábra – Szövetminta (A12), a detektált erekkel és egy vizsgált részének érellátottság vizsgálata. A koordináták és a
színskála µm-ben vannak feltüntetve. Az ereket sárga szín jelzi. (voxelméret 0,38µm × 0,38µm × 0,38µm, a vizsgált
téregység 200 × 200 × 200 voxel)

Az ismertetett vizsgálati módszerekkel lehetőségünk nyílik a különböző minták
összevetésére. További minták feldolgozásával megvizsgálhatjuk a különbséget különböző
szervek, egy szerv más területei között, vagy akár fajok szövetei között is.
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Az adatmodellben eltárolt adatok közé tartoznak az egyes keresztmetszeteket
lehatároló pixelek koordinátái. Előnye, hogy a szegmentált felvételek visszaállíthatóak belőlük,
ha szükséges a táblázatos formából újra visszatérhetünk a képi megjelenítésre. Továbbá a
teljes érhálózat térbeli modellje kialakítható, amennyiben e pontokra felületeket illesztünk.
Ehhez a kutatás során a Geomagic Studio szoftvert alkalmaztam; néhány szemléltető ábra
mutatja az eredményeket (58,59,60. ábrák). (Kapitány, et al., 2015)

58. ábra - A detektált keresztmetszetekre illesztett felület (A4-es minta)

a)

b)

59. ábra – Kialakított felületmodell egy részlete (A9-es minta). a) Áthatásos szinkrotron-felvétel; b) Ugyanazon
területen az erek térbeli modellje, melyen a nyíl jelzi a 60. ábra alakzatának helyét.
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60. ábra – A 59. ábra jelölt részletének elágazása nagyítva. a) Felületmodell; b) Háromszögháló (a kitakarás
figyelembevételével)

6. Tézis: Állati agyszövet érhálózatának morfometriai vizsgálatára alkalmas
hierarchikus objektum-orientált számítógépes adatmodellt dolgoztam ki, és ehhez
tartozó eljárásgyűjteményt implementáltam Matlab környezetben, melyet több emlős
faj egyedeinek mintáin szemléltetek.
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6. Összefoglalás
Kutatásom során különböző biológiai valamint mérnöki felhasználású felvételek nagy
elemszámú sorozataival foglalkoztam, melyek feldolgozására eljárásokat fejlesztettem. A
felvételek közé nagyfelbontású szinkrotron-felvételek, illetve CT-képsorozatok tartoztak.
Disszertációmban ismertettem az alkalmazott képalkotó eszközök működési elvét, valamint
részletesen bemutattam a feldolgozott mintákat illetve előkészítésüket.
Értekezésemben a fő célkitűzésem egy központi módszer kidolgozása volt, amelynek
segítségével

a

nagy

áteresztőképességű

képfeldolgozás

megvalósul.

A

módszer

kifejlesztéséhez a képalkotó eszközökből megkapott sorozatfelvételek feldolgozási
algoritmusait kellett összeállítani, de eközben a zavaró jelenségek – különös tekintettel a
nyalábkeményedésre – kiküszöbölését is szem előtt tartottam. Az általánosan használható
módszertan gyakorlatban implementált számítógépes adatmodellt és eljárásgyűjteményt is
eredményezett.
A fejlesztés során előálló lehetőségeket kétféle mintahalmazon volt módom kipróbálni.
Az első mintahalmaz biológiai mintákból, azaz állati szövetekből vett mintákból állt. Ezeknek a
mintáknak szinkrotronnal készítették el a sorozatfelvételeit, amelyeket a módszeremmel
egészen az érhálózat rekonstrukciójáig, illetve a szövetdarab érellátottsági elemzéséig
elvittem. A másik mintahalmazt az építőanyagok köréből választottam: alagútfalazó beton
tübbingekből és utak aszfaltburkolatából vett furatminták felvételeit dolgoztam fel.
Eredményként a minták alapján ezen mérnöki szerkezetek alkotóelemeinek térbeli eloszlását,
valamint a tűztehernek kitett beton károsodására következtethető adatokat kaptam meg.
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7. Új tudományos eredmények megfogalmazása tézisek formájában

1. A gyors-Fourier-transzformáción (FFT) alapuló általam kifejlesztett módszer lehetővé
tette, hogy a nyalábkeményedéssel terhelt CT-felvételsorozatokat, további korrekció
igénybevétele nélkül heterogén építőanyagok (aszfalt és beton) roncsolásmentes
vizsgálatához használhassuk.
Kapcsolódó publikációk: (Kapitány & Barsi, 2015b)
2. Aszfaltminták

CT-felvételeinek

elemzésére

kidolgozott

gyors-Fourier-

transzformáción (FFT) alapuló módszerem az aszfalt – CT-berendezés geometriai
felbontásával összevethető méretű – összetevőinek térbeli eloszlását, valamint a
hézagtérfogat tengely menti változásának meghatározásával a mintán belüli
réteghatárok pontos helyzetét és azok felületi kapcsolatának jellegét (hibáit) is
megadja.
Kapcsolódó publikációk: (Kapitány & Barsi, 2015b), (Lublóy, et al., 2014a), (Lublóy, et al.,
2014c), (Lublóy, et al., Megjelenés alatt)
3. Tűzkárosult tübbing elemekből vett beton furatmintákról készült CT-felvételek
kiértékelésére

kifejlesztett

gyors-Fourier-transzformáción

(FFT)

alapuló

algoritmusom a károsodás mértékének meghatározását segíti a CT-berendezés
geometriai felbontásával összevethető nagyságú (nem mikroméretű) pórusok térbeli
méreteloszlásának és a meghatározható pórustérfogat változásának vizsgálatával.
Kapcsolódó publikációk: (Kapitány & Barsi, 2015b) , (Lublóy, et al., 2014b)
4. Bináris szegmentálásra épülő eljárást fejlesztettem ki különböző módon kezelt
(Golgi, NiDAB és PTA) festésű állati agyszövet-minták szinkrotronnal készített
nagyszámú felvételsorozatain látható érhálózat automatikus kiértékelésére.
Kapcsolódó publikációk: (Kapitány, 2012), (Kapitány, 2013), (Kapitány, et al., 2013a) ,
(Kapitány, et al., 2013b), (Kapitány & Barsi, 2015a), (Kapitány, et al., 2015)
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5. Összefüggő agyi mikro-érhálózat kialakításához szükséges topológia létrehozása
érdekében olyan szomszédsági viszonyokat leíró kapcsolódási triádokra épülő
módszert fejlesztettem, mely automatikus módon, nagyszámú felvételből álló
sorozatból képes rekonstruálni az érhálózat térbeli szerkezetét és a vizualizáción túl
lehetőséget teremt mérhető 3D modellek kialakítására.
Kapcsolódó publikációk: (Kapitány, 2013), (Kapitány, et al., 2013a)
6. Állati agyszövet érhálózatának morfometriai vizsgálatára alkalmas hierarchikus
objektum-orientált számítógépes adatmodellt dolgoztam ki, és ehhez tartozó
eljárásgyűjteményt implementáltam Matlab környezetben, melyet több emlős faj
egyedeinek mintáin szemléltetek.
Kapcsolódó publikációk: (Kapitány, 2013), (Kapitány, et al., 2013b), (Kapitány & Barsi, 2015a),
(Kapitány, et al., 2015)
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segítette az irányok kijelölését, hanem a BSc diplomamunkámtól kezdve, időt-energiát nem
kímélve, folyamatosan rendelkezésre állt tanácsaival és útmutatásával, valamint végig
ugyanolyan lelkesedéssel érdeklődött egy-egy új gondolat és téma iránt.
Szeretném megköszönni a közös kutatást és munkát valamennyi szerzőtársamnak is,
akik közül nevesítve kiemelném az építőanyagok vizsgálatával kapcsolatban Dr. Lublóy Évát,
aki a cikkek és témák között cikázva pörgette a kutatás előrehaladását, valamint az
agyszövetek elemzése kapcsán Dr. Négyessy Lászlót, aki mindig rendelkezésre állt, amikor
kérdéseim voltak.
Köszönettel tartozom a Hidak és Szerkezetek Tanszék lelkes focicsapatának is, mivel
igazából nekik köszönhetem, hogy időm és lehetőségem adódott foglalkozni CT-felvételekkel
(még ha ez senki részéről sem volt szándékos).
Külön köszönöm mindenkinek, aki ha kicsivel is, de hozzájárult e disszertáció
létrejöttéhez, beleértve családomat, akik biztosították a nyugodt hátteret a kutatáshoz és az
összes tanszéki kollégámat, akik barátságos munkakörnyezetet teremtettek a munkához.
Az agyszövetek kutatása kapcsán köszönetet érdemel a szövetekért Dr. Tömböl Teréz
és Dr. Seress László, valamint a technikai közreműködésért Németh Andrea és Luc Renaud. A
kutatás e részét a PSI is támogatta a #20090952 és #20100156-os kísérleti idő ráfordításával.
Az aszfalt-, illetve betonminták CT-felvételeinek biztosításáért pedig köszönetemet
szeretném kifejezni a Kaposvári Egyetem Diagnosztikai és Onkoradiológiai Intézetének.
A munka szakmai tartalma kapcsolódik az "Új tehetséggondozó programok és
kutatások a Műegyetem tudományos műhelyeiben" című projekt szakmai célkitűzéseinek
megvalósításához. A projekt megvalósítását a TÁMOP-4.2.2.B-10/1- 2010-0009 program is
támogatta.
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