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1. A kutatás előzményei 

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. 

2. Képalkotó eszközök 

A mérésekhez a Kaposvári Egyetem Diagnosztikai és Onkoradiológiai Intézetének 
harmadik generációs CT-berendezését (Siemens SOMATOM Sensation 16), valamint a Paul 
Scherrer Intézet Swiss Light Source (SLS) szinkrotronját alkalmaztam. 

Számítógépes tomográfia (Computed Tomography - CT) 

A CT alapelve, hogy a vizsgált test több irányból röntgenezhető, majd a létrejött 
abszorpciós profilokból számítógép segítségével a test keresztmetszete rekonstruálható. A 
vizsgált testet az átvilágítások síkjára merőlegesen mozgatva a teljes test tomográfiai szeletek 
sorozatára bontható. 

Szinkrotron 

Egy mágnesek által eltérített elektron szinkrotron sugárzást bocsát ki. Megfelelően 
erős szinkrotron-sugárzás generálásához részecskegyorsítóra van szükségünk, mely nagy 
energiájú elektronokat hoz létre. Az SLS által előállított szinkrotron sugárzás nem csak nagy 
energiájú lesz, hanem nagyon kevéssé széttartó nyalábként jelentkezik, akár egy lézersugár és 
speciális optikai elemek, tükrök, rések alkalmazásával a kísérletek színhelyére terelve 
mikroszkopikus szintű vizsgálatok is végezhetőek vele. Kutatásaimhoz a TOMCAT 
(TOmographic Microscopy and Coherent rAdiology experimenTs) X02DA nyaláb típussal 
készült felvételeket használtam fel. A TOMCAT-tel gyors, roncsolásmentes, nagy felbontású 
megfigyelések végezhetőek igen változatos anyagokon.   
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3. Építőanyagok CT vizsgálata 

Az utóbbi években egyre több módszert is kidolgoztak építőipari anyagok közvetett 
roncsolásmentes szerkezetvizsgálatához. Útpályaszerkezetekből vett magmintákat (aszfalt), 
valamint tűzkárosult beton tübbing elemekből származó furatmintákat vizsgáltam azon céllal, 
hogy elkülönítsem összetevőiket CT felvételek alapján. Ezzel egyúttal kimutathatóvá válnak az 
aszfalt burkolati rétegei, továbbá segíti a meghatározását a beton minták károsodottságának 
is. 

3.1. Feldolgozási módszer bemutatása  

Az általam kifejlesztett módszer képes a sűrűbb objektumok (például kőzúzalék, 
vasalás) lokalizálására a vizsgált kompozit anyagokon (például cementkövön) belül, CT 
felvételek használatával. A feladatot nagyban nehezíti, hogy a röntgensugárzás a tömör, 
homogén anyagokon áthaladva fokozatosan elnyelődik. Ezt a jelenséget a szakirodalom 
nyalábkeményedésnek (beam hardening) nevezi. Azoknál az anyagoknál, ahol nagyobb az 
elnyelődés (pl. építőanyagok), fokozottabb nyalábkeményedés figyelhető meg, mint az azonos 
vastagságú lágyszöveteknél, így esetünkben kiemelten fontos a korrekció. 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 vizsgálati folyamata az 1. ábrán látható.  
 

 
1. ábra – Építőanyagok CT vizsgálata, a teljes folyamat 

A mintavételezést követően CT berendezés segítségével tomografikus szeletek 
sorozatát készítjük el a mintákról. A felvételek ezután többféle szűrésen is átestek, melynek 
egy része a frekvencia térben zajlott. A frekvenciatérbe alakítás gyors-Fourier-transzformáció 
alkalmazásával történt, majd másodrendű Butterworth szűrőt használva előállítottam a 
felvételek fényességi képét. A fényességi képek segítségével a magasabb intenzitású régiók, 
vagyis a sűrűbb anyagok a mintán belül kiemelhetőek, ezáltal az adalékanyagok szegmentálása 
megvalósítható. A hézagok szegmentálása nem igényel előkészítést, küszöböléssel, illetve 
némi zajszűréssel egyszerűen detektálhatóak. Vagyis a felvételek szétbonthatóak az 
ismertetett módszerrel adalékanyag, hézag és kötőanyag osztályokra. A 2. és 3. ábrán látható 
az adalékanyagok kiértékelése beton és aszfalt mintában, abban az esetben, ha alkalmazom a 
bemutatott módszert (a), és amennyiben nem élek egyáltalán előkezeléssel, csupán 
küszöböléssel szűröm a felvételeket (b). (Kapitány & Barsi, 2015) 
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a) 

 
b) 

2. ábra - Adalékanyagok térbeli vizualizációja a kialakított szűrők alkalmazásával (a) illetve azok hiányában (b) 
(Beton minta) 

 
a) 

 
b) 

3. ábra - Adalékanyagok térbeli vizualizációja a kialakított szűrők alkalmazásával (a) illetve azok hiányában (b) 
(Aszfalt minta) 

 

3.2. Aszfaltminták elemzése 

A kifejlesztett módszert útpályaszerkezetekből vett furatmintákon is alkalmaztam. A 
vizsgált minták az útpálya kopó-, kötő-, valamint alap rétegeit tartalmazták. A kutatás célja az, 
hogy az útpályaszerkezet egyes összetevőit elkülönítsük CT-felvételek alapján. Ezzel 
kimutathatóvá válnak az aszfalt burkolati rétegei is, valamint azok hibái. A burkolat hibái a 
pályaszerkezet leromlását eredményezik. A hibák többségének okozója a burkolati réteg 
helytelen kivitelezése, ezért ennek vizsgálata kiemelten fontos.  

Az aszfalt minták esetében a sűrűbb adalékanyagok kiemelése elvégezhető, mivel 
jelentős sűrűségkülönbséget mutatnak a kötőanyagtól 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, belemosódnak 

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. 
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a kötőanyagba. A 4. ábrán látható a szegmentálás eredménye egy CT felvételen, melyen a 
detektált adalékanyagok körvonalait fehér, míg a hézagokét fekete színnel emeltem ki. 

 
a) 

 
b) 

4. ábra - Aszfalt minta adalékanyag (a, fehér körvonallal) és hézag (b, fekete körvonallal) komponensei egy CT-
felvételen 

A komponensek szegmentálhatóak minden egyes felvételen, és így a minta teljes 
hosszában elemezhetőek. Az eredmények megvizsgálhatóak numerikusan is, akár 
táblázatosan, akár grafikon formájában. Az 5. ábra a mintában lévő hézagtartalmat szemlélteti 
a minta hossztengelye mentén. Látható, hogy a hézagtartalom vizsgálatával könnyen 
azonosíthatóak a mintán belüli réteghatárok. A rétegeken belül a hézagtartalom jellemzően 
csekély szórással rendelkezik, és a pár felvételen belüli hirtelen változás egyértelműen 
definiálja a rétegek közötti hézagokat.  

 
5. ábra - Hézag-tartalom eloszlása aszfalt mintában. (A függőleges fekete vonalak jelölik a réteghatárokat) 
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2. Tézis: 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. 
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3.3. Betonminták elemzése 

Kutatásom során a 4-es metró beton tübbing (alagútfalazó) elemeiből fúrt 
mintákat is vizsgáltam, melyeket előzetesen tűztehernek tettek ki vizsgálat céljából. 
Beton minták feldolgozásakor a probléma, hogy az adalékanyagok sűrűsége nem tér el 
jelentősen a cementhabarcsétól. Emiatt a szegmentálás nehezebb, nagyobb a hibázási 
lehetőség, de a módszerem így is segíti az alkotóelemekre bontást.  

A 6. ábra a betonmintán belüli pórustérfogat arányát mutatja a minta hossza 
mentén, fokozatosan az égetett oldal felé haladva. A 42-48-as szeletek között pár 
nagyobb zárt pórus is található, az 52-53-as szeleteken pedig 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. 

 
 6. ábra – Égetett betonminta pórustartalma (Égetett oldal: jobb) 

A 7. 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 sötét színnel ábrázolt részeken a kisméretű pórusok gyakorisága nagyobb, vagyis 
több a kisméretű pórus.  

 
7. ábra - Beton minta pórusméret gyakoriságainak diagramja, melyen sötét színárnyalat jelzi a tűz felöli oldalt, 

szaggatott vonallal pedig a burkológörbe látható 
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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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4. Agyszövetminta szinkrotron vizsgálata 

Az agyi folyamatok és betegségek 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. Az erek közötti 
szokatlan távolságok mérése jelentős eszköz lehet az egészséges és daganatos szövetek 
megkülönböztetésében. (Risser, et al., 2007), (Descombes, et al., 2011) (Descombes, et al., 
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 és újszerű elemzési 
eszközöket igényel. 

4.1. Feldolgozási módszer bemutatása  

A röntgen mikrotomográfiás felvételeket különböző emlősállatok (rágcsáló, 
ragadozó, és főemlős) agykérgi szöveteiből mintavételezték, melyek speciális 
előkezelésen estek át. A vizsgált területről vett mintákról 60-90 μm vastagságú 
tangenciális metszetsorozatot készítettek, melyeket különböző festési eljárásokkal 
kezeltek, majd gyantába ágyazott blokkokat alakítottak ki belőlük. Az előkészített 
mintákról a svájci Paul Scherrer Intézetben röntgen tomográfiás szinkrotron-
felvételeket készítettek. A teljes vizsgálati folyamatot a 8. ábra tekinti át. 

 
8. ábra - Agyszövetminta szinkrotron vizsgálata, a teljes folyamat 

A kutatás célja kettős: 
1. Az agykérgi érkeringés további megismerése, az ezen területekről vett 
minták érrendszerének minél részletesebb rendszerének 
tanulmányozásával, melyhez felhasználtam 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. 

4.2. Tomografikus szeletek bemutatása és szegmentálása 

A tomografikus szeleteken tisztán láthatóak az erek keresztmetszetei. Ha 
ezeket szegmentáljuk, a mintán belüli teljes érhálózat rekonstruálása lehetséges. 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 mintában. Kiértékelésük manuálisan is lehetséges, ami nagyon 
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munkaigényes, és kis hatásfokú, így az automatikus képfeldolgozás elengedhetetlen. 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. Az 1. táblázat ismerteti a vizsgált mintákat, jelölve a festési 
módszereket, a 9. ábra pedig szemlélteti a különböző festéseket részleteiben, így jól 
láthatóak a jellegzetességek.  

Minta neve A4 A9 A12 A14 A16 A1 

Festési módszer PTA NiDAB, OsO4, Barium NiDAB, Barium  NiDAB, Barium Golgi, Barium Golgi 

Minta leírása 
Felnőtt 
patkány 

Felnőtt selyemmajom 
Felnőtt 

selyemmajom 
Felnőtt 

selyemmajom 
Felnőtt 

selyemmajom 
Fiatal 

macska 

Minta mérete 
(hengeres alak, 

átmérő × vastagság) 
[µm] 

500 × 60 500 × 60 500 × 90 300 × 90 500 × 60 500 × 60 

1. táblázat - A vizsgált minták adatai 

a) 

c) 

b) 

d) 
9. ábra - Tomografikus szeletek részletei az a) A4-es mintából; b) az A9-es mintából; c) az A1-es mintából; d) az A12-

es mintából. A nyilak az érkeresztmetszeteket jelölik. 
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A kifejlesztett módszer a festési módokat két csoportra osztja. Az egyik eset 
mikor az erek nem kaptak külön kezelést, a másik mikor báriumos jelöléssel látták el 
azokat. 

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 9. ábra felvételrészletei feldolgozásának eredményei a 
10. ábrán láthatóak. 

 
a) 

c) 

 
b) 

 
d) 

10. ábra - Tomografikus szeletek részletei (9. ábra) az eredmények feltüntetésével (fehér körvonal) a) A4-es minta; b) 
A9-es minta; c) A1-es minta; d) A12-es minta. 

 
4.3. Érhálózati topológia kialakítása 

A szegmentálás eredményeképpen kapott különálló keresztmetszetek közti 
kapcsolatok jellemzésére topológiai modell megadása szükséges. Ez esetünkben azt 
jelenti, hogy az erek vonalvezetését a detektált keresztmetszetek súlypontjával, illetve 
a pontokat összekötő élekkel ragadjuk meg. A topológia geometriai jellegű jellemzőket 
ír le, melyek invariánsak a torzításokra, transzformációkra. (Detrekői & Szabó, 2002) 

Az erek térbeli felületei és szerkezete kialakítható a kétdimenziós 
keresztmetszetek ismeretében (Yim, et al., 2001). A régiók közti kapcsolat 

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. 
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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 a határoló pixeleinek koordinátáit. 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 érátmérőjét. 

A detektált keresztmetszetek közötti kapcsolat kialakításához módszerem az 
elemeket átvetíti a szomszédos felvételrétegekre, ahol esetleges kapcsolatot keres 
egyéb keresztmetszetekkel. Minden keresztmetszet automatikus kiosztás szerint új 
azonosítószámot kap, és amennyiben kapcsolat áll fenn egy másik, már azonosított 
elemmel, annak azonosítóját kapja meg. Ezáltal a folytonos erek közös címkével 
lesznek rögzítve.  

Az erek topológiájának meghatározásakor több különféle helyzettel is 
találkozhatunk, melyek sematikus illusztrációját szemlélteti a 11. ábra. Ezen a 
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 pontok lehetnek a keresztmetszetek súlypontjai, a súlypontokat a 
szomszédos rétegekre vetítve 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: 

�, � = �

0, ℎ�	�����	�������ó�á��	����	�	�����á��	�ö����������
1, ℎ�	1	�������ó�á��	����	���	�	�����á��	�ö����������
2, ℎ�	 > 1		�	�������ó�á��	������	��á��	�	�����á��	�ö����������

 

� = �

0, ℎ�	�����	�������ó�á��	����	�	�����á��	�ö����������	ö����á�	�í�ü�
1, ℎ�	1	�������ó�á��	����	���	�	�����á��	�ö����������	ö����á�	�í�ü�
2, ℎ� > 1	�������ó�á��	����	���	�	�����á��	�ö����������	ö����á�	�í�ü�

 

A 11. ábra a lehetséges 27 esetet mutatja be, bár a mintákban nem mindegyik 
eset fordult elő. Ez az elemzési módszer könnyen bővíthető, amennyiben például több 
felvételt is figyelembe akarunk venni. Ez 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 kezelhetünk, és meghatározhatjuk az érhálózat főbb pontjait, vagyis 
egyszerűen szűrhetjük az erek végpontjait, elágazásait, köztes pontjait, vagy éppen a 
detektált izolált pontokat. (Kapitány, 2013), (Kapitány & Barsi, 2015) 
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11. ábra - Kapcsolódási triádok és a releváns sematikus ábráik 

 
4.4. A kinyert adatok adatmodellje 

A kialakított 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. A 12. ábrán látható adatmodell a 
kigyűjtött adatokat strukturált formában tárolja, mely könnyen bővíthető újonnan levezetett 
információkkal, illetve további mintákról 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. 

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. 
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12. ábra – Hierarchikus adatmodell 

A bemutatott objektumokhoz eljárásgyűjtemény is tartozik, mellyel lehetőség nyílik az 
objektumok vizualizációjára, illetve további elemzésére. A 13. ábra a) része a 
vertex.ungulaplot() míg a b) része a vertex.sphereplot() eljárást szemlélteti. A 
vertex.ungulaplot() a detektált keresztmetszetekhez tartozó fél-kistengelyeket használva fel 
az erek sugaraként, szemlélteti az ereket csonka gúlákból felépítve. Ez annyit tesz, hogy a 
csonka gúla 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 súlypontjában a 
jellemző érátmérőt alkalmazva. Utóbbi jelentheti akár az átlagos érátmérőt is, nem csupán az 
adott keresztmetszetre jellemző érátmérőt. (Kapitány, et al., 2013b) 

 
a) 

 
b) 

13. ábra - Megjelenítési eljárások (A4-es minta), a) vertex.ungulaplot(); b) vertex.sphereplot() 
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Az eljárás készletek közé tartozik a tissue.supply(), az érellátottság vizsgálata is, mely a 
szöveteket előre definiálható voxelfelbontásban megvizsgálja, hogy az egyes régiók mennyire 
esnek közel az erekhez. Ezt szemlélteti a 14. ábra, melyen látható kék áttetsző formában a 
vizsgált szövetminta, feketével a benne detektált erek, illetve egy vizsgált 200×200×200 
voxeles térrész, melynek tetszőleges irányú metszeteit is tanulmányozhatjuk.  

 

14. ábra – Szövetminta (A12), a benne detektált erekkel és egy vizsgált részének érellátottság vizsgálata. A 
koordináták és a színskála µm-ben vannak feltüntetve. Az ereket sárga szín jelzi. (voxel méret 

0.38µm×0.38µm×0.38µm, a vizsgált téregység 200×200×200 voxel) 

Vizsgálati módszereimmel 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. 

Továbbá a vizsgált minták teljes érhálózatának térbeli modellje kialakítható, 
amennyiben a detektált keresztmetszetek határpontjaira felületeket illesztünk. Ehhez a 
kutatás során a Geomagic Studio szoftvert alkalmaztam (15. ábra). (Kapitány, et al., 2015) 

  
15. ábra – Egy detektált ér elágazásának részlete. 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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5. 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. 

6. 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, 2015) 

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, 2015), (Lublóy, et al., 2014a), (Lublóy, et al., 2014c), 

(Lublóy, et al., 2016) 
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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, 2015) , (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, 2015), (Kapitány, et al., 2015) 

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, 2015), 

(Kapitány, et al., 2015) 
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