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1. Bevezetés, probléma felvetés 
 

Az idős fák környezetünket alapvetően meghatározzák, esztétikusak, megkötik a port 
és oxigént termelnek. Egy fasor, vagy park fáinak megítélésekor fontos a fa állapotának 
pontos ismerete. Városokban utak mentén levő idős fák szeles-viharos időben veszélyeztetik a 
környezetüket, különösen azok, melyek állékonysága korhadás következtében meggyengül. A 
korhadás és annak mértéke legtöbbször kívülről nem látható. A fák sorsa gyakran heves viták 
tárgya. A környezetükért aggódó lakosok és környezetvédő egyesületek ragaszkodnak a 
fákhoz, de anyagi felelősséget a fák okozta károkért nem tudnak vállalni. A fatörzs belső 
állapotának ismerete alapvetően befolyásolja a fa megítélését.  

Hangsebesség mérésével a fa törzsében levő üregek és korhadások mérete és 
elhelyezkedése megtalálható. Már 10 éve létezik és használják is a gyakorlatban azt a 
technikát, mely a fába beszúrt kettő darab érzékelő között méri a hang terjedési sebességét. A 
sebesség csökkenése jelzi a két érzékelő által kijelölt vonalon a korhadás jelenlétét. Az 
érzékelő szám növelésével lehetőség kínálkozik a vizsgált síkban a korhadás helyének és 
nagyságának meghatározására. A következőkben röviden bemutatjuk a berendezés működését 
és részletesen ismertetjük a kiértékelésre használt módszert. 
 
 
2. Hanghullám terjedése az élő fában  
 

A faanyagban longitudinális és transzverzális hullámok terjednek.  A terjedési 
sebesség függ az anatómiai iránytól, 2.1. ábra. Az anatómiai irányokat a következő módon 
jelöljük: rostirány (L), radiális irány (R), mely a béltől a kéreg felé mutat és merőleges a 
rostokra, valamint a tangenciális irány (T), mely érinti az évgyűrűket és merőleges a rostokra. 
Az egyszerűség kedvéért az L, R és T irányokat 1, 2, és 3 irányoknak is jelöljük. 

 
2.1. ábra: Longitudinális (V11, V22 és V33) és transzverzális (V12, V13 és V21 V23, V31 és V32) 

hullámok a faanyagban. Az L, R és T irányok a rost, radiális és  
tangenciális irányok. (Bucur 1995) 
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 A hang hullámfront közel ellipszoid felület. A 2.2. ábrán együtt látjuk a longitudinális 
és transzverzális hullámfrontok adott síkokra vetített görbéit. A görbe origótól való távolsága 
arányos a hangsebességgel. A leggyorsabban a longitudinális hullámok terjednek. 
Rostirányban meghaladja az 5000m/s-ot, radiális és tangenciális irányban megközelíti a 2000 
m/s-ot. A hangsebesség adatok függnek a fafajtól és a nedvesség tartalomtól is.  

 
2.2. ábra: Longitudinális és transzverzális hullámok sebessége az anatómia irány 

 függvényében bükkfa esetén (Bucur 1995) 
 
 A hangsebesség adatok függnek a fafajtól és a nedvességtartalomtól is. Néhány 
jellemző radiális és rostirányú hangsebességet tartalmaz az 1. táblázat. 
 

Fafaj Radiális  
hangsebesség [m/s] 

Rostirányú 
hangsebesség [m/s] 

Nyárfa 1240 4200 
Lucfenyő 1470 5200 
Feketefenyő  1480 5100 
Vörösfenyő 1490 5100 
Tölgy 1620 4600 
Bükk 1670 4900 
Hárs 1690 4400 
Juhar 1690 4800 
Akác 1850 4700 

2.1. táblázat: Néhány fafaj jellemző hangsebesség adata. 
 

A rostirányú hangsebesség a tűlevelű fákban nagyobb mint a lombhullató fákban. A 
nedvesség tartalomtól való függés elsősorban a 0-30%-s tartományban meghatározó. A 
rosttelítettség (30%) felett a cellulóz rostok állapota már nem változik és a hangsebesség 
lényegében független a nedvességtartalomtól. Mivel élő fák esetében mindig rosttelítettséget 
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meghaladó nedvességtartalomról van szó, ezért a nedvességtartalomtól való függés nem 
zavarja az élő fák vizsgálatát. 
 A hang terjedését üreg vagy korhadás jelentősen befolyásolja (Betthge, Matteck, 
1993) . A korhadást gombák okozzák és két fő csoportja van: barna és fehér korhasztó gomba. 
A barna korhasztó gomba a fehér cellulózt bontja, ami felelős a hang továbbításért. A bontás 
végeztével a barna színű lignin marad vissza. (A faanyag két fő alkotó része a lignin és a 
cellulóz.) A fehér korhasztó gomba a lignint bontja le a fában. A barna korhasztott faanyag jó 
közelítéssel üreggel helyettesíthető. A fehér korhasztó gomba akusztikus detektálása nehéz, 
mert csak kismértékben változtatja meg a faanyag akusztikai tulajdonságait.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3. ábra: A hang terjedési ideje egészséges és korhadt fában rostirányra merőlegesen. A 
hang elképzelt útját a szürke vonal jelzi. 

 
 A hang természetesen nem a 2.3. ábrán felrajzolt vonal mentén terjed, hanem a 
hullámfront végighalad a faanyagban. Ha a koppintással keltett hang frontját 36 cm átmérőjű 
tölgyfában az RT síkban (merőlegesen a rostokra) 20 s-os lépésekben feltérképezzük, akkor 
a 2.4. ábra bal oldalán látható képet kapjunk. Ha ugyanebbe a fakorongba 12 cm átmérőjű 
lyukat fúrunk, a hang hullámfrontja megváltozik. Ez a hang hullámfront látható az 2.4. ábra 
jobb oldalán. A hang a korong aljáról indul és a túloldalra késve érkezik meg.  
 

 
 

2.4. ábra: A hang hullámfrontja a rostokra merőlegesen 20 s-os lépésekben egészséges és  
üreges fában. 
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3. Hangsebesség mérése élő fában 
 
 Két gyorsulásérzékelőt szúrunk a vizsgált fába. A gyorsulásérzékelő tüskével van 
ellátva azért, hogy a hangot a kérgen átvezesse. A hang keltését a gyorsulásérzékelőre mért 
kalapácsütéssel keltjük. A megütött érzékelő jele elindít egy számlálót, mely az 1MHz-es 
oszcillátor impulzusait számolja. Amikor a hang megérkezik a fa túloldalára, akkor annak jele 
megállítja a számlálót és így előáll a terjedési idő s-os felbontásban. Mivel a legelőször 
megérkező jel állítja meg a számlálót, a leggyorsabban terjedő longitudinális hullám terjedési 
idejét mérjük. Az említett elven működik a Fakopp mikro-szekundumos óra. Használat 
közben látható a berendezés a 3.1. ábrán.  
 

 
 

3.1. ábra: Hang terjedési idejének mérése a gyakorlatban és a használt  
gyorsulásérzékelő közelről. 

 
 Az értékelés alapja a mért hangsebesség. A hangsebesség kiszámításához még meg 
kell mérni az érzékelők közti távolságot átlalóval (120 cm-es tolómérő). Az értékelés a relatív 
hangsebesség csökkenés alapján történik, viszonyítási alap az egészséges fa hangsebessége.  
A 10%-os csökkenést meghaladó esetben joggal feltételezhetjük, hogy az érzékelők által 
kijelölt útvonalban hiba (üreg vagy korhadás) található (Divós, Mészáros 1994). 
 Ha kíváncsiak vagyunk a korhadás helyére és nagyságára is, akkor nem elegendő 
csupán egyetlen vonal mentén mérni a hangsebességet, hanem több pont között kell elvégezni 
a mérést. A 3.2. ábrán a 4, 5, 6, 7 és 8 érzékelős összeállítás esetén a mérhető „útvonalak” 
láthatók. A szomszédos érzékelők között levő vonalak csak a 4 érzékelős változatban 
szerepelnek.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2. ábra: Több érzékelős elrendezésben a mérhető hangsebesség „útvonalak” 
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Az érzékelők számának növelésével egyre jobban, egyre érzékenyebben fedjük le a 
vizsgált keresztmetszetet. Ha az érzékelők száma N, akkor N(N-1)/2 útvonalon tudjuk 
meghatározni a hangsebességet. A 3.2. ábrán felrajzolt vonalak különböző anatómiai 
irányokat tükröznek. Ha N érzékelőt használunk, akkor N/2 egészrésze számú különböző 
anatómiai irányban jutunk hangsebesség adathoz a rostokra merőleges RT síkban. Ez azért 
fontos, mert a hangsebesség függ az anatómiai iránytól. Radiális irányban 10-30%-al nagyobb 
a hangsebesség, mint tangenciális irányban. Az értékelés során ezt figyelembe kell venni. Ez 
úgy történik, hogy a radiális irány kivételével mindegyik sebességet egy korrekciós 
tényezővel megszorozzuk azért, hogy a mérés helyén a radiális sebességet kaphassuk meg. 
Felfigyeltünk egy méréstechnikai érdekességre is. Az érzékelő tüske és a hozzá érkező 
hullámfront felületének bezárt szöge () befolyásolja a detektált jel amplitúdóját, nevezetesen, 
ha a tüske -szöget zár be a hullámfronttal, akkor sin() tényezővel változik a jel nagysága. A 
jel nagysága sajnos kismértékben befolyásolja a mért terjedési időt is. Csökkenő amplitúdó 
kismértékben csökkenő sebességet eredményez. Ezt a jelenséget is korrekcióba kell venni. 
Együttesen az anatómiai irány és a méréstechnikai korrekció a 6 csatornás elrendezés 
esetében a 2. táblázatban szereplő korrekciókat eredményezi. Ezekkel a korrekciós 
tényezőkkel megszorozva a mért hangsebességet egységesen a radiális hangsebességet kapjuk.  
Ez a korrekciós tényező fafaj és anatómiai irányfüggő. Az anatómiai irányt radiális esetben 0, 
tangenciális esetben 90 fokkal jelöljük a 2. táblázatban. 

  
 

Fafaj 

Radiális iránnyal 
bezárt szög 0 30 60 
Anatómiai irány  radiális  - közel tangenciális 

Tölgy 1 1,09 1,21 
Bükk 1 1,05 1,1 
Hárs 1 1,19 1,31 
vadgesztenye 1 1,18 1,33 
Lucfenyő 1 1,17 1,30 

 
3.1. táblázat: Az anatómiai irány és fafaj függvényében a korrekciós tényezők.  

 
 
 Az érzékelők számának növelésével lehetőség kínálkozik a felbontás növelésére. A 
felbontásnak határa van, ennek vizsgálata jelenleg folyik, de minden bizonnyal nem éri meg 
végtelenségig növelni az érzékelők számát, mert nem jutunk többlet információhoz.  
 A többcsatornás mérésre a korábban ismertetett elv alapján elkészült egy műszer, 
mely maximálisan 32 érzékelőt képes fogadni. Két érzékelőhöz tartozik egy erősítő doboz. Az 
erősítő dobozok RS232-es soros vonalon küldik a mért adatokat az adatgyűjtő és értékelő 
számítógéphez. Az egyik érzékelőt megkoppintva az összes többi megméri a hang beérkezési 
idejét. Az érzékelők közti távolság adatokat szintén átlalóval határozzuk meg, 
háromszögeléses módszerrel, N érzékelőhöz 2N-3 úthosszat kell mérni. A 3.3. ábrán egy 
platánfa vizsgálata közben látható egy 8 csatornás elrendezésű sokcsatornás időmérő 
berendezés. 
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 A berendezést hívhatjuk akusztikus tomográfnak, mivel megfelelő kiértékelést 
alkalmazva az érzékelők által kijelölt réteg hangsebesség  felvételét tudjuk elkészíteni. A 
rétegfelvétel görögül pedig tomogáf.  
 
 

 
 

3.3. ábra: Akusztikus tomográf 8 csatornás elrendezésben platánfa vizsgálata közben 
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4. Megvalósított algoritmusok 
 

Az alábbiakban ismertetésre kerülnek a megvalósított algoritmusok, a relatív 
vonalsebesség csökkenésen alapuló eljárás, a cella alapú backprojection és a Filtered 
backprojection. Mindhárom algoritmus feltételezi, hogy 

 a hullám a fában egyenes vonalban terjed, azaz a tomográfiai probléma lineáris 
 a hangsebesség a fában a hullám terjedési irányától független, ami a mért értékek 

korrekciója után teljesül is. 
 

A következő jelöléseket fogjuk alkalmazni: 
N: érzékelők száma 
Ci: i. érzékelő koordinátája. i = 1...N 
Di,j: i. és j. érzékelő közötti távolság. i, j = 1...N 
Ti,j: i. és j. érzékelő között mért terjedési idő. i, j = 1…N 
ti: az i. érzékelő pár között mért idő. i = 1...N(N-1)/2 
Vi,j := Di,j/Ti,j : vonalsebesség 
Si,j := 1/Vi,j  : vonallassúság 
 
 
4.0. Az adatgyűjtő program 
 
 Az adatok PC-re való gyűjtéséért egy külön program felelős. Soros porton beolvassa a 
mért időadatokat, lehetőséget adva a felhasználónak a hibás adatok törlésére. Az időadatok 
begyűjtésekor a program elvégzi a 3.1. táblázatban foglalt korrekciókat. 
 

 
4.01. ábra: Az időadatokat gyűjtő panel 

 
 Az érzékelők pozícióinak megadását kétféle módon támogatja a program. Ha a fa 
alakja az ellipszishez közel áll, akkor csak a kerületet, és a két nagytengelyt kell megmérni, és 
megadni a programnak, majd az visszaadja, hogy az egyes érzékelőket a kerületen hol kell 
elhelyezni. Ha a fa alakja szabálytalan, akkor először fel kell helyezni az érzékelőket, majd 
átlalóval megmérni az összes érzékelő távolságát az 1.-től, és az N/2.-től. Így 2N-3 adatot kell 
megadni a programnak. 
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4.02. ábra: Szabálytalan faalakra a távolságadatok megadása 

 
Ezek alapján háromszögeléssel kiszámítja az egyes érzékelők koordinátáit. 

Az adatgyűjtő program harmadik funkciója az, hogy megjegyzéseket, jegyzeteket is 
tud tárolni. Az így összejött adathalmazt egy fájlba menti ki, a tomográf algoritmusok ebből a 
fájlból olvassák be a szükséges adatokat. 
  
 
4.1. Relatív vonalsebesség csökkenésen alapuló eljárás 
 
4.1.1. Elméleti háttér 
 

Ez a legelső módszer, amivel próbálkoztam. Meglehetősen egyszerű, és csak 
tájékoztató jellegű eredményt ad. A módszer teljes egészében saját fejlesztés. Az eljárás a 
diszkrét tomográfia körébe tartozik, mivel a visszaállított kép értékkészlete diszkrét, ebben az 
esetben bináris. 

A módszer lényege az, hogy ha valamelyik vonalon a sebesség egy referenciaszint alá 
esik, akkor ezt a vonalat hibásnak jelöljük. A képet úgy alkotjuk, hogy két egymást metsző 
hibás vonal metszéspontjába egy fekete pöttyöt rakunk, ez jelöli a hibát. A 
referenciasebességet a szomszédos érzékelők között mért vonalsebességek átlagából kapjuk 
azért, mert feltételezhető, hogy a fa a szélén egészséges. Ha valamely részeken mégsem lenne 
egészséges, akkor ez kívülről még szemmel jól látható (mint pl. fagyrepedés, üreg), így azok 
az adatok a felhasználó utasítására kimaradnak a referencia sebesség számításból. 
 
 
4.1.2. Megvalósítás 
 

Az első változat egy PSION REVO marokszámítógépen futott. OPL nyelven íródott 
2002-ben. Később elkészült egy C nyelven íródott PC-s verzió is. A marokszámítógép 
kijelzője fekete-fehér LCD, így komolyabb, sebességtérképet megjelenítő eljárás 
megvalósítása már csak e miatt a megszorítás miatt is nehézségekbe ütközött volna. 2002-ben 
a Szekszárdon megrendezett Garay programtermék verseny PSION kategóriájában 1. 
helyezést ért el a program. 

A program N=6 és N=8 érzékelős rendszerre készült el. Miután megkapta soros porton 
a mért idő adatokat, valamint a már említett háromszögeléses, vagy ellipszises módszerrel az 
érzékelők koordinátáit, kirajzolta az n csúcsú poligont. Ez után került elő az a párbeszédablak, 
melyen a felhasználó kiválaszthatta, mely szélső vonalak sebességeit kívánja felhasználni a 
referencia sebesség számításához. A kiválasztott vonalak sebességeinek átlagaként állt elő a 
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referencia sebesség. Egy vonalat akkor jelölt hibásnak a program, ha sebessége ezen szint 
90%-a alá esett. A hibás vonalak metszéspontjába a program egy sötét pöttyöt rajzolt. A 
pöttyök együttese jelölte a hibát. 

 

 
4.11. ábra: PSION REVO marokszámítógéppel működő rendszer 

 
 
 

 
4.12. ábra: Szélső vonalak kiválasztása a referencia sebesség számításához 

 
 
 

 
4.13. ábra: Eredmény 
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4.1.3. Tapasztalatok 
 

A program előnye a gyors futás. Ezzel a módszerrel azonban csak a nagyobb hibák 
találhatók meg, a kisebb hibák rejtve maradtak. Továbbá nem jelenített meg sebességtérképet, 
csak pöttyökkel jelöli a hibás részeket.  
 

 
 

4.11. ábra: A relatív vonalsebesség csökkenésen alapuló eljárással megtalált üreg. 
 
 

4.2. Cella alapú backprojection 
 
4.2.1. Elméleti háttér 
 

A módszer elméleti hátterét Berryman 1990 szolgáltatta. 
Jelölje ti az i. érzékelőpár között mért időt, s(x, y) pedig a lassúságot az (x, y) pontban. Ha 
feltételezzük, hogy a hullám egyenes vonalban terjed, azaz lineáris tomográfiát alkalmazunk, 
akkor 
 

 
b

a

C

C

iba tTdlyxs ,),(    (4.21) 

 
Ha az érzékelők által meghatározott polygont véges számú, n darab cellára osztjuk, és 

si az i. cellához rendelt lassúságot jelöli, akkor 4.21 a következő formában írható 
 





n

j
ijij tsl

1

     (4.22) 

 
ahol lij jelöli az i. érzékelőpárt összekötő egyenes j. cellába eső hosszát. lij a legtöbb j értékre 0 
lesz, kivéve azokat a cellákat, melyeket metsz az i. érzékelőpárt összekötő egyenes. 
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Ezt az egyenletet mátrixos formában is felírhatjuk, ha definiáljuk a következő 
mátrixokat: 
 

   (4.23) 
 
Ekkor 
 

        (4.24) 
 

A cél meghatározni s mátrixot úgy, hogy (4.24)-et minél kisebb hibával kielégítse. 
Erre az egyik legegyszerűbb módszer az elementary backprojection: 
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    (4.25) 

 
ahol sgn(x) = 1, ha x>0 és sgn(x) = 0, ha x = 0. 
 

A módszer abból áll, hogy minden cellára kiátlagoljuk a rajta keresztül menő vonalak 
lassúságait, így kapjuk meg a cella lassúságát. 

A felbontás egyik korlátja az, hogy minden cellán keresztül kell mennie legalább egy, 
de inkább kettő vonalnak, így a cellák száma egy határon túl nem növelhető. 
 
 
4.2.2. Megvalósítás 
 

A program 2003-ban készült el, C nyelven íródott Windows környezetben. A 
bemenete egy fájl, ami tartalmazza az érzékelők Ci pozícióit, és a mért Ti,j időadatokat. 

A C érzékelő koordinátákból alkotott N csúcsú polygon felosztását úgy oldja meg, 

hogy egy 
k

D
a N 2/,1  oldalhosszúságú négyzetrács és a polygon metszetét képezi. k értéke 

N=6 esetén 4, N=8 esetén 6, N=12 esetén pedig 8. Ez biztosítja, hogy minden cellán menjen 
keresztül legalább egy vonal. 

A programnak egyik legfontosabb alrésze azért felelős, hogy szimulálja a hullám 
futásának útvonalát, és idejét adott cellalassúságok mellett, figyelembe véve a Fermat-elvet, 
miszerint a hullám két pont között a legrövidebb idejű úton terjed. Erre egyrészt azért volt 
szükség, mert kezdetben nemlineáris módszerekkel is próbálkoztam sikertelenül. Másrészt ez 
használható arra, hogy lineáris tomográfia esetén, a hullám futási vonalát egyenesnek 
feltételezve meghatározzuk az egyes lij értékeket. Ekkor azt kell tenni, hogy az összes cella 
lassúságát 1-re állítjuk. 

Ez az alrész úgy működik, hogy készít egy irányítatlan, súlyozott gráfot, és ebben a 
Dijkstra-féle legrövidebb utak módszerével (Rónyai-Ivanyos-Szabó, 1999) határozza meg a 
keresett útvonalakat. Az összes cella összes határoló szakaszára egyenletesen 10-10 pont 
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kerül, ezek lesznek a gráf csúcsai. A gráfban akkor létesül él két csúcs között, ha ezek azonos 
cella határoló szakaszán vannak. Az élhez rendelt súly ezen két pont között a hullám terjedési 
ideje, azaz a cella lassúsága szorozva a két pont távolságával. Mivel az érzékelők, az N szögű 
polygon csúcspontjai is egy-egy cella határoló szakaszán vannak, ezért ezek is részei lesznek 
a gráfnak, így meghatározható közöttük a szimulált hullám terjedési ideje. A Dijkstra-féle 
algoritmust kiegészítettem, így nemcsak a legrövidebb út hosszát, hanem a nyomon követését 
is megadja. 

Miután megvannak az lij értékek, a program a (4.25) képlet alapján kiszámítja az egyes 
cellák lassúságait. 
 
4.2.3. Tapasztalatok 
 

Az előző programhoz képest nagy előrelépés, hogy ez a változat már sebességtérképet 
jelenít meg. Már kisebb hibákat is megtalál, viszont hátránya, hogy a hiba „elkenődik” a 
képen. Ez a backprojection módszer hátránya. 
 

 
4.21. ábra: Hibátlan nyárfa 

 

 
4.22. ábra: Hibás nyárfa 
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4.23. ábra: Szivarfán több magasságban elkészített keresztmetszeti kép 

 
 
4.3. Filtered backprojection 
 
4.3.1. Elméleti háttér 
 

A módszer elméleti hétterét Deans 1983 szolgáltatta. Az összes tomográf algoritmus 
lényege egy a 4.21-hez hasonló vonalintegrálokból az ott s(x, y)-nal jelölt ismeretlen belső 
függvény visszaállítása. Az ehhez szükséges általános matematikai hátteret Johann Radon 
alapozta meg 1917-ben. 

Egy f(x, y) kétváltozós skalár függvény Radon-transzfomáltján az 
 


L

dsyxffpf ),(),(ˆ      (4.31) 

 
függvényt értjük, ha az integrál bármely L-re ismert, ahol L jelenti az origótól p távolságban 
lévő, ordinátatengellyel  szöget bezáró egyenes menti integrált. 
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4.31. ábra: Egy egyenest leíró koordináták 

 

Például az 
22

),( yxeyxf  függvény Radon-transzformáltja a 
2pe függvény. 

A Radon-transzformáció homogén, lineáris integrálranszformáció. 

A tomográfiai feladat a Radon-transzformáció invertálása, azaz ),(ˆ pf ismeretében f 
meghatározása. Ezért is szokták a tomográfiai feladatokat inverziónak is nevezni. 
Felhasználva azt a fontos matematikai eredmény, hogy a Radon-transzformáció leírható 
Fourier- transzformációk segítségével: 
 

fff 2
1

1
ˆ        (4.32) 

 
ahol 1

1
 egyváltozós inverz Fourier- transzformációt jelöl, 

 2 pedig kétváltozós Fourier- transzformációt. 
 
Ez az alapja a filtered backprojection (továbbiakban FBP) módszernek. A módszer abból áll, 

hogy ),(ˆ pf -ot azonos  mellett p szerint Fourier- transzformáljuk: 
 






 dpqpipfqF )2exp()(ˆ)(     (4.33) 

Majd ez után abs(q)F(q)-t inverz Fourier-transzformáljuk: 
 






 dqsqiqqFsQ )2exp()()(     (4.34) 

 
Ez a két lépés a szűrés, innen került a módszer nevébe a filtered szó. 

 
Legvégül f(x,y)-t a következő integrál segítségével nyerjük: 

 


 
0

))sin()cos((),( dyxQyxf    (4.35) 

Ezt a lépést hívják backprojectionnek. 
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Esetünkben ),(ˆ pf  N(N-1)/2 helyen van megadva, ez jelenti a terjedési időt, 

mértékegysége secundum. )(qF mértékegysége a Fourier-transzformáció miatt 

secundum*méter. 
)(sQ mértékegysége az inverz Fourier-transzformáció miatt, valamint az abs(q)-val 

való szorzás miatt secundum/méter. 
),( yxf mértékegysége megegyezik )(sQ  mértékegységével, esetünkben ez jelenti a 

kérdéses lassúságot egy tetszőleges (x,y) pontban. 
 
4.3.2. Megvalósítás 
 

A program 2004 augusztusára készült el. C nyelven, Windows környezetben íródott. 
 

 
4.32. ábra: A program folyamatábrája 

 
 

 Első lépésként az N csúcsú polygont úgy csúsztatja el, hogy annak súlypontja az 
origóba essen. Az inverz Radon-transzformációt egy R sugarú körben végzi el, ahol R a 
polygon origótól legtávolabb eső csúcsa és az origó távolságának az 1.5-szerese. Azért 
szükséges ennyivel nagyobb területen elvégezni az inverziót, mivel a körlap széléhez 
közeledve az FBP algoritmus a valósnál kisebb értékeket hoz ki, sőt, a körlap határán  -
hez tart az eredmény. 
 Következő lépésként a Ci, Cj által meghatározott vonalak p és  paramétereit számítja 
ki. Ha o jelöli a Ci, Cj egyenes origóhoz legközelebbi pontjába mutató vektort, akkor 
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Most már rendelkezésre állnak az i. érzékelőpárhoz tartozó pi, i, valamint 

iiii tpff  ),(ˆˆ   adatok, i=1...N(N-1)/2. 

Szükség van a vonallassúságok, azaz az N(N-1)/2 helyen méréssel meghatározott 

),(ˆ pf függvény interpolálására ahhoz, hogy a 4.33 integrál számítható legyen. 

Az ),(ˆ pf függvényt 100 darab  értéknél, és 501 darab p értéknél interpolálja a 

program. j = j/100, pj = 2Rj/501-R. 
Próbálkoztam p-ben polinomiális, és -ben trigonometrikus interpolációval, az 

interpolált felület egyenlete: 
 
 

F(p, ) = A0 + A1cos() + A2sin() + 
   A3p + A4cos(2) + A5sin(2) + A6pcos() + 
   ... + AN(N-1)/2 p k (cos-sin)(l) 

 
ahol Ai alkalmasan választott konstansok, melyeket úgy határoztam meg, hogy a 

 





 

2/)1(

1

2
2/)1(10 )ˆ),((),...,(

NN

i
iiiNN fpFAAA   

 
hibafüggvényt minimalizáltam Gradiens alapú szélsőérték kereséssel. Mivel az ismeretlen Ai 

konstansok száma megegyezik az ismert if̂ értékek számával, a  hibafüggvény minimumát 

sikerült 0-ra szorítani, azaz az interpolációs felület teljesen illeszkedett a mért adatokra. 
A probléma az volt, hogy az interpolációs felület ugyan illeszkedett a mért adatokra, 

azonban a tartomány szélén furcsa dolgokat művelt, nagymértékben változott, és helyenként 
negatívba is ment. Ez a polinom illesztés ősi problémája. 

A fenti kudarc hatására inkább egyszerűbb, lineáris-szerű interpoláció mellett 
döntöttem. Az Sij vonallassúságokat interpoláltam, és ezeket az interpolált értékeket 
szoroztam meg az egyes vonalak polygonon belül futó hosszaival, így kaptam meg az 

interpolált időadatokat, azaz az ),(ˆ pf  függvényt. Azért jobb nem közvetlen a ti időadatokat 
interpolálni, hanem az Sij vonallassúságokat, mert a vonallassúságok szűkebb határ között 
mozognak, mint az időadatok. 
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A program megkeresi, mely A és B pontokban metszi az interpolálandó pj, j egyenes 
az N csúcsú polygont. Jelöljük az A-hoz kétoldalt legközelebb levő csúcspontok sorszámát i1, 
i2-vel, a B-hez kétoldalt legközelebb levő csúcspontok sorszámát pedig j1, j2-vel. A (pj, j)-hez 
rendelt lassúság: 

 
s(pj, j) = (a1b1Si2,j2 + a1b2Si2,j1 + a2b1Si1,j2 + a2b2Si1,j1) / ((a1+a2)(b1+b2)) 

 
ahol 

a1 = |A-Ci1| 
a2 = |A-Ci2| 
b1 = |B-Cj1| 
b2 = |B-Cj2| 

 
Ezek alapján az interpoláció: 

BApspf jjjj  ),(),(ˆ   

 

 
4.33 ábra: Az interpoláció jelölései 

 
Ezek után a program a 4.33 képlet alapján diszkrét Fourier-transzformációval 

meghatározza )(qF  függvényértékeket, megszorozza ezeket abs(q)-val, és 4.34 alapján 

képezi )(sQ  függvényértékeket inverz diszkrét Fourier-transzformációval. 

Következő lépés a kérdéses (x,y) pontokban a 4.35-ös backprojection elvégzése. Az 
eljárás ugyan ad valamilyen eredményt a polygonon kívül eső pontokra is, azonban ezek 
számunkra érdektelenek, így ezt csak a belső pontokra végezzük el. Mivel a megjelenítési 
eszköz, a monitor négyzetrácsos, ezért a 4.35-ös kiértékelést négyzetrácsban végezzük el, 
mégpedig akkora rácstávval, hogy a monitoron a megjelenítéskor az egyes kiértékelt pontok 
képei 5x5 pixelt foglaljanak el. Lehetne 1x1 pixelben, nagyobb felbontással is kiértékelni a 
képet, azonban erre nincs szükség, mivel egyrészt jelentősen megnövelné a futási idős, 
másrészt nem adna plusz információt. 
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A program végül elvégez egy normalizálást. Azaz kiszámolja a p=0 távolságú, és =0 

szöget bezáró egyenes képen vett vonalintegrálját, és összehasonlítja az )0,0(f̂ értékkel. E 
kettő hányadával szorozza meg a kép összes pontját, így a kép a valósághoz közelebb lesz. 

Mivel az eljárás lassúságtérképet ad, szükséges az eredmény reciprokának képzése, 
így kapunk sebességtérképet. 

A programban a piros, és sárga színekhez hozzárendelhető két sebességérték. A 
piroshoz rendelt sebességnél alacsonyabb  sebességű pontokat pirossal, a sárgához rendelt 
sebességnél magasabb sebességűeket sárgával, az ezek közötti sebességeket pedig lineárisan 
piros és sárga közötti színnel jelöli a program. 

Mivel az összes pont meghatározott sebességértékének kiírása problematikus lenne, 
ezért csak a felhasználó által mozgatott egérkurzor alatt lévő ponthoz tartozó sebességet írja ki 
a program a fejlécbe. Számítja a piros felület arányát a teljes felülethez viszonyítva, ezzel a 
korhadt felület arányát. 

 

 
4.34 ábra: A kiértékelő program 

 
 
4.3.3. Tapasztalatok 
 

Ez a módszer újabb előrelépés az előzőhöz képest. Hátránya, hogy a kép sosem lesz 
tökéletes, mivel a Fermat-elvet figyelmen kívül hagyja. Ezért például a fában lévő üreg 
helyére 8-900 m/sec hangsebességet hoz ki, a tényleges 340 m/sec helyett. 

Az egyik legfontosabb előnye, hogy a felbontás határa már nem a módszerben van, 
hanem fizikai korlátoktól függ. Nevezetesen egyrészt az érzékelők számától. Másrészt, pedig 
ismert egy olyan fizikai törvény, hogy a hullámhossz felénél kisebb hibákat gyakorlatilag nem 
lehet kimutatni. A kalapáccsal keltett hullám hullámhossza 10 cm nagyságrendű. 
Ultrahanggal is lehet próbálkozni, melynek hullámhossza pár milliméter, azonban az ilyen 
nagyfrekvenciás hullámok fában erősen csillapodnak. A legkisebb kimutatható hiba mérete 5-
10 cm körül van. A másik, szemmel látható előnye, hogy a kép nem annyira szétkent, mint a 
cella alapú eljárásnál, sokkal kisebb hibák is kimutathatók. 
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Ezt az eljárást a gyakorlatban jó eredménnyel alkalmazzák. Erről tanúskodnak a 
következő képek is: 

 

 
4.35. ábra: Lucfenyő vágási képe és tomográfos eredménye 

 

 
4.35. ábra: Diófa vágási képe és tomográfos eredménye 

 

 
4.35. ábra: Nyárfa vágási képe és tomográfos eredménye 
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4.35. ábra: Egészséges nyárfa vágási képe és tomográfos eredménye 

 

 
4.35. ábra: Lucfenyő vágási képe és tomográfos eredménye 

 

 
4.36. ábra: Vörösfenyő vágási képe és tomográfos eredménye 
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4.4. További fejlesztési lehetőségek 
 

Hasznos lenne olyan algoritmust megvalósítani, amely nem feltételezi, hogy a 
hullámok egyenes vonal mentén terjednek, hanem számol azzal, hogy a hullámok a Fermat 
elv szerint a legrövidebb idejű vonal mentén terjednek. Úgy gondolom, hogy ezzel némi 
fejlődést lehetne elérni a felbontás terén. 

Érdekes lenne komolyabb diszkrét tomográfiai eljárásokkal is próbálkozni, hiszen a 
legfontosabb információ az, hogy a fa egy pontban korhadt-e, vagy sem, ez pedig egy bináris 
értékkészletű függvénnyel leírható. 
 
 
5. Összefoglalás 
 

Élő fákban rejtett korhadás felderítése akusztikus vizsgálattal, hangsebesség méréssel 
történik. A hangsebesség csökkenése jelzi a korhadás jelenlétét. Háromféle algoritmus alapján 
értékelő programot fejlesztettem a hangsebesség adatok kiértékelésére. Ezek a következő 
elveken működnek: 

 relatív hangsebesség változás alapján az egyes vonalak direkt értékelése 
 véges számú cellában backprojection algoritmussal a sebességek meghatározása 
 lineáris filtered backprojection algoritmus 

Az egyes értékelési metódusok előrelépést jelentettek, a sebességtérkép megjelenítésében, 
illetve a felbontás növekedésében. A kifejlesztett módszert már a gyakorlatban is alkalmazzák. 
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