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A fogamzás és így a szaporulat mesterségesen befolyásolható bizonyos vegyi anyagok segít-
ségével. Mesterségesen előállított hormonokat tartalmazó készítményekkel oldják meg a 
modern gyógyászatban. A hormonális fogamzásgátlás módszere az agyalapi mirigyre irá-
nyuló visszacsatoláson alapul. Ezek a készítmények ösztrogén- és progeszteron-szerű anya-
gokat tartalmaznak kis mennyiségben, és ezeknek a hormonoknak a hatását utánozzák. A 
szervezetbe jutó ösztrogén a tüszőserkentő hormon termelését gátolja, a progeszteron pe-
dig a sárgatest serkentő hormon képződését. Ezért a petefészekben nem történik tüszőérés 
és ovuláció. Ugyanakkor a méhnyálkahártya szerkezete ciklusosan változik. A szervezet bo-
nyolult endokrin szabályozó rendszere általános esetben hasonló mechanizmusú az ember-
nél, de számos egyedi jellege is lehet, aminek az a következménye, hogy a hormonális keze-
lésnek különböző, a szervezet számára káros hatása is lehet (pl. petefészek rák) 

A nemi hormonok és hormonhatású készítmények (pl. fogamzásgátlók) minimális mér-
tékben, de oldódnak vízben. A hormonhatású készítmények fogyasztásával ezen vegyületek 
koncentrációja nőhet a vizeletben, és így a környezetbe kerülnek, ahol nehezen bomlanak 
le, és a mikroorganizmusok sem tudják lebontani őket. A jelenlegi ivóvíz-tisztítási eljárások 
még nem veszik figyelembe a vizek hormontartalmát, és eltávolításuk meglehetősen körül-
ményes. Ezért ivóvíz fogyasztásakor kisebb vagy nagyobb mértékben hormonok is kerül-
hetnek a szervezetbe, ahol káros hatásuk lehet (pl. vízzel a szervezetbe jutó fogamzásgátlók 
férfiaknál impotenciát okozhatnak). Ezért nem szabad felelőtlenül hormonkészítményeket 
(de semmilyen gyógyszert) a szennyvízhálózatba vagy a szemétlerakatokra dobni, mert ezek 
a környezetre veszélyes hulladékok. A gyógyszertárakban kell leadni, ahonnan szakszerű 
továbbítással a megfelelő megsemmisítő helyre kerülnek.  

 

Forrásanyag: 

Straub F.Bruno: Biokemia, Medicina Kk. Bp. 1958 
http://hu.wikipedia.org/wiki/Hormon 

M.E. 
 

 
 

Porszennyezettség vizsgálata  

digitális képanalízissel és lézersugaras diffrakcióval 

Bevezetés 

Jelen írás Marosvásárhely porszennyezettségének vizsgálata képanalízissel és lézersugaras diff-
rakcióval című dolgozat része, amellyel a szerző 2014-ben Nagyváradon, a TUDEK or-
szágos szakaszán I. díjat nyert a környezetvédelem szekcióban. A dolgozatban Marosvá-
sárhely húsz különböző helyszínéről begyűjtött levelekre lerakódott porszennyezés 
vizsgálatával a porszemek sűrűségét, méretét határoztuk meg, majd ezek segítségével 
felrajzoltuk Marosvásárhely portérképét. Az alábbiakban a kutatásban alkalmazott vizs-
gálati módszerek egy részét mutatjuk be. 

1. Porszennyezettség meghatározása digitális képanalízissel 

A képanalízis célja, hogy a képeken található objektumok jellegzetes tulajdonságait 
meghatározza, majd ezekből következtessen azok minőségi vagy mennyiségi jellemzői-
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re. Ezekből a jellemzőkből azután lehetségessé válik a képen látható objektumok értel-
mezése, a kép információtartalmának elemzése. A képanalízis teszi lehetővé például a 
műholdak által készített képek értelmezését, segítve a meteorológia, a térképészet mun-
káját, vagy éppen a röntgenfelvételek diagnosztikai vizsgálatát. 

A képanalízis jellemző feladatai a lényegkiemelés, a szegmentálás és az osztályozás. 
A képek objektumainak jellegzetes tulajdonságait szeretnék meghatározni, mint amilye-
nek az élek, az objektumok határai, a közöttük látható összefüggések. A kép részekre 
bontása után megállapíthatjuk az egyes objektumok jellemzőit, a képelemek közötti ösz-
szefüggések elemzésével pedig a kép információtartalmát nyerhetjük ki. (Sánta 2012)  

A pixelek megjelenített színét (ill. szürkeskálás értékét) az ún. LUT (look-up table) 
határozza meg. A LUT minden tárolt pixel értékhez egy megjelenítendő színt vagy 
szürkeskála értéket rendel. 

Szürkeskálás (grayscale) képek eseté-
ben a megjelenítést általában 256 szintű 
intenzitás-skálán végzik (0 – fekete, 255 
– fehér), ugyanis az emberi szem ennél 
több intenzitásszintet nem tud megkü-
lönböztetni. 

Az eljárás 

A pormintákat levelekről gyűjtöttük be 
átlátszó cellulóz ragasztószalag segítsé-
gével. A mellékelt kép három levélről 
felvett porminta szürkeárnyalati képét 
mutatja (1. ábra). 

 

 
1. ábra 

 A levelekről cellulóz szalagra vett porminta  
szürkeárnyalati képe 

 
 

 

Legelőször ezeket a mintákat azonos 
fényviszonyok között lefényképeztük, 
majd a fényképeket az Adobe Photoshop 
CS2 program segítségével szürke árnya-
latba (grayscale) konvertáltuk, és a prog-
rammal kirajzoltattuk a fényképek hisz-
togramját (ami a kép metrikusan skálá-
zott tulajdonságainak grafikus ábrázolása 
- 2. ábra). 

 
1. Módszer: Porszennyezettség meghatáro-

zása árnyalataránnyal 

 
2. ábra.  

Egy porminta hisztogramja  
a PhotoShop programban 

A hisztogramok elemzése során feltételeztük, hogy a világosabb árnyalatú pixelek 
(128–255 intervallum között) inkább a szennyezésnek felelnek meg, míg a sötétebbek 
(0–127 intervallum között) a háttérnek. A hisztogramról leolvastuk a szennyezettségnek 
megfelelő pixelszámot (128–255 intervallum), és kiszámítottuk ennek a százalékos ará-
nyát az össz-pixelszámhoz viszonyítva. 
 

2. Módszer: Porszennyezettség meghatározása a kép információtartalmának segítségével 
A kép H információtartalmát a Shannon képlettel határoztuk meg:  
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xi – az adott árnyalat (0-fekete, 255-fehér) pixelszáma 
p(xi) – az adott árnyalat előfordulási valószínűsége (gyakorisága) 
I(xi) = -log2p(xi) az egyedi információtartalom 
H = ∑I(xi) a kép információtartalma 
 
Ennek érdekében elő-

ször a hisztogramról leolvas-
tuk mind a 256 árnyalat xi 
pixelszámát, mindegyik pi-
xelszám értéket elosztottuk 
az össz-pixelszámmal, amit 
az adott árnyalat előfordulási 
valószínűségének p(xi) tekin-
tettünk. Az adatokat Excel 
táblázattal dolgoztuk fel. (3. 
ábra). A kapott eredmények 
megegyeztek az árnyalat-
aránnyal történő meghatáro-
zás eredményeivel.  

 

 
3. ábra 

A kép információtartalmának kiszámítása 

 

2. Részecskeméret meghatározása lézersugár diffrakcióval (fényelhajlással) 

A fényelhajlás (fénydiffrakció) jelensége a fény hullámtermészetének következmé-
nye, és ugyanakkor ennek döntő bizonyítéka. A fénydiffrakció a fényhullámok elhajlása 
kisméretű (a fény hullámhosszával összemérhető) akadályok mellett vagy réseken törté-
nő áthaladásuk során. 

Monokromatikus fényt bocsátva porszemcsékre, a távolabb elhelyezett felfogó-
ernyőn a beeső fényfolt körül a porszemcséknek megfelelő háló alakul ki (4. ábra). 

 
A kiválasztott pormintákat zöld 

fényű (λ = 532nm-es hullámhosz-
szú) lézerrel világítottunk át, és egy 
70x100cm2 területű kartonra vetí-
tettük a megvilágítás során keletke-
zett diffrakciós képet. A résen leját-
szódó diffrakció képletének a segít-
ségével meghatároztuk a porré-
szecskék méretét:  
d = λ L/i, ahol d – a részecskemé-
ret, L – tárgy-ernyő távolság, λ – 
hullámhossz, i – az első rendű ma-
ximumtávolság. 

 
4. ábra 

A pormintás lemezzel kialakított  
lézersugár-diffrakciós kép 

A képet a PhotoShop CS2 programmal szürkeárnyalatra változtattuk, majd a diffrakciós 
maximumtól 10 cm távolságig, minden 0,5cm szakaszon, azonos téglalapba foglalt pixelek 
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átlagos intenzitását ábrázoltuk a távolság függvényében. Az így kapott diffrakciós kép első 
rendű maximumtávolságával meghatároztuk a porszemcsék méretét: (5. ábra). 

 

 
5. ábra. A diffrakciós kép feldolgozása Excel táblázattal 
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Tények, érdekességek az informatika világából 

Számítógépes Murphy 

 Az átlagember úgy gondolja, hogy ami nem romlik el, azt nem kell megjavítani. 
A mérnök úgy gondolja, hogy ami nem romlik el, az nem is tud eleget. 

 A káromkodás az egyetlen nyelv, amelyet mindegyik programozó tökéletesen ért 
és beszél. 
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