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Rozdział 1

Wstęp

Tematyka niniejszej pracy w ogólności dotyczy przetwarzania cyfrowych obrazów 
medycznych. Zawiera przegląd metod i algorytmów stosowanych przy pracy ze 
zbiorami danych o różnych modalnościach, jak również prezentuje istniejące problemy, 
które pozostają aktualnymi zagadnieniami badawczymi. Kolejną część pracy stanowi 
prezentacja kilku nowych metod mogących znaleźć zastosowanie w dziedzinach 
zajmujących się segmentacją, rekonstrukcją oraz wizualizacją obrazów medycznych 
uzyskiwanych przy pomocy coraz to nowszych technologii akwizycji. Główną część pracy 
stanowi autorska propozycja metody rekonstrukcji 4D (3D+czas) pracy lewej komory 
serca na podstawie obrazów ultrasonograficznych.

1.1. Cel i teza pracy

Celem niniejszej pracy jest opracowanie metody umożliwiającej dokładną rekonstrukcję 
ruchu lewej komory serca na podstawie obrazów ultrasonograficznych 4D.

Opracowanie kilka lat temu w pełni trójwymiarowej głowicy ultrasonograficznej 
stanowiło duży przełom w obrazowaniu USG. Od tego czasu urządzenia korzystające z tej 
technologii stawały się coraz szybsze i pozwalały na akwizycję obrazu z coraz większą 
rozdzielczością. Możliwe stało się obrazowanie nie tylko trójwymiarowych struktur 
anatomicznych, ale także uchwycenie ruchu tychże struktur i zapisaniu ich na nośniku 
danych. W niniejszej pracy podejmowany jest problem detekcji i analizy ruchu serca, 
a konkretnie jego lewej komory. W literaturze zaproponowano wiele podejść do opisu 
ruchu serca na podstawie sekwencji czasowej obrazów 2D, jednakże dokładny opis, który 
pozwoliłby na dokonanie analizy ilościowej jak i precyzyjną przestrzenną lokalizację,

1
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umożliwiły dopiero urządzenia obrazowania 4D. Przy opracowywaniu rekonstrukcji 
na podstawie zdjęć ultrasonograficznych podstawowymi problemami są kłopotliwe do 
zlokalizowania krawędzie struktur anatomicznych oraz szum stanowiący nieodłączną część 
obrazu. W literaturze dotyczącej rekonstrukcji ruchu serca przy użyciu przestrzennych 
obrazów echokardiograficznych proponowano różne metody aby radzić sobie z tymi 
utrudnieniami. Najczęściej szum usuwano przy zastosowaniu filtracji medianowej, a 
w ostatnich latach coraz popularniejsze stawały się modyfikacje anizotropowej dyfuzji. 
Z problemem detekcji struktur obrazu łączyły się dwa zagadnienia: segmentacji oraz 
detekcji ruchu. Opracowano metody wyodrębniania struktur serca, które opierały się 
na metodzie optycznych przepływów [Duan05], progowanie i metodę detekcji krawędzi 
akustycznej [SNWFM99], coraz częściej zaczęto stosować również metody deformacyjne. 
Pierwsze rekonstrukcje ruchu bazowały na serii segmentacji na poszczególnych klatkach, 
nie uwzględniając spójności czasowej danych, co nie dawało możliwości analizy 
ilościowej przemieszczeń materii. W innym podejściu wykorzystywane były uproszczone 
modele parametryczne (zdeformowana elipsoida). Modele te były następnie doginane 
do poszczególnych klatek czasowych tak, by mogły oddawać zmienność pracującej 
komory serca. Stosowano również metody atlasowe polegające na dopasowywaniu 
sekwencji obrazów do sekwencji modelowej. Podejścia takie zapewniały szybki czas 
uzyskania rekonstrukcji, jednakże zastosowane uproszczenia powodowały zatracanie 
indywidualnych cech pracującej komory. Szczególnie w przypadkach patologicznych, 
znacznie odbiegających od przypadku modelowego, taka metodologia mogła prowadzić 
do uzyskania błędnych rekonstrukcji. Detekcja ruchu w 3D odbywała się często jedynie 
wzdłuż wektorów normalnych do wysegmentowanych powierzchni, co pomimo działania 
algorytmu w czasie zbliżonym do rzeczywistego nie dawało możliwości detekcji ruchu 
innego niż w kierunku normalnym. Obecnie dostarczane z urządzeniami USG 4D 
oprogramowanie bazuje właśnie na takich uproszczonych modelach, które pomimo bardzo 
szybkiego czasu wykonywania rekonstrukcji nie dają rezultatów zadawalających lekarzy.

Po przeanalizowaniu obecnego stanu literatury, a także po uwzględnieniu uwag lekarzy 
kardiologów na temat niedoskonałości dostępnego oprogramowania zrodziła się koncepcja 
opracowania nowego podejścia, w którym nadrzędną wartością będzie jakość wykonywanej 
rekonstrukcji.
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Teza pracy:

Przy obecnym stanie urządzeń obrazowania ultrasonograficznego możliwe jest 
opracowanie techniki, która pozwoli na dokładne odtworzenie przestrzennego ruchu oraz 
analizy ilościowej i jakościowej kurczliwości lewej komory serca.

1.2. Struktura pracy

Rozdział 2 stanowi przegląd obecnie stosowanych metod akwizycji obrazów medycznych. 
Zostały w nim ukazane fizyczne podstawy działania najpopularniejszych urządzeń 
służących do pozyskiwania takich danych wraz z zakresem zastosowań w diagnostyce 
lekarskiej. Oprócz podstawowej charakterystyki powyższych modalności zwrócono uwagę 
na związane z nimi problemy i ich ograniczenia. Przedstawiono także zadania stojące 
przed badaczami, których celem jest zwiększenie zakresu zastosowań i jakości informacji 
uzyskiwanych z przetworzonych obrazów.

W rozdziale 3 przedstawione zostały popularne metody poprawy jakości obrazów. 
Szczególną uwagę zwrócono na wady i zalety poszczególnych metod oraz możliwe 
zastosowania. Kolejny rozdział ukazuje problematykę związaną z wyodrębnianiem 
interesujących struktur z obrazów. Przedstawiono przegląd różnych podejść do tematyki 
segmentacji ukazując szerokie spektrum ich zastosowań.

Rozdział 5 dotyczy tematyki dopasowywania obrazów. W tej części pracy 
zawarty został przegląd najpopularniejszych metod stosowanych do korelacji obrazów. 
Przedstawione zostały różne funkcje podobieństwa, przekształcenia geometryczne, metody 
interpolacji oraz metody optymalizacji. W kolejnych trzech rozdziałach zostały zawarte 
autorskie wyniki prac związanych z obrazami medycznymi.

Następne dwa rozdziały zawierają autorskie przykłady zastosowań algorytmów 
dopasowania do segmentacji i wizualizacji obrazów medycznych. W rozdziale 6 
przedstawiony został problem automatycznego doboru progów mogących służyć do 
bardziej złożonych metod segmentacyjnych bądź wizualizacyjnych. Oprócz propozycji 
algorytmu opisano również jego zastosowanie do generowania barwnych palet służących 
do wizualizacji obrazów medycznych. W rozdziale 7 zaprezentowany został rodzaj 
metody segmentacji obrazów wielomodalnych. Ukazana w tej części pracy metodologia 
prezentuje podejście do tematu efektywnej segmentacji obrazów o wysokiej rozdzielczości 
przy pomocy zbiorów o innych modalnościach z niską jakością detali.

Rozdział 8 stanowiący najistotniejszą część pracy, zawiera oryginalne wyniki 
otrzymane dla rekonstrukcji ruchu pracy serca na podstawie czasowych danych
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ultrasonograficznych. W skład zaproponowanej metody wchodzą: metoda filtracji 4D, 
autorska metoda uśredniania czasowego oparta na nieliniowej deformacji, rekonstrukcja 
zmiennego w czasie wektorowego pola opisującego ruch całej materii oraz segmentacja 
wnętrza lewej komory serca. Otrzymane wyniki zaprezentowane zostały przy 
pomocy różnorodnych metod wizualizacji dostosowanych do potrzeb określonych przez 
kardiologów, a także przy pomocy opisu ilościowego (przy pomocy wielkości opisanych w 
dodatku A). W ostatniej części rozdziału zamieszczono krótki komentarz kardiologiczny 
przygotowany na podstawie uzyskanych w pracy wyników.

Rozdział 9 zawiera ocenę jakości działania algorytmu detekcji ruchu z poprzedniego 
rozdziału. Została tu zaproponowana metodologia zasymulowania ruchu lewej komory 
przy użyciu sztucznie wygenerowanych danych. Analizę jakości przeprowadzono na kilka 
sposobów (zarówno ilościowych jak i jakościowych) umożliwiających dokładną ocenę 
zaproponowanych w pracy rozwiązań.

Ostatni rozdział pracy zawiera krótkie podsumowanie wykonanych badań oraz plany 
dalszych prac.



Rozdział 2

Modalności obrazowania medycznego

Najnowsze osiągnięcia w dziedzinie obrazowania medycznego pozwalają na ukazywanie 
informacji zarówno o anatomii, jak również o funkcjonowaniu i metabolizmie organizmu. 
Dostępne obecnie techniki akwizycji obrazów można podzielić na te, które używają 
promieniowania jonizującego (bazujące na promieniach X (tomografia komputerowa, 
angiografia, fluoroskopia, mammografia) oraz korzystające z izotopów promieniotwórczych 
np. PET, SPECT) i te które go nie używają (np. MRI, ultrasonografia ). Techniki te 
wykorzystują różne zjawiska fizyczne, co prowadzi do tego, iż uzyskiwane obrazy mają 
różne rozdzielczości i odmienny stosunek właściwej informacji do szumu, co przekłada 
się w bezpośredni sposób na zróżnicowanie ich jakości. Ta różnorodność wymaga 
opracowywania algorytmów przetwarzania dedykowanych dla konkretnych modalności w 
taki sposób, aby informacje zawarte w zbiorach stały się bardziej czytelne i przydatne w 
pracy lekarzy. W rozdziale tym opisano kilka najpopularniejszych modalności obrazów 
medycznych.

2.1. Tomografia komputerowa

Technika tomografii komputerowej (ang. CT - Computed Tomography) jest techniką 
obrazowania wykorzystującą rentgenowskie promienie RTG (zwane również promieniami 
X). Obrazy powstające przy jej użyciu ukazują różnice w gęstości analizowanych struktur. 
W celu otrzymania zdjęcia rentgenowskiej tomografii urządzenie dokonuje pomiaru 
natężenia wiązki promieniowania po przejściu przez badany narząd. Promienie X 
przechodząc przez materię o różnej gęstości są w różny sposób absorbowane i rozpraszane 
co powoduje osłabienie natężenia wiązki, które wyrażone jest wzorem:

I = Ioe~p,d (2.1)

5
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gdzie I jest natężeniem promieniowania po przejściu przez tkankę, Io stanowi natężenie 
wiązki wysyłanej przez urządzenie, // jest całkowitym liniowym współczynnikiem 
absorpcji tkanki, natomiast d stanowi grubość poddanej działaniu promieni RTG 
tkanki. Źródło promieniowania w tomografie stanowi poruszająca się po okręgu 
dookoła pacjenta lampa rentgenowska emitująca doskonale skolimowaną wiązkę promieni 
RTG. Detektory promieniowania (fotopowielacze), zbierają informacje o natężeniu 
wiązki po przejściu przez materię. Urządzenia wykrywające promieniowanie mogą 
być w zależności od konstrukcji tomografu umieszczone na stałe na okręgu, bądź 
też mniejsza ich ilość może być ułożona na łuku i poruszać się wraz z emiterem 
promieniowania. Zebrane wielkości natężeń, wyrażonych przy pomocy tzw. skali 
Hounsfielda [Hounsfield80] (która określa współczynniki osłabienia liniowego względem 
współczynnika osłabienia dla wody i przyjmuje zakres wartości od -1000 dla powietrza do 
+1000 dla najgęstszych struktur kostnych), służą do cyfrowej rekonstrukcji pojedynczego, 
cienkiego dwuwymiarowego przekroju analizowanej materii. Z zestawu takich przekrojów 
można dokonać rekonstrukcji trójwymiarowej. Problem z rekonstrukcją może pojawić się 
w przypadku gdy w organizmie umieszczone są materiały o bardzo wysokiej gęstości (np. 
metalowe plomby w zębach). Wartości współczynników w skali Hounsfielda dla takich 
materiałów znacznie odbiegają od zakresu, w którym znajdują się tkanki organiczne, co 
prowadzi do problemów numerycznych, w których efekcie na zrekonstruowanym obrazie 
pojawiają się artefakty w postaci promienistych rozbłysków dookoła ciała obcego.

Obrazy uzyskane przy pomocy tomografu komputerowego charakteryzują się bardzo 
wysokim kontrastem i bardzo wysoką (w porównaniu z innymi modalnościami) 
rozdzielczością przestrzenną. Nowoczesne tomografy spiralne umożliwiają uzyskanie 
rozdzielczości niemalże izotropowych (gdzie rozmiary pojedynczego woksela (odpowiednik 
piksela w 3D, charakteryzowany przez jednostkę objętości) wynoszą 0.5mm x 0.5mm x 
0.6mm). Urządzenia takie potrafią podczas pojedynczego obrotu trwającego nawet 
poniżej 0.5 sekundy zebrać naraz 12-16 przekrojów. Tak szybki pomiar, oprócz znacznej 
poprawy jakości wygenerowanych obrazów (im krótszy czas badania tym mniejsze 
prawdopodobieństwo, iż pacjent się poruszy), niesie za sobą znacznie skrócony czas 
całości badania. Jeśli dodać, że najnowsze detektory są w stanie wykrywać śladowe 
wręcz ilości promieniowania (można emitować wiązki o małym natężeniu) powoduje, iż 
ilość szkodliwego promieniowania jonizującego na jaką narażony jest pacjent podczas 
całego badania jest minimalna. Ma to niebagatelne znaczenie jeśli chodzi o zdrowie i 
bezpieczeństwo pacjentów.
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2.2. Magnetyczny rezonans jądrowy

Rezonans magnetyczny (ang. Magnetic Resonance Imaging - MRI) jest procedurą 
diagnostyczną, która wykorzystuje silne magnesy, stałe i zmienne pola magnetyczne i 
generatory wysokiej częstotliwości, w celu uzyskania szczegółowych obrazów organów 
wewnętrznych organizmu. Idea rezonansu magnetycznego wywodzi się z faktu, iż 
jądra atomów wodoru (protony) posiadają moment magnetyczny. Ponieważ wodór jest 
składnikiem wody i tkanek miękkich jest ona często wykorzystywana przy badaniach 
mózgu, serca, wątroby, trzustki itp.

Podczas badania MRI pacjent umieszczany jest w silnym, jednorodnym, 
statycznym polu magnetycznym. Występuje wtedy oddziaływanie pomiędzy momentem 
magnetycznym protonu i zewnętrznym polem magnetycznym. Dipol magnetyczny 
wykonuje precesję w polu magnetycznym z częstością wyrażoną wzorem:

ćjo — 7 ' (2.2)

gdzie cj0 jest częstością Larmora, która proporcjonalna jest do natężenia zewnętrznego pola 
magnetycznego Bo , natomiast 7 jest to stałą, nazywaną czynnikiem żyromagnetycznym. 
Stosunek wielkości 01$/B$ jest charakterystyczny dla danego jądra atomowego i 
w przypadku jądra wodoru stosunek ten wynosi 42.58 MHz/tesla. Częstość ta 
wykorzystywana jest w celu rejestracji sygnału rezonansu. W urządzeniu odbiorczym 
indukowany jest sygnał rezonansu magnetycznego. Tkanki o dużej zawartości wody 
takie jak np. istota szara mózgu, dają bardzo silny sygnał. Tkanki zawierające mało 
wodoru, takie jak kości, będą indukowały słaby sygnał, więc technika ta nie nadaje się do 
obrazowania struktur kostnych. Do rekonstrukcji obrazów MR wykorzystuje się pomiar 
tzw. czasów relaksacji 21 (relaksacja spin-sieć) i 21 (relaksacja spin - spin). Obrazy 
MRI PD (ang. proton density) umożliwiają wizualizację rozkładu gęstości protonów w 
organizmie.

Obrazy wytworzone za pomocą rezonansu magnetycznego mają niższą rozdzielczość 
w porównaniu do obrazów CT. Rozmiary woksela w typowym badaniu MRI wynoszą 
(0.5 — 1.0mm) x (0.5 — l.Omm) x (2.0 — 5.0)mm. W obrazach MRI występuje problem 
z niejednoznacznością przynależności wokseli (ang. partial rolume effect) do konkretnych 
tkanek, co często prowadzi do trudności przy wyodrębnianiu (segmentacji) poszczególnych 
struktur.
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2.3. Pozytonowa tomografia emisyjna

Pozytonowa tomografia komputerowa (ang Positron Emission Tomography - PET) jest 
nieinwazyjną techniką obrazowania medycznego, która w przeciwieństwie do modalności 
MRI i CT obrazują nie struktury anatomiczne, a aktywność metaboliczną organizmu. 
Pozwala ona na wykrywanie zmian w funkcjonowaniu narządów, które często poprzedzają 
zmiany strukturalne możliwe do wykrycia przy wykorzystaniu tradycyjnych metod 
obrazowania. Technika PET należy do metod tzw. medycyny nuklearnej w której 
wykorzystywane są izotopy promieniotwórcze. W omawianej metodzie używane są 
promieniotwórcze jądra emitujące pozytony. Pozytony są cząstkami o takiej samej masie 
jak elektrony, ale posiadają ładunek dodatni. W organizmie przebywają krótką drogę 
(1-2 mm) nim nastąpi kolizja z elektronem. Następuje gwałtowna reakcja pozytonu z 
elektronem (anihilacja) w wyniku której znikają obie cząstki i powstają dwa fotony, każdy 
posiadający energię 511keV. Fotony te zostają wyemitowane w dokładnie przeciwnych 
kierunkach, co umożliwia łatwą identyfikację miejsca anihilacji przy użyciu detektorów 
rozmieszczonych dookoła pacjenta. W praktyce najczęściej stosowane źródła pozytonów 
to izotopy: 11C , 13JV , 15O i 18F. W diagnostyce PET głównym problemem jest 
otrzymywanie odpowiednich izotopów. Najczęściej otrzymywane są one w cyklotronach, 
a czasy życia takich izotopów nie są długie (np. połowiczny czas życia dla 15O wynosi 
2 minuty, a dla 18F około 110 minut). Wadą tego typu badania jest bardzo niska 
rozdzielczość uzyskanych obrazów (rozmiary woksela 2.5mm x 2.5mm x 3.5mm).

Obrazowanie PET jest nieocenione przy wykrywaniu nowotworów. Pozwala ono 
również na określenie żywotności takich organów jak serce, co umożliwia wspomóc 
diagnozę i podjęcie szybkiej decyzji, czy pacjent jest kandydatem do zabiegu wszczepienia 
bypass-ów, czy też należy przeprowadzić transplantację serca.

2.4. Tomografia emisyjna pojedynczego fotonu

SPECT (ang. Single-Photon Emission Tomography) to kolejny przedstawiciel medycyny 
nuklearnej. W przypadku tej metody radioaktywny izotop zostaje wprowadzony do 
organizmu (podobnie jak w przypadku PET). Przestrzenny rozkład radioaktywnego 
czynnika wewnątrz badanego organu może zostać zobrazowany dzięki detekcji wysyłanego 
przez niego promieniowania 7. Promieniowanie to może zostać zarejestrowane przez 
odpowiednie urządzenie odbiorcze. Najczęściej jest to kamera gamma, zwana także 
kamerą scyntylacyjną. Wysyłane przez pierwiastek promieniotwórczy promienie 7 
absorbowane są w scyntylatorze, który stanowi kryształ świecący światłem widzialnym
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w momencie absorpcji gamma. Wytworzone światło trafia do fotopowielacza, gdzie jest 
konwertowane na elektrony, wzmacniane w końcowej fazie dające sygnał elektryczny. W 
urządzeniu SPECT wykorzystywana jest prosta kamera gamma, obracająca się wokół ciała 
pacjenta. Liczba urządzeń do detekcji promieniowania w przypadku tego badania wynosi 
tylko 1 lub 3. W przypadku badania PET może występować nawet 500 detektorów. Fakt 
ten przekłada się bezpośrednio na jakość otrzymanych obrazów. Rozdzielczość badań 
SPECT jest do kilku razy gorsza od obrazów PET (typowe rozmiary woksela wynoszą 
4.5mra x 4.5mm x 8.0mm).

W diagnostyce SPECT wykorzystuje się metastabilne radioizotopy technetu 99mTc 
(badanie przeprowadzane jest po 2-4 godzinach od wstrzyknięciu preparatu), galu 67 Ga 
(badania po dwóch dniach od wstrzyknięcia preparatu) oraz wiele innych izotopów. 
Badania te wykorzystywane są do detekcji fizjologicznych funkcji organizmu i stosowane 
są głównie do analizy mózgu i serca.

2.5. Ultrasonografia

Ultrasonografia (USG) jest techniką obrazowania wykorzystującą ultradźwięki (ang. 
Ultrasound - US) - fale dźwiękowe o wysokich (f > 20000Hz) częstotliwościach. Idea badań 
przy pomocy ultradźwięków wywodzi się z faktu, iż takie fale napotykając na swojej drodze 
przeszkody ulegają odbiciu (jak również rozproszeniu i absorpcji). Odbite fale dźwiękowe 
(tzw. echo) mogą zostać wykryte i ich natężenie może zostać zmierzone. W ramach tego 
typu badania wyróżnia się trzy podstawowe metody akwizycji. W pierwszej, najprostszej 
metodzie zwanej amplitudową (A-mode) głowica emituje fale dźwiękowe pulsacyjnie. Po 
każdorazowym wyemitowaniu sygnału używana jest jako detektor odbitych fal. Umożliwia 
to pomiar natężenia sygnału odbitego od tkanek jako funkcji głębokości.

W drugiej metodzie (B-mode) w celu wytworzenia obrazu 2D stosuje się strumień 
ultradźwięków zmieniający swe położenie („przemiatający” określony zakres kątowy) w 
czasie wykonywania zapisu. Położenie (we współrzędnych biegunowych) każdej jasności 
wytworzonego obrazu jest uzależnione od opóźnienia pomiędzy wyemitowaniem impulsu 
a powrotem echa (r) oraz pozycją odbiorczego elementu przetwornika głowicy (ę>). 
Trzecia metoda (M-mode) umożliwia obrazowanie poruszającej się materii poprzez szybkie 
powtarzanie skanów płaszczyznowych.

Dopplerowska ultrasonografia opiera się na efekcie Dopplera wykorzystując detekcję 
zmian w częstotliwości fal odbitych od poruszających się komórek (odbite częstotliwości 
wzrastają gdy obiekty poruszają się w kierunku głowicy US, a maleją gdy obiekty 
się oddalają). Ten sposób akwizycji umożliwia obrazowanie rozkładu prędkości
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przemieszczających się struktur anatomicznych.
Głównym problemem z danymi USG jest ich niska jakość. Oprócz niskiej rozdzielczości 

danych wysoka zawartość szumów dodatkowo je degraduje. Obraz trójwymiarowy można 
uzyskać ze złożenia projekcji 2D różniących się kątem ustawienia głowicy (konieczne jest 
także zastosowanie urządzenia rejestrującego przestrzenne położenie i orientację głowicy). 
Jednakże jakość takiego obrazu może prowadzić do zafałszowanych odwzorowań. Istnieje 
także możliwość uzyskania obrazu 3D cyklicznie poruszającego się obiektu. W przypadku 
serca można w tym celu również zbierać skany 2D w dłuższym okresie czasu dodatkowo 
rejestrując sygnał elektrokardiografu. Tak pozyskane dane pozwalają na rekonstrukcję 
poruszających się struktur 3D, jednakże jakość takich danych praktycznie uniemożliwia 
wyciąganie wniosków ilościowych odnośnie analizowanych struktur.

W ostatnich latach zaczęto budować specjalne urządzenia służące do akwizycji obrazów 
3D (w szczególności dedykowane do akwizycji obrazów pracy serca) przy wykorzystaniu 
ultradźwięków. Głowica takiego nowoczesnego urządzenia składająca się z zestawu głowic 
2D i umożliwia przechwycenie przestrzennego obrazu bijącego serca w ciągu zaledwie 
czterech cykli jego pracy [Duan05]. Dzięki zastosowaniu tej techniki otrzymuje się obrazy 
o wyższej niż dotychczas rozdzielczości, a co za tym idzie o lepszej jakości. Daje to znacznie 
większe możliwości wykorzystania takich danych do rekonstrukcji pracy serca, zwiększając 
w sposób znaczący walory diagnostyczne urządzeń opartych na ultradźwiękach. W 
niniejszej pracy wykorzystano dane ultrasonograficzne 4D o izotropowej wielkości wokseli 
((lmm)3) pozyskane za pomocą urządzenia SONOS 7500 (Philips Medical Systems, Inc., 
Andover, MA).

Ultrasonografy umożliwiające akwizycję 4D (3D+czas) posiadają kilka bardzo 
istotnych zalet, przemawiających na ich korzyść w porównaniu z innymi popularnymi 
modalnościami. Po pierwsze, istotny jest fakt iż, inne urządzenia umożliwiające 
przestrzenną akwizycję ruchomych obrazów stanowią najnowsze osiągnięcia techniki 
i ich dostępność w Polsce jest ograniczona. Cena samego badania USG jest 
nieporównywalnie niższa do innych stosowanych metod, co szczególnie w polskich realiach 
może mieć kluczowe znaczenie. Poza aspektem finansowym najistotniejszym argumentem 
przemawiającym za aparatami USG jest fakt, iż są one urządzeniami mobilnymi, które 
można łatwo przetransportować do łóżka pacjenta. W przypadku badań CT czy MRI 
pacjent musi zostać przewieziony do pomieszczenia, w którym znajduje się urządzenie i 
zostać ułożony na specjalnym łóżku będącym jego częścią, co w przypadku pacjentów z 
pewnymi schorzeniami jest po prostu nie możliwe, wręcz może zagrażać ich życiu.



Rozdział 3

Metody poprawy jakości obrazów

Obrazy cyfrowe mogą być pozyskiwane są przy pomocy urządzeń próbkujących realne 
źródła z wykorzystaniem różnego typu sensorów. W każdym kroku procesu akwizycji 
występują losowe wahania wartościach odczytanych próbek. Takie zmiany degradujące 
obraz nazywane są szumem. Własności szumów przy każdej próbie akwizycji ulegają 
pewnym zmianom, jednakże można wyróżnić trzy rodzaje najczęściej spotykane przy 
analizie obrazów cyfrowych: szum addytywny, szum multiplikatywny oraz szum 
impulsowy. Do opisu obrazów najczęściej używa się funkcji, której argumentami są 
współrzędne punktów, a wartości reprezentują intensywności (zwane również w tej 
pracy jasnościami i odcieniami szarości) obrazu. Przyjmujemy, iż idealny obraz jest 
reprezentowany przez funkcję szum przez n(x, y), a zaszumiony obraz opisuje
funkcja Obraz zaszumiony addytywnie definiowany jest wzorem:

J(x, y) = f(x, y) + n(x, y) (3.1)

Taki szum jest niezależny od wartości punktów obrazu oryginalnego. Zazwyczaj rozkład 
jego wartości jest symetryczny względem zera, co w efekcie nie powoduje zmiany 
średniej wartości intensywności obrazu. Model szumu addytywnego dobrze opisuje szum 
powstający przy użyciu sensorów optoelektronicznych [Pitas95]. Szum multiplikatywny 
zależy od wartości oryginalnej piksela [KSSC87]. Obraz zanieczyszczony takim rodzajem 
szumu w najprostszej postaci można wyrazić jako:

= f(x,y) + n(x,y)f(x,y) (3.2)

Model ten dobrze opisuje szum powstający na kliszy fotograficznej [Jain89]. Trzeci 
rodzaj szumu zwany impulsowym charakteryzuje się tym, iż wartości intensywności 
poszczególnych pikseli są zmieniane całkowicie, bądź nie są zmieniane wcale, z pewnym 
prawdopodobieństwem p :

11
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n(rr, y) z prawdopodobiestwem p
f(x,y z prawodopodobiestwem 1 — p

Jeżeli n(&, y) będzie przyjmowało tylko wartości ekstremalne [0, max] to otrzymamy 
szum typu sól i pieprz. Szumy tego typu najczęściej powstają przy błędach przy 
przesyłaniu danych z urządzenia akwizycyjnego. Na rysunku 3.1 zostały zaprezentowane 
przykłady obrazów zawierającymi opisane powyżej rodzaje szumów.

Funkcje n(rr,y) opisujące szum w większości przypadków nie zależą od położenia. 
Szum teoretycznie może mieć dowolną postać, jednakże pewne modele matematyczne 
dobrze opisują szumy otrzymywane w praktyce. Do modelowania szumu addytywnego 
najczęściej używane są rozkłady Gaussa i Laplace’a [JRH93]. Typowy szum impulsowy 
natomiast dobrze opisuje rozkład jednorodny. Do usuwania szumów stosuje się wiele 
zróżnicowanych metod. Większość z tych metod w celu wyznaczenia pojedynczego 
odszumionego punktu bierze pod uwagę jedynie jego najbliższe geometryczne otoczenie. 
Jeżeli mamy do dyspozycji N obrazów gi(x, y) przedstawiających ten sam obiekt na 
jednakowej scenie możemy rozważać otoczenie czasowe. Można wtedy zastosować 
uśrednianie czasowe (ang. temporal averaging):

1 N
f(x,y) = — ^2gi(x,y) (3.4)

i=l

Można powiedzieć, że takie filtrowanie stanowi przypadek idealny, niestety bardzo rzadko 
dysponujemy zestawem obrazów idealnie skorelowanych i przedstawiających tą samą

Rysunek 3.1: Różne rodzaje zaszumienia: 
addytywnym (20% o rozkładzie normalnym : 
(c) obraz z szumem multiplikatywnym (20% ( 
7, 41), (d) obraz z szumem impulsowym (20%

c d

(a) obraz oryginalny (b) obraz z szumem 
s a = 0,2 * Maxlntensity, RMSE = 9, 72), 
> rozkładzie normalnym z a = 1.0, RMSE = 
o rozkładzie jednorodnym, RMSE = 70, 81)
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scenę. W niniejszym rozdziale opisane zostały najczęściej stosowane algorytmy usuwające 
szumy z obrazów.

Jeżeli dysponujemy zarówno obrazem oryginalnym jak i zaszumionym możliwe staje się 
określenie ilościowe degradacji wprowadzonej przez szum. Najpopularniejszą miarą jest 
miara błędu średnio-kwadratowego (RMSE - ang. root mean sąuared error [GW92]), 
która dla obrazów o rozmiarach (X, Y} zdefiniowana jest wzorem:

RMSE =
x=l y=l

(3-5)

W przypadku obrazu zawierającego szum o zerowej wartości średniej i rozkładzie Gaussa, 
porównanie go z obrazem oryginalnym za pomocą tejże miary daje w wyniku odchylenie 
standardowe szumu.

Druga popularna miara PSNR [RJ91] (ang. peak signal to noise ratio) wyrażająca 
się w decybelach jest zdefiniowana na podstawie miary RMSE\

PSNR=m°^(^fyB
gdzie Imax jest maksymalną możliwą intensywnością piksela.

(3-6)

3.1. Filtry liniowe

Najprostszym filtrem odszumiającym uwzględniającym otoczenie geometryczne danego 
punktu jest filtr uśredniający. Najczęściej spotykanym filtrem tego typu jest filtr, w 
którym następuje uśrednienie punktów z kwadratowego otoczenia o wielkości 3x3 (ang. 
box filter) [McDonnell81]. W takim rozwiązaniu każdy punkt z otoczenia wnosi taki 
sam wkład do wartości końcowej intensywności. Działanie tego filtru jest podobne do 
uśredniania czasowego, z tą istotną zmianą, iż kolejne próbki wartości tego samego punktu 
przybliżane są wartościami z jego sąsiedztwa. Takie podejście działa dobrze jedynie dla 
obrazów o jednorodnych obszarach z addytywnym szumem. W obrazach rzeczywistych, 
oprócz usuwania szumu, obraz jest degradowany - krawędzie struktur są rozmywane tak 
samo jak szum, gdzie w(x, y) stanowi macierz kwadratową (zwana maską, bądź też oknem) 
o wielkości (2N + 1) x (2N + 1) zawierającą wagi dla poszczególnych punktów otoczenia. 
Suma wielkości wagowych w macierzy jest równa jedności, jednakże w literaturze maski 
filtrów najczęściej wyrażane są przy użyciu liczb całkowitych. Trzeba wtedy zastosować 
współczynnik normalizacyjny równy sumie wszystkich całkowitych wag (należy podzielić 
przez tą wartość otrzymaną wartość intensywności). Taki typ filtrowania nazywany jest
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splotem, bądź konwolucją (ang. convolution filtering). Filtry odszumiające sformułowane 
jako splot w centralnym punkcie maski zawierają największą wartość. Pozostałe wagi 
można traktować jako wielkość proporcjonalną do prawdopodobieństwa, że dany punkt 
jest związany z punktem centralnym. Najczęściej wykorzystywanym filtrem liniowym do 
usuwania szumów obrazu jest filtr Gaussa. W przypadku 2D funkcja Gaussa wyraża się 
wzorem:

g{x,y)
1 *2+a2

..r----- -e 2a2
y/^Tra2

(3-7)

gdzie a jest odchyleniem standardowym.
Filtr ten ma znaczącą przewagę nad zwykłym filtrem uśredniającym, z uwagi na 

lepsze usuwanie szumu przy mniejszym rozmyciu struktur obrazu. Na rysunku 3.2 
zaprezentowano działanie liniowego filtru Gaussa na różne rodzaje szumu. Jedynie 
dla szumu addytywnego efekt może zostać zaakceptowany, w pozostałych przypadkach 
rozmycie nie usuwa szumu, w zamian degradując całość dostępnej informacji.

Wszystkie liniowe filtry będą rozmywać obraz degradując ostrość szczegółów w nim 
zawartych. Im większe analizowane otoczenie tym efekt rozmycia silniejszy.

3.2. Filtry nieliniowe

W przypadkach, gdy filtry liniowe dają niezadawalające rezultaty, w celu poprawy jakości 
obrazów źródłowych stosuje się przekształcenia będące nieliniową kombinacją próbek

a b c

Rysunek 3.2: Próba zastosowania filtru Gaussa (er = 1.4) w celu poprawy jakości obrazu 
zaszumionego: (a) addytywnie(RM,S£' = 5,71), (b) multiplikatywnie (RMSE = 5,11), 
(c) impulsowo {RMSE = 26,01)(oryginalne obrazy znajdują się na rysunku 3.1).
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wejściowych. Poniżej opisano kilka rodzajów często stosowanych filtrów nieliniowych.

3.2.1. Filtry medianowe

Odmienne podejście do problemu usuwania szumów prezentują filtry pracujące na 
uszeregowanych danych (ang. rank filters). Co prawda pracują one w oparciu o najbliższe 
otoczenie danego piksela podobnie jak filtry liniowe, jednakże o wartości przefiltrowanego 
punktu nie decyduje średnia ważona otoczenia. W tym przypadku wartość ostateczna 
ustalana jest na podstawie porównania wartości rozważanego oryginalnego punktu z 
wszystkimi punktami otoczenia. Dobór wartości na podstawie uszeregowanego zbioru 
stanowi dobrą metodę poprawy odporności na błędy statystyczne w porównaniu z 
tradycyjnymi kalkulacjami (takimi jak np. średnia) [MR74]. Filtry te w swojej 
formie podstawowej mają pewną istotną własność - nie wprowadzają nowych wartości 
intensywności do obrazu.

Najprostszym filtrem pracującym na uszeregowanych danych służącym do 
odszumiania danych jest filtr medianowy (ang. median filter) [Tukey71]. Zasada 
jego działania polega na posortowaniu wartości intensywności należących do 
otoczenia analizowanego punktu i ustawienie finalnej wartości piksela na wartość 
środkową (medianę). W porównaniu z filtrem uśredniającym, którego zadaniem 
jest minimalizowanie średniego błędu kwadratowego, filtr medianowy minimalizuje 
bezwzględny błąd. Jeżeli wartości intensywności punktów analizowanego otoczenia 
są jednorodne z dodatkiem addytywnego i symetrycznego szumu, średnia i mediana 
dają zbliżone wartości wynikowe. Jeżeli natomiast obraz zostanie zanieczyszczony 
szumem impulsowym mediana otoczenia pozwala na całkowite usunięcie punktów o 
ekstremalnych wartościach intensywności. Aby filtr działał poprawnie ilość zaszumionych 
punktów otoczenia musi być mniejsza niż 50%, gdyż w przeciwnym wypadku wartości 
wybierane jako wynikowe będą wartościami ekstremalnymi, co prowadzić może do istotnej 
degradacji obrazu. Inna istotna własność tego filtru ujawnia się w sytuacji, gdy 
rozważane otoczenie zawiera dwa odmienne pod względem rozkładu jasności obszary 
obrazu. Mediana wybiera zawsze wartość piksela należącą do większości otoczenia. Jeżeli 
rozważany piksel należy do struktury, której intensywności nie są dominujące zostanie 
on zastąpiony pikselem większościowym. Filtracja medianowa zachowuje więc dobrze 
kontury między obszarami o różnych wartościach, gdy szerokość konturu jest większa 
bądź równa szerokości zastosowanego filtru. Dla cieńszych krawędzi filtracja prowadzi do 
zaokrąglania krawędzi i usuwania cienkich linii w obrazie, co stanowi największą wadę 
tej metody filtracji. Opracowano wiele metod pozwalających na usprawnienie działania
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a b c

Rysunek 3.3: Próba zastosowania filtru medianowego w celu poprawy jakości obrazu 
zaszumionego: (a) addytywnie {RMSE — 2,64), (b) multiplikatywnie {RMSE = 2,71), 
(c) impulsowo {RMSE = 4,14) (oryginalne obrazy znajdują się na rysunku 3.1).

filtru medianowego dostosowanych do szczególnych przypadków. Popularnym wariantem 
jest tzw. filtr medianowy z wagą centralną (ang. centre weighted median} [Bownrigg84]. 
Idea takiego rozwiązania polega na stworzeniu dodatkowych c kopii punktu centralnego 
do obliczania wartości środkowej. Wartość c ustalana jest w zależności od wielkości maski 
i w zależności od charakterystyki struktur, na których pozostawienie ma być algorytm 
uczulony [KL91]. Powielenie punktów centralnych zwiększa prawdopodobieństwo, iż 
wybrany punkt centralny należy do większościowego obszaru. W najbardziej ogólnym 
wariancie można zastosować medianę ważoną o wagach niekoniecznie całkowitych (np. 
gaussowskich).

Inna bardziej złożona metoda MRHF (ang. bidirectional median-rational hybrid 
filier} bazująca na filtrowaniu medianowym została zaproponowana w pracy [KG98]. W 
zaproponowanej metodzie wartość przefiltrowanego punktu obliczana jest według wzoru:

y(p) = fc(p) + EL M»(p)
h + k • (<^1 (p) - fctp')')2

(3-8)

gdzie (j)i , (f)2 i są filtrami składowymi, aą , a2 i są stałymi spełniającymi 
zależność:

3

5>; = 0 (3.9)

natomiast k i h są dodatnimi stałymi. Rolą parametru k jest sterowanie mocą efektu
nieliniowego. Filtry składowe są dobrane w taki sposób, aby móc osiągnąć akceptowalny
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d e

Rysunek 3.4: Zobrazowanie różnicy pomiędzy działaniem filtru medianowego i filtru 
hybrydowego na obraz (a): (b) działanie filtru medianowego, (c) różnica obrazu
oryginalnego i mediany, (d) działanie filtru hybrydowego, (e) różnica obrazu oryginalnego 
i odszumiania hybrydowego.

kompromis pomiędzy usuwaniem szumów i zachowaniem krawędzi obrazów (głównie 
cienkich linii i ostrych kątów). Filtry składowe są zdefiniowane przy użyciu kwadratowych 
masek w postaci:

- filtr medianowy z otoczeniem dwukierunkowym z otoczeniem w kształcie znaku
+

0 1 0 
1 1 1 
0 1 o

(3.10)

02 - filtr medianowy z wagą centralną otoczeniem dwukierunkowym z otoczeniem w 
kształcie znaku +
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O 1 O 
1 3 1

_ O 1 O _

</>3 - filtr medianowy dwukierunkowy z otoczeniem w kształcie znaku x

(3.H)

1 0 1 
0 1 0 
1 0 1

(3-12)

Rysunek 3.4 prezentuje delikatną różnicę w działaniu filtru medianowego i 
hybrydowego. Pozornie wynik filtracji jest jednakowy, jednakże różnica obrazów 
przefiltrowanych i oryginału pokazuje, iż granice struktur w wyniku filtracji medianowej 
skurczyły się, a drobne linie zawarte w obrazie miejscami zanikły. Rozwiązanie hybrydowe 
powoduje znacznie mniejsze zniekształcenia oryginalnych obiektów i dzięki temu może być 
uznana za bardziej wiarygodną.

3.2.2. Anizotropowa dyfuzja

Koncepcja zastosowania anizotropowej dyfuzji w przetwarzaniu obrazów wywodzi się ze 
zjawiska dyfuzji cieczy. Odpowiednikiem koncentracji cieczy w przypadku obrazu jest 
miara intensywności punktu, która ewoluuje w kierunku stanu równowagi zgodnie z 
równaniem:

= div(c{x,y,t)VI) (3.13)

gdzie c(rr, y, z) stanowi współczynnik przewodności. W oryginalnej pracy [PM90] 
autorzy zaproponowali, uzależnienie współczynnika przewodności od struktury obrazu 
(jako funkcji jego gradientu):

c(x,y,t) g(\YI(x,y,t')\') (3.14)

gdzie |V/(a:,y,t)\ jest wielkością gradientu, natomiast g stanowi funkcję dyfuzji.
W literaturze wielokrotnie proponowano różne postaci funkcji dyfuzji g. W

ogólności funkcja ta powinna być tak dobierana, aby osiągać duże wartości w miejscach 
jednorodnego obrazu, a wartości niewielkie w miejscach o największej zmienności 
gradientu. Konieczność wprowadzania różnorodnych postaci funkcji jest podyktowana 
odmiennością obrazów, spowodowaną mnogością technik akwizycji obrazów, a co za tym 
idzie inną charakterystyką zawartych w nich szumów. W niektórych przypadkach szum



3.2. FILTRY NIELINIOWE 19

stanowi istotną część obrazu, wtedy fakt ten musi zostać uwzględniony przy konstruowaniu 
postaci funkcji. Często dobór optymalnej dla danego obrazu funkcji g odbywa się w sposób 
eksperymentalny. Kilka najczęściej stosowanych postaci funkcji zaprezentowano poniżej:

1
!+(x)2

92(x, A) Hf)2

(3.15)

(3.16)

93(x, A) l(l-©2)2 ■ x
0 , x > A

(3-17)

a b

c b

Rysunek 3.5: Różne funkcje dyfuzji dla A = 1.0: (a) i (b) funkcje g± i z oryginalnej pracy 
[PM90], (c) funkcja g% zaproponowana przez Turkey’a, (d) funkcja g± zaproponowana przez 
Weickerta.
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A)
1 x C 0

3,315

1-e x > O
(3.18)

gdzie x jest wartością wielkości gradientu, natomiast A stanowi próg wartości gradientu 
definiujący krawędzie obrazu. Funkcje g± i g2 zaproponowane w oryginalnej pracy 
[PM90] są stosowane z powodzeniem w większości przypadków. Funkcja g$ Turkey’a 
zaproponowana w pracy [BSMBH98] stosowana jest w przypadkach, gdy należy uwydatnić 
ostrzejsze krawędzie umożliwiając również poprawę automatycznego zatrzymania się 
procesu dyfuzji. Funkcja g± zaproponowana przez Weickerta [Weickert98] dobrze sprawdza 
się gdy istnieje potrzeba filtrowania obrazu, którego istotną częścią jest szum (np. 
obraz ultrasonograficzny) uwydatniając krawędzie obrazu a wygładzając obszary o małej 
zmienności gradientu. Rysunek 3.5 ukazuje graficzną reprezentację opisywanych funkcji, 
natomiast przykładowe ich wykorzystanie do filtracji obrazu zostało zaprezentowane na 
rysunku 3.6. Miara błędu RMSE została obliczona dla obrazu oryginalnego i obrazu 
po filtracji. Najmniejsze zmiany wprowadziła funkcja <7(3), która po kilkunastu iteracjach 
praktycznie zatrzymała proces dyfuzji. Największe zmiany wprowadziły funkcje g(l) i </(4) 
silnie wygładzając obszary o małej zmienności gradientu i uwydatniając krawędzie obrazu. 
Przegląd różnych funkcji dyfuzji wraz z porównaniem ich efektywności do odszumiania 
obrazów 2D został zawarty w pracy [SCBSW02]. W pracach [MSDMA03, DAL04] autorzy 
zastosowali anizotropową dyfuzję do filtrowania obrazów ultrasonograficznych serca 
używając funkcji Weickerta. W pierwszej pracy obliczenia (interpolacja danych, dyfuzja) 
przeprowadzane były we współrzędnych walcowych, a w drugiej we współrzędnych 
sferycznych z uwagi na sposób akwizycji danych przez urządzenie obrazujące. W niniejszej 
pracy algorytm anizotropowej dyfuzji został wykorzystany do filtracji sekwencji czasowej 
obrazów 3D serca (rozdział 8).
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d e

Rysunek 3.6: Wynik działania anizotropowej dyfuzji na obrazie ultrasonograficznym: (a) 
obraz oryginalny; filtracja z zastosowaniem funkcji dyfuzji: (b) (RMSE = 5,32), (c) 
g2 (RM SE = 4,77), (d) g3 (RM SE = 3,35), (e) g4 (RMSE = 5, 31).
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Rozdział 4

Metody segmentacji obrazów

Niniejsza część pracy ukazuje problematykę związaną z wyodrębnianiem interesujących 
struktur z obrazów. Przedstawiony tu został przegląd różnych podejść do tematyki 
segmentacji ukazując szerokie spektrum ich zastosowań. Jako najprostszą, a zarazem 
bardzo często stosowaną metodę, opisano tzw. progowanie polegające na wyodrębnieniu 
informacji jedynie za pomocą ustalenia zakresów interesujących intensywności wokseli. 
Inne podejście do problemu segmentacji stanowi metoda polegająca na detekcji krawędzi. 
Opisane metody tego typu opierają się na prostych filtrach konwolucyjnych oraz 
bardziej zaawansowanych filtrach dbających o ciągłość wykrywanych krawędzi. Inny 
zaprezentowany punkt widzenia bazujący na analizie łączności obszarów z punktem 
startowym obrazu zastosowano w metodzie rozrostu obszaru. Kolejną zaprezentowaną 
metodą również dotyczącą obszarów jest metoda tzw. wododziałowa. W rozdziale tym 
ukazane zostały również metody opierające się na przestrzeni cech wyodrębnionych z 
obrazów i metody deformacyjne.

4.1. Progowanie

Progowanie (ang. thresholding) jest techniką szczególnie użyteczną w przypadku obrazów, 
które zawierają w miarę jednolite pod względem jasności obiekty umieszczone na 
kontrastowym tle. Jest to najprostsza techniką segmentacji, w której przynależność 
elementów obrazu do danej struktury jest identyfikowana przez zakres intensywności. 
Do określenia takiego zakresu używa się tzw. histogramu kumulacyjnego, który stanowi 
odwzorowanie częstotliwości występowania każdej z intensywności w obrazie. Segmentacja 
taka może zostać przeprowadzona jednocześnie dla wszystkich struktur w obrazie 
poprzez podział całego zakresu intensywności na mniejsze, odpowiadające poszczególnym

23
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strukturom zakresy. Metoda ta nie gwarantuje spójności wysegmentowanych struktur, 
ponieważ nie bierze ona pod uwagę geometrycznego rozmieszczenia elementów obrazu. 
Oprócz interesującego nas obiektu mogą zostać zakwalifikowane inne obiekty, bądź 
fragmenty wielu innych obiektów, co może uczynić zastosowanie tej metody bezcelowym. 
W przypadku danych pochodzących z tomografu komputerowego progowanie może być 
stosowane do segmentacji struktur kostnych wyraźnie odznaczających się od pozostałych 
struktur. Opisywany typ segmentacji często nie stanowi samodzielnego algorytmu 
segmentacji, a jedynie wstępną fazę innych bardziej złożonych algorytmów, służącą 
odseparowaniu części informacji, które bardzo kontrastowo oddzielają się od reszty 
obrazu, np. w celu odseparowania tła. Aby móc zastosować tą metodę do segmentacji 
bardziej złożonych obrazów można np. stosować ją lokalnie na określonym obszarze 
(ang. local thresholding) uwzględniając lokalne własności obrazu [WSC97]. Można 
również zamiast pracować w przestrzeni intensywności, przejść do przestrzeni cech, gdzie 
interesujące nas obszary mogą być lepiej odseparowane. Gdy przestrzenny obraz zawiera 
pewne charakterystyczne tekstury można np. stworzyć obraz 3D reprezentujący wartości 
lokalnej wariancji i na tym właśnie obrazie zastosować progowanie [Russ99]. Najczęściej 
progi dobiera się manualnie, ale istnieją również metody pozwalające na automatyzację 
przebiegu tego procesu. W rozdziale 6 została zaprezentowana autorska propozycja 
automatycznego doboru progów przyjmująca, iż histogram obrazu można traktować jako 
złożenie funkcji Gaussa, co umożliwia (gdy znamy ilość poszukiwanych struktur) ustalenie 
z określonym prawdopodobieństwem przynależności wszystkich elementów obrazu do 
konkretnych struktur.

4.2. Detekcja krawędzi

Całkowicie odmienne podejście do problemu segmentacji prezentują metody oparte na 
detekcji krawędzi. W odróżnieniu od innych metod zadaniem metod krawędziowych jest 
jedynie określanie granic struktur pomijając informacje o ich wnętrzu. Pierwszą fazą 
tychże metod jest detekcja wszystkich krawędzi w obrazie, które w etapie późniejszym 
mogą zostać pogrupowane i połączone w kontury segmentowanych obiektów. Detekcja 
krawędzi opiera się na informacji o nieciągłości intensywności obrazu. Jeśli potraktujemy 
obraz jako powierzchnię /(rr, y) , której nierówności odwzorowują wartości intensywności, 
pojawia się możliwość zdefiniowania gradientu. Zwykle robi się to przy użyciu operatorów 
różniczkowania. Dla obrazu dwuwymiarowego gradient wyraża się w sposób dwojaki.
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Gradient można wyrazić jako wektor postaci:

Vf(x,y) = [gx,gy] (4.1)

gdzie gx — i gy — d?gyy> są składowymi wektora gradientu
Gradient obrazu można również wyrazić poprzez jego wielkość g i kierunek 0 

następująco:
g = |V/(z,y)\ = yJg2, + g2O = arctan (^ (4.2)

Wielkość gradientu przekłada się bezpośrednio na wyrazistość krawędzi i przyjmuje 
wartość maksymalną w centrum krawędzi. O tym, które wartości gradientu należą 
do krawędzi, a które należą do tła decyduje ustalona manualnie wartość progowa. 
Najprostszą metodą obliczenia dyskretnych gradientów kierunkowych obrazu jest 
wyrażanie wielkości gx i gy jako różnic sąsiadujących pikseli odpowiednio w kierunku 
poziomym i pionowym. Operatory takie jak Sobel [Sobel70], czy Prewitt [PM66] 
korzystają z tak wyliczonych wartości do wykrywania krawędzi w kierunkach pionowym i 
poziomym. Istnieje wiele operatorów wykrywających krawędzie uwzględniających różne, 
nie koniecznie pokrywające się z osiami X i Y, kierunki względem których obliczane 
są gradienty. Umożliwia to detekcję krawędzi przebiegających w różnych kierunkach 
np. operator Robertsa [Roberts65] używany do detekcji diagonalnych krawędzi zawiera 
gradienty liczone po przekątnej. Najczęściej spotykane implementacje operatorów tego 
typu są realizowane w formie filtrów konwolucyjnych (ang. convolution filters).

Maksymalna wartość pierwszej pochodnej wystąpi w punkcie, w którym druga 
pochodna zmienia znak. W związku z tym operator Laplace’a zdefiniowany dla obrazu 
2D jako:

v2/(z,y) d2f(x,y) d2f(x,y)
dx dy

(4-3)

może być również stosowany do wykrywania krawędzi. Detekcja krawędzi następuje 
poprzez określenie miejsc, gdzie wartość drugiej pochodnej obrazu przechodzi przez zero.

Operator Laplace’a nie reaguje na gwałtowne kierunkowe zmiany intensywności (w 
przeciwieństwie do uprzednio opisanych operatorów). Mocno reaguje na narożniki 
krawędzi, linie i punkty znajdujące się w odosobnieniu. Dlatego dla obrazów o wysokim 
kontraście operator ten mocniej reaguje na szum niż na krawędzie. Operator Laplace’a 
wykrywa krawędzie niezależnie od kierunku ich przebiegu. Aby umożliwić działanie 
takiego operatora w różnych skalach (tak aby móc wykrywać w zależności od potrzeb tylko 
krawędzie ostre i wyraźne bądź też jedynie te rozmyte na szerokim obszarze i niewyraźne)
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b

c

Rysunek 4.1: Przykład detekcji krawędzi na podstawie trójwymiarowego zbioru (a) 
ultrasonograficznego lewej komory serca; (b) detekcja dwuwymiarowa przy użyciu filtru 
Canny’ego, (c) detekcja trójwymiarowa zapewniająca przestrzenną ciągłość krawędzi przy 
użyciu filtru Monga-Deriche-Canny.
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stosuje się go w połączeniu z rozmywającym operatorem Gaussa:

LoG(x, y) = — 1 -
x2 + y

2u2
e 2a2 (4-4)

Zmieniając odchylenie standardowe a rozmycia regulowana jest czułość detekcji.
Najpopularniejszym narzędziem służącym do detekcji krawędzi w obrazach 2D jest 

operator Canny’ego [Canny86]. Autor algorytmu definiującego tenże operator postawił 
następujące warunki, które powinien spełniać każdy dobry detektor krawędzi:

1. właściwa detekcja - małe prawdopodobieństwo zaznaczenia pikseli nie należących 
do krawędzi oraz duże prawdopodobieństwo zaznaczenia pikseli składających się na 
krawędź

2. odpowiednia lokalizacja - punkty zaznaczane jako te, należące do krawędzi powinny 
być położone jak najbliżej ich rzeczywistej pozycji

3. dobra czułość na występowanie krawędzi - każdemu punktowi rzeczywistej krawędzi 
odpowiada co najwyżej jeden punkt wykryty przez algorytm.

W niniejszej pracy została zastosowana trójwymiarowa modyfikacja algorytmu 
Canny’ego 2D spełniającego powyższe kryteria. Algorytm ten nazwany Monga-Deriche- 
Canny, od nazwisk autorów prac składających się na finalną wersję trójwymiarowego 
detektora. Deriche [DM89] zaproponował rekursywną implementację oryginalnego 
detektora Canny’ego 2D, który w znaczący sposób przyspieszył jego działanie. Ostatni z 
autorów - Monga [MDM90] wprowadził uogólnienie detektora Deriche’a dla przypadków 
3D. Ostateczna wersja algorytmu służącego przestrzennej detekcji krawędzi składa się z 
następujących etapów:

1. Wygładzanie za pomocą filtru Gaussa

2. Detekcja krawędzi za pomocą filtru Sobela

3. Obliczanie wielkości gradientów

4. Wyznaczenie miejsc zmian znaku operatora Laplace’a

5. Progowanie

6. Dylatacja łącząca krawędzie
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Pierwszy krok algorytmu polega na wygładzeniu trójwymiarowego obrazu za pomocą 
filtru Gaussa. Zadaniem tego filtru jest redukcja szumów o wysokiej częstotliwości, 
która konieczna jest by można było zastosować z powodzeniem operatory różniczkowania. 
Drugim zadaniem jakie ma spełniać ten krok jest dostosowanie czułości detektora do 
pożądanego zakresu częstotliwości (regulacja następuje poprzez ustawienie odchylenia 
standardowego operatora Gaussa).

Drugi krok algorytmu polega na zastosowaniu na uprzednio przefiltrowanym obrazie 
filtrów kierunkowych 3D Sobel w celu wyznaczenia obszarów zbioru z wysokimi 
wartościami pierwszych pochodnych. W praktyce działanie pierwszego i drugiego kroku 
algorytmu można zrealizować przy użyciu operatorów pierwszej pochodnej operatora 
Gaussa w zadanym kierunku n :

dGGn — —— — n ‘YG, G(x, y,z) = e
VG

(4-5)n =dn " ~ |VG|
gdzie G stanowi operator Gaussa. Obraz powstały w wyniku tego kroku ukazuje 

wzniesienia prowadzące do grzbietów poszukiwanych krawędzi obrazu. Zadaniem 
stawianym w tym momencie przed opisywanym algorytmem jest wskazanie na punkty 
maksymalne obrazu z wzniesieniami i ustawienie wartości wszystkich innych punktów 
na wartość zerową, tak aby wykryta krawędź była możliwie jak najcieńsza. Można to 
osiągnąć poruszając się wzdłuż normalnej do konturu (przybliżonej przez gradient) i 
wybierać jedynie punkty o najwyższej wartości gradientu (ang. non-maxima suppression). 
Informację o tym, jak znaczący wkład do poszukiwanych krawędzi wnoszą poszczególne 
punkty zbioru trójwymiarowego, liczbowo można wyrazić przy pomocy wyniku działania 
operatora gradientu na poszczególny I(x, y, z) zbioru 3D:

|G„7(a;,y,^)| = |V(G/(x, y, z (4-6)

Operator Laplace’a wykorzystujemy do wyznaczenia punktów definiujących krawędzie w 
miejscach gdzie druga pochodna kierunkowa przechodzi przez zero:

—GI(x,y,z) =0 (4.7)

Przejście przez zero może występować w dowolnym miejscu, w którym gradient 
intensywności zaczyna rosnąć bądź maleć, co powoduje iż wykrywane punkty mogą nie 
należeć do prawdziwych krawędzi, a jedynie do kilku pikselowych smug (ang. streaking). 
W celu wyeliminowania niepożądanych punktów używa się progowania wartości gradientu. 
Punkty, które nie znajdują się w ustalonym zakresie wartości są zerowane i nie biorą 
udziału w procesie tworzenia finalnych krawędzi.
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Ostatni krok ma na celu łączenie fragmentów w większe krawędzie. Proces dylatacji 
rozpoczyna się w punktach powyżej górnego progu i postępuje do momentu napotkania 
punktów o wartości poniżej dolnego progu. Dzięki takiemu podejściu fragmenty 
prawdziwych krawędzi wyeliminowane w poprzednim kroku wraz z niepożądanymi 
drobnymi smugami, zostają odtworzone i odseparowane od niechcianych punktów.

Jak ukazano na rysunku 4.1 wynikiem działania algorytmu Canny’ego 2D są krawędzie 
zdefiniowane jako cienkie obrysy konturów (rysunek 4.1(b) - detekcja odbywa się w jednej 
płaszczyźnie). Krawędzie 3D są powierzchniami, których dyskretyzację reprezentują 
obszary widoczne na przekrojach 2D (rysunek 4.1 (c)).

4.3. Metody obszarowe

Celem w przypadku tej grupy metod jest wykrycie obszarów, które spełniają uprzednio 
zdefiniowane kryterium jednorodności. Najpopularniejszymi metodami z tejże grupy są 
metody: dzielenia i łączenia obszarów (ang. split and merge) oraz metoda rozrostu 
obszaru (ang. region growing). Pierwsza z wymienionych metod rozpoczyna swoje 
działanie od całego obrazu, który w pierwszym kroku jest dzielony na cztery równe, 
prostokątne obszary. Dla każdej z powstałych części obrazu obliczane jest kryterium 
jednorodności. Jeżeli dany obszar nie spełnia takiego kryterium następuje jego dalszy 
podział na cztery mniejsze. Proces ten następuje tak długo, jak analizowany obszar nie 
spełnia kryterium jednorodności. Po zakończeniu etapu podziałów (gdy wszystkie obszary 
są jednorodne) następuje etap łączenia sąsiadujących ze sobą obszarów według ustalonego 
kryterium podobieństwa, tak by uzyskać mniejszą ilość bardziej rozległych obszarów.

Druga metoda - rozrost obszaru - rozpoczyna swoje działanie od pojedynczego punktu 
(ang. seed point) lub zbioru punktów. Punkty sąsiadujące są dołączane do obszaru jeśli 
ich charakterystyka jest podobna do punktów początkowych. Proces rozrostu obszaru 
ustaje, gdy żaden sąsiadujący punkt nie spełnia ustalonego kryterium. Najczęściej 
używane kryteria podobieństwa opierają się na różnicy intensywności punktu startowego 
i analizowanych punktów. Często stosowane również są odchylenia od średniej, bądź 
mediany z dotychczas zaznaczonego zbioru punktów.

Aby wzmocnić działanie algorytmów obszarowych kryteria decyzji mogą opierać się 
na logice rozmytej. Funkcje przynależności budowane są nie tylko w oparciu o jasności 
punktów, ale również o ich właściwości geometryczne np. odległość od punktu startowego.
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4.4. Segmentacja wododziałowa

Metodę wododziałową (ang. watershed) można również zakwalifikować do metod 
wyodrębniania regionów. W ujęciu tym obraz traktowany jest jako powierzchnia 
(przypadek 2D), w której wahania jasności postrzegane są jako góry bądź doliny w 
krajobrazie, a rozrost obszarów utożsamiany jest z wypełnianiem dolin wodą, w granicach 
zdefiniowanych przez wyżej położone obszary. W metodzie tej na początku należy wybrać 
punkty źródłowe należące do wnętrza każdego z poszukiwanych obiektów, włączając w to 
tło obrazu, które traktowane jest jako osobny obiekt. Po zaznaczeniu punktów następuje 
etap rozrostu przy użyciu morfologicznej transformacji wododziałowej. Ideę działania 
tejże transformacji można przedstawić w sposób obrazowy. Powierzchnia reprezentująca 
zmienne jasności obrazu nakłuwana jest w dolinach i powoli zanurzana w wodzie, która 
zaczyna wpływać w każdy z otworów wypełniając doliny. Podstawowe ograniczeniem dla 
powstających rozlewisk zakłada, iż woda wypływająca z różnych otworów nie może ulegać 
zmieszaniu. Z tego powodu należy tworzyć granice symbolizujące tamy w miejscach ich 
pierwszego kontaktu. Powstające tamy stanowią zarówno granice zbiorników wodnych jak 
również poszukiwane krawędzie obrazu. Algorytm realizujący tą koncepcję oblicza mapę 
odległości w celu znalezienia najbardziej rozległych części obiektów. Rozpoczynając w 
dolinach (punkty maksymalnej erozji) postępuje proces dylatacji aż do momentu gdy 
krawędź danego rozrastającego się obszaru zetknie się z krawędzią innego jednocześnie 
rozrastającego się obszaru.

4.5. Metody klastrowe

Inne podejście do segmentacji prezentują metody opierające się na przestrzeni cech 
wyodrębnionych z obrazów. W tym przypadku podstawę stanowi wygenerowany 
zestaw obrazów, które definiują przestrzeń cech. W metodach klastrowych mamy do 
czynienia z wyodrębnianiem wektorów cech wspólnych na podstawie takiego zestawu 
obrazów. Cechami mogą być zarówno jasności punktów, parametry określające 
teksturę, czy też parametry statystyczne takie jak odchylenie standardowe czy wariancja. 
Można powiedzieć, iż metody te pracują w oparciu o wielowymiarowe rozszerzenie 
koncepcji progowania, a segmentacja w ujęciu przestrzeni intensywności jest szczególnym 
przypadkiem segmentacji w przestrzeni cech.

Segmentacja klastrowa składa się z dwóch podstawowych faz: klasteryzacji i 
klasyfikacji. Klasteryzacja jest to proces podziału obrazu na klastry, których ilość 
można traktować tożsamo z ilością obiektów zawartych w oryginalnym obrazie (tło
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jest również traktowane jak obiekt). Każdy klaster opisywany jest jedynie przez swój 
środek - wektor cech charakterystycznych danego obiektu. W tym etapie punkty nie 
są przydzielane do konkretnych klasterów, a jedynie określane cechy charakterystyczne 
poszczególnych środków klastrów. W etapie klasyfikacji stwierdzana jest przynależność 
punktów do danej klasy (jednego środka klastra). W przypadku najprostszego algorytmu 
średnich wewnętrznych (ang. K-means) o przynależności do danego klastra decyduje 
odległość punktu (nie geometryczna a w przestrzeni cech) od jego środka. Punkt zostaje 
zakwalifikowany do klasy której środek jest mu najbliższy. Po zakończeniu tego etapu 
wyliczane są nowe środki klasterów jako środki ciężkości punktów zakwalifikowanych 
do danego klastra. Proces zmian przynależności i wyznaczania nowych środków 
prowadzony jest do momentu, gdy w kolejnej iteracji nie zostanie zaobserwowana zmiana 
przynależności punktów, bądź też środki klastrów nie będą ulegały zmianom. W pracy 
[CLP01] algorytm tego typu (w połączeniu z operacjami morfologicznymi) został użyty 
do segmentacji serca z obrazów CT.

Inną metodą klastrową jest metoda korzystająca z logiki rozmytej zwana fuzzy C- 
means. W tym przypadku nie mówi się o przynależności danego punktu do jednego 
klastra, a o różnych prawdopodobieństwach przynależności do każdego z nich. Autorzy 
pracy [MKFY01] użyli tej metody do segmentacji lewej komory serca na podstawie zdjęć 
MRI. Dokładny opis tej metody, oraz innych sterowanych przez logikę rozmytą znajduje 
się w pracy [SBCOO].

Metody klastrowe mają dwie wady, które powinny być uwzględnione przy ich 
ewentualnym wyborze. Po pierwsze nie ma gwarancji oddzielenia całkowicie różniących 
się od siebie obiektów. Z drugiej strony metoda ta nie zapewnia, że styczność 
występująca pomiędzy regionami w obrazie oryginalnym zostanie zachowana. Modyfikacje 
oryginalnych algorytmów przez np. dodatkowe zastosowanie operacji morfologicznych 
łączących sąsiadujące obszary może pomóc w polepszeniu wyników końcowej segmentacji

4.6. Metody deformacyjne

Opisywane w tym rozdziale metody segmentacji zakładają, iż posiadana jest pewna 
wiedza na temat obiektu, który zamierzamy wyodrębnić z obrazu. Deformacyjne metody 
zostały zaproponowane po raz pierwszy w pracy [KWT87]. Metody te opierają się na 
modelach deformacyjnych, do których zaliczane są różnego rodzaju krzywe (przypadek 
2D) i powierzchnie (3D) zdefiniowane w przestrzeni obrazu, które mogą przemieszczać 
się i deformować swój kształt pod wpływem działających na nie sił. Metody te w 
większości przypadków wymagają wstępnej inicjalizacji położenia i kształtu obiektu
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przez użytkownika. Szczegółowy przegląd metod segmentacji korzystających z modeli 
deformacyjnych został zawarty w pracy [MC96].

Popularnymi modelami parametrycznymi są węże (ang. snakes) zwane także 
aktywnymi konturami (ang. active contours) i balony (ang. baloons). W oryginalnej 
wersji algorytmu [KWT87] węże stanowią kontury, które powiązane są z funkcją energii. 
Podczas działania algorytmu kontury te ulegają deformacjom w kierunku minimum 
funkcji. Wąż Ć7(s) sparametryzowany przez s E [0,1] opisywany jest przez funkcję energii:

E(C) = f (Ewewn(s) + Eobr(s) + Euz(s))ds (4.8)
Jo

gdzie Eofr jest energią związaną z intensywnościami obrazu, który ma powodować 
przyciąganie konturu do krawędzi obiektów, które chcemy wysegmentować. Człon Euz jest 
energią definiowaną przez użytkownika mającą związek z inicjalizacją (położenie startowe 
modelu), bądź też z warunkami brzegowymi adekwatnymi do problemu. Człony E^ i Euz 
można traktować jako energię zewnętrzną. Energia wewnętrzna Ewewn zwykle związana 
jest ze stopniem elastyczności konturu. Energia węża może zostać zminimalizowana 
przy pomocy różnych algorytmów optymalizacyjnych opisanych w rozdziale 5.5.Balony 
stanowią przestrzenne rozszerzenie modelu dwuwymiarowych węży.

W praktycznych implementacjach modelu opis konturu został zdefiniowany przez zbiór 
n punktów pt ułożonych wzdłuż jego trajektorii. Punkty te połączone są w najprostszym 
przypadku odcinkami, lecz najczęściej opisują one krzywą B-sklejaną. Funkcja energii 
która ma zostać zminimalizowana ma postać:

n

Eacbive ^(Ewewn(Pi) PEzewn(j)i)^ (4-9)
i=l

gdzie (3 jest wagą stanowiącą o wkładzie energii wewnętrznej Ewewn i zewnętrznej Ezewn. 
Energia wewnętrzna dla danego punktu może być zdefiniowana jak zaproponowano w 
pracy [WS92] według wzoru:

Ewewn(p) = arccos ( ^M+1 ) (4.10)

gdzie va^ oznacza wektor łączący punkty a i b należące do konturu. Energia ta stanowi kąt 
pomiędzy wektorami utworzonymi z sąsiadujących punktów. Tak sformułowana energia 
zapobiega dużym wahaniom krzywizny konturu. Energia wewnętrzna w najprostszej 
postaci może być zdefiniowana jako negatywny gradient obrazu I w danym punkcie:

Ezewn | I(Pi) | (4-11)
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Jeżeli zachodzi konieczność znacznego przeskalowania, bądź zmiany kształtu tak 
opisywanego konturu stosowane są często metody usuwania zbędnych i wstawiania nowych 
punktów opisujących kontur. Dzięki takiemu podejściu zaczynając nawet od prostego 
konturu początkowego (np. mały okrąg), można uzyskiwać segmentacje skomplikowanych 
kształtów. Inne deformacyjne modele parametryczne zostały zaproponowane w pracach 
[SD92, CC93, Metaxas96]. Modele te są czułe na parametry początkowe takie jak 
położenie, parametry elastyczności. Znaczące zmiany modelu dotyczące jego kształtu, 
wielkości, bądź ewentualnego podziału z punktu widzenia matematycznego stanowią 
bardzo złożone problemy. W pracy [MM01] autorzy zaprezentowali metodę segmentacji 
kształtu lewej komory serca w oparciu o 2D zdjęcia ultrasonograficzne. Z uwagi na 
specyfikę danych (brak wyraźnych krawędzi) i ich mocne zaszumienie, człon energii 
zewnętrznej w tej pracy został zdefiniowany tak, aby móc wykrywać miejsca, gdzie 
stykają się obszary o jednorodnych rozkładach jasności. W pracy [ZY96] została 
zaproponowana metoda z funkcją energii łączącą segmentację rozrostu obszaru z 
aktywnymi konturami. W proponowanym podejściu obliczanie energii na podstawie 
zaznaczonego rozrastającego się regionu nie odbywało się jednocześnie ze zmianami 
parametrów konturu co utrudniało proces minimalizacji. Zupełnie inne podejście do 
segmentacji modelami deformacyjnymi zaprezentowano w pracy [HMC04]. Metoda ta do 
procesu segmentacji wykorzystuje dwojaką informację: zawartość aktualnie zaznaczonego 
regionu (Gauss’owski rozkład intensywności) i krawędź zaznaczonego regionu. Różnica 
pomiędzy modelami parametrycznymi a opisywanym podejściem polega na tym, iż 
krawędź reprezentowana jest w formie dyskretnej jako obraz, a jej ewolucja możliwa 
jest dzięki zastosowaniu modelu deformacji FFD (opisany szczegółowo w rozdziale 5.2). 
Algorytm segmentacji w sposób iteracyjny minimalizuje funkcję energii. Człon funkcji 
energii odpowiadający za przyciąganie krawędzi modyfikowanego konturu do krawędzi 
wykrytych w obrazie sformułowany jest w oparciu o miarę odległości euklidesowej 
punktów konturu od najbliższych punktów należących do krawędzi oryginalnego obrazu. 
Obliczanie takich odległości jest zoptymalizowane przez zastosowanie wygenerowanych 
w procesie przetwarzania wstępnego map odległości. Drugi człon energetyczny 
odpowiada za jednorodność regionu ograniczanego przez ewoluujący kontur. Jest 
on sformułowany w oparciu o prawdopodobieństwo przynależności każdego punktu 
odpowiadającego krawędzi zaznaczonego regionu do obszaru wyznaczonego w poprzednim 
kroku. Segmentacja zaproponowana przez autorów została użyta do wyodrębniania 
obiektów z dwuwymiarowych obrazów. Modyfikacja tejże metody została użyta w 
niniejsze pracy do segmentacji obrazów 3D lewej komory serca na podstawie zdjęć 
ultrasonograficznych. Dokładny opis zastosowanego algorytmu wraz z uzyskanymi
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wynikami zawarte zostały w rozdziale 8.



Rozdział 5

Dopasowywanie obrazów

Dopasowywanie obrazów można przedstawić jako problem poszukiwania takiego 
przekształcenia geometrycznego jednego ze zbiorów, by po nałożeniu go na zbiór drugi 
był do niego podobny w najlepszy możliwy sposób.

Z punktu widzenia diagnostyki lekarskiej zastosowanie dopasowanych danych o różnych 
modalnościach (bądź też uzyskanych za pomocą tego samego urządzenia ale w pewnym 
odstępie czasowym) wnosi znaczącą zmianę jakościową do tego procesu. Poprawia także 
w sposób istotny orientację przestrzenną na analizowanym obszarze i pozwala o wiele 
dokładniej określać następujące w czasie zmiany chorobowe.

Z matematycznego punktu widzenia dopasowywanie można rozpatrywać jako problem 
optymalizacyjny - minimalizacji funkcji podobieństwa określającej jakość dopasowania. W 
niniejszej części pracy zaprezentowano istotę problemu dopasowywania obrazów, wraz ze 
szczegółowym opisem stosowanych metod, pojawiającymi się problemami i sugestiami 
możliwych rozwiązań. Podobieństwo jest określane dla dwóch zbiorów - referencyjnego 
(RI - ang. reference image), który pozostaje nieruchomy oraz pływającego (FI - ang. 
floating image), który poddawany jest przekształceniom geometrycznym.
Rozdział ten stanowi wprowadzenie do tematu dopasowywania obrazów. Opisane tu 
metody i algorytmy i zastosowania dotyczą w szczególności obrazów medycznych. Więcej 
szczegółowych informacji na ten temat zawierają przeglądowe prace [Elsen93, RueckertOl, 
Maes03, Pluim03].

5.1. Przekształcenia geometryczne

Rodzaje przekształceń geometrycznych używanych przy dopasowywaniu obrazów można 
sklasyfikować w obrębie dwóch głównych kategorii: zachowujących prosty kształt linii

35
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Rysunek 5.1: Przy dopasowywaniu obrazów przekształcenie T determinuje jakiemu 
punktowi x w zbiorze FI odpowiada punkt x' w zbiorze RI.

znajdujących się w transformowanym obrazie i tych, w których przypadku taka sytuacja 
nie ma miejsca. Do pierwszej grupy należą przekształcenia: ciała sztywnego (ang. 
rigid body transformation), afiniczne (ang. affine transformation) oraz perspektywiczne 
(ang. perspectire transformation). Znajdują one zastosowanie w procesie dopasowywania 
obrazów, które zawierają statyczne struktury takie jak kości lub inne obiekty zewnętrzne 
(np. zewnętrzne markery). Przekształcenia zakrzywiające przestrzeń obrazu używane 
są do dopasowywania obiektów, które zmieniają swój kształt w czasie. Są one również 
wykorzystywane przy dopasowywaniu obrazów przedstawiających odpowiadające sobie 
struktury anatomiczne należące do różnych pacjentów. W niniejszej części pracy zostały 
zaprezentowane najczęściej stosowane rodzaje przekształceń.
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5.1.1. Przekszt ałcenia liniowe

Przekształcenia liniowe najczęściej wyrażane są przy użyciu współrzędnych jednorodnych 
w postaci macierzy przekształcenia. W przestrzeni trójwymiarowej liniowe przekształcenie 
punktu p o współrzędnych (x, y, z) w punkt p' o współrzędnych (y', y', z') można wyrazić 
w następującej formie:

x'
y'
z'

_ 1 _

en ei2 en e14

e2i ^22 623 ®24

631 ^32 633 634

e4i ^42 643 1

(5-1)

gdzie ey są parametrami reprezentującymi przekształcenie liniowe.

5.1.1.1. Przekształcenie ciała sztywnego

Przekształcenie ciała sztywnego jest wykorzystywane w sytuacjach gdy przy transformacji 
obrazu mają zostać zachowane odległości oraz kąty pomiędzy poszczególnymi punktami 
należącymi do obiektów zawartych w obrazie. Innymi słowy dla przypadku 
trójwymiarowego przekształcenie takie charakteryzowane jest przez 6 stopni swobody - 3 
translacje i 3 rotacje. Ogólna postać takiego przekształcenia izometrycznego może zostać 
wyrażona się w następujący sposób:

'Irigidfa ? 2/ 5 ) --
--

--
--

1

/z
_ 1 _

ni ri2 ri3 trx
ni ^22 ?~23 try
ni ^32 ^33 trz
0 0 0 1

(5-2)

gdzie są parametrami definiującymi obroty (uzyskanymi w wyniku przemnożenia 
macierzy obrotu) w przestrzeni trójwymiarowej, natomiast trx , try i trz definiują wektor 
całkowitego przesunięcia.

Obroty względem trzech osi (odpowiednio o kąty a , (3 i 7) definiuje się przy pomocy 
odpowiednich macierzy (dla układu lewoskrętnego):

1 0 0 0
0 cosec sin cc 0
0 — sino: cosec 0
0 0 0 1

cos (3 0 — sin (3 0
0 10 0

sin/? 0 cos/? 0
0 0 0 1

cos 7 sin 7 0 0
— sin 7 cos 7 0 0

0 0 10
0 0 0 1

(5-3)
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Natomiast macierz przesunięcia o wektor [tx ty tz]T wyraża się następująco:

1 0 0 t,
0 1 0 ty
0 0 1 tz 
0 0 0 1

(5-4)

Aby zbudować odpowiednią macierz przekształcenia ciała sztywnego należy ustalić 
kolejność wykonywania przekształceń geometrycznych. Poza tym warto zwrócić uwagę 
na fakt, iż obroty dokonywane są względem środka układu współrzędnych. Często o wiele 
wygodniejsze jest obracanie obiektów względem wybranego punktu, co również należy 
wziąć pod uwagę przy definiowaniu przekształcenia. Przykład końcowego przekształcenia 
ciała sztywnego z wybranym środkiem obrotu Oc może wyglądać następująco:

Trigid = TOc ■ T ■ Rx • Ry ■ Rz ■ T.Oc (5.5)

gdzie macierze TOc i r_oc to odpowiednio przesunięcie do punktu obrotu i powrót do 
początku układu współrzędnych.

5.1.1.2. Przekształcenie afiniczne

Rozszerzeniem modelu przekształcenia ciała sztywnego jest transformacja afiniczna. 
Oprócz parametrów przesunięcia i obrotu w przypadku tego przekształcenia mamy 
do dyspozycji parametry opisujące skalowanie oraz pochylenia. Odległości pomiędzy 
punktami i kąty pomiędzy wektorami jakie można utworzyć łącząc ze sobą wybrane 
punkty obrazu, nie są w przypadku takiej transformacji zachowane. Z tego powodu 
często stosuje się inną nazwę - nie-sztywne przekształcenie liniowe (ang. non-rigid linear 
transformation). Pochylenia oraz skalowanie wykonywane są względem początku układu 
współrzędnych, aby ustalić inny punkt należy postępować tak, jak to zostało opisane w 
przypadku przekształcenia ciała sztywnego.

5.1.2. Przekształcenia nieliniowe

Opisywane w tej części pracy przekształcenia charakteryzują się tym, iż mogą one nie 
zachowywać linii prostych zawartych w obrazie i co najważniejsze, mogą one modelować 
lokalne zniekształcenia. Rodzajem przekształcenia, który łączy poprzednio opisywane 
modele z nieliniowymi jest lokalny model afiniczny (ang. locally affine transformation)
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[LikarOO]. Główna ideą takiej transformacji polega na podzieleniu przekształcanego 
obrazu na wiele mniejszych i użycie algorytmu afinicznego dopasowywania każdego 
z uzyskanych kawałków do źródłowego obrazu. Po zakończonym procesie finalne 
przekształcenie całego obrazu tworzy się przy użyciu radialnych funkcji TPS [Bookstein89, 
Wahba90] (ang. thin-plate spline) wykorzystując środki przekształconych lokalnie 
fragmentów obrazu.

Prawdziwe nieliniowe przekształcenia używane podczas procesu dopasowywania 
mogą należeć do grupy przekształceń parametrycznych, bądź bezparametrowych - 
modelowanych jako wynik procesu fizycznego.

5.1.2.1. Przekształcenie wolnej formy (FFD)

Opisywane w tym rozdziale przekształcenie tzw. wolnej formy (FFD - ang. Free Form 
Deformation) [SP86] należy do rodziny nieliniowych przekształceń parametrycznych. 
Główną ideą tego podejścia jest możliwość deformowania obiektów poprzez manipulację 
regularną siatką punktów kontrolnych rozmieszczonych w równych odstępach. Siatka 
taka zazwyczaj jest definiowana we współrzędnych kartezjańskich, ale w ogólności 
może być również określona w innych układach np. walcowym [Chandrashekara04], 
czy sferycznym. Podlegająca manipulacjom macierz takich punktów decyduje o 
kształcie funkcji deformującej Tiocai(p) , która określa nową pozycję dla każdego punktu 
przekształcanego zbioru. Zwykle przekształcenia FFD używa się w połączeniu z 
przekształceniem ciała sztywnego T^az(p) ? bądź afinicznym w celu uchwycenia również 
globalnego ruchu obiektu. W takim ujęciu końcowa wersja przekształcenia punktu 
p = y, z) wyraża się za pomocą wzoru:

T(p) = Tgiobai(p) + Tiocai{p) (5.6)

Lokalna deformacja określona jest dla obszaru stanowiącego objętość całego zbioru 
wolumetrycznego :

fi = {(#,y,;e:)|0 < X,0 y Y,0 z Z} (5.7)

gdzie X , Y i Z oznaczają rozdzielczość zbioru danych. Przyjmujemy, że $ 
oznacza regularną siatkę punktów kontrolnych o rozmiarach (nx + 1) x (ny + 1) X 
(nz + 1). Oznaczając początkowy stan niezdeformowanych punktów siatki jako <jfFk , 
odkształcającą się siatkę można wyrazić jako (f\j,k = > gdzie i E {0,1,..., nx}
, y E {0,1,..., i fc E {0,1,..., nz}.
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a b

Rysunek 5.2: Funkcje łączące używane do opisu deformacji przekształceń wolnej formy 
(FFD): (a) funkcje Berensteina dla n = 3, (b) funkcje B-sklejane dla n = 3.

Przy takich założeniach położenie punktu p' przekształconego z oryginalnego położenia 
p można wyrazić następującym wzorem:

p1=p+YYY^k^'6^k (5-8)
i j k

gdzie oznacza funkcję łączącą (ang. blending function), której zadaniem jest
umożliwienie opisu deformacji we wszystkich punktach p zbioru oryginalnego na podstawie 
wektorów przemieszczeń punktów siatki kontrolnej. Najczęściej stosowane funkcje
połączeniowe bazują na krzywych Beziera, bądź też wyrażone są za pomocą krzywych 
B-sklejanych. Przykład przekształcenia wolnej formy został zaprezentowany na rysunku 
5.3, gdzie powierzchniowa siatka reprezentujące kulę została zdeformowana do kształtu 
zbliżonego do sześciennego.

Krzywa Beziera b(t) opisana za pomocą n + 1 punktów kontrolnych </>0,..., </>n jest 
zdefiniowana jako wyrażenie:

(5-9)
i=0

gdzie Bf(t) stanowią wielomiany Bernsteina n -tego stopnia zdefiniowane następująco:

n
i

(5.10)

gdzie i E {0,1,..., n} , a t E [0,1]. W przypadku trójwymiarowym rekonstrukcja Beziera
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a b

Rysunek 5.3: Przykład dopasowywania nieliniowego przy użyciu transformacji FFD: (a) 
sytuacja początkowa (b) kula dopasowyana do sześcianu wraz ze zdeformowaną siatką 
kontrolną.

wyrażona jest przy pomocy iloczynu tensorowego:

nx ny nz
P' = P + EEE(5.11)

i=0 j=0 k=0

gdzie s,t, u E [0,1] są lokalnymi współrzędnymi Beziera. Taka funkcja połączeniowa 
zbudowana przy użyciu wielomianów Berensteina do obliczenia nowej pozycji punktu 

używa wszystkich punktów kontrolnych siatki. W praktyce oznacza to, iż zmiana 
pozycji jednego punktu kontrolnego wpływa na deformację wszystkich punktów w zbiorze 
danych. Takie podejście, ze względu na złożoność obliczeniową, praktycznie uniemożliwia 
wykorzystania gęstych siatek do opisu deformacji.

Drugi rodzaj funkcji połączeniowej wyrażony przy użyciu funkcji B-sklejanych stanowi 
rozwiązanie problemu złożoności obliczeniowej opisanego powyżej. W tym przypadku 
deformacja wyrażona jest przy pomocy iloczynu tensorowego jednowymiarowych 
sześciennych funkcji B-sklejanych:

3 3 3

p'=p+EEE Pi (y)Bk (w^5(j)i+ij+mję+n
i=o j=Q k=0

(5-12)
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gdzie l , m i n są liczbami całkowitymi wyrażonymi wzorami:

X — 1, m = y — l,n =
z

_nx + 1_ ny + 1. _nz + 1_
(5.13)

u iw stanowią względne położenia punktu p w stosunku do najbliższych 64 punktów 
kontrolnych i wyrażają się jako:

u = yl,v = m,w =
Tlft “h 1 Tly + 1 Tlz H- 1

natomiast Bi(t) są i -tymi funkcjami B-sklejanymi 3-go stopnia:

(5-14)

B0(t) = (1 - Ó3 B^t) = 3t3 — 6t2 + 4
6

—3t3 + 3t2 + 3t + 1 
 6 (5.15)

n

6

gdzie t E [0,1]. Ponieważ funkcje B-sklejane nie umożliwiają interpolowania położenia 
punktów obrazu dla pierwszego i ostatniego punktu kontrolnego wprowadza się dodatkowe 
brzegowe punkty kontrolne [GaoOl] (ang. ghost vertices) do sieci tak, by umożliwić 
deformację całego zbioru źródłowego. Model FFD umożliwia praktycznie dowolną 
deformację obiektu źródłowego, prowadząc czasami, w wyniku procesu dopasowywania do 
nierzeczywistych przekształceń. Aby móc sterować dopuszczalnym zakresem deformacji 
stosuje się ograniczenia w postaci funkcjonałów kary, które w połączeniu z podstawową 
funkcją podobieństwa stanowią finalną miarę używaną w procesie dopasowywania.
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Rysunek 5.4: Przykład nieliniowego dopasowywania powierzchni mózgu uzyskanych 
z danych MRI (złota) i PET (zielona) przy użyciu transformacji FFD: (a) sytuacja 
początkowa zbiory niedopasowane, (b) zbiory dopasowane przy pomocy transformacji 
ciała sztywnego zbiór ulegający przekształceniom został półprzezroczyście nałożony na 
zbiór referencyjny, (c) sytuacja z punktu poprzedniego wraz z nałożoną regularną siatką 
punktów kontrolnych potrzebnych do transformacji FFD, (d) zbiory dopasowane przy 
użyciu nieliniowej transformacji wraz z nałożoną zdeformowaną siatką kontrolną.
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a b

Rysunek 5.5: Odwracanie pola deformacji: (a) siatka definiująca oryginalne pole 
deformacji, (b) siatka definiująca przybliżone pole odwrotne.

5.1.2.1.1. Odwracanie pola deformacji Gdy pracujemy z polami deformacji 
czasami pojawia się potrzeba użycia pola odwrotnego. Niestety wyznaczenie odwrotności 
pola w sposób analityczny nie jest możliwe. W związku z tym należy poszukiwać metod 
numerycznych pozwalających na odnalezienie przybliżonego przekształcenia odwrotnego. 
W niniejszej pracy zaproponowana została metoda odwracania pola składająca się z 
kilku etapów. Na początku inicjowane jest nowe pole D^ackward jako kopia oryginalnego 
Dforward- Następnie wektory definiujące deformację w punktach kontrolnych zamieniane 
są na wektory przeciwne. W kroku kolejnym na tak powstałą siatkę działamy za pomocą 
pola przez nią opisywanego. W wyniku tej operacji dostajemy przybliżone rozwiązanie 
startowe, z którego możemy zacząć proces lokalnej optymalizacji. Dla każdego z punktów 
kontrolnych w obrębie najbliższego otoczenia minimalizowane jest wyrażenie będące miarą 
błędu pola odwrotnego:

Berror(p) — \(Bbackward(j?) “H Dforwarci(j) + -D5ac^warć/(j?)) | (5.16)

Po zakończeniu takiego procesu minimalizacji otrzymujemy przybliżone pole 
definiujące przekształcenie odwrotne. Na rysunku 5.5 ukazany został przykład pola 
oryginalnego i aproksymacji jego odwrotności.
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5.1.3. Fizyczne modele przekształceń

Istnieją jednak sytuacje, w których dla modelu FFD funkcjonał kary nie daje możliwości 
poprawnego przekształcania obrazów. Obraz przekształcany przy użyciu poprzednio 
opisanego modelu umożliwia uzyskanie właściwie dowolnych - nie realistycznych 
deformacji. Aby móc lepiej kontrolować proces dopasowywania stosuje się modele 
przekształceń bazujące na procesach fizycznych. Modele przekształceń elastycznych 
zakładają, iż struktury mogą mieć różne właściwości elastyczne i odkształcać się pod 
wpływem różnych oddziaływań. Przykładowy opisu deformacji, która zachowuje się jak 
materiał liniowo elastyczny może być np. wyrażony jak w pracy [Boit81] przy pomocy 
równania Naviera-Stokesa opisującego stan równowagi:

//V2u(x) + (A + /x)V(VT • n(x)) + F(x) =0 \/x E R (5-17)

gdzie u(x) stanowi przestrzenny rozkład deformacji będącego wynikiem działania sił 
wewnętrznych F(x) wyznaczonych bezpośrednio na podstawie oryginalnego obrazu.

R symbolizuje dyskretną postać przekształcanego zbioru danych, A i /x są 
współczynnikami Lamme’go definiującymi elastyczne własności ośrodka:

a Fz/ E . x
A = (l + z/)(l-2z/) M = 2(1 + O (5’18)

gdzie E jest modułem Younga, a u stanowi współczynnik Poissona. Wadą takiego 
podejścia jest fakt, iż uniemożliwia ono modelowanie deformacji bardzo dokładnie 
zlokalizowanych, ponieważ energia odkształcenia spowodowanego przez naprężenia 
zwiększa się proporcjonalnie z siłą (wielkością) deformacji. W sytuacjach, gdy zasadne 
jest uzyskanie znaczących deformacji w procesie dopasowywania, można zastosować tzw. 
model lepkiej cieczy (ang. viscous fluid model) [CRM93, CRM96] bazujący również 
na cząstkowym równaniu różniczkowym Naviera-Stokesa z tą różnicą, iż różniczkowanie 
odbywa się względem przestrzennego rozkładu prędkości punktów materii (w pozycji x 
w czasie f), a nie deformacji, a F jest traktowane jako siła działająca na jednostkowy
element objętości (woksel) w obrazie:

/jN2v(x) + (A + /z)V(VT • v(x)) + F(x) = 0 \/x E R (5.19)

W modelu tym prędkość lokalna v powiązana jest z przemieszczeniem u następująco:

v = du
dt

du
= a? + E

i=l

(5.20)

Podejście to umożliwia uzyskanie dużych i gładkich deformacji.
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5.2. Podział metod dopasowywania ze względu na 
zakres informacji

W niniejszej części pracy przedstawiony został podział metod dopasowywania ze względu 
na zakres uwzględnianych informacji. Do pierwszej grupy należą metody bazujące jedynie 
na zestawie wyodrębnionych cech, takich jak wybrane ręcznie odpowiadające sobie punkty 
charakterystyczne, czy też siatki powierzchniowe reprezentujące granice interesujących 
struktur zawartych w obrazach. Drugą grupę stanowią metody pracujące w oparciu cały 
zakres dostępnych w zbiorze wartości intensywności.

5.2.1. Dopasowywanie przy użyciu wyodrębnionych cech

W niektórych przypadkach istnieje możliwość wyodrębnienia pewnych elementów 
wspólnych obrazów, które mają zostać dopasowane. Takimi wspólnymi cechami mogą 
być odpowiadające sobie pojedyncze punkty charakterystyczne, krawędzie obiektów, bądź 
też ich powierzchnie. Ponieważ ilość punktów reprezentujących takie wyodrębnione cechy 
jest relatywnie niewielka, metody dopasowywania zbiorów wykorzystujące te informacje 
są znacząco mniej kosztowne obliczeniowo niż metody bazujące na pełnym zakresie 
informacji (opisane w drugiej części tego rozdziału). Zazwyczaj miary określające 
podobieństwo porównywanych zbiorów są formułowane jako suma euklidesowa odległości 
pomiędzy odpowiadającymi sobie cechami.

5.2.1.1. Dopasowywanie wybranych punktów

Dopasowywanie przy użyciu wybranych punktów, może zostać zastosowane wtedy, gdy 
można wytypować kilka par odpowiadających sobie punktów. Dla przekształcenia 
ciała sztywnego ilość koniecznych par punktów odpowiada wymiarowości dim obrazów, 
natomiast dla transformacji afinicznej konieczna ilość par jest o jeden większa (dim + 1).

Punkty takie, nazywane często w literaturze markerami, mogą być punktami 
zewnętrznymi, anatomicznymi albo geometrycznymi.

Zewnętrzne markery są to fizyczne elementy umieszczane albo bezpośrednio na skórze 
pacjenta, bądź też na specjalnej stereotaktycznej ramie [MFWGMA97]. Elementy 
te, po wykonywaniu badań mających na celu zobrazowanie struktury wewnętrznej 
organizmu, widoczne są na pozyskanych obrazach w sposób bardzo wyraźny. Detekcja 
położenia tychże markerów w zbiorze danych jest przeprowadzana w sposób całkowicie 
automatyczny. Oczywiście markery takie powinny zostać uwidocznione na obu zbiorach, 
które mają zostać użyte w procesie dopasowywania. Materiały, z których wykonane są
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markery zależą od rodzaju badania jakiemu pacjent ma zostać poddany. Dla rezonansu 
magnetycznego używane są np. związki CuSoą i 7VżC72, czy też kapsułki witaminy B. Dla 
tomografu komputerowego korzysta się ze związków jodu, a dla SPECT-u ze substancji 
emitujących kwanty gamma. Najbardziej inwazyjna metoda wykorzystywana przy 
technice zamocowywania zewnętrznych markerów używa stereotaktycznej ramy (w postaci 
prostopadłościennej klatki), która przykręcana jest bezpośrednio do czaszki. Głównym 
ograniczeniem użycia metody dopasowywania zewnętrznych markerów jest konieczność 
ich każdorazowego montażu na ciele pacjenta, co uniemożliwia np. wykorzystanie 
wcześniej wykonanych zdjęć nie zawierających takich markerów. Często sam montaż 
takich markerów jest procesem kłopotliwym co również skłania do poszukiwania innych 
metod.

Do drugiej grupy należą markery anatomiczne, które stanowią punkty charakterystyczne 
obrazów możliwe do wyodrębnienia przez eksperta na obu dopasowywanych obrazach. 
Najlepiej metoda sprawdza się przy dopasowywaniu zbiorów o tej samej modalności. 
Dobre wyniki można uzyskać także dopasowując obrazy o wysokiej rozdzielczości i jakości 
jak CT i MRI, ponieważ w zbiorach tych można wyodrębnić odpowiadające sobie punkty 
należące do tkanek miękkich i kości z wysoką dokładnością. W przypadku zbiorów PET, 
SPECT, czy też USG, gdzie dokładna lokalizacja punktów jest praktycznie niemożliwa 
metody markerów anatomicznych się nie stosuje.

Metoda markerów geometrycznych umożliwia, podobnie jak poprzednia metoda, 
dopasowywanie obrazów CT i MRI, z tą różnicą że proces doboru markerów odbywa 
się tutaj w sposób automatyczny. Przykładem takich markerów są wyodrębnione na 
podstawie krawędzi (uzyskanych np. przy pomocy operatorów różniczkowania) miejsca, w 
których krzywizna obrysu zmienia się w sposób znaczący [Thirion94]. Metoda ta generuje 
większą ilość punktów niż w przypadku użycia punktów anatomicznych, co wpływa 
na zwiększoną złożoność obliczeniową procesu dopasowywania. Markery geometryczne 
podobnie jak w poprzedniej metodzie, nie mogą być używane dla danych o niskiej 
rozdzielczości i niskim poziomie sygnału do szumu.

Dopasowywanie zbiorów przy użyciu wybranych punktów korzysta z najprostszych 
form przekształcenia geometrycznego tj. transformacji ciała sztywnego bądź afinicznej 
(opisanych w rozdziale 5.1.1). Bardziej złożonych modeli transformacji w praktyce się 
tutaj nie stosuje z uwagi na fakt, iż algorytm dopasowywania uwzględnia jedynie znikomą 
ilość punktów ignorując znaczącą większość zawartych w nim informacji. W przypadku 
zastosowania bardziej skomplikowanego przekształcenia mogłoby to doprowadzić do 
niekontrolowanego zniekształcenia dopasowywanego zbioru.
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Rysunek 5.6: Przykład dopasowywania ciała sztywnego powierzchni skóry głowy 
(reprezentowanych przez siatki trójkątne) uzyskanych ze zbiorów MRI (kolor czerwony) i 
CT (kolor niebieski): (a) sytuacja początkową ze zbiorami nieskorelowanymi, (b) sytuacja 
po zastosowaniu algorytmu dopasowywania.

5.2.1.2. Dopasowywanie powierzchni

Dopasowywanie powierzchni jest zbliżone do opisanych powyżej metod używających 
wybranych punktów. W tym przypadku mamy jednak do czynienia z znacznie 
większą ilością punktów opisujących powierzchnie dopasowywanych struktur zawartych 
w obu obrazach. Aby uzyskać takie powierzchnie należy na początku wysegmentować 
interesujące obiekty w obu zbiorach danych. Następnie na podstawie uzyskanych 
w procesie segmentacji masek należy zrekonstruować trójwymiarową powierzchnię. 
Najczęściej stosowane metody rekonstrukcji trójwymiarowych powierzchni w wyniku 
swojego działania tworzą trójkątne siatki. Najpopularniejszymi metodami tworzenia 
takich siatek są: metoda wędrującego sześcianu (ang. marching cubes [LC87, Durst88]), 
metoda wędrującego czworościanu (ang. marching tetrahedra [ST90]), a w przypadku 
gdy rekonstrukcja odbywa się na podstawie niezorganizowanych w przestrzeni punktów 
można zastosować np. metodę triangulacji zwaną alpha-shapes [EM94]. Istnieje wiele 
metod służących do dopasowywania trójwymiarowych powierzchni. Najpopularniejszymi 
algorytmami są: metoda iteracyjna najbliższych punktów {ang. ICP - iteratire closest 
points) [BM92], metoda oparta na przybliżonej mierze odległości {ang. chamfer matching)
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[Borgefors86, Borgefors88] oraz tzw. metoda głowy i kapelusza (ang. head and hat 
algorithm) [PCSWC89].

Metoda ICP poszukuje w sposób iteracyjny przekształcenia geometrycznego 
minimalizującego średnią odległość kwadratową punktów na powierzchni obiektu 
dopasowywanego (pływającego) od zbioru najbliższych punktów na powierzchni obiektu 
referencyjnego. W każdym kroku iteracji algorytm wyznacza nowy zbiór najbliższych 
punktów referencyjnych. Proces ten postępuje do czasu, gdy średnia odległość 
kwadratowa osiąga ustalony próg, bądź też stabilizuje się na pewnym poziomie z ustaloną 
tolerancją.

Druga metoda, oparta na przybliżonej mierze odległości pracuje w przestrzeni 
zbioru danych. Powierzchnia obiektu nie jest rekonstruowana w postaci przestrzennej 
siatki, a jest reprezentowana przez woksele oryginalnego obrazu odpowiadające 
krawędziom wysegmentowanych obiektów. Pierwszym krokiem tego algorytmu jest 
wygenerowanie zbioru wolumetrycznego o rozmiarach zbioru zawierającego woksele 
krawędzi. Poszczególne wartości intensywności tego zbioru odpowiadają przybliżonej 
odległości (ang. chamfer distance) danego woksela od najbliższego woksela należącego 
do krawędzi zbioru referencyjnego. Taka mapa odległości służy do szybkiego obliczania 
wartości funkcji podobieństwa, którą tak jak w poprzednim przypadku jest miara średniej 
kwadratowej odległości wokseli krawędzi obiektu pływającego od obiektu referencyjnego.

W metodzie „głowy i kapelusza” zwykle mamy do czynienia z dwoma zbiorami znacznie 
różniącymi się rozdzielczością. Powierzchnia zbioru referencyjnego symbolizującego 
„głowę” odpowiada danym w wysokiej rozdzielczości, natomiast powierzchnia pływająca 
(„kapelusz”) reprezentowana jest przez stosunkowo małą ilość punktów w przestrzeni 
trójwymiarowej. Algorytm ma na celu jak najdokładniejsze nałożenie tytułowego 
„kapelusza” na „głowę” poprzez zminimalizowanie wzajemnej odległości obu obiektów. 
W przeciwieństwie do algorytmu poprzedniego odległości pomiędzy punktami zbioru 
pływającego, a punktami zbioru referencyjnego nie są obliczane jako przybliżona 
wartość bezwzględna, a reprezentowane są przez wektory wskazujące bezpośrednio 
na położenie najbliższego punktu. Zastosowanie obliczanych w kroku przetwarzania 
wstępnego map wektorów umożliwia dopasowywanie powierzchni praktycznie w czasie 
rzeczywistym. W połączeniu z algorytmem ICP (zamiast używać małej ilości 
punktów reprezentujących powierzchnię pływającą, można wybrać niewielki procent 
punktów znajdujących się najbliżej powierzchni referencyjnej i zastosować procedurę 
iteracyjną), można dokonać wysoko rozdzielczościowego, bardzo dokładnego dopasowania 
analizowanych powierzchni [CKM05]. Przykładowe dopasowanie powierzchniowych 
zbiorów przy pomocy transformacji ciała sztywnego zostało zaprezentowane na rysunku
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5.6.
W procesie dopasowywania powierzchniowego zwykle stosuje się przekształcenie 

geometryczne bryły sztywnej. W przypadkach dopasowywania obiektów których 
kształt może ulegać deformacjom można zastosować przekształcenie afiniczne bądź 
też przekształcenie nieliniowe opisane w rozdziale 5.3.2.W porównaniu z metodami 
dopasowywania przy użyciu wybranego zbioru punktów, metoda dopasowywania 
powierzchni pozwala na osiągnięcie o wiele wyższej jakości końcowego dopasowania. 
Odbywa się to jednak kosztem koniecznej wstępnej obróbki i przetwarzania zbiorów 
źródłowych. Ponieważ takie przetwarzanie wstępne w dużej mierze może być 
zautomatyzowane, metody dopasowywania powierzchni są częściej wykorzystywane niż 
metody punktów wyodrębnionych.

5.2.2. Dopasowywanie z użyciem całej dostępnej informacji

Opisane w poprzednim rozdziale metody dopasowywania przy użyciu wyodrębnionych 
cech wymagają wstępnej detekcji tychże cech dla każdego zbioru z osobna. Taki proces 
wymaga wysokiego poziomu sygnału do szumu, wysokiej rozdzielczości i wysokiego 
kontrastu analizowanych obrazów. W przypadkach, w których dopasowywane zbiory 
zawierają wiele klas obiektów należałoby każdą z nich dopasowywać oddzielnie, a 
taki proces byłby bardzo czasochłonny ze względu na wymagany czas przetwarzania 
wstępnego. Poza tym wynikiem dopasowania kilku cech zajmujących w przestrzeni 
ten sam obszar mogłaby być inna transformacja geometryczna (np. dopasowywanie 
nieliniowe kilku powierzchni), co mogłoby prowadzić do powstania znacznych trudności w 
interpretacji otrzymanych rezultatów. Inne podejście prezentują metody wykorzystującą 
całość dostępnych informacji o intensywnościach wszystkich wokseli dopasowywanych 
zbiorów źródłowych (ang. voxel based methods). Miary podobieństwa (opisane w 
następnej części pracy) konstruowane na podstawie intensywności zbiorów pozwalają na 
uzyskanie jakości dopasowania obarczonej znacznie mniejszym błędem niż w przypadku 
innych metod. Ponieważ ilość danych używana w procesie dopasowywania jest 
wielokrotnie większa niż poprzednio, czas potrzebny w procesie poszukiwania minimum 
funkcji podobieństwa jest znacznie dłuższy. Aby poradzić sobie z tym problemem 
stosowanych jest kilka metod umożliwiających znaczne przyspieszenie całości operacji. 
Pierwszą podstawową metodą jest wstępne filtrowanie dopasowywanych danych w celu 
bądź usunięcia szumów (filtr medianowy), bądź w celu wygładzenia obrazów (filtr Gaussa). 
Po zastosowaniu filtrowania wielowymiarowa funkcja podobieństwa staje się gładsza, 
co umożliwia łatwiejsze odnalezienie minimum globalnego w procesie optymalizacji,
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unikając utknięcia w minimum lokalnym. Drugim sposobem na przyspieszenie całego 
procesu jest podejście wielorozdzielczościowe {ang. multiresolution), w którym obrazy 
dopasowywane są na początku w znacznie zmniejszonych rozdzielczościach, a w kolejnych 
iteracjach rozdzielczość ta zostaje zwiększona, aż do ostatniego etapu w którym obrazy 
dopasowywane są w rozdzielczościach źródłowych. Istotnymi elementami dla całego 
procesu dopasowywania są oprócz miar podobieństwa, odpowiednio dobrany do potrzeb 
model przekształcenia geometrycznego oraz właściwa metoda interpolacji.

5.2.3. Miary podobieństwa

Aby móc zdecydować czy i w jakim stopniu nałożone obrazy są skorelowane stosuje się 
różne miary podobieństwa. Samo używanie określenia „podobieństwo” wymaga krótkiego 
komentarza, gdyż w literaturze pojęcie to interpretowane jest na dwa odmienne sposoby. 
Pierwszy z nich - intuicyjny - mówi, że tym większe podobieństwo im większa wartość 
wybranej miary. Jeżeli wybrana funkcja zachowuje się w sposób przeciwny (im mniejsza 
jest wartość funkcji tym „lepiej”) nazywa się ją wtedy miarą odległości (im „bliżej” tym 
„lepiej”). W niektórych pracach taką funkcję nazywana jest niepodobieństwem. Drugie 
odmienne podejście zakłada, iż miara określająca podobieństwo osiąga wartość najlepszą 
(pożądaną) w minimum funkcji. Z uwagi na fakt, iż interpretacja ta jest dominujące 
w literaturze zastosowano ją również w niniejszej pracy. Poniżej przedstawione zostały 
najczęściej stosowane miary.

5.2.3.1. Suma kwadratów różnic intensywności

Najprostszą a zarazem bardzo często stosowaną miarą jest suma kwadratów różnic 
intensywności (SSD - ang. sum of squared differences). Miara ta wyraża się następującym 
wzorem:

N

SSD(RI, FI) = £ (IFI(i) - IRI(i))2 (5.21)
i=l

gdzie N stanowi liczbę pokrywających się wokseli porównywanych zbiorów danych. 
Miarę stosuje się najczęściej do porównywania zbiorów o tej samej modalności. Jeżeli 
oba obrazy są identyczne wartość funkcji przyjmuje wartość zero, czyli im mniejsza 
wartość funkcji podobieństwa tym lepsze dopasowanie. W sytuacji kiedy znaczne obszary 
obrazów RI i FI się pokrywają wartości miary dobrze oddają jakość dopasowania. 
Natomiast w przypadku gdy obszary pokrywają się nieznacznie miara ta nie daje 
wyników zadawalających. Jednym ze sposobów aby sobie poradzić z tym problemem
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jest zastosowanie znormalizowanej wartości SSD podzielonej przez ilość pokrywających 
się wokseli (MSD - ang. mean square difference}'.

1 N
MSD(RI, Ff)=x52 ~ (5.22)

i=l

Innym mankamentem miary bazującej na sumie różnic intensywności jest to, iż 
pozostaje ona czuła na występowanie nawet małej ilości wokseli o dużej różnicy w wartości 
intensywności, czyli na gwałtowne wahania jasności i kontrastu (często spowodowanych 
przez zakłócenia szumem). Można wyeliminować te woksele uprzednio filtrując obrazy 
(np. filtrem medianowym), albo zastosować znormalizowaną miarę w postaci:

NSSDiRI,FI) = ' J(6 23)

(w»»2
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Rysunek 5.7: Przekrój zbioru danych CT wraz z histogramem intensywności.

5.2.3.2. Miara korelacyjna

Najprostszą spośród miar korelacyjnych stanowi funkcja będąca sumą iloczynów 
odpowiadających sobie wokseli dwóch porównywanych obrazów:

N

CC(RI, FI) = -^ (JfiWriW (5.24)
i=l

W praktyce dopasowywania obrazów znajduje zastosowanie wersja znormalizowanej 
miary korelacji wzajemnej (NCC - ang. normalized cross correlation):

NCC(RI, FI) = £Ł((W‘)-M(M»)-M) (5.25)

((^(o - ^)2) zXi - ^y)2)

Gdzie Ipi i Iri są średnimi intensywnościami zbiorów referencyjnego i pływającego. 
Miara ta jest kosztowna obliczeniowo i dlatego w praktyce często oblicza się ją 
pomiędzy całym obrazem referencyjnym i małymi fragmentami obrazu pływającego. 
Jeżeli występuje zbliżona do liniowej zależność pomiędzy intensywnościami zbiorów 
miara ta sprawuje się bardzo dobrze, jak również w sytuacjach gdy szum zawarty w 
dopasowywanych obrazach jest bardzo mały. Dla obrazów których integralną częścią jest 
szum, takich jak np. obrazy ultrasonograficzne, miara ta zupełnie zawodzi w procesie 
dopasowywania.

5.2.3.3. Entropia

Jako cel jakościowy dopasowywania obrazów można przyjąć sytuację gdy odpowiadające 
sobie struktury w obu zbiorach danych pokrywają się. W przypadku gdy nałożone na
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siebie obrazy nie są skorelowane widoczne są zduplikowane struktury zawarte w obu 
zbiorach (duża ilość informacji), natomiast gdy nałożymy zbiory dopasowane widoczna 
będzie tylko jedna kopia struktur obrazu (mała ilość informacji). Przy takim rozumowaniu 
można powiedzieć, iż celem dopasowywania jest zminimalizowanie ilości informacji. 
Najczęściej stosowaną miarą informacji w dziedzinie przetwarzaniu obrazów i sygnałów 
jest entropia h stanowiąca część komunikacyjnej teorii Shannona [Shannon48]. Na 
podstawie tej teorii entropia h zbioru I określa ilość informacji zawartej w obrazie 
przypadającej na jeden woksel i wyrażona jest wzorem

%max

h(I) = - (Pi(x) loS (pX®))) (5.26)
X=1

gdzie pi(x) jest funkcją gęstości prawdopodobieństwa wystąpienia intensywności x 
w obrazie I (wyrażoną przez liczbę wystąpień danej intensywności podzieloną przez 
całkowitą liczbę wokseli N). xmax stanowi maksymalną wartość intensywności w zbiorze. 
W praktyce entropię obrazu oblicza się na podstawie histogramu intensywności (Rysunek 
5.7). Najprostszą miarą podobieństwa dwóch zbiorów wyrażoną przy pomocy entropii jest 
miara różnicy obrazów [Buzug96] (EDI - ang. entropy of the difference image). Miarę tą 
oblicza się jako entropię na podstawie histogramu obrazu:

DI = RI - s - FI (5.27)

gdzie s jest czynnikiem skalującym. Miara ta może mieć zastosowanie do zbiorów 
bardzo podobnych pozostając jednak czułą na nawet niewielkie artefakty.

Znacznie szersze zastosowanie ma miara podobieństwa wyrażona za pomocą entropii 
łącznej, która określa ilość informacji zawartej w kombinacji dwóch obrazów [Collignon95, 
Studholme99]

%max

h(I) = - (M^) log (M^))) (5-28)
X=1

Xmax ymax

h(RI, FI) = - EE PRI,Fl(%, y) log(PKZ,F/(®, y)) (5.29)
rc=l y=l

gdzie PRiyFi(%, y) jest prawdopodobieństwem warunkowym wystąpienia intensywności 
x w zbiorze RI pod warunkiem jednoczesnego wystąpienia intensywności y w zbiorze F/, 
a %max i Pmax stanowią maksymalne wartości intensywności w obu zbiorach. Entropię 
łączną oblicza się na podstawie histogramu łącznego (Rysunek 5.8). Nie często zdarza się 
aby dopasowywane zbiory danych posiadały takie same graniczne wartości intensywności.
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Z tego powodu, jak również z powodów optymalizacyjnych histogram łączny tworzy się 
dzieląc całą przestrzeń intensywności obu zbiorów danych na tzw. koszyki (ang. bins). 
Ilość takich koszyków zwykle stanowi liczbę będącą potęgą liczby 2.
Stosuje się zakresy o takim samym rozmiarze dla obu zbiorów czyli xm = ym — 2a , gdzie 
a jest liczbą całkowitą najczęściej z przedziału od 5 do 8.

5.2.3.4. Informacja wzajemna

Od czasu zaproponowania przez autorów [Viola95, VW95] informacji wzajemnej (MI 
- ang. mutual information) do dopasowywania obrazów była ona wykorzystywana 
wielokrotnie w setkach prac stając się najpopularniejszą miarą podobieństwa obrazów. 
Idea informacji wzajemnej polega na połączeniu informacji zawartej zarówno w entropii 
łącznej jak i w entropiach każdego ze zbiorów z osobna według wzoru:

MI(RI, FI) = h(RI) + h(FI) - h(RI, FI) (5.30)

gdzie h(RI) jest entropią zbioru referencyjnego, h(FI) jest entropią zbioru 
pływającego, a h(RI,FI) stanowi entropię łączną. Informacja wzajemna zakłada 
jedynie statystyczną zależność pomiędzy intensywnościami porównywanych obrazów, a nie 
funkcyjną. Z powodu tejże własności MI stała się bardzo popularną miarą podobieństwa 
szczególnie w przypadku porównywania danych tego samego obiektu ale wykonanych przy 
użyciu różnych modalności (za pomocą różnych technik akwizycji np. CT, MRI, PET, 
SPECT, USG, czy też zdjęć). Takie obrazy mimo iż posiadają różne zależności pomiędzy 
zakresami intensywności i reprezentującymi je tkankami w ujęciu statystycznym pozostają 
identyczne niezależnie od sposobu w jaki zawarta w nich informacja jest reprezentowana.

5.2.3.5. Znormalizowana informacja wzajemna

Miara MI nie najlepiej radzi sobie z problemem częściowego pokrywania się obrazów 
porównywanych w procesie dopasowywania. Szczególnie dla zmian w pokrywaniu się 
regionów obrazów o małych wartościach intensywności wartość tej funkcji może zostać 
nieproporcjonalnie zaburzona. Sposobem naturalnie nasuwającym się na rozwiązanie 
tego problemu może być znormalizowanie informacji wzajemnej (NMI - ang. normalized 
mutual information). W kilku pracach proponowano różne wersje znormalizowanej MI 
[Maes97] jednak największą popularność zyskała wersja zaproponowana w [Studholme99] 
wyrażona wzorem:

NMI(RI, FI)
h(RI) + h(FI) 

h(RI, FI)
(5.31)
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Rysunek 5.8: Zachowanie histogramu łącznego obliczonego dla nałożonych na siebie 
obrazów przedstawiających kanały czerwony (referencyjny) i zielony (pływający) obrazu 
RGB. Lewa kolumna przedstawia nałożone zbiory, z pływającym obrazem obróconym 
odpowiednio o (a) 0 stopni, (b) 2 stopnie, (c) 10 stopni, (d) 30 stopni. Kolumny środkowa 
i prawa reprezentują histogram łączny.
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Miara ta radzi sobie znacznie lepiej z problemem częściowego pokrywania się 
porównywanych w procesie dopasowywania obrazów niż MI i inne znormalizowane miary.

5.2.4. Interpolacja obrazu

Istotnym elementem procesu dopasowywania obrazów jest interpolacja intensywności. 
Konieczność jej stosowania wynika z dyskretnej natury obrazów, które ulegają 
przekształceniom. Aby móc wyznaczyć podobieństwo obrazów przekształcany zbiór 
pływający (FI) nakładany jest na zbiór referencyjny (RI). Jeśli operacja przekształcenia 
składa się jedynie z translacji pozycje przetransformowanych punktów mogą być 
reprezentowane przez liczby całkowite, więc odpowiadające sobie intensywności w 
obu zbiorach mogą zostać bezpośrednio odczytane. Natomiast jeżeli przekształcenie 
jest bardziej złożone, wynikowe współrzędne stanowią liczby rzeczywiste. Z tego 
powodu wartości odpowiadających sobie intensywności muszą być obliczone na 
podstawie otaczających rzeczywistą pozycję dyskretnych próbek. Konieczność stosowania 
interpolacji pojawia się również w przypadku, gdy mamy do czynienia ze zbiorami 
o anizotropowych wielkościach wokseli (odległości pomiędzy dyskretnymi próbkami 
intensywności w kierunkach osi głównych są różne). W sytuacji takiej obraz należy 
przeskalować by uzyskać zbiór izotropowy o sześciennym kształcie wokseli. Podczas 
procesu dopasowywania, w celu jego przyspieszenia, często stosuje się podejście 
wielorozdzielczościowe (ang. multiresolution). W takim podejściu zbiór pływający jest 
kilkakrotnie przeskalowywany. W pierwszej iteracji zbiór ten jest znacząco zmniejszany, 
co daje w wyniku mniejszą ilość punktów uwzględnianych w procesie dopasowywania, 
co w sposób oczywisty przyspiesza cały proces. W kolejnych iteracjach obraz pływający 
jest powiększany, tak by w ostatnim etapie powrócić do swoich oryginalnych rozmiarów. 
We wszystkich tych sytuacjach proces interpolacji jest nieodzownym elementem, który w 
istotny sposób wpływa na jakość uzyskanego dopasowania.

Według Parkera [PKT93] interpolację obrazu można wyrazić poprzez splot (ang. 
conuolution) obrazu ze zdyskretyzowanym jądrem interpolującym (w przypadku 2D w 
postaci macierzy kwadratowej). Stopień złożoności implementacji zależy od użytej funkcji 
interpolującej oraz wielkości jądra interpolującego (w przypadku 3D od jego przestrzennej 
rozległości). W przypadku jednowymiarowym, jeżeli dysponujemy dyskretnym zbiorem 
intensywności I(x) , gdzie x £ Z , interpolacja ciągłych wartości J(t) , gdzie I £ R , 
odbywać się może przy użyciu splotu dyskretnych k próbek z jądrem interpolującym:
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k

I(i) = '^I(xi)h(t - Xi) (5.32)
i=l

gdzie h(t) jest ciągłą funkcją stanowiącą jądro interpolacji. W przypadku 
trójwymiarowym powyższy wzór przyjmuje postać:

l m n

I(t,u,v) = EEE I(xi,yj,Zk)h3D(t-xi,u-yj,v- zk) (5.33)
i=l j=l k=l

Ponieważ najczęściej stosowane jądra interpolujące są symetryczne i separowalne 
względem osi układu współrzędnych funkcję interpolującą Zzz3p(s, t, u) można wyrazić przy 
pomocy jednowymiarowych funkcji:

hsD&t, u) = h(s) • h(t) • h(u) (5.34)

Jako rezultat teorii informacji zapoczątkowanej przez Shannona [Shannon48], funkcja 
sine (Rysunek 5.2(a)) została zaakceptowana jako najlepsza funkcja interpolująca 
[LGS99]. Teoretycznie ta zapewniająca idealną rekonstrukcję I(s) funkcja jest 
zdefiniowana następująco:

h8inc(t) = Sm(7r'^ (5.35)
7T • t

Funkcja jest z definicji nieskończona, zatem jej użycie wymagałoby zastosowania jądra 
o nieskończonej długości. W praktycznych implementacjach stosuje się dwa podejścia by 
poradzić sobie z tym problemem - obcinający (ang. truncation) i używający określonego 
okna (ang. windowing). Oba sposoby realizuje się za pomocą splotu funkcji sine z 
odpowiednią funkcją w(t) :

sine (t) =
hsinc(t) ' w(t),

0,
0 |rc| < N/2 

poza
(5.36)

gdzie, N oznacza liczbę dyskretnych próbek biorących udział w procesie interpolacji. 
Sposób obcinający polega na splocie idealnej funkcji sine z funkcją w (i) = const(t) , co w 
praktyce przekłada się na iloczyn funkcji sine z funkcją prostokątną. Jednakże sposób ten, 
biorąc pod uwagę tylko fragment funkcji oryginalnej, wprowadza istotne rozbieżności w 
wynikowej interpolacji w porównaniu z funkcją idealną. Druga metoda polega na splocie 
funkcji sine z inną funkcją w (i) nie aż tak ostrą jak funkcja prostokątna. Przykładowe 
funkcje okna stosowane w literaturze wyrażają się następująco:
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w(t, r)
i-aA

O,
|i| < r 
poza

okno Welcha [MeijeringOO] (5.37)

w(t, r) 0.54 + 0.46 • cos N < r 
poza

okno Hanna Hamminga [Wolberg90] 

(5.38)
gdzie r stanowi promień okna. Interpolacja sine z oknem Hamminga 

umożliwia uzyskanie wygładzonych obrazów, przy jednoczesnym zachowaniu lokalizacji 
przestrzennych (dane 3D) cech obrazu. Aby funkcje takie dobrze przybliżały funkcję sine 
należy używać znaczących wielkości promienia, co w sposób bezpośredni przekłada się 
również na ilość dyskretnych próbek używanych w procesie interpolacji (minimum 7). 
Do zmiany rozdzielczości obrazów (ang. resampling) mogą być one używane, jednak ze 
względu na znaczny koszt obliczeniowy do procesu dopasowywania należy poszukiwać 
mniej złożonych metod.

W przypadku najprostszej interpolacji najbliższego sąsiada (ang. nearest neighbor) 
rzędu zerowego, nie wprowadzane są żadne nowe wartości - wartość wynikowa stanowi 
wartość najbliższej próbki:

/i(i) = 1,
0,

-0.5 sC t 0.5 
poza

(5.39)

Ta najprostsza interpolacja nie nadaje się do przeskalowywania (w szczególności 
znacznego powiększania obrazów), natomiast może być z powodzeniem stosowana 
w pierwszych fazach wielo-rozdzielczościowego dopasowywania przy poszukiwaniu 
wstępnych parametrów przekształcenia.

Najczęściej stosowaną funkcją interpolującą jest funkcja interpolacji liniowej wyrażona 
następująco:

1 - \t\, 0^ \t\ < 1
0, poza

Funkcja ta swoją popularność zawdzięcza dobremu stosunkowi uzyskiwanej jakości 
obrazu do złożoności obliczeniowej. Ponieważ interpolacja odbywa się jedynie pomiędzy 
najbliższymi sąsiadami uzyskiwane wartości powstają z rozmycia wartości w tychże 
punktach. Takie rozmywanie działa na zasadzie filtru dolnoprzepustowego, zmieniając 
w sposób istotny histogram obrazu. W niektórych przypadkach, szczególnie przy 
dopasowywaniu obrazów w tych samych modalnościach, przy użyciu miar bazujących na
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Rysunek 5.9: Wykresy funkcji interpolujących: (a) idealna funkcja sine, (b) funkcja 
najbliższego sąsiada, (c) funkcja liniowa, (d) funkcja kubiczna, (e) funkcja sine z 
oknem obcinającym, (f) funkcja sine z oknem Welcha, (g) funkcja sine z oknem Hanna 
Hamminga.

histogramach (np. informacja wzajemna), może prowadzić to do zmniejszenia dokładności 
końcowego dopasowania.

Problem rozmywania, powstający w przypadku użycia liniowej interpolacji może 
zostać rozwiązany przy użyciu interpolacji kubicznej, która stanowi dobre przybliżenie 
funkcji sine przy wykorzystaniu czterech (odpowiednio 16 w przypadku 2D) dyskretnych 
punktów:

h(t) = <
(a + 2) • \t\ — (er + 3) • \t\ + 1, 
a • |t|3 — 5a • |t|2 + 8ce • \t\ — 4a,

0 \t\ < 1
1 \t\ < 2 (5.41)

0, poza

gdzie parametr a steruje szerokością funkcji pomiędzy punktami przegięcia. Jednakże
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przy dużych powiększeniach w wyniku takiej interpolacji mogą pojawiać się lokalne zaniki 
kontrastu. Opisane w tej części pracy funkcje interpolujące zostały przedstawione na 
rysunku 5.9.

Osobnego traktowania wymaga problem przeskalowywania obrazów trójwymiarowych, 
które reprezentuj ąc
znaczącą objętość definiowane są przez niewielką liczbę dwuwymiarowych przekrojów. 
Przeskalowanie takiego obrazu do izotropowych rozmiarów przy pomocy standardowych 
metod interpolacji prowadzi do „mieszania” się intensywności należących do różnych 
struktur zawartych w obrazie. Poza tym, w przypadku takich specyficznych danych, nie 
da się wyeliminować tzw. efektu „schodów” za pomocą takiego podejścia (Rysunek 5.10 
(a-d)). W takiej sytuacji najbardziej zasadne staje się użycie najprostszej interpolacji 
najbliższego sąsiada [CKM05], by zapobiec degradacji obrazu. Odmienne podejście do 
problemu zakłada interpolację nie całego zbioru, a jedynie wysegmentowanych uprzednio 
struktur, dzięki czemu unika się niszczącego rozmywania. Takie wyodrębnione dane 
struktur obrazu można przeskalować stosując np. metodę interpolacji bazującej na 
kształcie [RU90] (ang. shape-based interpolation). Metoda ta składa się z kilku etapów:

1. uzyskanie konturów wysegmentowanej struktury

2. wygenerowanie map odległości dla każdego przekroju

3. przeskalowanie zbioru utworzonego przez 2D mapy odległości za pomocą liniowej 
interpolacji

4. segmentacja uzyskanego zbioru przy użyciu progowania

W pierwszym etapie tej metody generowany jest obrys struktury z wysegmentowanych 
przekrojów tworząc obraz binarny. Następnie dla każdego punktu w przekroju obliczana 
jest jego odległość euklidesowa od najbliższego punktu należącego do obrysu. Punkty 
znajdujące się wewnątrz obrysu mają wartości dodatnie, natomiast na zewnątrz ujemne. 
W kolejnym etapie uzyskany zbiór dwuwymiarowych map odległości jest przeskalowywany 
(w kierunku jednej osi) przy pomocy liniowej interpolacji. Jako wynik otrzymujemy coś 
na kształt trójwymiarowej mapy odległości, która po ustaleniu progu na wartość zero i 
wysegmentowaniu daje w rezultacie ostateczny obiekt.

Chociaż interpolacja została przeprowadzona jedynie dla jednej osi, to tak naprawdę, 
dzięki zastosowaniu map odległości została ona wykonana we wszystkich trzech, 
wzajemnie prostopadłych kierunkach. Metoda ta dużo lepiej nadaje się do odtwarzania 
kształtu struktur anatomicznych z rzadkich przekrojów. Efekt „schodów” może zostać
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Rysunek 5.10: Interpolacja bazująca na kształcie. Sztuczny wolumetryczny zbiór danych 
z wysegmentowanym kształtem (a) jest źródłem dla wszystkich poniższych obiektów 
powstałych w wyniku interpolacji (b) najbliższego sąsiada, (c) liniowej, (d) kubicznej, (e) 
z oknem Welcha, (f) bazującej na kształcie. Dane po procesie interpolacji zostały użyte do 
wygenerowania trójkątnych siatek powierzchniowych za pomocą algorytmu wędrującego 
sześcianu widocznych na rysunku.
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dzięki niej w dużej mierze wyeliminowany. Nie jest to jednak metoda idealna, 
gdyż w pewnych przypadkach może powodować niepożądane łączenie (rozdzielanie) 
wokseli uprzednio rozdzielonych (połączonych), co może degradować obraz. Poza tym 
należy pamiętać iż, pracuje ona jedynie dla binarnych, uprzednio wysegmentowanych 
obiektów, co ogranicza spektrum jej zastosowań. Rysunek 5.10 przedstawia przykładowe 
zastosowanie metody interpolacji bazującej na kształcie. Przykładowe dane zostały 
sztucznie wygenerowane. Zastosowanie klasycznych interpolacji nie dość, że nie daje 
poprawy jakości otrzymanej w końcowym etapie powierzchni, to jeszcze dodatkowo ją 
degeneruje. Interpolacja bazująca na kształcie daje o wiele lepsze wyniki. Szczególnymi 
przypadkami, w których daje ona świetne rezultaty są rekonstrukcja kształtu żył, naczyń 
krwionośnych i nieskomplikowanych struktur kostnych (np. żeber) na podstawie małej 
ilości przekrojów.

5.3. Optymalizacja

Problem dopasowywania obrazów, z matematycznego punktu widzenia, może być 
rozpatrywany jako problem optymalizacji. W pierwszym kroku należy zdefiniować 
funkcję podobieństwa określającą jakość dopasowania zbioru pływającego (FI) do zbioru 
referencyjnego (RI). Funkcja taka opisana jest przez zbiór parametrów definiujących 
przekształcenie geometryczne zbioru pływającego. Proces optymalizacji polega na 
poszukiwaniu minimum (bądź też maksimum) funkcji i jest realizowany na sposób 
iteracyjny. Kiedy funkcja opisująca jakość dopasowania jest różniczkowalna można 
posłużyć się metodami gradientowymi w celu poszukiwania minimum. Metody takie 
odnajdują je w stosunkowo niewielkiej liczbie iteracji, jednakże zlokalizowane miejsce 
często okazuje się minimum lokalnym. Jeżeli istnieje problem z wyznaczeniem gradientu, 
w celu sterowania algorytmem minimalizacji stosuje się inne metody numerycznego 
poszukiwania kierunku w jakim maleje wartość funkcji. Poszukiwania takie jednakże 
również prowadzą zwykle do utknięcia w minimum lokalnym. Istnieją techniki 
niedeterministyczne (każde kolejne zastosowanie algorytmu nie gwarantuje otrzymanie 
tego samego wyniku) mające na celu znaczne zwiększenie prawdopodobieństwa znalezienia 
globalnego minimum. Techniki takie są jednakże bardzo czasochłonne, co często stanowi 
zbyt dużą cenę i wpływa na ograniczenie zastosowań praktycznych takich metod. Aby 
algorytm optymalizacji mógł być efektywnie zastosowany do dopasowywania obrazów 
powinien spełniać kilka podstawowych kryteriów:

1. algorytm ten musi być nieliniowy i wielowymiarowy, z uwagi na nieliniowy charakter
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funkcji podobieństwa oraz na znaczącą ilość parametrów (najmniej 6 w przypadku 
przekształcenia ciała sztywnego)

2. liczba ewaluacji funkcji powinna być zminimalizowana ze względu na wysoki koszt 
obliczeniowy pojedynczego wyznaczenia wartości funkcji (szczególnie istotne w 
przypadku miar opierających się na intensywnościach zbiorów danych)

3. algorytm powinien mieć możliwość wydostania się z minimum lokalnego (dla metod 
deterministycznych jest to często realizowane poprzez modyfikacje oryginalnych 
algorytmów - np. kilkakrotnego zastosowania algorytmu z losowo zmodyfikowanymi 
parametrami startowymi, w celu znalezienia najlepszego rozwiązania)

4. w przypadkach, gdy poszukujemy konkretnego rozwiązania (nie koniecznie 
globalnego) konieczna jest możliwość wprowadzenia ograniczeń na zakres zmienności 
parametrów.

5.3.1. Metody deterministyczne

Najprościej ujmując algorytmy deterministyczne charakteryzują się tym, iż wynik ich 
działania jest nieprzypadkowy i jednoznaczny (dla zadanego zestawu parametrów wynik 
działania jest zawsze ten sam). Metody tego typu można podzielić ze względu na 
korzystanie, bądź też jego brak, z gradientów funkcji podobieństwa. Algorytmy nie 
korzystające z gradientów muszą same poszukiwać kierunku prowadzącego do minimum 
funkcji, co z reguły wymaga wykonania większej ilości iteracji. Z drugiej strony obliczenie 
gradientów może okazać się zbyt kosztowne obliczeniowo. W takich sytuacjach nawet 
znacznie zwiększona ilość ewaluacji funkcji podobieństwa nie odgrywa aż tak znaczącej 
roli.

5.3.1.1. Metody korzystające z gradientów funkcji

W niniejszej części pracy przedstawione zostały najczęściej stosowane metody 
minimalizacji funkcji podobieństwa obrazów przy pomocy jej gradientów. Zakładamy, 
iż mamy zdefiniowaną pewną funkcję podobieństwa:

f(x) : R (5.42)

gdzie x jest punktem w przestrzeni R^ określającym parametry przekształcenia. Jeżeli 
funkcja f(x) ma znany gradient V/(x) to przy jego pomocy można sterować procesem 
poszukiwania optymalnego zestawu parametrów.
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5.3.1.1.1. Metoda najszybszego spadku

Najprostszą metodą minimalizacji w oparciu o gradient funkcji jest metoda największego 
(najszybszego) spadku. Polega ona na iteracyjnej zmianie parametrów w kierunku 
wyznaczanym przez wektor przeciwny do gradientu w punkcie wyznaczonym
przez aktualne wartości parametrów. A zatem dla danego wektora parametrów x przyrost 
wartości jego składowych w kroku o indeksie i + 1 jest określony przez:

^%i+l & * 9i (5.43)

xi+1 =Xi + Arri+i (5.44)

gdzie a jest tzw. parametrem uczenia. Parametr ten może być wyznaczany na 
wiele sposobów. W najprostszej wersji algorytmu jest ustalona doświadczalnie stała 
liczba. Takie rozwiązanie jednak prowadzić może nawet do stopniowego oddalania się od 
poszukiwanego minimum. Najczęściej stosowanym podejściem wyznaczenia parametru a 
jest użycie liniowej minimalizacji (np. przy użyciu algorytmu bisekcji) wzdłuż kierunku 
wskazanego przez gradient. Główną wadą opisywanej metody jest to, że ujemny gradient 
wskazuje kierunek największego spadku funkcji, co w przypadku takich funkcji jak miary 
podobieństwa obrazów, często nie jest tożsame z kierunkiem do minimum. Przebieg takiej 
minimalizacji może zatem charakteryzować się znacznymi oscylacjami, co w odczuwalny 
sposób przekłada się na powolne zbieganie do minimum, a co za tym idzie znaczną 
liczbę koniecznych iteracji. W kilku pracach dotyczących dopasowywania obrazów 
medycznych [Rueckert99, Chandrashekara04] zastosowano wariant metody optymalizacji 
do nieliniowego dopasowywania obrazów MRI piersi i serca używając gradientu w postaci 
znormalizowanej:

(5.45)

Wysoką dokładność dopasowania obrazów uzyskano dzięki zastosowaniu podejścia 
wielorozdzielczościowego, które jest w stanie w znacznym stopniu zniwelować wady tej 
najprostszej metody gradientowej.

5.3.1.1.2. Metoda gradientów sprzężonych

Problem ze zbieżnością poprzednio opisanej metody powodowany był przez nieodpowiedni 
dobór kierunku poszukiwań. Jeżeli kierunek wybrany w danym kroku wskazywał
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minimum, to w kroku następnym algorytm mógł wybrać kierunek zupełnie inny 
niekoniecznie przybliżający do właściwego rozwiązania. Problem ten może zostać 
rozwiązany jeśli przyjmiemy przybliżenie funkcji w pobliżu minimum w postaci funkcji 
kwadratowej. Następujące po sobie w kolejnych iteracjach minimalizacje liniowe należy 
dobrać tak, aby każdy kolejny obrany kierunek był sprzężony ze wszystkimi poprzednimi. 
W praktycznej implementacji w pierwszym kroku kierunek jest wyznaczony tak jak w 
metodzie największego spadku Xq = — V/(#o) , a każdy kolejny kierunek poszukiwań 
wyznaczany jest według wzoru:

%i+i = -Vf(xi+1) + PiVi (5.46)

gdzie dobiera się tak, aby kierunek by sprzężony ze wszystkimi kierunkami
wyznaczonymi w krokach poprzednich. W literaturze można odnaleźć różne propozycje 
postaci współczynnika Jedna z częściej stosowanych pochodzi z algorytmu Fletchera- 
Reevesa [Fletcher87] i wyraża się wzorem:

V/(zź+1) • V/(zź+1) 
Pl ■ Vf(Xi) (5-47)

Należy zwrócić jednak uwagę na fakt, iż w przypadku optymalizacji z wieloma 
zmiennymi (np. dopasowywanie nieliniowe przy pomocy modelu deformacji FFD), 
algorytm wykonując wiele minimalizacji liniowych po pewnym czasie może zacząć 
generować coraz mniej optymalne kierunki poszukiwań. Z tej przyczyny zasadne może 
się okazać wykonanie co pewną ustaloną ilość k iteracji kroku — — Vffai) (tzw. 
algorytm restart).

5.3.1.1.3. Metoda Gaussa- Newtona

Metoda optymalizacji Gaussa- Newtona [PFTV92] została zaprojektowana do 
minimalizacji miar mających postać sumy kwadratów funkcji. Można ją z 
powodzeniem zastosować do minimalizacji miary podobieństwa powierzchni jak również 
do miary stanowiącej sumę kwadratów różnic intensywności porównywanych zbiorów 
wolumetrycznych.
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W ogólności funkcja do minimalizacji ma postać:

N

= (5.48)
7=1

gdzie N jest liczbą punktów lub wokseli używanych do obliczenia danej miary 
podobieństwa natomiast di(x) stanowi cząstkowy wkład danego elementu do rozważanej 
funkcji.

Według algorytmu Gaussa- Newtona kierunek poszukiwań w kolejnych iteracjach 
wyznaczany jest zgodnie z równaniem:

Xk+1 = xk- H (5.49)

gdzie H jest hesjanem (macierzą drugich pochodnych) funkcji f. 
Pochodne pierwszego rzędu można wyrazić w następujący sposób

dxk

N

7=1

ddj(x)
dxk (5.50)

Natomiast pochodne drugiego rzędu w pobliżu optimum mogą być przybliżone 
postacią:

dW) ddj(x) ddj{x)
dxkdxi dxk dxi ' '

7=1

Wprowadzając macierz A zawierającą wszystkie pochodne cząstkowe pierwszego rzędu 
dla każdego z elementów wyrażoną w postaci:

ddi ddi ddr
dxi dx2 dx^
dd2 dd2i dd2\
dxi dx2 dxw

ddjy ddN ddjy
- dxi dx2 dxw

można wyrazić gradient funkcji / jako:

V/ = 2ATD, D = [ dr(x) d2(x) ... dN(x) ] 

Można również obliczyć przybliżoną postać hesjanu w postaci:

(5.52)

(5.53)

H = 2ATA (5.54)
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Podstawiając oba powyższe wyrażenia do równania Gaussa-Newtona otrzymujemy:

Zfc+i = xk~ (AlAK^AlDk (5.55)

Możemy również zapisać uzyskaną zależność jako zbiór liniowych równań z 
niewiadomym wektorem = Xk+1 — :

(AlAK)Ntk+1 = —AkDk (5.56)

Powstały układ równań może zostać rozwiązany np. przy użyciu metody eliminacji 
Gaussa.

Podczas pracy z tą metodą można napotkać na kilka istotnych problemów. Po 
pierwsze, istnieje taka możliwość, iż macierz hesjan będzie bliska macierzy zdegenerowanej, 
co uniemożliwi znalezienia rozwiązania. Po drugie może się tak zdarzyć, że składowe 
wektora Axk będą osiągać bardzo duże wartości przekraczające dopuszczalny zakres. 
Podstawową zaletą przedstawionej metody jest jej bardzo szybka zbieżność, jednakże przy 
założeniu położenia startowego w pobliżu minimum. Jeżeli warunek ten nie może być 
spełniony należy stosować inne metody optymalizacji.

5.3.1.1.4. Metoda Levenberga- Marąuardta

Proste metody gradientowe dają w wielu problemach optymalizacyjnych zadawalające 
rezultaty, jednakże czas zbiegania do pobliskiego minimum lokalnego może być zbyt 
długi szczególnie w przypadku wymagających obliczeniowo funkcji podobieństwa. 
Częściowym rozwiązaniem jest opisana powyżej metoda Gaussa-Newtona, jednakże 
sprawdza się ona jedynie blisko minimum. W licznych przypadkach dobrym wyjściem 
jest zastosowanie algorytmu Levenberga- Marąuardta [Marquardt63], który to umożliwia 
płynne balansowanie pomiędzy metodą najszybszego spadku a metodą Gaussa- Newtona. 
W metodzie tej używana jest modyfikacja równania Gaussa-Newtona w postaci:

(AkAk + \I)Nxk = -ATkDk (5.57)

Gdzie A jest współczynnikiem, natomiast I stanowi macierz jednostkową. Gdy A = 0 
metoda przechodzi w algorytm Gaussa-Newtona, natomiast gdy A dąży do nieskończoności 
Axfc podąża w kierunku najszybszego spadku, a wielkość Axk zaczyna dążyć do zera. Z 
tego powodu w każdym przypadku można oczekiwać /(ą+i) < /(#&).

Algorytm Levenberga- Marąuardta rozpoczyna działanie od obliczenia wartości funkcji 
f z początkowym zestawem parametrów xq. W drugim kroku dobierana jest niewielka
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początkowa wartość A (np. A = 0.001), rozwiązywany jest układ równań metody 
Gaussa-Newtona i obliczana wartość funkcji + A^). Jeżeli f(xk + Aą) < /(#&) 
wartość A zwiększana jest poprzez przemnożenie przez ustaloną stałą i ponownie wraca 
do rozwiązywania układu równań. W przeciwnym przypadku A zostaje zmniejszone 
poprzez podzielenie przez ustaloną stałą i następuje uaktualnienie zestawu parametrów 
(xj~ zamieniane jest na Xk+i), P° czym następuje powrót do kroku rozwiązywania układu 
równań. Procedura trwa do czasu spełnienia ustalonego kryterium. Metoda ta jest 
często wykorzystywana do dopasowywania siatek powierzchniowych [Kozinska98, Krol02]. 
Dzięki bardzo krótkim czasom działania algorytmu (niewielka ilość iteracji potrzebna 
do znalezienia minimum) możliwe jest jego stosowanie w interaktywnych programach 
narzędziowych.

5.3.1.2. Metody nie potrzebujące informacji o gradiencie optymalizowanej 
funkcji

We wszystkich dotychczas opisanych przypadkach metody optymalizacji korzystały z 
informacji o gradiencie funkcji. Niestety nie zawsze jest możliwe wyznaczenie gradientu 
takiej funkcji. W niektórych sytuacjach obliczenie gradientów bywa bardzo kłopotliwe 
numerycznie i jeśli nawet daje się policzyć to zabiera zbyt dużo czasu, co w efekcie 
prowadzi do nieefektywności algorytmu. Poza tym jeżeli kształt miary podobieństwa jest 
bardzo zróżnicowany (np. informacja wzajemna) to informacja o gradiencie nie koniecznie 
pomaga w poszukiwaniu minimum. Istnieje grupa deterministycznych algorytmów, które 
same poszukują kierunku do minimum jedynie przy użyciu wartości funkcji obliczonych 
w okolicy aktualnego położenia. Główną wadą takiego podejścia jest konieczność 
zastosowania o wiele większej liczby ewaluacji wartości funkcji niż w przypadku metod 
gradientowych.

5.3.1.2.1. Metoda Powella

Metody optymalizacji nie używające informacji o pochodnych minimalizowanej funkcji 
zwane są często z tego powodu metodami rzędu zerowego (ang. zero order methods}. 
Metody deterministyczne tego typu nazywa się metodami poszukiwania bezpośredniego 
(ang. direct search methods}. Jeden z najprostszych takich algorytmów stanowi 
tzw. poszukiwanie wzorca (ang. pattern search method} [HJ61]. W pierwszej fazie 
jego działania po kolei optymalizujemy wartość funkcji dla każdego z parametrów z 
osobna. W kroku kolejnym tworzymy nowy kierunek poszukiwań będący złożeniem 
uzyskanych kierunków i wielkości kroków z jednoparametrowych minimalizacji. Po
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minimalizacji w tak uzyskanym kierunku proces przeprowadzamy ponownie, aż do 
spełnienia ustalonego kryterium zakończenia. Jeżeli rozważana funkcja posiadała 
wiele dolin, które przy zastosowaniu metody najszybszego spadku prowadziłyby do 
licznych zygzakowatych zmian kierunku, takie uśrednianie kierunków z jednowymiarowych 
minimalizacji pozwala wybierać o wiele lepszy kierunek poszukiwań. Niestety taki sposób 
poszukiwań nie prowadzi do wskazania kierunku ku minimum, a jedynie naprowadza na 
jego okolice. Rozwiązaniem dla tego problemu stanowić może bardzo popularna metoda 
Powella [Powell64, PFTV92], która gwarantuje minimalizację funkcji z n niezależnymi 
parametrami w kierunku do minimum n krokach. Algorytm ten rozpoczyna działanie 
podobnie jak metoda poszukiwania wzorca - wykonuje n jednowymiarowych optymalizacji 
i w n +1 kroku dodaje uzyskane kierunki do siebie. Różnica polega na tym, iż w każdej z 
iteracji algorytmu pozbywamy się jednego z oryginalnych kierunków jednowymiarowych 
i zastępujemy go uzyskanym w poprzedniej iteracji kierunkiem złożonym. W ostatniej 
iteracji minimalizacja odbywa się w kierunku powstałym ze wszystkich uzyskanych złożeń 
w kolejnych poprzednich. Algorytm ten jest często stosowany do dopasowywania danych 
medycznych przy użyciu miary informacji wzajemnej [MCVMS97, CKM05].

5.3.2. Metody niedeterministyczne

Zasadniczą wadą opisanych powyżej algorytmów jest brak pewności, iż odnalezione 
rozwiązanie będzie stanowiło minimum globalne. Najprostszą metodą pewnego 
odnalezienia absolutnego minimum jest przeszukanie wszystkich możliwych rozwiązań, 
jednakże w praktyce nadaje się ona jedynie do bardzo prostych problemów dyskretnych 
z bardzo ścisłymi ograniczeniami zmienności parametrów. Zupełnie inne podejście 
od opisywanego dotychczas prezentują metody należące do grupy tzw. metod 
niedeterministycznych. Bazuje ono na wprowadzeniu czynnika losowego do procesu 
optymalizacji. Metody deterministyczne wzbogacone o taki czynnik po znalezieniu 
się w minimum lokalnym mogą wydostać się z niego i dalej poszukiwać lepszych 
rozwiązań. Prawdopodobieństwo znalezienia minimum globalnego co prawda znacząco 
wzrasta, jednakże wciąż nie daje pewności. Najprostszą metodą niedeterministycznego 
poszukiwania minimum jest metoda losowa (ang. random walk). Losowość w algorytmie 
dotyczy doboru kierunku poszukiwania minimum w kolejnych iteracjach. Po wytypowaniu 
kierunku następuje proces liniowej minimalizacji. W przypadku tej metody nie ma 
żadnych gwarancji odnalezienia globalnie najmniejszej wartości funkcji, ale mimo to 
czasami udaje się je odnaleźć. Metody opisane poniżej w teoretycznych modelach 
dają gwarancję odnalezienia absolutnego optimum. Teoria dając tego typu zapewnienie
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wspiera się jednak na założeniu, iż ilość iteracji całego procesu dąży do nieskończoności. 
W praktyce okazuje się, że założenie to jest nie aż tak bardzo restrykcyjne i metody 
te rzeczywiście odnajdują najlepsze rozwiązanie. Wciąż poszukuje się możliwości 
przyspieszenia ich działania, gdyż pomimo swoich zalet w porównaniu z metodami 
deterministycznymi wymagają o wiele dłuższego czasu poszukiwań i nie nadają się do 
zastosowania w problemach czasu rzeczywistego.

5.3.2.1. Symulowane wyżarzanie

Jedną z najbardziej skutecznych metod poszukiwania globalnego minimum funkcji 
jest metoda symulowanego wyżarzania (ang. simulated annealing) [KGV83] zwana 
również stopniowym schładzaniem. Stanowi ona modyfikację algorytmu wspinaczki 
umożliwiając dodatkowo przechodzenia do stanów gorszych (o większych wartościach 
funkcji), co daje szansę uwolnienia się algorytmu z lokalnego minimum. Prowadzi 
to również do dokładniejszego próbkowania całej przestrzeni parametrów, a w efekcie 
znacznie większego prawdopodobieństwa znalezienia minimum globalnego. Symulowane 
wyżarzanie ma swoje korzenie w zjawisku fizycznym, w którym rozgrzany do wysokiej 
temperatury metal jest stopniowo schładzany, aż do osiągnięcia stanu krystalizacji. 
Odpowiednikiem energii stanu ciała E jest w przypadku algorytmu optymalizacji funkcja 
celu (w naszym przypadku funkcja podobieństwa). Minimum globalne funkcji odpowiada 
zatem absolutnemu minimum energii. Podczas procesu wyżarzania temperatura 
ciała może chwilowo się zwiększać, jednak w końcowym stadium temperatura i tak 
osiąga najniższą możliwą wartość. Powodowane jest to niemożliwością podniesienia 
poziomu energetycznego. Algorytm zastosowany w celach optymalizacyjnych polega na 
generowaniu, w następujących po sobie krokach, rozwiązań w okolicy aktualnego stanu. 
W sytuacji początkowej takie rozwiązania mogą znajdować się w dowolnym miejscu całej 
przestrzeni, a wraz ze zmniejszającą się temperaturą obszar ten jest stale zawężany. 
Rozwiązania zaproponowane przez algorytm mogą zostać zaakceptowane, bądź odrzucone 
przy użyciu funkcji błędu. Do minimalizacji funkcji należy zdefiniować temperaturę 
początkową 7q (warunki początkowe), temperaturę końcową (kryterium stopu) oraz regułę 
obniżania temperatury. Istnieją różne wersje reguł ustalających temperaturę w kolejnych 
krokach. W najbardziej podstawowej wersji temperatura obniżana jest proporcjonalnie:

Tk+1=aYk, 0 < a < 1 (5.58)

może ona również zależeć od numeru iteracji i temperatury początkowej:
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Tk— A
lnfc

(5.59)

bądź też umożliwiać szybsze zmiany temperatury:

Tk+1 = Tke~^Tke (5.60)

gdzie a stanowi odchylenie standardowe funkcji kosztu, natomiast A jest parametrem, 
który decyduje o szybkości zmniejszania temperatury.

Przez analogię do procesu fizycznego, gdzie stany atomowe w danej temperaturze T 
podlegają rozkładowi Boltzmanna, prawdopodobieństwo, iż układ znajduje się w stanie 
r (odpowiednik w algorytmie - stan optymalizowanych parametrów v) jest dane jako: 

e \ kbT ) } gdzie E(r) jest energią związaną ze stanem r , natomiast jest stałą 
Boltzmanna. Prawdopodobieństwo zaakceptowania danego rozwiązania jest zdefiniowane 
następująco:

1
exp (~NE/Tk)

NE 0
poza

gdzie NE = ETk E-Tk- (5.61)

W literaturze zostało zaproponowanych wiele modyfikacji algorytmu symulowanego 
wyżarzania, z których największą popularnością cieszy się metoda adaptywna (ang. 
adaptive simulated annealing) [Ingber89, Ingber93, Ingber95]. Główne zmiany w tejże 
metodzie dotyczą doboru niezależnych rozkładów zmian w zależności od parametrów 
oraz sparametryzowania funkcji temperatury. Dopasowywanie trójwymiarowych obrazów 
medycznych o różnych modalnościach przy pomocy symulowanego wyżarzania, wraz z 
różnymi propozycjami modyfikacji algorytmu zostało zaprezentowane w pracy [Krol98].

5.3.2.2. Algorytmy genetyczne

Algorytmy genetyczne [Holland75, FGV84, FG88, Husbands90] prezentują całkowicie 
odmienne podejście do problemu optymalizacji w porównaniu z dotychczas opisywanymi 
metodami. W najwyższym stopniu ogólności mają one na celu próbę naśladowania 
naturalnych procesów organizmów żywych. Rozwiązanie danego problemu opisywane 
jest tutaj przy pomocy populacji osobników. Każdy z członków populacji ma 
przyporządkowaną liczbę, która oznacza w jakim stopniu jest on przystosowany do 
otoczenia. Każdy osobnik posiada genotyp na podstawie którego wytwarzany jest fenotyp. 
Genotyp składa się z chromosomów (odpowiednik optymalizowanych parametrów), które
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to z kolei tworzone są przez geny. Przy opisie środowiska działania osobników używana 
jest tzw. funkcja przystosowania (odpowiednik optymalizowanej funkcji).

Algorytm genetyczny składa się z cyklicznie powtarzających się faz: reprodukcji, 
operacji genetycznych, oceny. Działanie algorytmu rozpoczyna się z populacji początkowej 
o różnorodnych osobnikach (o różnorodnych chromosomach). Następnie dokonywana 
jest ocena przystosowania chromosomów w populacji (porównuje się geny (bity) 
poszczególnych chromosomów). Jeżeli ocena nie będzie pozytywna (warunek zakończenia 
działania algorytmu) następuje faza mająca na celu utworzenie nowej populacji. Faza ta 
składa się z operatorów genetycznych działających na istniejącej populacji. Pierwszym 
jej etapem jest selekcja mająca na celu eliminację najsłabszych osobników (najgorsze 
zestawy optymalizowanych parametrów). Selekcja może być przeprowadzona zarówno 
deterministycznie (usuwając wybraną liczbę najmniej przystosowanych osobników), bądź 
też probabilistycznie. Zaletą losowej metody selekcji jest zapobieganie ujednolicenia 
osobników populacji, która może prowadzić do zachowania niekorzystnych cech populacji 
początkowej. Dalszymi operatorami genetycznymi są krzyżowania i mutacje. Idea 
krzyżowania zaczerpnięta z rozmnażania płciowego organizmów żywych zakłada łączenie 
cech rodziców u ich dzieci. Krzyżowanie może odbywać się jednopunktowo (pierwsza 
część łańcucha genotypu kopiowana jest od pierwszego rodzica, a druga część od 
drugiego) i wielopunktowo (łańcuch genotypu potomka składa się z wielu podłańcuchów 
odziedziczonych po rodzicach). Mutacje natomiast polegają na losowej zamianie bitów 
w chromosomie poszczególnego osobnika przy uwzględnieniu ustalonych ograniczeń. Po 
selekcji, krzyżowaniu i mutacjach powstaje nowa populacja chromosomów, która zostaje 
poddana ocenie. Jeżeli ocena będzie negatywna cały proces tworzenia populacji jest 
powtarzany aż do czasu spełnienia założonych kryteriów zakończenia.

Główną zaletą algorytmów genetycznych jest to, iż poszukiwanie rozwiązania nie 
jest prowadzone jak w innych przypadkach z jednego punktu, lecz z całej określonej 
populacji. Umożliwia to odnajdywanie globalnych minimów funkcji dla problemów 
wieloparametrowych, w których zastosowanie metod deterministycznych traci sens ze 
względu na złożoność obliczeniową. Główną wadą tejże metody jest podobnie jak w 
przypadku symulowanego wyżarzania bardzo długi czas działania algorytmu.

5.3.3. Kryteria zakończenia optymalizacji

Niezależnie od zastosowanej metody optymalizacji algorytm nie jest w stanie precyzyjnie 
dotrzeć do minimum. Można powiedzieć, iż ze względów numerycznych możemy osiągnąć 
jedynie bliskie okolice miejsca, gdzie funkcja osiąga najmniejszą wartość. Z uwagi na
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ten fakt, aby algorytm mógł zakończyć swoje działanie należy zdefiniować odpowiednie 
kryterium. Kryteria te zazwyczaj zależą od wyników otrzymanych w kilku kolejnych 
iteracjach. Najbardziej intuicyjne kryterium stopu zależy bezpośrednio od wartości 
minimalizowanej funkcji. Różnica wartości funkcji obliczonych w dwóch kolejnych krokach 
musi być odpowiednio mała:

f(xk) - f&k+i) < £f (5.62)

gdzie e oznacza próg graniczny. Z uwagi na fakt, iż wartości różnych funkcji mogą 
różnić się o rzędy wielkości, w celu osiągnięcia uniwersalnej wartości progu niezależnej od 
problemu w praktyce używa się wartości względnego zysku:

< £f (5.63)

Innym, prostym, a jednocześnie efektywnym kryterium stopu jest kryterium odnoszące 
się do przemieszczenia optymalizowanych parametrów wyrażone wzorem:

— < (5.64)

gdzie N jest liczbą parametrów. Powyższe kryteria można używać niezależnie od 
metody optymalizacji. Dla zwiększenia pewności, iż algorytm zatrzyma się we właściwym 
momencie warto stosować jednocześnie oba kryteria.

W przypadku gdy algorytm optymalizacji korzysta z gradientów funkcji można również 
ustalić kryterium zakończenia uwzględniające jego zmiany:

Vf(xk) < £grad (5.65)

Dla algorytmów niedeterministycznych kryteria muszą uwzględniać sposób schodzenia 
w kierunku do minimum, ponieważ w kolejnych iteracjach wcale nie musimy uzyskiwać 
lepszych wartości od uzyskanych poprzednio. Dla algorytmu symulowanego wyżarzania 
można np. zastosować kryterium oparte o ilość stanów zaakceptowanych i odrzuconych 
w procesie wyżarzania [Krol98]:

A
A + R

(5.66)

Gdzie A stanowi liczbę stanów zaakceptowanych, natomiast R określa liczbę stanów 
odrzuconych. Jeżeli wartość Nr w ustalonej liczbie następujących po sobie iteracji 
algorytmu fluktuuje w okolicach kilku procent następuje zakończenie jego działania.



Rozdział 6

Algorytm automatycznego doboru 
progów w procesie segmentacji

Progowanie intensywności jest częścią składową wielu zróżnicowanych algorytmów 
zarówno segmentacyjnych jak i wizualizacyjnych. Najprostsze zastosowanie progowania 
polega na usuwaniu początkowego zakresu intensywności opisującego tło (np. dla obrazów 
CT,MRI). Zazwyczaj miejsce odcięcia wybierane jest manualnie przy wykorzystaniu 
histogramu obrazu. Histogram reprezentuje rozkład zawartych w danym obrazie 
intensywności. Jeżeli obraz zawiera kilka zróżnicowanych pod względem jasności 
struktur można próbować opisywać jego histogram przy użyciu liniowego złożenia kilku 
sparametryzowanych rozkładów statystycznych [EH81, MPOO]. Zazwyczaj rozkłady te w 
znacznej mierze się pokrywają, co stanowi podstawowy problem w doborze właściwego 
progu separującego intensywności. W pracy [KI86] zaproponowano opis histogramu 
przy pomocy złożenia funkcji Gaussa, z progami dobieranymi w miejscu przecięcia się 
poszczególnych funkcji. Zaproponowana w niniejszym rozdziale technika opiera się na 
podobnej koncepcji i stanowi rozszerzenie wyników pracy [CKSM01].

Potrzeba przeprowadzenia badań dotyczących automatyzacji doboru progów zrodziła 
się z dwóch powodów. Pierwszy z nich związany jest z tematyką segmentacji, natomiast 
drugi dotyczy ściśle efektywnej wizualizacji danych medycznych. Podczas pracy z 
obrazami medycznymi bardzo często zachodzi potrzeba doboru progu mającego posłużyć 
bezpośredniej segmentacji (wyodrębnianie struktur kostnych ze zdjęć CT), bądź też 
ograniczeniu działania bardziej złożonych algorytmów. Jeżeli zbiór danych posiada mały 
zakres dostępnych intensywności możliwy jest precyzyjny ręczny wybór właściwego progu 
na podstawie histogramu. Jeśli natomiast zbiór posiada szeroki zakres intensywności 
(PET - rzędu kilkudziesięciu tysięcy) ręczne optymalne dobranie progu jest bardzo

75
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mało prawdopodobne. Drugim powodem podjęcia tematyki automatycznego doboru 
progów była chęć poprawy jakości wizualizacji danych. Intensywności zawarte w 
zbiorach danych zazwyczaj wizualizowane są przy wykorzystaniu palet barwnych na 
które rzutowany jest cały zakres dostępnych wartości. Najpopularniejsza z palet 
składa się z odcieni szarości rozciągniętych liniowo od koloru białego do czarnego. 
Stosowane są również barwne palety umożliwiające ukazanie szczegółów obrazów 
normalnie niewidocznych (z uwagi na ograniczone możliwości rozpoznawania barw przez 
oko ludzkie) przy zastosowaniu podstawowej szarej skali. Istnieje wiele dostępnych palet 
uniwersalnych, jednakże niejednokrotnie nie są one w stanie wychwycić indywidualnego 
zróżnicowania intensywności danego obrazu. W rozdziale tym zaproponowana została 
metoda optymalizacji palet barwnych wspomagających efektywną wizualizację obrazów 
medycznych. Przedstawiona została również koncepcja modelowania histogramu 
łącznego. Przykłady zostały wygenerowane przy użyciu danych z archiwum projektu 
Visible Humań Project (VHP) szerzej opisanych w rozdziale 7.

6.1. Funkcyjny opis histogramu

Histogram obrazu można opisać za pomocą złożenia kilku rozkładów intensywności. W 
niniejszej pracy histogram modelowany jest jako suma funkcji Gaussa G(^). Każda z 
funkcji opisywana jest przez parametry Ok = (%&, Uki&kL gdzie stanowi amplitudę, 
/Uk opisuje położenie środka krzywej, natomiast jest wariancją. W modyfikacji 
zaproponowanej przez autora, oprócz K krzywych Gaussa histogram dodatkowo 
modelowany jest prostą o współczynniku kierunkowym a i punktem przecięcia z osią 
rzędnych b. Ostatecznie funkcja dopasowywana do histogramu ma postać:

/(x) = ax + b + (6-1)
&=1

Dopasowywanie realizowane jest przy wykorzystaniu algorytmu Levenberga- 
Marąuardta minimalizując wyrażenie w postaci:

N

*2(a)= 52 - f^a)}2 (6-2)

gdzie N stanowi ilość koszyków histogramu, a fi odpowiada liczbie wystąpień ż-tej 
intensywności w obrazie. Ilość krzywych opisujących histogram może być ustalana ręcznie, 
bądź też generowana automatycznie. W celu detekcji automatycznej histogram jest 
wstępnie wygładzany, a otrzymany wynik wyrażany jest skali logarytmicznej. Następnie
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analizowana jest zmienność poszczególnych punktów histogramu. Dla każdego z punktów 
sprawdzane jest jego lewostronne i prawostronne sąsiedztwo o ustalonym rozmiarze, jeżeli 
po obu stronach zaobserwowany jest spadek punkt zostaje potencjalnie zakwalifikowany 
jako wierzchołek. W sytuacji, gdy po jednej stronie następuje spadek wymagają 
osobnego potraktowania, gdyż np. na początku histogramu bardzo często występuje 
jedynie opadające zbocze, które powinno być zakwalifikowane jako fragment osobnego 
rozkładu. Jeżeli w wyniku takiego procesu liczba zakwalifikowanych wierzchołków jest 
większa niż założone maksimum można wylosować odpowiednią liczbę spośród wszystkich 
otrzymanych, bądź też kilkakrotnie wygładzać histogram, aż do satysfakcjonującego 
zmniejszenia liczby wierzchołków. W następnym etapie położenia środków krzywych 
Gaussa ustalane są na otrzymane w poprzednim kroku położenia. Wartości cr^ ustawiane 
są na wartość losową z określonego zakresu podobnie jak początkowe wartości amplitud. 
W wyniku procesu minimalizacji otrzymujemy zoptymalizowane parametry. Ponieważ 
algorytm Levenberga-Marquardta należy do grupy metod deterministycznych istnieje 
duże prawdopodobieństwo utknięcia w minimum lokalnym. Można jednak uodpornić 
metodę na możliwości utknięcia w takich nieoptymalnych miejscach. Z uwagi na bardzo 
krótki czas przeprowadzania procesu pojedynczej minimalizacji całą procedurę można 
powtórzyć wielokrotnie ze zmodyfikowanymi parametrami startowymi i następnie wybrać 
rozwiązanie o najmniejszej wartości %2. Kiedy już posiadamy funkcję modelującą 
histogram można wytypować wartości progów, które można wykorzystać w procesie 
segmentacji. Jedną z możliwości jest ustalenie pozycji progów na miejsca przecięcia się 
poszczególnych krzywych składowych. W niniejszej pracy zastosowano jednak metodą 
polegającą zdefiniowaniu przedziałów ufności dla poszczególnych krzywych. Granice 
takich przedziałów stanowią potencjalne wartości progów.

6.2. Optymalizacja palet barwnych

Oprócz zastosowań do celów segmentacyjnych uzyskane w wyniku procesu optymalizacji 
(minimalizacji funkcji %2) progi można użyć również przy metodach wizualizacji. Do 
obrazowania danych medycznych zwykle używa się skali odcieni szarości, która rozciągana 
jest na cały zakres dostępnych intensywności. Ponieważ ludzkie oko nie jest w stanie 
rozróżnić bliskich sobie odcieni, w celu poprawy czytelności danych często stosuje 
się palety barwne. Z dostępnego zestawu różnorodnych palet można wybrać taką, 
która pozwala rozróżnić szczegóły obrazu nieczytelne przy zastosowaniu standardowej 
skali szarości. Palety takie z uwagi na swoją uniwersalność nie są jednak optymalne. 
Proponowana metoda pozwala na wygenerowanie palety barwnej dedykowanej dla danego
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zbioru danych. Tworzenie takiej palety odbywa się z wykorzystaniem zestawu progów. 
Na początku dla każdej wartości progu ustalana jest losowa barwa RGB, która następnie 
zostaje umieszczona w odpowiadającym jej miejscu palety. W drugim etapie losowana 
jest pierwsza i ostatnia barwa palety. Ostatni krok polega na uzupełnieniu wszystkich 
pozostałych barw palety poprzez liniową interpolację pomiędzy ustalonymi uprzednio 
kolorami. Po zakończeniu działania algorytmu otrzymujemy paletę w której znacząca 
zmienność barw odpowiada ustalonym progom danego zbioru danych. Proces generowania 
palety można powtarzać wielokrotnie tak, by otrzymać najlepszą dla danego obserwatora 
wizualizację danych.

6.3. Wyniki

Zaproponowany proces modelowania histogramu został przetestowany na sześciu zbiorach 
danych. Zarówno liczba składowych funkcji Gaussa jak i początkowe wartości 
parametrów, zostały automatycznie wytypowane według opisanego powyżej algorytmu. 
Tabele 6.1-6.3 zawierają startowe wartości wszystkich parametrów jak również ich wartości 
zoptymalizowane. Rysunek 6.1 przedstawia graficzną wizualizację wyniku działania 
algorytmu. Na każdy histogram w skali logarytmicznej została nałożona odpowiadająca 
mu uzyskana funkcja. Jak widać na tym rysunku funkcyjny opis bardzo dokładnie 
oddaje rzeczywisty kształt histogramu. Dokładność tą można regulować poprzez 
regulację ilości składowych funkcji. Pod każdym z wykresów widoczne są poszczególne 
składowe funkcje Gaussa wraz z ustalonymi położeniami progów. Dla każdego ze 
zbiorów została wygenerowana odpowiadająca mu paleta barwna pozwalająca dostrzec 
szczegółowe zmiany jasności niewidoczne przy zastosowaniu standardowej skali szarości. 
Na rysunkach 6.2 i 6.3 zostały zaprezentowane omawiane obrazy przed i po optymalizacji 
palety. Jak widać na rysunku zoptymalizowane palety barwne pozwalają na zobrazowanie 
wielu szczegółów zmienności intensywności danych, nie widocznych przy zastosowaniu 
standardowej skali szarości.
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małe — MRIT2 Start Fitted female — MRIT2 Start Fitted
a 0,00 0,00 a 0,00 0,01
b 0,00 -0,40 b 0,00 -1,25

TTl 1,99 1,34 TTl 1,16 3,06

Mi 157,00 161,63 /U 42,00 39,21
^1 10,00 18,00 Ol 10,00 56,22
7T2 1,73 1,86 7T2 1,77 2,09
^2 120,00 122,68 M2 160,00 124,07
^2 10,00 43,35 O-2 10,00 43,00
7T3 2,26 2,84 ^3 1,41 -1,44

40,00 39,66 M3 181,00 163,73
^3 10,00 52,26 os 10,00 -20,78
7T4 3,22 140,28 7T4 5,36 29,91
AU 2,00 -79,66 /U 2,00 -58,26
Cr4 10,00 28,46 cr4 10,00 26,56

Tablica 6.1: Wyniki dopasowywania krzywej do danych małe - MRI T2 i female - MRI 
T2. Tabela zawiera parametry początkowe i wartości zoptymalizowane.

6.4. Funkcyjny opis splotu histogramów

Splot histogramów niesie ze sobą istotne informacje szczególnie jeśli dotyczy nałożonych 
dopasowanych obrazów. Reprezentuje on rozkład prawdopodobieństwa warunkowego 
występowania intensywności w obu zbiorach. Punkt histogramu o współrzędnych (x, y) 
opisuje prawdopodobieństwo jednoczesnego wystąpienia intensywności Ix w jednym 
zbiorze i intensywności Iy w zbiorze drugim. Dla takiego dwuwymiarowego histogramu 
trudno jest wprowadzić narzędzie będące odpowiednikiem jednowymiarowego progowania. 
Zakresowi pomiędzy dwoma punktami przypadku ID odpowiada tutaj dwuwymiarowy 
obszar. Można takie obszary definiować ręcznie, jednakże warto pokusić się o próbę 
automatyzacji tego procesu. W niniejszej pracy podjęta została próba opisu funkcyjnego 
splotu histogramów. Podobnie jak w przypadku jednowymiarowym opisanym w 
poprzedniej części rozdziału, można próbować modelować splot histogramów jako złożenie 
dwuwymiarowych funkcji Gaussa. Sposób postępowania jest analogiczny jak w przypadku 
ID. Korzystając z oznaczeń wprowadzonych poprzednio można wyrazić dwuwymiarowe 
rozszerzenie równania 6.1 w postaci:
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female - MRI Tl (26,83) female - MRI PD (29,77)

Rysunek 6.1: Wykresy przedstawiające wynik dopasowywania krzywej będącej złożeniem 
krzywych Gaussa do histogramów w skali logarytmicznej. Na każdym rysunku 
umieszczone zostały poszczególne krzywe Gaussa oraz wytypowane progi dla szerokości 
odpowiadającej szerokości l.Ocr. W nawiasach pod wykresami umieszczone zostały 
wartości y2(n) otrzymane w wyniku procesu minimalizacji.
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małe — MRI PD Start Fitted female — CT Start Fitted
a 0,00 0,01 a 0,00 0,00
b 0,00 -1,27 b 0,00 0,00

TTl 1,88 1,74 TTl 7,78 2,06

p-l 30,00 29,64 Mi 60,00 64,56
O-l 10,00 66,17 10,00 6,39
^2 2,06 2,26 7T2 4,39 2,08
M2 70,00 -11,99 M2 5,00 5,09
<?2 10,00 54,36 &2 10,00 2,61

2,05 1,76 ^3 1,97 2,12
M3 84,00 144,86 M3 162,00 158,35
&3 10,00 33,85 10,00 27,75
7T4 1,88 -2,63 7T4 3,96 39,06
M4 13,00 87,14 M4 30,00 -716,30
cr4 10,00 -46,97 cr4 10,00 -313,54
7T5 2,22 2,23 ^5 1,61 -2,38
M5 2,00 -0,11 M5 67,00 98,12
^5 10,00 3,48 10,00 67,21

Tablica 6.2: Wyniki dopasowywania krzywej do danych małe - MRI PD i female - CT. 
Tabela zawiera parametry początkowe i wartości zoptymalizowane.

K

= J^TTfce 
k=l

x-p,xk\2 Z y~RVk
. °xk J V m (6.3)

n

gdzie iiXk i pyk stanowią położenie środka danej funkcji składowej, natomiast ax2k 
i ayl są wariancjami. Na początku histogram taki musi zostać wygładzony. W 
kolejnym kroku następuje detekcja punktów o największej zmienności gradientu i spośród 
tych punktów wybierane są potencjalne pozycje startowe algorytmu optymalizacji. Po 
uzyskaniu zoptymalizowanych parametrów można je wykorzystać np. do usprawnienia 
metod segmentacji.

6.5. Wyniki

Proces modelowania splotu histogramu jako złożenia dwuwymiarowych funkcji Gaussa 
został przeprowadzony dla czterech przypadków. Wszystkie przypadki dotyczą
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female — MRI PD Start Fitted female — MRIT1 Start Fitted
a 0,00 0,01 a 0,00 0,00
b 0,00 -1,27 b 0,00 -0,87

TTl 1,88 1,74 7T1 2,01 2,92

Mi 30,00 29,64 Mi 50,00 56,85
(U 10,00 66,17 (Tl 10,00 100,43
7T2 2,06 2,26 7T2 2,14 1,26
M2 70,00 -11,99 M2 85,00 83,42
(T2 10,00 54,36 (T2 10,00 11,07
^3 2,05 1,76 *3 1,88 1,28

84,00 144,86 M3 152,00 194,63
(T3 10,00 33,85 (T3 10,00 26,75
^4 1,88 -2,63 7T4 1,89 1,88

13,00 87,14 M4 125,00 161,17
cr4 10,00 -46,97 cr4 10,00 41,39
7T5 2,22 2,23 7T5 4,97 5,44
M5 2,00 -0,11 M5 2,00 -19,60
(T$ 10,00 3,48 (T$ 10,00 16,22

Tablica 6.3: Wyniki dopasowywania krzywej do danych female - MRI PD i female - MRI 
Tl. Tabela zawiera parametry początkowe i wartości zoptymalizowane.

dopasowanych danych VHP (szczegóły dotyczące danych zawarte zostały w rozdziale 
7). Histogramy były modelowane przy użyciu różnej ilości funkcji składowych 5-7. 
Dane dotyczące parametrów dopasowania zostały umieszczone w tabelach 6.4-6.5. Na 
rysunkach 6.4 i 6.5 zostały umieszczone przestrzenne wizualizacje histogramów łącznych 
oraz dopasowanych do nich sparametryzowanych powierzchni. Dodatkowo na rysunku 6.4 
zostały zobrazowane poszczególne funkcje składowe. Pod każdym z wykresów umieszczona 
została informacja o wartości y2 uzyskanej po procesie minimalizacji. Jak widać na 
przedstawionych rysunkach funkcyjny opis splotu histogramów pozwala na jego precyzyjny 
opis. Uzyskana funkcja modelująca może pozwolić na ocenę jakości dopasowania zbiorów 
na podstawie których sporządzony został splot. Im lepiej dopasowane zbiory, tym 
modelujące powierzchnie Gaussa będą miały mniejszą szerokość (mniejsze wariancje).



6.5. WYNIKI 83

female(MRITl - CT) Start Fitted male(MRITl - MRIT2) Start Fitted
7Ti 13,00 -1,31 TTl 18,00 3,44

24,00 16,43 15,00 5,83
mr 10,00 43,51 Z^2/i 10,00 1,62
axi 10,00 5,80 Ć7£i 10,00 8,87
mu 0,89 0,80 <7J/l 0,78 0,94
^2 17,00 5,37 ^2 26,00 33,96

18,00 4,56 M^2 19,00 9,38
10,00 2,37 M2/2 10,00 -10,93

(TX2 10,00 6,64 crx2 10,00 3,89
MU 0,76 0,97 mu 0,75 0,61

31,00 30,24 7T3 17,00 8,27
MU 8,00 10,21 A^3 33,00 14,79
M2/s 10,00 11,52 M2/3 10,00 3,51
CTX3 10,00 17,53 <7£3 10,00 13,59
<72/3 0,77 0,70 <72/3 0,77 0,84
7T4 1,00 10,63 7T4 28,00 15,06

11X4 44,00 33,45 34,00 28,55
MU 10,00 15,10 MU 10,00 6,11
ax^ 10,00 11,66 (JX± 10,00 17,91
MU 0,83 0,94 MU 0,71 0,82

27,00 14,36 42,00 20,80
24,00 -0,03 MU 20,00 14,41

M2/5 10,00 5,59 MU 10,00 13,54
10,00 16,01 10,00 5,93

<72/5 0,80 0,82 MU 0,71 0,71

Tablica 6.4: Wyniki dopasowania funkcji do splotu histogramów female (MRI Tl- 
CT) i małe (MRI Tl-MRI T2). Tabela zawiera parametry początkowe i wartości 
zoptymalizowane.



84 ROZDZIAŁ 6. ALGORYTM AUTOMATYCZNEGO DOBORU PROGÓW

female(MRITl - MRIT2) Start Fitted female(Photos — CT) Start Fitted
7Tl 48,00 36,67 7Ti 46,00 42,14

32,00 30,14 43,00 44,60
10,00 10,84 z^yi 10,00 7,42

axi 10,00 8,84 ax-f 10,00 13,62
vyi 0,74 0,80 &yi 0,71 0,67
7T2 17,00 6,12 7T2 12,00 4,95

P%2 8,00 4,10 /jLX2 28,00 26,57
MU 10,00 2,41 py2 10,00 6,57
(7X2 10,00 9,95 (7X2 10,00 9,68
<^2 0,79 0,85 (7y^ 0,89 0,74
7T3 20,00 19,47 7T3 10,00 3,76

40,00 14,75 P%3 16,00 13,17
10,00 -6,47 10,00 6,86

ax3 10,00 7,65 (7X3 10,00 4,83
^3 0,71 0,81 (7y3 0,87 0,65
7T4 18,00 16,17 7T4 24,00 16,21

/1X4 25,00 30,30 16,00 20,59
10,00 6,77 py± 10,00 5,92

(JXą 10,00 6,45 (7X± 10,00 44,82
py^ 0,77 0,75 (7y± 0,73 0,88

2,00 2,70 18,00 5,25
18,00 0,57 px3 32,00 50,78

Mb 10,00 -1,23 pys 10,00 7,14
(7X$ 10,00 6,77 (7X3 10,00 17,97

0,71 0,95 (7y^ 0,91 0,71
7T6 35,00 24,18 6,00 6,06
^6 21,00 21,80 /jbXQ 20,00 -13,27
Mg 10,00 12,00 10,00 -2,47
ax6 10,00 6,05 (7Xq 10,00 19,05
Mg 0,78 0,80 (7ye 0,82 1,02
^7 17,00 11,35 7(7 36,00 38,46

P%7 10,00 10,62 PX7 12,00 25,67
W7 10,00 4,33 M7 10,00 4,74
(7Xy 10,00 10,19 (7X7 10,00 -21,79
&y7 0,80 0,86 °y7 0,85 0,68

Tablica 6.5: Wyniki dopasowania funkcji do splotu histogramów female (MRI Tl- 
MRI T2) i female (Photos-CT). Tabela zawiera parametry początkowe i wartości 
zoptymalizowane.
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małe - MRI PD

małe - MRI T2

female - CT

Rysunek 6.2: Przykłady zastosowania optymalizacji palety barwnej. Paleta tworzona jest
przy użyciu metody automatycznej detekcji progów.
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female - MRI PD

female - MRI Tl

female - MRI T2

Rysunek 6.3: Przykłady zastosowania optymalizacji palety barwnej. Paleta tworzona jest
przy użyciu metody automatycznej detekcji progów.
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f g

Rysunek 6.4: Przykład modelowania splotu histogramu dopasowanych obrazów(dane 
małe — MRITI i małe — MRIT2 (y2 = 586,76) : (a) oryginalny splot histogramu, 
(b) dopasowany model składający się ze złożenia 5 funkcji 2D Gaussa, (c)-(g) funkcje 
składowe.
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c

Rysunek 6.5: Przykład modelowania splotu histogramu dopasowanych obrazów. Lewa 
kolumna zawiera oryginalne sploty, natomiast prawa zawiera wymodelowane powierzchnie:
(a) dane female — MRIT1 i female — MRIT2 (y2 = 325,79) - 7 funkcji składowych,
(b) dane female — MRIT1 i female — CT (%2 = 297,47) - 5 funkcji składowych, (c) 
dane female — photographsgrayscalę i female — MRI — CT (%2 = 290,43) - 7 funkcji 
składowych.



Rozdział 7

Segmentacja przy użyciu dopasowanych 
zbiorów różnych modalności

Niniejszy rozdział przedstawia propozycję metody segmentacji obrazów wielomodalnych. 
Potrzeba tego typu segmentacji zrodziła się podczas pracy ze zbiorami RGB, które 
zawierały wiele szczegółowych informacji, których nie można było wyodrębnić przy użyciu 
standardowych metod. Zbiorom barwnym towarzyszyły obrazy niższej rozdzielczości 
i jakości reprezentujące tą samą scenę, ale wykonane przy użyciu odmiennych 
technik akwizycji. Istota proponowanego podejścia polega na wykorzystaniu właśnie 
takich towarzyszących zbiorów o niższej jakości do segmentacji zbiorów o najwyższej 
rozdzielczości i ilości detali.

Aby móc zastosować proponowaną metodę potrzebne są przynajmniej dwa zbiory 
danych wykonane przy użyciu różnych metod akwizycji i przedstawiające ten sam 
obszar zainteresowania dla tego samego pacjenta. Idea tejże segmentacji ma swoje 
źródło w metodach pracujących w przestrzeniach wyodrębnionych cech, z tym że w tym 
przypadku obrazy cech zastąpione zostały obrazami o różnych modalnościach. Algorytm 
ten składa się z trzech podstawowych części. W pierwszej z nich dostępne obrazy są 
do siebie dopasowywane. Druga część zaproponowanej metody polega na segmentacji 
wstępnej interesujących struktur na podstawie zbiorów w niższych rozdzielczościach. 
Celem tego etapu jest otrzymanie masek binarnych reprezentujących wysegmentowane 
struktury. Ostatnią częścią prezentowanego algorytmu jest segmentacja oparta na zbiorze 
danych o najlepszej rozdzielczości i najlepszej jakości przy wykorzystaniu wyników z 
kroku. W rozdziale tym, opisane zostały szczegóły poszczególnych etapów proponowanej 
metody. Zaproponowana metoda została użyta do stworzenia powierzchniowych modeli 
anatomicznych na podstawie danych pochodzących z archiwum Visible Humań Project

89
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(VHP) [NLM, SASW96].

7.1. Dopasowywanie danych

Wykonanie badania pacjenta przy pomocy kilku różnych urządzeń trójwymiarowego 
obrazowania medycznego, dostarcza lekarzom silne narzędzie diagnostyczne znacznie 
zwiększające możliwości orientacji przestrzennej na obszarze zainteresowania. Warto 
również wspomnieć, iż na przykład przy planowaniu radioterapii wykonanie zarówno 
zdjęć MRI jak i CT umożliwia precyzyjne określenie położenia zmian nowotworowych. 
Zdjęcia MRI dobrze oddają położenie i rozległość przestrzenną obszaru do naświetlania, 
natomiast obraz CT z bardzo precyzyjnie widocznymi szczegółami struktur kostnych 
umożliwia dokładne pozycjonowanie urządzenia do radioterapii. Istnieje jednakże pewien 
problem utrudniający jednoczesną analizę obrazów wielomodalnych - obrazy medyczne 
uzyskiwane przy użyciu różnych metod akwizycji wizualizują wnętrze organizmu z różnych 
perspektyw. Oznacza to, iż każdorazowe badanie pacjenta wykonane przy użyciu tego 
samego urządzenia nie zapewnia, iż położenie i orientacja będą zachowane. Z tego powodu 
należy dopasować nieskorelowane obrazy tak, aby odpowiadające sobie informacje w nich 
zawarte dokładnie się pokrywały.

W niniejszej pracy do dopasowywania obrazów wielomodalnych zastosowany 
został algorytm oparty o przekształcenie ciała sztywnego i przekształcenie afiniczne. 
Jako funkcja podobieństwa określająca jakość dopasowania analizowanych zbiorów 
została wybrana znormalizowana informacja wzajemna (NMI), natomiast parametry 
transformacji optymalizowano przy użyciu algorytmu Powella. W celu poprawy zbieżności 
algorytmu w niektórych przypadkach zastosowano kilku punktowy algorytm wstępnej 
korelacji. W obu zbiorach ręcznie zaznaczano przynajmniej trzy punkty charakterystyczne 
(np. oczy i wyróżniający się w obu zbiorach punkt na skórze) i następnie minimalizowano 
sumę kwadratów odległości pomiędzy odpowiadającymi sobie punktami przy pomocy 
algorytmu Levenberga-Marquardta. Dane oryginalne zostały na wstępie odszumione 
przy użyciu filtrów nieliniowych (filtr medianowy, anizotropowa-dyfuzja). W celu 
przyspieszenia całego procesu wykorzystano podejście wielorozdzielczościowe, w którym 
cały proces przeprowadzany jest w sposób iteracyjny rozpoczynając pracę ze znacznie 
pomniejszonymi obrazami i kończąc na dopasowaniu zbiorów o rozmiarach oryginalnych.

Szczegółowe informacje na temat wymienionych elementów algorytmu dopasowywania 
zostały przedstawione w rozdziale 5.

Po zakończeniu procesu korelacji przestrzennej należy ocenić jakość uzyskanego 
rozwiązania. Pierwsza zastosowana metoda polega na wygenerowaniu serii wykresów
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obrazujących zmienność funkcji podobieństwa w okolicy otrzymanego minimum lokalnego. 
Ponieważ mamy do czynienia z wielowymiarową przestrzenią parametrów można jedynie 
próbować obserwować zmienność dwóch wybranych parametrów. Pomimo faktu, iż 
obserwacja takich wykresów dla wszystkich par parametrów nie daje pewności co 
do jakości otrzymanego rozwiązania, pozwala ona wykryć ewentualne znaczące błędy 
działania algorytmu. Przykłady kilku takich wykresów zmienności funkcji przedstawione 
zostały na rysunku 7.1. Druga metoda oceny jakości dopasowania polega na wizualnej 
obserwacji nałożonych obrazów. Często stosowana w literaturze jest metoda szachownicy, 
na której polach obrazowane są fragmenty dopasowanych obrazów. Inna metoda polega na 
nałożeniu obu obrazów na siebie i płynnej regulacji przezroczystości (ang. alpha blending) 
zbioru leżącego na górze. Ponieważ w niniejszej pracy dopasowywano do siebie więcej niż

-0.5
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-0.7
-0.8

-0.9
-1
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C d

Rysunek 7.1: Przykładowe wykresy zmienności funkcji podobieństwa (NMI) w okolicy 
odnalezionego minimum lokalnego.
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Rysunek 7.2: Przykład wizualizacji dopasowanych obrazów przy użyciu techniki okien. Na 
główny obraz (RGB) zostały nałożone okna zawierające odpowiadające obszary zbiorów 
CT (kształt eliptyczny) i MRI (Tl - kształt trójkątny i T2 - kształt prostokątny).

dwa obrazy, zastosowana została technika wizualizacji przy pomocy okien o zmiennej 
wielkości i kształcie (ang. inspection Windows). Okna te umieszczane są na jednym ze 
zbiorów, a ich wnętrza zawierają odpowiadające obszary ze zbiorów pozostałych. Technika 
ta umożliwia dokładną kontrolę jakości dopasowania szczegółów (np. pasujących do siebie 
krawędzi). Przykładowa wizualizacja dopasowanych obrazów przy użyciu tej techniki 
została zaprezentowana na rysunku 7.2.

7.2. Wstępna segmentacja

Drugim etapem proponowanego algorytmu jest wstępna segmentacja. Głównym celem 
tego kroku jest uzyskanie binarnych masek odpowiadających interesującym strukturom 
w zbiorach niższych rozdzielczości. Jakość segmentacji nie jest celem nadrzędnym tego 
etapu. Istotne jest jedynie by wysegmentowane obszary zakrywały całość interesujących 
struktur. Nie ma potrzeby w tym kroku stosowania złożonych algorytmów. Do 
segmentacji struktur kostnych z obrazów CT wystarczy progowanie (ręczne, bądź też 
automatyczne przy użyciu techniki opisanej w poprzednim rozdziale). Na podstawie 
tej modalności można również wysegmentować powierzchnię skóry. Do tego celu dobrze 
nadaje się prosta technika skanowania liniami pozwalająca na uzyskiwanie masek obiektów 
o dobrze określonych krawędziach i zróżnicowanym wnętrzu położonych na w miarę 
jednorodnym tle. W przypadku zbiorów MRI charakteryzujących się niską rozdzielczością 
można wyodrębnić tkanki miękkie. Na obrazach MRI-T1 dobrze widoczne są zarysy
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mózgu, którego granice można wyznaczyć przy użyciu techniki rozrostu obszaru z 
kryterium jednorodności określonym w postaci np. odchylenia od średniej punktu 
początkowego. Z uwagi na szum zawarty w danych warto zastosować wstępne filtrowanie 
danych przed przystąpieniem do procesu segmentacji. Aby otrzymana maska binarna nie 
posiadała drobnych niezaznaczonych punktów zastosowano domykanie morfologiczne. W 
celu uzyskania pewności, iż poszukiwany obszar w całości zawiera się w przygotowywanej 
masce można użyć kilkakrotnie operacji dylatacji morfologicznej z sześciennym elementem 
strukturalnym. Na podstawie obrazu MRI-T2 można w analogiczny sposób uzyskać maskę 
reprezentującą oczy.

7.3. Segmentacja wysoko-rozdzielczościowa

W ostatnim, trzecim etapie zaproponowanego rozwiązania dane masek uzyskane w 
poprzednim kroku zostają użyte do ograniczenia procesu segmentacji zbiorów w 
wyższych rozdzielczościach. Ograniczenie to może zostać wykorzystane na wiele 
sposobów. Uzyskana maska reprezentująca powierzchnię mózgu może zostać użyta do 
wysegmentowania tejże struktury ze zdjęć CT. Maska z niskiej rozdzielczości zostaje 
przekształcona przy pomocy transformacji uzyskanej w kroku dopasowywania obrazów 
tak, aby pokrywać się w najlepszy możliwie sposób z obrazem CT. Następnie wyznacza 
się progi odpowiadające tkankom miękkim (stanowiący wąski zakres intensywności) w 
zbiorze CT. W tym momencie można zastosować kilkakrotną erozję przekształconej 
maski źródłowej uniemożliwiając jednak erodowanie wokseli należących do obszaru między 
ustalonymi progami. Po kilku iteracjach krawędzie maski pokrywają się z krawędziami 
mózgu w obrazie CT. W celu uzyskania pewności że w masce nie ma żadnych pojedynczych 
niezaznaczonych punktów stosuje się domykanie morfologiczne. Druga metoda którą 
można zastosować z wykorzystaniem masek w niskich rozdzielczościach, polega na 
modyfikacji kryterium jednorodności dla techniki rozrostu obszaru. W najprostszej wersji 
maska ogranicza w sposób ostry możliwość rozrastania się tworzonej maski. Wersje 
bardziej złożone mogą wykorzystywać funkcję miary odległości euklidesowej od granicy 
maski bazowej. Im większa odległość od granicy, tym mniejsze prawdopodobieństwo, iż 
analizowany woksel należy do interesującej struktury. Opisaną metodę można zastosować 
dla dowolnych dwóch dopasowanych zbiorów. Jednakże w tejże pracy mamy do czynienia 
ze specyficznymi zbiorami pochodzącymi z archiwum projektu Visible Humań Project. 
Oprócz typowych obrazów medycznych (CT, MRI (T1,T2)) dostępne są również zdjęcia 
(RGB) w wysokiej rozdzielczości obrazujące zamrożone przekroje ludzkiego ciała. Na 
podstawie tychże zdjęć możliwe jest odtworzenie powierzchni struktur anatomicznych z
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bardzo wysoką precyzją. Jednakże kolory odpowiadające zarówno tkankom miękkim jak i 
strukturom kostnym są na tyle zbliżone, iż standardowe algorytmy segmentacji zawodzą. 
Proponowana metoda segmentacji wysoko-rozdzielczościowej umożliwia wyodrębnienie 
interesujących struktur anatomicznych na podstawie zdjęć. Utworzone maski mogą 
posłużyć do realistycznej wizualizacji poszczególnych organów wewnętrznych, jak również 
mogą zostać użyte jako modele do różnego typu symulacji. Na rysunku 7.3 został 
zobrazowany przykładowy wynik segmentacji wysoko-rozdzielczościowej. Uproszczona 
reprezentacja mózgu stworzona na podstawie obrazu MRI została następnie wykorzystana 
do wysegmentowania mózgu z obrazu CT, a ta z kolei została użyta do segmentacji danych 
RGB wysokiej rozdzielczości.

ab c

Rysunek 7.3: Przykład wyniku segmentacji wysoko-rozdzielczościowej mózgu: (a) maska 
bazowa utworzona na podstawie obrazów MRI, (b) maska stworzona przy użyciu danych 
CT i ograniczana maską bazową, (c) kolejny krok segmentacji na podstawie danych RGB 
ograniczany maską modelu (b).

7.4. Wyniki

Opisywana w tym rozdziale metoda została użyta do wysegmentowania wysoko- 
rozdzielczościowych modeli powierzchniowych reprezentujących wybrane struktury 
anatomiczne. Do wykonania modeli zostały zastosowane dane pochodzące z archiwum 
Visible Huuman Project, udostępnione przez Narodową Bibliotekę Medycyny Stanów 
Zjednoczonych (ang. US National Library of Medicine (NML)). W 1989 roku 
NML rozpoczęła projekt VHP, którego celem było sporządzenie bardzo dokładnego 
archiwum obrazów cyfrowych przedstawiających kompletne zwłoki mężczyzny i kobiety.
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Obrazowanie to miało zostać wykonane przy pomocy rezonansu magnetycznego, 
tomografii komputerowej, a także cyfrowych fotografii przekrojów wykonanych na 
podstawie ciętych zamrożonych zwłok. Oprócz wysokiej rozdzielczości (jak na tamte 
czasy) obrazów CT (512 x 512) i MRI (256 x 256) zakładano wykonać ponad 1800 
obrazów RGB o rozmiarach (2048 x 1216). Pod koniec 1994 roku sporządzono kompletny 
zestaw 15Gb danych zawierający obrazy mężczyzny i udostępniono do wykorzystywania 
w celach naukowych [NLM, SASW96]. Rok później został skompletowany podobny zbiór 
przedstawiający kobietę wykonany z lepszą rozdzielczością (43Gb danych).

Dane ze zbiorów VHP wielokrotnie wykorzystywane były w pracach dotyczących 
metod segmentacji obrazów [PommertOl, CWJ05, RLMT05]. Jako, że dane te 
stały się ogólnodostępne wyniki prac uzyskiwane przez różnych autorów można było 
porównywać, co miało istotne znaczenie przy ewaluacji opracowywanych algorytmów. 
Powstało także wiele prac dotyczących generowania modeli anatomicznych narządów 
ciała ludzkiego. Największym przedsięwzięciem w tej dziedzinie był projekt VOXEL- 
MAN [HóhneOO], w ramach którego autorzy stworzyli kompletny atlas anatomiczny 
umożliwiający interaktywną eksplorację wnętrza organizmu człowieka.

W niniejszej pracy zostały wykorzystane dane głowy mężczyzny i kobiety w celu 
stworzenia modeli powierzchniowych reprezentujących skórę, czaszkę, mózg i oczy. 
Wysoka rozdzielczość i jakość uzyskanych modeli wiernie oddają ich rzeczywisty wygląd. 
Uzyskany w ten sposób model głowy mężczyzny został wykorzystany w pracy [KCMH04] 
do wizualizacji efektów symulacji zachowania mózgu podczas wypadku samochodowego. 
Symulacja ta została wykonana przy użyciu metody elementów skończonych (ang. 
Finite Element Method (FEM)) na uproszczonym modelu mózgu i czaszki. Dane 
powierzchni reprezentowane były przez siatki składające się z kilku tysięcy trójkątów na 
podstawie których sporządzono siatkę objętościową złożoną z ostrosłupów potrzebnych 
do przeprowadzenia symulacji. Wynik deformującego się mózgu wewnątrz czaszki został 
później zwizualizowany przy użyciu modelu wysoko-rozdzielczościowago.

Schemat tworzenia modelu głowy mężczyzny został zaprezentowany na rysunku
7.4, natomiast proces tworzenia modelu głowy kobiety ukazano na rysunku 7.5. 
Wszystkie dostępne dane (RGB,CT,MRI-T1,MRI-T2) po wstępnym odszumianiu zostały 
dopasowane do siebie. Proces ten był dosyć czasochłonny, jednakże dzięki zastosowanym 
optymalizacjom komplet zestawów parametrów przekształceń afinicznych otrzymano po 
kilku godzinach. W tym samym czasie wykonano krok wstępnej segmentacji. Na 
podstawie danych CT wysegmentowano kości i skórę, natomiast dane MRI posłużyły 
do utworzenia bazowych masek powierzchni mózgu (MRI-T1) i oczu (MRI-T2). 
Następnie po zakończeniu procesu dopasowywania nastąpiła faza segmentacji wysoko-
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rozdzielczościowej. W przypadku danych mężczyzny maska bazowa mózgu została 
użyta do segmentacji obrazu RGB, natomiast w przypadku danych kobiety proces 
wyodrębniania mózgu odbył się dwuetapowo (patrz rysunek 7.3). Maski bazowe 
odpowiadające oczom i skórze zostały bezpośrednio użyte do segmentacji obrazów 
RGB w obu rozważanych przypadkach. Po zakończeniu procesu segmentacji zostały 
wygenerowane siatki trójkątne przy pomocy algorytmu wędrującego sześcianu [LC87, 
Durst88] składające się dla każdego modelu z ponad 4,5 miliona trójkątów. Następnie 
siatki zostały wygładzone i poteksturowane na podstawie danych RGB. Powstałe modele 
powierzchniowe zostały dodatkowo zobrazowane na rysunku 7.6.

Jak widać na zaprezentowanych rysunkach zawierających wysokiej jakości 
modele powierzchniowe, opisana w niniejszym rozdziale metodologia segmentacji 
wielomodalnej pozwala uzyskać bardzo dobre wyniki. W niniejszym rozdziale nie 
przedstawiono szczegółowych opisów algorytmów odnoszących się do poszczególnych faz 
zaproponowanego podejścia, gdyż dla różnych rodzajów danych algorytmy składowe 
dobierane są indywidualnie. Opisana metoda segmentacji ma za zadanie wspomagać 
proces segmentacji, w sytuacjach, gdy mamy do dyspozycji więcej niż jedną reprezentację 
danej sceny.
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Rysunek 7.4: Schemat obrazujący proces segmentacji na podstawie zbiorów
wielomodalnych głowy mężczyzny (VHP). Dane w niskiej rozdzielczości służą do 
wykonywania masek bazowych, które następnie po dopasowaniu wszystkich obrazów mogą 
zostać użyte do segmentacji wysoko-rozdzielczościowej. Na podstawie wysegmentowanych 
struktur można wygenerować realistyczne powierzchniowe modele anatomiczne.
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Rysunek 7.5: Schemat obrazujący proces segmentacji
wielomodalnych głowy kobiety (VHP).

na podstawie zbiorów
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b

Rysunek 7.6: Powierzchniowe modele anatomiczne utworzone na podstawie danych VHP 
(a) mężczyzny, (b) kobiety, przy wykorzystaniu metody segmentacji wielomodalnej.
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Rozdział 8

Dynamiczny model serca utworzony na 
podstawie czterowymiarowych danych 
ultrasonograficznych

Choroby układu krążenia takie jak: miażdżyca tętnic, zawały serca, choroba wieńcowa, 
choroba nadciśnieniowa, wady serca, niedokrwistość czy też białaczka, należą do grupy 
tzw. chorób cywilizacyjnych, których zasięg i rozległość stale się powiększa. Według 
danych Głównego Urzędu Statystycznego za lata 1999-2004 stanowią one główną 
przyczyną zgonów, a śmiertelność z ich powodu kształtuje się na poziomie ok. 50%. 
W naszym odczuciu badania nad nowymi technologiami diagnozy w tej dziedzinie mają 
obecnie szczególnie istotne znaczenie. Nowe techniki przetwarzania i wizualizacji obrazów 
medycznych, oparte o tanie komputery domowe, mogą przyczynić się do upowszechnienia 
badań układu krążenia nie tylko w przypadkach nagłych zachorowań, ale również badań 
profilaktycznych, które często umożliwiają wykrycie choroby we wczesnej fazie, kiedy jej 
rozwój może być skutecznie zahamowany. Proponowana w niniejszym rozdziale autorska 
metoda stworzenia systemu komputerowego służącego do przestrzennej rekonstrukcji, 
wizualizacji i analizy pracy serca wpisuje się w obecne trendy rozwoju informatyki 
medycznej w Europie. Prowadzone badania mają na uwadze dopasowanie do polskich 
realiów, tak aby ich praktyczne wykorzystanie a w przyszłości również upowszechnienie 
było możliwe.

Nowoczesna kardiologia stawia przed sobą wiele interesujących wyzwań. Do 
najbardziej istotnych należą problemy dotyczące ilościowego opisu kurczliwości i 
synchroniczności pracy lewej komory serca. Właściwe oszacowanie wartości pewnych 
określonych parametrów, mogących znacząco zmieniać się w zależności od stanu zdrowia
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pacjenta, stanowi klucz do określenia właściwej diagnozy i zaplanowania odpowiedniej 
terapii. W codziennej praktyce kardiologicznej większość informacji dotyczących 
funkcjonowania serca pochodzi z dwuwymiarowych badań echokardiograficznych. 
Określenie wartości kluczowych parametrów jest procesem skomplikowanym i w znacznej 
mierze zależnym od doświadczenia i umiejętności lekarza. Pomimo faktu, iż istnieją 
metody służące do takich oszacowań bazujące na analizie odkształceń i przemieszczeń, 
wciąż pracują one w oparciu o dane dwuwymiarowe. Echokardiografia 3D czasu 
rzeczywistego wnosi nową jakość do obrazowania pracującego serca i daje możliwości 
nieporównywalnie dokładniejszej analizy kurczliwości i synchroniczności pracy lewej 
komory serca. W niniejszym rozdziale zaprezentowana została metoda opracowana 
do opisu pracy bijącego serca na podstawie czterowymiarowych (3D+czas) obrazów 
ultrasonograficznych. Wstępne wyniki prezentowanej metody zostały zaprezentowane w 
pracach [CMNSB06, CNSB07].

Ultrasonograficzne badanie serca (zwane również echokardiografią) stanowi jedną 
z najczęściej stosowanych elektrokardiograficznych metod badania serca. Badanie 
to umożliwia pozyskanie istotnych informacji dotyczących morfologii i hemodynamiki 
podczas standardowego badania.

8.1. Tło medyczne

Układ sercowo naczyniowy składa się z serca oraz naczyń krwionośnych, które umożliwiają 
cyrkulację krwi w obrębie całego organizmu. Stanowią one system transportowy 
dostarczający tlen z płuc i składniki odżywcze z przewodu żołądkowo-jelitowego do 
wszystkich komórek ciała. Serce składa się z dwóch elementów umożliwiających 
przepompowywanie krwi, a każdy z tych elementów składa się z przedsionka i komory. Do 
prawego przedsionka dociera krew z krążenia żylnego i przekazuje ją do prawej komory 
serca, skąd przepompowywana jest do płuc w celu nasycenia tlenem. Natleniona krew 
dociera do lewej komory serca i jest ona przepompowywana do wszystkich innych organów. 
Cztery komory serca są oddzielone od siebie i reszty organizmu przez cztery zestawy 
zastawek. Zastawka mitralna oddziela lewą komorę od lewego przedsionka, a zastawka 
trójdzielna oddziela prawą komorę do prawego przedsionka. Zastawka aortalna stanowi 
granicę pomiędzy lewą komorą a aortą, natomiast prawa komora oddzielona jest od 
tętnicy płucnej przez zastawkę płucną. Cienkie powrózki połączone są z zastawkami 
przedsionkowo-komorowymi i mięśniami brodawkowymi komór serca. Podczas skurczu 
komorowego mięśnie brodawkowe naprężają się i zapobiegają przemieszczeniu się zastawek 
do przedsionków. W niniejszej pracy skoncentrowano się na pracy lewej komory serca.
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8.2. Obrazowanie pracy serca

Problematyka związana z obrazowaniem serca stanowi w obecnych czasach gwałtownie 
rozwijające się pole badawcze. Stałe postępy technik obrazowania, wraz z nowoczesnymi 
metodami komputerowego przetwarzania obrazów pozwalają dostarczać coraz lepsze 
narzędzia wspomagające diagnostykę i badania nad schorzeniami układu krwionośnego. 
Na przestrzeni ostatnich kilku lat, zaproponowano wiele metod analizy obrazów 
pozwalających na wyznaczenie parametrów opisujących kształt i funkcjonowanie serca 
na podstawie różnorodnych modalności obrazowania medycznego. Techniki akwizycji 
pozwalają nie tylko na uchwycenie statycznych struktur systemu krwionośnego, ale 
umożliwiają również akwizycję sekwencji ruchu pracującego serca. Tak uzyskane dane 
zawierają mnóstwo informacji mogących posłużyć do precyzyjnego ilościowego opisu 
dynamiki serca. Na podstawie takiego opisu można określić nieprawidłowości kurczliwości 
i synchroniczności komór serca. Zlokalizowane regiony anormalnie funkcjonujące są 
wskaźnikami występowania niedokrwienia mięśnia sercowego. Z medycznego punktu 
widzenia kluczowe dla określenia poprawności pracy serca jest funkcjonowanie lewej 
komory. Z tego powodu większość prac badawczych traktujących o pracy serca 
dotyczy analizy tej jego części. W pracy [FNV01] zawarty został szczegółowy przegląd 
metod trójwymiarowego modelowania i analizy pracy serca na podstawie obrazów o 
różnych modalnościach. Poniżej zamieszczono krótki przegląd metod mających na celu 
rekonstrukcję ruchu lewej komory serca.

Obecnie za najlepszą technikę obrazowania pracy serca uznawana jest specjalna 
odmiany rezonansu magnetycznego ze znacznikami (ang. tagged MRI). Technika 
ta wykorzystuje możliwość zmiany magnetyzacji materii, która pozostaje stała pod 
wpływem ruchu. W wyniku zastosowania tej metody akwizycji można otrzymać obraz 
poruszającego się serca z nałożoną deformującą się zgodnie z ruchem siatką. Metoda 
ta została wykorzystana do rekonstrukcji pracy serca w pracy [Chandrashekara04]. 
Niestety urządzenia tego typu są bardzo kosztowne i praktycznie nie dostępne w 
Polsce. Wiele najnowszych metod pracujących w oparciu o dane MRI, SPECT i 
CT wykorzystuje do rekonstrukcji pracy serca modele mechaniczne i deformacyjne. 
Metody te wymagają kroku segmentacji wstępnej interesujących struktur, dla których 
ma zostać użyty wybrany model opisujący zmienność w czasie. Rozwiązania takiego 
typu zastosowano w pracach [NA96, SSCD99, MND00, TB00]. Inne podejście do 
rekonstrukcji ruchu prezentują metody bazujące na dopasowywaniu sekwencji obrazów. 
Na podstawie parametrów dopasowywania uzyskiwane są przemieszczenia pracującego 
mięśnia sercowego. Taka metodologia została wykorzystana w pracach [DFGB99, KH02].
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Do rekonstrukcji przemieszczeń stosowano również metodę przepływów optycznych 
[GFM96]. Każda z metod rekonstrukcji ruchu wymaga wstępnego określenia kształtu 
powierzchni interesujących struktur przy użyciu zróżnicowanych metod segmentacji. 
Dobór odpowiedniej metody segmentacji zależy w głównej mierze od modalności danych 
wejściowych i stanowi wciąż szerokie pole badań.

Urządzenia ultrasonograficzne do niedawna były w stanie dostarczać jedynie obrazy 
dwuwymiarowe. Do tej pory najczęstszym badaniem pracy serca w codziennej diagnostyce 
jest echokardiografia 2D. Na przestrzeni ostatnich lat powstało wiele prac dotyczących 
analizy danych tego typu. W pracach [BSLPS96, CTO96, MKT98, CD02, JNBKB02, 
Bosch02, BBN03, Ledesma05] zawarte zostały liczne metody wyodrębniania struktur 
serca i opisu ich ruchu. Metody te często bazowały na wyodrębnionych krawędziach 
mięśnia sercowego z każdej klatki ruchu przy użyciu metod aktywnych konturów, bądź 
innych modeli deformacyjnych. W takich wypadkach detekcja ruchu odbywała się 
jedynie dla wykrytych krawędzi, co przy słabej jakości obrazów ultrasonograficznych 
mogło prowadzić do znaczących niedokładności otrzymanych wyników. Znacznie lepszy 
opis ruchu uzyskiwano stosując metody przepływów optycznych, bądź dopasowywania 
sekwencji obrazów.

Od wielu lat podejmowane były liczne próby generowania trójwymiarowych obrazów 
USG na podstawie wielu płaskich ujęć, jednakże wyniki dobrej jakości możliwe były do 
osiągnięcia dopiero przy użyciu specjalnych trójwymiarowych głowic [RS90]. Najczęściej 
stosowane metody segmentacji struktur przestrzennych ze zdjęć ultrasonograficznych 
polegały na ręcznym obrysowywaniu konturów na dwuwymiarowych przekrojach przez 
eksperta. Proponowane rozwiązania półautomatyczne i automatyczne w większości 
opierały się na zdjęciach 2D. Segmentacja w 3D zazwyczaj była rozdzielana na 
zestaw dwuwymiarowych segmentacji. W ostatnich latach dokonał się znaczny postęp 
w dziedzinie obrazowania ultrasonograficznego. Skonstruowane zostały urządzenia 
przestrzennego obrazowania czasu rzeczywistego umożliwiające uchwycenie ruchu materii 
w trzech wymiarach. Urządzenia tego typu zaczęły być stosowane w codziennej 
diagnostyce lekarskiej, a co za tym idzie dane z nich uzyskiwane stały się atrakcyjnym 
materiałem do analizy ruchu pracy serca. Zaczęły pojawiać się metody wyodrębniania 
struktur serca, które opierały się na metodzie optycznych przepływów [Duan05], 
progowanie i metodę detekcji krawędzi akustycznej [SNWFM99], coraz częściej zaczęto 
stosować również metody deformacyjne. W pracy [PSDD99] zaproponowano proces 
bazujący na nieliniowej deformacji FFD i funkcji energii zdefiniowanej w oparciu o 
teksturę. W pracach [MSDMA03, AHPHL05] zaproponowano modele deformacyjne 
do segmentacji lewej komory serca na podstawie odszumionych uprzednio danych
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przy użyciu anizotropowej dyfuzji. W celu rekonstrukcji ruchu lewej komory serca 
wykorzystywane były uproszczone modele parametryczne (zdeformowana elipsoida). 
Modele te były następnie doginane do poszczególnych klatek czasowych tak, by 
mogły oddawać zmienność pracującej komory serca. Stosowano również metody 
atlasowe polegające na dopasowywaniu sekwencji obrazów do sekwencji modelowej. 
Podejścia takie zapewniały szybki czas uzyskania rekonstrukcji, jednakże zastosowane 
uproszczenia powodowały zatracanie indywidualnych cech pracującej komory. Szczególnie 
w przypadkach patologicznych, znacznie odbiegających od przypadku modelowego, taka 
metodologia mogła prowadzić do uzyskania błędnych rekonstrukcji.

W niniejszej pracy proponowana rekonstrukcja pracy serca wychodzi na przeciw 
oczekiwaniom i potrzebom lekarzy. Celem dokonanej rekonstrukcji jest stworzenie 
modelu pracującej lewej komory, jak najdokładniej oddającego jej indywidualny kształt i 
zmienność w czasie. Proponowane podejście zostało szczegółowo opisane w dalszej części 
rozdziału. Oprócz różnych metod wizualizacji, zastosowano również opis ilościowy przy 
użyciu miar przedstawionych w dodatku A.

8.3. Algorytm rekonstrukcji ruchu lewej komory serca

Niniejsza część pracy zawiera opis autorskiej metody rekonstrukcji pracy lewej komory 
serca na podstawie czterowymiarowych obrazów ultrasonograficznych. Proponowana 
metoda składa się z następujących etapów:

1. Wstępne odszumianie danych

2. Dopasowywanie sekwencji trójwymiarowych zbiorów

3. Odszumianie poprzez czasowe uśrednianie

4. Segmentacja interesujących struktur serca

5. Rekonstrukcja ruchu - wizualizacja i ilościowy opis pracy lewej komory

W dalszej części rozdziału każdy z wymienionych etapów został szczegółowo opisany, a 
działanie kompletnego algorytmu zostało przetestowane na kilku klinicznych przypadkach.

8.3.1. Filtrowanie danych

Dane ultrasonograficzne są z natury mocno zaszumione. Szczególnie istotną kwestią 
jest fakt, iż szum zawarty w obrazie USG stanowi jego istotną część i nie powinien
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być usuwany przy pomocy standardowych filtrów rozmywających (np. filtr Gaussa), 
bądź wybierający wartości odszumione na zasadzie szeregowania intensywności (filtry 
medianowe). Bardziej delikatnym podejściem do usuwania szumu jest anizotropowa 
dyfuzja. Zapewnia on regulowane wygładzanie struktur obrazu o małej zmienności 
gradientu, dbając zarazem o zachowanie krawędzi w swojej oryginalnej formie. Metoda 
ta została zaprezentowana w rozdziale 3.2.2. W opisywanym podejściu zaproponowana 
została modyfikacja oryginalnego algorytmu polegająca na uwzględnieniu czasowej 
spójności danych w procesie dyfuzji. W celu uzyskania możliwości przeprowadzenia 
zarówno przestrzennej (wymiary - #, y, z) jak i czasowej (dodatkowy wymiar - T) dyfuzji, 
równanie 3.13 zostało zapisane w postaci:

dl{x^ y, z, T, i) { c m 4.\x~7 t\ fQ n--------—--------= dw(c(^, y, z, T, ty\7I) (8.1)

Ponieważ wymiar T naturalnie wyrażany jest w sekundach konieczne jest 
wprowadzenie współczynnika skalującego, który można interpretować jako „prędkość” 
charakterystyczną. W proponowanym rozwiązaniu zastosowano czynnik o wartości 
lOcm/sek.

Podobnie jak w pracach [DAL04, MSDMA03] za funkcję dyfuzji została przyjęta 
funkcja Weickerta [Weickert98] w postaci:

1 x 0
3.315

1 — e (*/A)4 x > 0
(8-2)

Próg gradientu A definiuje punkty należące do krawędzi (wartości wielkości gradientu 
powyżej A uznawane są za krawędzie). Zastosowana funkcja dyfuzji działa jak filtr 
wyostrzający krawędzie obrazu wpływając na uzyskiwanie niskich wartości dyfuzji 
w punktach krawędziowych i wysokich na obszarach gładkich (o niskiej zmienności 
gradientu). Jako, że proces dyfuzji ewoluuje w czasie wartości gradientu na krawędziach 
stają się coraz większe. Z tego powodu wartość progu powinna ulegać zwiększeniu w 
każdej iteracji. W niniejszej pracy próg A dobierany jest adaptywnie ewoluując wraz z 
postępem procesu dyfuzji przy użyciu liniowego modelu:

A (i) — Aq 4“ (xt (8-3)

gdzie Ao jest wartością początkową progu gradientu, a jest dodatnią stałą, a t reprezentuje 
krok czasowy pojedynczej iteracji procesu dyfuzji. Rezultat przykładowego filtrowania 
sekwencji czasowej trójwymiarowych obrazów USG został zaprezentowany na rysunku 8.1. 
Szum zawarty w pojedynczej klatce 3D może prowadzić do zanikania krawędzi obrazu, 
a poprzez zastosowanie dyfuzji czasowej odzyskanie części brakujących krawędzi staje się 
możliwe.
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8.3.2. Obliczanie pola deformacji

Przy modelowaniu ruchu serca niezwykle istotne jest, aby brać pod uwagę indywidualne, 
specyficzne dla pacjenta cechy anatomiczne. W celu uzyskania realistycznego ruchu 
serca należy wydobyć informacje o dynamice pracy serca analizując przestrzenny ruch 
korespondujących struktur anatomicznych pomiędzy klatką referencyjną (reprezentującą 
stan materii w chwili To) i wszystkimi kolejnymi, następującymi po sobie klatkami (Ti — 
T/v-i). W prezentowanej metodzie wyznaczamy zestaw przekształceń geometrycznych, 
które korelują klatkę referencyjną z wszystkimi pozostałymi klatkami. Jest to realizowane 
przy użyciu dopasowywania danych z wykorzystaniem zawartych w nich intensywności. 
Proponowane podejście wykorzystuje nieliniowe przekształcenie wolnej formy (FFD) 
(szczegółowo opisane w rozdziale 5.1.2.1) pozwalające modelować lokalne deformacje 
obiektów przestrzennych. Przekształcenie wykorzystywane w celu dopasowywania 
sekwencji obrazów trójwymiarowych składa się z dwóch części - globalnej i lokalnej. 
Pierwszy człon stanowi przekształcenie afiniczne mające na celu wychwycenie globalnego

a b c

Rysunek 8.1: Czterowymiarowa anizotropowa dyfuzja obrazu echokardiograficznego 
przedstawiona przy pomocy dwóch wzajemnie prostopadłych przekrojów jednej z 
trójwymiarowych klatek: (a) zaszumiony obraz oryginalny (b) obraz po zastosowaniu 
dyfuzji 3D (Ao = 5.0, a = 10, AZ = 0.05, 15 iteracji) (c) wynik dyfuzji 4D (parametry 
takie jak w przypadku 3D).
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ruchu obiektów (np. poruszenie się pacjenta podczas badania). Druga część ma za 
zadanie wychwycenie ruchu materii obrazowanych narządów wewnętrznych. Do jej opisu 
używane jest podejście deformacyjne FFD zdefiniowane za pomocą krzywych B-sklejanych 
trzeciego stopnia. Z uwagi na złożoność problemu konieczne było zastosowanie szeregu 
usprawnień i optymalizacji, aby otrzymanie rozwiązania było możliwe w rozsądnym czasie. 
Poniżej opisane zostały szczegóły implementacyjne zastosowanej metody dopasowywania. 
Schemat obrazujący ideę pozyskiwania sekwencji pól deformacji został zaprezentowany 
na rysunku 8.2.

Rysunek 8.2: Schemat procesu dopasowywania sekwencji Tq — Tg trójwymiarowych 
obrazów przedstawiających cykl pracy serca. Celem niniejszego rozwiązania jest 
pozyskanie sekwencji pól deformacyjnych — D8 przy wykorzystaniu dopasowywania 
nieliniowego FFD.
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8.3.2.1. Optymalizacja algorytmu

W swojej podstawowej formie algorytmy poszukując optymalnego zestawu parametrów 
opisujących deformację pracują jednocześnie na całych dostępnych zbiorach. Istnieje 
wiele metod przyspieszania/usprawniania takich algorytmów, jednakże cechą wspólną 
dla większości z nich jest to, iż bazują one na idei zmniejszenia ilości jednocześnie 
przetwarzanych informacji. Pierwszym bardzo istotnym krokiem w kierunku ulepszenia 
algorytmu jest wprowadzenie podejścia wielorozdzielczościowego. Pomysł takiego 
podejścia polega na podziale procesu dopasowywania na kilka etapów. Każda 
z następujących po sobie faz stanowi kompletny algorytm minimalizacji funkcji 
podobieństwa, a tym co je odróżnia jest ilość przetwarzanych informacji. Na początku 
oryginalne obrazy zostają wielokrotnie pomniejszone. Taka operacja oprócz zmniejszenia 
ilości danych stanowi swego rodzaju wygładzanie zbiorów, co nie jest bez znaczenia 
dla zmienności funkcji podobieństwa. Funkcja taka jest bardziej gładka, a drobne 
lokalne minima zostają wyeliminowane, co ułatwia skierowanie algorytmu minimalizacji 
na właściwy tor poszukiwań. Po znalezieniu optymalnego przekształcenia zwiększany 
jest rozmiar dopasowywanych danych, a za punkt startowy przyjmowane jest rozwiązanie 
otrzymane w kroku poprzednim. Proces taki przeprowadzany jest do momentu osiągnięcia 
wyjściowych rozmiarów porównywanych obrazów. Taka modyfikacja algorytmu umożliwia 
znaczne przyspieszenie odnajdywania minimum funkcji działając jak swego rodzaju 
kierunkowskaz. Drugą metodą pozwalającą na usprawnienie procesu dopasowywania jest 
wprowadzenie zmiennej wielkości siatki kontrolnej opisującej przekształcenie FFD (patrz 
rozdział 8.3.2.2.3). Na początku gęstość siatki ustalana jest na niskim poziomie. Zwykle 
rozpoczyna się od rozmiarów 3x3x3 bądź 4x4x4 oprócz przyśpieszonych obliczeń, 
w wyniku tego etapu otrzymuje się jeszcze jeden dodatkowy zysk. Siatka kontrolna o 
małej ilości punktów pozwala na częściowy opis przemieszczających się całych struktur w 
obrazie, co można traktować jak odpowiednik globalnego przekształcenia wykonanego 
na fragmencie rysunku. Bez zastosowania takiego podejścia wychwycenie znacznych 
przemieszczeń struktur obrazu byłoby bardzo trudne do osiągnięcia. Przy dalszym 
zagęszczaniu siatki wychwytywane są coraz bardziej szczegółowe deformacje analizowanej 
przestrzeni. Tak jak w przypadku pierwszego rodzaju optymalizacji, tak i tutaj mamy do 
czynienia z wygładzaniem funkcji porównującej. Przykład dopasowywania dwóch klatek 
3D przy zastosowaniu opisanych optymalizacji został zaprezentowany na rysunku 8.3. 
Trzeci element optymalizacji wynika bezpośrednio z właściwości krzywych B-sklejanych. 
Na kształt krzywej tego typu w danym punkcie mają wpływ jedynie 4 okoliczne punkty 
modelujące. W przypadku przekształcenia FFD w wersji 3D informacja ta przekłada się
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bezpośrednio na fakt, iż zmiana położenia danego punktu kontrolnego wywiera jedynie 
wpływ na najbliższe otoczenie 4x4x4 punktów kontrolnych. Dodatkowo można 
zastosować bardziej drobiazgową optymalizację rozmiaru otoczenia. Jak zauważono w 
pracy [CP04] punktów obrazu wnoszących wkład do wartości funkcji z wagami większymi 
niż 0.5 jest stosunkowo niewiele i wszystkie takie punkty zawierają się w otoczeniu ośmiu 
najbliższych sąsiedztw danego punktu kontrolnego. Z tego powodu można zmniejszyć 
ilość punktów branych pod uwagę w procesie obliczania funkcji podobieństwa nie 
powodując znaczącej zmiany wartości obliczonej funkcji. Opisane metody optymalizacji 
algorytmu dopasowywania przyczyniają się do kilkakrotnego przyspieszenia działania 
całego algorytmu poprawiając jednocześnie jego zbieżność i czyniąc go bardziej odpornym 
na występowanie lokalnych minimów.

8.3.2.2. Funkcje podobieństwa

Jedną z bardziej istotnych kwestii przy dopasowywaniu obrazów jest właściwy 
dobór funkcji podobieństwa. W zależności od rodzaju obrazów i oczekiwanej 
dokładności dopasowania dobierane są różne funkcje podobieństwa. Przegląd najczęściej 
wykorzystywanych miar zawarty został w rozdziale 5. Do rozwiązania postawionego 
problemu w niniejszej pracy zostały zaproponowane dwie miary podobieństwa. Jako 
pierwsza została wybrana znormalizowana informacja wzajemna (NMI) stanowiąca 
jedną z najbardziej wszechstronnych miar, dających bardzo dobre rezultaty przy 
dopasowywaniu większości typów obrazów. Po osiągnięciu dobrych rezultatów w wyniku 
przeprowadzonych badań, zaistniała potrzeba wytypowania drugiej miary pociągającej 
za sobą znacznie mniejszą złożoność obliczeniową, a jednocześnie zapewniającej wysoką 
jakość końcowego dopasowania. Z uwagi na fakt, iż wszystkie dopasowywane obrazy 
należą do tej samej modalności, wybór padł na sumę kwadratów różnic intensywności 
(SSD). Poniżej opisane zostały szczegółowe informacje dotyczące zastosowanych miar.

8.3.2.2.1. Znormalizowana informacja wzajemna

Miara NMI opisana w rozdziale 5.2.3.5 należy do najbardziej uniwersalnych miar 
podobieństwa. W opisywanym problemie została ona wykorzystana w fazie testowej. 
Podstawową niedogodnością dotyczącą tejże funkcji jest trudność w wyznaczeniu jej 
pochodnych, które są niezbędne by móc użyć do optymalizacji szybkich algorytmów 
sterowanych gradientami. W przypadku znormalizowanej informacji wzajemnej do 
optymalizacji użyta została metoda Powella opisana w rozdziale 5.3.1.2.1.
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a b

c d

e f

Rysunek 8.3: Przykład procesu dopasowywania dwóch klatek ultrasonografii 4D ze 
zmienną gęstością siatki zobrazowany przy pomocy przekrojów 2D: (a) źródłowa klatka 
dopasowywana (EMsd — 131,5), (b) wynik dopasowywania z zastosowaniem siatki 
4 x 4 x 4 i czterokrotnym zmniejszeniem zbiorów (Emsd = 120,3), (c) drugi krok z 
wielkością siatki 7 x 7 x 7 i dwukrotnym zmniejszeniem zbiorów (EMSD = 109,0), (d) i 
(f) końcowy wynik dopasowywania z siatką o wielkości 13 x 13 x 13 i zbiorami w pełnych 
rozmiarach (Emsd = 83,3), (e) zbiór referencyjny.
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Proces minimalizacji przy użyciu siatek kontrolnych musi zawierać pewne nałożone 
warunki brzegowe. Ograniczenia takie zazwyczaj wprowadzane są poprzez funkcjonał 
kary, który powoduje „psucie” się minimalizowanej funkcji, gdy zbliża się ona do 
wyznaczonych granic. Ograniczenie może zostać wprowadzone w postaci współczynnika, 
przez który przemnażana jest oryginalna miara podobieństwa. Dla siatek kontrolnych 
deformacja pojedynczego punktu kontrolnego nie może wychodzić poza obszar określony 
przez jego sąsiadów, gdyż może to prowadzić do niejednoznaczności opisu takiego pola, 
a w rezultacie niekontrolowanej degeneracji przekształconego zbioru danych. Poza tym, 
jeżeli używamy zmiennej wielkości siatki kontrolnej w procesie optymalizacji ograniczenia 
takie muszą być jeszcze bardziej restrykcyjne, tak aby uchronić się przed nieoczekiwanym 
zdeformowaniem obrazu. W pracy [CP04] autor zaproponował ograniczenie na zmienność 
położenia punktu kontrolnego w stosunku do jego sąsiadów. W rozwiązaniu tym 
w przypadku dwuwymiarowym definiowany jest czworobok tworzony przez czterech 
najbliższych sąsiadów rozważanego punktu. Ograniczenie ma na celu powstrzymanie 
rozważanego punktu przed przedostaniem się go na zewnątrz tak opisanego czworokąta. 
W niniejszej pracy wykorzystane zostało rozszerzenie takiej koncepcji na przypadek 3D. W 
przestrzennym przypadku najbliższych sześciu sąsiadów definiuje ośmiościan o trójkątnych 
ścianach ukazany na rysunku 8.4. Matematyczny opis takiego ograniczenia zakłada, iż 
każda z takich ścian definiuje pewną płaszczyznę której wektory normalne wskazują 
na zewnątrz zdefiniowanej bryły. Dany punkt p należy do wnętrza ośmiościanu, jeżeli 
odległość od wszystkich płaszczyzn jest mniejsza od zera. Autor pracy sformułował 
czynnik agrid przez który przemnażana jest funkcja podobieństwa. Współczynnik ten 
wyraża się następująco:

0
exp(— maxćZ(P;,p))°-01) — 1

p Oct 
p E Oct

(8-4)

gdzie d(Pi,p) stanowi odległość punktu p od płaszczyzny P^ Zastosowanie takiej 
regulacji pozwala mieć pewność, iż przy podwajaniu gęstości siatki kontrolnej nie nastąpi 
jej degeneracja.

8.3.2.2.2. Suma kwadratów różnic intensywności

Do porównywania trójwymiarowych zbiorów ultrasonograficznych zastosowana została 
znormalizowana wersja miary SSD. Zgodnie z oznaczeniami wprowadzonymi w rozdziale 
5.1.2.1 mając dane pole deformacji D opisywane przez siatkę punktów kontrolnych
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nowe położenie p' punktu p uzyskanego przy pomocy deformacji 
FFD jest określone jako:

3 3 3

p' =p + 6p(D,p) = p + EEE Ą (^)Ą‘(/^)^/c(^’)<5^ź+Z j+m,/c+n (8-5)
ż=0 j=0 k=0

gdzie 5p(D,p) stanowi uzyskaną deformację. Lokalna deformacja określona jest dla 
obszaru stanowiącego objętość całego zbioru wolumetrycznego :

fi = {(#, y, z)|0 < x X, 0 < y Y, 0 z Z} (8.6)

Wobec tego miara podobieństwa może zostać zapisana w postaci:

eMSD(d)=-t yyy (^(p) - w)2 jjj (Jim - ifi(p+5p(D,py)f jp 

(8.7)

Rysunek 8.4: Wizualizacja dopuszczalnej zmienności położenia środkowego punktu siatki 
ograniczonej przez ośmiościan zdefiniowany przez okolicznych sąsiadów.
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gdzie N stanowi objętość przestrzeni fi. Podobnie jak w przypadku miary NMI 
w zastosowanym algorytmie dopasowywania konieczne jest wprowadzenie pewnych 
ograniczeń na zakres zmienności parametrów opisujących deformację. Ograniczenie 
takie w przypadku przekształcenia FFD bardzo często bywa realizowane przy użyciu 
regulacyjnego członu dodawanego do miary podobieństwa. Człon regulujący ma tutaj za 
zadanie decydować o gładkości uzyskiwanych deformacji. W ogólnym przypadku częstym 
wyborem miary gładkości jest norma n-tej pochodnej rozważanej funkcji. W naszym 
przypadku wykorzystana została norma pierwszej pochodnej deformacji Sp(D,p). Funkcja 
kary zdefiniowana została więc jako:

E,reg

2
|— d5p(D,p) 2

4-
dx

V
dy

i
dz

dp (8.8)- iffl
Wartość tego członu będzie większa, gdy funkcja deformacji będzie gwałtownie zmieniała 
swoją wartość a mała, gdy deformacja będzie gładka. Uogólniona postać funkcjonału kary 
została opisana w pracy [Wahba90].

Ostatecznie optymalizowana miara przyjmuje postać:

E(D) — EMsd(D) + aEreg(D) (8.9)

gdzie a stanowi współczynnik regulujący wpływ funkcjonału kary. Im większa wartość 
współczynnika tym gładsze i mniej zdeformowane będzie finalne pole. Tak zdefiniowana 
miara umożliwia analityczne wyznaczenie gradientów. Dla funkcji Emsd i dla danego 
punktu kontrolnego <f> o współrzędnych (Z, m, n) wyrażają się one następująco:

Emsd(D) 2_
'N

[[[ ~ Ifi{p + 5p(D,p))) ■
J J Ja

VIfi(p + $p(D,Py) ■ j^Sp(D,p) ) dp
(8.10)

dla 0 Z — i,m — j, n — k < 3 mamy:

dóp(E>,p) = 

dd<t)x

d6p(D,p) = 

dÓ(f>y

)Brn_j (y) En—k(w) 
0 
0

0
') Bm—j (u) Bn_ /c (w) 

0

(8-11)

(8-12)
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d6p(D,p)
d5(j)z

O
O

Rl—i (n) j (^) Bn—k (^)

(8.13)

poza określonym przedziałem powyższe wyrażenia w wyniku dają wektor zerowy. Z kolei 
dla członu regulacyjnego pochodne wyrażają się następującymi wzorami:

■ w; +
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dx

d5p(D,p)
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dz

3 3 3

eee(
ż=0 7=0 &=0 '

,j+m,k+n

3 3 3-EEE B^u) (J-B^y) ■ Bk(w)6<f>i+l>j
i=o j=o k=o y /
3 3 3

= EEEbemm (Eb„m ■ ^)
i=Q 7=0 k=0 ' '

j+m,k+n

,j+m,k+n

dla 0 Z — i^m — j, n — fc < 3 mamy:
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(8-14)

(8.15)

(8.16)

(8-17)

(8.18)

(8.19)

(8.20)

9 ) =

d ( d

poza określonym przedziałem powyższe wyrażenia w wyniku dają wektor zerowy. 
Odpowiednie pochodne dla i -^5p(JD,p) oblicza się analogicznie. Mając
możliwość obliczenia pochodnych można zastosować metody optymalizacji gradientowej
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w celu przyspieszenia procesu poszukiwania minimum funkcji podobieństwa. W niniejszej 
pracy została zastosowana metoda gradientów sprzężonych. Wyniki otrzymanych 
optymalizacji w przypadku funkcji NMI jak i MSD nie odbiegały od siebie w 
sposób znaczący. W wyniku zastosowania metody gradientowej uzyskano kilkakrotne 
przyśpieszenie.

8.3.2.2.3. Zmiana wielkości siatki kontrolnej

Ciekawym problemem pojawiającym się podczas dopasowywania za pomocą deformacji 
FFD jest zmiana gęstości siatki kontrolnej. W pracy [FB88] zostało opisane zagęszczenie 
siatki kontrolnej definiowanej przy użyciu krzywych B-sklejanych. Autorzy tej pracy 
zauważyli, iż w przypadku krzywej B-sklejanej modelowanie jej przebiegu poprzez edycję 
punktów kontrolnych jest procesem lokalnym. Jednakże w przypadku powierzchni 
opisywanych przez takie krzywe taka modyfikacja może tą lokalność zaburzać. Jako 
rozwiązanie problemu zaproponowana została metoda hierarchiczna umożliwiająca lokalne 
zagęszczanie siatki minimalizująca niekorzystny wpływ na okoliczne punkty kontrolne. 
W niniejszej pracy możliwe było zastosowanie mniej złożonej metody, gdyż zagęszczanie 
używane w proponowanym podejściu jest regularne. Na początku działania metody 
gdy dysponujemy siatką N x N x N tworzona jest nowa siatka z zerową deformacją o 
rozmiarach (2N — 1) x (2N — 1) x (2N — 1). Następnie powstałą siatkę deformujemy 
przy użyciu oryginalnego pola. Ostatnim krokiem jest uzupełnienie powstałej siatki 
przez oryginalne punkty z siatki bazowej w odpowiadających sobie pozycjach. Błąd 
generowany przy takim podejściu jest stosunkowo niewielki i nie ma widocznego wpływu 
na jakość ostatecznego dopasowania. Na rysunku 8.5 zaprezentowany został przykład 
proponowanego zagęszczania siatki.

8.3.3. Generowanie uśrednionego zbioru danych

Segmentacja danych ultrasonograficznych stanowi duży problem z uwagi na wysoki stopień 
zaszumienia obrazów tej modalności. W naszym przypadku oprócz standardowego 
odszumiania przy użyciu filtru anizotropowej dyfuzji możemy zastosować metodę 
uśredniania czasowego opisaną w rozdziale 3. Metoda ta zakłada, iż posiadamy N obrazów 
reprezentujących ten sam obiekt, w jednakowych ujęciach, różniących się jedynie czasem 
dokonania akwizycji. W naszym przypadku mamy jednakże do czynienia z zestawem 
obrazów przedstawiająch obiekt w ruchu. Ruch ten można wyeliminować wykorzystując 
pozyskane w poprzednim kroku pola deformacji. Po zastosowaniu deformacji na każdym
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a b c

Rysunek 8.5: Zmiana wielkości siatki kontrolnej: (a) siatka bazowa o rozmiarach 4x4x4, 
(b) dwukrotnie zagęszczona siatka oryginalna o rozmiarach 7 x 7 x 7, (c) czterokrotnie 
zagęszczona siatka oryginalna o rozmiarach 13x13x13.

ze zbiorów otrzymujemy zestaw obrazów skorelowanych z zbiorem referencyjnym, a 
więc reprezentującym materię w chwili TQ. Wobec tego można stworzyć uśredniony 
zbiór z klatek zdeformowanych i klatki referencyjnej. Szum zawarty w zbiorach zostaje 
uśredniony, podczas gdy krawędzie struktur obrazu zostają zachowane. W sytuacji kiedy 
nie ma korelacji pomiędzy klatkami czasowymi proces uśredniania N klatek prowadzi 
do zmniejszenia poziomu szumu y/N krotnie. Rysunek 8.6 zawiera schemat opisujący 
ideę uśredniania czasowego, natomiast przykładowy wynik działania zaproponowanego 
algorytmu został ukazany został na rysunku 8.7.

8.3.4. Segmentacja lewej komory serca

W niniejszej pracy zastosowano metodę bazującą na modelu deformacyjnym 
zaproponowanym w pracy [HMC04]. Model ten poszukuje optymalnej segmentacji 
pracując w oparciu o informacje o krawędziach obrazu i zawartą w nim teksturę.

Proces segmentacji jest przeprowadzany w oparciu o uśredniony zbiór danych. 
Algorytm rozpoczyna pracę w oparciu o wstępną ręczną segmentację. Startowy zbiór 
musi jedynie zawierać się wewnątrz poszukiwanego obiektu, a jego kształt i rozległość 
przestrzenna jest dowolna. W przeprowadzanych badaniach wstępna segmentacja była 
wyznaczana przez zbiór elips ręcznie rysowanych na przekrojach 2D, bądź też pojedynczą 
elipsoidę. Zadanie algorytmu polega na ewolucji modelu deformacyjnego pod wpływem 
określonej funkcji energii w kierunku krawędzi struktury zawartej w obrazie. Deformacje
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Rysunek 8.6: Schemat obrazujący ideę uśredniania czasowego. Trójwymiarowa klatka 
referencyjna wraz z nieliniowo dopasowanymi do niej pozostałymi klatkami z sekwencji 
pracy serca zostają uśrednione tworząc nowy zbiór danych. Trójwymiarowe zdeformowane 
klatki zobrazowane wraz z siatką reprezentującą użyte pole deformacji.

a b

Rysunek 8.7: Przykładowy wynik uśredniania czasowego zobrazowany za pomocą 
dwuwymiarowych przekrojów: (a) oryginalny obraz klatki chwili czasowej To, (b) obraz 
uśredniony z 8 dopasowanych klatek.
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Rysunek 8.8: Dwuwymiarowe wzajemnie prostopadłe widoki mapy 3D odległości 
euklidesowych sporządzonej na podstawie krawędzi zbioru oryginalnego (kolor czerwony). 
Jaśniejsze odcienie szarości odpowiadają większym odległościom od krawędzi.

obiektu są efektywnie sparametryzowane przy użyciu modelu FFD opartego o funkcje 
B-sklejane.

Informacja reprezentująca intensywności obrazu obliczana jest na podstawie 
bezparametrowej bazującej najądrze Gaussa metodzie, która w przeciwieństwie do użycia 
parametrów statystycznych takich jak np. wariancja czy średnia, jest bardziej ogólna 
i może efektywnie reprezentować bardziej złożone rozkłady intensywności. Manualnie 
ograniczony region startowy zostaje wykorzystany do wyboru odpowiadającego mu 
obszaru obrazu źródłowego Rm- Tak zdefiniowany region zostaje użyty do wygenerowania 
trójwymiarowej mapy tekstury opartej o intensywności obrazu (rysunek 8.8). Mapa ta 
reprezentuje rozkład prawdopodobieństwa, iż dana wartość intensywności i jest spójna z 
wnętrzem określonego modelu. Prawdopodobieństwo to wyznaczane jest według wzoru:

F(i|*")=l/L (8'21)
gdzie V(Rm) stanowi objętość zbioru a a jest odchyleniem standardowym

rozkładu Gaussa. Przykładowe mapy tekstury zostały zaprezentowane na rysunku 8.9. 
Wiele różnych funkcji energii można zaproponować przy wykorzystaniu takiej mapy 
tekstury. W niniejszej pracy człon energetyczny ET opisujący rozkład intensywności 
na krawędzi dRM analizowanego obszaru został zdefiniowany jako entropia Shannona 
[Shannon48]. Zadaniem tego członu jest zapewnienie spójności zewnętrznej powierzchni 
reprezentującej rozkład jasności najbardziej zewnętrznych wokseli wy segmentowanej 
struktury.

Najbardziej istotne dla właściwego kierunku ewolucji segmentacji są człony
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energetyczne zdefiniowane w oparciu o krawędzie obrazu. W oryginalnej pracy ten wkład 
energetyczny nazwany został energią kształtu (ang. shape energy). Człony tego typu 
definiuje się w oparciu o krawędzie zawarte w obrazie. W przypadku niniejszej pracy w celu 
detekcji trójwymiarowych krawędzi (zdefiniowanych jako zdyskretyzowane powierzchnie) 
został zastosowany algorytm Monga-Deriche-Canny [DM89] opisany w rozdziale 4.2. 
Kolejnym niezbędnym elementem jest trójwymiarowa mapa odległości euklidesowych 
będąca zbiorem wolumetrycznym o rozmiarach oryginalnego obrazu, w której każdemu 
wokselowi przypisywana jest wartość odległości od najbliższego woksela należącego do 
wyodrębnionych uprzednio krawędzi. Na podstawie tejże mapy odczytywane będą 
wartości $(p). Druga potrzebna podczas procesu segmentacji mapa odległości <&m jest 
generowana w każdej iteracji na podstawie krawędzi aktualnej segmentacji. Na energię 
kształtu składają się dwie składowe: wewnętrzna Ei i brzegowa E^. Celem pierwszego 
członu jest minimalizacja sumy kwadratów odległości pomiędzy reprezentacją aktualnej 
segmentacji w postaci mapy oraz reprezentacją krawędzi obrazu oryginalnego (w 
pozycjach zdeformowanych) w postaci mapy <3>. Przy użyciu oznaczeń wprowadzonych w 
rozdziale 8.3.2.2.2 wkład wewnętrzny wyraża się zatem wzorem:

El = V(Rm) /Ur ~^P + 6p(D^P^2(1P (8-22)

Minimalizacja tego członu może powodować zarówno kurczenie się jak i rozrastanie 
modelu. Taki proces daje podobne wyniki do znacznie bardziej złożonych i pracujących 
znacznie dłużej algorytmów [KWT87, CC93, PD02], w których mamy do czynienia 
z działaniem sił zewnętrznych i wewnętrznych na deformowany obiekt. Ten człon 
energetyczny pozwala na przyciąganie ewoluującego modelu w kierunku krawędzi obrazu 
z dalekich położeń. Jednakże może okazać się niewystarczający w sytuacji, gdy wewnątrz 
obiektu w oryginalnym obrazie znajdują się drobne „niechciane” krawędzie. W takiej 
sytuacji przydane okazuje się wprowadzenie drugiego członu energetycznego dotyczącego 
jedynie krawędzi deformowanego modelu w postaci:

(8-23)

Powyższy człon posiada jeszcze jedną ciekawą cechę, a mianowicie może powstrzymywać 
przed „wyciekaniem” przekształcanego modelu przez drobne szczeliny w krawędziach 
obrazu. Wpływa na model ograniczająco tak, by przemieszczał się wzdłuż najkrótszej 
geodezyjnie ścieżki w mapie odległości. Ostatecznie funkcjonał energii przedstawia się 
następująco:

E — olEt T (3Ei T (8.24)
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Rysunek 8.9: Przykład segmentacji lewej komory serca na podstawie obrazu 
echokardiograficznego. Algorytm zbiegł do minimum funkcjonału energii w 12 iteracjach. 
Pierwsze trzy kolumny (od strony lewej) prezentują ewolucję procesu segmentacji z 
trzech wzajemnie prostopadłych widoków (kolor czerwony reprezentuje aktualny model 
segmentacji). Ostatnia kolumna zawiera dwuwymiarowe przekroje mapy tekstury użytej 
do obliczania członu energetycznego Et-
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gdzie a, (3 i 7 są dodatnimi współczynnikami decydującymi o znaczeniu poszczególnych 
członów. W proponowanym podejściu wartości współczynników dobierane są w 
sposób eksperymentalny. Ostatnim krokiem zastosowanej metody segmentacji jest 
zastosowanie operatora morfologicznego domykania, aby zapewnić gładkość powierzchni 
wyodrębnionego obiektu. Przykładowy przebieg procesu segmentacji został zobrazowany 
na rysunku 8.9.

8.3.5. Rekonstrukcja ruchu

Ostatnim etapem proponowanej metody jest rekonstrukcja ruchu pracy serca. Po 
wykonaniu procesu segmentacji możemy wygenerować siatkę trójkątów reprezentujących 
powierzchnię ściany wewnętrznej lewej komory serca przy użyciu algorytmu wędrującego 
sześcianu [LC87, Durst88]. Po tej procedurze następuje etap wygładzania siatki 
powierzchniowej w celu uzyskania bardziej realistycznie wyglądającej powierzchni. Poza 
tym do tak wygładzonej powierzchni można wyznaczyć wektory normalne i styczne 
obarczone o wiele mniejszym błędem niż w przypadku oryginalnej siatki. W wyniku 
tego procesu otrzymujemy model reprezentujący lewą komorę serca w chwili To. Faza 
ta z punktu widzenia działania algorytmu nie musi odpowiadać żadnej konkretnej fazie 
cyklu pracy serca. Aby zrekonstruować pracę serca na tak powstałej siatce można 
zastosować uprzednio pozyskane pola deformacji. W wielu spotykanych w literaturze 
podejściach do rekonstrukcji pracy lewej komory ruch opisywany jest jako sekwencja 
wysegmentowanych klatek, czyli jako seria różnych obiektów. W proponowanym 
algorytmie mamy do czynienia z jednym obiektem, którego powierzchnia ulega 
deformacjom w czasie. Umożliwia to np. wyliczenie klatek pośrednich pozwalających 
na bardziej realistyczną wizualizację bijącego serca. Ponieważ w wyniku proponowanej 
metody otrzymujemy jedynie reprezentację wewnętrznej ściany lewej komory możemy 
wyliczyć tylko część parametrów charakteryzujących pracę serca. Parametry globalne 
które można wyznaczyć to: objętość, objętość wyrzutowa, frakcja wyrzutowa i pojemność 
wyrzutowa serca. Z parametrów lokalnych można wyznaczyć wektory przemieszczenia. 
Według zapotrzebowania współpracujących kardiologów wektory przemieszczenia zostały 
zwizualizowane jako wektory przemieszczenia całkowitego (względem chwili To) i 
względnego (odpowiadającego prędkości chwilowej). Każdy z tych wektorów został 
dodatkowo rozłożony na składowe styczne i normalne do powierzchni, które to składowe 
zostały osobno zobrazowane. Przykładowe wizualizaje wektorów przemieszczeń zostały 
zobrazowane na rysunku 8.10. Wizualizacja odbywała się za pomocą przestrzennego 
rozkładu wektorów, bądź też odpowiednio pokolorowanych ewoluujących w czasie
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c d

Rysunek 8.10: Różne sposoby wizualizacji przemieszczeń wewnętrznej ściany serca: 
(a) przemieszczenie względem chwili To, (b) prędkość chwilowa, (c) składowa styczna 
prędkości chwilowej, (d) składowa normalna prędkości chwilowej.

powierzchni wewnętrznej ściany lewej komory. Kolory te odpowiadały długości wektorów 
wizualizowanych przemieszczeń. Na rysunku 8.11 zobrazowana została przykładowa 
rekonstrukcja ruchu pracy lewej komory serca z widocznymi powierzchniami pokrytymi 
kolorową teksturą odpowiadającą wartościom przemieszczeń względem chwili To.
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Rysunek 8.11: Przykładowa rekonstrukcja cyklu pracy lewej komory serca. Diagram 
prezentuje deformację w czasie referencyjnej klatki Tq (zwizualizowanej również na środku 
diagramu w formie siatki). Kolory tekstury na poszczególnych klatkach reprezentują 
wielkość przemieszczenia względem chwili 7q wewnętrznej ściany lewej komory.

8.3.6. Wyniki

W niniejszej części pracy zaprezentowane zostały przykładowe wyniki rekonstrukcji 
pracy lewej komory serca dla czterech przypadków klinicznych. Wszystkie prezentowane 
przypadki prezentują anormalnie pracujące serce. Obliczenia zostały wykonane na 
komputerze z procesorem AthlonXP — 1.6GHz i 1GB pamięci RAM. Najbardziej 
czasochłonną częścią algorytmu jest nieliniowe dopasowywanie. Czas trwania 
pojedynczego dopasowywania dla każdego przypadku (wolumeny o rozmiarach 160 x
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144 x 128 w trzech fazach z końcową siatką kontrolną o rozmiarach 13 x 13 x 
13) wahał się w okolicy 10 minut. Pozostałe fazy działania (filtrowanie wstępne, 
segmentacja, rekonstrukcja modeli siatek powierzchniowych) zamknęły się w czasie 
kilku minut dla każdego z przypadków. Jedynie faza segmentacji wymagała niekiedy 
drobnej ingerencji użytkownika (np. po zatrzymaniu się rozrostu modelu na drobnych 
strukturach w okolicy zastawki). Całkowity czas działania metody od danych surowych 
do zrekonstruowanej lewej komory serca zamknął się w 1-1.5 godziny. Wyniki 
zostały zaprezentowane przy użyciu danych liczbowych oraz przy wykorzystaniu technik 
wizualizacji 3D. Na rysunku 8.13 ukazane zostały zrekonstruowane półprzezroczyste 
powierzchnie lewej komory serca na tle czasowo uśrednionych zbiorów danych (3 
wzajemnie prostopadłe widoki płaszczyznowe) dla chwili To. Tabele 8.1-8.4 zawierają 
dane charakteryzujące przebieg cyklu pracy serca. Oprócz zmiany objętości w 
każdej klatce tabele zawierają również informacje o maksymalnych przemieszczeniach 
względem chwili Tq oraz prędkości chwilowej dla każdej chwili czasowej. Prędkości 
chwilowe wyrażane są w jednostkach umownych mm/At gdzie At oznacza odstęp 
czasowy pomiędzy dwoma kolejnymi klatkami. Maksymalne przemieszczenia względem 
zerowej klatki wraz z informacją o objętości pozwalają wytypować chwile czasowe 
odpowiadające fazie skurczu i rozkurczu. Maksymalna prędkość chwilowa pomaga 
określić moment największej aktywności ruchu materii. W wygenerowanych danych 
dotyczących prędkości chwilowych nie uwzględniono cykliczności pracy serca, stąd w 
chwili To prędkości te mają wartość zerową. W rzeczywistej analizie prędkość chwilowa 
dla początkowej chwili powinna być wyznaczona przy użyciu ostatniej klatki ruchu. 
Informacje o zmianie objętości pozwalają określić wyznaczyć parametry statystyczne 
opisujące ruch pracy lewej komory. Wielkości charakterystyczne dla danego przypadku 
zostały umieszczone w tabeli 8.5. Na podstawie takich danych jak również wykresów 
przedstawiających przebiegi zmian objętości w czasie (Rysunek 8.14) , można określić 
czy serce pracuje w sposób prawidłowy, bądź też stwierdzić czy występują w jego 
pracy anomalie. Analiza takich danych pozwala na określenie globalnych problemów 
pracującego serca. Informacje o globalnej pracy mogą jednak nie wykrywać lokalnych 
zaburzeń ruchu lewej komory. Przy pomocy technik wizualizacji 3D można określić 
regiony zachowujące się w sposób patologiczny. W niniejszej pracy zaproponowana została 
technika wizualizacji przestrzennej umożliwiająca zobrazowanie dynamiki pracy serca 
przy pomocy pojedynczego obrazu. Idea tejże techniki polega na zobrazowaniu ścieżek 
przemieszczania się zestawu wybranych punktów opisujących powierzchnię bijącego serca. 
Dobór punktów odbywa się na zasadzie analizy zmienności krzywizny powierzchni - 
wybierane są punkty w których zmienność ta jest największa. Droga danego punktu
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opisywana jest wielokątem umieszczonym w przestrzeni, którego poszczególne krawędzie 
reprezentują następujące po sobie przemieszczenia. Każdy z odcinków obrazowany jest 
w innym kolorze odpowiadającym danej chwili czasowej. Przykładowe wizualizacje 
przy pomocy ścieżek ruchu dla rozważanych przypadków zostały zaprezentowane na 
rysunku 8.15. Proponowane podejście do rekonstrukcji pracy serca umożliwia obserwację 
poruszającej się lewej komory w sposób w pełni interaktywny. Pracujące serce może 
być reprezentowane przez siatkę trójkątną z nałożoną teksturą opisującą przemieszczenia, 
bądź też za pomocą wektorów opisujących przestrzenny ruch. Na rysunkach 8.16-8.31 
zostały przedstawione przykładowe wizualizacje 3D dostępne przy użyciu proponowanych 
metod i zaimplementowanych narzędzi. Stworzone narzędzia umożliwiają interaktywną 
obserwację pracy lewej komory z różnych perspektyw. Wektory przemieszczeń względem 
chwili Tb zaczepione są w punktach klatki bazowej i wskazują na aktualną pozycję 
wewnętrznej ściany pracującej komory. Technika ta bardzo dobrze nadaje się do 
dynamicznej wizualizacji zwiększając możliwości percepcji przestrzennej. Prędkości 
chwilowe obrazują deformację materii w stosunku do poprzedniej klatki. Technika 
ta pozwala na lepszą obserwację cyklu pracy na statycznych obrazach i pozwala na 
dokładną identyfikację regionów serca najbardziej i najmniej aktywnych. Bardzo istotną 
informacją dotyczącą opisu pracy serca jest fakt, iż ruch serca może odbywać się zarówno 
w płaszczyźnie stycznej do powierzchni jak i w kierunku normalnym. Składowa normalna 
wektorów prędkości opisuje ruch wnoszący wkład do zmiany objętości, natomiast ruchy 
skrętne komory ściany wewnętrznej mięśnia sercowego możliwe są do wychwycenia 
przy użyciu wizualizacji składowej stycznej. Na prezentowanych rysunkach ukazane 
zostały deformujące się w czasie powierzchnie pokolorowane odpowiednio do wielkości 
danego typu przemieszczenia. Jakość i poprawność opisu pracy serca zależy jedynie 
od efektu zastosowania algorytmu dopasowywania nieliniowego. Wyniki otrzymane w 
przeprowadzonych testach wykazały wysoką skuteczność w wychwytywaniu ruchu w 
kierunku normalnym do powierzchni. Według analizy lekarzy ruch w płaszczyźnie 
stycznej do powierzchni nie został w pewnych miejscach dobrze wychwycony. Powodem 
występujących niedokładności jest niska jakość źródłowych danych oraz trudność w 
automatycznym określeniu punktów charakterystycznych na powierzchni. Rozwiązanie 
problemu wychwytywania składowej stycznej ruchu w najdokładniejszy sposób możliwe 
jest przy zastosowaniu specjalnej odmiany rezonansu magnetycznego ze znacznikami(ang. 
tagged MRI). Pole uzyskanych deformacji opisuje nie tylko powierzchnie interesujących 
struktur, ale całą analizowaną przestrzeń. Z tego powodu można próbować obrazować 
zmiany zachodzące wewnątrz lewej komory. Pomimo faktu, iż podstawowa technika 
ultrasonografii nie daje możliwości obrazowania przepływu płynów, analizując zawartość
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komory widoczne są pewne zmiany, które można przestrzennie zobrazować. Na rysunku 
8.32 zaprezentowana została próba wizualizacji prędkości chwilowych całej wewnętrznej 
materii. Przy użyciu typowych danych ultrasonograficznych jest w stanie wychwycić 
miejsca zmian przemieszczeń materii, jednakże ich kierunek nie oddaje właściwie kierunku 
przepływu krwi, która wypełnia lewą komorę. Metoda umożliwia więc zlokalizowanie 
miejsc wewnątrz komory o najwyższej aktywności. W celu wizualizacji przepływów krwi 
wewnątrz komory serca, można użyć echokardiografii dopplerowskiej.

Na podstawie zaprezentowanych w niniejszym rozdziale wyników można stwierdzić, 
iż zaproponowana metoda rekonstrukcji ruchu wewnętrznej ściany lewej komory serca 
działa dobrze. Uzyskane rezultaty w opinii lekarzy pozwalają na dokładną analizę pracy 
lewej komory i pozwalają na precyzyjne zlokalizowanie nieprawidłowo funkcjonujących 
regionów.

Rysunek 8.12: Paleta barwna zastosowana do wizualizacji pracy serca. Zakresy 
odpowiadające barwom na zawartych w tej części pracy rysunkach mogą być odczytane 
z odpowiadających im tabel.
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przypadek 1 przypadek 2

przypadek 3 przypadek 4

Rysunek 8.13: Wizualizacja 3D zrekonstruowanej powierzchni lewej komory serca dla 
analizowanych przypadków.
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Klatka y[cm3] Jmax [mm] Vmax [mm/ Z\t]
0 49,94 0,00 0,00
1 49,30 1,85 1,85
2 48,79 2,10 1,10
3 47,36 2,85 1,75
4 47,12 3,58 1,73
5 48,36 2,92 3,23
6 49,58 1,88 1,86
7 50,26 2,16 1,12
8 49,75 0,92 2,40

Tablica 8.1: Opis pracy lewej komory serca dla Przypadku 1-go przy pomocy parametrów: 
objętości, maksymalnego przemieszczenia dmax względem chwili Tq i maksymalnej 
prędkości chwilowej vmax w poszczególnych klatkach.

Klatka y[cm3] Jmax [m,m] vmax[mm/kt]
0 69,00 0,00 0,00
1 67,65 1,59 1,59
2 64,84 4,14 3,81
3 63,59 7,89 4,50
4 61,43 7,79 4,87
5 58,23 11,05 6,74
6 56,73 5,61 7,60
7 58,71 6,11 5,68
8 60,48 6,44 4,18
9 63,13 5,73 3,40
10 67,76 6,64 3,58
11 69,26 4,76 4,67

Tablica 8.2: Opis pracy lewej komory serca dla Przypadku 2-go przy pomocy parametrów: 
objętości, maksymalnego przemieszczenia dmax względem chwili Tq i maksymalnej 
prędkości chwilowej vmax w poszczególnych klatkach.
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Klatka V[cm3] dmax [mm] [m/771 /
0 63,81 0,00 0,00
1 64,28 0,81 0,81
2 61,84 3,53 3,24
3 61,45 5,20 3,82
4 63,24 7,96 5,16
5 66,17 8,78 6,66
6 69,36 11,05 11,38
7 69,89 7,70 11,62
8 69,63 7,32 5,02

Tablica 8.3: Opis pracy lewej komory serca dla Przypadku 3-go przy pomocy parametrów: 
objętości, maksymalnego przemieszczenia dmax względem chwili To i maksymalnej 
prędkości chwilowej vmax w poszczególnych klatkach.

Klatka y[cm3] dmax [m,m] vmax[mm/At]
0 68,44 0,00 0,00
1 67,01 0,93 0,93
2 64,18 2,82 2,35
3 63,35 5,39 3,31
4 63,11 4,79 3,45
5 62,40 5,80 3,62
6 64,45 5,08 2,90
7 66,27 6,09 5,11
8 68,75 4,58 5,27
9 68,72 4,76 2,78
10 68,49 2,93 3,78
11 68,55 2,64 1,98

Tablica 8.4: Opis pracy lewej komory serca dla Przypadku 4-go przy pomocy parametrów: 
objętości, maksymalnego przemieszczenia dmax względem chwili To i maksymalnej 
prędkości chwilowej vmax w poszczególnych klatkach.
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Przypadek Vr cm3] Vs [cm3] SV[cm3] EF[%\ HR[bpm] CO [cm3]
1 50,26 47,12 3,15 6,26 68 214,06
2 69,26 56,73 12,53 18,09 65 814,60
3 69,89 61,45 8,45 12,09 64 540,69
4 68,75 62,40 6,34 9,23 65 412,30

Tablica 8.5: Parametry statystyczne wyznaczone dla wszystkich opisywanych
przypadków.

przypadek 1 przypadek 2

przypadek 3 przypadek 4

Rysunek 8.14: Wykresy przedstawiające zmiany objętości zrekonstruowanej pracy lewej 
komory serca. Objętość wyrażona jest w cm3.
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przypadek 3 przypadek 4

Rysunek 8.15: Zobrazowanie pracy lewej komory serca przy pomocy ścieżek 
przemieszczeń.
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8.3.6.1. Komentarz medyczny

Na podstawie przeprowadzonych rekonstrukcji pracy lewej komory serca dla czterech 
przypadków klinicznych otrzymano następujący komentarz kardiologa klinicysty:

Przypadek 1. Rekonstrukcja trójwymiarowa lewej komory serca 52-letniego mężczyzny 
z ciężką pozawałową, niewydolnością serca. Zachowana kurczliwość podstawy serca, 
w szczególności segmentów podstawnych ściany dolnej i bocznej. Akineza pozostałych 
segmentów lewej komory.

Przypadek 2. Projekcja koniuszkowa trójwymiarowa. Rekonstrukcja lewej komory 
43-letniego mężczyzny z kardiomiopatią rozstrzeniową I następczą niewydolnością serca 
w klasie NYHA IV. Widoczna hipokineza segmentów środkowych I podstawnych ściany 
dolnej I tylnej oraz akineza pozostałych segmentów lewej komory.

Przypadek 3. Projekcja koniuszkowa trójwymiarowa. Rekonstrukcja lewej komory 
64-letniego mężczyzny po przebytym, koniuszkowym zawale serca z uniesieniem ST 
w przebiegu wielonaczyniowej choroby wieńcowej. Widoczne rozległe zaburzenia 
kurczliwości lewej komory I ruch przyczepów mięśni brodawkowatych.

Przypadek 4. Projekcja koniuszkowa trójwymiarowa. Rekonstrukcja lewej komory 
52-letniej kobiety po przebytym zawale serca ściany dolno-bocznej. Widoczny tętniak 
obejmujący segmenty podstawny I środkowy ściany bocznej.
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T5 t6 t7 t8

Rysunek 8.16: Wektorowa wizualizacja 3D przemieszczeń względem chwili To dla 
Przypadku 1-go.

T5 t6 t7 t8

Rysunek 8.17: Wektorowa wizualizacja 3D prędkości chwilowych dla Przypadku 1-go
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t5 t6 t7 t8

Rysunek 8.18: Kolorowa wizualizacja 3D składowej normalnej prędkości chwilowych dla 
Przypadku 1-go.

T5 t6 t7 t8

Rysunek 8.19: Kolorowa wizualizacja 3D składowej stycznej prędkości chwilowych dla
Przypadku 1-go.
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Rysunek 8.20: Wektorowa wizualizacja 3D przemieszczeń względem chwili To dla
Przypadku 2-go.
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T9 Tw Tn

Rysunek 8.21: Wektorowa wizualizacja 3D prędkości chwilowych dla Przypadku 2-go.
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Tg 7io Tu

Rysunek 8.22: Kolorowa wizualizacja 3D składowej normalnej prędkości chwilowych dla
Przypadku 2-go.
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To T2

T, Tw Ta

Rysunek 8.23: Kolorowa wizualizacja 3D składowej stycznej prędkości chwilowych dla
Przypadku 2-go.
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przemieszczeń względem chwili To dlaRysunek 8.24: Wektorowa wizualizacja 3D 
Przypadku 3-go.

Rysunek 8.25: Wektorowa wizualizacja 3D prędkości chwilowych dla Przypadku 3-go
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T5 Te T7 T8

Rysunek 8.26: Kolorowa wizualizacja 3D składowej normalnej prędkości chwilowych dla 
Przypadku 3-go.

T5 t6 t7 t8

Rysunek 8.27: Kolorowa wizualizacja 3D składowej stycznej prędkości chwilowych dla
Przypadku 3-go.
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T6 Tr

t9 Tw
Rysunek 8.28: Wektorowa wizualizacja 3D przemieszczeń względem chwili To dla
Przypadku 4-go.



8.3. ALGORYTM REKONSTRUKCJI RUCHU LEWEJ KOMORY SERCA 143

Tg Tw Tu

Rysunek 8.29: Wektorowa wizualizacja 3D prędkości chwilowych dla Przypadku 4-go
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To T T2

T Tw Ti

Rysunek 8.30: Kolorowa wizualizacja 3D składowej normalnej prędkości chwilowych dla
Przypadku 4-go.
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To Tr T2

To Tw Tn

Rysunek 8.31: Kolorowa wizualizacja 3D składowej stycznej prędkości chwilowych dla 
Przypadku 4-go.
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t6 t7 t8

Rysunek 8.32: Wizualizacja wnętrza pracującej lewej komory dla Przypadku 3- 
go. Wnętrze półprzezroczystej powierzchni wypełnione zostało wektorami względnych 
przesunięć całej materii.



Rozdział 9

Walidacja algorytmu detekcji ruchu

Z uwagi na fakt, iż jak do tej pory nie opracowano ogólnie dostępnych wzorcowych 
wyników rekonstrukcji ruchu przestrzennego pracy lewej komory serca na podstawie 
obrazów USG (jak to ma miejsce np. w przypadku algorytmów segmentacji MRI i 
CT, bądź też dopasowywania zbiorów) walidacja uzyskanych wyników jest utrudniona. 
Dobrym wyjściem z sytuacji byłoby zastosowanie sztucznego fantomu deformującego się 
w czasie, którego zmienność byłaby dobrze znana. Fantom taki po umieszczeniu w 
urządzeniu USG 4D umożliwiłby precyzyjną i jednoznaczną walidację zaproponowanej 
metody. Ponieważ w czasie przeprowadzonych badań rozwiązanie takie było nieosiągalne, 
w celu walidacji zaproponowanej metody detekcji ruchu zastosowany został model 
stworzony komputerowo. Symulatory pracy lewej komory dedykowane obrazom tagged 
MRI prezentowane były w literaturze [WPD96, Chandrashekara04]. Bazowały one na 
kinematycznym modelu [AHDMR92] lewej komory serca opisującym ruch przy pomocy 
13 parametrów. Przekształcenie stanowiło zmodyfikowane przekształcenie afiniczne z 
wprowadzonym dodatkowo ruchem skrętnym. W niniejszej pracy zastosowano podobne 
podejście jednak człon skręcający zdefiniowany został w uproszczony sposób. Skręt 
odbywa się względem środka obrotu r wzdłuż osi Z, a jego wielkość definiowana jest 
przez paramer a. Dla każdego przekształcanego punktu p do kąta obrotu Rot z dodawana 
jest wartość członu skręcającego zdefiniowanego następująco:

twist(p, r,a) = a (9.1)

gdzie nz stanowi czynnik skalujący o wielości równej składowej Z wielkości źródłowego 
zbioru danych. Wprowadzona modyfikacja odpowiada za skręt wzdłuż osi Z każdej 
z płaszczyzn XY względem siebie. Przykładowe zastosowanie tak zdefiniowanego 
przekształcenia zostało zaprezentowane na rysunku 9.1.

147
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a b

Rysunek 9.1: Przykładowe działanie przekształcenia skręcającego: (a) obiekt oryginalny, 
(b) obiekt przekształcony z parametrem Twist z — 0, 8.

Testy jakości działania metody detekcji ruchu zostały przeprowadzone na sztucznie 
wygenerowanych danych. Bazowe dane wolumeryczne zdefiniowane zostały przy użyciu 
dwóch współosiowych elipsoid. Następnie wygenerowane zostały trzy zbiory danych, w 
których przestrzeń pomiędzy elipsoidami została wypełniona trzema różnymi rodzajami 
tekstur. W pierwszym przypadku tekstura składała się z regularnie rozłożonych kul 
o równych promieniach (8mm) i losowo wytypowanych intensywnościach. Drugi zbiór 
został poteksturowany przy pomocy kul o losowych promieniach (1 — 15rara) i losowych 
jasnościach. Ostatnią teksturę utworzyły odcinki o losowej długości (6 —40mm) i losowym 
odchyleniu od pionu (0 — 20stopm). Następnie każdy z utworzonych zbiorów został 
zaszumiony na 2 sposoby. Pierwszy rodzaj zaszumienia został zdefiniowany w postaci 
addytywnego szumu gaussowskiego o zerowej wartości średniej i odchyleniu standardowym 
8.0. Drugi rodzaj zaszumienia został zdefiniowany tak, aby upodobnić powstałe zbiory 
do otrzymywanych przy pomocy ultrasonografu 4D. Przy akwizycji z wykorzystaniem 
głowicy 4D, podczas jednego cyklu pracy serca otrzymuje się obraz | finalnego wolumenu. 
Potrzeba zatem 4 przebiegów aby zrekonstruować cykl pracy całej analizowanej objętości 
[Duan05]. Końcowe klatki 3D powstają zatem z połączenia ze sobą 4 klatek. Łączone 
wolumeny różnią się od siebie w sposób zauważalny jasnościami, co nie pozostaje bez 
znaczenia dla jakości danych końcowych. Na pojedynczym przekroju (prostopadłym 
do osi głowicy ultrasonografu) złączenia widoczne są jako miejsce styku kwadratowych
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obszarów różniących się teksturą. W niniejszej pracy zbliżoną do opisywanej różnicę 
w intensywnościach tekstury uzyskano definiując takie ostrosłupy (można regulować 
rozdzielczość pionową i poziomą podziału wolumenu na ostrosłupy) i wypełniając 
ich wnętrze dodatkowym gaussowskim szumem addytywnym o nieco różniących się 
wartościach odchylenia standardowego (5.0 — 11.0). Utworzone w taki sposób zbiory 
danych zostały zaprezentowane na rysunku 9.2. W następnym kroku zdefiniowany został 
zestaw 5 przekształceń Ti — I5 (tabela 9.1) opisujących ruch. Przekształcenia te zostały 
użyte do wygenerowania zdeformowanych zbiorów danych, które ponownie zaszumiono tak 
jak obrazy oryginalne. W kolejnym kroku wszystkie zbiory danych zostały odszumione 
przy wykorzystaniu anizotropowej dyfuzji. Zastosowano tutaj algorytm identyczny jak w 
rozdziale 8.3.1 (Ao = 5.0, a = 10, At = 0.05, 15 iteracji). W tabelach 9.2-9.4 zamieszczono 
analizę efektywności zastosowanego odszumiania. Dla każdego przypadku i każdego 
przekształcenia porównano wartości błędu RMSE pomiędzy obrazami oryginalnymi 
a zaszumionymi, po filtracji medianowej i za pomocą anizotropowej dyfuzji. W 
ostatnim wszystkie przekształcone klatki zostały dopasowane do klatki zerowej za pomocą 
algorytmu opisanego w rozdziale 8.3.2. Obliczenia zostały wykonane na komputerze z 
procesorem AthlonXP — 1.6G7L? i 1GB pamięci RAM. Czas trwania dopasowywania dla 
każdego przypadku (po 5 dopasowań wolumenów o rozmiarach 128 x 128 x 128 w trzech 
fazach z końcową siatką kontrolną o rozmiarach 13 x 13 x 13) wahał się w okolicy 30 minut. 
Na podstawie uzyskanych pól deformacji można dokonać szczegółowej oceny jakości 
dopasowania. Dla każdego punktu p materii i danego przekształcenia T można obliczyć 
wektor przemieszczenia uSim(p^T) = fip(T,p\ a za pomocą uzyskanego pola deformacji 
D można obliczyć wielkość przekształcenia Udef(p,D) = óp(D,p) wynikającego z procesu 
uzgadniania. Na podstawie takich informacji można dokonać analizy błędu detekcji ruchu. 
Ponieważ w niniejszej pracy przy rekonstrukcji lewej komory brana była jedynie pod 
uwagę wewnętrzna powierzchnia ściany mięśnia sercowego, analiza błędu przeprowadzona 
została tylko dla wewnętrznej ściany wygenerowanych modeli. Efekt przekształceń Ti —T$ 
powierzchni wewnętrznej elipsoidy został zwizualizowany na rysunkach 9.3 i 9.4. W 
celu wykonania obliczeń wykonany został dyskretny model elipsoidy składający się z 
równomiernie rozmieszczonych na powierzchni N = 16000 punktów. Dla każdego z trzech 
przypadków i dla każdej pary przekształcenia T i pola deformacji D obliczony został błąd 
przemieszczenia każdego punktu:

fUjerr(Pi) |^sira(.Pi) ^de/(Pi)| (^*2)

Ponieważ przy pracy serca istotne są nie tylko całkowite wektory przemieszczeń 
ale również ich składowe normalne i styczne, wszystkie obliczenia zostały wykonane
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regularne sfery

losowe sfery

losowe odcinki

Rysunek 9.2: Zbiory wzorcowe zastosowane w testach metody detekcji ruchu.

również dla składowych wektorów. Dla każdego przypadku obliczona została wartość 
maksymalna błędu MaxError, wartość średnia błędu AvgError, średni błąd kwadratowy 
RMSError oraz błąd względny RMSRei będący ilorazem błędu średniokwadratowego 
oraz średniokwadratowego wzorcowego przesunięcia RMSSirrr.

RMSSim = (9-3)
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Rysunek 9.3: Rysunki obrazujące efekt zastosowanych przekształceń
Każdy z obrazów zawiera model referencyjny powierzchni przekształcanej elipsoidy, 
wektory definiujące przekształcenie oraz 3 wzajemnie prostopadłe półprzezroczyste 
przekroje danych modelu wolumetrycznego (przypadek 1). Dla każdej z transformacji 
zaprezentowano 2 różne widoki: YZ (lewy) i XZ (prawy).
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T5

Rysunek 9.4: Rysunki obrazujące efekt zastosowanych przekształceń T4,T5. Każdy 
z obrazów zawiera model referencyjny powierzchni przekształcanej elipsoidy, wektory 
definiujące przekształcenie oraz 3 wzajemnie prostopadłe półprzezroczyste przekroje 
danych modelu wolumetrycznego (przypadek 1). Dla każdej z transformacji 
zaprezentowano 2 różne widoki: YZ (lewy) i XZ (prawy).

Rysunek 9.5: Paleta barwna zastosowana do wizualizacji błędu.
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RMSRel =

RMSError =

RMSError
RMSSim

1 N
|^siro(Pi) ude/(Pi)|

x 100%

i=0

33 |wswi(Pi) ^def (,Pi) |
i=0 X 100%

(9-4)

53 |^s£ra(.Pi) | 
i=O

(9.5)

\

Obliczone wartości umieszczono w tabelach 9.5-9.13. Dodatkowo dla każdego 
przypadku zobrazowano przestrzenny rozkład błędów przy użyciu pokolorowanych 
powierzchni (Rysunki 9.6-9.11). Kształt powierzchni został określony przez wektory 
przemieszczeń (Abs - całkowitych, Norm - składowych normalnych, Tan - składowych 
stycznych). Kolory odpowiadają wielkościom błędów, z paletą (rysunek 9.5) rozciągniętą 
na zakres < 0, MaxError >. Dodatkowo dla każdego przypadku wykonano również 
histogramy błędów obrazujące ilość wystąpień każdej wartości błędu. Histogramy 
utworzono z 256 koszyków, z których koszyk pierwszy odpowiada zerowej wartości 
błędu, natomiast koszyk ostatni odpowiada błędowi MaxError. Na rysunkach 9.12 i 
9.13 zaprezentowana została ostatnia metoda wizualizacji błędu zastosowanej metody 
rekonstrukcji. Każdy z rysunków zawiera nałożone dwie zdeformowane elipsoidy: 
pierwsza (niebieska) obrazuje wzorcową deformację uzyskaną za pomocą przekształcenia T 
natomiast druga (czerwona) przedstawia wynik zastosowania deformacji D. Przy pomocy 
tej metody łatwo jest ocenić wizualnie miejsca w których algorytm detekcji zadziałał 
dobrze, a gdzie wyniki są niezadawalające.

Param r t2 r3 r4
Rotx 0,0 3,0 4,0 6,0 8,0

Shearx 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2
Sheary 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2
Scalex 1,1 1,2 1,3 1,2 1,1
Scaley 1,0 1,1 1,4 1,2 1,1
Scalez 1,0 1,1 1,15 1,2 1,25
Twist z 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4

Tablica 9.1: Parametry przekształceń zastosowanych do zniekształcenia zbiorów 
r efer encyj ny ch.
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t noise median anisoDiff
Ref 8.559 9.203 1.310
T, 10.164 8.604 3.511
t2 9.950 7.081 4.471
t3 10.104 7.531 5.250
T, 9.977 7.408 4.878
t5 9.883 7.234 4.598

Tablica 9.2: Błędy RMSE dla Przypadku 1-go pomiędzy obrazami wzorcowymi 
bez szumu a: noise - zaszumionymi, median zaszumionymi po filtracji medianowej, 
anisoDiff - zaszumionymi po zastosowaniu 15 iteracji anizotropowej dyfuzji.

t noise median anisoDiff
Ref 8.189 4.100 2.927
Ti 10.274 4.999 3.597
t2 10.065 4.652 4.091
t3 10.212 4.835 4.752
r4 10.109 4.779 4.427
t5 10.010 4.691 4.181

Tablica 9.3: Błędy RMSE dla Przypadku 2-go pomiędzy obrazami wzorcowymi 
bez szumu a: noise - zaszumionymi, median zaszumionymi po filtracji medianowej, 
anisoDiff - zaszumionymi po zastosowaniu 15 iteracji anizotropowej dyfuzji.

t noise median anisoDiff
Ref 8.547 15.658 3.831
Ti 10.138 12.730 4.856
t2 9.917 10.137 5.639
t3 10.066 10.744 6.653
t4 9.978 10.677 6.381
t5 9.867 10.457 5.974

Tablica 9.4: Błędy RMSE dla Przypadku 3-go pomiędzy obrazami wzorcowymi 
bez szumu a: noise - zaszumionymi, median zaszumionymi po filtracji medianowej, 
anisoDiff - zaszumionymi po zastosowaniu 15 iteracji anizotropowej dyfuzji.
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T M axError [mm] AvgError[mm] R M SError [mm] RelError[%]
Ti 0,343 0,081 0,097 10,425
t2 1,161 0,444 0,482 16,236
t3 3,050 1,174 1,295 19,843
t4 3,681 1,116 1,288 16,925
t5 1,893 0,858 0,907 13,815

Tablica 9.5: Błędy dopasowania (całkowitego przemieszczenia) otrzymane dla Przypadku
1-go.

T M ax Error [mm] AvgError [mm] RM S Error [mm] RelError[%]
Ti 0,295 0,047 0,068 8,874
t2 1,002 0,175 0,249 9,717
t3 2,621 0,561 0,749 13,630
t4 2,006 0,450 0,614 12,693
t5 1,520 0,380 0,493 13,523

Tablica 9.6: Błędy dopasowania (składowej normalnej przemieszczenia) otrzymane dla 
Przypadku 1-go.

T MaxError [mm] AvgError[mm] RM SError [mm] RelError[%]
Tx 0,187 0,059 0,069 13,143
t2 0,897 0,371 0,412 27,619
r3 2,145 0,938 1,057 30,017
t4 3,674 0,929 1,132 19,276
t5 1,878 0,688 0,761 13,943

Tablica 9.7: Błędy dopasowania (składowej stycznej przemieszczenia) otrzymane dla
Przypadku 1-go.
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T M axError [mm] AvgError[mm] RM SError [mm] RelError[%]
0,399 0,132 0,146 15,643

t2 2,102 0,696 0,784 26,432
Ta 4,801 2,717 2,896 44,360
r4 7,568 3,345 3,797 49,908
t5 5,779 2,497 2,797 42,617

Tablica 9.8: Błędy dopasowania (całkowitego przemieszczenia) otrzymane dla Przypadku
2-go.

T M axError [mm] AvgError[mm\ RMSError [mm] RelError\ffi]
Ti 0,285 0,061 0,080 10,391
t2 0,822 0,206 0,265 10,325
T3 2,337 0,728 0,901 16,383
Ti 2,475 0,616 0,777 16,057
Ta 1,800 0,436 0,564 15,461

Tablica 9.9: Błędy dopasowania (składowej normalnej przemieszczenia) otrzymane dla 
Przypadku 2-go.

T M axError [mm] AvgError[mm\ RMSError [mm] RelErrorffi]
Ti 0,334 0,108 0,122 23,179
t2 2,093 0,638 0,738 49,452
Ta 4,714 2,550 2,753 78,187
Ti 7,541 3,242 3,717 63,297
Ta 5,774 2,408 2,740 50,208

Tablica 9.10: Błędy dopasowania (składowej stycznej przemieszczenia) otrzymane dla
Przypadku 2-go.
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T M ax Error [mm] Arg Error [mm] RMSError [mm] RelError[%]
Ti 0,267 0,081 0,094 10,119
t2 1,225 0,460 0,514 17,345
t3 7,912 3,649 4,068 62,308
Ti 12,574 5,138 5,740 75,452
t5 8,826 4,449 4,809 73,271

Tablica 9.11: Błędy dopasowania (całkowitego przemieszczenia) otrzymane dla Przypadku
3-go.

T MaxError [mm] AvgError[mm] RM S Error\mm] RelError\%\
0,227 0,043 0,062 8,016

t2 0,670 0,163 0,222 8,660
t3 1,978 0,661 0,805 14,637
Ti 3,057 0,804 0,971 20,070
T, 2,323 0,601 0,730 20,009

Tablica 9.12: Błędy dopasowania (składowej normalnej przemieszczenia) otrzymane dla 
Przypadku 3-go.

T MaxError [mm] AvgError [mm] RMSError [mm] RelErroEffi}
Ti 0,175 0,062 0,071 13,564
t2 1,217 0,402 0,464 31,100
t3 7,883 3,547 3,988 113,269
Ti 12,571 5,039 5,658 96,353
T, 8,820 4,381 4,754 87,110

Tablica 9.13: Błędy dopasowania (składowej stycznej przemieszczenia) otrzymane dla
Przypadku 3-go.
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9.1. Wnioski

Do przeprowadzonych testów użyto trzech sztucznie wygenerowanych obrazów. Głównym 
etapem przetwarzania wstępnego sztucznie wygenerowanych zbiorów było odszumianie. 
Na podstawie tabel 9.2-9.4 można wywnioskować, iż zastosowany filtr anizotropowej 
dyfuzji ze zmiennym progiem, w porównaniu z najczęściej stosowanym do odszumiania 
filtrem medianowym, daje znacznie lepsze rezultaty. Gdy obraz zawiera linie proste, 
bądź ostre kąty (przypadek 1 i 3) filtracja medianowa może prowadzić do degradacji 
obrazu (usuwanie linii i zaokrąglanie kątów). W szczególności w trzecim przypadku, gdzie 
tekstura składała się jedynie z cienkich odcinków, błąd RMSE wykazał dalszą degradację 
obrazu po zastosowaniu filtru medianowego. Filtracja anizotropową dyfuzją ze zmiennym 
progiem dla każdego przypadku doprowadziła do znacznego usunięcia szumu, co bardzo 
dobrze oddają wartości liczbowe z zaprezentowanych tabel. Po etapie odszumiania 
nastąpiła faza detekcji ruchu. Dla pierwszego przypadku reprezentującego największą 
regularność tekstury i najwyraźniejsze zmiany gradientu dokładność wykrywania ruchu 
była najwyższa. W przypadku drugim jakość działania algorytmu detekcji była nieco 
słabsza, natomiast najsłabsza okazała się, zgodnie z przewidywaniami, w przypadku 
ostatnim. W przypadku przekształcenia Ti składającego się jedynie ze skalowania dla 
każdego przypadku wyniki były bardzo dobre. Dla bardziej złożonych przekształceń w 
szczególności ruchu skręcającego nakładającego się na globalny obrót jakość detekcji w 
dużej mierze zależała od rodzaju zastosowanej w symulacji tekstury. Dla pierwszego 
rodzaju tekstury jakość wszystkich dopasowań (całkowite przemieszczenia) wynosiła 
poniżej 20% (błąd względny) co jest wynikiem w pełni zadawalającym. Większe błędy 
uzyskano dla nieregularnych tekstur. Wartości powyżej 50% świadczą praktycznie o 
braku wychwycenia pewnych składowych przekształcenia (głównie obrotu i skrętu). Na 
rysunku 9.13 widać, iż szczególnie dla przypadków drugiego i trzeciego błąd wychwycenia 
globalnego obrotu jest bardzo znaczący. Dla każdego przypadku (oprócz przekształceń T4 
i T5, gdzie w górnej części elipsoidy algorytm się wyraźnie zgubił) kształt elipsoid został 
odtworzony z wysoką dokładnością (rysunki 9.12 i 9.13). Głównym problemem okazała 
się, zgodnie z przewidywaniami nieregularność tekstury, która spowodowała znaczne 
utrudnienia w wychwytywaniu składowej stycznej ruchu. Przypadki zaprezentowane w 
niniejszej części pracy są bardzo szczególne, z uwagi na wyidealizowany kształt lewej 
komory serca. W przypadku prawdziwych danych mamy do czynienia ze znacznymi 
nieregularnościami kształtu, co stanowi istotną pomoc dla algorytmu dopasowywania.
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T3-Abs (3,050) T3-Norm (2,621)

Rysunek 9.6: Przypadek 1. Wykresy histogramów błędów dopasowania oraz
przestrzennych map błędów. Dla każdego przekształcenia zobrazowane zostały: błąd
całkowitego przemieszczenia (Abs), składowej normalnej przemieszczenia (Norm) oraz
składowej stycznej (Tan). Wartość maksymalnych błędów została umieszczona w nawiasie
pod wykresami.
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Rysunek 9.7: Przypadek 1. Wykresy histogramów błędów dopasowania oraz
przestrzennych map błędów. Dla każdego przekształcenia zobrazowane zostały: błąd
całkowitego przemieszczenia (Abs), składowej normalnej przemieszczenia (Norm) oraz
składowej stycznej (Tan). Wartość maksymalnych błędów została umieszczona w nawiasie
pod wykresami.
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Rysunek 9.8: Przypadek 2. Wykresy histogramów błędów dopasowania oraz
przestrzennych map błędów. Dla każdego przekształcenia zobrazowane zostały: błąd
całkowitego przemieszczenia (Abs), składowej normalnej przemieszczenia (Norm) oraz
składowej stycznej (Tan). Wartość maksymalnych błędów została umieszczona w nawiasie
pod wykresami.
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Rysunek 9.9: Przypadek 2. Wykresy histogramów błędów dopasowania oraz
przestrzennych map błędów. Dla każdego przekształcenia zobrazowane zostały: błąd
całkowitego przemieszczenia (Abs), składowej normalnej przemieszczenia (Norm) oraz
składowej stycznej (Tan). Wartość maksymalnych błędów została umieszczona w nawiasie
pod wykresami.
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Rysunek 9.10: Przypadek 3. Wykresy histogramów błędów dopasowania oraz
przestrzennych map błędów. Dla każdego przekształcenia zobrazowane zostały: błąd
całkowitego przemieszczenia (Abs), składowej normalnej przemieszczenia (Norm) oraz
składowej stycznej (Tan). Wartość maksymalnych błędów została umieszczona w nawiasie
pod wykresami.
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Rysunek 9.11: Przypadek 3. Wykresy histogramów błędów dopasowania oraz
przestrzennych map błędów. Dla każdego przekształcenia zobrazowane zostały: błąd
całkowitego przemieszczenia (Abs), składowej normalnej przemieszczenia (Norm) oraz
składowej stycznej (Tan). Wartość maksymalnych błędów została umieszczona w nawiasie
pod wykresami.
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Rysunek 9.12: Wizualizacja jakości dopasowania dla każdej transformacji T: lewa strona 
- Przypadek 1, środek - Przypadek 2, prawa strona - Przypadek 3. Siatka w kolorze 
niebieskim odpowiada elipsoidzie przekształconej transformacją T, natomiast czerwona 
siatka odpowiada elipsoidzie przekształconej znalezionym polem deformacyjnym D. U 
góry widoczna jest siatka referencyjna poddawana wszystkim przekształceniom.
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T5

Rysunek 9.13: Wizualizacja jakości dopasowania dla każdej transformacji T: lewa strona 
- Przypadek 1, środek - Przypadek 2, prawa strona - Przypadek 3. Siatka w kolorze 
niebieskim odpowiada elipsoidzie przekształconej transformacją T, natomiast czerwona 
siatka odpowiada elipsoidzie przekształconej znalezionym polem deformacyjnym D.



Rozdział 10

Wnioski i kierunki dalszych prac

W zaprezentowanej pracy wykazano, iż możliwe jest wykonanie szczegółowej rekonstrukcji 
ruchu lewej komory serca na podstawie obrazów ultrasonograficznych 4D, która może 
stać się użytecznym narzędziem dla lekarzy kardiologów w ich codziennej pracy. 
Dzięki efektywnej metodzie redukcji szumu (modyfikacja anizotropowej dyfuzji oraz 
uśrednianie czasowe), segmentacji deformacyjnej oraz nieliniowemu dopasowywaniu 
obrazów udało się zrekonstruować ruch, który można poddać analizie zarówno ilościowej 
jak i jakościowej. Zaproponowano nowe metody wizualizacji ruchu, które mogą 
stanowić pomocne narzędzia w praktyce klinicznej. W porównaniu do innych metod 
stosowanych również w komercyjnych aplikacjach zaproponowane podejście pozwala na 
detekcję zarówno składowych normalnych jak i stycznych przemieszczeń poruszającej się 
materii. Ceną dokładności detekcji w zaproponowanym podejściu jest długi czas obliczeń 
nieliniowego dopasowywania poszczególnych klatek 3D (pomiędzy 5-10 min). Dodatkową 
zaletą tego rozwiązania jest fakt, iż zrekonstruowane pole deformacji czasowej może 
posłużyć do rekonstrukcji ruchu innych struktur zawartych w obrazie, co sprowadza się 
jedynie do konieczności wykonania segmentacji pożądanej struktury. Zaproponowana 
metoda przy pomocy ścieżek przemieszczeń umożliwia zobrazowanie ruchu w sposób 
statyczny na pojedynczym rysunku. Odrębna wizualizacja składowych przemieszczeń 
(zarówno normalnych jak i stycznych) pozwala na jeszcze dokładniejszą ocenę pracy serca. 
Zaprezentowane wyniki dla czterech przypadków klinicznych zostały krótko skomentowane 
przez kardiologa klinicystę na podstawie przeprowadzonych rekonstrukcji. Efektywność 
algorytmu detekcji ruchu została przetestowana na zasymulowanych zbiorach testowych 
wskazując zarówno na miejsca gdzie algorytm działa w sposób bardzo dobry, jak również 
pokazując sytuacje, dla których należy poszukiwać dalszych usprawnień. Zaproponowana 
metoda rekonstrukcji pracy lewej komory serca dotyczy jedynie jej wewnętrznej ścianki.
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W najbliższej przyszłości planowane jest rozszerzenie działania metody również na 
zewnętrzną ściankę, tak by moc dokonywać analizy pracy mięśnia sercowego. Głównym 
kierunkiem badań będzie opracowanie metod detekcji położenia zewnętrznej ścianki. 
Prowadzone będą również dalsze prace nad efektywną segmentacją ścianki wewnętrznej, 
tak by umożliwić jeszcze bardziej precyzyjną jej lokalizację. Dalszym celem usprawniania 
metody segmentacji będzie doprowadzenie do całkowitej automatyzacji tego etapu. 
Planowane jest także przeprowadzenie rekonstrukcji z dodatkowym wykorzystaniem 
obrazowania serca przy pomocy rezonansu magnetycznego. Obraz statyczny serca MRI 
ma zostać użyty do precyzyjnego wyodrębnienia struktur serca, natomiast obrazy USG 
4D mają posłużyć do rekonstrukcji ruchu.

W wyniku prac przeprowadzonych na potrzeby rozprawy zostało stworzone 
prototypowe oprogramowanie, które będzie używane do badań klinicznych przez lekarzy. 
Oprogramowanie to będzie w dalszym ciągu udoskonalane i rozwijane pod kątem potrzeb 
i oczekiwań diagnostyki lekarskiej.

W pracy opisano także dwa inne zastosowania metod dopasowania. Pierwsza część 
dotyczyła modelowania histogramów pojedynczych obrazów oraz histogramów łącznych 
obrazów dopasowanych. W pierwszym przypadku otrzymane wyniki pozwoliły na 
automatyczne określenie pozycji progów, określających przedziały ufności przynależności 
intensywności do poszczególnych struktur w obrazie. Zaproponowano również dodatkowe 
zastosowanie wyodrębnionych progów do optymalizacji palet barwnych. Uzyskane 
palety dostosowane do indywidualnego zbioru danych umożliwiają jego efektywną 
wizualizację. Druga część dotyczyła opisu metody segmentacji obrazów wielomodalnych. 
Celem przeprowadzonych prac było generowanie modeli powierzchniowych siatek o 
wysokiej jakości. Zaprezentowana metoda umożliwiła otrzymanie efektownych wizualnie, 
realistycznych modeli anatomicznych.

Oryginalny wkład naukowy autora stanowią:

• zaproponowanie metody rekonstrukcji ruchu serca na podstawie obrazów USG 4D

• odszumianie danych poprzez uśrednianie czasowe z wykorzystaniem nieliniowego 
dopasowania i anizotropowej dyfuzji

• modyfikacja segmentacji deformacyjnej dla przypadków 3D

• metoda wizualizacji ruchu serca przy użyciu składowych normalnych i stycznych 
wektorów przemieszczń
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• metoda wizualizacji ruchu serca przy pomocy ścieżek przemieszczeń

• przybliżona metoda odwracania pola deformacji

• metoda optymalizacji palet barwnych

• metoda walidacji algorytmu detekcji ruchu poprzez zasymulowany ruch obiektów ze 
zmienną teksturą
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Dodatek A

Ilościowy opis pracy serca

Głównym celem przetwarzania obrazów serca jest poszukiwanie możliwości efektywnego 
wspomagania procesu diagnozy lekarskiej. Tworzone narzędzia poprzez zaawansowaną 
wizualizację mogą służyć zwiększeniu możliwości postrzegania i wizualnej oceny 
szczegółów zawartych w oryginalnych zbiorach danych. Oprócz polepszenia oceny 
jakościowej, techniki analizy i obróbki obrazów pozwalają na wyznaczenie pewnych 
parametrów liczbowych, które pomagają w uzyskaniu pełniejszej charakterystyki anatomii 
i funkcjonowania serca. W zależności od modalności uzyskanych danych jedynie niektóre z 
parametrów można wyznaczyć z wysoką dozą pewności. W niniejszej części pracy opisane 
zostały najczęściej stosowane parametry do opisu pracy lewej komory serca.

A.l. Parametry globalne

Ogólny opis funkcjonalny serca możliwy jest przy użyciu pewnych wartości liczbowych 
charakteryzujących pracę komór serca. Większość z nich związana jest ze zmianami 
objętości, czyli opisem ilościowym możliwości przepompowywania krwi i dostarczania 
jej do pozostałych organów. Zestaw podstawowych parametrów opisanych poniżej został 
użyty w pracy [FNV01] do opisu wydajności lewej komory serca.

A. 1.1. Objętość

Podstawowym parametrem służącym do opisu pracy lewej komory serca jest jego objętość 
(LVV - ang. Left Ventricle Volume). Najprostsze sposoby wyznaczania jej wartości 
zakładają wyidealizowany kształt komory jako elipsoidy. Wyznaczenie parametrów 
takiej bryły możliwe jest np. przy użyciu kilku dwuwymiarowych przekrojów badania 
ultrasonograficznego 2D przeprowadzonego z różnych ujęć. O wiele dokładniejsze metody
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można zastosować w przypadku trójwymiarowych metod obrazowania. Najczęściej 
spotykana jest metoda polegająca na zsumowaniu ilości wszystkich wokseli należących 
do wnętrza komory. Do wyznaczenia takiego zestawu wokseli wykorzystywane są różne 
metody segmentacji opisane szczegółowo w rozdziale 4.

A.1.2. Masa

Masa komory wyznaczana jest przy użyciu jej objętości i grubości ściany. W przypadku 
masy lewej komory serca (LVM - ang. Left Ventricular Mass) do pomiaru uwzględnia się 
również przegrodę międzykomorową. Wielkość ta jest równa objętości mięśnia sercowego 
Vm pomnożonej przez jego gęstość pm = 1.05g/cra3. Objętość mięśnia może być również 
wyrażona jako różnica objętości nasierdzia Vn i wsierdzia Vw\

LVM = VmPm = (Vn - Vw) • Pm (A.l)

Na podstawie obrazów 3D MRI i CT można wyznaczyć zarówno zewnętrzną jak 
i wewnętrzną ścianę komory serca, natomiast w przypadku zdjęć ultrasonograficznych 
położenie zewnętrznej ściany jest trudne do określenia.

A.1.3. Objętość wyrzutowa

Objętość wyrzutowa (SV - ang. Stroke Volume) stanowi ilość krwi przepompowywanej 
podczas jednego pełnego skurczu serca. Wielkość ta może być wyznaczona jako różnica 
objętości wewnętrznej ściany lewej komory serca w fazie rozkurczowej Vr i skurczowej Vs:

sv = vr- Vs (A.2)

A. 1.4. Frakcja wyrzutowa

Frakcja wyrzutowa {EF - ang. Ejection Fraction) stanowi stosunek objętości wyrzutowej 
do objętości w fazie rozkurczowej. Wielkość tam wyrażana jest w procentach w postaci:

EF = x 100% = Vr~Vs x 100% (A.3)
y P V P

Norma dla tej wielkości waha się w przedziale 50 — 70% i jak wykazano w pracy 
[RIW96] jej wartość stanowi dobry wskaźnik służący do przewidywania śmiertelności przy 
kardiomiopatii niedokrwiennej.
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A.1.5. Pojemność wyrzutowa serca

Pojemność wyrzutowa serca (CO - ang. Cardiac Output) wyznaczana jest jako objętość 
krwi wyrzucana z komory serca w jednostce czasu. Obliczana jest ona jako iloczyn 
objętości wyrzutowej i częstości akcji serca (HR- ang. Heart Ratę):

CO — SV x HR (A.4)

A.2. Parametry lokalne

Oprócz opisanych w poprzedniej części rozdziału parametrów globalnych praca serca może 
być charakteryzowana przy pomocy parametrów lokalnej zmienności pewnych własności. 
Jeżeli dysponujemy reprezentacją powierzchni jednej ze ścianek lewej komory możemy 
ilościowo opisać jej kurczenie się w płaszczyznach: podłużnej, obwodowej i promieniowej. 
Jeżeli jesteśmy w stanie wysegmentować zarówno wsierdzie jak i nasierdzie możemy 
zastosować taki opis dla całego mięśnia sercowego, jak również obliczać zmienność grubości 
jego ściany. Można określić również szczytowo-podstawowy skręt mięśnia sercowego, a 
także wyznaczać jego naprężenia.

A.2.1. Zmienność grubości ścianki

W sytuacji, gdy dysponujemy sekwencją obrazów serca można wyznaczyć zmienność 
grubości ściany mięśnia sercowego pomiędzy fazą skurczową i rozkurczową. Autorzy prac 
[Sheehan86, BS93] zaproponowali metodę tzw. linii środkowej (ang. centerline method), 
która umożliwia określenie takiej zmienności. Algorytm działa na podstawie uprzednio 
wysegmentowanego mięśnia sercowego. Na poszczególnych przekrojach 2D zawierających 
kontury wewnętrznej i zewnętrznej ściany wyznaczana jest krzywa biegnąca pomiędzy 
nimi, która jest równoodległa od obu konturów. Następnie w dowolnym miejscu takiej 
krzywej można wyznaczyć prostą do niej prostopadłą, która w sposób jednoznaczny 
determinuje szerokość ściany jako odległość między punktami, w których oba kontury 
przecinane są przez wyznaczoną prostą. W przypadku zbiorów trójwymiarowych można 
wyznaczyć taką środkową powierzchnię (reprezentowaną np. przez siatkę trójkątów), 
leżącą pośrodku pomiędzy dwoma powierzchniami.

A. 2.2. P rzemieszczenia

Podczas cyklu pracy serca mięsień sercowy ulega deformacjom. Obrazy ukazujące 
cykl pracy serca składają się z N klatek (zazwyczaj kilku bądź kilkunastu). Przy
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dyskretnym podejściu można powiedzieć, iż pomiędzy dwoma kolejnymi klatkami każdy 
punkt p mięśnia sercowego ulega przemieszczeniu d na nowe miejsce pf = p + d. Ruch 
przemieszczającej się materii można opisywać na wiele różnych sposobów. Pierwsze, 
najbardziej intuicyjne podejście ma na celu ukazanie globalnych przemieszczeń punktów 
reprezentujących komorę serca. W celu wyznaczenia globalnego przemieszczenia obliczany 
jest wektor łączący punkt p w chwili Tb (reprezentującej fazę skurczową) i położenie tego 
punktu w chwili Tn, gdzie n E [1,..., N — 1]:

Uglobal (p, Tn) = p(Tn) - p(To) (A.5)

Można również wyznaczać przemieszczenia chwilowe, które można interpretować jako 
prędkość chwilową, opisujące ruch pomiędzy poszczególnymi klatkami:

Uchwii(p, Tn) = p(Tn) - p(Tn-i) (A.6)

Z punktu widzenia lekarzy takie przemieszczenia nie dostarczają najbardziej istotnych 
informacji. Przemieszczenie można rozkładać na pewne ustalone kierunki w przestrzeni. 
Istnieją dwa popularne podejścia do problematyki rozkładu takich wektorów.
Pierwsze podejście nie uwzględniające charakterystyki lewej komory serca zakłada jedynie, 
iż mamy do czynienia z obiektem geometrycznym reprezentującym pewną powierzchnię 
i ulegającym deformacjom w czasie. W takiej sytuacji można rozłożyć wektor 
przemieszczenia na dwie składowe: styczną i normalną. Pierwsza składowa informuje nas 
o zaburzeniach w płaszczyźnie powierzchni. Taki rozkład daje np. możliwość wychwycenia 
ruchu skrętnego mięśnia sercowego. Składowa normalna natomiast informuje nas o tym 
jaki lokalny wkład do zmiany objętości komory serca wnoszą poszczególne obszary komory. 
Drugie podejście uwzględniające budowę anatomiczną lewej komory serca 
zakłada wprowadzenie walcowego układu współrzędnych związanego z charakterystyką 
geometryczną komory. Aby uzyskać dobry opis ruchu oś z (zwana także osią dłuższą) 
definiuje się poprzez linię łączącą wierzchołek komory z punktem środkowym podstawy 
(zazwyczaj dobieranego jako środek zastawki mitralnej). Płaszczyzny prostopadłe do osi 
dłuższej zostają użyte do zdefiniowania krótszych osi. Po wprowadzeniu takiego układu 
współrzędnych można wyznaczyć wektory przemieszczenia radialnego ur, obwodowego ug 
i podłużnego uz.

Istotna może okazać się także wiedza o wartościach długości wektorów przemieszczeń.
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Echokardiografia jest podstawową nieinwazyjną techniką diagnostyczną stosowaną we 
współczesnej kardiologii. Praktycznie każdy pacjent ze schorzeniem serca ma wykonywane 
badanie echokardiograficzne. Technika ta jest ciągle rozwijana i doskonalona. Naturalnym 
etapem ewolucji echokardiografii było przejście z rejestracji liniowych (M-mode) do akwizycji 
dwuwymiarowych (2D) a w7 końcu w7 roku 2001 do badań trójwymiarowych (3D). Stosunkowe 
krótki czas jaki upłynął od zastosowrania klinicznego tej metody sprawia, że technika ta jest 
jeszcze daleka od doskonałości. Ważą na tym niedoskonałe rozwiązania sprzętowe ale również 
rozwiązalna programowe. Współczesne komercyjne i niekomercyjne aplikacje w sposób daleki od 
doskonałości pozwalają na rekonstrukcję przestrzenną uzyskanych w czasie badania danych.

Pionierska praca magistra Michała Chlebieja „Zastosowanie metod dopasowania 
i modeli deformacyjnych do analizy statycznych i ruchomych obrazów7 medycznych” daje jednak 
nadzieję na stworzenie użytecznyego klinicznie oprogramowania, wyprzedzającego o epokę 
dostępne rozwiązania. Aplikacji, które w7 sposób niemal doskonały umożliwią nie tylko 
dynamiczną rekonstrukcję badanych struktur serca, ale również pozwolą na ilościową analizę 
kurczliweści. Algorytmy zastosowrane w pracy7 pozwolą na prawdziwie trójwymiarową analizę 
regionalnej deformacji. Jakościowy skok ze współcześnie stosowanych jednowymiarowych analiz 
odkształcenia do przestrzeni trójwymiarowej zmieni oblicze współczesnej kardiologii. Technika 
trójwymiarowej analizy7 regionalnej deformacji oparta na analizie gradientów7 prędkości znajdzie 
zastosowanie praktycznie we wszystkich chorobach serca od choroby wieńcowej do 
kardiomiopatii przerostowej.

Kolejnym etapem zastosow7ania rozwiązań opracowanych przez magistra Michała 
Chlebieja będzie niewątpliwie trójwymiarowa analiza perfuzji mięśnia sercowego.

Połączenie analizy7 perfuzji oraz regionalnego odkszałcenia lewej komory w czasie 
rzeczywistym pozwoli na natychmiastowy globalną ocenę niedokrwienia i mechaniki serca.

Z punktu widzenia kardiologa klinicysty możliwości, które otwierają stwerzone przez 
magistra Michała Chlebieja rozwiązania zasługują nie tylko na uwagę, ale również na 
wyróżnienie.
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