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Samenvatting 
Het gebruik van visualisatietechnieken bij het vaststellen van een diagnose of het 

controleren van een behandeling is vandaag de dag niet meer weg te denken uit de 
medische wereld. Hiertoe bestaan er verschillende beeldvormende modaliteiten zoals 
röntgen, echografie en MRI. Het toepassen van beeldbewerkingstechnieken op de 
verkregen beelden kan bestaan uit het zodanig bewerken van de beelden dat men deze 
beter kan representeren of uit het (semi-)automatisch extraheren van bepaalde parameters 
uit een beeld. 

I 

Vanuit de afdeling cardiologie van het St. Joseph Ziekenhuis te Veldhoven bestaan 
concrete vraagstellingen t.a.v. de analyse van echografische opnamen van het hart. Hierbij 
gaat het om het representeren en het automatiseren van een procedure voor het vaststellen 
van de massa van de linkerventrikelwand uit echografische opnamen van het hart. In het 
verleden is reeds aangetoond dat er een lineaire relatie bestaat tussen de massa van de 
linkerventrikelwand en de kans op het voorkomen van hartaandoeningen met een dodelijke 
afloop. Er bestaan verschillende methoden voor het kwantificeren van de massa van de 
linkerventrikelwand uit echografische opnamen van het hart. Hierbij worden een aantal 
hartparameters bepaald uit de echobeelden. Tot op heden worden de verschillende 
parameters handmatig en rechtstreeks aan het echo-apparaat bepaald met de daarvoor op 
het apparaat aanwezige software. 

In samenwerking met de afdeling Klinische Fysica en de Technische Universiteit 
Eindhoven is onderzocht hoe standaard beeldbewerkingstechnieken toegepast kunnen 
worden om tot een efficiënter gebruik van beeldinformatie te komen. 

In eerste instantie was het onderzoek gericht op het realiseren van een opstelling 
waarmee het mogelijk is om analoge beelden, beschikbaar als videosignaal te digitaliseren, 
te archiveren en (selectief) te representeren. Hierbij is voor beeldacquisitie en archivering 
gebruik gemaakt van MS-Dos/MS-Windows software binnen een PC-omgeving. De 
bewerkingsomgeving bestaat uit grafische UNIX workstations waarbinnen gebruik wordt 
gemaakt van een beeldbewerkingspakket dat standaard bestaat uit een tooibox met 
ongeveer duizend beeldbewerkingsopties. Zowel bij de acquisitie als bij de bewerking is 
gekozen voor een open-systeem standaard waarmee het mogelijk is om binnen dezelfde 
omgeving te werken. 

Vervolgens is aan de hand van verschillende echobeelden, verkregen bij tien proefperso
nen zonder medische indicatie, onderzocht welke methode voor het extraheren van de 
hartparameters het meest geschikt is om te automatiseren. Hierbij is gebruik gemaakt van 
de zgn. Penn-Cube methode, de afgeknotte ellips methode en de overlay-methode. Voor 
iedere methode is empirische een aantal bceldbewerkingsstappen samengesteld om tot een 
relevante maatgeving van de verschillende hartafmetingen te komen. De Penn-Cube 
methode was het meest eenvoudig te automatiseren, maar ook hierbij is nog steeds de 
inbreng van de gebruiker nodig om tot kwantificering van de massa van de linkerventri
kelwand te komen. Algemeen kan men concluderen dat het vaststellen van een automati
sche procedure een empirische aangelegenheid is omdat beelden uit een willekeurige 
medische dataset anatomische gezien grote verschillen kunnen vertonen. Voor het 
toepassen van beeldbewerkingstechnieken voor een willekeurige applicatie is het beter om 
eerst een referentie-model op te stellen zodat de inbreng van de gebruiker vermindert kan 
worden. 



II 
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Inleiding 

Hoofdstuk 1 Inleiding 
1.1 Het St. Joseph Ziekenhuis en de 

Technische Universiteit Eindhoven 

1 

De afdeling Klinische Fysica (KF) van het St. Joscph Ziekenhuis (SJZ) te Veldhoven is 
ongeveer een jaar geleden begonnen met onderzoeksactiviteiten op het gebied van digitale 
beeldverwerking en beeldbewerking. De onderzoeksactiviteiten binnen de afdeling KF zijn 
onderdeel van het onderzoekprogramma van de werkeenheid Klinisch Fysische Meettech
nieken (KFM). Deze is op haar beurt onderdeel van de vakgroep Fysische Informatica 
binnen de faculteit Technische Natuurkunde van de Technische Universiteit Eindhoven. 
De werkeenheid KFM is een applicatiegebied van de vakgroep Fysische Informatica. Het 
onderzoekprogramma van de vakgroep Fysische Informatica behelst het analyseren, 
evalueren en representeren in quasi reai-time van grote hoeveelheid data. 

Visualisatie heeft altijd al een belangrijke rol gespeeld in de geneeskunde. De ontwikke
lingen zoals deze vandaag de dag op het gebied van de computertechnologie heersen 
treffen ook de medische wereld. Deze ontwikkelingen uiten zich voornamelijk op het 
gebied van de beeldbewerking. Personal computers en workstations zijn tegenwoordig zo 
krachtig geworden dat ze grote hoeveelheden beelddata goed kunnen verwerken. Tegelij
kertijd zijn ze ook betaalbaar geworden zodat het vakgebied van de beeldbewerking van 
een tijdrovende specialisatie nu ook zijn algemene toepassing vindt in de medische wereld. 

Expertise op het gebied van beeldbewerking is voor het SJZ van belang om huidige en 
toekomstige vraagstellingen in de klinische praktijk te ondervangen. De introductie van de 
Magnetic Resonance Imaging (MRI) is hier een duidelijk voorbeeld van. 
Tegenwoordig werkt een medisch specialist veel met beeldmateriaal om een diagnose te 
kunnen vaststellen of om het effect van een bepaalde behandeling te controleren. Deze 
medische beeldinformatie kan verkregen zijn met b.v. röntgenapparatuur, echografie, 
endoscopie, Computer Tomography (C1) en de Magnetic Resonance Imaging (MRI). 
Met de mogelijkheid om in de toekomst deze vcrschillende medische beeldinformatie te 
digitaliseren en te representeren in een voor de specialist correct formaat wordt beeld
analyse en beeldrepresentatie voor de gebruiker aanzienlijk efficiënter. 

1.2 Probleemstelling 

De centrale doelstelling van het afstudeeronderzoek was om te onderzoeken hoe 
standaard beeldbewerkingstechnieken toegepast kunnen worden om tot een efficiënter 
gebruik van beeldinformatie te kunnen komen. Het afstudeeronderzoek heeft zich met 
name gericht op de acquisitie en analyse van analoge videobeelden. 
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Vanuit onder andere de afdeling cardiologie bestaan concrete vraagstellingen ten aanzien 
van de analyse van echografische opnamen van het hart. Hierbij gaat de aandacht uit naar: 

- beeldrepresentatie mogelijkheden; 
- beeldkwaliteitsverbetering; 
- automatische parameterextractie. 

De benodigde beelden voor het onderzoek zijn rechtstreeks vanaf het echo-apparaat 
gehaald, of op een later tijdstip van een videoband. Hiertoe is allereerst een opstelling 
gerealiseerd, waarmee het mogelijk is om diverse soorten videosignalen te digitaliseren, te 
archiveren en (selectief) te representeren. Voor deze beeldacquisitie is gebruik gemaakt 
van MS-Dos/MS-Windows software binnen een PC-omgeving. Vervolgens zijn beeldbe
werkingstechnieken onderzocht dan wel ontwikkeld om de gedigitaliseerde beeldinformatie 
te manipuleren om tot de gewenste parameterextractie te komen. Hierbij is gebruik 
gemaakt van de infrastructuur bestaande uit grafische UNIX-workstations en een 
koppeling met het PC-netwerk. Er is bij zowel de acquisitie als bij de bewerking gekozen 
voor een open-systeem standaard waarmee het mogelijk is om binnen dezelfde omgeving 
(CIC++) te werken. 

In het verslag wordt eerst de basis van beeldarchivering en beeldbewerking besproken in 
hoofdstuk 2. Het realiseren van de opstelling voor het digitaliseren van analoge beelden en 
het installeren van de open beeldbewerkingssoftware staat beschreven in hoofdstuk 3. De 
toegepaste methoden en de daarmee behaalde resultaten bij het bewerken van de echogra
fische opnamen van het hart staan in hoofdstuk 4. De conclusies en aanbevelingen kunnen 
gevonden worden in hoofdstuk 5. 
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Hoofdstuk 2 Beeldbewerkingstechnieken 
2.1 Inleiding in de digitale beeldverwerking 

2.1.1 Beeldacquisitie 

Binnen de opzet van dit verslag zal naar het acquireren van beelden worden verwezen 
met beeldverwerking en naar het manipuleren van beelddata met beeldbewerking. 

Men kan niet aan beeldbewerking denken zonder ook aan het menselijk visueel systeem 
te denken. Dit klinkt als een triviale uitdrukking, maar heeft toch verreikende gevolgen. 
Met het menselijk visueel systeem kan men beelden observeren en evalueren die men op 
dat moment aan het bewerken is. Zonder dit elementaire feit in beschouwing te nemen 
kunnen we op vele manieren worden misleid bij de interpretatie van beelden. Een betere 
kennis van het menselijk visueel systeem kan een grote bijdrage leveren aan het verwerken 
en bewerken van beelden. 

Digitaliseren van beelden is een projectie van de 3D-werkelijkheid op een 2D-vlak. 
Voor het digitaliseren van beelden heeft men twee processen nodig. Ten eerste een fysisch 
proces dat door interactie met de 3D-werkelijkheid een signaal produceert dat evenredig is 
met de energie welke is waargenomen. Dit signaal kan b.v. geluid zijn bij het gebruik van 
ultrageluid voor het samenstellen van een beeld. Ten tweede heeft men een digitizer nodig, 
waarmee men het signaal omzet in een digitale vom1. 

2.1.2 Digitale beeldweergave 

De term image verwijst naar de twee-dimensionale representatiefunctie, aangegeven met 
f(x,y), waarbij de waarde of de amplitude van f op de coördinaat (x,y) de intensiteit 
(helderheid of grijswaarde-niveau) van het beeld geeft op dat punt. 

Om bruikbaar te zijn voor computerverwerking is het noodzakelijk dat beelden gedigita
liseerd worden. Digitaliseren van de ruimtelijke coördinaten (x,y) noemt men 
image-sampling en de amplitude digitalisatie noemt men graylevel-quantization. Een 
gedigitaliseerd beeld is een beeld dat zowel in de ruimtelijke coördinaten als in de 
intensiteit is gediscretiseerd. Een digitaal beeld kunnen wc beschouwen als een matrix, 
waarvan de rij- en kolomindices een punt identificeren in het beeld en de corresponderen
de matrixelementwaarde de grijswaarde op die locatie identificeert. 

Een beeld f(x,y) wordt benaderd door equidistante samples en wordt gerangschikt in de 
vorm van een N x M matrix waarin elk element van de matrix een discrete waarde is. De 
functie f(x,y) zelf is een continue functie. In figuur 2.1 is een matrix weergegeven die 
bovenstaande benadering weergeeft. 
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F(O,O) F(0,1) · 

F(1,0) F(1,1) · 

F(2,0) F(2.1) · 

f(x,y)"' 

F(N-1,0) F(N-1,1) · 

F(O.M-1) 

F(1.M-1) 

F(2.M-1) 

F(N-1.M-1) 

4 

Figuur 2.1 Digitale matrhweergave van een beeld. 

De rechterkant van figuur 2.1 noemt men dan een digitaal beeld. Elk element in de matrix 
verwijst naar een beeld element, picture element oftewel pixel. 

Het digitaliseren vereist afschattingen bij het vaststellen van de waarden N en M voor de 
grootte van de matrix en voor het aantal grijswaarden GW dat is toegestaan voor elk pixel. 
In de regel worden deze grootheden als integere machten van twee genomen, zodat: 

N = 2n; M = 2\ GW = 2m n,m,k EN 

Bij opslaan is het benodigde aantal bits b gelijk aan: 

b=NxMxm 

v.b. N = 29 = 512 
M = 29 = 512 
GW = 28 = 256 

b = (512)2*8 ... 0,25 Mbyte 

2.1 

2.2 

De matrix weergegeven in figuur 2.1 is een benadering voor een continu beeld. Een 
goede keuze van het aantal grijswaarden en samples is belangrijk voor een goede benade
ring van een beeld. De resolutie (de graad van een waarneembaar detail zowel in het 
ruimtelijk vlak als in intensiteit) van een beeld is sterk afhankelijk van deze twee parame
ters. Hoe meer deze parameters worden verhoogd hoe meer de gedigitaliseerde matrix de 
werkelijkheid benadert. Daarentegen geldt dat bij toename van deze parameters de opslag
en bewerkingsbenodigdheden sterk toenemen. 
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Een goede keuze van N, M en m voor de digitale benadering wordt tevens bepaald door 
de beperkingen van het menselijk visueel systeem. Bij het menselijk visueel systeem gaan 
details verloren als gevolg van twee beperkingen van het menselijk visueel systeem zelf. 
De eerste beperking is een gevolg van meerdere oorzaken, zoals buigingsverschijnselen 
aan de pupilrand en sferische en chromatische abberatie van het optische systeem. Dit 
heeft als gevolg dat een punt in de buitenwereld wordt afgebeeld als een vlek. De 
onnauwkeurigheid hierbij is ongeveer een 0,5 bgmin groot. Dit komt overeen met 2,5 J.Lm 
over een afstand van 17 mm, waar 17 mm de afstand is van lens tot receptoren in het 
menselijk visueel systeem. De tweede beperking voor het waarnemen van details is 
gelegen in de doorsnede van de receptoren die gelegen zijn in het netvlies. Deze hebben 
een diameter variërend van 0,3 tot 0,9 J.Lm. Aan de hand van beide beperkingen is de grens 
voor het waarnemen van details vastgesteld op circa 2,5 J.Lm [ROU78]. Het aantal waar
neembare grijswaarden voor het menselijk visueel systeem ligt op ongeveer 140 [ROU87]. 
Met deze kennis over het oog en voorkennis over de hoeveelheid detail van het te 
digitaliseren beeld moet men een afweging maken tussen de hoeveelheid samples en 
grijswaarden enerzijds en de hanteerbaarheid anderzijds voor de digitalisering. 

Het histogram van een digitaal beeld met een grijswaardenbereik van [0, GW -1] is een 
discrete functie p(rJ = nJn, met rk als de ke grijswaarde, nk als het aantal pixels in het 
beeld met die grijswaarde, n het totaal aantal pixels in het beeld en k = 0, 1, .. .. , GW-1. 
Men kan nu zeggen dat p(rJ een schatting geeft van de waarschijnlijkheid waarmee een 
bepaalde grijswaarde voorkomt. Een weergave van deze functie voor alle waarden van k 
geeft een statistisch overzicht van de beeldinformatie. Hierdoor krijgt men een indruk van 
het aanwezige contrast in een beeld. In figuur 2.2 zijn twee voorbeelden van beeld-histo
gram weergegeven. De bovenste figuur bevat meer contrast dan de onderste, dit is 
duidelijk waarneembaar in de bijbehorende histogrammen. 

Figuur 2.2 Beeld-histogram, onder een laagcontrast-beeld boven een hoogcontrast-beeld. 
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2.2 Beeldbewerkingstechnieken 

Het voornaamste doel van beeldbewerkingstechnieken is het zodanig bewerken van een 
beeld dat het resultaat bruikbaarder is voor een specifieke toepassing dan het origineel. 
De toepassingen die hier zullen worden besproken, zijn onder te verdelen in twee 
categorieën; 
- ruimtelijkdomein-methoden, 
- frequentiedomein-methoden. 
Het ruimtelijkdomein refereert naar toepassingen gebaseerd op manipulaties van de 
beeldpixels zelf. Frequentiedomein-methoden ZIJn gebaseerd op manipulaties van de 
Fourier-getransformeerde van het beeld. 

2.2.1 Ruimtelijkdomein-methoden 

De ruimtelijkdomein-methoden kan men als volgt uitdrukken: 

g(x,y) = T[f(x,y)] 2.3 

Hierin is f(x,y) het input-beeld, g(x,y) het output-beeld en T de operator op f, gedefi
nieerd over een bepaalde omgeving van (x,y). Over het algemeen is zo'n omgeving een 
rechthoekig deel van het beeld, waarin (x,y) zich in het midden bevindt. De eenvoudigste 
vorm van T is wanneer we voor de omgeving een 1 x 1 matrix nemen. In dat geval is g 
alleen afhankelijk van de waarde van f op (x,y) en zodoende wordt T een grijswaarde
transformatie. In figuur 2.3. staan twee voorbeelden van grijswaarde-transformaties. Het 
linkerbeeld geeft een voorbeeld van een contrast-transformatie, hierbij wordt de donkere 
beeldinformatie donkerder en de lichtere beeldinformatie lichter. Een voorbeeld van een 
threshold-transformatie staat weergegeven in het rechterbeeld; hierbij worden alle 
grijswaarden beneden de gekozen threshold-waarde naar zwart getransformeerd en de 
grijswaarden daarboven naar wit. In figuur 2.4 staan resultaatbeelden van deze transforma
ties weergegeven. 

111JU!·beekJ Grijswaarden 

c: 
~ t hrenh o ld 

~ ~ g ---------------------------------------i-r-.-.-.-, ..... t ....... v--

/ 

/ 
/ 

Input-beeld 

/ 

/ 

V 

Grijswaarden 

Figuur 2.3 Contrast- en threshold transformatie. 
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f(x,y) 

g(x,y) 

Figuur 2.4 Resultaatbeelden, boven contrast- en onder threshold transformatie. 

Pixelomgevingen 

De grijswaardentransformaties, welke gebruik maken van een lxl matrix als omgeving, 
zoals hierboven vermeld en bewerkingen op basis van histogrammen werken bij toepassing 
globaal. Dit houdt in dat dezelfde operatie wordt toegepast op alle pixels van dezelfde 
intensiteit in het beeld. Zoals bij alle globale methoden is het niet mogelijk om deze 
methode verschillend toe te passen in verschillende delen van het beeld. Dit zou alleen 
mogelijk zijn als de verschillende delen zijn te onderscheiden door hun intensiteit. Een 
techniek waarbij het niet mogelijk is om deze in verschillende delen van het beeld toe te 
passen heeft veelal een beperkt toepassingsgebied. Het alternatief voor globale technieken 
is de samenstelling van transformatiefuncties die gebaseerd zijn op een grijswaardenverde
ling in een omgeving van elk pixel in het beeld. Het vaststellen van wat de omgeving van 
elk pixel beslaat, is de grondslag van deze methode. Enkele voorbeelden van het defini
eren van een pixelomgeving zijn weergegeven in figuur 2.5. 

x-1. y 

x,y-1 x,y x.y+1 

X+1, y 

4-voudige connectiviteit 

x-1 .y-1 x-1. y x-1 .y+1 

x. y-1 x,y x. Y+1 

X+1 ,y-1 X+1 ,y X+1 ,y+1 

8-voudige connectiviteit 
Figuur 2.5 Enkele pixelomgeving-modellen. 
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Op elk punt in het beeld kan men nu de lokale veranderingen in de eigenschappen van de 
pixelintensiteit in de gedefinieerde omgeving gebruiken voor de verschillende beeld
bewerkingstechnieken. Twee eigenschappen die veelal worden gebruikt zijn de gemiddelde 
intensiteit en variantie (of standaard deviatie). De gemiddelde pixelintensiteit is een maat 
voor de gemiddelde helderheid en de variantie is een maat voor het aanwezige lokaal 
contrast in een beeld. 

Filtermethoden 

Het toepassen van ruimtelijke maskers voor beeldbewerking maakt in tegenstelling tot de 
eerder genoemde lxl grijswaarde-transformaties gebruik van een specifiek gedefinieerde 
pixelomgeving. Het gebruik van ruimtelijke maskers noemt men ruimtelijke filtering en de 
maskers zelf noemt men ruimtelijke filters. De meest gebruikelijke keuze is een rechthoe
kig oneven masker, b.v. ter grootte van 3x3 of 5x5 pixels. Over het algemeen kan men 
stellen dat hoe kleiner het masker des te gevoeliger het masker wordt voor ruis. In het 
geval van een omgeving met veel ruis zal deze slecht werken. Een groot masker daarente
gen kan de fijne details in het beeld niet waarnemen. 

Bij een filterbewerking wordt met een masker een gewogen gemiddelde van een pixel 
met zijn omgevingspixel bepaald. Hierbij wordt de waarde van dit gemiddelde toegekend 
aan het centrumpixeL Deze operatie wordt uitgevoerd voor ieder pixel in een beeld. 
In vergelijking (2.4) staat een filterbewerking weergegeven. In figuur 2.6a staat aangege
ven wat onder het centrumpixel wordt verstaan voor een 3x3 masker. 

n 

z~ = L kizi 
i=l 

Figuur 2.6a Locatie centrumpixel voor een 3x3 masker. 

n= 9,25,49, . . 2.4 

Hierin zijn ki de genormeerde maskercoëfficiënten en zi de oorspronkelijke grijswaarden 
van de pixels op de plaats waar het masker wordt toegepast. In figuur 2.6b staat een 
voorbeeld van een filterbewerking weergegeven. 

1 2 1 

0 0 0 

-1 -2 -1 

Figuur 2.6b Filterbewerking en het daarbij gebruikte ntimtelijk masker. 
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Het gebruik van een masker kan beschreven worden door een discrete convolutie 
operatie. In vergelijking met continue convolutie is de integraal vervangen door een 
sommatie over discrete elementen. In de vergelijkingen (2.5) en (2.6) staan continue 
convolutie en de definitie van discrete convolutie weergegeven . 

.. .. 
g(x,y) = f(x,y) *h(x,y) = J J f(a., P>h(x-a.,y-p) da.dp 2.5 

Hierin is: 
f(x,y) = input-beeld 
g(x,y) = output-beeld 
h(x,y) = transformatiefunctie 

-oo-oo 

N-1 M-1 

g(x~ y) = L L f(i, j) h (x- i, y-j) 
i=O j=O 

Als een filteroperatie, H(u,v), in het frequentiedomein wordt beschreven door: 

G ( u 1 v) = F ( u I v) H ( u 1 v) 

hierin is: 
G(u,v) = Fouriergetransformeerde output-beeld 
F(u,v) = Fouriergetransformeerde input-beeld 

2.6 

2.7 

dan kan men een ruimtelijk masker genereren die het filter in het frequentiedomein 
benadert d.m.v. de Fouriertransformatie. Hierbij schrijft men H(U,V) als volgt: 

H( u, v) = ...!... E Î: h (x, y) exp[ - 2 rcj ( ux) ]exp[ - 2 rcj ( vy) ] 2.8 
NM x=o y=o N M 

Bij het gebruik van maskers wordt de discrcte-convolutie-operatie uitgevoerd voor alle 
pixels in het beeld. Hierbij ontstaat er bij de randen van een beeld een gemis aan beeldin
formatie. Dit gemis kan men op verschillende manieren oplossen; door: 
- een eindige beeldmatrix als periodiek te beschouwen; 
- het toevoegen van een omlijsting voor de ontbrekende pixelinformatie. 
Het toevoegen van de ontbrekende informatie in de omlijsting kan op verschillende 
manieren. Men kan er nullen in plaatsen of men extrapoleert de grijswaarden van de 
beeldrand naar de omlijsting. 
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Bij zowel het toevoegen van een omlijsting als het periodiek beschouwen van een eindige 
beeldmatrix introduceert men na bewerking van een beeld wel fouten in de rand. Het 
toevoegen van een omlijsting geeft bij gebruik minder visuele verstoring aan de randen 
van het beeld dan het periodiek beschouwen van een eindige beeldmatrix [JAH93]. In 
figuur 2.7 is afgebeeld hoe men een rand toevoegd aan een beeld, in dit geval voor een 
3x3 masker. 

. ............................. . . . . .. . .. . . . . . ......... ········· . . .. . .. .. . ... . . . . ... ...... ... . . . . . . ... ... ... . . . . ...... .... ..... . . . . . . .. .. . .. .. . .. ... ...... ... .. . . . . . . . . . . . . . .. ...... ········ .. 

Figuur 2. 7 Toevoegen van een omlijsting aan een beeld voor het gebruik van een 3x3 filter in de beeldrand. 

De ruimtelijke filtermethoden kan men weer onderverdelen in lineaire filters en 
niet-lineaire filters. Bij lineaire filteroperaties is o.a. het resultaat van de bewerking op de 
som van twee beelden gelijk aan de som van de resultaten van dezelfde bewerking op 
deze twee beelden afzonderlijk. Bij niet-lineaire filteroperaties is dit niet het geval. Een 
aantal voorbeelden van lineaire ruimtelijke filtering zijn: laagdoorlaatfiltering, hoog
doorlaatfiltering en gradiëntfiltering. De som van de maskercoëfficiënten bij laag- en 
hoogdoorlaatfiltering is 1. De som van de maskercoëfficiënten bij gradiëntfiltering is gelijk 
aan 0. Een voorbeeld van een niet-lineaire filteroperatie is een mediaanfilter. Deze filters 
zijn afgeleid van de frequentiedomeinfilters. 

Een laagdoorlaatfilter heeft het middelen van een input-beeld als effect. Hierdoor 
vervagen randen en andere scherpe details in een beeld. Dit is het gevolg van het 
onderdrukken van de hoogfrequentcomponent in de Fourier-getransformeerde van een 
input-beeld. De transformatie waarbij de hoogfrequentcomponent wordt onderdrukt en de 
laagfrequentcomponent onaangetast blijft in het frequentiedomein kan men uitvoeren 
m.b.v. een afkapfunctie. Dit noemt men een ideaal laagdoorlaatfilter. Een tweede manier 
voor een laagdoorlaatfilter is die met een geleidelijke overgang op de grens van de 
toegestane frequenties, b.v. een Butterworth-filter. Het voordeel van het Butterworth-filter 
t.o.v. een ideaal laagdoorlaatfilter is dat de mate van vervaging uitgevoerd op een beeld in 
een aantal stappen verloopt als functie van de maat( =n) waarin de hoge componenten zijn 
verwijderd. In figuur 2.8 zijn de twee transformatiefuncties afgebeeld. 
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H(u,v) 

Afkapf requentie 

l--------~--'-'-- O(u,v) 
Do 

11 

H(u, v) 

0 , s 

.l-----+---+----+--~ D(u,v) 
1 2 Do 

Figuur 2.8 Twee verschillende modellen voor laagdoorlaatfiltering. 

Laagdoorlaatfiltering kan men gebruiken voor het onderdrukken van ruis en voor vorm
herkenning. In figuur 2.9 wordt een voorbeeld gegeven van laagdoorlaatfiltering waarbij 
het gebruikte masker voor het ruimtelijkdomein ook is weergegeven. 

_1 x 
9 

1 

1 

1 

1 1 

1 1 

1 1 

Figuur 2.9 Laagdoorlaatfiltering. 

De in een beeld aanwezige randen en andere scherpe overgangen in de grijswaarden 
dragen sterk bij aan de hoogfrequentcomponent in de Fourier-getransformeerde. Een 
hoogdoorlaatfilter verhoogt het lokale contrast van een input-beeld doordat de 
laagfrequentcomponent in de Fourier-getransformeerde wordt verwijderd. Het grootste 
gedeelte van de energie in een beeld is voomarnelijk geconcentreerd in het laagfrequent 
gebied. Ook voor een hoogdoorlaatfilter geldt dat deze kan worden uitgevoerd met een 
ideaal- en een Butterworth-filter. De daarbij behorende transformatiefuncties staan 
afgebeeld in figuur 2.10. 
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H (u , v) 

0~--L.._--------.D(II,V) 
Do 

12 

R(u,v) 

0,5 

1 2 

Figuur 210 Twee verschillende modellen voor hoogdoorlaatfiltering. 

Hoogdoorlaatfiltering wordt veelal gebruikt om de scherpe overgangen in een input-beeld 
te accentueren. In figuur 2.11 wordt een voorbeeld gegeven tezamen met het gebruikte 
masker. 

.1. x 
9 

-1 

-1 

-1 

-1 -1 

8 -1 

-1 -1 

Figuur 2.11 Hoogdoorlaatfiltering. 

Bij het gebruik van lineaire filters gaat men er van uit dat elk pixel bruikbare beeldinfor
matie bevat. Bij het gebruik van een lineair filter bij een beeld dat b.v. verstoord is door 
de aanwezigheid van ruis worden de verstoringen uitgesmeerd over de pixelomgeving en 
niet geëlimineerd. Men kan beter gebruik maken van een niet-lineair filter die de 
verstoringen detecteert en elimineert. Dit kan men doen met een mediaan filter. Hierbij 
wordt bij het gebruik van b.v. een 3 x 3 masker b.v. de vijfde hoogste grijswaarde toege
kend aan het centrumpixeL In figuur 2.12 is een voorbeeld van mediaanfiltering gegeven. 

Figuur 2.12 Mediaanfiltering waarbijdeS hoogste waarde wordt toegekend aan het centrumpixel. 
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Gradiëntfilter 

Het middelen over een aantal pixels heeft vervaging als effect op een beeld. Middeling is 
analoog aan integratie. Differentiatie heeft het tegenovergestelde effect op een beeld; 
randen en andere scherpe overgangen worden sterk geaccentueerd. De hierbij meest 
gehanteerde methode is die van het toepassen van de in een beeld aanwezige gradiënt. Een 
belangrijke eigenschap van de gradiënt is dat deze wijst in de richting van de maximale 
snelheid van toename van de functie f(x,y). De gradiënt en de absolute waarde zijn als 
volgt gedefinieerd: 

- ax - af 2 af 2 1/2 

(
af] 

V f(x,y) ~ ~~ . , IVf(x,y) I ~ [( ax) + ( ay)] 2.9 

Deze kan men discreet o.a. op de volgende manier benaderen: 

IVf(x,y)l ~ ([f(x,y)-f(x-1,y)] 2 + [f(x,y)-f(x,y-1]2) 112 2.10 

Dit is echter slechts één van de manieren om een gradiënt vast te stellen op de plaats (x,y) 
in een beeld. De definitie van de gradiënt hangt samen met de definitie van de omgeving. 

Om de werking van een gradiëntfilter nader toe te lichten wordt deze uitgelegd aan de 
hand van een voorbeeld. Hierbij is gebruik gemaakt van een 3x3 masker, i.d.g. het zgn. 
Prewitt-masker. In figuur 2.13 is het masker voor zowel de x- als de y-gradiënt volgens 
Prewitt weergegeven. In figuur 2.13 zijn z1 t/m z9 de oorspronkelijke grijswaarden van een 
beeldsuboppervlak op de plaats waar het masker wordt toegepast. Met behulp van deze 
maskers worden de gradiënten als volgt bepaald: 

9 
G = :E ky,izi = ( z1 - z7) + ( z2 y 

i=1 

9 
G = E kx,izi = ( z1 - z3) + ( z4 x 

i •1 

hierin zijn: 
kx.i = Prewitt maskercoëfficiënten voor de x-gradiënt. 
ky.i = Prewitt maskercoëfficiënten voor de y-gradiënt. 

Samengesteld levert dit de totale gradiënt G: 

- Zg) + ( z3 - z9) 

- z6) + ( z7 - z9) 

2.11 
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Als deze waarde een vooraf vastgestelde drempelwaarde overschrijdt dan bevat het 
beeldsuboppervlak een randsegment Het centrumpixel krijgt in dit geval een nieuwe 
waarde toegekend die evenredig is met de grootte van de gradiënt. In figuur 2.14 is een 
voorbeeld gegeven van het Prewitt-masker. 

P:rewitt-maske:rs 

1 1 1 1 0 -1 

0 0 0 1 0 -1 

-1 -1 -1 1 0 -1 

... y-gradiênt x-gradiënt 
....... ....... 

t::-7 zl Z2 ZJ 

Z4 zs Z6 

z7 Za Zg 

Figuur 2.13 Toepassing van Prewitt-maskers op een beeldsuboppervlak voor bepaling gradiënt 

Figuur 2.14 Resultaatbeeld van het toepassen van het Prewitt-masker op een input-beeld. 

Een gradiëntfilter wordt veelvuldig gebruikt bij het bewerken en analyseren van beelden 
[FRI77]. Afhankelijk van welk gradiënt masker filter men gebruikt, wordt het accent 
gelegd op een andere richting. 

Het gebruik van een verzameling maskers om de gradiënt in een beeldsuboppervlak te 
bepalen is een andere veelvuldige toegepaste methode. Deze verzamelingen bestaan uit een 
aantal maskers, waarvan de oriëntatierichtingen verschillen. Bij toepassing van een 
dergelijke verzameling maskers wordt voor ieder beeldsuboppervlak net zo vaak als het 
aantal maskers aanwezig in de verzameling een discrete convolutie uitgerekend. Daarvan 
wordt diegene met de maximaal bepaalde gradiënt toegepast op het centrumpixeL Voor 
een masker van 3x3 bestaan er een aantal verzamelingen waarvan de oriëntatierichtingen 
overeenkomen met de acht verschillende kompasrichtingen. 
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De gradiënt wordt dan als volgt bepaald: 

G = m~x [~ k . . z.] . LJ ~] ~ 
J=l i=l 

2.12 

Zo bestaat er een set van maskers welke men de Prewitt templates noemt waarvan in 
figuur 2.15 een toepassing is afgebeeld. In figuur 2.16 zijn de maskers zelf met de 
bijbehorende oriëntatie weergegeven. Als b.v. het masker met Oostelijke richting de 
hoogste waarde geeft voor de gradiënt dan bevat het beeldsuboppervlak een rand gelegen 
in het oostelijk deel van het beeldsuboppervlak met oriëntatie-richting van Noord naar 
Zuid. De oriëntatie is dan bepaald met een onzekerheid van ± Jt/4, namelijk 21t/(8 
maskers). 

f (x, y) g(x,y) 

Figuur 2.15 Toepassing van de Prewilt-maskers voor de verschillende kompasoriëntaties. 

Oost Noord-oost Noord Noord-west 

-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

-1 -2 1 -1 -2 1 1 -2 1 1 -2 -1 

-1 1 1 -1 -1 1 -1 -1 -1 1 -1 -1 

West Zuid-west Zuid Zuid-oost 

1 1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 

1 -2 -1 1 -2 -1 1 -2 1 -1 -2 1 

1 1 -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Figuur 2.16 De verschillende Prewilt-maskers met oriëntatierichting. 
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2.2.2 Frequentiedomein-methoden 

Wanneer een beeld g(x,y) gevormd wordt door een convolutie-operatie van een beeld 
f(x,y) met een operator h(x,y) dan transformeert men eerst f(x,y) naar het frequentie
domein. Vervolgens vermenigvuldigt men F(u,v) met H(u,v) en bepalen de inverse 
transformatie hiervan om zodoende het output-beeld te verkrijgen. In figuur 2.17 is 
weergegeven hoe dit in zijn werking gaat voor laagdoorlaatfiltering. 

f(x,y) F(u,v) 

FT 

H(u,v) 

g(x,y) 

16 

Figuur 2.17 Laagdoorlaatfiltering in het frequentiedomein. 
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2.3 Beeldextractietechnieken 

Naast de in de vorige paragrafen beschreven technieken bestaan er technieken die van 
toepassing zijn bij het extraheren van informatie uit beelden. Men spreekt in dit gebied 
over beeldextractietechnieken. 

17 

Beeldextractietechnieken zijn gebaseerd op segmentatie van een beeld. Segmentatie 
ontleedt een beeld in zijn samenstellende delen. De gewenste mate van segmentatie is 
afhankelijk van de specifieke toepassing van een beeld. Het definiëren van een juiste 
omgeving behorende bij het specifieke probleem hangt nauw samen met de gewenste mate 
van segmentatie. Segmentatietechnieken zijn over het algemeen gebaseerd op discontinu
ïteiten van grijswaarden in een digitaal beeld. De basis-typen van discontinuïteit zijn: 
punten en randen waarbij de onderlinge relatie tussen een pixel en zijn omgeving van 
belang is. 

De meest eenvoudige manier voor het detecteren van discontinuïteiten van pixels binnen 
een gedefinieerde omgeving is door gebruik te maken van maskers. In paragraaf 2.2.1 
werd reeds gesproken over gradiëntfilters en de daarbij mogelijk te gebruiken maskers 
voor rand-detectie. Wanneer een discontinuïteit wordt gedetecteerd dan wordt er aan de 
hand van een selectiecriterium bepaald of deze discontinuïteit aan een van de objecten in 
een beeld toebehoort. Het toebedelen aan de verschillende objecten in een beeld kan op 
basis van verschillende technieken, een aantal technieken staat beschreven in paragraaf 
2.2.1. Veel toegepaste technieken zijn vooral thresholding en het gebruik van één of meer 
randdetectoren. Deze technieken zijn goed toepasbaar wanneer we contrastrijke beelden 
hebben zonder storende schaduwpartijen, lichtreflecties of ruis . Het wordt moeilijker 
wanneer de beelden hier niet aan voldoen. Dit kan zijn doordat de aanwezige objecten in 
een beeld elkaar gedeeltelijk afdekken. Deze problematiek leidt tot het gebied van 
voorbewerken van beelden. Hierbij worden beelden zodanig bewerkt dat de aanwezige 
objecten in een beeld worden gereduceerd tot een meer onthullende vorm. Dit kan men 
onder andere doen met behulp van morfologische operaties en contourreconstructietech
nieken. 

2.3.1 Morfologische operaties 

De term morfologie is oorspronkelijk afkomstig uit de tak van de biologie, waarbij men 
de vorm van planten en dieren bestudeert. In de context van de digitale beeldbewerking 
doelt men op de studie die zich bezighoudt met het analyseren van objecten in een beeld. 
Morfologische operaties worden uitgevoerd op beelden waarop reeds de operatie threshol
ding is toegepast, men heeft hierbij dus te maken met binaire beelden. De mathematische 
bron van morfologie is gelegen in de verzamelingenleer. Morfologische operaties behoren 
tot de beeldextractietechnieken. Morfologische operaties worden veelal gebruikt als t.b.v. 
objectherkenning of objectidentificatie door het beeld te ontdoen van niet relevante 
informatie. 
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Erosie en dilatie 

De basis van veel morfologische operaties bestaat uit de processen erosie en dilatie. 
Onder erosie verstaat men het langs de randen afpellen van de in een beeld aanwezige 
objecten. Dit doet men door m.b.v. een masker zoals weergegeven in figuur 2.18 na te 
gaan of het centrumpixel één of meer buurpixels heeft die behoren tot de achtergrond. 
Als het beeld op de positie van het centrumpixel hieraan voldoet dan is de sommatie 
volgens vergelijking (2.13) kleiner of gelijk aan 7. De nieuwe waarde van het centrum
pixel wordt dan 0. 

18 

2.13 

Hierin zijn: 
ki = maskercoëfficiënten zoals weergegeven in het masker van figuur 2.18 
zi = waarden binair beeld, 0 of 1 

Bij de uitvoer is de definitie van de pixelomgeving van belang. Het masker in figuur 2.18 
is een voorbeeld van 8-voudige connectiviteit. In figuur 2.18 is tevens een voorbeeld van 
erosie met daarin enkele referentiepunten weergegeven. 

1 1 1 

1 0 1 

1 1 1 

Figuur 2.18 Erosie met een 3x3 masker met 8-voudige connectiviteit. 

Bij dilatie voegt men pixels, die eerst tot de achtergrond behoorden, toe aan de verschil
lende objecten in een beeld. Dit doet men door voor elk pixel m.b.v. een masker zoals 
weergegeven in figuur 2.18 na te gaan of het centrumpixel één of meer buurpixels heeft 
die toebehoren aan een object. Als het beeld op de positie van het centrumpixel hieraan 
voldoet dan is de sommatie volgens vergelijking (2.13) groter of gelijk aan 1. De nieuwe 
waarde van het centrumpixel wordt dan 1. In figuur 2.19 is een voorbeeld van dilatie 
weergegeven met een 3x3 masker en 8-voudige connectiviteit. In de figuur zijn enkele 
referentiepunten weergegeven. 
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Figuur 2. 19 Dilatie met een 3x3 masker met 8-voudige connectiviteit. 

Bij het uitvoeren van erosie of dilatie zoals deze zijn weergegeven in figuur 2.18 en 
2.19 wordt geen rekening gehouden met kritische verbindingen of eindpunten. Dit noemt 
men onvoorwaardelijk erosie en dilatie. Deze operaties kunnen met relatief eenvoudige 
algoritmen worden uitgevoerd. Kritische verbindingen en eindpunten kan men ook 
controleren m.b.v. maskers . In figuur 2.20 zijn twee voorbeelden gegeven, een voor een 
kritische verbinding en een voor een eindpunt. 

0 1 

0 1 

0 1 

0 0 

1 1 

0 0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Kritische 
verbinding 

Eindpunt 

Figuur 2.20 Voorbeeld van een masker voor een kritische verbinding en een eindpunt. 

Een bewerking waarbij wel randvoorwaarden worden gesteld bij het uitvoeren van erosie 
is skeletteren. Hieronder verstaat men herhaald eroderen van de in een beeld aanwezige 
objecten tot er slechts een skelet overblijft, bestaande uit één of meer elementen van 
slechts één pixeldikte. Het gebruik van maskers ter controle van kritische verbindingen en 
eindpunten tezamen met het proces eroderen geeft zo een nieuwe methode voor het 
bewerken van een beeld. 
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Closing en opening 

Combineren van onvoorwaardelijke erosie en dilatie met de methode van skeletteren leidt 
tot twee nieuwe beeldbewerkingstechnieken, namelijk closing en opening. Bij closing past 
men eerst een aantal malen dilatie toe alvorens men gaat skeletteren. Closing wordt 
toegepast om verdunningen of kleine onderbrekingen in een contour te dichten. Opening 
wordt toegepast om ongewenste versmallingen of onderbrekingen op te sporen. Hierbij 
maakt men gebruik van erosie alvorens men gaat skeletteren. In figuur 2.21 is een 
voorbeeld gegeven van opening en closing toegepast op een beeld van een elektrisch 
circuit. 

~ 
o~------ Origineel beeld 

~ I Beeld na closing 

·------ --'----- • dilatie + ske-letteren 

~ - - Beeld na opening 
}--- ----- • erosie + skeletteren 

Figuur 2.21 Voorbeeld van het toepassen van closing en opening. 

2.3.2 Contourreconstructie 

Zoals aan het begin van deze paragraaf werd vermeld verstaat men onder segmenteren 
het ontleden van een beeld in zijn samenstellende delen. Hiervoor gebruikt men technieken 
waarnee men pixels toebedeelt aan voor- of achtergrond of aan de verschillende objecten 
in een beeld. Eén van deze technieken is om de contour van een object uit een beeld te 
extraheren. Dit kan men bijvoorbeeld doen m.b.v. één of meer randdetectoren. Fouten 
kunnen optreden wanneer de contouren niet compleet zijn of als het resultaatbeeld van een 
randdetector nog andere stukken rand dan de gezochte contour bevat. Het reconstrueren 
van een contour, wanneer niet altijd duidelijk is welk randstuk behoort tot welk object, 
noemt men contourreconstructie. In figuur 2.22 is een voorbeeld gegeven waarbij de 
contour niet compleet is en er ook nog niet gewenste randstukken aanwezig zijn. 

Figuur 2.22 Randdetectie waarbij in resultaatbeeld de contour niet compleet is en tevens andere randstukken bevat. 
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Een methode om randstukken aan elkaar te hechten is om vanaf het einde van een 
randstuk te zoeken naar het uiteinde van het dichtstbijzijnde andere randstuk. Wanneer we 
vóórinformatie hebben over de vorm van de contour, kan dit als selectievoorwaarde 
worden meegenomen. Wanneer er veel randstukken aanwezig zijn die niet behoren tot de 
gezochte contour is deze methode niet betrouwbaar. 

Hough-transformatie 

Een andere contourreconstructie-methode is de zogenaamde Hough-transformatie 
[VLI92]. Deze methode onderzoekt of de aanwezige randstukken in een beeld wel of niet 
geometrisch correleren middels een transformatie naar een andere parameterruimte dan het 
x-y vlak. Zo kan bij een rechte lijn worden gekeken of de richtingscoëfficiënt (re) en de 
asafsnijding, behorende bij de verschillende randstukken, correleren, bij een cirkel kijkt 
men of vanuit een bepaald punt in het beeld de afstand naar de verschillende randstukken 
en de hoek tussen randstuk en verbindingslijn correleren. In figuur 2.23 is een voorbeeld 
weergegeven van een lijn en een cirkel. In deze figuur is in de parameterruimten, rc
asafsnijding vlak voor de lijn en straal-hoek vlak voor de cirkel, aangegeven welke 
randstukken nog behoren tot de gezochte contour m.b.v. een gestippelde cirkel. 
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Figuur 2.23 Controle geometrische co"elatie voor een lijn en cirkeL 

V oor die contouren die men kan uitdrukken met een relatief eenvoudige wiskundige 
vergelijking zoals een lijn en een cirkel komt deze methode het beste tot zijn recht. 
Wanneer men te maken heeft met objecten waarvan de exacte vorm bekend is maar die 
men niet kan weergeven met een wiskundige vergelijking, is men aangewezen op het 
gebruik van een referentiecontour. Het definiëren van een oriëntatie en een schaal voor een 
referentiecontour bepaalt een parameterruimte waarmee de vergelijking kan worden uitge
voerd. V ariatie van oriëntatie en schaal herhaalt men net zolang totdat er clustering 
optreedt in de parameterruimte. Het toepassen van een referentiecontour om zodoende een 
contour uit een beeld te extraheren noemt men de gegeneraliseerde Hough-transforma
tie. 
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Bij het onderzoek naar de toepasbaarheid van standaard beeldbewerkingstechnieken is 
gebruik gemaakt van grafische UNIX workstations en de Intel-X86 PC-omgeving. Hiertoe 
is allereerst een acquisitiestation in een Intel-X86 PC-omgeving gerealiseerd waarmee het 
mogelijk is om diverse soorten videosignalen te digitaliseren, te archiveren en (selectief) te 
representeren. Voor de koppeling van een grafisch UNIX workstation aan de Intel-X68-
omgeving is er binnen de afdeling Klinische Fysica in het St. Joseph Ziekenhuis een 
netwerk aanwezig. Via dit netwerk kunnen de vergaarde beelden overgedragen worden van 
het acquisitiestation naar het UNIX beeldbewerkingsplatform. Het bewerkingsgedeelte 
bestaat uit twee grafische UNIX workstations en de PC welke is gebruikt als basis voor 
het acquisitiestation. Eén workstation bevindt zich binnen de afdeling Klinische Fysica in 
het St. Joseph Ziekenhuis en één binnen de werkeenheid Klinisch Fysische Meettechnie
ken. 

3.2 Realisatie acquisitiestation 

3.2.1 Acquisitie videobeelden 

Zoals werd vermeld in hoofdstuk 1 gaat de aandacht bij het onderzoek uit naar de 
acquisitie en analyse van analoge videobeelden. Het hiertoe opgebouwde acquisitiestation 
bestaat uit een PC met daarin een insteekkaart, een framegrabber, welke analoge beelden 
omzet in digitale beelden de zgn. frames. Ter ondersteuning van de beeldacquisitie en de 
archivering is gebruik gemaakt van Ms-Windows software binnen de Intel-X86 PC
omgeving. Global Lab Image is gebruikt voor de acquisitie en Grapbics Workshop voor 
het representeren en eventueel converteren van de vergaarde beelden. 

Opbouw videosignalen 

Een videosignaal kan verkregen zijn uit verschillende bronnen. Zoals een echografie
apparaat of een endoscoop. Er bestaan een aantal videostandaarden. De verschillen tussen 
de standaarden bestaan uit de toegepaste beeld- en lijnfrequentie en de gebruikte voltage
schaal voor de opname. De beeldfrequentie is afhankelijk van de toepassing. Bij trage 
processen kan men volstaan met een lage beeldfrequentie om zodoende het proces reai
time te kunnen regelen. Bij snelle processen, zoals b.v. TV, moet men bij het toepassen 
van een hogere beeldfrequentie speciale maatregelen nemen om de door de camera 
geleverde beeldinformatie met voldoende snelheid te verwerken. De laagste frequentie 
waarbij geen al te hinderlijke flikkeringen optreden, ligt niet ver beneden de 50 Hz. De 
keuze van de beeldfrequentie staat in relatie tot de vereiste beeldresolutie voor video. De 
resolutie hangt op zijn beurt weer samen met de bandbreedte van het video-transmissieka
naaL Over het algemeen is deze gelimiteerd tot 7 MHz. De breedte-hoogte verhouding 
voor een videosignaal is over het algemeen 4/3, dit noemt men de aspect-ratio. 
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Wanneer men de beeldfrequentie fb noemt en de lijnfrequentie f1 dan geldt er voor een 
beeld welke is opgebouwd uit N lijnen: 

3.1 

Het aantal beeldpunten dat per seconde moet worden weergegeven bij een aspect ratio van 
4/3 bestaat dan uit: 

Beeldpunten = 
seconde 

3.2 

Uitgaande van een resolutie van 625 lijnen en een beeldfrequentie van 50 Hz kunnen we 
aantonen dat de benodigde bandbreedte te hoog uitpakt. Dit is de reden dat men is 
overgegaan op geïnterlineerde aftasting. Hierbij wordt het beeld, het zgn. frame, opge
bouwd uit twee rasters die elk de helft van het aantal beeldlijnen bevat. De lijnen van het 
ene raster vallen op het scherm precies tussen de lijnen van het nadere raster. Het ene 
raster bevat de lijnen met een even nummer en het andere raster bevat de lijnen met een 
oneven nummer. Hiermee wordt de beeldfrequentie tot de helft gereduceerd. In figuur 3.1 
is interliniëring weergegeven. 

Enkele videostandaarden die werken met verschillende beeld- en lijn frequentie zijn 
weergegeven in tabel 3.1. 

VIDEOSTANDAARD fb N fl 
[Hz] [lijnen] [kHz] 

SECAM (Sequentie[ à Mémoire) 50 819 20,475 

PAL (Phase Alternation Line) 50 625 15,625 

NTSC (National Television Standanls Committee) 59,939 525 15,734 

Tabel 3.1 Enkele videostandaarden met hun beeld- en lijnfrequentie en bijbehorend aantal lijnen. 
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Een videosignaal bestaat uit voltages die gegenereerd worden door het scannen van 
beeldinformatie tijdens een lijnscan. De helderheidsinformatie, aanwezig in dit videosig
naal, wordt gebruikt om de helderheid van de spot op het weergavescherm te moduleren. 
De intensiteit van de spot op het weergavescherm moet overeenkomen met het betreffende 
voltage in het videosignaal. Om een goede weergave en gelijkloop van aftastelectronica te 
garanderen worden met het videosignaal synchronisatiepulsen meegestuurd. Hierin 
onderscheiden we lijn- en rastersynchronisatiepulsen. Deze pulsen worden in het weerga
ve-apparaat gesplitst. Lijnsynchronisatie zorgt voor de horizontale afbuiging van de 
elektronenstraal in het weergave-apparaat; rastersynchronisatie daarentegen voor de 
verticale afbuiging. De rastersynchronisatie wordt door een complex van pulsen gestuurd. 
De moeilijkheid hierbij is dat vanwege de interlinïering de opeenvolgende rasters een 
halve lijn in startpositie verschillen. 

Aan het einde van een lijn of raster moet de straalstroom van het weergave-apparaat 
onderdrukt worden omdat er anders hinderlijke lijnen door het beeld gaan lopen. Dit 
noemt men terugslagonderdrukking. Hiervoor bevinden zich in het videosignaal pulsen, 
oftewel de voor- en de achterstoep. Ook bevat het signaal een aantal lijnen waarin geen 
video-informatie aanwezig is. Deze dienen om de rasterbasis tijd te geven opnieuw te 
starten. In figuur 3.2 is een videosignaal weergegeven met daarin synchronisatie- en 
wachtpulsen. 
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Figuur 3.2 Vuleosignaal met synchronisatie- en wachtpulsen. 
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3.2.2 Framegrabber 

De framegrabber die gebruikt is voor het digitaliseren van analoge videobeelden is 
geschikt voor zowel kleuren als zwart/wit beelden. Het resultaat van het digitaliseren van 
een kleurenbeeld is hierbij wel een zwart/wit gecodeerd beeld. De beelden worden 8-bit 
diep (256 grijswaarden) gecodeerd. Het aantal beelden dat men achtereenvolgens kan 
digitaliseren en opslaan is beperkt door het beschikbare geheugen op de framegrabber. 
De framegrabber bevat o.a. aansluitingen voor een externe trigger, externe klok en vier 
videokanalen. Een videosignaal dat men wil digitaliseren kan men aanvoeren op een van 
de vier videokanalen. Hierbij is het mogelijk om het moment van digitaliseren en de 
snelheid waarmee dit gebeurt te regelen m.b.v. de externe trigger en klok. De opties voor 
het digitaliseren en de opties voor het weergegeven zijn onafhankelijk ingestelbaar, 
hierdoor is het mogelijk om beelden in te lezen van een geïnterlinieerd apparaat en dit 
weer te geven op een niet-geïnterlinieerde VGA-monitor. 
Een één-monitor situatie is mogelijk m.b.v. een windows compatibele grafische adapter 
die aanwezig is op de framegrabber. De framegrabber produceert op deze manier 
windows m.b.v. de 34020 processor van Texas Instruments en kan deze samenvoegen met 
de ingelezen images. De samengevoegde beelden kunnen real-time worden weergegeven 
op één monitor. Gedigitaliseerde beelden kunnen zodoende direct op de PC-monitor 
afgebeeld worden waardoor de mobiliteit van het systeem wordt vergroot. De beperking 
van de grafische adapter, welke nodig is voor de één-monitor situatie, is een resolutie van 
640 X 480. In figuur 3.3 is de gebruikte framegrabber weergegeven, hierin zijn tevens 
enkele opties en display-mogelijkheden afgebeeld. 

VCR (RGB output) 

Externe - trigger 
klok 

Videosignaal 

VGA monitor 

Figuur 3.3 De gebruikte framegrabber en de nwgelijke opzet. 
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3.2.3 Global Lab Image 

De software voor het acquireren van de analoge videobeelden bestaat uit het pakket 
Global Lab Image versie 3.0. De software is van dezelfde fabrikant als die van de 
framegrabber. Het installeren van de software behorende bij de framegrabber en van 
Global Lab Image staat beschreven in een interne documentatie van de afdeling Klinische 
Fysica van het St. Joseph Ziekenhuis. Global Lab Image werkt met een combinatie van 
een windows-interface en een speciale beeldbewerkings toolbox. De opties binnen de 
tooibox zijn modulair te verkrijgen waardoor het mogelijk is om een eigen beeldbewer
kingspakket samen te stellen. De software beschikt verder over een open structuur. 
Hierdoor is het mogelijk om de verschillende functies binnen het pakket aan te sturen met 
behulp van een zgn. script-file. In een script-file kunnen de door de programmatuur van 
Global Lab Image geleverde functies en verder alle ansi-C functies worden gebruikt. Dit 
maakt het b.v. mogelijk om sequentieel beelden in te lezen, af te beelden en op disk op te 
slaan. Open houdt i.d.g. ook in dat het pakket enkele beeldformaten (TIFF, PCX en DT
IRIS) kan lezen en schrijven voor zowel de acquisitie als het bewerken. Het beeldformaat 
DT -IRIS is door de fabrikant zelf ontwikkeld. 

Het pakket bevat vcrder een aantal opties die het mogelijk maken om het videosignaal 
aan zowel de ingang als de uitgang te configureren. Als eerste is het mogelijk om bij het 
grabben reai-time het contrast en de helderheid aan te passen m.b.v. een grijswaarde
transformatie. Dit wordt uitgevoerd aan de ingang, voordat het gedigitaliseerde signaal 
wordt opgeslagen op disk. Voor de lijn- en rastersynchronisatie bestaan een aantal opties 
die het mogelijk maken om synchronisatie informatie toe te voegen aan het videosignaal 
of te negeren. Dit gebeurt in de vorm van een startwaarde en een limietwaarde. De 
startwaarde geeft aan vanaf welke positie binnen het signaal een synchronisatie-puls wordt 
verwacht. De limietwaarde geeft de positie binnen het signaal aan waar de framegrabber 
zelf een synchronisatie-puls toevoegt wanneer er op dat moment nog geen is gedetecteerd. 

Configuratie AID conversie 

De ND conversie die wordt uitgevoerd bij de digitalisatie is configureerbaar. Hierbij is 
het voltagebereik dat men wil converteren instelbaar. Dit is mogelijk m.b.v. een offset en 
een instelbare limiet, reference, voor het voltagebereik in het input-signaal dat men wil 
converteren. Bij het toevoegen van een offset bij de NO-conversie voegt men een 
positieve of negatieve verschuiving toe aan het inputsignaaL Door het verhogen/verlagen 
van de bovengrens bij de ND conversie converteert men een groter/kleiner voltagebereik 
op eenzelfde hoeveelheid bits. Verhogen/vcrlagen van de reference houdt in dat het 
contrast van het gedigitaliseerde beeld lager/hoger wordt. Met behulp van de offset en de 
reference is het dus mogelijk om de ND conversie te manipuleren. De schaling die men 
moet uitvoeren om een optimaal mogelijk conversic te krijgen is voor elk beeld anders. De 
schaling kan men bepalen door eerst een histogram te bepalen van het soort beeld dat men 
wil gaan digitaliseren. Hieruit bepaald men vervolgens de minimale en de maximale 
gedigitaliseerde grijswaarde aanwezig in het beeld. 
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Met behulp van de minimaal gedigitaliseerde grijswaarde en de offset is het mogelijk om 
met de grijswaardenverdeling van een beeld te schuiven. In een beeld waarin de grijs
waarden niet beginnen vanaf 0 is het mogelijk deze te verschuiven naar 0 door de offset te 
verlagen. Beelden waarbij zich veel informatie bevindt in de lage grijswaarden kan men 
perceptief opwaarderen door de offset te verhogen. Daardoor verschuift de grijswaarden
verdeling naar hogere grijswaarden. De maximaal gedigitaliseerde grijswaarde bepaalt 
uiteindelijk het dynamische bereik van de NO-conversie. In een beeld waar de meeste 
informatie zich in de lage grijswaarden bevindt, heeft het geen zin dat deel van het signaal 
te digitaliseren waar geen informatie aanwezig is. 

Het analyseren van beelden vraagt niet altijd om de aanwezigheid van alle grijswaarden. 
In paragraaf 2.1.2 werd reeds vermeld dat het menselijk visueel perceptief gezien maar 
ongeveer 140 grijswaarden kan onderscheiden. Het is. dus belangrijk binnen welk bereik 
zich de relevante beeldinformatie bevindt. Ter illustratie van de hierboven beschreven 
opties over de flexibiliteit van de NO-conversie volgt nu een voorbeeld. In figuur 3.4 zijn 
twee histogrammen van beelden van verschillende modaliteiten weergegeven; de eerste is 
van een echografiebeeld, de tweede van een MRI-beeld. 
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Figuur 3.4 Twee histogrammen van beelden verkregen middels verschillende modaliteiten. 

Bij het echografiebeeld, waarin de beeldinformatie zich bevindt in het gebied tussen 
grijswaarde 30 en 240, heeft het weinig effect als men het dynamische bereik gaat 
oprekken. In het echobeeld is het van belang dat de grijswaarden die de relevante 
informatie bevatten naar beter zichtbare grijswaarden worden geschoven. Dit kan men 
doen door de offset te verhogen. Men dient hierbij wel in de gaten te houden dat er geen 
grijswaarden worden weggedrukt door de beeldinformatie te ver door te schuiven. 
In het MRI -beeld is beeldinformatie aanwezig over het gehele bereik. Hierbij heeft het 
geen enkele zin om de verdeling te verschuiven of de bovengrens aan te passen. 
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Grafische bestandsformaten 

In paragraaf 2.1.2 werd reeds vermeld hoe een gedigitaliseerd beeld kan worden weerge
geven in de vorm van een matrix. Deze vorm voor het quantiseren van de ruimtelijke 
coördinaten en de amplitude is tevens bekend onder de naam rasterafbeelding of bitmap. 
Een tweede vorm voor het quantiseren van een beeld is mogelijk door het beeld op te 
delen in standaard geometrische vormen zoals b.v lijnen, cirkels en driehoeken die men 
aangeeft m.b.v. vectoren, dit zijn de zgn. vectorafbeeldingen. Bitmap representatie kan 
men toepassen op elk beeld omdat elk beeld op te delen is in een raster. Voor het 
toepassen van beeldbewerkingstechnieken is het noodzakelijk dat men werkt met rasteraf
beeldingen. Enkel bij rasterafbeeldingen is het mogelijk om een techniek op pixelniveau 
toe te passen. Vectorafbeeldingen worden veelal toegepast bij desktop-publishing 
programmatuur. 

Voor de opslag van beelddata kan gebruik worden gemaakt van vectoren of bitmap 
representatie maar nooit van beide tegelijk. De verschillende methoden maken gebruik van 
een grafisch beschrijvende taal (Graphics-Description Language), ook wel Page
description Languages, Display List of Metafiles genoemd. Deze files/lists maken gebruik 
van interpretatie programmatuur. Een metafile lijkt veel op een file-formaten zoals b.v. 
ASCII. Strikt genomen heeft de positie van een data-record in een file-formaat betekenis, 
bij een metalist is de positie van een data-record minder relevant. 

Opslag van beelddata met behulp van een metafile kan volgens twee methoden. Bij de 
eerste methode wordt alle informatie opgeslagen in één enkel bestand. Dit is aantrekkelijk 
vanuit het archivering-oogpunt omdat één bestand alle informatie bevat over een beeld. 
Daartegenover staan echter een aantal nadelen. Ten eerste moet een programma worden 
gebruikt om de pixel-informatie los te koppelen van de beschrijvende informatie. 
De pixel-informatie bevat hierbij de werkelijk beelddata, de beschrijvende informatie 
bevat o.a gegevens over breedte, hoogte en diepte van de beelden en b.v. de tijd, plaats en 
datum van aanmaak en eventuele bewerkingen. Vervolgens moet er een vaste hoeveelheid 
ruimte worden gereserveerd voor het beschrijvende gedeelte. Dit houdt in dat als de 
beschrijvende informatie wordt gewijzigd tevens alle pixel-informatie gelezen en opnieuw 
moet worden weggeschreven. Dit kan erg veel tijd kosten. De tweede methode gebruikt 
meerdere bestanden bij de opslag van een beeld. Het ene bestand bevat hierbij de pixel
informatie en de ander de beschrijvende informatie. Deze methode heeft enkele voordelen 
t.o.v. de eerste methode. De beschrijvende informatie kan worden weggeschreven in 
ASCII -formaat en kan dus direct worden bewerkt en eventueel worden geprint. De grootte 
van het beschrijvende bestand is niet gebonden aan een bepaalde waarde. Enkele bekende 
rasterformaten die gebruik maken van één file voor zowel beelddata als beeldinformatie 
zijn TIFF, PCX, GIF en RAS. In tabel 3.2 zijn enkele beeldstandaarden weergegeven met 
het maximaal aantal bits mogelijk voor het quantiseren van de amplitude. 
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Het quantiseren van een beeld levert een grote hoeveelheid data. Om deze hoeveelheid 
data terug te dringen bestaan er een aantal beeldcompressie-technieken. Met beeldcom
pressie wordt de hoeveelheid data benodigd voor het representeren van een beeld geredu
ceerd. De basis voor beeldcompressie ligt in het efficiënter coderen van de beelddata. 
Vanuit een mathematisch oogpunt gezien houdt dit in dat de 2D-matrix-array wordt 
getransformeerd naar een data-set die in de meest optimale situatie statistisch ongecorre
leerd is. Bij compressie maakt men onderscheidt tussen verliesvrije en niet-verliesvrije 
compressie. Bij niet-verliesvrije compressie wordt selectief een hoeveelheid data verwij
derd. Een compressie-transformatie wordt veelal toegepast voordat de data behorende bij 
een beeld wordt opgeslagen. Op een later tijdstip kan men de gereduceerde data terug
transformeren om zodoende het originele beeld of een benadering daarvan te reconstrue
ren. In tabel 3.2 zijn tevens twee formaten weergegeven waarbij het mogelijk is gebruik te 
maken van compressie, JPEG en MPEG. 

BEELDFORMAAT MAXIMALE 
DIEPTE 

TIFF (Tag Image File Format) 32-bit 

GIF ( Graphics Interchange Format) 8-bit 

PCX (Pc Paimbrush file) 24-bit 

RAS (Sun Raster file) 24-bit 

JPEG (Joint Pictltres Experts Group) altijd 8-bit 

MPEG (Moving Pictltres &perts Group) 24-bit 

Tabel 3.2 Enkele beeldformaten met de coderingsmogelijkheden. 

De programmatuur aanwezig binnen de Intel-X86 PC-omgeving voor de acquisitie en 
de programmatuur binnen de UNIX-omgeving voor bewerkingen ondersteunen een aantal 
verschillende beeldformaten. Het beeldformaat TIFF wordt door beide softwarepakketten 
ondersteunt. Bij het afstudeeronderzoek is gebruik gemaakt van het TIFF formaat om 
zodoende beelden die zijn gedigitaliseerd via het netwerk rechtstreeks over te zetten naar 
de bewerkingsomgeving. 
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3.3 Beeldbewerkingsomgeving 

Zoals in de inleiding van dit hoofdstuk werd vermeld is voor het onderzoek naar de 
beeldbewerkingsmogelijkheden gebruik gemaakt van zowel de Intel-X86 PC-omgeving en 
de grafische UNIX-omgeving. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het pakket Global Lab 
Image binnen de PC-omgeving en het pakket Scilimage binnen de grafische UNIX
omgeving. 

Scilimage is een flexibel image-processing pakket. SCIL staat voor Standard C 
lnterpretive Language. Scilimage is ontwikkeld als een wetenschappelijk produkt in een 
samenwerkingsverband tussen de Pattem Recognition Group en de Computer Systems 
Group van de UvA het 1NO instituut voor toegepaste fysica en de groep Section for 
Information Theory verbonden aan de Technische Universiteit van Delft. Het pakket 
bestaat standaard uit een tooibox welke ongeveer duizend beeldbewerkingsopties bevat. 
Een aantal principes welke de basis vormen voor een groot aantal opties binnen Scilimage 
staan beschreven in hoofdstuk 2. Het pakket bevat een open structuur, hierdoor is het 
mogelijk om zowel verschillende beeldformaten te lezen en te schrijven als eigen 
geschreven functies toe te voegen aan de too/box. Toevoegen van eigen functies of 
routines kan men doen in de vorm van macro's of ansi-C programma's. 

Scilimage is opgebouwd uit vier verschillende lagen. Allereerst zijn er de menu- en 
dialoogboxen (1) waarmee de gebruiker snel een effectieve selectie kan maken uit de 
gewenste opties. Met behulp van de command-line interpreter (2) is het mogelijk om 
iedere optie afzonderlijk of kleine routines zelf te typen. Ook is het mogelijk om eigen 
ansi-C functies te gebruiken met behulp van de C-interpreter (3). Deze functies kunnen 
bij gebruik on-line worden gecompileerd of worden toegevoegd aan de tooibox door het 
gehele pakket opnieuw te compileren. Zodoende kan men bij de uitvoer de maximale 
snelheid bereiken. Een verdere flexibele expansie van het pakket is mogelijk d.m.v. 
uitbreiding van de bibliotheek (4). Dit kan zijn door het toevoegen van een gebruikers
bibliotheek of door het koppelen (linken) van standaard en externe bibliotheken. In figuur 
3.5 staan de eerste drie niveaus weergegeven. De interface tussen de verschillende lagen 
wordt binnen Scilimage verzorgd door de Command Description Files. Hierin staan de 
menu-ingangen behorende bij de desbetreffende optie en de daarbij behorende parameters 
die in te stellen zijn via de dialoog boxen. Deze Command Description Files zijn niet 
gecodeerd zoals bij vele andere pakketten. Dit maakt het mogelijk om binnen de aanwezi
ge menustructuur de eigen inbreng eenvoudig te verwerken. De eigen functies kunnen op 
deze manier toegankelijk worden gemaakt op elk gewenst niveau door hen een ingang te 
verschaffen via de Command Description File. 

Binnen Scilimage is het mogelijk om functies toe te voegen aan de standaard toolbox. 
Vanwege de multi-user UNIX-omgeving kan het pakket user-defined worden toegepast. 
Hiertoe kunnen voor de verschillende users verschillende functies worden toegevoegd door 
het pakket voor de verschillendeusers opnieuw te compileren. Voor het aanmaken van een 
eigen versie van het pakket voor iedere nieuwe user van de multi-user UNIX-omgeving 
is een script-file geschreven. Deze script-file is beschreven in een interne documentatie 
van de afdeling Klinische Fysica van het St. Joseph Ziekenhuis te Veldhoven. 
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De programmatuur van Global Lab Image ondersteunt behalve een set opties voor het 
binnenhalen van enkele beeldstandarden ook enkele beeldbewerkingsfuncties. Het gebruik 
van Global Lab Image dient dus niet alleen voor de ondersteuning van de framegrabber. 
Enkele van de opties binnen Global Lab Image stemmen redelijk overeen met de beeldbe
werkingsfuncties van Scilimage op de grafische UNIX-workstations. Dit geeft de 
mogelijkheid tot een redelijke vergelijking tussen de Intel-X86 PC-omgeving en een 
grafische UNIX-omgeving. 

Figuur 3.5 Eerste drie lagen van Scilimage. 
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Hoofdstuk 4 Bewerking echografische 
opnamen hart 

4.1 Inleiding 
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In hoofdstuk 1 werd reeds vermeld dat het afstudeeronderzoek zich zal toespitsen op de 
analyse van echografische opnamen van het hart. Dit naar aanleiding van de vraagstelling 
vanuit de afdeling Cardiologie. Bij het uitvoeren van een hartfunctie-onderzoek binnen de 
afdeling Cardiologie heeft de non-invasieve techniek echografie een belangrijke diagnosti
sche rol opgeëist. Bij de uitvoer van het hartfunctie-onderzoek zijn een bepaling van de 
massa van de linkerventrikelwand en het uitvoeren van een dynamische studie met behulp 
van sequentiële echografische opnamen van het hart een belangrijk onderdeel. In het 
verleden zijn veel studies verricht naar de diagnostische waarde van de massa van de 
linkerventrikelwand. Hierbij is gebleken dat de massa van de linkerventrikelwand een 
goede indicator is voor de Cardiac Output van het hart en dat er een lineaire relatie 
bestaat tussen de massa van de linkerventrikelwand en de kans op het voorkomen van een 
hartaandoening met een dodelijke afloop [GER92]. De massa van de linkerventrikelwand 
is dus een belangrijke diagnostische parameter bij een hartfunctie-onderzoek. Er zijn 
verschillende methoden voor het kwantificeren van de massa van de linkerventrikelwand 
op basis van echocardiografische opnamen. Hierbij worden een aantal hartafmetingen 
bepaald uit de verschillende echocardiografische opnamen. Het betreft de volgende 
parameters: 
- IVS Intra Ventrikulair Scpturn 
- LV A W Linker-Ventrikel-Achter-Wand 
- L VlD Linker-Ventrikel Interne Diameter 
In figuur 4.1 zijn deze parameters afgebeeld in een doorsnijding van het hart. 

Ao 

RA LV 

Figuur 4.1 Een doorsnijding van het hart met daarin de verschillende afmetingen. 
LV = Linkerventrikel RV = Rechten1entrikel Ao = Aoarta 

LA = Linkeratrium RA = Rechteratrium 
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Tot op heden worden deze hartafmetingen direct aan het echo-apparaat bepaald. De 
reproduceerbaarbeid van deze metingen is afhankelijk van de objectiviteit van de medisch 
specialist en de mogelijkheid tot archivering van de gebruikte opnamen is beperkt tot een 
video-opname of een afdruk van de gebruikte opname. 

Vanuit de afdeling cardiologie bestaan nu vragen ten aanzien van de mogelijkheden tot 
het archiveren en bewerken van echografische opnamen voor zowel het uitvoeren van 
statische metingen als het uitvoeren van dynamische studies met sequentiële opnamen. Met 
de aanwezige acquisitie-omgeving zullen allereerst voor een aantal proefpersonen 
echocardiografische opnamen gedigitaliseerd en gearchiveerd worden. Met behulp van 
deze opnamen zal een vergelijk worden gemaakt tussen het uitvoeren van handmatige 
statische metingen en het uitvoeren van (semi-)automatische metingen van de verschillen
de hartafmetingen. Verder zal er gekeken worden wat de mogelijkheden zijn op het gebied 
van eventuele dynamische studies. 

Echocardiografie 

Echografie is een medische toepassing van ultrageluid. Geluid met een frequentie hoger 
dan 20 kHz noemt men ultrageluid. In de medische toepassing ligt het bereik over het 
algemeen tussen de 2 en 10 MHz. Bij echografie worden longitudinale golven uitgezonden 
in de richting van het te onderzoeken orgaan. De snelheid waarmee het geluid zich 
voortbeweegt is afhankelijk van de dichtheid en de elastische eigenschappen van het 
weefsel. Deze eigenschappen tezamen noemt men de akoestische impedantie. De hoeveel
heid geluid die wordt geabsorbeerd door het weefsel is afhankelijk van de akoestische 
impedantie en de frequentie van de geluidsgolf. Elke geluidsgolf die wordt uitgezonden 
doorloopt vele scheidingsvlakken van verschillende impedantie. Hierdoor ontstaat een serie 
echo's die terugkeren met tijdsintervallen die corresponderen met de diepte waar deze 
vandaan komen. Zo genereert elke golf een lijn van informatie die overeenkomt met de 
structuur waarlangs de golf zich voortplant. De maximale diepte vanwaar men de 
informatie nog verwerkt is afhankelijk van de anatomische structuur van het hart van de 
verschillende personen. Deze diepte wordt vastgelegd op het moment van meten. De 
weergave van een enkele lijn als functie van de tijd noemt men een M -mode opname, 
waarin M staat voor motion. De amplitude van elke echopuls wordt gecodeerd in een 
corresponderende grijswaarde. Het gebruik van meerdere gezichtslijnen leidt tot een 
ruimtelijk anatomisch beeld van de weefselstructuur. Het zo samengestelde beeld noemt 
men een B-mode opname. Hierin staat de B voor brightness. In figuur 4.2 staan een M
mode en een B-mode opname van het hart afgebeeld. 

Bij de eerste toepassing van de echografietechniek werd er enkel gebruik gemaakt van de 
M-mode opnamen. Tegenwoordig wordt de M-mode opname afgeleid uit een B-mode 
opname. Hierin selecteert men een gezichtslijn waarlangs men een M -mode weergave 
wenst. Metingen vanuit een M-mode opname die zijn geselecteerd vanuit een B-mode 
correleren goed met een M-mode opname die rechtstreeks zijn verkregen [SNI90]. 
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Tijd ------?> 

B-mode M-mode 

Figuur 4.2 Een M-mode en een B-mode echografie-opname van het hart. 

In de echocardiografie worden drie orthogonale vlakken gebruikt om de oriëntatie van 
het hart t.o.v het lichaam te beschrijven. De anatomische referentie voor de echocardio
grafische vlakken is de hoofdas van het hart zelf en niet die van het lichaam. De hoofdas 
van het hart is de lange-as van het linkerventrikeL In figuur 4.3 is de ligging van het hart 
in het lichaam alsmede de hoofdas van het hart weergegeven. Een opname in het vlak dat 
het hart snijdt van rugzijde naar buikzijde en parallel ligt aan de lange as van het 
linkerventrikel noemt men een lange-as opname. Hierbij wordt een variatie van ± 45 °0p 
het vlak nog steeds beschouwd als een lange-as opname. Een opname in het vlak dat het 
hart snijdt van rugzijde naar buikzijde en loodrecht staat op de lange-as van het linker
ventrikel noemt men een korte-as opname. Een opname in het vlak dat parallelloopt aan 
het rug- en buikvlak noemt men de vier-kamer-apicale-opname. In figuur 4.4 staan de 
genoemde vlakken weergegeven. 

Hoo fd-

RA LV 

Figuur 4.3 Ligging van het hart in het lichaam en de hoofdas van het hart. 



Bewerking echografische opnamen hart 35 

Figuur 4.4a Vlak mor lange-as opname bij echocardiografie. 

Figuur 4.4b Vlak voor korte-as opname bij echcardiografie. 

Figuur 4.4c Vlak voor 4-kamer opname bij echocardiografie. 
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Het uitvoeren van een succesvol echocardiografisch onderzoek vereist niet alleen kennis 
op het gebied van de ruimtelijke cardio-anatomie, maar ook kennis over de manier 
waarop men het beste de beelden kan verkrijgen. Vanwege de beperkingen die de met 
lucht gevulde longen en de bottenstructuur van de thorax opwerpen kunnen de vlakken 
voor echocardiografische opname slechts verkregen worden vanaf vier regionen van het 
lichaam. Deze regionen worden als volgt genoemd: 

1. Parasternaal 
2. Cardio apex 
3. Subcostaal 
4. Suprasternale inkeping 

: naast het sternum in de tussen-rib-ruimten. 
: in de tussen-rib-ruimte ter hoogte van de apex van het hart. 
: onder het sternum tussen de ribben. 
: inkeping aan de bovenzijde van het sternum. 

In figuur 4.5 staan deze regionen afgebeeld. 

Figuur 4.5 Posities vanwaar men echocardiografzsche opname kan uitvoeren. 

Vanuit iedere regio is het mogelijk om opnamen in twee van de drie echocardiografische 
vlakken te verkrijgen. Het vlak loodrecht op de richting van het geluidfront kan niet in 
beeld gebracht worden. 
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4.2 Gebruikte methoden en resultaten 

Het onderzoek naar de bewerkingsmogelijkheden van echografische opnamen van het 
hart is uitgevoerd aan de hand van een set van opnamen verkregen bij tien verschillende 
proefpersonen zonder medische indicatie. Met behulp van deze opnamen is een vergelijk 
gemaakt tussen het uitvoeren van handmatige statische metingen en het uitvoeren van 
(semi-)automatische metingen van de verschillende hartafmetingen. Het doel hierbij was 
het samenstellen en evalueren van de benodigde beeldbewerkingsstappen die nodig zijn 
voor het extraheren van de verschillende hartparameters uit M- en B-mode opnamen, 
zoals IVS, LV A W en L VlD. Het extraheren van deze parameters kan via verschillende 
methoden. 

4.2.1 De Penn-Cube methode 
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Een nauwkeurige echocardiografische methode komt voort uit de systematische analyse 
van de relatie tussen antemortem-linkerventrikel-echo-opname en postmortem 
anatomische massa bepaling. Devereux [DEV77] heeft hiertoe acht verschillende echocar
diografische analyse-methoden voor het bepalen van de linkerventrikelmassa vergeleken 
met anatomische metingen van de linkerventrikelmassa. Dit heeft uiteindelijk geleid tot 
een empirische relatie tussen de massa van het linkerventrikel en de hartparameters IVS, 
LVAW en LVID. Hierbij wordt gebruik gemaakt van zogenaamde Penn-metingen in M
mode beelden in combinatie met de zogenaamde Cube-geometrie. Bij Penn-metingen 
worden echo's afkomstig van de scheidingsvlakken RV-IVS en IVS-LV weggelaten bij de 
berekening van de dikte van het IVS. Ook bij de bepaling van de LV A W worden de 
echo's afkomstig van de scheidingsvlakken LV-LV A W en LV A W-Hartzak weggelaten. 
Dit houdt wel in dat bij de meting van de L VlD zowel de binnenrand van het septurn als 
de binnenrand van de achterwand wordt meegenomen. Bij de Cube-geometrie wordt het 
linkerventrikel beschreven als een ellipsoïde met een korte-as van LVID/2 en een lange
as van LVID [DEV77]. In figuur 4.6 zijn Penn-metingen en de Cube-geometrie weerge
geven. 

Standaard 
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Figuur 4.6 Penn-metingen weergegeven in een M-mode beeld en de toegepaste Cube-geometrie. 

Een schatting van het volume van de linkerventrikelwand kan verkregen worden door het 
volume van het linker-ventrikel inclusief de achterwand en het septurn te verminderen met 
die van het ventrikel alleen. 
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Dit geeft een massa voor de linkerventrikelwand van: 

Hierin is: 
LVWmassa 
LVV, 
LVVi 

Pmyo 

LVW lft4Ua = Pmyocard * [LVV, - LVV,] [g] 

= massa linkerventrikelwand 
= volume linkerventrikel inclusief achterwand en septurn 
= volume linkerventrikel zonder achterwand en septurn 
= myocardilae dichtheid = dichtheid spierweefsel hart, -1,05 [glml] 
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4.1 

Voor het volume van de ellipsoïden geldt nu met de korte-as (LVID/2) en lange-as LVID 
[DEV77]: 

LW; = ~1t ( L~Dr LVID = 1.047(LVID)3 

LW, ::: l.047(LVID + IVS + LVAW)3 

Substitutie van (4.2) in (4.1) levert nu: 

[ml] 
4.2 

[ml] 

LVW"UISSa, Penn-Cube ::: 1.099*[(LVID + IVS + LVAW)3 
- (LVID)3

] [g] 4.3 

Uit een vergelijk met de anatomische bevindingen kwam men tot de volgende relatie 
tussen de theoretische massa en de anatomische massa [DEV77]: 

L VW maçsa a1UJtomisch s 0.95 L VW n~aSSa,Pe/111-Cube - 13,6 [g] 

LVWmassa anatomisch e l,044*[(LVID + IVS + LVA JV)3 
- (LVID)3

] - 13,6 [g) 

Onderzoek analyse mogelijkheden 

4.4 

Om te onderzoeken of het mogelijk is om door het bewerken van echografische opnamen 
van het hart de massa van de linkerventrikelwand te bepalen volgens de Penn-Cube 
methode moet men dus de afmetingen van het IVS, de LV A W en de L VID bepalen. Het 
bepalen van deze afmetingen dient te worden uitgevoerd tijdens de diastole fase van de 
hartcyclus. In de M -mode opnamen die gebruikt zijn bij het onderzoek bevindt zich tevens 
een ECG-signaal. De R-top van een ECG-signaal is redelijkerwijs een indicator voor het 
diastolische traject. In figuur 4.7 is een standaard ECG-signaal weergegeven. Het 
uiteindelijk bepalen van de verschillende parameters is een combinatie van handmatig 
invoeren van de benodigde startwaarden en het automatische uitvoeren van de verschillen
de bewerkingsstappen. De startwaarden bestaan uit de plaats van deR-top van het ECG
signaal en de diepte die gehanteerd is bij het uitvoeren van de echografische opnamen. 
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R-top 

Figuur 4. 7 Standaard ECG-signaal, deze bevindt zich tevens in een M- en B-mode opname. 

Als eerste is er gezocht naar een protocol dat leidt tot een juiste kwantificering van het 
intra ventrikulair septurn (IVS). In een M -mode opname, waarbij de gezichtslijn is 
geselecteerd uit een lang-as B-mode opname, is de ligging van het IVS afhankelijk van 
de anatomische structuur van het hart van de proefpersoon. De onderlinge verschillen 
komen als eerste naar voren door de diepte, welke is gebruikt bij de echo-opname. Aan de 
hand van deze diepte is het mogelijk een gebied in het M -mode beeld te selecteren 
waarbinnen het IVS zich redelijkerwijs bevindt. Voordat het selecteren van dit gebied 
plaatsvindt worden eerst een aantal algemene bewerkingsstappen uitgevoerd die verdere 
bewerking van een M -mode beeld beter mogelijk maken. Deze bewerkingen bestaan uit 
contrastenhancement, verwijderen van kleine objecten in het beeld en thresholding. De 
kromming van de s-curve voor contrastverhoging, de threshold-waarde en de maximale 
grootte voor de verschillende objecten zijn empirisch bepaald zodanig dat bij toepassen 
van de genoemde technieken op iedere opname uit de totale set redelijkerwijs eenzelfde 
effect optreedt. Het resultaat van deze bewerkingen op een opname staat weergegeven in 
figuur 4.8 a t/m d. Als gevolg van het uitvoeren van de threshold-transformatie wordt er 
verder gewerkt met een binair-beeld. In figuur 4.8e is het geselecteerde deel van het IVS 
afgebeeld. Voordat men kan overgaan tot het bepalen van de afmeting van het IVS is het 
van belang dat de beeldinformatie van het IVS homogeen van samenstelling is. Dit houdt 
in dat de beeldinformatie van het IVS opgebouwd moet zijn uit één geheel. Hiertoe wordt 
m.b.v. de Prewitt-randdetector eerst een omhullende van het object samengesteld, zie 
figuur 4.8f. De . omhullende van het object wordt toegevoegd aan het originele contour, zie 
figuur 4.8g. Vervolgens worden alle combinaties van twee objectpixels die een afstand 
hebben van kleiner of gelijk 5 pixels verbonden door een rechte lijn. Als een achtergrond
pixel zich bevindt op een van deze lijnen dan wordt deze toegevoegd aan de voorgrond. 
zie figuur 4.8h. Deze operatie vult in een object alle gaten die kleiner zijn dan 5 pixels in 
doorsnede. De contour van het object wordt hierbij tevens vloeiender doordat oneffen
heden met een lengte kleiner dan 5 pixels volledig verdwijnen. Voor het toevoegen van 
een omhullende (figuur 4.8f) wordt gecorrigeerd door het eenmaal uitvoeren van onvoor
waardelijke erosie (zie paragraaf 2.3.1), zie figuur 4.8i. Tussentijds wordt een controle 
uitgevoerd door de contour van het zo verkregen object terug te plaatsen in het originele 
beeld (4.8a), zie figuur 4.8j. In figuur 4.8j is hierbij de afbeelding vergroot afgebeeld om 
zodoende het verloop van de contour in het originele beeld goed te kunnen waarnemen. 
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Het bepalen van de afmeting volgt nu door het uitvoeren van onvoorwaardelijke erosie, 
waarbij het object van het IVS wordt afgepeld, zie figuur 4.8 k t/m m. De afmeting wordt 
uiteindelijke slechts op één plaats bepaald. Hierbij is aangenomen dat de afmeting van een 
object (het aantal pixels dik) op een bepaalde plaats overeenkomt met tweemaal het aantal 
keren dat onvoorwaardelijke erosie wordt toegepast voordat het object op de gekozen 
plaats volledig is verdwenen. Het aantal malen erosie moet nu nog gekoppeld worden aan 
een stop-criterium. Het stop-criterium bekijkt of er nog pixels aanwezig zijn op de plaats 
waar men de dikte van het IVS wil gaan bepalen. Het stop-criterium bestaat uit een 
verticale lijn ter hoogte van een willekeurig gekozen R-top in het M-mode beeld. Deze 
lijn is het resultaat van een and-functie van twee binaire beelden. Het ene beeld bevat een 
verticale lijn over de gehele hoogte van het beeld ter hoogte van de R-top en het andere 
beeld bevat het geselecteerde object (IVS). Deze and-operatie wordt na iedere erosie-stap 
uitgevoerd om zodoende te controleren of er nog pixels aanwezig zijn op de plaats waar 
men de meting uitvoert. 

a) Origineel beeld b) Contrast-enhancement c) Thresholding 

e) Uitgeselecteerde deel IVS 

d) Verwijderen kleine objecten 

g) Origineel object plus randdetectie (e+f) 

h) Toevoegen achtergrondpixels 

i(. t .?j 

i) Correctie voor toevoegen randen 
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j) Terugkoppelen contour 
van i) in a) 
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k) 

l) 

m) - -- -...... . . 

k) t/m m) Afpellen van het object 

Figuur 4.8 De opeenvolgende stappen van het IVS-protocol. 

Het bepalen van de dikte van de linkerventrikelachterwand (LV A W) via een M -mode 
opname werkt in grote lijnen hetzelfde als het bepalen van de dikte van het IVS. Het grote 
verschil bevindt zich in de aanwezige grijswaarden binnen het betreffende object. De 
aanwezige grijswaarden van het IVS in de M -mode opnamen voor alle proefpersonen zijn 
over het algemeen veel hoger dan die van de achtergrond in het beeld. Voor de LV A W 
daarentegen zijn de verschillen tussen object- en achtergrondgrijswaarden afhankelijk van 
de verschillende proefpersonen. In figuur 4.9 zijn twee opnamen gegeven waarin duidelijk 
te zien is welke contrastverschillen er kunnen optreden. Deze verschillen maken het 
moeilijker om een protocol samen te stellen die voldoet voor alle proefpersonen. 

Figuur 4.9 Twee M-mode opnamen met grote verschillen tussen object- en achtergrondgrijswaarden. 

Om storende effecten, die kunnen optreden door de kleine verschillen in object- en 
achtergrondgrijswaarden bij de bepaling van de dikte van de LV A W, te voorkomen is 
thresholding uitgevoerd met als threshold-waarde de achtergrondgrijswaarde van het 
input-beeld, zie figuur 4.11b. Dit in tegenstelling tot de bepaling van de dikte van het IVS 
waarbij een combinatie van contrast-enhancement en thresholding werd toegepast die 
empirisch was bepaald. Om de onderkant van de LV A W aan te geven worden de pixels 
die behoren bij het hartzakje eerst geselecteerd en verwijderd d.m.v. thresholding, zie 
figuur 4.lla. Dit is mogelijk vanwege de hoge grijswaarden in de echografische opnamen 
die behoren tot het hartzakje, zie figuur 4.10. 
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Ook kunnen er fouten optreden wanneer objecten in het input-beeld die het gevolg zijn 
van de beweging van de hartkleppen een geheel vom1en met het object van de LVAW. In 
figuur 4.10 zijn deze objecten aangegeven in een M-mode opname. 

Objecten a.g.v. beweging hartkleppen 

Hartzakje 

Figuur 4.10 M-mode opname, daarin aangegeven het hartzakje en objecten die het gevolg zijn van hartklepbewegingen. 

Om er voor te zorgen dat het contact tussen het object van de LV A W en de objecten die 
het gevolg zijn van de beweging van de hartkleppen wordt verbroken is onvoorwaardelijke 
erosie uitgevoerd, zie figuur 4.1lc. Na het verwijderen van de kleinere objecten in het 
beeld wordt onvoorwaardelijk dilatie uitgevoerd om te corrigeren voor de toegepaste 
erosie, zie figuur 4.1ld. 

Figuur 4.11 a en b Verwijderen pixels hartzak en thresholding met als tlzreslwld-waarde de achtergrondgrijswaarde. 

Figuur 4.11 c en d Erosie, verwijderen kleine objecten en dilatie. 

Het selecteren van de LV A W, het terugkoppelen van de contour ter controle en het 
afpellen van het object gebeurt op dezelfde wijze als bij het IVS. 
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De methode voor het bepalen van de linkerventrikel interne diameter (LVID) bestaat in 
eerste instantie uit het selecteren van zowel de LV A W en het IVS zoals hierboven staat 
beschreven, zie figuur 4.12. 

Figuur 4.12 Selecteren JliS en LVAW voor de bepaling van de LVID. 

In tegenstelling tot de technieken die zijn toegepast bij het schatten van de dikte van het 
IVS en de LV A W is bij het bepalen van de LVID gebruik gemaakt van onvoorwaardelijk 
dilatie. In figuur 4.13 is weergegeven hoe door het toepassen van onvoorwaardelijke 
dilatie de objecten van het IVS en de LV A W gebruikt kunnen worden om tot een 
relevante maatgeving van de LVID te komen. De arcering rondom de objecten is het 
resultaat van enkele malen dilatie. In figuur 4.14 is het resultaat van 5 maal onvoorwaar
delijke dilatie toegepast op de geselecteerde objecten van figuur 4.12 weergegeven. 

Figuur 4.13 Bepaling LVID m.b.v. de objecten van het JliS en de LVAW en het proces dilatie. 

Figuur 4.14 Resultaat 5 maal onvoorwaardelijke dilatie op de objecten van figuur 4.12. 
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Resultaten 

De bewerkingen op de echobeelden zijn uitgevoerd m.b.v. het pakket Scilimage, zie 
paragraaf 3.3. Hiermee zijn procedures geschreven in de vorm van een script-file voor de 
bepaling van de dikte van het IVS, de LVAW en de LVID. Handmatige meting zijn 
uitgevoerd met het pakket Global Lab Image op het acquisitiestation, zie paragraaf 3.2.3. 
Dit pakket bevat een optie waarmee het mogelijk is om interactief de pixelafstand te 
meten en deze vervolgens te calibreren om zodoende tot een relevante maatgeving te 
komen. De handmatige metingen zijn genomen als referentie. Een vergelijking is uitge
voerd aan de hand van een tweetal metingen ter hoogte van twee R-toppen van het ECG
signaal. De plaats van deze toppen zijn op voorhand gekozen. Een overzicht van de 
uitgevoerde metingen voor het IVS staat in tabel 4.1. In figuur 4.15 staat een grafische 
weergave van de resultaten voor het IVS, een meting ter plaatse van R-top 1 is aangege
ven met index a, R-top 2 met de index b. Bij één proefpersoon was een tweetal metingen 
van het IVS niet mogelijk, dit is aangegeven met een stippellijn. In dit geval door 
storingen in het ECG-signaal waardoor het niet mogelijk was om in het gedigitaliseerde 
beeld twee duidelijke R-toppen te bepalen. Een overzicht van de uitgevoerde metingen 
voor de LV A W staat in tabel 4.2. Een grafische weergave van de resultaten staat in figuur 
4.16. Bij een tweetal proefpersonen was het niet mogelijk om met de samengestelde 
procedure (semi-)automatisch de dikte van de LVA W vast te stellen, dit was het gevolg 
van een dusdanig klein verschil tussen achtergrondgrijswaarde en objectgrijswaarde in 
combinatie met het sterk samenvallen van het object van de LV A W en de objecten als 
gevolg van de hartklepbewegingen. Bij deze proefpersonen is tevens geen handmatige 
meting uitgevoerd. In tabel 4.3 staat een overzicht van de uitgevoerde metingen voor de 
LVID. In deze tabel is tevens bij twee proefpersonen geen resultaat gegeven omdat het 
bepalen van de LVID in eerste instantie bestond uit het combineren van het object van het 
IVS en dat van de LVAW. In figuur 4.17 zijn de resultaten hiervan grafisch weergegeven. 
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Figuur 4.15 Handmatig versus (semi-)automatisch bij de bepaling van de dikte van het JVS. 
• = Handmatig , • = (semi-)automatisch 
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Handmatig 

IVSR-top 1 

IVSR-too 2 
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Proefpersoon 

#1 #2 #3 #4 #5 

0.931 [cm] 1.038 0.981 1.096 1.289 

1.003 0.923 ---- 1.038 1.146 

0.72 1.04 0.86 1.04 1.29 

1.00 0.92 ---- 1.04 1.15 

#6 #7 #8 #9 #10 

0.860 0.808 1.146 1.433 1.003 

0.860 0.865 1.146 1.433 1.075 

0.86 0.81 1.15 1.43 1.15 

0.86 0.92 1.15 1.43 1.15 
Tabel 4.1 De resultaten van de /VS-metingen, handmatig versus (semi-)automatisch. 
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Figuur 4.16 Handmatig versus (semi-)automatisch bij de bepaling van de dikte van de LVAW. 
• =Handmatig, • = (semi-)automatisch 
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Proefpersoon 

#1 #2 #3 #4 #5 

1.146 [cm] 1.038 0.923 0.865 1.433 

1.074 0.807 ---- 0.750 1.361 

1.14 1.03 0.80 0.92 1.43 

1.14 0.80 ---- 0.80 1.28 

#6 #7 #8 #9 #10 

0.788 0.865 1.074 ---- ----

0.788 0.865 0.931 ---- ----

0.81 1.03 1.14 ---- ----

0.71 0.92 1.00 ---- ----
Tabel 4.2 De resultaten van de de LVAW-metingen, handmatig versriS (semi-)automatisch. 

5.6 

5.4 • 

5.2 

5 • 

I 
l 

• 
4.8 

• 

4.6 ! I I 
4.4 

la 2a 3 4b Sb 6b 7b 8b 

lb 2b 4a Sa 6a 7a 8a 

Proefpersoon 

Figuur 4.17 Handmatig versliS (semi-)automatisch bij de bepaling van de afmeting van de LVID. 
• =Handmatig, ,. = (semi-)automatisch 
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#1 #2 #3 #4 #5 

Handmatig 

LVIDR-top 1 5.444 [cm] 5.135 4.500 4.615 4.728 

LVIDR-top2 5.444 4.558 ---- 4.500 4.871 

Automatisch 

LVIDR-top 1 5.44 5.08 4.62 4.85 4.73 

LVIDR-top2 5.44 4.62 ---- 4.50 4.87 

#6 #7 #8 #9 #10 

Handmatig 

LVIDR-top 1 4.585 5.019 4.585 ---- ----

LVIDR-top 2 5.014 5.019 4.585 ---- ----

Automatisch 

LVIDR-top 1 4.44 4.85 4.58 ---- ----

LVIDR-top2 5.01 4.50 4.58 ---- ----

Tabel 4.3 De resultaten van de LVID-metingen, handmatig versus semi-automatisch. 

Uit een analyse van de gevonden resultaten kan men concluderen dat een verhouding 
tussen goed en slecht overeenkomende metingen verschilt voor de bepaling van het IVS, 
de LV A W en de LVID. Wanneer men een meting die binnen een tolerantie van ± 1 mm 
valt van de gehanteerde referentie als goed beschouwd dan zijn de verhoudingen als volgt: 
IVS: 17 : 3 (goed : slecht); 
LVAW: 14: 6; 
LVID: 11: 9. 

Het optreden van een foutieve meting kan het gevolg zijn van meerdere factoren. Als 
eerste kunnen er fouten optreden als gevolg van het selecteren van het IVS of de LVAW. 
Hierbij is het mogelijk dat verschillende objecten verkeerd worden toebedeeld aan het IVS 
of de LVAW. Voor de gehanteerde set van opnamen van de tien proefpersonen was hierbij 
slechts tweemaal sprake bij het selecteren van de LV A W. Het selecteren van de verschil
lende objecten is een proces dat men niet 100 % kan optimaliseren omdat men op 
voorhand niet bekend is met de anatomische structuur van het hart van de verschillende 
personen. Een tweede fout wordt geïntroduceerd door de aanname dat de afmeting van een 
object overeenkomt met tweemaal het aantal stappen erosie of dilatie dat is toegepast 
voordat het aantal pixels op de plaats waar men de meting uitvoert gelijk is aan nul. 
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De fout die kan optreden als gevolg van deze aanname in het toegepaste algoritme kan 
wordt weergeven in figuur 4.18. In de linker figuur staat een object afgebeeld dat reeds 
voor het grootste deel is afgepeld. Bij het toepassen van nog één erosie-stap met een 3x3 
masker met 8-voudige connectiviteit zal het object volledig verdwijnen. Een meting ter 
plaatse van x1 geeft een fout van één pixel te veel in de uiteindelijk maat, ter plaatse x2 

zal geen fout optreden terwijl ter plaatse van x3 een fout van één pixel te weinig zal 
ontstaan. In de rechter figuur is een object weergegeven met daar omheen het resultaat van 
twee stappen onvoorwaardelijk dilatie met een 3x3 masker met 8-voudige connectiviteit. 
Hierbij treedt bij een meting ter plaatse x1 geen fout op, een meting ter plaatse x2 geeft 
een fout van één pixel te weinig en een meting ter plaatse x3 geeft reeds een fout van twee 
pixels te weinig. 

Figuur 4.18 Fout door aanname dat maatgeving evenredig is met tweemaal het aantal malen erosie of di/atie. 

Bij het uitvoeren van de metingen van de LVID is reeds rekening gehouden met de fout 
die kan optreden bij het uitvoeren van onvoorwaardelijk dilatie. Hiertoe wordt geen dilatie 
uitgevoerd met de volledige objecten van het IVS en de LV A W maar slechts met één lijn 
uit beide objecten. Deze lijnen worden verkregen door een and-operatie van twee binaire 
beelden, het ene beeld bevat de geselecteerde objecten van het IVS en LV A W en het 
ander beeld bevat een verticale lijn ter hoogte van een R-top. In figuur 4.19a is deze and
functie weergegeven . 

.... 

Figuur 4.19a Selecteren één lijn uit beide objecten. 
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Het uitvoeren van tweemaal onvoorwaardelijke dilatie met de geselecteerde lijnstukken is 
afgebeeld in figuur 4.19b, hierin is slechts een deel van het totale beeld weergegeven. 

1 x di la tie -\~:::J:::::t~ 
2 x dilatie--~~3=~ 

Figuur 4.19b Het uitvoeren van tweemaal onvoorwaardelijke dilatie. 

4.2.2 De afgeknotte ellips methode 

Een methode die ook veel wordt toegepast bij echocardiografische massabepaling van de 
linkereventrikelwand is die van de afgeknotte ellipsmethode. Het hierbij gehanteerde 
algoritme staat bekend als de Truncated Ellipsoïd methode en wordt beschreven door 
Schiller [SCH83]. Voor het bepalen van relevante hartafmetingen wordt bij de uitvoer 
gebruik gemaakt van twee B -mode opnamen. In het algoritme wordt het linkerventrikel 
benaderd door een ellipsoïde. Hierbij wordt een cirkel genomen als benadering voor de 
korte-as opname en een afgeknotte ellips voor de lange-as opname. In figuur 4.20 zijn de 
benaderingen weergegeven met daarin de volgende parameters: 

t = wanddikte linkerventrikel 
b = halve korte-as 
d = kortste deel hoofdas 
a = langste deel hoofdas 

A1 = oppervlak buitenste contour korte-as opname 
.Az = oppervlak binnenste contour korte-as opname 
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Figuur 4.20 De ellipsoïde-benadering in de korte - en lange-as opname voor het linkerventrikel. 

Uit de korte-as opname wordt de dikte t van het linkerventrikel bepaald. Het totale 
volume wordt uiteindelijk bepaald door middel van integratie van de algemene vergelij
king van een ellips welke is verschoven over een afstand a ( 4.5). In figuur 4.21 is de 
bijbehorende geometrie weergegeven. 

(x - a)l + yl [ (x a)ll 
al b2 = 1 --> b2 1 - :2 = yl 

4.5 

Figuur 4.21 Geometrie behorende bij de algemene vergelijking van een ellips. 

De massa van de linkerventrikelwand wordt nu vastgelegd door het verschil tussen 
volumina te bepalen en dit te vermenigvuldigd met de dichtheid van het myocard. 
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In vergelijking 4.6 staat weergegeven hoe de verschillende parameters zijn gebruikt. Hierin 
is b'(x) de lopende variabele en zijn a,b,d en t de constanten verkregen uit de twee B
mode opnamen. 

a+d+t a+d 

V = f 1t (b· + t)2 dx - f 1t (bl dx 
0 0 

Volgens (4.5) is (b·)' te schrijven als b2 
[ I 

zodat V als volgt te schrijven is: 

V = J 1t(b + t)2 1 - (x - d) dx 
a+d+t [ 2] 

o (a + t)2 

(x - d)2] 
a2 

V= 1t(b + t)2 
[
2
3

Ca+t) + d- d
3 

] - 1tb2 [~a + d- d
3

] 
3(a+t)2 3 3a2 

4.6 

Voor de afgeknotte ellipsmethode is enkel gekeken naar wat de eventuele problemen 
zouden kunnen zijn bij het opstellen van een protocol voor het schatten van de ellipsafme
tingen. 

Bij de afgeknotte ellips methode zijn de schattingen van a en d afhankelijk van de plaats 
waar men b heeft bepaald. De keuze van waar men b schat is dus bepalend voor de rest 
van de methode. Het schatten van b uit een lange-as B-mode kan men uitvoeren m.b.v. 
onvoorwaardelijke dilatie. Hiertoe moet men eerst de objecten van het IVS en de LV A W 
selecteren in een lange-as B-mode opname. Dit doet men wederom door achtereenvolgens 
de pixels behorende bij het hartzakje te verwijderen, zie figuur 4.22b, thresholding met 
threshold-waarde de achtegrondgrijswaarde uit te voeren, zie figuur 4.22c, en als laatste 
de objecten te selecteren met behulp van de diepte die is gebruikt bij het realiseren van de 
opname, zie figuur 4.22d. Verondersteld is dat de afmeting b overeenkomt met tweemaal 
het aantal stappen onvoorwaardelijk dilatie dat men moet toepassen om de objecten elkaar 
te laten naderen op de plaats waar men de afmeting wil weten. In figuur 4.22e t/m h is het 
toepassen van onvoorwaardelijke dilatie met de objecten van het IVS en de LV A W 
weergegeven. Hierin is duidelijk waarneembaar dat de objecten in eerste instantie een hoek 
0 maken met de x-as. De hoek neemt af naarmate het aantal stappen dilatie toeneemt. 
Hierdoor introduceert men, afhankelijk van de hoek 0 en de kromming van het object, een 
meetfout. 
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Bij de analyse van de resultaten van paragraaf 4.2.1 werd reeds gesproken over de fout die 
ontstaat door de veronderstelling dat tweemaal het benodigde aantal stappen dilatie 
overeenkomt met het aantal pixels voor de afmeting. Hierbij werd reeds geadviseerd om 
de dilatie niet uit te voeren met de volledige objecten maar met enkel één lijn uit beide 
objecten. Het verschil met de afgeknotte ellipsmethode is de gebruikte opname. Bij de 
Penn-Cube methode geeft het selecteren van enkel één lijn uit beide objecten in een M
mode opname geen verschil in anatomische positie. Een M -mode opname is namelijk een 
weergave van één enkele lijn als functie van de tijd. Het gebruik van slechts één lijn uit 
beide objecten uit een B -mode opname legt de rest van de meetprocedure vast omdat de 
schattingen van a en d afhankelijk zijn van de positie waar men b heeft bepaald. 

Het schatten van a en d vergt vervolgens moeilijkheden omdat niet in iedere lange-as 
B-mode opname de volledige contour van het linkerventrikel waarneembaar is. Dit is 
afhankelijk van de fase van de hartcyclus. In figuur 4.23 zijn twee opnamen op verschil
lende tijdstippen tijdens de hartcyclus afgebeeld. 

a) Origineel beeld b) Verwijderen hartzakje 

c) 17tresholding met achtergrondgrijswaarde d) Selecteren objecten IVS en LV A W 
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e) f) 

g) h) 

Figuur 4.22 De opeenvolgende stappen voor het bepalen van de afmeting b . 

Figuur 4.23 Lange-as B-mode opnamen op verschillende tijdstippen van de hartcyclus. 
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4.2.3 De Overlay methode 

Een derde mogelijkheid voor het bepalen van de karakteristieke maten van een ellipso
ïde, die men als benadering neemt voor het linkerventrikel, is d.m.v. het bepalen van de 
contour van het linkerventrikeL Hieruit bepaalt men vervolgens de karakteristieke maten 
van een ellips die het beste overeenstemt met de gevonden contour. Het schatten van de 
contour van het linkerventrikel doet men zowel voor een lange- als een korte-as opname. 
Hierbij voert men een contourreconstructie uit voor zowel de lange-as als de korte-as 
opname van het linkerventrikeL Deze methode wordt aangeduid met de Overlay-methode. 
De overlay bestaat hierbij uit een aanname voor de contour van het linkerventrikel met 
daarop een zekere speling. 

Het verschil van deze methode met de eerste twee methodieken is dat men nu een 
gewogen gemiddelde van de karakteristieke ellipsafmetingen bepaald en niet één meting 
beschouwd als een karakteristieke maat. Bij de overlay-methode is enkel gekeken of deze 
methode toepasbaar is op echocardiobeelden en of deze methode voordelen heeft t.o.v. de 
vorige twee methodieken. Hierbij zijn geen resultaten van verschillende opnamen 
inbegrepen. 

Om een contourreconstructie uit te kunnen voeren dient men eerst een beeld samen te 
stellen die randstukken bevat. In figuur 4.24a is het origineel van een korte-as opname 
weergegeven. De pixels die toebehoren aan het hartzakje worden verwijderd door middel 
van thresholding om zodoende een duidelijkere afscheiding te creëren, zie figuur 4.24b. 
Dit is mogelijk vanwege de hoge grijswaarden in de echografische opnamen die behoren 
tot het hartzakje. Vervolgens past men thresholding toe met als threshold-waarde de 
achtergrondgrijswaarde. In figuur 4.24c staat het resultaat hiervan afgebeeld. Met behulp 
van een randdetector is het nu mogelijk om contourinformatie te genereren, zie figuur 
4.24d. Het selecteren van de gewenste randinformatie die men gaat gebruiken voor de 
contourreconstructie, wordt uitgevoerd m.b.v. een overlay, zie figuur 4.24e. Hierbij is 
zowel de vorm als de maat zelf gekozen. De plaats waar men de gekozen overlay toepast 
is tevens handmatig ingesteld, zie figuur 4.24f. Het uitvoeren van een and-operatie tussen 
de beelden 4.24d en 4.24e zorgt voor het selecteren van randinformatie binnen de vooraf 
vastgestelde speling van de overlay. De nu geselecteerde randinformatie, zie figuur 4.24g, 
wordt gebruikt als input voor een contourreconstructiemethode. Deze reconstructiemethode 
maakt gebruik van de morfologische operatie closing, zie paragraaf 2.3.1, met daarbij een 
structure element. Het structure element dient als referentiecontour voor het uitvoeren van 
de operatie closing en is, in dit geval, een cirkel. Empirisch is vastgesteld dat deze een 
speling van ± 1 cm op de diameter mag bevatten om met closing toch nog tot een sluitend 
object te komen, zie figuur 4.24h. Een contour van dit object komt overeen met een 
continue contour langs de buitenste pixels van de geselecteerde randinformatie, zie figuur 
4.24i. 
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a) Origineel beeld b) Verwijderen hartzakje 

c) Thresholding met achtergrondgrijswaarde d) Resultaat randdetector 

e) De Overlay f) Handmatig plaatsen overlay 
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g) Geselecteerde randinformatie h) Resultaat Closing met structure element 

i) Terugkoppelen contour 

Figuur 4.24 De opeenvolgende stappen bij de Overlay-methode. 
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Uit het uiteindelijke resultaat, de contour langs de buitenste pixels van de geselecteerde 
randinformatie, bepaalt men de diameter van een cirkel die het beste overeenstemt met de 
gevonden contour. 

Om nu tot een relevante maatgeving van de massa van de linkerventrikelwand te komen 
moet men tevens deze reconstructiemethode uitvoeren voor de binnen-contour van het 
linkerventrikeL Beide reconstructies moeten ook worden uitgevoerd voor een lange-as 
opname. 

In figuur 4.25 is een resulterend contour van de overlay-methode weergegeven. Hierin 
bevinden zich tevens twee cirkels welke beide in aanmerking komen voor de beste fit met 
de gevonden contour. De stippellijn heeft dezelfde lengte als de gevonden contour, dit zou 
een selectie-criterium kunnen zijn. De streep-stippellijn is de contour die waarschijnlijk 
het beste overeenkomt met de werkelijkheid. Deze is handmatig bepaald, hierbij is 
rekening gehouden met het feit dat op de plaats waar de gevonden contour sterk afwijkt 
van de veronderstelde vorm zich niet genoeg informatie bevindt. 

Figuur 4.25 Resultaat overlay-methode met diJarbij twee cirkels die als bellildering in aanmerking komen. 

Het vaststellen van de ellipsmaten m.b.v. de overlay-methode bevat een aantal punten 
die het erg moeilijk maken om dit volgens een (semi-)automatische manier uit te voeren. 
Als eerste vergt het vaststellen van de maat en de vorm van de overlay en de plaats waar 
men deze moet toepassen om zodoende randinformatie te selecteren voor de contourrecon
structie veel kennis over het soort beeld dat men gaat bewerken, vandaar dat dit tot op 
heden handmatig is uitgevoerd. Ten tweede vergt het bepalen van een cirkel die het beste 
overeenkomt met de gevonden contour (bepaling gewogen gemiddelde van de diameter) 
ook voorkennis over het soort beeld dat men gaat bwerken. Het uiteindelijke resultaat, dat 
tot op heden nog veel handmatige invoer vergt, geeft wel een betere benadering van de 
afmetingen dan de eerste twee methodieken omdat men hierbij een gewogen gemiddelde 
bepaald van de hartafmetingen. 
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Hoofdstuk 5 Conclusies en aanbevelingen 

Met de gerealiseerde acquisitie-omgeving is het digitaliseren, archiveren en (selectief) 
representeren van beelden, verkregen middels verschillende modaliteiten, goed uitvoerbaar. 
Hiermee is het voor diverse specialisten in het St. Joseph Ziekenhuis mogelijk beter om te 
gaan met analoge videobeelden. Bovendien geeft de kwaliteit van de beelden en de flexi
biliteit van de opstelling hieraan een extra waarde. Om in de toekomst echter eventuele 
vraagstellingen over dynamische studies te kunnen onderzoeken is de aanwezigheid van 
meer geheugen in combinatie met compressie-software dan wel hardware een vereiste. 

De centrale doelstelling van het afstudeeronderzoek was het onderzoeken hoe standaard 
beeldbewerkingstechnieken toegepast konden worden om tot een efficiënter gebruik van 
beeldinformatie te komen. De uitvoer is hierbij opgesplitst in een applicatie ( echocardio
grafie) en een vergelijk tussen twee bewerkingsomgevingen. 

Het uitvoeren van beeldbewerkingen is mogelijk binnen de In tel-X86 PC-omgeving en 
de grafische UNIX omgeving. Bewerkingen binnen de Intel-X86 PC-omgeving kunnen in 
vergelijking tot bewerkingen binnen de UNIX-omgeving zeer omslachtig zijn. Dit geldt 
met name voor de bewerkingen die niet als functie zelf zijn geïmplementeerd in het 
ondersteunende pakket. Hierbij kunnen de verschillen in rekentijd oplopen tot enkele 
minuten. Voor het bewerken van beelden met eigen geschreven procedures is men 
aangewezen op de grafische UNIX-omgeving waarbinnen men het beschikbare software
pakket met daaraan toegevoegd de eigen procedures opnieuw kan compileren om zodoen
de bij de uitvoer de maximale handelingssnelheid te behalen. Hierbij dient gezegd te 
worden dat het gebruikte beeldbewerkingspakket binnen de grafische UNIX -omgeving 
veel opties bevat, maar dat deze niet altijd toepasbaar zijn voor het gebruik binnen een 
eigen procedure omdat deze niet beschikken over een juiste return-value. Aangezien men 
niet beschikt over de souree-code als gebruiker is men niet in staat om een return-value 
aan te passen. 

Het toepassen van beeldbewerkingstechnieken op een automatische manier is onderzocht 
aan de hand van medische beelddata van het hart. Hierbij is gebleken dat automatisch 
kwantificeren van de massa van de linkerventrikelwand veelal nog de invoer van de 
gebruiker vergt. Het samenstellen van een automatische procedure is een empirische 
aangelegenheid omdat beelden uit een willekeurige medische dataset anatomisch gezien 
grote verschillen kunnen vertonen. Bij het onderzoeken van de toepasbaarheid is gebruik 
gemaakt van een drietal methodieken voor het kwantificeren van de massa van de 
linkerventrikelwand. Voor iedere methode is empirisch een aantal bccldbewerkingsstappen 
samengesteld om tot een relevante maatgeving van de verschillende hartafmetingen te 
komen die leiden tot kwantificering van de massa van de linkerventrikelwand. Hierbij is 
voor de verschillende methoden de benodigde informatie van de gebruiker nodig om tot 
maatgeving te komen. 
De Penn-Cube methode was het meest eenvoudig te automatiseren en de uiteindelijk 
verkregenresultaten voor de verschillende hartparameters stemde redelijk overeen met de 
gehanteerde referentie. Het gebruik van de overlay-methode was het meest omslachtig, 
hierbij is zowel voor het opstarten van de procedure als bij het afronden de inbreng van de 
gebruiker nodig. 
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Bij de afgeknotte ellips methode wordt gebruik gemaakt van dezelfde beeldbewerkings
technieken als bij de Penn-Cube methode. Het toepassen van de afgeknotte ellips methode 
is echter aanzienlijk moeilijker omdat men in een B-mode beeld niet altijd beschikt over 
voldoende informatie voor een ellipsbenadering. 

Voor het toepassen van beeldbwerkingstechnieken voor een willekeurige applicatie is het 
beter om voortaan eerst een referentie-model op te zetten zodat de computer beschikt over 
voorinformatie zodat minder inbreng van de gebruiker noodzakelijk is. Het gebruik van 
een standaard beeldbewerkingspakket is over het algemeen niet geschikt voor de uitvoer 
van vraagstellingen met betrekking tot specifieke beelden. Hiervoor kan men beter zelf de 
benodigde software ontwikkelen. 
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