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Samenvatting

Voor de bestudering van het hart, over langere perioden, worden bij het intacte

proefdier opnamen van het hart gemaakt. Binnen het Cardiovascular Research Institute

Maastricht worden daartoe dit soort opnamen gemaakt met behulp van een Röntgentoe

stel. Vanwege het lage contrast van het hart op Röntgenbeelden wordt gebruik gemaakt

van markers. Wanneer echter het hart beweegt, leveren deze markers ook nog een laag

contrast, zo laag dat deze informatie nauwelijks meer waarneembaar is voor het oog.

Toch moet op ieder moment de exacte positie van de marker bekend zijn.

Met de huidige beeldverwerkingsmethoden kunnen deze posities echter niet

bepaald worden. Vandaar dat in deze studie een viertal methoden zijn ontwikkeld voor

de detectie van de markers en de plaats ervan.

De methoden zijn gebaseerd op het gebruik van voorkennis omtrent het beeld, en

de beweging van de marker. In een model wordt het werkelijke beeld gesimuleerd, de

simulaties worden gebruikt om de diverse methoden met elkaar te kunnen vergelijken.

Als inleidende studie is gekozen voor de ontwikkeling van de vier methoden in

één beeld dimensie, ofwel langs één beeldlijn.

Hierna zijn de methoden ontwikkeld voor beelden met twee dimensies. Ook hier

zijn de vier methoden geëvalueerd, en met elkaar vergeleken.
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Summary

In order to study the action of the heart over longer periods of time, recordings

are required of the heart from the intact experimental anima!. Within the

Cardiovascular Research Institute Maastricht this kind of recordings is made with the

help of an X-ray source. Because of the low contrast of the heart on X-ray images,

markers are being used. However these markers still have a low contrast when the

heart contracts, and the information of the markers can not be perceived by the eye.

However the exact position of the marker should be known on every moment.

These positions cannot be determined with the available image processing

methods. Therefore four methods were developed for the detection of the markers, and

their position.

The methods are based on the use of known characteristics of the image, and the

motion of the marker. Thus in a model the actual image has been simulated, and this

model was used to evaluate and compare the four methods.

As a preliminary study the four methods were developed in one dimension, i.e.

along a single image line.

Secondly the methods were designed in two dimensions. Afterwards the four

methods were evaluated and compared with each other.
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Hoofdstuk 1

Inleiding

1.1 Algemeen

Binnen het Cardiovascular Research Institute Maastricht (CARIM), een onder

zoeksinstituut binnen de Rijksuniversiteit Limburg, wordt veel onderzoek verricht naar

hart en bloedvaten. Een onderdeel hiervan richt zich op de hartmechanica. Hierbij

wordt onder andere aandacht besteed aan de relatie tussen spiervezelverkorting en

wanddeformatie enerzijds en de pompfunctie anderzijds.

Om meer inzicht te verkrijgen in de hartmechanica en wanddeformatie (vervor

ming) van het hart, worden fysiologische experimenten uitgevoerd. Bestaande technie

ken hiervoor zijn gebaseerd op het gebruik van twee-dimensionale echocardiografie

(2DE), magnetic resonance imaging (MRI) , en het volgen van op het hart bevestigde

markers, ofwel optisch ofwel met behulp van Röntgenstraling.

Bij het gebruik van ultrasone 2DE kan op non-invasieve wijze de beweging van

het hart gevolgd worden. De resolutie van deze methode is echter beperkt, en karak

teristieke punten van het hart kunnen slechts moeizaam gevolgd worden [6,7,8,9].

Bij de MRI kunnen, met behulp van een recent ontwikkelde methode, specifieke

delen van het hart gelabeld worden. Zodoende kan de beweging van het hart afgeleid

worden uit de verplaatsing en de deformatie van deze labels [11]. Echter met de

huidige stand van deze techniek kan de beweging van het hart slechts in één vlak

gevolgd worden. Verder heeft deze MRI methode als nadeel dat deze procedure,

honderden stabiele periodieke bewegingen van het hart nodig heeft.

Regionale bewegingen en deformaties kunnen gemeten worden door het volgen

van markers (dit zijn labels die sterk contrasteren met het hart) die op het hart

bevestigd zijn. Binnen CARIM is onderzoek gedaan naar de deformatie van het hart bij

proefdieren bij een open thorax, waarbij 50 optische markers werden gevolgd die op de

ventrikel wand waren aangebracht [2,3,15,16]. Voordeel van deze methode is dat er
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duidelijk contrast tussen het hart en de markers is, waardoor de markers goed kunnen

worden gevolgd. Met behulp van een videocamera kunnen de bewegingen van de

markers vastgelegd worden. De posities van deze markers worden gedetecteerd, en op

basis hiervan wordt de mechanica van het hart geanalyseerd. Het grootste nadeel van

deze methode is echter dat bij een open thorax gewerkt wordt, zodat deze methode niet

bijzonder geschikt is om gedurende perioden langer dan zes uur, te meten.

Wanneer dus over langere perioden gemeten wordt, is het wenselijk om dit bij

het intacte proefdier te doen. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van Röntgenstra

ling waarbij in het hart aangebrachte markers van lood of goud zijn [1,4,5,12]. Op dit

moment lijkt deze methode het beste voor het volgen van de bewegingen van het hart.

Deze methode levert bij gesloten thorax de beste resolutie in zowel de tijd als plaats,

ook wanneer over een langere periode gemeten wordt dan één hartslag.

Herkenning van de markers is redelijk eenvoudig wanneer het aantal markers in

het beeld beperkt is, de markers goed te onderscheiden zijn van de achtergrond, en als

de markers niet te snel bewegen. Voor deze situatie zijn in het verleden diverse

methoden ontwikkeld om de markers te detecteren. Tijdens de experimenten blijkt dat

vrijwel nooit tegelijkertijd aan deze bovenstaande voorwaarden wordt voldaan.

1.2 Probleemstelling

De hierboven beschreven methode biedt zoals gezegd grote voordelen omdat bij

gesloten thorax, en gedurende langere perioden gemeten kan worden. Omdat echter

gewerkt wordt met een Röntgenbron kan bij veelvuldig meten schade optreden bij

zowel het proefdier alsook bij de onderzoeker die deze meting uitvoert. Vandaar dat

beperkingen opgelegd worden aan de intensiteit van de Röntgenbron. Bovendien is de

apparatuur met de combinatie van hogere intensiteit, beeldresolutie, en prijs niet

beschikbaar voor het onderzoek.

Het feit dat met een lage intensiteit gewerkt wordt betekent dat de signaal-ruis

verhouding van het beeld slechter wordt. Tijdens de contractie van de beide ventrikels

zullen de markers die zich in deze spier bevinden een relatief grote snelheid krijgen. Er
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treedt dan versmering op van de intensiteit van de marker over een groter oppervlak.

Gevolg hiervan is dat het contrast van deze markers op de film erg laag is. Bij

subjectieve observatie van de film, kan het oog de bewegende markers redelijk goed

volgen. Wordt er echter naar één afzonderlijk beeld van de film gekeken, dan is de

bewegende marker in het slechtste geval, bij de aanvang van de contractie van het hart,

volledig in de ruis gedompeld, en niet meer onderscheidbaar voor het oog. Vandaar dat

detectie van de markers met behulp van eenvoudige drempeldetectie van het intensi

teitsniveau hier niet mogelijk is, en er naar andere methoden gezocht moet worden.

1.3 Opdracht

In deze onderzoeksopdracht moet één, of meerdere, methoden ontworpen en

geëvalueerd worden die, met behulp van de bestaande Röntgenapparatuur, markers kan

detecteren op ieder tijdstip, en in opnamen met relatief veel ruis. De nadruk moet

hierbij gelegd worden op de detectie en de nauwkeurigheid van de positiebepaling van

bewegende markers. Beeldbewerking is hierbij een potentiële methode, waarbij gedacht

moet worden aan filtering en/of gebruik van correlatie methoden.
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Hoofdstuk 2

Theorie

2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk worden allereerst enkele basisbegrippen behandeld die belangrijk

zijn voor de ontwikkelde methoden. Hierna wordt het opname en weergave systeem

van de opstelling, die gebruikt wordt bij de dier-experimenten, besproken. Als laatste

zal worden ingegaan op de generatie van het kunstmatige beeld.

2.2 Definities en vooronderstellingen

Het begrip contrast vormt een belangrijk onderdeel van de probleemstelling van

dit afstudeerproject. Contrast is datgene wat in feite een afbeelding tot een afbeelding

maakt. Wanneer met het oog of met een meetinstrument naar een afbeelding wordt

gekeken, dan wordt iets waargenomen doordat sommige delen van deze afbeelding zich

in enig opzicht onderscheiden van andere delen. Hoe groter dit onderscheid (contrast)

hoe beter wij de dingen op een afbeelding kunnen zien [17].

Verder kan men een afbeelding door een loodrecht op elkaar staand lijnenraster

opdelen in kleine sub-afbeeldingen. Wordt het raster steeds kleiner gemaakt dan

worden ook de sub-afbeeldingen steeds kleiner. Tenslotte wordt een punt bereikt

waarop binnen één sub-afbeelding geen contrast meer aanwezig is. De sub-afbeeldingen

die aldus ontstaan worden pixels genoemd. Het zijn de kleinste oppervlakjes waarbin

nen men het beeld nog zinvol kan opdelen. Tussen de pixels onderling is contrast,

binnen het pixel is het beeld egaal [17].

Een beeld dat gepresenteerd wordt op een monitor is in verticale richting onder

verdeeld in een aantal beeldlijnen, en iedere beeldlijn is weer onderverdeeld in een
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aantal pixels.

Een beeldlijn kan worden opgevat als een continu signaal met zeer scherpe

overgangen. In dit verslag wordt een beeldlijn echter beschouwd als een discreet

signaal, het continue signaal wordt daartoe gesampled met een plaats-frequentie die

gelijk is aan de pixeldichtheid in een beeldlijn.

Aangezien de verplaatsing en de positie van de marker essentieel zijn voor de

bepaling van de beweging en deformatie van het hart, is het wenselijk de positie van de

marker in het beeld zo nauwkeurig mogelijk te bepalen. Het blijkt mogelijk de positie

van de marker nauwkeuriger te bepalen met sub-pixel nauwkeurigheid, dat wil zeggen

nauwkeuriger dan de afstand tussen de pixels.

Verder worden ook een aantal vooronderstellingen gemaakt die van belang zijn

bij het ontwikkelen van de diverse methoden.

1) Gedurende één beeldopname wordt de snelheid van de bewegende marker

vrijwel constant verondersteld.

2) De verandering in snelheid van de marker tussen twee opeenvolgende

beelden is verwaarloosbaar klein ten opzichte van de snelheid van de marker.

3) De belichtingstijd van één beeld is even groot is als de tijd tussen de opname

van twee beelden in.

4) Met het opname systeem wordt voldaan aan het Nyquist criterium, toegepast

op de bewegingsbaan van de markers.

5) De beeldruis wordt verondersteld Gausisch verdeeld en wit te zijn.

ad. 3) Hiermee wordt bedoeld dat tussen twee beeldopnamen geen beeld-informa

tie verloren gaat. De acquisitie duur van één beeld genomen met een 50 Hz videocame

ra wordt daardoor gesteld op 20 msec, zodat ook de versmering van het marker signaal

gedurende één beeld gelijk is aan de verplaatsing van de marker in dat beeld. Versme

ring en verplaatsing zijn in dit geval sterk gekoppeld.

ad. 4) De sample frequentie in de tijd van het video systeem moet minstens twee

maal zo hoog zijn als de hoogst voorkomende frequentie in het signaal. Binnen het

eigen laboratorium is gevonden dat de frequentie boven de 15 Hz slechts één promille
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van het vermogen levert, zodat met het bestaande video systeem (zie 2.3) met een

sample frequentie van 50 Hz, ruimschoots boven de Nyquist frequentie gesampled

wordt.

2.3 Specificatie van het weergave systeem

Tijdens het maken van een gewone (niet dynamische) Röntgen foto wordt

gedurende een korte tijd Röntgen straling op de patiënt of proefdier gericht. Bij het

maken van een dynamische studie moeten een aantal Röntgenfoto's snel achter elkaar

genomen worden. Wanneer met een videocamera opnamen van het hart gemaakt

worden, moet de buis een continue straling afgeven. Voor de veiligheid van proefdier

of patiënt en personeel is de intensiteit van de gebruikte Röntgenstraling laag. Vandaar

dat in het opname-systeem een beeldversterker is opgenomen. Deze beeldversterker

zorgt er voor dat, met een geringe straling van de Röntgenbuis, toch een redelijke

helderheid van de opname bereikt wordt.

Het met de beeldversterker verkregen beeld wordt daarna opgenomen op film met

behulp van een VHS videocamera. Deze videocamera heeft een standaard beeldfrequen

tie van 50 Hz, waarbij er van uit gegaan wordt dat per beeld de straling verzameld

wordt over 20 msec (met andere woorden: er wordt van uit gegaan dat geen beeldinfor

matie (straling) verloren gaat). De op deze manier verkregen beelden worden met

behulp van een digitizer gedigitaliseerd en omgezet in 16 grijswaarden (ofwel 4 bits).

Hierna worden de beelden ingelezen in een beeldgeheugen met een capaciteit van 64

beelden van 256 beeldlijnen van 256 pixels breed. Met behulp van een PC kan op

pixelniveau diverse operaties worden uitgevoerd om de gewenste informatie beter

zichtbaar te maken, of om de plaats van de markers in x en y coördinaten te berekenen.

Zie afbeelding 1 voor een schematische weergave van het opname systeem.
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Afbeelding 1: Specificatie van het weergavesysteem

2.4 Signaal generatie in één dimensie

Als inleidende studie van dit onderzoek is gekozen voor een evaluatie van de

geselecteerde methoden in één dimensie. Eén dimensie wil in dit geval zeggen dat

slechts één beeldlijn wordt beschouwd, hierin bevindt zich de informatie van de

marker. Dit betekent dus ook dat de marker slechts in één richting kan bewegen.

Bij de generatie van deze beeldlijn wordt gebruik gemaakt van een referentiesig

naal als functie van de plaats. Dit referentiesignaal is een beeldlijn zoals die zou

ontstaan wanneer een marker bewegingloos zou zijn gedurende de opname van één

beeld, en waarbij verder geen achtergrondinformatie en ruis aanwezig zijn. Voor de

vorm van de oorspronkelijke intensiteit van de marker is de volgende vorm gekozen:
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Zodoende kan voor de weegfactor (3 geschreven worden:

(9)

waarmee de beeldlijn in zijn geheel gegenereerd is.

De beeldruis wordt verondersteld Gausisch verdeeld en wit te zijn. In het model

wordt het ruissignaal d(x) toegevoegd om het daardoor realistischer te maken. Deze

ruis wordt gemaakt met behulp van een random generator op de computer. Deze

random generator heeft een uniforme kansverdeling, en levert een getal tussen 0 en 1.

Met behulp van de Box-Muller methode [14] wordt deze uniforme kansverdeling

omgezet in een normale (Gausische) verdeling. Dit levert een reeks getallen met gemid

delde gelijk aan nul, en gemiddeld signaalvermogen gelijk aan 1.

2.5 Signaalgeneratie in twee dimensies

Als inleidende studie was gekozen voor een evaluatie in één dimensie. Voor de

eenvoud is ook gekozen om de signaalgeneratie via het plaats domein te analyseren. In

deze paragraaf wordt het probleem in twee dimensies bekeken, er wordt met hele

beelden gewerkt, en de signalen worden met behulp van Fourier transformaties in het

frequentie domein omgezet. Verder wordt er van uit gegaan dat de marker zich slechts

in één richting verplaatst, alleen in de x-richting.

Voor de kunstmatige generatie van het beeld zijn een aantal variabelen nodig om

het beeld de werkelijkheid te laten benaderen. Deze variabelen en functies zijn

allereerst in het plaats domein beschreven, deze functies zijn tijd-continue, en zullen

later, na Fourier analyse, gediscretiseerd worden.

Wederom is de vorm van de stilstaande marker nodig. Voor de benadering van

deze vorm is gekozen voor een Gausische functie, aangezien dit een meer reële

benadering van de werkelijke vorm is dan de rechthoekige vorm die eerder gekozen is:
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Afbeelding 3:Markervorm in 2-D

in formulevorm:

(10)

Deze functie wordt ook wel een Gausische functie genoemd, met amplitude

component Cl' De variabele r wordt gekozen in overeenstemming met de breedte van

de marker zoals die gebruikt wordt bij de opnamen bij de dierexperimenten.

Als gevolg van een beweging van het hart zal de marker een verplaatsing krijgen

ten opzichte van de vorige beeldopname. Deze verplaatsing kan in het plaatsdomein

worden beschreven als een discrete representatie van een Dirac-puls:

waarvoor geldt dat:

j (x) == Ö( x - Llx ) (11)

ö (xl = { ~
x==O

else
(12)
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en ili; de verplaatsing van de marker tussen de twee beelden voorstelt.

Zoals ook eerder beschreven heeft de marker in een beeld ook een versmering.

Deze versmering kan geschreven worden als:

1
2

else

1
2 (13)

waarbij de versmerings afstand 1gegeven is in het aantal pixels.

De afbeelding van de marker sc(x,y) wordt gereconstrueerd door deze drie termen

met elkaar te convolueren:

sc(x,y) = i(x,y) @ j(x) @ k(x) (14)

waarbij ® de convolutie voorstelt. Verder kan afhankelijk van de belichtingsintensiteit

van de Röntgenbuis een DC component aan het signaal toegevoegd worden. Deze

component, Cb is een constante onafhankelijk van de plaats in het beeld. Zodoende kan

voor het totale signaal geschreven worden:

sc(x,y) = i(x,y) @ j(x) @ k(x) + C2
(15)

Wanneer deze convolutie in het plaats domein wordt uitgevoerd is deze kostbaar

met betrekking tot rekentijd. Als uitgegaan wordt van een discreet signaal, kan het

twee dimensionale signaal voorgesteld worden door een twee dimensionale matrix van

pixels. Stel de dimensie van de matrix op N*N dan zal de berekening van de convolu

tie in het plaatsdomein N3 rekenstappen vergen. Voor het geval dat voor N bijvoorbeeld

32 pixels wordt genomen, levert dit in totaal ruim 3*104 berekeningen op.

Voor deze formule in het plaatsdomein kunnen we ook een formule in het

frequentie domein opstellen, aangezien een convolutie in het frequentie domein

overgaat in een vermenigvuldiging. Zodoende kan voor (15) geschreven worden:

(16)

hierbij is L(wx'w) de Fourier getransformeerde van DC component C2 .
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Voor de bovengenoemde formules (10), (11) en (13), en voor de DC component

Cl moeten nu de Fourier getransformeerden berekend worden.

Standaard geldt voor de Fourier transformatie in één-dimensie [13]:

F( w) I J(t)· e -jwt dt

en voor de Fourier transformatie in twee-dimensies geldt [13]:

(17)

11 (18)

Met behulp van de bovenstaande twee formules kunnen de Fourier getransformeerden

berekend worden. Hieruit volgt:

-r2 (w/+w/)

I ( t., t.,) nr 2 .e.e 4
UJ x ' UJ y 1

J( w) = e -jwJ"x

(
Zow JK(w) = sine T

(19)

(20)

(21)

waarbij sinc(x) gedefinieerd is als sm(x). Verder geldt voor de Fourier getrans
x

formeerde van de DC component:

(22)

Het complete signaal in het frequentie domein kan geschreven worden als:
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Wanneer wederom wordt gekeken naar een discreet voorbeeld kan berekend

worden hoeveel rekenstappen deze berekening nodig heeft. Wanneer gebruik wordt

gemaakt van de Fourier transformatie zoals beschreven met formules (17) en (18) dan

levert de berekening van het totale signaal via het frequentie domein geen voordeel op

met betrekking tot het totale aantal rekenstappen. Wordt echter gebruik gemaakt van

Fast Fourier Transform (FFT), zoals beschreven in [13] dan vergt een beelddeel van N

pixels, N(2IogN) stappen om de FFT te berekenen. Ook de inverse FFT vergt hetzelfde

aantal stappen zodat voor de totale bewerking van het signaal ongeveer 6N(2IogN)

stappen nodig zijn. Voor het geval dat wederom voor N=32 pixels genomen wordt

vergt deze berekening via het frequentiedomein een kleine 103 stappen. In vergelijking

met dezelfde berekening in het plaatsdomein, waar deze berekening ruim 3*104 stappen

vergde, valt dus op dat de berekening via het frequentie domein, en gebruik makend

van de FFT, een flinke besparing oplevert.

Aan het gerealiseerde beeld in twee dimensies kan ook, afhankelijk van de

gewenste signaal-ruis verhouding, ruis toegevoegd worden. Ook hier is gekozen voor

dezelfde definitie van de signaal-ruis-verhouding, als in één dimensie, te weten:

SNR (24)

waarbij wederom {(sJx,Y)/Jma< het maximum is van het kwadraat van het oorspronkelij

ke signaal, en PN het gemiddelde ruisvermogen per pixel.

Wanneer d (x,y) het ruissignaal in het plaatsdomein voorstelt, en D (wv wy) de

Fourier getransformeerde hiervan, kan voor het totale signaal SJwv wy) in het frequen

tiedomein worden geschreven:

(25)
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met hierbij SJwx,wy) het oorspronkelijke signaal zonder ruis, en (3 wederom de

weegfactor waarvoor geschreven kan worden:

(26)

Nadeel van de gebruikte definitie voor het signaalvermogen is dat deze definitie

alleen in het plaatsdomein te bepalen is. Zodoende moet het oorspronkelijke signaal

Sc(wx,wy) eerst terug getransformeerd worden naar het plaatsdomein om het signaalver

mogen te bepalen, wat met de computer extra rekentijd kost.
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Hoofdstuk 3

Geselecteerde methoden

3.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt een viertal methoden behandeld, die geselecteerd en

ontwikkeld zijn voor bepaling van de verplaatsing van de marker. Allereerst worden de

methoden behandeld in één dimensie, ofwel er wordt met één beeldlijn van het gehele

beeld gewerkt.

Daarna worden dezelfde methoden behandeld echter dan in twee dimensies. Ook

hier is de grote lijn in de theorie hetzelfde als die in één dimensie. De methoden zijn in

één dimensie uitgevoerd om een beter inzicht te krijgen in het gebruik en het gedrag

van de correlatie functie.

3.2 De methoden in één dimensie

3.2.1 Minimale kwadraat

Bij deze methode wordt gebruik gemaakt van een model. Dit model wordt

gemaakt met behulp van het referentie signaal, zoals in hoofdstuk 2 beschreven, en is

het intensiteitsprofiel, overeenkomend met dat van een niet bewegende marker, zonder

ruis en achtergrond informatie. Hierbij is het referentiesignaal even breed als de

gegeven beeldlijn.

De gegeven beeldlijn is gegenereerd zoals eerder beschreven in hoofdstuk twee,

met parameters voor belichtingsintensiteit en De component. Verder is een hoeveelheid
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ruis toegevoegd volgens de formules (1) tot en met (9).

Bij deze methode wordt gebruik gemaakt van voorkennis aangaande de verwachte

snelheid van de marker alsmede de verwachte lichtintensiteit en DC component. Al

eerder werd uitgegaan van het feit dat de snelheid van de marker, de DC en licht

intensiteit tussen twee beelden niet significant veranderen. Zodoende kan een schatting

gemaakt worden van de verplaatsing van de marker aan de hand van de verplaatsing

van de marker in het vorige beeld.

Er kan met behulp van deze kennis een schatting van de beeldlijn gemaakt

worden, bekend zijn immers de oorspronkelijke intensiteit van de niet bewegende

marker en een schatting van de snelheid. Het model van de beeldlijn, bm(x), kan als

volgt beschreven worden:

(27)

waarbij Cl de belichtingsintensiteit, en Cz de DC component voorstelt, en waarbij bJx)

het referentie signaal is zoals eerder gegeven in formule (5).

Met het minimaliserings criterium kan een zo goed mogelijke schatting van de

beeldlijn gemaakt worden door de integraal te minimaliseren:

(28)

waarbij bix) de gegeven beeldlijn is, en bm(Cl , Cz,x) het berekende model. Verder is de

integraal M uiteraard afhankelijk van de amplitude- en DC component.

Aangezien met een gediscretiseerd signaal gewerkt wordt kan voor (28) ge

schreven worden:

N

M(Cl' C2 ) L (bv(x) - bm(C1 , C2 , x) )2
X~O

(29)

Er moet in de omgeving van de verwachte snelheid gekeken worden, waarbij het

resultaat van formule (29) minimaal is. Als omgeving is gedefinieerd een gebied tussen

een snelheid 0 en twee keer de verwachte snelheid.
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De snelheid binnen dit interval waarbij de integraal minimaal is, is de beste

schatting van de snelheid van de bewegende marker in dat beeld, in hele pixels.

3.2.2 Filtering met impulsresponsie stilstaande marker

Ook bij deze methode wordt gebruik gemaakt van een model. Dit model is een

gedeelte van een beeldlijn waarin zich het intensiteitsprofiel van de bewegingloze

marker bevindt, de breedte van dit totale model is bU deze methode gelijk aan twee

maal de breedte van de marker. Dit in tegenstelling tot de vorige methode waarbij het

model even breed was als de beeldlijn.

Voor de kruiscorrelatie tussen twee discrete signalen bv(x) en b".(x) geldt in het

algemene één-dimensionale geval [13]:

N

Rbb(X) L b)x) . bm(x+X)
x=o

(30)

waarbij wederom N het aantal pixels per beeldlijn (256), bJx) de bekende beeldlijn,

bm(x) het model (het intensiteitsprofiel van de stilstaande marker), en Rbb(X) de

kruiscorrelatie. Aangezien tussen een model en de gegeven beeldlijn de kruiscorrelatie

wordt berekend, wordt formeel gesproken filtering toegepast.

De waarde van X waarvoor Rbb(X) maximaal is geeft aan wat de verplaatsing is

tussen het referentie signaal en de gegeven beeldlijn, en geeft de verplaatsing van de

bewegende marker in pixels per 20 msec weer.

3.2.3 Filtering met impulsresponsie bewegende marker

Ook bij deze methode wordt gebruik gemaakt van een model. Dit model is een

gedeelte van een beeldlijn waarin zich het intensiteitsprofiel van de bewegingloze

marker bevindt, zoals ook beschreven bij de vorige methode.

Evenals in de bovenstaande methode wordt hier filtering toegepast met behulp
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van een bekend model en de gegeven beeldlijn, om zo de verplaatsing van de marker te

vinden. Hierbij is het eerste signaal de gegeven beeldlijn met breedte 256 pixels, en het

tweede signaal het referentie signaal met een breedte gelijk aan twee keer de oorspron

kelijke breedte van de oorspronkelijke vorm van de marker, zoals te zien in formule

(1).

Het verschil met de vorige methode is, dat bij deze methode het model iteratief

aangepast wordt aan de gevonden verplaatsing van de marker.

Zoals eerder beschreven, wordt tussen de twee signalen de kruiscorrelatie

berekend volgens:

N

Rbb(X) L b/x) . bm(x+X)
x=o

(31)

Hierbij is wederom N het aantal pixels per beeldlijn, bJx) de bekende beeldlijn, bm(x)

het berekende model, en Rbb(X) de kruiscorrelatie.

De waarde van X waarvoor de kruiscorrelatie Rbb(X) maximaal is, geeft de

verplaatsing van de marker (gedurende 20 msec) weer. Het referentie model kan

aangepast worden aan de gevonden verplaatsing, om zo een meer nauwkeurige

verplaatsing van de marker te vinden.

Convolueer het referentiesignaal i(x), zoals genoteerd in formule (1), met de

verplaatsingsfunctiej(x), en de versmeringsfunctie k(x) , zoals genoteerd in formules (2)

en (4). Bereken wederom de kruiscorrelatie tussen het gegeven beeld en het nieuwe

model, zoals beschreven in formule (31). Dit proces moet net zo lang herhaald worden

totdat de maximale waarde van Rbb(X) bereikt wordt. Dit houdt in dat, in het ideale

geval zonder ruis, de twee signalen identiek zijn. Wederom geeft X het aantal pixels

aan waarover de marker is verplaatst en versmeerd.

Te verwachten is, dat bij een vergelijking tussen de tweede en derde methode,

deze methode een betere schatting van de variabelen geeft, aangezien hier het model

aangepast wordt aan de gevonden verplaatsing. Voordeel van de tweede methode is dat

deze voordeliger zal zijn qua rekentijd.
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3.2.4 Kruiscorrelatie tussen opeenvolgende beeldlijnen

Bij deze methode wordt de kruiscorrelatie tussen twee opeenvolgende beeldlijnen

berekend om zo de verplaatsing van de marker te vinden. Hierbij is de eerste beeldlijn

een beeldlijn uit beeld n-}, en het tweede signaal dezelfde beeldlijn uit beeld n. Hierbij

zijn beide signalen één dimensionale gediscretiseerde signalen van 256 samples (pixels)

breed.

De twee gegeven beeldlijnen worden gegenereerd zoals beschreven in paragraaf

2.4. In het algemeen kan de discrete kruiscorrelatie tussen de twee signalen worden

geschreven als:

N

Rbb(X) L by,n_l(x) . by,n(x+X)
x=o

(32)

waarbij bl',nAx) de beeldlijn uit beeld n-} is, bv,n(x) de beeldlijn uit beeld nis, N het

aantal pixels per beeldlijn (256), en Rbb(X) de kruiscorrelatie. De waarde van X,

waarvoor de kruiscorrelatie maximaal is, geeft het aantal pixels waarover de marker

zich heeft bewogen gedurende de 20 msec van de beeldopname.

3.3 De methoden in twee dimensies

In deze paragraaf worden dezeUde methoden behandeld als in de vorige para

graaf, echter nu voor twee dimensies. In tegenstelling tot vorige paragraaf waarin de

diverse methoden volledig in het plaatsdomein zijn benaderd, zal in deze paragraaf de

theorie worden benaderd met behulp van Fourier transformaties. Zoals eerder gezien in

hoofdstuk 2 leidt deze overstap tot een aanzienlijke besparing in rekentijd.
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3.3.1 Minimale kwadraat

Bij de minimale kwadraat methode wordt een model gemaakt van de intensiteits

verdeling van de marker als functie van plaats en tijd. De parameters die bepalend zijn

voor de vorm van het beeld worden geschat. Aangezien snelheid en verplaatsing zijn

gekoppeld, blijven drie variabelen over, te weten de achtergrondintensiteit (de DC

component), de amplitude component, en de verplaatsing.

Met behulp van de voorkennis, deels verkregen uit het vorige beeld, wordt een

beginschatting gemaakt van het beeld. De schatting wordt geoptimaliseerd, waarmee

een nieuwe set parameters verkregen wordt. In het plaatsdomein kan voor de intensi

teitsverdeling van het model, sm (x,y) , geschreven worden:

(33)

waarbij C] de belichtingsintensiteit, en C2 de DC component is. De twee dimensionale

plaatsfunctie, sJx,y), is het referentie beeld zoals eerder gegeven in formule (14).

De vergelijking van het eerder gerealiseerde beeld is gegeven in het frequentie

domein (zie hoofdstuk 2.5). Deze vergelijking moet echter eerst terug getransformeerd

worden naar het plaatsdomein, aangezien een klein verschil tussen twee signalen in het

plaatsdomein een kwalitatief ander verschil kan geven in het frequentiedomein. Aan het

verschil tussen twee signalen in het frequentiedomein, kan geen duidelijke conclusie

worden verbonden over het verschil tussen de twee signalen in het plaatsdomein.

Voor het verschil M tussen het gemeten beeld sJx,y), en het gesimuleerde beeld

Sl/JC], C2,x,y), geldt:

roi roi

M( Cl' C2 ) = L L (Sv ( x, y ) - sm ( Cl' C2 , X, Y ) ) 2 (34)
x=o y=o

De "region of interest" (mi) is het gebied waarin de marker verwacht wordt.

De schatting wordt iteratief verbeterd tot de som van de kwadraten van de verschillen

zo klein mogelijk is. Net als bij de één dimensionale methode is hierbij de omgeving

gedefinieerd als een verplaatsing van 0 en twee maal de verwachte verplaatsing.

Met de hierboven beschreven methode kan de verplaatsing van de marker bepaald
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worden op hele pixels nauwkeurig. Gezien het feit dat de marker slechts enkele pixels

breed is (ongeveer 6 pixels) is het wenselijk om de verplaatsing preciezer te bepalen.

De verplaatsing moet met sub-pixelnauwkeurigheid bepaald worden, dit wil zeggen dat

de positie van de marker als een fractie tussen de pixels in moet worden bepaald. Het

model waarvoor de som van het kwadraatverschil nu minimaal was, wordt gesampled

met een frequentie die een aantal malen hoger ligt dan de oorspronkelijke sample

frequentie. Het gemeten beeld wordt vergeleken met het over sub-sample afstanden

verschoven model beeld. De som van de intensiteitsverschillen wordt geminimaliseerd

door optimale keuze van de parameters. Aldus wordt de verplaatsing van de marker

met sub-pixel nauwkeurigheid bepaald.

Deze berekeningsmethode heeft als nadeel dat veel geheugenruimte gebruikt

wordt. Wanneer bij een roi van 32 pixels, een sub-pixel schatting van 1fa pixel wil

worden bereikt moet een array gedefinieerd worden van (32*8)2 = 64k plaatsen. Bij

dergelijke grote arrays wordt ook de rekentijd van de gehele procedure aanzienlijk

langer.

3.3.2 Filtering met impulsresponsie stilstaande marker

Bij deze methode wordt gebruik gemaakt van de oorspronkelijke intensiteitsverde

ling van de marker, ofwel de vorm van de marker waarbij snelheid, en dus ook de

verplaatsing gelijk aan nul worden gesteld. Dit is het signaal wat beschreven wordt

door formule (10). Tussen het oorspronkelijke beeld sJx,y) en de intensiteitsverdeling

sll/(x,y), waarbij voor Cl de waarde één genomen wordt, kan in het plaatsdomein de

kruiscorrelatie Rss(X' y) worden berekend volgens:

roi roi

Rss ( X, Y) L L Sv ( x, y ) . sm ( X + X, Y + Y )
x=o y=o

(35)

binnen de omgeving (roi) waarin de marker verwacht wordt. Volgens formule (35) is

de kruiscorrelatie functie een convolutie tussen het model en het gemeten beeld. De

convolutie kan veel efficiënter bepaald worden in het frequentie domein. De kruiscorre-
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latie in het plaatsdomein gaat dan over in een vermenigvuldiging met de complex

geconjugeerde in het frequentiedomein. Zodoende kan voor (35) geschreven worden:

(36)

hierbij is SJwx'w) de Fourier getransformeerde van Sv(x, y) , en Sm*(wvw) de complex

geconjugeerde van de Fourier getransformeerde van snJx,y). De waarde van de

verplaatsing van de marker kan gevonden worden door het resultaat van deze verme

nigvuldiging terug te transformeren naar het plaatsdomein. De waarde van x en y

waarvoor de functie Rss(x,y) maximaal is, binnen de region of interest (roi), geeft de

schatting van de verplaatsing van de marker.

Zoals eerder geschreven is het van belang de verplaatsing van de marker op sub

pixel niveau te weten. Een methode voor de bepaling hiervan is de volgende. Detecteer

het maximum van de correlatie zoals hierboven beschreven, en detecteer ook de

aangrenzende waarde van dit maximum. (Met aangrenzende waarde wordt bedoeld de

kruiscorrelatie "links en rechts" naast de maximale waarde). Door deze drie punten kan

een tweede orde polynoom getrokken worden. De plaats waar de eerste afgeleide van

dit polynoom gelijk aan 0 is, is een benadering van de positie van het maximum van de

correlatiefunctie .

Ten opzichte van de sub-pixel schatter bij de minimale kwadraat methode, is deze

methode voordelig omdat geen extra geheugen nodig is. Ook is de benodigde rekentijd

beperkt omdat het proces niet iteratief is.

3.3.3 Filtering met impulsresponsie bewegende marker

Bij deze methode wordt ook gebruik gemaakt van een model. Het model wordt

hier echter aangepast aan de verwachte verplaatsing, en dus versmering van de marker.

Deze verwachting is gebaseerd op de verplaatsing van de marker in het vorige beeld,

zodoende kan het model opgesteld worden met behulp van de oorspronkelijke marker

intensiteit i(x,y), formule (la), en de versmeringsfunctie k(x), formule (13).

Bovendien wordt in dit model de amplitude- en De component meegenomen.
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Ook bij deze methode levert het een voordeel in rekentijd op wanneer de berekeningen

in het frequentie domein worden uitgevoerd. Voor het frequentiespectrum van het

model Sm(wx'w) wordt geschreven:

(37)

waarbij I(wx'wy) het frequentie spectrum van de marker is, K(w) het frequentie

spectrum van de versmering, en L(wx' wy) het frequentie spectrum van de De compo

nent is. Voor het frequentie spectrum van de kruiscorrelatie tussen het model beeld, en

gemeten beeld Rss(wx' wy) geldt:

(38)

met Sv(wx' wy) het frequentie spectrum van het gemeten beeld, en Sm' (wx' w) de complex

geconjugeerde van het frequentie spectrum van het model. De waarde van x en y,

waarvoor de kruiscorrelatie RsJx,y) in het plaatsdomein maximaal is, geeft een

schatting van de versmering van de marker. Het model kan iteratief aangepast worden.

Elke nieuwe schatting dient als basis voor een volgende schatting, waarbij de ver

smering steeds aangepast wordt.

Ook bij deze methode kan nu de verplaatsing op sub-pixel niveau bepaald worden

volgens de methode zoals eerder in paragraaf 3.3.2 beschreven.

3.3.4 Kruiscorrelatie tussen opeenvolgende beelden

Er wordt in deze methode de kruiscorrelatie berekend tussen twee opeenvolgende

regions of interest (roi). De beide beelden zijn beelden die met ruis verontreinigd zijn.

Wederom kan rekentijd gewonnen worden door de beelden in het frequentiedomein met

elkaar te vermenigvuldigen, in plaats van in het plaatsdomein te correleren. Zodoende

kan voor de kruiscorrelatie Rss(wx' w) geschreven worden:

(39)

hierbij is Sv,nAwx'w) het frequentie spectrum van de roi uit beeld n-l, en Sv,n*(wx'w) de
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complex geconjugeerde van het spectrum van de roi uit beeld n.

Wederom geven na Fourier transformatie van Rss(wx,wy) x en y de plaats waar de

kruiscorrelatie in het plaatsdomein een maximale waarde heeft, en geeft de verplaatsing

aan van de marker tussen beide beelden. Ook bij deze methode kan de verplaatsing

tussen de twee beelden op sub-pixel niveau bepaald worden zoals beschreven in

paragraaf 3.3.2.

3.4 Protocol

Nu de diverse methoden gerealiseerd zÜn, en een kunstmatig gegenereerd beeld

voorhanden is, kunnen de methoden op een objectieve manier met elkaar vergeleken

worden. Alle variabelen die bepalend zijn voor het beeld zijn bekend en de waarden

daarvoor kunnen vrij gekozen worden.

3.4.1 Protocol in één dimensie

Zoals eerder gezegd zijn er diverse variabelen die de vorm van de beeldlijn

bepalen. De variabelen die de vorm van de beeldlijn bepalen zijn:

• r de breedte van de marker

• Cl intensiteits factor van de Röntgenbuis

• Cz De component van het beeld

• l de versmeringslengte van de marker

• ill: de verplaatsing van de marker

• SNR signaal-ruis verhouding

Tijdens de vergelijkende test wordt de breedte van de marker constant genomen,

deze verandert immers tijdens het experiment ook niet. Verder wordt verondersteld dat

tijdens de experimenten de instelling van de Röntgenbuis niet veranderen zodat Cl en

Cz constant genomen worden, en respectievelijk de waarde 1 en 0 krijgen.
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Door de vooronderstelling dat geen beeldinformatie verloren gaat tijdens de

beeldopname, zijn de versmeringslengte en verplaatsing van de marker aan elkaar

gelijk. Voor de verplaatsing en versmering van de bewegende marker werd achtereen

volgens gekozen voor 0, 8, 16, 32, en 64 pixels.

De signaal-ruis verhoudingen werden gelegd bij 1, 10, en 100. Verder is iedere

methode, met identieke variabelen, honderd maal uitgevoerd.

De waarden die gekozen zijn voor de diverse variabelen benaderen niet noodza

kelijkerwijs de waarden van de werkelijkheid. Deze test is slechts uitgevoerd om meer

inzicht te verkrijgen in de gebruikte methoden.

3.4.2 Protocol in twee dimensies

In het twee dimensionale geval wordt het beeld bepaald door de volgende

variabelen:

• r de breedte van de marker

• Cl intensiteits factor van de Röntgenbuis

• C2 De component van de Röntgenbuis

• l de versmeringslengte van de marker

• Lll de verplaatsing van de marker

• SNR signaal-ruis verhouding

• roi Region Of Interest

Bij de generatie van de testbeelden wordt de breedte van de marker constant

genomen. Ook Cl en C2 worden constant genomen, en krijgen respectievelijk de

waarde 1 en O.

Ook hier worden de versmeringslengte en verplaatsing van de marker aan elkaar

gelijk gesteld. Voor de verplaatsing en versmering van de bewegende marker werd

achtereenvolgens gekozen voor 0, 4, 8, en 12 pixels. De signaal-ruis verhoudingen

werden gelegd bij 1, 4, 16, en 64, ofwel 0, 6, 12 en 18 dB.

In vergelijking met de test in één dimensie wordt de region of interest toegevoegd
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als variabele. Hoe groter het gebied waarin de marker verwacht wordt, hoe groter de

kans dat de detectie van de verplaatsing van de marker fout gaat. Gezien het feit dat uit

de werkelijke beelden is gebleken dat de marker zich niet meer dan ongeveer 12 pixels

verplaatst, is gekozen voor een roi van 16, en 32 pixels.

Vanwege tijdgebrek is voor iedere methode, bij een gegeven combinatie van

waarden voor de variabelen, de berekening slechts 10 keer uitgevoerd.
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Hoofdstuk 4

Resultaten

4.1 Inleiding

In dit hoofdstuk worden de resultaten behandeld van de vergelijkende tests tussen

de diverse methoden. Allereerst worden de resultaten van de vergelijkende test van de

inleidende studie in één dimensie gepresenteerd. Vervolgens worden de resultaten van

de tests in twee dimensies gepresenteerd.

De tests zijn uitgevoerd met kunstmatig gegenereerde beeldlijnen of beelden. Het

grootste voordeel van een dergelijk kunstmatig gegenereerd beeld is dat alle variabelen

die het uiteindelijke beeld bepalen flexibel gekozen kunnen worden. Zodoende is een

objectieve, en reproduceerbare vergelijking tussen de diverse methoden mogelijk.

4.2 Resultaten van de inleidende studie

Aan de resultaten die in deze paragraaf vermeld worden, kunnen geen verregaan

de conclusies verbonden worden over de werking van dezelfde algoritmen in twee

dimensies. Deze test is toch uitgevoerd om slechts een indicatie te krijgen over de

werking van de diverse algoritmen, en tevens inzicht te verkrijgen in het gedrag van de

gebruikte correlatie functie.

De resultaten van deze vergelijkende test zijn gegeven in tabel 1. De waarden in

de tabel geven de gemiddelde waarden aan, waarbij ook de standaard deviatie gegeven

is. Tevens is het aantal keren vermeld dat de methode tot een schatting kwam voor de

verplaatsing van de marker. In principe zou deze laatste variabele altijd honderd

moeten zijn aangezien iedere methode honderd keer werd uitgevoerd met identieke

variabelen. In praktijk bleek echter dat niet elke methode daadwerkelijk honderd keer
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een waarde kon vinden voor de snelheid van de marker.

Bij een verplaatsing van 32 pixels zijn de uitkomsten van de methoden gegeven

bij een signaal-mis-verhouding van zowel 10 als 100, dit vooral om het verschil in

nauwkeurigheid van de methoden duidelijk te maken.

Tabel 1: Resultaten in één dimensie

Methode Minimale Filtering met Filtering met Kruiscorrelatie

kwadraat stilstaande bewegende tussen hele

marker marker beelden

Verplaatsing SNR = 10 0.00 ± 0.00 -2.97 ± 21.27 0.00 ± 0.00 0.06 ± 0.24

=0 n=100 n=100 n=100 n=100

Verplaatsing SNR = 10 8.35 ± 2.06 2.55 ± 3.35 7.25 ± 2.21 6.29 ± 40.49

= 8 n=100 n=100 n=52 n=100

Verplaatsing SNR == 10 17.98 ± 6.12 14.16 ± 21.74 18.63 ± 18.70 15.90 ± 44.73

= 16 n=100 n=100 n=43 n=100

Verplaatsing SNR = 10 31.91 ± 13.32 24.80 ± 28.88 31.17 ± 15.98 0.10 ± 54.81

= 32 n=100 n=100 n=23 n=100

SNR = 100 32.17 ± 3.85 16.12 ± 7.77 31.13 ± 10.65 29.70 ± 10.50

n=100 n=100 n=80 n=100

Verplaats ing SNR = 100 66.02 ± 13.95 28.45 ± 23.12 62.34 ± 7.23 46.78 ± 31.10

= 64 n=100 n=100 n=56 n=100
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4.3 Resultaten in twee dimensies

Zoals eerder vermeld is elke methode, met dezelfde variabelen, tien keer

uitgevoerd. Van de resultaten zijn wederom de gemiddelden bepaald met daarbij de

standaard deviatie. In tegenstelling tot de methoden in één dimensie, werd hier wel

altijd een waarde gevonden voor de verplaatsing van de marker.

In tabel 2 staan de resultaten vermeld waarbij de roi 16 pixels bedroeg. Verder

zijn hier alle resultaten vermeld, met uitzondering van de resultaten met verplaatsing

LU = 12, omdat daar bij een markerbreedte van 4, de versmering van de marker even

groot is als de roi, waarmee detectie tegen de grens van de region of interest loopt.

Tabel 2: Resultaten in twee dimensies met roi van 16

Methode Minimale Filtering met Filtering met Kruiscorrelatie

kwadraat stilstaande bewegende tussen hele

marker marker beelden

SNR = 1 -0.250 ± 0.391 -0.054 ± 0.599 0.243 ± 0.422 0.501 ± 3.551

Verplaatsing
SNR == 4 -0.225 ± 0.432 -0.160 ± 0.232 0.097 ± 0.363 0.928 ± 1.261

=0

SNR = 16 -0.275 ± 0.079 -0.037 ± 0.240 -0.021 ± 0.277 -0.411 ± 1.096

SNR = 64 -0.225 ± 0.079 0.062 ± 0.098 -0.166 ± 0.301 0.027 ± 0.260

SNR = 1 2.950 ± 1.378 4.540 ± 0.810 3.928 ± 0.698 6.426 ± 3.452

Verplaatsing
SNR = 4 4.052 ± 0.508 3.786 ± 1.1333.925 ± 0.409 3.857 ± 0.292

=4

SNR = 16 3.775 ± 0.079 3.927 ± 0.129 4.052 ± 0.170 3.912 ± 1.072

SNR = 64 3.900 ± 0.242 4.067 ± 0.097 3.987 ± 0.139 4.003 ± 0.227

SNR = 1 5.700 ± 2.362 7.489 ± 0.681 7.284 ± 0.873 8.743 ± 4.717

Verplaatsing
SNR = 4 6.750 ± 0.000 7.782 ± 0.530 7.826 ± 0.470 8.225 ± 1.909

= 8

SNR = 16 7.450 ± 0.483 7.971 ± 0.330 7.913 ± 0.282 7.965 ± 1.030

SNR = 64 7.750 ± 0.000 7.996 ± 0.106 7.948 ± 0.102 8.154 ± 0.319
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De resultaten van de vergelijkende test met een mi van 32 pixels, zijn vermeld in

tabel 3.

Tabel 3: Resultaten in twee dimensies met rai van 32

Minimale Filtering met Filtering met Kruiscorrelatie

Methode kwadraat stilstaande bewegende tussen hele

marker marker beelden

SNR = 1 0.025 ± 0.072 0.130 ± 0.613 0.215 ± 0.432 0.294 ± 9.895

Verplaatsing
SNR = 4 -0.350 ± 0.174 0.095 ± 0.141 -0.127 ± 0.385 1.431 ± 9.637

=0

SNR = 16 -0.250 ± 0.000 0.008 ± 0.215 -0.108 ± 0.160 -1.962 ± 4.284

SNR = 64 -0.175 ± 0.169 0.024 ± 0.114 0.048 ± 0.104 -0.789 ± 2.551

SNR = 1 3.525 ± 1.204 4.441 ± 0.558 4.185 ± 0.866 6.382 ± 9.927

Verplaatsing
SNR = 4 3.675 ± 0.501 4.271 ± 0.440 4.069 ± 0.435 3.467 ± 11.80

= 4

SNR = 16 3.750 ± 0.000 4.005 ± 0.183 4.083 ± 0.191 4.340 ± 3.363

SNR = 64 3.750 ± 0.000 4.043 ± 0.126 4.002 ± 0.098 3.437 ± 2.564

SNR = 1 6.750 ± 0.000 8.147 ± 1.106 8.442 ± 0.939 9.774 ± 10.45

Verplaatsing
SNR = 4 6.950 ± 0.422 7.795 ± 0.549 8.039 ± 0.537 8.290 ± 4.367

= 8

SNR = 16 7.550 ± 0.422 8.107 ± 0.257 8.052 ± 0.136 8.457 ± 1.369

SNR = 64 7.750 ± 0.000 7.936 ± 0.150 7.902 ± 0.124 7.871 ± 0.565

SNR = 1 1.250 ± 3.153 12.80 ± 1.483 12.02 ± 0.948 13.25 ± 7.626

Verplaatsing
SNR = 4 0.850 ± 3.381 12.01 ± 0.736 11.85 ± 0.642 12.31 ± 6.295

= 12

SNR = 16 -0.750 ± 0.000 12.12 ± 0.352 12.08 ± 0.292 12.86 ± 1.019

SNR = 64 -0.750 ± 0.000 12.02 ± 0.191 11.95 ± 0.151 11.68 ± 0.274
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Hoofdstuk 5

Discussie

5.1 Inleiding

Bij dit onderzoek zijn een aantal vooronderstellingen gemaakt zoals vermeld in

hoofdstuk 2. Hier zal worden gekeken of deze aannamen realistisch zijn geweest.

Tevens zullen in dit hoofdstuk de resultaten worden behandeld van de vergelijkende

test zoals beschreven in hoofdstuk 4. Verder worden in dit hoofdstuk de conclusies en

aanbevelingen gegeven.

5.2 Vooronderstellingen

De eerste twee veronderstellingen waren dat de marker gedurende één beeld een

constante snelheid heeft, en dat de snelheid tussen twee opeenvolgende beelden niet

essentieel verandert. Deze vooronderstellingen zijn natuurlijk niet reëel, zodoende zou

de marker altijd stilstaan of altijd bewegen. Echter vanwege de eenvoud is deze

vooronderstelling gemaakt.

Wanneer de marker gedurende één beeld zou versnellen of vertragen wordt de

versmeringsfunctie, k(x), ingewikkelder. Opname van deze versnelling in het model

zou een extra variabele opleveren, wat niet wenselijk was voor een nauwkeuriger

snelheidsbepaling.

Het feit dat de snelheid van de marker in twee opeenvolgende beelden niet veel

verandert is niet van wezenlijk belang voor de juiste werking van de diverse algorit

men. Deze vooronderstelling is echter gemaakt zodat er een vaste maat is voor de

snelheid van de marker.

Wanneer met behulp van het 50 Hz video opname systeem, zoals beschreven in
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hoofdstuk 2.3, de beelden worden gemaakt, mag gesteld worden dat de duur van één

beeld 20 msec is. Zodoende kan inderdaad gesteld worden dat de verplaatsing van de

marker in één beeld gelijk is aan de versmering van het signaal in dat beeld.

Als laatste werd aangenomen dat de ruis die in de beelden aanwezig is, Gausisch

verdeelde witte ruis is. Uit de analyse van de werkelijke Röntgen videobeelden blijkt

dat de ruis, zoals verondersteld, wit is. Tijdens deze analyse is ook gekeken naar een

maat voor de signaal-ruis-verhouding van de beelden. In afbeelding 4 is een dwarsdoor

snede (beeldlijn) van het beeld gegeven waarin het intensiteitsprofiel van een stilstaande

marker zich bevindt tegen een achtergrond met beeldinformatie en ruis.

21 41 61 81 101 121 141 161 181 201 221 241

pixel nummer

Afbeelding 4: Beeldlijn met marker informatie

De gradiënt van de grijswaarde is reëel, en behoort tot het beeld. De rimpel op

dit signaal is te wijten aan ruis. Er kan een gedeelte van de beeldlijn geselecteerd

worden waarin de achtergrond informatie qua grijswaarde gelijk blijft. Van een

beeldlijn zonder marker is de Fourier getransformeerde berekend, de De waarde uit

het signaal gefilterd, en terug getransformeerd naar het plaatsdomein. Het zo verkregen

signaal bevat nu voornamelijk ruis, en het gemiddelde signaalvermogen per pixel kan
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hiervan berekend worden. De signaal-ruis-verhouding is berekend met behulp van

formule (24). Dit levert een signaal-ruis-verhouding op van ongeveer 5 (± 7 dB).

Zodoende kan ook gesteld worden dat, de waarden die genomen zijn bij de vergelijken

de tests in twee dimensies, in dezelfde orde van grootte liggen als de werkelijke

waarde.

5.3 Resultaten

In deze paragraaf worden de resultaten besproken die in hoofdstuk 4 vermeld

zijn. Allereerst worden de resultaten uit één dimensie besproken waarna de resultaten

uit twee dimensies aan de orde komen.

5.3.1 Eén dimensie

Vooraf moet gesteld worden dat, aan de resultaten in één dimensie, geen

verregaande conclusies mogen worden verbonden over de werking van hetzelfde

algoritme in twee dimensies.

Bij de methode waarbij gefilterd wordt met de impulsresponsie van de bewegende

marker (tabel 1), blijkt een aantal keren geen waarde voor de verplaatsing van de

marker gevonden te kunnen worden. Reden hiervoor moet gezocht worden in het feit

dat het model iteratief aangepast wordt, en dat het model een rechthoekige intensiteits

verdeling heeft. Doordat ruis toegevoegd is aan het oorspronkelijke beeld, kan het zijn

dat er altijd een nieuw maximum voor de kruiscorrelatie wordt gevonden, ook wanneer

het model iteratief wordt aangepast.

Bij de methode waarbij gefilterd wordt met de impulsresponsie van de stilstaande

marker blijkt de geschatte verplaatsing structureel lager te zijn dan de werkelijke

verplaatsing. Reden hiervoor is dat de oorspronkelijke marker een rechthoekig

intensiteitsprofiel heeft, zie afbeelding 2. Wanneer de kruiscorrelatie tussen het

oorspronkelijke intensiteit, en de met ruis verontreinigde beeldlijn wordt berekend,
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heeft de kruiscorrelatie ook een vrijwel rechthoekige vorm. Daar waar door invloed

van de ruis een maximum ontstaat, zal de kruiscorrelatie een maximum vinden.

Verder is in tabelite zien dat, bij de methode waarbij de kruiscorrelatie tussen

hele beeldlijnen genomen wordt, de gemiddelde waarden redelijk in de buurt van de

werkelijke waarden liggen. De standaard deviatie is echter hoog.

Uit de voorstudie blijkt dat de methode waarbij het minimale kwadraat gezocht

wordt tussen een model en de beeldlijn, de beste resultaten oplevert in één dimensie.

5.3.2 Twee dimensies

De resultaten van de vergelijkende test in twee dimensies zijn in twee delen

gesplitst. In tabel 2 staan de resultaten vermeld waarbij de region of interest (roi) 16

pixels is genomen, en in tabel 3 staan de resultaten vermeld waarbij de roi 32 pixels is

genomen. Deze splitsing is gemaakt omdat de kans op een foute detectie groter is

naarmate de roi groter is.

In vergelijking met de resultaten in één dimensie valt op dat elke methode tot een

schatting van de verplaatsing komt. Reden waarom dit in twee dimensies geen pro

bleem is ligt in het feit dat de vorm van de marker anders is gekozen. Ook na versme

ring van de oorspronkelijke intensiteit heeft het signaal nog ongeveer een Gausische

vorm, en deze is beter te detecteren, ook na toevoeging van ruis.

Opvallend is dat, bij een roi van 32 pixels, en een verplaatsing van de marker

over 12 pixels, de methode waarbij de som van de kwadraten geminimaliseerd wordt,

de resultaten structureel afwijken van de werkelijke waarde. Bij de overige verplaatsin

gen van de marker, gaf de methode uitkomsten die wel in de buurt kwamen van de

werkelijke waarde. Voor deze afwijking is geen aanwijsbare reden gevonden.

Verder liggen de resultaten van de diverse methoden in de buurt van de werkelij

ke verplaatsing van de marker. Ook het verschil tussen de resultaten in tabel 2 en 3, is

gering. Echter wanneer de kruiscorrelatie tussen opeenvolgende beelden wordt

genomen is de standaard deviatie bij een roi van 16 pixels lager dan bij een roi van 32

pixels. Reden hiervoor is dat bij deze methode beide beelden verontreinigd zijn met
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ruis, in tegenstelling tot de andere methoden waarbij altijd een model zonder ruis

gebruikt wordt. Hierdoor is de kans groter dat de detectie van de marker bij een roi

van 32 eerder fout gaat dan bij een rai van 16.

De methoden waarbij gefilterd wordt met de vorm van de marker geven beide

methoden goede resultaten, zelfs bij een lage signaal-ruis-verhouding. Tussen de

gemiddelde waarde van beide methoden zit niet veel verschil, echter wanneer gefilterd

wordt met behulp van de bewegende marker is de standaard deviatie lager.

5.4 Conclusies en aanbevelingen

Aan de hand van de gevonden resultaten van de vergelijkende tests mag geconclu

deerd worden dat de ontwikkelde methoden de marker nog goed kunnen detecteren,

zelfs bij een lage signaal-ruis-verhouding. De methode die echter het beste resultaat

levert is de methode waarbij gefilterd wordt met de impulsresponsie van de bewegende

marker. Als criteria hiervoor zijn het gemiddelde van de geschatte waarde (deze moet

zo dicht mogelijk in de buurt liggen van de werkelijke waarde), een zo klein mogelijke

standaard deviatie, en de snelheid in rekentijd van de methode.

De methode waarbij het minimale kwadraat wordt berekend tussen een model en

het werkelijke beeld, heeft als nadeel dat deze veel rekentijd vergt. De berekening van

de sub-pixel verplaatsing kost bovendien veel geheugenruimte voor relatief lage

resolutie. Er kan echter gekeken worden naar de efficiëntie van de methode, deze kan

verbeterd worden zodat de langere rekentijd en extra geheugenruimte geen nadeel meer

vormen.

De methode waarbij de kruis-correlatie wordt berekend tussen de opeenvolgende

beelden levert de minst goede resultaten op van de vier methoden. Deze methode is

echter eenvoudiger te realiseren. Wanneer de kruis-correlatie tussen twee opeenvolgen

de beelden wordt berekend, wordt, in tegenstelling tot de andere methoden, geen

gebruik gemaakt van een model, en dus minder gebruik gemaakt van voorkennis.

De methode waarbij gefilterd wordt met de impulsresponsie van de stilstaande

marker, levert goede resultaten op. Deze methode heeft als voordeel dat deze relatief
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weinig rekentijd nodig heeft voor de berekeningen.

Enkele nadelen zijn verbonden aan het gebruik van een region of interest.

Wanneer een roi gekozen wordt van 16 pixels, met een markerbreedte van 4 pixels,

dan kan de marker niet over meer dan 12 pixels versmeerd zijn. Als dit wel het geval

is dan worden, door de versmeerde marker, de grenzen van de roi overschreden.

Zodoende wordt dan niet meer optimaal vergeleken tussen het model en het beeld.

Dit probleem kan worden opgelost door een grotere roi te kiezen. Nadeel hiervan

is echter dat hoe groter de roi is, hoe groter de kans is dat er een tweede marker in de

roi ligt. De ontwikkelde methoden kunnen echter maar één maximum in de roi

detecteren, waardoor de marker, die het meeste versmeerd is, niet gedetecteerd wordt.

Er moet dus een optimum gevonden worden voor de grootte van de region of interest.

Door de vooronderstelling dat de marker slechts in de x-richting kan verplaatsen,

kunnen de methoden nog niet gebruikt worden bij werkelijke videobeelden. Vandaar

dat de gerealiseerde methoden, en de implementatie daarvan in de programmatuur,

uitgebreid moeten worden.
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