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Samenvatting 
Objekt-specifieke contourdetektie in medisch diagnostische beelden 

-het herkennen van bloedvaten in MRI-beelden-

ii 

In de gezondheidszorg ontstaat de laatste jaren steeds meer de behoefte om kwantitatieve analyses te 
kunnen uitvoeren op medisch diagnostische beelden. De uitgevoerde analyses dienen reproduceerbare 
en betrouwbare resultaten te leveren. Ontwikkelde algoritmen moeten daarom gebruikers
onafhankelijk zijn. Uit een vorig onderzoek bleek dat het gebruik van algemene beeldbewerkings
technieken niet toereikend is om op medische beelden een volledig automatische analyse-techniek te 
ontwikkelen. Hieruit ontstond het idee om beeldbewerkingstechnieken te kombineren met objekt
specifieke informatie. Het verslag beschrijft het onderzoek naar een contourdetektie-algoritme. Het 
doel is het oudezoeken van een mogelijkheid tot het kombineren van objekt-specifieke voorkennis 
met beeldbewerkings-technieken om zodoende een specifieke en betrouwbare objekt-detektie met 
minimale gebruikersinteraktie te verkrijgen. Het onderzoek heeft zich gespecificeerd op het 
detekteren van cirkelvormige contouren, met als klinische toepassing het detekteren van bloedvaten 
in MRI -beelden. 

Een rand kenmerkt zich veelal door een abrupte grijswaarde-verandering in het beeld. Daarom is 
allereerst onderzoek verricht naar een aantal methodieken om dergelijke grijswaarde-verschillen 
(aangegeven met een zogenaamde gradiënt) te bepalen. Uit dit deelonderzoek blijkt dat de gradiënt op 
een bepaald punt in een komplex medisch beeld het best bepaald kan worden met een zogenaamd 
Prewitt-filter. In het gradiëntbeeld zijn cirkelvormige objekten goed te accentueren d.m.v. een 
ontwikkeld algoritme dat gebruik maakt van de richting van de gradiëntvector. Door deze cirkel
accentuering wordt de kans dat het contourdetektie-algoritme de contour van een niet-cirkelvo~ig 
objekt detekteert kleiner. 

Het ontwikkeld algoritme bepaald iteratief de contour. De objekt-specifieke voorkennis wordt 
vertaald naar een viertal in het beeld mathematisch meetbare grootheden. De gedefinieerde 
energiefunktie bestaat uit een gewogen sommatie van deze genormeerde grootheden. Het wegen van 
de grootheden ten opzichte van elkaar gebeurt door het instellen van vier weegfaktoren. Hoe lager de 
energie, hoe beter het contour voldoet aan de objekt-specifieke kenmerken. Nadeel van het algoritme 
is dat het startpunt van het iteratie-proces nabij de rand van het objekt moet liggen. Dit probleem is 
opgelost door gebruik te maken van de zogenaamde Hough-transformatie. Dit is een transformatie die 
het beeld transformeert naar een ruimte, waarin bepaalde geometrische objekten eenvoudig te traceren 
zijn. Zodoende kan de rand van het te detekteren objekt in een eerste orde benadering geschat 
worden. De lokatie van deze grof geschatte rand blijkt geschikt te zijn om te gebruiken als startpunt 
van het iteratieproces. De gebruikers-interaktie bij deze transformatie is echter groot. 

Het toevoegen van voorkennis in een contourdetektie-algoritme blijkt een kwalitatief betere 
contourdetektie te leveren dan een algoritme dat geen voorkennis gebruikt. De toegepaste methodiek 
in het algoritme levert betere resultaten dan de methodiek van een bestaand kommerdeel pakket. Het 
ontwikkeld objekt-specifieke algoritme levert visueel een betere contourdetektie op, maar het 
belangrijkste verschil met het kommerdeel pakket is dat het minder gebruikersafhankelijk is en 
daardoor een reproduceerbare contour vindt. Nader onderzoek naar optimalisatie van het algoritme 
wordt aanbevolen, want de ontwikkelde methodiek levert reeds dermate goede resultaten, dat een 
eventuele ontwikkeling tot een gebruikers-applicatie tot de mogelijkheden behoort. 
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1. Inleiding 

1.1 Introduktie 

Het in dit rapport beschreven onderzoek is verricht in het kader van de opleiding Technische 
Natuurkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven (TUE). Het onderzoek is tot stand gekomen 
door de samenwerking van de werkgroep Klinisch Fysische Meettechnieken, onderdeel van de 
vakgroep Fysische Informatica, en de afdeling Klinische Fysica van het St. Joseph Ziekenhuis (SJZ) 
te Veldhoven. Het betreft een onderzoek op het gebied van de medische beeldbewerking. 

1.2 Probleemstelling 

Het onderzoek is verricht in het kader van het beeldbewerkingsprojekt in het SJZ zoals beschreven in 
[Ben-95]. Dit projekt is er op gericht om de mogelijkheden van beeldbewerking in de klinische 
praktijk te onderzoeken. Indien mogelijk tracht men het algemene onderzoek te kombineren met 
relevante klinische vraagstellingen vanuit het ziekenhuis. Hierdoor wordt een tweeledig doel 
nagestreefd: wetenschappelijk onderzoek om problemen in de toekomst voor te zijn, gecombineerd 
met het oplossen van huidige vraagstellingen van klinisch wetenschappelijke aard. Het onderzoek van 
Smits [Smi-95] was het eerste deel van het beeldbewerkingsprojekt. Bij dit onderzoek is met name 
aandacht besteed aan het verwerven van inzicht en het gebruik van algemene beeldbewerkings
technieken zoals filtertechnieken en morfologische operaties. Met behulp van deze technieken is 
getracht om kwantitatieve analyses te verrichten op echocardiografische videobeelden. Uit dit 
onderzoek bleek dat gebruik van slechts standaard beeldbewerkings-technieken niet toereikend is bij 
medische beelden om een volledig automatische analyse-techniek te kunnen ontwikkelen. Dat 
standaard technieken alleen niet voldoen, komt omdat de vorm van een objekt in een medisch beeld 
per patiënt verschilt en zelfs bij dezelfde patiënt kan de vorm sterk varleren als funktie van de plaats 
of de tijd. Bovendien zijn de meeste medische beelden zeer complex, doordat ze veel meer objekten, 
bevatten dan slechts het te detekteren objekt. Uit de resultaten van [Smi-95] volgde het idee om de 
problemen op te lossen door algemene beeldbewerkings-technieken te combineren met objekt
specifieke informatie. 

In het nu verrichte onderzoek is gekeken naar patroonherkenning en contourdetektie. Door het 
inbrengen van een bepaalde mate van voorkennis in het systeem kan een algoritme worden 
ontwikkeld die objekt-specifiek is. Daardoor kan het contour gedetekteerd worden met minder 'user'
interaktie dan een algoritme dat geen gebruik maakt van objekt-informatie. Het onderzoek heeft een 
algemeen karakter, maar heeft zich in een later stadium gespecificeerd op het detekteren van 
cirkelvormige curven. Hiervoor is gekozen vanwege een relevant klinisch wetenschappelijk 
probleem: het automatisch detekteren van bloedvaten in MRI-beelden. Men is geïnteresseerd in het 
detekteren van bloedvaten om reproduceerbare en betrouwbare kwantitatieve bloedstroom-analyses te 
kunnen uitvoeren. Voorkennis die in het contourdetektie-algoritme gestopt wordt, is onder andere de 
kennis dat de curve gesloten en cirkelvormig is, dat de afgeleide kontinu is, dat de curve als funktie 
van de plaats of de tijd niet abrupt van positie kan veranderen en in het geval van bloedvat-detektie 
wordt er gebruik gemaakt van de wetenschap dat er bloed door het vat stroomt. De stelling is dat door 
het combineren van 'menselijke' voorkennis met beeldbewerkings-technieken een specifieke en 
adequate manier van objekt-detektie mogelijk is. In het onderzoek zijn specifieke objekt-kenmerken 
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vertaalt naar randvoorwaarden, die omgezet kunnen worden naar mathematische parameters in het 
algoritme, om het objekt te kunnen detekteren. De grootste problemen die op de weg lagen om tot 
parametrisatie te komen zijn ook nader bekeken. 

1.3 De problematiek bij het herkennen van strukturen in een beeld 

Wanneer een mens kijkt naar 'dingen' die aanwezig zijn in zijn gezichtsveld, dan ziet hij bijvoorbeeld 
'gras', 'zand' of 'struikgewas', terwijl hij geen grassprietjes of zandkorrels kan of wil tellen. Hij is ook 
niet geïnteresseerd in de ingewikkelde struktuur van de bladeren die gezamenlijk het struikgewas 
vormen. De mens ziet de losse gegevens perceptief als één geheel, een losstaand objekt, hij ziet 
gewoon een struik. Wanneer men een objekt ziet, wordt deze substruktuur perceptief uit het beeld 
geëxtraheerd, opgelicht vanuit de achtergrond. Het zien van een objekt impliceert automatisch dat de 
rest, de omgeving, wordt beschouwd als achtergrond. De mens bezit een welhaast superieur 
vermogen om objekten uit de achtergrond te halen. Het is zelfs mogelijk om strukturen waar te 
nemen, terwijl ze er optisch zelfs niet eens zijn. Wat hiermee wordt bedoeld is duidelijk gemaakt in 
figuur 1. De vraag is: waar is de rug van de man? 

figuur] Waar is de rug van de man? 

Ondanks dat er hier sprake is van een gebied zonder grijswaarde verschillen, is het toch mogelijk om 
in dit gebied struktuur te herkennen. Vanwege de uniforme kleur is het onmogelijk dat deze struktuur 
gehaald wordt uit de grijswaarde informatie. De struktuur van de rug wordt gehaald uit de informatie 
van de rest van het beeld. De mens is hier zelfs zo goed in dat hij na wat langer te hebben gekeken de 
rug zelfs kan aanwijzen; perceptief ziet hij de rug. Er wordt dus uit een gebied dat geen grijswaarde
verschillen bevat, informatie gehaald uit de omgeving. Het mag duidelijk zijn dat indien getracht 
wordt om de rug automatisch per computer te traceren, er moeilijkheden zullen optreden. De 
computer hanteert per definitie slechts basisinformatie: pixels met ieder een bepaalde grijswaarde. 
Bovenstaand voorbeeld is natuurlijk een extreem geval; tussen objekt en achtergrond zit helemaal 
geen verschil in grijswaarde. Maar ook in figuur 2, waarin wel sprake is van grijswaarden verschillen, 
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blijft het vrij lastig om bijvoorbeeld de mond van de foetus door de computer automatisch te laten 
aangeven: 

figuw2 3D-gevisualiseerde opname van het hoofd van een foetus, gemaakt met 
een nieuwe ontwikkeling binnen de echografie: 3D-echografie [Kre-95]. 

De mens kan echter binnen een seconde met een bijna absolute zekerheid de mond van de foetus 
aanwijzen. Omdat wij zo goed zijn in het aanwijzen van bijvoorbeeld een rug of een mond, zou men 
misschien geneigd zijn om te denken dat het automatisch detekteren van strukturen een eenvoudige 
en triviale opgave is. Niks is minder waar. Als een gevolg van miljoenen jaren evolutie, laat het 
menselijke brein automatisch niet ter zake doende informatie weg en concentreert zich op hetgeen in 
een gegeven situatie van belang is. Om bij een computergestuurd beeldbewerkings-systeem hetzelfde 
te bereiken - als dat al kan - zijn vaak veel en zeer gecompliceerde operaties nodig, die lange 
bewerkingstijden vragen, en kostbare apparatuur. Dr.ir. Ter Haar Romeny (Imaging Center Utrecht, 
verbonden met het Academisch Ziekenhuis Utrecht) zegt hierover in [Vol-95]: 

"De snelheid is niet het grootste probleem. Wij worstelen vooral met 
het onvermogen van de computer om strukturen te herkennen. " 
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In voorafgaande is steeds gesproken over het onvermogen van de computer ten opzichte van de 
perceptieve kwaliteiten van de mens. In tegenstelling tot die perceptieve kwaliteit, is het vermogen 
van de mens om kwantitatief iets over het beeld te zeggen matig. Vanwege de beperking van de 
menselijke perceptie kan de mens eenvoudig op het verkeerde been worden gezet: 

figuur3 Zes rechthoeken met identieke grijstint, ieder echter met een andere 
omgeving. Onder invloed van de omgeving lijkt de rechthoek in de 
rechteronderhoek het donkerste. 

Men is geneigd kijkend vanaf linksboven naar rechtsonder de grijswaarde van de centrale vierkanten 
van donker naar licht en weer terug naar donker waar te nemen, terwijl ze allemaal dezelfde 
grijswaarde hebben. De computer maakt die fout niet: gevraagd naar de grijswaarde van beide 
vierkanten komt hij terug met een identieke waarde, zonder zich te bekommeren om de context, die 
ons zo in de war bracht. Het context-afhankelijke perceptieve gezichtsvermogen van de mens heeft 
dus ook nadelen. Het menselijke brein excelleert in het zien en het herkennen van strukturen. De 
computer daarentegen ziet en hanteert per definitie slechts basisinformatie en is daardoor uitermate 
geschikt om kwantitatieve informatie over een beeld te vergaren. 

Kortom de mens en de computer hebben op het punt van beeldbewerking beiden zowel sterke als 
zwakke punten. Het is dus zaak om van beide de sterke punten te gebruiken en de kwantitatieve 
informatie van de computer te combineren met de voorkennis die de mens bezit om zodoende 
patronen te herkennen die te gebruiken zijn voor kwantitatieve analyses. 

Er zijn vele software-pakketten die de funktie van patroonherkenning in zich herbergen. De 
belangrijkste beperking bij deze patroonherkennings-algoritmen is de onbekendheid in de methodiek. 
Bij het detekteren van bloedvaten in MRI-images moeten er arteriën gedetekteerd worden met een 
straal van zo'n vier tot vijf pixels. Het is dus noodzakelijk om te weten of het algoritme de rand geeft 
die nog net binnen het vat ligt of de rand die net buiten het vat ligt. Nog belangrijker is het om te 
weten wat de criteria zijn voor het algoritme om te bepalen of het desbetreffende pixel tot het objekt 
of tot de achtergrond behoort. Juist om later een schatting te geven van de onzekerheid van de 
kwantitatieve analyses, is het noodzakelijk om de theoretische achtergrond van een algoritme te 
weten. Daarnaast blijkt uit vele recente artikels (zoals [Son-95] en [Gei-95]) en uit het gebruik met 
dergelijke pakketten dat nog steeds veel algoritmen voornamelijk grijswaarde-informatie gebruiken 
bij het segmenteren. Het voordeel hiervan is dat een dergelijke segmentatie-techniek bijna objekt-
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onafb.ankelijk is; de methode is toepasbaar op een grote diversiteit van beelden. Het grote nadeel is 
dat alleen de krachtige punten van de computer worden gebruikt, maar dat er niet tot nauwelijks 
'intelligentie' in het zoeksysteem zit. Door de complexe beelden en de grote diversiteit van medische 
objekten tussen patiënten onderling en tussen de posititie van het objekt of het tijdstip wanneer het 
objekt wordt afgebeeld, is het onmogelijk om een exact gedefinieerde contour te detekteren. Het 
enige dat over de vorm bekend is, is algemene objekt-specifieke informatie waar de vorm in de 
meeste gevallen aan voldoet. Deze objekt-specifieke informatie over het contour is bekend door de 
voorkennis die de mens bezit over het objekt. Blijkend uit [Smi-95] is het ontoereikend om met 
behulp van standaard technieken in deze complexe beelden, met een zo minimaal mogelijke user
interaktie, tot contourdetektie te komen. Vandaar dat een onderzoek is verricht naar het inpassen van 
objekt-specifieke informatie in een contourdetektie-algoritme. Algemeen kan gezegd worden: 

hoe beter een specifiek objekt wordt gedetekteerd, hoe minder 
flexibel het desbetreffende algoritme inzetbaar is. 

Het verslag bestaat uit acht hoofdstukken. In hoofdstuk 7 wordt het resultaat en de implementatie van 
het automatische contour-detektie-algoritme beschreven, dat tot stand is gekomen door het 
samenvoegen van beeldbewerkingstechnieken met menselijke voorkennis. Het ontwikkelde algoritme 
maakt gebruik van het zogenaamde 'snake' -algoritme. Dit is een iteratief algoritme, waarbij het 
belangrijk is dat het startpunt van het iteratie-proces nabij de rand van het objekt ligt. Om dit 
startpunt automatisch en reproduceerbaar te vinden, wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde 
'Hough-transformatie'. Deze transformatie is geschikt om uit het beeld contouren van objekten te 
detekteren, die beschreven kunnen worden met eenvoudige wiskundige funkties. Met eenvoudig 
wordt bedoeld dat de funktie slechts een beperkt aantal variabelen mag bezitten. De Hough
transformatie geeft de globale lokatie van het contour, en deze lokatie wordt gebruikt als startpunt 
van het iteratie-proces. Theoretische aspekten en resultaten van deze transformatie worden gegeven in 
hoofdstuk 5. Het ontwikkelde algoritme detekteert het contour in het gradiëntbeeld. Wat de meest 
optimale methode is om de gradiënt van een beeld te bepalen, zal uitgelegd worden in hoofdstuk 4. In 
hoofdstuk 6 wordt een eigen ontwikkeld algoritme uitgelegd, die in het gradiëntbeeld cirkelvormige 
contouren versterkt ten opzichte van ander vormige contouren. Het effekt van het algoritme is getest 
op medische beelden en de resultaten hiervan zijn ook te vinden in dit hoofdstuk. Conclusies en 
resultaten uit de hoofdstukken 4 tot en met 6 zijn gebruikt bij het ontwikkelen van het detektie
algoritme. Conclusies van het gehele onderzoek en aanbevelingen voor de toekomst staan in 
hoofdstuk 8. In hoofdstuk 2 en 3 wordt echter allereerst een korte uitleg gegeven over respectievelijk 
enkele theoretische aspekten van de beeldbewerking en over de beeldbewerkings-omgeving. 
Vanwege beperkte visuele weergavecapaciteiten van hardeopies kan het gebeuren dat bepaalde details 
niet altijd even goed zichtbaar zijn. 
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2.1 Inleiding 

2. Theorie van de Digitale 
Beeldbewerking 

Image processing is een snel ontwikkelend onderwerp, waarbij het aantal technische applicaties 
groeiende is. Het is met name geschikt om een grotere kans op reproduceerbaarbeid te verkrijgen van 
kwantitatieve analyses verricht op het beeld. Bovendien kan eventueel saaie en rekenkundig lange 
bewerkingen door de computer worden verricht. Ideaal zou zijn als dit volledig automatisch en 
gegarandeerd foutloos zou gebeuren. Voordat dat echter bereikt is, zullen er nog vele theoretische 
alswel technische doorbraken moeten plaats vinden. Ondertussen is er een overvloed aan image 
processing applicaties, die de mens kunnen helpen met allerlei problemen. 

Omdat al in vele boeken de basistechnieken van de beeldbewerkingen staan, en het niet de intentie 
van dit verslag is, om deze theorie te kopiëren, wordt slechts een zeer beknopte uitleg gegeven van de 
voor dit verslag relevante onderwerpen. Algemene basistechnieken van de digitale beeldbewerking 
kunnen onder andere gevonden worden in [Smi-95], [Rus-95] en [Gon-92]. 

2.2 Beeldbewerkingsalgoritmen 

Beeldbewerkingsalgoritmen kunnen algemeen beschreven worden door een operator T, gedefinieerd 
op een bepaalde omgeving G van (x,y), werkend op het pre-processing beeldf(x,y): 

g(x, y) = T[f(x, y)] (1) 

waarbij g(x,y) het post-processing beeld is. Als omgeving G wordt veelal een vierkant van kxk pixels 
gebruikt. Dit wordt het ruimtelijk masker of window genoemd. Het masker wordt van linksboven 
naar rechtsonder over het beeld geschoven, waarbij voor ieder pixel een gewogen sommatie over zijn 
naaste buren wordt berekend, welke vervolgens aan het desbetreffende pixel wordt toegekend 
volgens: 

k2 

za= LWiZi 
i=l 

(2) 

Met Za de nieuwe grijswaarde van het pixel, wi de weegfaktoren, zi de grijswaarde van pixel i en k2 is 
het aantal pixels in het window. Synoniemen voor een window zijn mask, template of filter. Het 
eenvoudigste masker is een lxl-window. In dat geval wordt de operator T een grijswaarde
transformatie, wat ook wel mapping wordt genoemd: 

s= T(r) (3) 
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Met s en r de variabelen die respectievelijk de grijswaarde van f(x,y) en g(x,y) in het punt (x,y) 
aangeven. Omdat enhancement op ieder punt in een image alleen van de grijswaarde op één bepaald 
punt afhangt, wordt deze techniek ook wel 'point-processing' genoemd. 

Vergelijking (2) is ook te schrijven als een diskrete convolutie operatie: 

N-1 N-1 

g(xd,yd)=f(xd,yd)*h(xd,yd)= LLf(i,j)h(x-i,y- j) (4) 
i=O j=O 

met f(xd,yd) het pre-processing beeld, g(xd,yd) het post-processing beeld en h(xd,yd) de trans
formatiefunktie. Een convolutie in het spatiële domein komt overeen met een vermenigvuldiging in 
het Fourier-domein (zie [Bri-88]): 

G( U, V) = F( u, V) H( u, V) (5) 

hierin is F(u,v) de Fourier-getransformeerde van het input-beeld en G(u,v) van het output-beeld. Dit 
betekent dat het schuiven van een window over het beeld ook beschreven kan worden vanuit de 
Fourier-ruimte. Nadere uitleg hierover volgt in paragraaf 2.4. 

2.3 Randdetektie 

2.3.1 Inleiding 

Een fundamenteel belangrijk probleem in beeldanalyse is randdetektie. Randen karakteriseren de 
grenzen van een objekt en zijn daarom te gebruiken voor segmentatie, identificatie en kwantificatie 
van het objekt in een beeld. Randpunten zijn voor te stellen als pixel-lokaties met een abrupte 
grijswaarde verandering. Om randen te detekteren kan gebruik worden gemaakt van twee soorten 
detektie-operatoren: gradiënt en kompas-operatoren. Voor uitleg over deze laatste wordt verwezen 
naar [Smi-95]. 

2.3.2 Gradiënt-operator 

Gradiënt-operatoren worden gerepresenteerd door de operatoren: H1 en H2, die de gradiënt van het 
beeld f(xd ,yd) in twee orthogonale richtingen bepalen. Zo worden de bidirectionale gradiënten g1 en 
g2 als volgt gedefinieerd: 

g1 (xd,y d) = H.[f(xd,y d] 

g2(xd ,y d) = Hl[f(xd ,y d] 
(6) 

De magnitude g en de richting 6 van de gradiëntvector wordt respectievelijk gegeven door: 

(7) 

(8) 
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De lengte van de vector gegeven volgens vergelijking (7) is de Euclidische lengte. Indien een gradiënt 
van een image wordt bepaald, geeft de grijswaarde in het gradiënt-beeld de sterkte van de gradiënt 
weer; hoe witter, hoe groter de gradiënt op dat punt. Indien in het verslag gesproken wordt over de 
afgeleide van een beeld, dan wordt daarmee de gradiënt in één van de twee bidirectionale richtingen 
(zie vergelijking 6) bedoeld. In tabel i staan enkele algemeen bekende gradiënt-operatoren. 

H1 H2 

l@] I] Po -~J -1 () 

Roberts 

[-I 0 I] 
[-: & -~] -1 @J I 

-1 0 I I 1 

Smoothed (Prewitt 

[-1 11 I] [-: 0 -~] -2 [ill 2 
-1 0 1 2 1 

Sobel 

Isotropie 
[ -1 0 '] [ -~ -[fu -~] -v2 @] v'2 
-1 0 1 1 v'2 1 

tabel i Enkele standaard gradiënt-operatoren. Het element waar een vierkant 
omheen staat, is de lokatie van het originele pixel. 

2.4 Fourier-transformatie 

Met behulp van de Fourier-transformatie wordt een signaal omgezet in frequentie-komponenten. 
Bepaalde convolutie-operaties zijn in de Fourier-ruimte rekenkundig eenvoudiger te beschrijven, dan 
in de originele ruimte. Dit voordeel zal gebruikt worden om gradiënten van een beeld in de Fourier
ruimte te bepalen. 

De Fouriertransformatie van een signaal /(x) is gedefmieerd door vergelijking (9): 

Met de eis: 

1 00 • 

F(kx) = F[f(x)] = ~ J f(x) e -ik,x dx 
\]27t --<J) 

1. f(x) is kontinu op ieder eindig interval 
2. f(x) is absoluut integreerbaar op de x-as 

(9) 

De Foorier transformatie is een lineaire transformatie; voor iedere funktie f(x) en g(x) wiens Fourier 
getransformeerde bestaat en voor de koostanten a en b geldt de volgende relatie: 

F[af + bg]=aF[f]+ bF[g] (10) 

Deze relatie is waar, omdat integreren een lineaire operatie is. De lineariteit van de Fourier
transformatie is van cruciaal belang voor de toepasbaarheid van de transformatie als oplossing van 
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differentiaal vergelijkingen. Vanwege de lineariteit geldt dat differentiëren van het signaal in de 
'originele' ruimte (in ons geval de plaats-ruimte) gelijk staat aan een vermenigvuldiging van het 
signaal met ikx in de Fourier-ruimte. In formulevorm: 

F[f'(x)] = ikxF[f(x)] (11) 

Het bewijs hiervan volgt eenvoudig: 

F[f'(x)]=-
1
- jf'(x)e-ik,x dx 

-Jin-«> 

= .k [f(x) e -K.•[ - (-ik.) 1 f(x)e -à,• dx] (12) 

=0 + ikxF[f(x)] 

Hieruit volgt dat de tweede afgeleide van f in de plaatsruimte, te schrijven valt door [f]: 

(13) 

Voor hogere afgeleiden gaat dit uiteraard hetzelfde. 

Vergelijking 9 geeft de algemene definitie van de Fourier-transformatie voor een 1-dimensionaal 
signaal, die afhangt van de parameter x. Beschouw nu, in plaats van het kontinue 1-dimensionaal 
signaal f(x), een eindig 2-dimensionaal diskreet signaal f(xtbytJ), met: 

xd e{0,1,2, ... ,N -1} 

y d e { 0,1,2, ... , N - 1} 
(14) 

Het aantal pixels in het beeld is dan NxN, waarbij het aantal pixels in de x-richting gelijk is aan het 
aantal in de y-richting. De beperking tot dit specifieke geval is mogelijk, omdat alle in het onderzoek 
gebruikte beelden hieraan voldoen. Van dit signaal kan door de volgende vergelijking de Fourier
transformatie worden berekend: 

met de defmitie 

(16) 

De inverse transformatie om van de Fourier-ruimte naar de spatiële ruimte te gaan wordt gegeven 
door: 

(17) 



11 

Het is evident dat een diskrete Fourier-transformatie net als de kontinue Fourier-transformatie een 
lineaire operatie is, zodat vergelijking (10) ook opgaat in het diskrete geval. Voor de afgeleide naar 
een variabele (in dit geval x) in de spatiële ruimte geldt: 

Dus in het diskrete geval geldt dat indien de afgeleide van een image naar een variabele wil worden 
bepaald, het Fourier-spectrum vermenigYuldigd moeLworden met ikx/N. De gradiënt in het beeld kan 
dus worden bepaald door een vermenigvuldiging in de Fourier-ruimte. 

Indien een kontinu signaal wordt gediskretiseerd, heeft dit invloed op de maximale frequentie van het 
kontinue signaal die in het beeld nog kan worden waargenomen. Want volgens het Nyquist-theorema 
[Sto-96] geldt dat de maximale frequentie die nog in het beeld gedetekteerd kan worden, gelijk is aan 
de halve sampling-rate. In formulevorm: 

(19) 

Waaruit volgt dat voor het domein geldt: Dk, = [ -1t, 1t], met als eenheid voor kx de eenheid van ~ 

tot de macht -1: pixer1
• Indien het originele kontinne signaal frequenties bevat, die boven de Nyquist

frequentie liggen, dan zijn deze frequenties niet meer in het gedigitaliseerde beeld aanwezig. Voor 
nadere uitleg over de Fourier-transformatie wordt verwezen naar [Sto-96] en [Bri-88]. 
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3. Beeldbewerkings-omgeving 

3.1 Inleiding 

Bij het onderzoek naar patroonherkenning wordt in het SJZ gebruik gemaakt van grafische UNIX 
workstations. Deze stations zijn uitermate geschikt om de in het algemeen zeer rekenintensieve operaties, 
die vereist zijn bij beeldverwerking, uit te voeren. Het zijn namelijk krachtige, hanteerbare en betaalbare 
computersystemen. 

3.2 Grafische UNIX-workstation 

Op de afdeling KF in het SJZ is zo'n twee jaar geleden onder andere gekozen voor een SUN 
SP ARCStation Oassic als grafisch workstation. Dit is een workstation met een zogenaamde MicroSP ARC 
processor, 16Mb intern geheugen en een interne harddisk van 535 Mb. Bovendien wordt een externe 
harddisk van 1.05 Gb gedeeld met het andere station op de afdeling. Het UNIX-netwerk is gekoppeld met 
een Novell-LAN. Voor meer informatie over deze systemen en netwerken binnen het SJZ wordt verwezen 
naar [Ben-95]. 

3.3 Beeldbewerkingssoftware: Scilimage 

Bij het in dit rapprot beschreven onderzoek is gebruik gemaakt van het beeldbewerkingspakket Scilimage 
SCIL is een acroniem voor Standard C Interprelive Language en is ontwikkeld door het Centrum voor 
Beeldbewerking en Patroonherkenning. Het pakket biedt elementaire 2D-functionaliteit in de vorm van een 
grote hoeveelheid routines. Het is een open pakket, waarbij eigen in C-code geschreven algoritmen aan het 
pakket toegevoegd kunnen worden. De standaard routines en de eigen geschreven routines kunnen in zelf
geschreven programma's als kommando worden aanroepen. Op deze manier is het ontwikkelde 
contourdetektie-algoritme in Scilimage toegevoegd. V oor een meer gedetailleerde beschrijving van het 
pakket Scilimage wordt verwezen naar [Smi-95] en [Ben-95]. 
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4. Vergelijk tussen Methoden om 
Gradiënt te bepalen 

Om reproduceerbare kwantitatieve analyses te kunnen verrichten op gesegmenteerde objekten uit een 
beeld, is het van belang dat de rand van het te onderzoeken objekt exakt wordt bepaald. Een rand van 
een objekt wordt veelal gekenmerkt door een abrupte grijswaarde-verandering. Deze veranderingen 
kunnen berekend en zichtbaar gemaakt worden door de gradiënt van het beeld te bepalen. In dit 
hoofdstuk wordt aandacht besteed aan drie veel gebruikte methoden om uit een gediskretiseerd beeld 
de gradiënt te bepalen. Door middel van experimenten wordt bepaald welke van de drie methoden de 
meest optimale manier is voor de medische beelden die in dit onderzoek worden gebruikt. De 
resultaten zullen worden gebruikt in volgende hoofdstukken, zoals bijvoorbeeld in hoofdstuk 5 waar 
een transformatie wordt besproken die strukturen in dit gradiëntbeeld detekteert. In hoofdstuk 6 zal 
een algoritme worden besproken die niet alleen de lengte, maar ook de richting van de gradiëntvector 
gebruikt om de rand van een cirkelvormige objekt beter zichtbaar te maken. 

4.1 Inleiding 

Een essentieel probleem is de bepaling van de gradiënt. Om verschillen in grijswaarden tussen pixels 
in een beeld zichtbaar te maken, dient de gradiënt van een beeld te worden bepaald. Onder andere in 
hoofdstuk 2 is getoond dat het bepalen van een gradiënt-image met verschillende methoden kan. Een 
3x3 window met de juiste kengetallen kan, zoals in paragraaf 2.3.2 is uitgelegd, een afgeleide 
bepalen. Dit kan ook met bijvoorbeeld een 3xl filter, zodat er geen smoothing plaats vindt in de 
richting loodrecht op de te bepalen gradiënt-as. Zo zijn er vele maskers mogelijk. Tevens is uitgelegd 
dat een afgeleide van een image ook met een bewerking in de Fourier-ruimte kan worden bepaald. In 
deze paragraaf zal worden uitgelegd wat de voor- en nadelen zijn van iedere methode. Omdat in de 
literatuur niet of nauwelijks aandacht wordt besteed aan wat de meest optimale methode is, is een 
onderzoek hiernaar verricht. Beschouwd zijn twee veel gebruikte gradiënt-windows en een methode 
waarbij de Fourier-getransformeerde van het beeld vermenigvuldigd wordt met een rechte lijn. 

Eenvoudigheidshalve wordt naar de gradiëntbepaling met behulp van een window gerefereerd met 
"window-gradiënt" en de gradiëntbepaling-door middelvan het vermenigvuldigen met een rechte lijn 
in de Foutierruimte met de Fourier getransformeerde van het beeld (zie paragraaf 2.4) wordt in dit 
verslag verder "Fouriergradiënt" genoemd. Het onderzoek van de gradiëntmethodieken is slechts in 
de x-richting beschouwd. Dey-richting levert uit symmetrie overwegingen geen meerwaarde aan het 
onderzoek naar de meest optimale manier om een gradiënt te bepalen en is daarom in dit hoofdstuk 
niet beschouwd. 

4.2 Theoretische behandeling van de gradiënt 

In het algemene geval geldt per definitie dat de gradiënt of de afgeleide van een kontinne funktie f(x) 
gegeven wordt door: 

d f(x) = f'(x) = lim f(x + Ax)- f(x) 
dx Ax---+0 ~x 

(20) 
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waarbij f'(x) de afgeleide in de x-richting is van de funktie f(x). In een beeld is echter van een 
kontinue funktie slechts diskrete informatie voorhanden. In dat geval kan de afgeleide niet bepaald 
worden met vergelijking (20), omdat de limiet van Ax niet geleidelijk naar nul kan lopen. Om de 
afgeleide van de oorspronkelijk kontinue funktie aan de hand van diskrete informatie te schatten, 
zullen de diskrete punten op een bepaalde manier gewogen moeten worden. Hoe deze punten 
gewogen worden, volgt uit paragraaf 4.2.1 en 4.2.2. 

4.2.1 Gradiënt bepaald met een window 
In figuur 4 is een schematische voorstelling gegeven van een kontinu signaal (de zwarte lijn), waar 
slechts diskrete informatie van voorhanden is (de drie dikke punten in de figuur): 

10 

8 

- 8 :1 

.!. 
g 

4 -
2 

0 
·8 

figuur4 

t 
continu algnul 

·2 ·1 0 1 

aample-punt [a.u) 

Schematische voorstelling van een kontinu signaal, waar slechts 
diskrete informatie over bekend is. In dit geval worden slechts drie 
datapunten meegenomen in de schatting van de afgeleide. 

Indien de afgeleide benaderd wordt door het wegen van drie punten met verschillende weegfaktoren, 
dan kan de waarden van de weegfaktoren als volgt worden bepaald: 
De afgeleide in het punt f(x) wordt benaderd door de waarden van de funktie op drie punten te 
beschouwen: (-h, f(-h)); (0, f(O)); (h, f(h)) waarbij h het sample-interval is. In formule vorm: 

(21) 

met a 17 a2 en a3 de weegfaktoren. De originele funktie f(x) wordt gefit door een polynoom f(x) van 

een zo'n hoog mogelijke graad. Om de afgeleide van de funktie in het punt x=O zo goed mogelijk te 
benaderen, worden de weegfaktoren zodanig gekozen, dat de afgeleide gelijk is aan de afgeleide van 
de polynoom op het punt x = 0. Indien drie punten worden beschouwd, betekent dit dat de kontinue 
funktie f(x) benaderd wordt door een 2de-graads-polynoom die door de drie beschouwde punten 
gaat: 

f(x)=ax 2 +bx+c 

f'(x)=2ax+b => f'(O)=b 
(22) 
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Dit betekent voor de drie beschouwde punten: 

1
J~-h)=ah2 -bh+c 

f(O)=c 

f(h)=ah 2 +bh+c 

(23) 

Het aftrekken van de laatste vergelijking van bovenstaand stelsel met de eerste en deling door 2h 
levert de waarde van b: 

b = f(h) -J(-h) 
2h 

Hieruit volgen de waarden voor ah a2 en a3: 

a, =-hh 
a 2 =0 

a3= hh 

(24) 

(25) 

Eenzelfde berekening kan worden uitgevoerd om de coëfficiënten te bepalen indien we de afgeleide 
willen benaderen door een juiste afweging van vijf datapunten. Schematisch stellen we die vijf punten 
als volgt voor: 

10 

8 

- I :IJ 

.!. 
';(' - 4 -

2 

0 
-a 

figuur5 

In formulevorm: 

polynoom-fit 
~ 

·2 ·1 0 

aample-punt [Lu] 

,.········oONoo,,O'•, 

2 a 

Vijf datapunten worden beschouwd om de afgeleide te schatten van het 
oorspronkelijke signaal, waar slechts diskrete informatie over bekend is. 

f(x)=ax 4 +bx3 +cx2 +dx+e 
(26) 

f'(x) = 4ax 3 + 3bx 2 + 2cx + d => f'(O) = d 



Hier kunnen nu vijf vergelijkingen van worden opgesteld: 

f( -2h) = 16ah4
- 8bh3 + 4ch2

- 2dh + e 

f(-h) = ah4 -bh3 +ch2 -dh+e 

f(O) = e 

f(h) = ah4 +bh3 +ch2 +dh+e 

f(-2h) = 16ah4 +8bh3 +4ch2 +2dh+e 

Dit stelsel van vergelijkingen levert de oplossing voor d: 

d = f(-2h)-8f(-h)+8f(h)-f(2h) 

12h 

waaruit volgt: 

ai= }{2h 

a. 2 = -~2h 
a.3 = 0 

a. 4 = ~2h 
a.s = -x2h 

16 

(27) 

(28) 

(29) 

Indien de funktie dus benaderd wordt door een parabolische funktie of een 4e graads polynoom dan 
kan de afgeleide in de x-richting worden bepaald door de windowsover het beeld te schuiven die er 
respectievelijk uitzien als: 

l-1 I o 11 
en 

11 1-s I o Is l-1 

Beide windows dienen respectievelijk nog vermenigvuldigd te worden met _!_ en -
1
- , waarbij h 

2h 12h 
het sample-interval is. Als sample-interval wordt in dit onderzoek één genomen. Veelal wordt het 
window uitgebreid in de richting loodrecht op de te bepalen gradiënt richting. In dit geval uitbreiding 
in de y-richting, waardoor er gemiddeld wordt over grijswaarden in deze richting. Deze uitbreiding 
heeft als voordeel dat de afgeleide minder gevoelig wordt voor distorties in het beeld, maar 
daarentegen worden de randen in het beeld minder scherp en wordt de afgeleide geen lokale, maar een 
gemiddelde afgeleide. Met name vanwege deze laatste reden is gekozen om de uitbreiding van het 
window in dit hoofdstuk achterwege te laten. 
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4.2.2 Gradiënt bepaald in de Fourier-ruimte 

Indien overgegaan wordt van de spatiële naar de Fourierruimte, verkrijgen we informatie over de in 
het beeld aanwezige frequentiekomponenten. Het signaal beschreven in de Foorierruimte is slechts 
een andere manier van het weergeven van het beeld. Het voordeel van een signaal beschreven in deze 
ruimte is dat bepaalde convolutie-operaties, zeer eenvoudig te berekenen zijn. Uit paragraaf 2.4 
volgde dat het bepalen van de gradiënt van een beeld te verkrijgen is door een eenvoudige 
vermenigvuldiging in de Fourierruimte. In figuur 6 is de !-dimensionale funktie f(x)getekend (de 
zwarte lijn) en de diskrete punten die de waarde van de funktie weergeven op diskrete punten: 

figuur6 

• 

2 

OL...___.__....L-_.____._ _ _.__..___,_ _ _,__..____", _ _.____. 

-8 -2 -1 0 1 2 

aample-punt [a.u] 

De kontinue funktie f(x) is weergegeven met de zwarte lijn in de grafiek 
en de diskrete punten die de waarden van de kontinue funktie weergeven 
op diskrele roosterpunten, zijn aangegeven met dikke punten op de lijn. 

Indien het signaal spatiëel diskreet is: f(xcJ) (in figuur 6 aangeduid met de dikke zwarte punten) dan 
dient er, zoals in paragraaf 2.4 uitgelegd, rekening te worden gehouden met het Nyquist-theorema. 
Stel de funktie f(x) is gesampled met een frequentie ffis. Indien de funktie voldoende glad is, zijn er 
slechts een eindig aantal frequentiekomponen ten, want juist een snelle verandering van grijswaarde in 
het beeld, introduceert hogere frequentie-komponenten. Stel nu dat de voldoende gladde funktie f(x) 
komponenten heeft, die liggen in de bandbreedte [ -COf,COf]. Schematisch voorgesteld als: 

10 

• 
'S" 
.!. • • 1 .s:: 
ä. 4 
E • 

2 

0 

figuur 7 

·w, 0 w, 

frequentie [a.u] 

Schematische voorstelling van de eindige frequentie-komponenten van de 
kontinue funktie f(x) met een bandbreedte lopend van -tDJ tot en met lDJ. 
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Indien wordt aangenomen dat geldt: 

(30) 

dan betekent dit dat er geen bemonsterings-problemen zijn; er wordt voldaan aan het Nyquist
theorema. Het originele kontinue signaal f(x) is in dat geval volledig te herleiden met de Fourier
komponenten van het diskrete signaal. De gradiënt bepaald uit Fourier-komponenten van het diskrete 
signaal door vergelijking (18) toe te passen, is dan exakt gelijk aan de gradiënt van het kontinue 
signaal f(x) bepaald met (20). Er is dan echter wel een belangrijke en beperkende voorwaarde 
gesteld: de funktie dient voldoende glad te zijn, zodanig dat de aanwezige frequentie-komponenten 
voldoen aan vergelijking (30). Een funktie die aan deze vergelijking voldoet wordt ook wel een band
gelimiteerde funktie genoemd. De invloed van een gladde funktie op de Fourierkomponenten is te 
zien in figuur 8, waar twee beelden met daarnaast het beeld beschreven in de Fourier-ruimte staan 
afgebeeld. Het bovenste beeld is een aanzienlijk gladder beeld dan het onderste. Het bovenste beeld 
beschreven in de Fourier-ruimte heeft dan ook minder hogere frequenties dan het onderste. 

figuur8 Twee beelden met bijbehorende Fourierruimte. Het onderste beeld is 
minder glad dan het bovenste beeld Hetgeen resulteert, zoals te zien is, 
in frequentie-komponenten die dichter bij de Nyquist-frequentie liggen. 
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4.2.3 Het eindige frequentiedomein 

Een gedigitaliseerd beeld bevat slechts informatie over het frequentie-domein in het gelimiteerde 
interval [ -ror,COf]. Indien het kontinne signaal niet voldoet aan vergelijking (30) zal de transformatie 
van de funktie resulteren in verstorende bijdragen van frequentie buiten het domein [ -ror,ror]. Dit 
fenomeen wordt ook wel aliasing genoemd en sluit de mogelijkheid uit dat het kontinne signaal 
volledig wordt teruggevonden. Op het moment dat het beeld gedigitaliseerd wordt, is er dus kans op 
aliasing. Die kans is één indien er frequentie-komponenten in het kontinne signaal zitten die boven de 
Nyquist-frequentie liggen of de kans is nul indien er geen bemonsterings-problemen zijn. Omdat bij 
beeldbewerking de niet-diskrete informatie veelal niet voorhanden is, is het dus onmogelijk om aan 
de hand van informatie uit het reeds gedigitaliseerde beeld te concluderen dat er geen aliasing heeft 
plaatsgevonden. In figuur 8 is dus niet meer te achterhalen of er aliasing heeft plaatsgevonden of niet. 
De bewering dat de gradiënt bepaald op diskrete informatie van een kontinu signaal exakt gelijk is 
aan de gradiënt bepaald met de definitie (20) voor een kontinu signaal is dan ook nooit te bewijzen. 
Dit geldt voor iedere methode om een gradiënt te bepalen aan de hand van diskrete informatie. 

De reden waarom juist frequentie-komponenten, die dichtbij de Nyquist-frequentie sterk in een 
gradiëntbeeld overheersen, zal in paragraaf 4.3 worden uitgelegd. 

4.3 Resultaten van de vergelijking tussen de gradiënt-methodieken 

Het kwantitatief onderzoek is verricht op twee beelden die in figuur 9 staan afgebeeld: 

· figuur 9 De twee images gebruilet voor de analyse van de methoden om een 
gradiënt van een beeld te bepalen. 

Om eenvoudig naar bovenstaande images te verwijzen, krijgen ze respectievelijk de benaming "golf' 
en "mri". Beide beelden hebben 256x256 pixels en ook de grijswaardenrange is opgedeeld in 256 
equidistante waarden; zwart is grijswaarde 0 en wit heeft de waarde 255. De grijswaarde-funktie in 
"golf' is een sinusvormige funktie, hetgeen resulteert in twee punten in de tweedimensionale Fourier
ruimte. Deze punten zijn gekozen in het gelimiteerde domein [-ror,ror]. De Fouriergradiënt levert in dat 
geval een gradiënt die exakt gelijk zou zijn aan de gradiënt van de sinusfunktie, bepaald in de 
kontinne spatiële ruimte met vergelijking (20). Het resultaat is te zien in figuur 10, waarin de 
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afgeleide in het beeld van samplepunt ( -50,0) tot en met (50,0) is afgebeeld. De oorsprong is gekozen 
in het midden van het beeld. Deze defmitie van het coördinatenstelsel geldt ook voor figuur 11. 
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figuur JO Resultaat van de afgeleide bepaald op image 'golf. 

In figuur 10 tot en met figuur 12 is de dikke zwarte lijn de grijswaarde van het originele beeld 
(aangeduid met "Orig." in de onderschriften van de figuren. Dit is de grijswaarde van het originele 
beeld gedeeld door een integer getal om de orde van grootte gelijk te krijgen aan de waarden van de 
afgeleide. 'Fourier' duidt op de gradiënt bepaald door middel van het vermenigvuldigen met een 
rechte lijn in de Fourier-ruimte. '3-window' en '5-window' staan respectievelijk voor de gradiënt 
bepaald met een 3x1-window en een 5x1-window. (Zie voor de coëfficiënten in de window paragraaf 
4.2). De gradiënt bepaald met het 3x1-window en de gradiënt bepaald met het 5x1-window zijn 
nagenoeg identiek en zijn daardoor nauwelijks onderscheidbaar in de figuur. De Fourier-gradiënt 
geeft de hoogste afgeleide van alle drie. 
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In figuur 11 zijn de drie methoden toegepast op image "mri". De grijswaarden in dit image lopen 
minder glad dan in het vorige beeld. 
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figuur 11 Resultaat van de afgeleide bepaald op image 'mri'. 

In alle twee de figuren is te zien dat de plaats waar de extrema in de afgeleide worden gevonden 
onafhankelijk is van de gebruikte methode; dit betekent dat bij het opsporen van grijswaarde
overgangen in een beeld door middel van een afgeleide-bepaling, de lokatie van deze overgang 
onafhankelijk is van de methode waarmee de afgeleide bepaald is. Slechts de absolute waarde van de 
afgeleide wordt beïnvloed door de methode. 

Image "golf' is gladder dan image "mri", hoe minder glad het beeld hoe meer alternerend de 
afgeleide bepaald met de Fourier-gradiënt wordt. Dit is bijvoorbeeld te zien in figuur 11 van 
pixelnummer 0 tot en met 20, ondanks dat in deze range de grijswaarde slechts lichtelijk varieert, 
vertoont de Fourier-gradiënt een meer alternerend verloop dan de gradiënt bepaald met een window. 
Dit lijkt erop dat de Fourier-gradiënt gevoelig is voor beelden met ruis. 
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Dit is getest door aan image "mri" witte ruis toe te voegen (10% met een gemiddelde grijswaarde van 
0 en de grijswaarde vertoont een standaardafwijking van 50). Het resultaat van de afgeleide bepaling 
is te zien in figuur 12: 
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figuur 12 Resultaat van de afgeleide bepaald op image 'mri' waaraan 10% witte 
ruis is toegevoegd, hetgeen betekent dat random op 10% van de 
datapunten ruis wordt toegevoegd 
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De gevoeligheid voor ruis blijkt afhankelijk te zijn van de gebruikte gradiënt-methode. De gradiënt 
bepaald met een vermenigvuldiging van een rechte lijn in de Fourier-ruimte blijkt het gevoeligste te 
zijn. De kleine ruispieken resulteren in de grootste gradiënt veranderingen. In figuur 11 ontliepen de 
beide window-methoden elkaar nauwelijks, uit figuur 12 blijkt echter dat de 5-gradiënt gevoeliger is 
voor ruis dan de 3-gradiënt. Het verschil in gevoeligheid voor ruis tussen de verschillende methoden, 
is te verklaren doordat de 5xl window en zeker de 3x1 window een bandfilter zijn. In figuur 13 zijn 
de funkties getekend waarmee in de Fourier-ruimte vermenigvuldigd wordt voor deze twee 
methoden: 
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figuur 13 Vermenigvuldigingsfalctor voor het 3x1-masker en het 5x1-masker. 
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Bij de Fourier-gradiënt is de vermenigvuldigingstaktor rechtevenredig met de frequentie. Dit betekent 
dat de hoge frequenties in het beeld versterkt worden ten opzichte van de lagere frequenties. Bij de 
gradiënt bepaald met de windows worden de hoogste frequenties afgekapt. 
In onderstaand figuur zijn twee identieke images afgebeeld, echter bij het onderste beeld is extra ruis 
toegevoegd. Van links naar rechts is te zien: het origineel, de Fourier-getransformeerde van het 
origineel en de beelden na vermenigvuldiging met een rechte lijn in de Fourier-ruimte: 

figuur 14 Bewerking op image 'mri~ linlcsbovens het origineel, linksonder image 
gevuld met witte ruis (10%.x=O, sigma=50). Van links naar rechts is te 
zien: het origineel, de Fourier-getransfonneerde van het origineel en de 
beelden in de Fourier-ruimte na vermenigvuldiging met een rechte lijn. 

Witte ruis wordt random over de k-ruimte gespreid. In figuur 14 is te zien dat met name de 
frequenties die nabij de Nyquist-frequentie ligt, dominant aanwezig in het gradiënt-beeld. Deze 
frequenties zijn juist in het beeld gekomen door de ruis. De afgeleide wordt dan dus voornamelijk 
bepaald door de ruis. Bij een bandfilter worden deze hoge frequenties afgekapt en zal er dus 
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ruisonderdrukking plaatsvinden. Kortom de 3x1-window is het minst gevoelig en de afgeleide 
bepaald met een vermenigvuldiging met een rechte lijn is het gevoeligst voor ruis. 

Concluderend kan gezegd worden dat als de gradiënt van een kontinue funktie op een bepaalde 
lokatie x aan de hand van diskrete informatie van deze funktie benaderd wordt, dit mogelijk is door 
punten rond deze lokatie x op een bepaalde manier te wegen. In het algemeen geldt dat hoe meer 
punten worden meegenomen, hoe beter de geschatte gradiënt overeenkomt met de gradiënt bepaald in 
het kontinue geval. De Fourier-gradiënt kijkt globaal en gebruikt de informatie van alle beeldpunten. 
De twee window-methoden beschouwen slechts enkele lokale punten rond de lokatie x. Het 3x1-
gradiënt-window neemt drie punten mee in de schatting en het 5xl-gradiënt-window schat aan de 
hand van vijf datapunten rond x de gradiënt. Met als gevolg dat de Fouriergradient de beste 
benadering geeft van de gradiënt die bepaald zou zijn met vergelijking (20) in de kontinue spatiële 
ruimte. Echter de eis dat het beeld ruisvrij dient te zijn, zorgt ervoor dat de methode slechts 
toepasbaar is op een selektief aantal beelden. Concluderend kan ook gezegd worden, dat de lokatie 
waar de extrema gevonden worden in het beeld onafhankelijk is van de gebruikte methode. Indien 
deze lokatie een grotere rol speelt dan de absolute waarde van de gradiënt, dan is de gradiënt bepaling 
met behulp van een 3xl-window de meest optimale methode. Deze methode heeft het minste last van 
ruis en is daarom toepasbaar op de meeste beelden. Het 5x1-window geeft in principe een betere 
schatting van de gradiënt dan het 3x1-window, maar het verschil is, concluderend uit figuur 10 en 
figuur 11 marginaal. Daarentegen is het 5x1-window wel ruisgevoeliger (zie figuur 12). Het is dus 
een kompromis tussen de kwaliteit van de schatting en de ruisgevoeligheid. Bij contourdetektie is 
niet zozeer de exacte waarde van de gradiënt van belang, maar wel de lokatie van de extrema. Daarom 
is het 3xl-gradiënt-window vanwege zijn ruisongevoeligheid de meest optimale methode van de drie 
beschouwde methoden om een gradiënt te bepalen. In het vervolg van het onderzoek is de gradiënt 
dan ook bepaald met een 3 pixels brede window . 
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5 .Hough-transformatie 

Zoals vermeld in de inleiding, dient de globale lokatie van het te detekeren objekt bekend te zijn, om 
gebruik te kunnen maken van het iteratief model, zoals dat beschreven wordt in hoofdstuk 7. Dit 
model voert een precieze contourdetektie uit. In dit hoofdstuk zal een transformatie worden 
beschreven (de zogenaamde Hough-transformatie ), die de globale lokatie van het contour kan 
bepalen. De rand van een objekt wordt veelal gekenmerkt door een verandering in de grijswaarde. 
Deze verschillen in grijswaarden kunnen zichtbaar worden gemaakt door de gradiënt van een beeld te 
bepalen. In hoofdstuk 4 zal hierop dieper worden ingegaan. De Hough-transformatie zoekt in het 
gradiëntbeeld naar een bepaald analytisch te beschrijven struktuur, zoals bijvoorbeeld een lijn, cirkel 
of ellips. De rand van het te detekteren objekt wordt dan in een eerste orde benadering weergegeven 
door de analytische struktuur. Deze benadering bepaald de globale lokatie van het contour en deze 
lokatie zal gebruikt worden als startpunt van het iteratie-proces. Het hoofdstuk begint met een 
algemene inleiding, waarna de theorie aan de hand van twee eenvoudige voorbeelden (het detekteren 
van een rechte lijn en het detekteren van een willekeurige contour) wordt uitgelegd. Omdat het 
onderzoek zich heeft gespecificeerd op het detekteren van cirkelvormige objekten, zal in paragraaf 5.3 
de zogenaamde cirkel-Hough-transformatie nader worden toegelicht. Tevens zal in dit hoofdstuk 
aandacht worden besteed aan de implementatie van deze transformatie. Resultaten zullen volgen in 
paragraaf 5.4. 

5.1 Algemeen 

Segmenteren van beelden is het toekennen van pixels aan een objekt of aan de achtergrond. Wanneer 
het objekt een sterk kontrast heeft ten opzichte van de achtergrond, kan dit op basis van 
'thresholding'; pixels met een grijswaarde boven een bepaalde waarde (threshold-waarde) worden 
toegekend aan het objekt. Een andere methode is met behulp van een rand-detektie-algoritme. Het 
extraheren van het objekt uit het beeld op deze twee manieren is ook hier slechts mogelijk wanneer er 
sprake is van mooie gave en kontrast-rijke beelden. Ogenschijnlijk lijkt het vinden van strukturen in 
een beeld eenvoudig, maar dit komt omdat de mens daar verschrikkelijk goed in is. Met een 
computeralgoritme is het echter niet eenvoudig om deze lijnen en strukturen uit het beeld te halen, 
zeker wanneer objekten omgeven zijn door ruis, meerdere strukturen elkaar overlappen of wanneer 
een deel van de informatie ontbreekt. Door middel van zogenaamde contour-rekonstruktie is het 
mogelijk om relatief eenvoudige strukturen in het beeld te detekteren. De Hough-transformatie is zo'n 
contourrekonstruktie-algoritme. De methode werkt goed bij contouren die beschreven kunnen worden 
met mathematisch funkties, die relatief weinig variabelen bezitten, zoals bijvoorbeeld een rechte lijn, 
ellips of een cirkel. Een sterk punt van de Hough-transformatie is zijn ongevoeligheid voor gaten en 
ruis. 

De transformatie wordt uitgelegd aan de hand van een eenvoudig, maar illustratief voorbeeld: het 
detekteren van een lijn in een beeld. De Hough-lijntransformatie is bijvoorbeeld geschikt voor het 
detekteren van de assen in een grafiek of het detekteren van bijvoorbeeld de nullijn in een echobeeld 
van de bloedflow door een vat. Ook andere applicaties waarbij rechte lijnen een dominante rol spelen, 
zijn uitermate geschikt voor deze Hough-transformatie. De algemene vergelijking van het in het beeld 
aanwezige lijn is: 

y(x)=ax+b (31) 
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Uit het beeld dienen nu de twee onbekenden a en b te worden bepaald. Punten die boven een 
threshold-waarde liggen zijn mogelijke kandidaatspunten van de lijn. Er is voor gekozen om de 
threshold-waarde door de gebruiker te laten instellen, omdat de optimale instelling van de threshold 
waarde per beeld relatief varieert (zie paragraaf 5.4.6). De andere punten in het beeld worden 
beschouwd als punten die te weinig intensiteit hebben om een rol van betekenis te kunnen spelen. 
Stel het punt (i,j) is een kandidaatspunt Vervolgens dient het beeld volledig te worden gescand. Ieder 
punt wat in het beeld ligt, kan onderdeel van de lijn zijn. Beschouw het punt (v,w). Stel de twee 
punten liggen op één lijn, dan geldt: 

w = av + b " j = ai+ b (32) 

waaruit eenvoudig de onbekenden kunnen worden bepaald: 

w-j 
a=--

v-i 
1\ b = j (V - i) - i ( W - j) 

v-i 
(33) 

De ruimte opgespannen door de variabelen a en b wordt de Houghruimte genoemd. Op het punt (a,b) 
bepaald in bovenstaande vergelijking wordt de waarde (of intensiteit) met één verhoogd. Dit proces 
wordt herhaald voor ieder mogelijk kandidaatspunt De punten die op één lijn liggen zullen dezelfde 
waarden voor de parameters a en b hebben. De Hough-ruimte is dus een optel-ruimte. Dit betekent 
dat het de 'stemmen' van de vele kandidaatspixels in het beeld optelt, en punten in de Hough-ruimte 
met het grootste aantal 'stemmen' worden dan geïnterpreteerd als zijnde de waarden voor de 
onbekende parameters in het originele beeld. Dit betekent dus dat het zoeken naar een lijn gelijk is 
aan het zoeken naar een maximum in de 2-dimensionale Hough-ruimte. In onderstaand figuur is een 
voorbeeld gegeven van het detekteren van een 

figuur 15 

d 

Detektie van lijnvormige overgang in een image met ruis door gebruik te 
maleen van de Hough-transformatie. (a) origineel beeld, (b) beeld na 
ruisonderdrukking, (c) gradiënt beeld m.b.v. Sobel-jilter, (d) Hough
ruimte, (e) gevonden lijn. 
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Zo is het mogelijk om iedere willekeurige vorm die beschreven kan worden met een wiskundige 
formule in het beeld te traceren. Het aantal onbekende parameters in de wiskundige vergelijking 
bepaalt de dimensie van de Hough-ruimte. 

5.2 Fuzzy Hough-transformatie 

Veelal is niet de exacte, maar slechts de globale vorm van een objekt bekend. Om deze informatie te 
kunnen gebruiken is de gegeneraliseerde Hough-transformatie uitgebreid met ideeën uit de fuzzy 
logic [Bez-92]. Stel dat de te zoeken vorm G van het objekt gedefinieerd wordt door een rij punten Pi· 
Er geldt dus: 

G = {P; ,i= 1,2, ... ,N} (34) 

Het fuzzy model f[G] bestaat eruit dat ieder punt Pi vervangen wordt door een set van punten {Pij} die 
in een cirkel met straal j om Pi liggen. Er geldt dus: 

f[G]=( {Pu ,j=-M, ... M},i=l, ... N) (35) 

Er wordt als het ware een ronde band rond de te zoeken rand gelegd. Hoe verder een kandidaatspunt 
van de oorspronkelijke rand ligt, hoe groter j wordt. Aan elk punt Pij wordt een waarde llij gekoppeld, 
die de mate van 'fuzziness' bepaald. Gedefinieerd wordt: 

J.lij = 1- K(j) (36) 

met de eis dat K>O en waarbij j de reeds eerder gedefinieerde afstand tot de echte rand is. Een 
positieve waarde van K betekent dat llij afneemt indien de gevonden rand verder van de gedefinieerde 
rand ligt. K=O geeft het oude, niet fuzzy, model terug. Door het referentie-contour over het beeld te 
schuiven en rekening houdend met de 'fuzzy'-weegfaktoren (vergelijking 36) kan een getal worden 
verbonden naar de mate dat een contour in het beeld overeenstemt met het referentie-contour. 
Eventueel kan de twee-dimensionale Hough-ruimte worden uitgebreid naar meer dimensies door 
bijvoorbeeld de oriëntatie of grootte van het referentie-contour te variëren. Ook hier geldt dus weer 
dat het zoeken naar een contour gelijk is aan het zoeken naar een maximum in de Hough-ruimte. 

In principe is het dus mogelijk om iedere vorm te rekonstrueren. De implementatie van de Hough
transformatie in de computer kent echter twee grote beperkingen. De eerste beperking is dat met een 
drie of meer dimensionale Hough-ruimte het intern geheugen-gebruik aanzienlijk is. De tweede 
beperking is de relatief lange rekentijd. Meer over deze beperkingen en problemen zal uitgelegd 
worden in de volgende paragrafen, waar verder wordt ingegaan op de implementatie van de Hough
cirkel-transformatie. 

5.3 Implementatie van de Hough-transformatie 

NB: 
In dit hoofdstuk zijn beelden gebruikt van 256x256 pixels. Het punt linksboven in het 
beeld wordt gedefinieerd als coördinaat (0,0) en de positieve x-as loopt naar rechts en 
de positieve y-as naar beneden. Dit betekent dat bij deze images van 256x256 pixels 
het midden van het beeld wordt gegeven door het coördinaat (128,128). 
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In het concreet uitgewerkte voorbeeld van het automatisch detekteren van bloedvaten, is het zaak om 
te weten waar het objekt, in dit geval het bloedvat, globaal ligt. Dit is een beperking van de methode 
van segmentatie met behulp van een energiefunktie (zie hoofdstuk 7). Voor deze methode is namelijk 
een startpunt nodig, en dit startpunt dient nabij de rand van het objekt te liggen. Om dit startpunt te 
vinden is gebruik gemaakt van de Hough-transformatie voor cirkels. Deze transformatie geeft het 
middelpunt en de straal van de cirkel die door het objekt te trekken is. Beschouw eerst de wiskundige 
vergelijking van een cirkel: 

(37) 

waar (x0,y0) het middelpunt van de cirkel is en r zijn straal. Ieder pixel met een grijswaarde die boven 
de threshold ligt, is een mogelijk randpunt van het te detekteren objekt. Beschouw één zo'n pixel met 
de coordinaten (x,y). Ieder pixel in het beeld kan een mogelijk middelpunt zijn van de cirkel. Precies 
zo als bij het detekteren van een lijn, wordt ieder pixel in het beeld opnieuw bekeken en wordt er 
uitgerekend wat de waarden voor x0, y0 en r zijn. Het maximum in de Hough-ruimte (de (x0,y0,r)
ruimte) korrespondeert met een cirkel in het beeld. 

De Hough-transformatie is in de computer geïmplementeerd door de Hough-ruimte te kwantiseren in 
m X0-waarden (i o,x2 o, ... ,xm 0), l y0-waarden (/ o,l o, ... ,/0) en p r-waarden (/,l, ... ,Y). De gekwanti
seerde ruimte wordt gerepresenteerd door een matrix; een drie dimensionale array met grootte m x I x 
p. Iedere cel in deze array komt overeen met een bepaalde (x01y01 r) waarde. De eerste stap is het op 
nul initialiseren van de komplete matrix. Bij ieder randpixel dat in het beeld aanwezig is, wordt ieder 
ander pixel beschouwd als een mogelijk middelpunt van de cirkel behorende bij de randpixeL X0 is de 
x-waarde van het mogelijke middelpunt, Yo dey-waarde en de bijbehorende straal wordt berekent met 
behulp van Pythagoras. De waarde van de matrix op de positie [x0}[y0}[r] wordt met één verhoogd. 
Indien meerdere randpixels zowel een identiek middelpunt hebben, als een gelijke r, dan zal een 
maximum op die plaats in de matrix worden gevonden. Als zo het gehele beeld is afgescand, 
correspondeert een maximum in de matrix met cirkels in het originele pre-processing beeld. De 
waarde in de accumulator [x0}[y0}[r] geeft het aantal pixels dat op een cirkel met straal r rondom het 
middelpunt (x01y0 ) liggen. Een schematische voorstelling van het algoritme en de bijbehorende listing 
is gegeven in bijlage [ff]: 

Het aantal samplepunten waar de drie-dimensionale Hough-ruimte uit kan bestaan, wordt beperkt 
door twee problemen. Ideaal is als er gekozen wordt voor m = 256 en l = 256, want dan kan de gehele 
spatiële ruimte worden afgebeeld op het xo,y0-vlak van de Hough-ruimte. Als dan r ook wordt 
opgedeeld in 128 (of liefst nog meer) waarden, levert dit een 3-dimensionale array die 16MB 
geheugen kost. Dit was in dit onderzoek nog een beperking, maar in de toekomst zal dit probleem 
steeds minder een rol spelen. Een ander probleem bij een grote Hough-ruimte is de rekentijd. De 
rekentijd wordt bepaald door twee parameters: 

a) aantal randpunten: hoe meer randpunten gevonden worden in het gradiënt beeld, hoe langer 
de rekentijd zal zijn. 

b) aantal kandidaat middelpunten: dit is afhankelijk van de grootte van de ROl. Hoe groter de 
ROl, hoe meer pixels er zijn, die een mogelijk middelpunt van de cirkel kunnen zijn en 
tevens hoe groter het aantal randpunten. 

Hoe groot de invloed van deze twee parameters op de rekentijd is, wordt besproken in paragraaf 5.4. 
Vanwege geheugenkapaciteit en vanwege de relatief lange rekentijd is het noodzakelijk dat de 
gebruiker een ROl defmieerd. Het systeem wordt daardoor gebruikersafhankelijker. 
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5.4 Resultaten van de circulaire Hough-transformatie 

5.4.1 Aannamen en beperkingen 

Met behulp van de in de vorige paragraaf uitgelegde methode zijn cirkelvormige objekten 
gedetekteerd in enkele medische beelden. Zoals eerder opgemerkt is het vanwege rekentijd en 
geheugenkapaciteit noodzakelijk om een ROl R te defmieren. De grootte vanRis door de gebruiker 
zelf in te stellen. Het is evident dat beperking van het beeld door middel van zo'n ROl de kans op het 
traceren van het juiste objekt sterk doet toenemen. R wordt geplaatst door met de muis een punt in 
het objekt aan te klikken. Dit punt wordt het middenpunt van de rechthoekige R Tevens wordt dit 
punt gebruikt door het algoritme als lokatie waar het objekt zeker zit. Dit betekent dat alleen 
gedetekteerde cirkels, waar het aangewezen punt binnen valt, beschouwd worden. Arbitrair is 
gekozen om de vijf beste cirkels die in R gevonden worden aan de gebruiker voor te leggen. Met 
beste wordt bedoeld de cirkels waarvan de verhouding van het aantal snijpunten in de Hough-ruimte 
met de straal het grootste is. Deze verhouding is als selektie-criterium gekozen, omdat de omtrek van 
een cirkel rechtevenredig is met de straal. Deze verhouding voorkomt dat grotere cirkels bevoordeeld 
worden ten opzichte van kleinere cirkels. In het vervolg van dit verslag wordt deze verhouding 
aangeduid met de benaming: "Hough-getal" . Voor de straal is een ondergrens ingesteld, omdat als 
een aantal randpixels aan elkaar vastzitten dit resulteert in een zogenaamd gedetekteerde cirkel. Een 
cirkel met een straal van ongeveer 1, waarvan de verhouding tussen intensiteit en straal hoog is. 
Kortom er wordt dan een cirkel gedetekteerd terwijl het eigenlijk een klein aaneengesloten vlak is. 
Uit experimenten blijkt een ondergrens van 4 pixels voor de straal te voldoen. 

5.4.2 Rekentijd 

In paragraaf 5.3 is gesproken over relatief lange rekentijd voordat een Hough-transformatie is 
uitgevoerd. Onderzocht is de invloed van de twee parameters (grootte ROl en het aantal kandidaat
randpixels) op de rekentijd van de circulaire Hough-transformatie. In onderstaand figuur is de 
rekentijd als funktie van de grootte van R gegeven: 
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figuur16 Rekentijd in seconden als funktie van het aantal pixels in de ROL 
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De tijd is allicht sterk afhankelijk van de reken- en geheugenkapaciteit van de computer. De tijden in 

figuur 16 en figuur 17 zijn de rekentijden van de in hoofdstuk 3 beschreven computer. In figuur 17 is 
de rekentijd uitgezet als funktie van het aantal pixels dat in R boven de threshold lagen: 
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Rekentijd in seconden als funktie van het aantal kandidaatpunten in de 
ROl 

In beide gevallen geldt een zo goed als lineair verband tussen de parameters en de rekentijd. In 
onderstaande tabel staan de fit-parameters van de rechte lijn y = ax + b: 

tabel ii Parameters van de lineaire fit. 

Uit tabel ii blijkt dat de invloed van het aantal kandidaatpunten op de rekentijd groter is dan de 
invloed van het aantal pixels in de ROL Parameter b blijkt in beide gevallen nagenoeg gelijk te zijn, 
hetgeen ook te verwachten is. Indien de grootte van R gelijk aan 0 is of er zijn geen kandidaatpunten 
in R, dan worden alleen de elementen in de drie-dimensionale matrix op nul gezet en voor de rest 
gebeurt er niks. Blijkbaar kost het op nul stellen van de matrix vier à vijf seconden. 

5.4.3 Invloed van de gradiënt 

Als eerste experiment is een testbeeld gemaakt; een witte cirkel met (x01y01 r) = (128,128,10), geplaatst 
op een zwarte achtergrond. Met behulp van de Hough-transformatie zijn de parameters (x01y01 r) 
getracht te achterhalen. 
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In tabel iü zijn de resultaten weergegeven van de drie beste cirkels die volgens de Hough
transformatie te vinden zijn. 

·: "'·' 
;::.;;:~:~".ê ' ",,,:,;:} ,,,,; ~:i,\~'~:~f:t~:I::fö' ;:;c::r.::;. ·7::11· -~::IL ",---~""~'!'< 

origineel 128 128 10 
parameters m.b.v. Houl!h 
cirkel nr. I 128 128 11.4 5,26 

cirkel nr.2 127 127 9.8 3,34 
cirkel nr.3 127 128 9.1 3,29 

tabel iii Parameters van de drie beste cirkels gevonden met de 
Hough-transformatie. 

Uit tabel iii blijkt dat de Hough-transformatie zelfs als het beeld slechts een cirkel bevat, niet de 
exacte parameters kan traceren. Cirkel 1 heeft de coördinaten van het middelpunt dan wel goed, maar 
de straal wijkt meer dan 10% van de input-waarde af. Deze afwijking is te verklaren door het 
gradiënt-beeld van een cirkel te beschouwen. De gradiënt levert namelijk twee pieken op, één 
vanwege de opgaande flank naar grijswaarde 255 toe, en één vanwege de weer dalende flank naar het 
zwarte middengebied. Dit heeft tot gevolg dat de Hough-transformatie twee cirkels detekteert, beide 
verschoven ten opzichte van de originele cirkel. De gevonden parameters zijn dan of van de 
buitencirkel of van de binnencirkel of van een combinatie van beide. Het gevolg is de Hough
transformatie niet de exacte parameters kan reproduceren. De Hough-transformatie kan dus niet 
gegarandeerd een startpunt voor het iteratie-proces (zie hoofdstuk 7) leveren die op de rand van het 
objekt ligt. Het enige wat bekend is, is dat het startpunt nabij de rand ligt. Dit heeft als konsequentie 
dat het iteratie-proces niet uitgaat van een startpunt, maar van een startgebied. 

5.4.4 Ruisgevoeligheid 

In paragraaf 5.1 is gesproken over de grote ongevoeligheid van de Hough-transformatie voor ruis. 
Hoe ongevoelig blijkt uit de volgende resultaten. Onderzocht is hoe goed een cirkel wordt getraceerd 
als funktie van de ruis. Als origineel pre-processing beeld is wederom gekozen voor de witte cirkel 
met een straal van 10 pixels op een zwarte achtergrond (zie figuur 20). De witte ruis, met een 
gemiddelde grijswaarde van 0 en een standaardafwijking van 255, kan op twee manieren worden 
toegevoegd: 

• mis toevoegen aan de datapunten 

De witte ruis wordt opgeteld bij de datapunten, waardoor er in het beeld grijswaarden ontstaan die ver 
boven de 255 kunnen komen. De hoeveelheid ruis is uitgedrukt in procenten, 10% toegevoegde ruis 
betekent dat aan 10% van de pixels random ruis is toegevoegd. In figuur 18 is de positie van de cirkel 
als funktie van de toegevoegde ruis getekend. 
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Positie 1 betekent dat dit de best gevonden cirkel is. Gekeken is naar de vijf beste cirkels, positie 6 
wordt gedefinieerd als zijnde dat de cirkel niet gevonden is. 
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figuur 18 De positie van de cirkel als funktie van de toegevoegde ruis. 

Uit figuur 18 blijkt dat zelfs indien aan alle punten in het beeld ruis is toegevoegd (toegevoegde 
ruis=100%), de cirkel nog steeds kan worden getraceerd. Pas vanaf 60% toegevoegde ruis wordt de 
desbetreffende cirkel niet meer als beste beoordeeld. 

• datapunten vervangen door ruispunten 
In dit geval worden de datapunten vervangen door de ruispunten, met als gevolg dat er dus 
datapunten verloren gaan~ De verwachting is dat dan de invloed van ruis groter zal zijn dan in het 
geval van ruis toevoegen. In figuur 19 is de positie van de cirkel als funktie van het percentage 
datapixels dat vervangen is door ruispixels getekend. Ook hier geldt dat positie 1 overeenkomt met de 
best gevonden cirkel en positie 6 betekent dat de cirkel niet gevonden is. 
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Indien figuur 18 wordt vergeleken met figuur 19, blijkt dat de Hough-transformatie gevoeliger is voor 
ruis, als de datapixels worden vervangen door ruispixels dan als de ruis wordt toegevoegd aan de 
datapixels. Tot en met 10% vervangen datapunten, wordt de cirkels als beste gedetekteerd. Het beeld 
ziet er dan als volgt uit: 

figuur 20 Links het origineel, in het midden het beeld nadat 10% datapunten 
vervangen zijn door ruis en rechts de gradiënt van het middelste beeld 

Indien meer dan 45% van de datapunten vervangen zijn door ruis, is de cirkel niet meer te detekteren 
in het beeld. 

Geconcludeerd kan worden dat de Hough-transformatie niet gevoelig is voor witte ruis; indien ruis 
wordt toegevoegd kan de cirkel ongeacht het percentage toegevoegde ruis nog worden gedetekteerd, 
indien minder dan 45% van de datapunten wordt vervangen door ruis is het mogelijk om de cirkel te 
detekteren. De transformatie is gevoeliger voor het vervangen van datapunten, dan voor het 
toevoegen van ruis. Bij het vervangen wordt de cirkel namelijk tot en met 10% als beste gedetekteerd, 
bij het toevoegen kan zelfs 60% ruis worden toegevoegd voordat de cirkel niet meer als beste wordt 
gedetekteerd. Beide percentages zouden verhoogd kunnen worden, indien de invloed van ieder 
kandidaat-randpixel wordt gewogen aan zijn grijswaarde. Dit betekent dat een pixel met een hogere 
grijswaarde een grotere invloed heeft dan een pixel met een lagere grijswaarde. 

5.4.5 Medische praktijkvoorbeelden 
In onderstaande figuren wordt het resultaat getoond van de circulaire Hough-transformatie op 
medische beelden. In twee specifieke beelden is gezocht naar cirkelvormige objekten. In 
figuur 21 zijn cirkelvormige objekten gedetekteerd in een MRI-beeld van het been. 
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Gezocht is naar de struktuur van de arterie, de vena en..het beenmerg. (respectie:velijk-van.links naar 
rechts): · 

figurq 21 Resultaat van de Hough-transfonnatie op een MRI-beeld van een 
transversale doorsnede ter hoogte van het bovenbeen. Links is de door 
de transformatie gevonden arterie, in het midden de veen en het 
rechterbeeld geeft de detektie van het beenmerg aan. 

Alle drie de cirkels rond de objekten hadden in de Hough-ruÎiilte het hoogste Hough-getal. 
In figuur 22 is de transversale MRI-opname van het hoofd van een mens afgebeeld. Met behulp van 
de Hough-transformatie zijn de parameters van de cirkels die te trekken zijn door de mesencephal.on 
(=deel van de hersenstam) en de twee ogen bepaald. 

figurq 22 Resultaat van de Hough-transformatie op een MRI-imáge van het hoofd De witte 
cirkel is de door de transformatie gevonden cirkel. Het vierkant geeft de ROl aan. 

De cirkel rond het deel van de hersenstam (de mesencephalori) werd als tweede beste gedetekteerd 
van alle mogelijke cirkels. De cirkel rond het linkeroog werd ook als tweede beste gedetekteerd, de 
cirkel rond het rechteroog nam slechts positie 5 in. In geen . van de drie gevallen werden . de 
rondvormige objekten als beste door de Hough~transform.atie .gevonden. Waaromin de transversàle 
opname van het been de objekten wel als best mogelijke cirkel werden gevonden en in de opname 
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van het hoofd-niet, is te verklaren doordat in het hoofd--aanzienlijk meer strukturen zitten, waarvan er 
ook nog vele cirkelvormig zijn. Daardoor is het kontrast tussen objekt en achtergrond een stuk lager. 
Zo is bijvoorbeeld het kontrast-verschil tussen de hersenstam en de hersenen miniem. Concluderend 
kan dus gezegd worden dat de Hough-transformatie niet het optimale resultaat geeft, indien er vele 
structuren in -het beeld zitten. Dit geeft .de beperking-dat de gebruiker zal moeten aangeven we~e, 
door de Hougil-transformatie gevenden cirkel, de beste. is. 

Voor de beelden gebruikt in deze paragraaf staan alle ingestelde gegevens en resultaten in tabel iv: 

tabel iv Instellingen en uitkomsten van de Hough-transformatie. 

Hierin is (xo,y0) de coördinaat van het middelpunt van de cirkel, r de straal en geeft positie aan of er 
misschien andere cirkels in R een hog_er Hough-getal hebben. Met beschouwde voorbeelden is 
aangetoond dat de Hough-transformatie het gewenste objekt kan detekteren, en tevens de globale 
lokatie en grootte van het objekt kan aangeven. Gebruikers.,.afhankelijk is de methode wel, want als: er 
vele andere strukturen in het beeld aanwezig zijn, zal men de computer moeten laten weten wat de 
beste oplossing is. 

Uit tabel iv blijkt tevens dat de gekozen threshold-waarde varieert van objekt tot objekt. Zoals in 
paragraaf 5.1 gezegd, worden slechts pixels met een grijswaarde boven de threshold-waarde 
beschouwd. Dit betekent dat de threshold-waarde van grote invloed is op de uitkomst van de Hough
transformatie. Hoe groot deze invloed is, wordt uitgelegd in paragraaf 5.4.6. Overigens zijn de 
resultaten van 
figuur 21 en figuur 22 verkregen door een optimale instelling van de threshold-waarde te nemen. 

5.4.6 Invloed van de thresbold 

In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk is uitgelegd dat alleen pixels met een grijswaarde boven de 
threshold-waarde worden beschouwd als zijnde randpixeL Van de andere pixels wordt ervan 
uitgegaan dat de intensiteit in het gradiënt-beeld te zwak is om in het originele-beeld een rand voor te 
stellen. Het is evident dat als de threshold-waarde te hoog wordt ingeschat, zelfs de pixels van de 
rand van het te detekteren objekt een te lage intensiteit hebben. Wordt de threshold-waarde te laag 
ingeschat, dan er worden te veel pixels beschouwd, waardoor het cirkelvormige objekt niet meer te 
detekteren is. 
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Hoe gevoelig de Hough-transformatie is voor de threshold-waarde blijkt uit figuur 23. Hierin is 
gekeken naar de invloed van de threshold-waarde op de positie van de cirkel. Ook hier geldt dat 
positie 1 overeenkomt met de best gevonden cirkel in de ROL En met beste wordt dan verstaan dat de 
verhouding van de intensiteit in de Hough-ruimte en de straal van de cirkel het hoogste is. Positie 6 
wordt gedefinieerd als zijnde dat de cirkel niet gevonden is. 
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Positie cirkel als funktie van de threshold-waarde voor het deleleteren van 
de hersenstam in een MRI-beeld De x-as kan in principe doorgetrokken 
worden tot 255, maar dit biedt echter geen extra informatie. 

Uit figuur 23 blijkt dat slecht als de threshold-waarde wordt ingesteld tussen grijswaarde 30 en 60 de 
cirkelvormige hersenstam wordt gedetekteerd. Uit de sterk oplopende flanken blijkt bovendien dat 
een waarde buiten deze range resulteert in het niet detekteren van het cirkelvormig objekt. Hieruit kan 
geconcludeerd worden dat de threshold-waarde een grote invloed heeft op de Hough-transformatie. 
Bovendien is het lastig om van te voren de juiste waarde van de threshold in te schatten. Slechts door 
'trial and error' kan de optimale instelling worden gevonden. Dit maakt de Hough-transformatie zeer 
gebruikers-afhankelijk en is daarom lastig inzetbaar in een eventueel volledig automati&ch 
patroonherkennings-algoritme. Een oplossing kan zijn om door middel van een soort van iteratief 
proces de threshold-waarde door de computer automatisch te laten varleren totdat de goede oplossing 
wordt gevonden. Echter aangeven of een goede oplossing is gevonden, zal dan nog steeds moeten 
gebeuren door de gebruiker. Dit biedt derhalve geen meerwaarde. In principe moet het mogelijk zijn 
om aan de hand van informatie over grijs- en kontrastwaarden die in het beeld aanwezig zijn, een 
algoritme te bedenken die de instelling van de threshold-waarde kan berekenen. Dit valt echter buiten 
het aandachtsgebied van dit onderzoek, maar kan in de toekomst mischien nader worden onderzocht 
om de methode minder gebruikersafhankelijk te maken. 
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6. Accentuering van Cirkelvormige 
Objekten in het Gradiëntbeeld 

6.1 Inleiding 

De Hough-transformatie geeft een eerste orde benadering van het contour van het objekt door de 
contour te beschrijven als een cirkel. Het ontwikkelde contourdetektie-algoritme, wat beschreven 
wordt in hoofdstuk 7, detekteert de exacte contour. Van deze contour is bekend dat het cirkelvormig 
is. Dit betekent dus automatisch dat niet-cirkelvormige contouren in het gradiënt-beeld geen rand 
kunnen zijn van het te detekteren objekt. In deze contouren zijn we niet geïnteresseerd, maar kunnen 
echter wel een storende faktor spelen bij het bepalen van de exakte contour. Uitgelegd zal worden hoe 
het mogelijk is om deze niet-cirkelvormige contouren in het gradiëntbeeld te verzwakken, zodat het 
contourdetektie-algoritme minder kans maakt om een contour van een ander objekt te detekteren. 
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de eerste orde benadering van de contour door de Hough
transformatie. 

De globale lokatie van het te detekteren objekt in het beeld is bepaald met behulp van de Hough
transformatie (zie hoofdstuk 5). Deze transformatie heeft de contour van het te detekteren objekt 
benaderd met een cirkel. Indien in dit hoofdstuk gesproken wordt over het middelpunt van het objekt, 
dan wordt het middelpunt bedoeld die bepaald is met de Hough-transformatie, hetgeen een eerste 
orde benadering is van het werkelijke middelpunt. Met de straalvector wordt dan de vector bedoeld 
die wijst vanaf het middelpunt naar het beschouwde contourpixeL Indien een objekt exact 
cirkelvormig zou zijn, dan geldt dat de vector van de straal r en de vector ii , die loodrecht op de 
rand van het objekt staat, evenwijdig zijn. Indien van het originele image P de gradiënt wordt 

bepaald, dan zal gelden dat de richting van de gradiëntvector VI gelijk is aan de richting van de 
normaal. Voor alle duidelijkheid: met gradiënt wordt hier de gradiënt van de grijswaarde bedoeld. 
Want de gradiënt aan de baan, wat normaliter in de wiskunde wordt bedoeld, staat loodrecht op de 
normaalvector. ~ 

figuur 24 

/ 
contour 1 

Exact cirkelvormige contour met straalvector en gradiëntvector. Indien 

exact cirkelvormig dan geldt r I I V I . 
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In het ideale geval geldt dus: r I I V I. Hoe parallel een gradiënt-vector met de straalvector loopt is 
een maat voor cirkelvormigheid. 

6.2 Cirkelaccentuering met behulp van het inprodukt 

De simpelste en meest voor de hand liggende mogelijkheid is het inprodukt tussen de straal- en de 
gradiënt-vector te nemen als maat voor cirkelvormigheid. Om te testen of dit een goede werkzame 
methode is, is het volgend experiment opgezet. 

De intensiteit van het gradiënt image wordt vermenigvuldigd met het relatieve inprodukt. In 
formulevorm: 

(38) 

met IVINI wordt de nieuwe grijswaarde bedoeld, verkregen na vermenigvuldiging van de oude 
gradiënt-grijswaarde IVIol met de correctiefaktor c: 

[
(r. Vlo)] 

c(f,Vlo) = lriiVIol (39) 

Het resultaat van deze bewerking is gegeven in figuur 25. Het testplaalje bevat rechte lijnen en 
cirkels. Getest wordt in hoeverre in het post-processing image de cirkel wordt geaccentueerd ten 
opzichte van niet cirkelvormige strukturen. 

figuur 25 Cirkelextractie met behulp van het inprodukt; links het origineel, rechts 
het beeld nadat correctie met het inprodulá heeft plaatsgevonden. 

Voor de volledigheid dient te worden vermeld dat de gradiënt hier bepaald is met twee 3x3 windows. 
De pixels die gezamenlijk het rooster vormen, worden gemakshalve 'roosterpixels' genoemd, 
'cirkelpixels' zijn de pixels die de cirkels vormen. 
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Blijkend uit figuur 25 is het resultaat van cirkelextractie met behulp van het inprodukt 
onbevredigend. De rechte lijnen in het testvlak worden nauwelijks minder zichtbaar dan de cirkels. 
Voor alle duidelijkheid is met de pijl in het figuur aangegeven, waar het nog enigzins zichtbaar is dat 
de roosterpixels verzwakt zijn. Uit dit resultaat wordt geconcludeerd dat deze methode niet de 
gewenste extractie levert. De verklaring voor het feit dat de methode geen voldoende oplossing biedt, 
is dat hoekafhankelijkheid van het inprodukt te gering is, waardoor voornamelijk de lengte van de 
gradiëntvector een bepalende rol speelt en niet zozeer de oriëntatie van de vector. 

In een voorbeeld: beschouw gradiëntvectoren g1 en g2 • Vector g1 ligt in het verlengde van de 

plaatsvector r en g2 maakt een hoek van 30°, hetgeen een zeer aanzienlijke afwijking is met }let 

ideale geval van 0°. 

figuur 26 

Er geldt: 

\__/ \ 
_:contour 1 

Voorbeeld van cirkelaccentuatie met behulp van het inprodukt. Getekend is 
de exact cirkelvormige contour met de gradiëntvector g1 en een niet 
cirkelvormig contour (de lijn in de cirkel) met gradiëntvector g2• 

(40) 

De correctiefunktie c is dus te schrijven als: c = cos(a), met a de hoek tussen de straal- en de 
gradiëntvector. Indien a klein is geldt per benadering: 

c'(a) = d c(a) = -sina ~-a 
da 

(41) 
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Voor kleine a is d c( a) dus ook klein. Dit betekent dat bij een klein hoekverschil de 
da 

hoekdiscriminatie ook klein is, hetgeen niet wenselijk is. In het gestelde voorbeeld (zie figuur 26) 
betekent dit dat als IK21 meer dan 16% langer is dan IK1 1, g2 een hogere grijswaarde krijgt dan g1, 

ondanks dat de vector niet de gewenste richting heeft. 

6.3 Cirkelaccentuering door gebruik te maken van een Gaussisch profiel 

Uit de vorige paragraaf kan geconcludeerd worden dat het zaak is om een andere correctie-funktie te 
introduceren; een funktie die zelfs bij een relatieve kleine hoekafwijking een grote discriminatiefaktor 
heeft. Gekozen is voor een funktie met een Gaussisch profiel: 

(42) 

met a de hoek tussen de vectoren en A een vermenigvuldigingsfaktor. Het grote voordeel van het 
Gaussisch profiel is dat door middel van de parameter a de hoekafhankelijkheid in te stellen is. Deze 
keuze betekent echter niet dat er geen andere en of betere profielen zijn om hoekdiscriminatie te 
bereiken. Andere profielen zijn niet nader bekeken. 

Als a = 0 wordt de gradiënt-vector vermenigvuldigd met A. Omdat het niet de bedoeling is om 
cirkelvormige contouren te versterken, maar om niet-cirkelvormige contouren te verzwakken, wordt 
A = 1 gekozen. Als eenheid van de hoek a wordt de radiaal gekozen. 
De Gaussische correctiefaktor toegepast op het gestelde voorbeeld levert: 

(43) 

het Gaussisch inprodukt zoals gedefinieerd in (43), wordt genoteerd als (.)a. Voor de lengte van dit 

inprodukt valt dan eenvoudig te herleiden dat geldt: 

(44) 
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Het inprodukt (. )G toegepast op het identieke testplaalje van lijnen en cirkels (zie figuur 25) levert 

het volgende resultaat: 

figuur 27 Gradiëntbeeld na cirkelaccentuering m.b.v. een Gaussisch profiel. Geheellinies is 
nogmaals het originele testplaatje afgebeeld Achtereenvolgens de post
processing-images met respectievelijk d = 0.25; d = 0.10; d = 0.05; d = 0.01 
end= 0.001 .. 

Indien beide manieren van cirkelextractie worden vergeleken (figuur 25 en figuur 27), dan blijkt dat 
met behulp van het Gaussisch profiel cirkelaccentuatie mogelijk is. Het vierkante rooster waar de 
cirkel op ligt, verdwijnt met behulp van het gewone inprodukt niet of nauwelijks. Daarentegen 

resulteert (. )G in een bijna volledige verdwijning van het rooster. Doordat een cirkel nooit exact 

cirkelvormig op vierkante pixels past, zal er bij een te kleine waarde van cr een aanzienlijke 
hoeveelheid cirkelpixels verdwijnen. 
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Om de optimale instelling van cr te bepalen is een experiment opgezet om de relatieve afname van het 
aantal cirkelpixels en het aantal roosterpixels als funktie van cr te bepalen: 
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De relatieve afname van het aantal cirkelpixels, het aantal roosterpixels 
en het verschil tussen deze twee als funktie van d. 

De optimale keuze voor cl wordt gedefinieerd als die waarde waar het relatieve aantal cirkelpixels 
minder afneemt dan het relatieve aantal roosterpixels. Uit figuur 28 blijkt dan dat cr2=0.05 de 
optimale waarde is. De gradiënt die verkregen wordt na hoekcorrectie, wordt vanaf nu 
'cirkelgradiënt' genoemd. Het resultaat van deze bewerking op medische images is te zien in figuur 
29. 
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6.4 Resultaten van de cirkelgradiënt op medische beelden 

Getracht is om het met omcirkelde objekt (aangewezen met de witte pijl in het figuur) in het gradiënt
image duidelijker naar voren te brengen, dan de achtergrond: 

figuur 29 Resultaat van cirkelgradiënt. Boven is de arterie in een bovenbeen (diepe 
femorale arterie) geaccentueerd, onder een deel van de hersenstam 
(mesencephalon). Geheellinks staan de originele beelden afgebeeld, in het midden 
de gradiëntbeelden en rechts de beelden nadat de gradiëntbeelden gewogen zijn 
met het Gaussisch profiel met d =0. 05. 

In figuur 29 is te zien dat in beide gevallen de cirkelvormige rand van het objekt versterkt wordt ten 
opzichte van de omgeving. Tevens blijkt uit het figuur dat de methode beter werkt voor het beeld van 
het bovenbeen dan voor het beeld met de transversale doorsnede van het hoofd. Met beter wordt hier 
bedoeld dat het achtergrondsignaal links meer wordt onderdrukt dan rechts. Dit komt doordat in het 
hoofd meerdere cirkelvormige objekten zijn, dan in het been. Met name de buitenrand van het hoofd 
(= het hersenvlies) blijft duidelijk zichtbaar, omdat dit een cirkel is met ongeveer hetzelfde 
middelpunt als het geselecteerde objekt. We kunnen dus concluderen dat cirkelextractie met behulp 
van een Gaussisch profiel een adequate methode is om niet-cirkelvormige contouren in het gradiënt
beeld te verzwakken ten opzichte van cirkelvormige contouren. Een klein minpunt van de 
cirkelgradiënt is dat het geen onderscheid kan maken tussen cirkelvormige contouren met ongeveer 
hetzelfde middelpunt. Hoe minder cirkelvormige objekten aanwezig in de buurt van het te detekteren 
objekt, des te beter werkt de methode van objekt-extractie met behulp van de cirkelgradiënt 
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Het is mogelijk om meerdere kenmerken toe te voegen. Zo zou uit de derde dimensie veel meer 
informatie gehaald kunnen worden dan dat nu gesteld is. Als eenmaal de contour gedetekteerd is in 
één plaatje, kan de rand in het daaropvolgend beeld in de tijd of de plaats, aan de hand van het vorige 
resultaat gevonden worden, door slechts kleine veranderingen in de vorm van de contour toe te staan. 
Dan is er sprake van zogenaamde 3D-contourdetektie. Dit onderzoek heeft zich echter beperkt tot het 
twee dimensionale geval en dus is uitgegaan van bovenstaande acht randvoorwaarden. De 
randvoorwaarden zijn genummerd om eenvoudig naar ze te kunnen verwijzen en zeggen niets over 
een rangorde in belangrijkheid. De hypothese is dat door het samenvoegen van kennis over arteriële 
bloedvaten (vertaald in randvoorwaarden) en standaard beeldbewerkings-technieken, de vaatwanden 
in MRI-beelden gedetekteerd kunnen worden. Twee algoritmen die gebruik maken van de 
randvoorwaarden om zodoende tot contourdetektie te komen, zijn nader uitgewerkt. Het eerste 
algoritme kijkt vanuit het middelpunt naar de rand van het objekt. Het tweede algoritme start vanuit 
een punt dat op de rand dient te liggen en zoekt iteratief naar de volgende punten van het contour. Dit 
algoritme wordt nader uitgelegd in paragraaf 7.5 en verder. 

7.4 Radieel-Maximum-Gradiënt-algoritme voor contour-detektie 

Om de contour van het te detekteren objekt te vinden is het zogenaamde 'Radieel-Maximum
Gradiënt'-algoritme (verder het RMG-algoritme genoemd) ontwikkeld. In eerste instantie wordt met 
behulp van de Hougb-transformatie (zie hoofdstuk 5) de globale lokatie van het objekt gedetekteerd. 
De gevonden lokatie zal nooit exact de juiste plaats van het objekt aanwijzen als gevolg van het 
zoeken in het gradiënt-beeld naar het objekt in plaats van in het originele beeld. Bovendien is het te 
zoeken contour wel cirkelvormig, maar niet exact een cirkel. De Hough-transformatie geeft de 
parameters (xo,yo,r), hetgeen een grove benadering is van het cirkelvormig objekt. Vanuit het 
middelpunt (xo,y0) wordt gezocht naar een maximum in de gradiënt; startend in het middelpunt wordt 
langs een rechte lijn naar buiten toe de pixels bekeken. De vector die wijst vanaf het punt (xo,y0) naar 
het pixel waarvan op dat moment de grijswaarde wordt bekeken, wordt vanaf nu de scanvector r 
genoemd. De hoek <f> is de hoek tussen de scanvector en de x-as. Het detekteren start bij een hoek <f> = 
0°, de pixels langs de x-as worden achtereenvolgens vanaf het middelpunt naar de positieve x-as 
bekeken. Vervolgens wordt de hoek tussen r en de x-as met een stap d<f> vergroot. Voor het 
coördinaat (x,y) waar r naar wijst, geldt in het algemeen: 

(x, y) =Ir! ( cos<j>, sin<j>) (48) 

Omdat er sprake is van een diskreet rooster, waarbij x en y geheeltallig dient te zijn, worden zowel x 
als y afgerond naar een geheel getal: xd en Yd· De grijswaarde van het pixel met het coördinaat (xd,yd) 
wordt vervolgens ingelezen. Door Ir I op te laten lopen van 0 naar een maximale lengte Lmax• worden 
pixels op een rechte lijn bekeken. <f> wordt gevarieerd van 0° tot 360° met stapgrootte d<f>. Hoe groot 
d<f> is, hangt af van de lengte van de scanvector. De eis is namelijk dat tijdens het radieel scannen alle 
pixels minstens éénmaal gescand worden; kortom boe groter Lmax• hoe kleiner d<f>. Zo worden alle 
pixels in een circulair gebied rond het middelpunt bekeken. Deze manier van scannen wordt ook wel 
'radieel-scannen' genoemd. Het voordeel van deze scantechniek is dat slechts een deel van het beeld 
wordt gescand. Objekten die buiten het scangebied vallen worden niet beschouwd en kunnen 
daardoor ook geen verstoring veroorzaken. Het nadeel is echter dat gemiddeld de pixels ongeveer zes 
keer worden bekeken, dit om maar te voorkomen dat één pixel wordt overgeslagen. 

Bij het RGM-algoritme gebeurt het radieel-sannen in het gradiëntbeeld. De lengte van de scanvector 
mag gelimiteerd worden vanwege randvoorwaarde 6 ( = maximale lengte). Puur intuïtief is gekozen 
dat de afstand van de rand van het objekt tot het middelpunt niet meer dan twee maal de straal van de 
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In P is een Region Of Interest (ROl) R gedefinieerd; dit is een subrooster van P. Definitie is dus: 

R<a> eP<a> (46) 

Dit houdt dus in dat indien er gesproken wordt over R<1>, dit dus betekent dat van p(O) de gradiënt p(l) wordt 
bepaald en van dit beeld wordt vervolgens dan de ROl genomen. Voor een gradiënt bepaald met een 
window in de spatiele ruimte maakt dit natuurlijk niks uit, echter voor de bepaling met behulp van de 
Fourier-getransformeerde is dit wel van belang. In het algemeen bevat R(a) w x 1 roosterpunten. Met w, 1 
element van de natuurlijke verzameling. Als standaard instelling wordt voor R(a) een grootte van 75x75 
pixels genomen. Uit experimenten bleek dat deze grootte de optimale instelling was, rekening houdend met 
de rekentijd en geheugenkapaciteit 

De contour van het te detekteren objekt in R wordt gerepresenteerd door de diskrete funktie C(~,yd); 
kortweg geschreven als C(k), met k = 0,1,2, ... ,L. WaarbijL de lengte in pixels van de contour is enk het 
nummer van het desbetreffende contourpixel is. Met de benaming contourpixel wordt het pixel bedoeld dat 
onderdeel is van het contour. Voor C(xd,yd) geldt: 

C(~,yd) = 1: representeert de aanwezigheid van de contour C op pixel (xd,yd) 
C(~,yd) = 0 : contour niet op pixel (~,yd) aanwezig 

Tevens wordt aangenomen dat het te detekteren objekt zich volledig in het ROl bevindt. Volgens gemaakte 
definities betekent dit automatisch dat de contour altijd volledig in het originele image wordt afgebeeld: 

V kSL C(k) E R E p (47) 

Een aanname die voorkomt dat er bij het detekteren van het objekt gezocht moet worden naar gedeelten 
van het objekt. Deze aanname is gerechtvaardigd, want indien van een objekt een beeld wordt gemaakt, zal 
men bij de aquisitie van het beeld er normaliter voor zorgen dat dit objekt volledig wordt afgebeeld. Het is 
dus niet relevant om het contourdetektie-algoritme dusdanig te ontwerpen dat objekten, die slechts 
gedeeltelijk zijn geacquiseerd, ook gedetekteerd kunnen worden. 

7.3 Randvoorwaarden voor detektie van arteriën 

Door het stellen van randvoorwaarden waar het te detekteren objekt aan voldoet, kan het contour
detektie-algoritme zoeken naar strukturen in het beeld, die voldoen aan de beschrijving van het te 
detekteren objekt. Het is noodzakelijk om deze randvoorwaarden te vertalen naar parameters, zodat 
het algoritme een getal kan verbinden met de mate waarin het gevonden contour overeenkomt met het 
objekt. Zo heeft ieder objekt zijn eigen specifieke randvoorwaarden. Vanwege de klinische 
vraagstelling (zie hoofdstuk 1) is ervoor gekozen om als specifiek objekt een bloedvat in een MRI
opname te kiezen (een beeld bestaande uit 256x256 pixels en 256 verschillende grijswaarden). Voor 
het detekteren van de arteriën worden de volgende randvoorwaarden opgesteld: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

grijswaarde objekt niet gelijk aan grijswaarde achtergrond 
objekt is cirkelvormig 
contour van objekt is kontinu en gesloten 
contour is kontinu in afgeleide 
flow door objekt 
arterie heeft maximale grootte 
arterie heeft minimale grootte 
als funktie van de tijd en of plaats kan de positie van het vat niet abrupt 
veranderen 
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7. Contourdetektie-Algoritme voor 
Cirkelvormige Objekten 

7.1 Inleiding 

Uit hoofdstuk 4 volgde dat de gradiënt van een medisch beeld het best te bepalen is met een 3x3-gradiënt
window. In hoofdstuk 5 is aangetoond dat de Hough-transformatie in dit gradiëntbeeld een eerste orde 
benadering geeft van de contour van het te detekteren objekt door een cirkel zo goed mogelijk door het 
objekt te trekken. Om invloeden van andere objekten zo veel mogelijk te beperken, is in hoofdstuk 6 een 
algoritme ontwikkeld, die niet-cirkelvormige strukturen in het gradiëntbeeld verzwakt. Om de exakte 
contour te bepalen, worden de resultaten en bevindingen van deze drie hoofdstukken gekombineerd met 
objekt-specifieke randvoorwaarden (zie hoofdstuk 1) tot een contourdetektie-algoritme. De 
randvoorwaarden worden in paragraaf 7.3 geïntroduceerd. Deze randvoorwaarden worden in twee 
verschillende algoritmen ingepast (zie paragraaf 7.4 en 7.5), waarvan het zogenaamde 'snake'-algoritme 
volledig wordt uitgewerkt. Bij dit algoritme dient een zogenaamde energiefunktie te worden gedefinieerd. 
Hoe deze wordt gedefinieerd wordt uitgelegd in paragraaf 7.6. Daarna volgt hoe het algoritme 
geïmplementeerd is. Resultaten van het contourdetektie-algoritme en vergelijkingen met andere modellen 
worden gegeven in paragraaf 7.8 en verder. 

7.2 Aannamen en definities t.a.v. (sub)roosters en contouren 

Alvorens verder te gaan, is het zaak om een aantal aannamen en definities te geven ten aanzien van 
contourdetektie. Dit om een kader te scheppen, waardoor bepaalde genomen stappen in het vetvolg van dit 
hoofdstuk te rechtvaardigen zijn. Aanname is dat het pre-processing image P een regelmatig vierkant 
rooster is, waarvan de grijswaarden in het rooster bepaald worden door de waarde van de gediskretiseerde 
funktie f(~,yd)· RoosterP bevat in het algemeen NxM punten, waarvan de waarde van f(~,yd) in één punt 
k verschillende waarden kan aannemen. Met N,M,k E {0,1,2, ... } 

Bij dit onderzoek zijn MRI-beelden gebruikt die allen bestonden uit 256x256 punten, waarvan de 
grijswaarde in het rooster tevens 256 verschillende waarden kon aannemen aannemen. In ander woorden: 

O~xd ~255 

O~yd ~255 

0~ f(xd,y d)~ 255 

(45) 

waarbij de posititeve x-as van links naar rechts loopt en de positieve y-as van boven naar beneden. De 
oorsprong (~;1e d)=(O,O) wordt gedefinieerd als de pixel in de linkerbovenhoek van het beeld. 
Het diskrete a.J: - afgeleide beeld wordt gedefinieerd als image p<a>. Uit hoofdstuk 4 werd geconcludeerd dat 
de afgeleide in medische beelden bepaald met een 3x3-gradiënt-window de voorkeur ~eniet. Als er sprake 
is van een afgeleide in één specifieke richting dan wordt een subscript toegevoegd: Px t) is dan de gradiënt 
van het image in de x-richting. 
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Hough-cirkel mag zijn. Tijdens het radieel scannen moet een objekt-rand worden gevonden 
(randvoorwaarde 3). Bovendien is bekend vanwege randvoorwaarde 1 dat er een verschil in 
grijswaarde is tussen objekt en achtergrond. Er is gekozen voor een 3x3-gradiënt-window (Prewitt 
filter) om dit verschil tot uiting te brengen, vanwege redenen die volgen uit de resultaten van 
hoofdstuk 4. Voor iedere hoek <I> is het maximum langs de scanvector bepaald. Het pixel waar het 
maximum zich bevindt wordt dan gedefinieerd als rand van het objekt. Het resultaat van deze 
bewerking is afgebeeld in figuur 30: 

figuur 30 Resultaat van het RGM-algoritme met de gradiënt bepaald met een 
3x3-gradiëntwindow. 

Visueel blijkt al dat deze methode niet het gewenste resultaat levert. Door het 'smoothing' -karakter 
van een 3x3-gradiënt-window (zie ook hoofdstuk 5) vervaagt de rand, waardoor het zoeken naar 
maxima tijdens het radieel scannen niet het gewenste resultaat levert. Bovendien zijn de twee 
afwijkenden pixels (rechts in het beeld) geen contourpixels van de arterie, maar van de veen, die net 
naast de arterie ligt. Om het smoothing-effect uit te sluiten, is gebruik gemaakt van een 2x1 gradiënt
window (met de gewichtsfaktoren 1 en -1 in het window geplaatst). Dit window wordt langs de 
scanvector gelegd. Hierdoor is de 'smoothing' van de rand verdwenen. Resultaat van deze bewerking 
op dezelfde arterie in het bovenbeen is afgebeeld in figuur 31: 

figuur 31 Resultaat van het RGM-algoritme met de gradiënt bepaald met een 
2xl-gradiëntwindow. 
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Uit figuur 31 blijkt visueel dat het 2x1-window een meer bevredigend resultaat geeft dan het 3x3-
window. De gedetekteerdecontour ligt dichter bij de rand die visueel wordt waargenomen. In beide 
figuren wordt bovendien op een aantal plaatsen de rand 'dubbel' waargenomen. Met 'dubbel' wordt 
bedoeld dat de contour dualistische informatie verschaft. Twee contourpixels liggen op een dusdanige 
positie dat één van de twee wel fout moet zijn, omdat de rand zich slechts per definitie op één positite 
kan bevinden. De pijl in figuur 31 geeft hiervan een voorbeeld. Op deze horizontale lijn wordt aan de 
rechterkant twee op verschillende lokaties liggende contourpixels waargenomen, waarvan er één geen 
rand kan zijn. Het probleem is echter welke; een nog groter probleem is om het algoritme zelf te laten 
bepalen welke van de twee juist is. Deze dualistische informatie ontstaat doordat pixels meerdere 
keren worden bekeken. Op de ene rechte lijn die bekeken wordt, is de gijswaarde van een pixel geen 
maximum. Wordt de hoek <I> nu met een kleine stap vergroot, dan is het mogelijk dat hetzelfde pixel, 
wat in eerste instantie geen maximale grijswaarde had op de eerste lijn, nu wel een maximale 
grijswaarde heeft. 

Uit figuur 30 en figuur 31 blijkt ook dat dit algoritme niet garandeert dat het contour gesloten is. Met 
behulp van de randvoorwaarden en dilatie-technieken is het natuurlijk mogelijk om een manier te 
bedenken om de ontbrekende pixels aan te vullen. Ook blijkt uit figuur 30 en figuur 31 dat het 
bepalen van de maximale gradiënt sterk afhankelijk is van de omgeving. Doordat een vena nabij de 
arterie ligt, wordt de rand van de vena gedetekteerd als zijnde de rand van de arterie. Dit betekent dat 
de gevonden maxima weer gecontroleerd moeten worden of zij toch werkelijk randpunten van het te 
detekteren objekt zijn. Bovendien worden bij deze methode de randvoorwaarden niet optimaal benut. 
Het RGM-algoritme richt zich voornamelijk op het zoeken naar een maximum in de afgeleide en 
gebruikt de andere randvoorwaarden slechts minimaal. Het grootste probleem is echter dat deze 
scantechniek niet efficiënt is, ieder pixel wordt te vaak bekeken, waardoor dualistische informatie 
ontstaat. De genoemde nadelen hebben er toe geleid dat dit algoritme niet nader is onderzocht. Indien 
een manier wordt gevonden om slim en efficiënt de pixels te bekijken, dan kan het in de toekomst 
interessant zijn om deze manier van contourdetektie nader te beschouwen. 

7.5 'Snake' -algoritme voor contour-detektie 

In paragraaf 7.4 is geconcludeerd dat het ontwikkelde RGM-algoritme niet het gewenste resultaat 
levert, vandaar dat er gekozen is voor adaptatie van een reeds bestaand model. Analoog aan [Gei-95] 
wordt een energiefunktie E gedefiniëerd, die een funktie is van de contour C: E = E(C). Met behulp van de 
energiefunktie worden de randvoorwaarden door parameters gewogen. De gestelde randvoorwaarden (zie 
paragraaf 7.3) zijn flexibele eisen waaraan het te detekteren contour dient te voldoen. Met flexibel wordt 
bedoeld dat aan de gestelde randvoorwaarden zo goed als mogelijk moet worden voldaan; het zijn dus geen 
harde eisen, maar er moet gezocht worden naar die C{k), die aan alle randvoorwaarden het beste tegemoet 
komt. De randvoorwaarden komen voort uit de voorkennis die de mens gebruikt. De grootte van E(C) is 
een maat voor hoe goed het contour aan de randvoorwaarden voldoet: hoe lager de energie, hoe beter aan 
de randvoorwaarden wordt voldaan. Minimalisatie van de energie levert dan die contour op, die het meest 
van alle mogelijke contouren aan de gestelde en gewogen randvoorwaarden voldoet. In artikel [Gei-95] 
wordt zo een combinatie gelegd tussen kontrastkenmerken van een objekt en de eis dat de contour 'gladjes' 
( zonder abrupte veranderingen in de grijswaarde van de gradiënt) dient te zijn. 

De in dit verslag geïntroduceerde energiefunktie gaat verder dan dit. In de funktie zijn meer 
randvoorwaarden gestopt. Dit betekent dat de funktie complexer wordt, maar daarentegen wel meer 
'voorkennis' bezit. De in de funktie gebruikte voorkennis is objekt-specifiek, hetgeen betekent dat ook de 
energiefunktie objekt-specifiek is. 
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Als de gestelde randvo01waarden geparametriseerd zijn en in de energiefunktie zijn ingepast, dan kan door 
middel van dynamisch programmeren het minimum worden gevonden. Met dynamisch programmeren 
wordt hier bedoeld, de methode om het globale optimum te vinden van een proces dat in meerdere stappen 
verloopt. Het is gebaseerd op Bellman's 'principle of optimality': 

The optimum path between two given points is also the optimum 
between any two point lying on the path 

Dus als C een punt is op het optimale pad tussen A en B, dan is het segment CB het optimale pad van C 
naar B, onafhankelijk van de weg naar C toe. Zie figuur 32: 

figuur32 

8 

Bel/man's principle of optimality. Als het pad AB optimaal is, dan is ook 
CB optimaal, onafhankelijk van de weg naar C toe. 

Het Bellman's principe betekent in de praktijk dat vanuit het startpunt wordt gekeken naar de buurpixels 
die aan het contour kunnen worden toegevoegd. De buurpixel waarbij het de minste energie kost om daar te 
komen, wordt dan gedefinieerd als contourpixeL Vanuit dit pixel begint hetzelfde proces weer. De totale 
energie van een pad wordt berekend door de energie die nodig is om van het ene naar het andere pixel te 
gaan, op te tellen. Voor meer uitleg over het volgen van een contour door middel van dynamisch program
meren, wordt verwezen naar [Jai-89] pagina 360 e.v. Minimaliseren van een energiefunktie is blijkend uit 
[Gei-95] een goede manier om objekten te detekteren. Dit model wordt ook wel het 'snake'-model 
genoemd. Het grootste nadeel van deze methode is dat het startpunt van het iteratie-proces nabij de rand 
van het objekt dient te liggen. Gekozen is voor de Hough-transformatie (zie hoofdstuk 5), om het probleem 
van het vinden van een geschikt startpunt op te lossen. Een punt op de door de Hough-transformatie 
gevonden cirkelrand wordt gebruikt als startpunt. Een ander nadeel is dat het algoritme niet gegarandeerd 
het absolute globale minimum vindt. In paragraaf 7.6 is voor de voorbeeld-toepassing (het automatisch 
detekteren van bloedvaten in MRI-beelden) de desbetreffende energiefunktie uitgewerkt. 

7.6 Definitie van de gebruikte energiefunktie 

Het traceren van de contour door het 'snake' -algoritme gebeurt stapsgewijs. Het getraceerde pad is 
afhankelijk van de definitie van de energiefunktie. De totale energie is een funktie van de gekozen 
contour C: E = E(C). De hypothese is dat een minimum aan energie overeenkomt met de beste 
contour. Onder beste wordt verstaan die contour die het meest van alle mogelijke contouren tegemoet 
komt aan de gestelde randvoorwaarden. De randvoorwaarden worden door middel van dimensieloze 
grootheden in de energiefunktie gewogen. De grootheid is een mathematisch meetbare eigenschap 
van het objekt. 



52 
In totaal zijn er vier grootheden gedefinieerd: 

tabelv De grootheden die gebruikt worden in de energiefunktie 

Om het vervolg overzichtelijk te houden wordt in tabel vi een korte omschrijving gegeven van de 
parameters die gebruikt worden bij het definieren van de grootheden. 

>.s· -,..._c, smoothing-vector; verschilvector van de gradiëntvectoren tussen twee pixels 

. ' y.,__:: ~· " deelenergie bepaald uit kontinuïteit van de lengte van de gradiënt 

. 'Yi.' :< deelenergie bepaald uit kontinuïteit van de richting van de gradiënt 
.··•···· J:..;:gfu .... · minimale lengte van contour in pixels 
•·•·····.•·Lm~~o'/ maximale lengte van contour in pixels 

.... ··•.•.•···· ·.•rAE~~ afstand van middelpunt naar de positie van het pixel 
I·····;; R)~·; .. : straal van de Hough-cirkel door het objekt 
1·,··•' ~,:e;~}~~~ eenheidsvector van het middelpunt in de richting van de _Qlaats van het_Qixel 

.. ·."·~·o"I~Hs. konstante die de breedte van het Gaussisch profiel bepaalt 
·Cr vr··:,o: I · · max ··.~ · de maximale lengte van de gradiëntvector in het ROl 

' ·vr··.; ... . . '• .• .: gradiënt-vector 
. :c~· intensiteit(= grijswaard€!} in origineel imllge P 

tabel vi De gebruikte parameters bij het definieren van de grootheden. 

Indien kennis wordt gebruikt uit voorgaande hoofdstukken zal deze slechts kort worden toegelicht. 
Alle grootheden in de energiefunktie zijn zodanig gedefinieerd dat de waarde altijd kleiner of gelijk is 
aan 1, zodat de invloed van iedere grootheid ten opzichte van elkaar eenvoudig kan worden afgesteld. 
Bovendien voorkomt normalisatie overheersing van één van de grootheden. In totaal zijn uit alle acht 
de randvoorwaarden vier grootheden gedefinieerd, die puntsgewijs besproken worden: 

• grootheid G (=invloed van de grijswaarde op de energie) 

De grootheid G wordt bepaald door de randvoorwaarden 1 en 2 te combineren. Randvoorwaarde 1 
stelt dat de rand gevonden wordt, waar de gradiënt van de grijswaarde hoog is. Randvoorwaarde 2 is 
de aanname dat een cirkelvormige rand de voorkeur heeft boven een andere vorm. Dit levert de 
volgende defmitie: 

G := 1-

- { r~2[(e~~n /)] lVII ex - I I fa2 

lVImaxi 
(49) 



53 

waarbij I de intensiteit van het beeld is, uitgedrukt in een grijswaarde. VI is dan de gradiëntvector. 
De exponent-term is het gevolg van het toepassen van de zogenaamde cirkelgradiënt (zie hoofdstuk 
5). In deze exponent-term is vector er de plaatsvector en wijst van het middelpunt (bepaald door de 

Hough-transformatie) naar de plaats van het pixel. ~ is de variabele die de breedte van het Gaussisch 
profiel bepaald. Aangetoond is in hoofdstuk 6 dat voor het detekteren van de arterie de instelling 
optimaal is als geldt: ~ = 0. 05. 

I Vlmax I is als volgt gedefinieerd: 

(50) 

waarin R de verzameling roosterpunten in het Region of Interest is. 

Met definitie (49) geldt voor het domein vanG: DGe[O,l]. Hoe hoger de grijswaarde gecorrigeerd 
met het Gaussisch profiel, hoe lager de energie. 

• grootheid y (=invloed van de gladheid van de contour op de energie) 

Grootheid y ontstaat uit randvoorwaarde 4, die stelt dat de contour van het objekt kontinu in de 
afgeleide is. Dit gegeven komt voort uit het feit dat in het menselijke lichaam nagenoeg alle objekten 
geen scherpe hoeken of overgangen kennen. Verwacht wordt wel dat de afgeleide verandert als 
funktie van de plaats, anders zou er gezocht worden naar een rechte iso-grijswaarde-lijn. De 
verandering in de afgeleide moet dus niet klein zijn, maar dient wel geleidelijk te veranderen. Zowel 
de lengte als de richting van de afgeleide mogen slechts geleidelijk veranderen. Vandaar dat y 
gesplitst wordt: 

(51) 

waarbij y1 de verandering van de lengte van de gradiënt-vector kwantificeert, en y2 de veandering van 
de oriëntatie. Gedefinieerd wordt een 'smoothing' -vector ~ : 

(52) 

waarin met Vlk de gradiënt van het kde contour-pixel wordt bedoeld. De smoothing-vector is de 

verschilvector tussen de gradiënt-vectoren van twee opeenvolgende contour-pixels en geeft dus de 
grootte en de richting van de verandering van de gradiënt aan. Met behulp van vergelijking (52) is het 
nu mogelijk om y te definiëren: 

Y1 
lsk- sk+ll . -
1~1+1~+11 

(53) 

evenzo: 

Yz ·- larg(~)- arg(~+I >I .- (54) 
1t 
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Voor het domein van y1 en y2 geldt: D
11 

= D
12 

= [0,1]. Het minimum van y wordt bereikt als de 

verschilvector van de gradiënt-vector VI tussen pixel k-1 enk gelijk is qua grootte en richting als de 
verschilvector tussen pixel k en k+l. In bovenstaande definities is de kontinuïteit van de afgeleide 
slechts bepaald uit informatie van drie opeenvolgenhet pixels. Indien meerdere pixels beschouwd 
worden, kan de kontinuïteit van de afgeleide beter gewogen worden. 

• grootheid r (=invloed van de afstand van pixel tot het middelpunt op de energie) 

Deze grootheid komt voort uit randvoorwaarde 2, die stelt dat het objekt cirkelvormig is. Met behulp 
van een eenvoudige defmitie wordt de afstand van het pixel tot het middelpunt van het objekt in de 
energiefunktie meegenomen: 

r := 1-e 
(-[i-lrJ 

(55) 

In vergelijking (55) is r de afstand van het door de Hough-transformatie benaderde middelpunt van 
het objekt naar het contour-pixel. R is de straal van de cirkel die de eerste orde benadering van de 
contour is, gevonden door dezelfde Hough-transformatie. Net als bij het bepalen van de cirkelgradiënt 

is ook hier gekozen voor een Gaussisch profiel. Hier geldt voor het domein: Dr = [ 0,1). Hoe groter 

het verschil tussen r en R, hoe hoger r. 

• F ( = invloed van de bloedstroomsnelheid op de energie) 

Bij het maken van een MRI-scan van bloedvaten, wordt niet alleen informatie verkregen over de 
anatomie, maar ook over de bloedstroom door het vat. Voor meer uitleg over MRA en de theorie 
achter deze scantechniek wordt verwezen naar [Kou-94]. In het kader van dit onderzoek is het niet 
van belang hoe de beelden worden verkregen. Wel van belang is het om te weten dat er dus twee 
beelden beschikbaar zijn: een anatomisch en een snelheids-beeld. Uit visuele experimenten blijkt het 
gerechtvaardigd te zijn te stellen dat de rand van het objekt in beide beelden identiek gelokaliseerd 
zijn. Door ook informatie over de snelheid in de energiefunktie te passen, kan de specifieke kennis 
voortkomend uit randvoorwaarde 5, gebruikt worden bij de contourrekonstruktie. Nagenoeg dezelfde 
grootheden die gebruikt worden bij het anatomisch beeld, worden ook nu gebruikt, alleen toegepast 
op het snelheidsbeeld. Er geldt dus: 

F= G+y 
2 

(56) 

waarbij Gen y respectievelijk voldoen aan de vergelijkingen (49) en (52), alleen dan nu bepaalt in 
het snelheidsbeeld. 

Al deze grootheden gecombineerd levert de energiefunktie: 

(57) 

waarbij J..lk met k =1, .. ,4 de weegfaktoren zijn, die bepalen hoe sterk iedere grootheid meetelt in de 
energiefunktie. Door deze weegfaktoren optimaal in te stellen is het mogelijk om niet alleen 
bloedvaten, maar ook andere cirkelvormige randen van objekten te traceren. Het optimaliseren van de 
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weegfaktoren voor een bepaald medisch beeld is een volledig onderzoek op zich. In dit onderzoek is 
geen aandacht besteed aan een minitieus onderzoek naar de meest optimale instelling van de 
energiefunktie. Indien niet anders vermeld, zijn alle weegfaktoren in dit onderzoek op één gesteld. 

7.6.1 Inpassen van de andere randvoorwaarden in het 'snake'-model 

In de energiefunktie zijn slechts vier randvoorwaarden vertegenwoordigd. De andere vier worden 
gebruikt bij de implementatie van het 'snake'-model. Bij het iteratieproces worden slechts die pixels 
beschouwd, die een connectiviteit hebben met het laatst gevonden contour-pixel. Bovendien wordt 
van de contour geëist dat het eindpunt een connectiviteit heeft met het startpunt. Deze twee 
beperkingen mogen gemaakt worden vanwege randvoorwaarde 3, die stelt dat de rand van het objekt 
kontinu en gesloten is. Uit voorkennis (randvoorwaarde 6 en 7) is bovendien bekend dat de lengte 
van het contour tussen een minimale en een maximale lengte (lmin en Lmax) ligt. Indien de lengte van 
de contour groter wordt dan Lmax dan wordt het iteratieproces afgebroken. Indien een gevonden 
contour kleiner is dan Lmin dan wordt deze contour niet beschouwd. 

In hoofdstuk 5 is vermeld dat de Hough-transformatie relatief lang duurt. Als men de beschikking 
heeft over een 3D-dataset (= een set van 2D-beelden als funktie van de tijd of de plaats), dan is het 
alleen al uit het oogpunt van tijd niet economisch om de Hough-transformatie op ieder beeld opnieuw 
toe te passen. Bovendien is deze transformatie niet nodig indien gebruik wordt gemaakt van 
randvoorwaarde 8. Bekend is namelijk dat het contour van het objekt in de derde dimensie (de plaats 
danwel de tijd) kontinu dient te zijn. De lokatie van het objekt zal als funktie van de derde dimensie 
slechts in geringe mate van positie kunnen veranderen. Vanwege deze voorkennis is het 
gerechtvaardigd om te stellen dat de positie van het middelpunt van het cirkelvormige contour in 
eerste benadering gelijk is aan de positie in het vorige beeld. Om te corrigeren voor eventuele kleine 
verplaatsingen wordt na iedere contour-rekonstruktie het middelpunt door middel van een eenvoudig 
iteratief algoritme opnieuw bepaald. Dit gecorigeerde middelpunt is dan het middelpunt van het 
volgende beeld. Uiteraard is dit alles afhankelijk van de resolutie in de derde dimensie. Als de tijds
of plaatsresolutie zo klein is dat de lokatie van het objekt tussen twee opeenvolgende beelden totaal 
niet meer overeenstemmen, biedt het gebruik van het vorig middelpunt in het huidige beeld geen 
oplossing. De Hough-transformatie zou dan opnieuw moeten worden uitgevoerd om het middelpunt 
te bepalen. Er wordt echter aangenomen dat een 3D-dataset een voldoende grote resolutie heeft in de 
derde dimensie. Dan is het mogelijk om objekten als funktie van de tijd of plaats eenvoudig te 
volgen. Zo is het mogelijk om 3D-contourdetektie van bijvoorbeeld een bloedvat te krijgen. Voor alle 
duidelijkheid is het ontwikkelde algoritme geen 3D-contourdetektie algoritme, maar is het beter om te 
spreken van een 2D-contourdetektie die uitgebreid wordt naar de derde dimensie. Om te spreken over 
3D-contourdetektie dient er meer informatie uit de derde dimensie te worden gehaald, dan alleen 
maar de informatie waar het middelpunt van het objekt ligt. 

7.7 Implementatie van het volledige algoritme 

In paragraaf 7.6 is uitgelegd hoe alle gestelde randvoorwaarden geparametriseerd kunnen worden en 
hoe zij ingepast worden in de definitie van de energievergelijking. Het is nu mogelijk om het objekt 
te herkennen en het contour van het objekt zo optimaal mogelijk te detekteren. Het ontwikkelde 
algoritme is geïmplementeerd in het pakket Scilimage met een programma geschreven in C. 
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Schematisch is het programma om cirkelvormige contouren te detekteren als volgt voor te stellen: 

van beelden 
17eetaando 

uit k beelden 

Hough-traneformatlc 
11ep•alt etraal en 
mlddelpunt van 

ol>jekt 

J• 

nieuw m idde:lpunt en 
etraall:1e:palen ahv 
ge:vond on c;ontour 

Go ntou r- ree: on e tr u c:tl e: 
a.h.v. enak:e-algoritme: met de gedef. 

en erg iefun ct ie 

figuur 33 &hematische voorstelling van het detektie en rekonstruktie algoritme. 

Het proces na de Hough-transformatie is samengevoegd in één programma. Het is niet interessant om 
het geheel programmeer-technisch uit te leggen, voor meer detaillistische uitleg wordt verwezen naar 
de bijlage waar het blokschema en de listing van dit programma, dat de naam 'snake' heeft 
meegekregen, is gegeven. Het programma roept de volledige losstaande C-programma's 'Energy', 
'Circlegrad_Gauss' en 'Msearch' aan. Een omschrijving wat ieder programma doet, is gegeven in 
onderstaand tabel: 

bepaald en tekent de feitelijke contour en berekent de energie behorende bij de 
contour door het anatomisch- en snelheidsbeeld te beschouwen. Indien geen 
snelheidsbeeld voorhanden is, maakt het algoritme automatisch weegfaktor J.t4 

aan 0. 
bepaalt de correctiecoëfficient gegeven in vergelijking (42) en plaatst het 
resultaat in een beeld. 
bepaalt het nieuwe middelpunt en de straal aan de hand van de gevonden 
contour in het beeld. Deze informatie wordt gebruikt in het volgend beeld als 
globale lokatie waar het objekt zich bevindt. Dit programma voorkomt dat de 

ieder beeld zou moeten worden 

tabel vii Omschrijving wat de losstaande programmablokken globaal doen. 

Alle drie de losse programma-blokken worden toegelicht met een listing en een flowdiagram in 
appendix A tot en met C. De resultaten van het programma op medische beelden worden getoond in 
de volgende paragraaf. 

7.8 Resultaten van het algoritme op medische beelden 

In de voorgaande paragrafen is uitgelegd hoe de energiefunktie in het contourdetektie-algoritme 
gedefinieerd is en hoe het algoritme geïmplementeerd is. Om te testen of het algoritme dat voorkennis 
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koppelt met beeldbewerkings-technieken werkt, is getracht om van een zestal objekten de rand te 
detekteren. Indien het algoritme werkt, is het zeer interessant om te kijken of het beter werkt dan een 
algoritme dat geen of nauwelijks voorkennis gebruikt. 

Bij het detekteren van de medische objekten in deze paragraaf zijn de instellingen en resultaten van 
de Hough-transformatie gebruikt zoals die zijn weergegeven in tabel iv van paragraaf 5.4.5. Zoals 
bekend geeft het resultaat van de Hough-transformatie de globale lokatie van de rand van het objekt 
en deze lokatie wordt gebruikt als startpunt van het iteratie-proces. Alle weegtaktoren van de 
energievergelijking (57) zijn op één gesteld. Als eerste is getracht om de rand van de zogenaamde 
mesencephalon (=deel van de hersenstam) te detekteren: 

figuur 34 Detektie van het mesencephalon m.b.v. het contourdetektie-algoritme. In het 
linker figuur is het originele beeld afgebeeld, in het middelste is de gedetekteerde 
rand toegevoegd en in het rechter beeld is de mesencephalon gesegmenteerd 

Uit figuur 34 blijkt dat het algoritme ook aan de onder kant, waar nauwelijks tot geen grijswaarde
verschillen waar te nemen zijn, de rand van het objekt toch vindt. Om te testen of dit het gevolg is 
van het toevoegen van voorkennis is een vergelijk gemaakt met een algoritme dat geen gebruik maakt 
van voorkennis. Om een goed vergelijk mogelijk te maken is hetzelfde iteratief-algoritme gebruikt, 
alleen dan met f.L2, J.I.J en J.L4 , de weegtaktoren van vergelijking (57), gelijk aan nul. Bovendien is de 
gradiënt niet gekorrigeerd met een Gaussisch profiel (zie hoofdstuk 6). 
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Zodoende kan een vergelijk worden gemaakt tussen een detektie met en een detektie zonder 
voorkennis: 

figuur 35 Vergelijking van detektie van het mesencephalon door een algoritme dat 
gebruik maakt van voorkennis en een algoritme dat geen voorkennis gebruikt. 

In figuur 35 is te zien dat als geen voorkennis wordt gebruikt, de rand van de hersenen als rand van 
het mesencephalon wordt gedetekteerd. Bovendien wordt in dat geval ook de arterie (in de 
uitvergroting is dit het kleine objekt van zo'n vijf pixels met een relatieve hoge grijswaarde) die net 
boven het mesencephalon ligt, meegenomen als rand van het objekt. Dit komt omdat de arterie een 
hoog kontrast heeft met de achtergrond. Omdat het algoritme kijkt naar gradiënt-waarden, wordt de 
arterie bij het objekt getrokken. Indien dus voorkennis wordt toegevoegd, kan het algoritme het 
mesencephalon onderscheiden van andere objekten met een vergelijkbare grijswaarde, zoals de arterie 
en de hersenen. Dit komt omdat de energiefunktie een kombinatie maakt van alle randvoorwaarden en 
niet slechts van de gradiënt. 
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Het nadeel is dat bepaalde abrupte veranderingen van de rand niet worden gevolgd, hetgeen te zien is 
in figuur 36 

figuur 36 Omdat de energiefunktie een kombinatie maakt van alle randvoorwaarden 
wordt een rand gerekonstrueerd in een gebied waar objekten met gelijke 
grijswaarden zitten (pijl in linlcerfiguur), maar kan daarentegen bepaalde 
abrupte verandering in de rand niet volgen (pijlen in centrum van 
mesencephalon van het middelste en rechterfiguur) 

Overigens zijn alle transversale doorsneden van het hoofd van figuur 34, figuur 35 en figuur 36 op 
verschillende hoogten genomen. Dit om aan te tonen dat het algoritme niet toevallig op één beeld 
werkt. Het linker-beeld van figuur 36 zit het dichtst bij de nek, waarbij van links naar rechts de 
beelden ongeveer 5 mm opschuiven richting kruin. Tijdens dit opschuiven verkrijgt het 
mesencephalon een inkeping in het midden, zowel aan de onderkant als aan de bovenkant. Zoals 
duidelijk te zien is in figuur 36, wordt deze inkeping door het algoritme niet tot nauwelijks gevolgd. 
In de transversale opname van het hoofd is ook nog getracht de contour van de twee ogen te 
detekteren: 

figuur 37 Het delekleren van de ogen in een transversale doorsnede van het hoofd 

Uit figuur 37 is getracht om de ogen te detekteren. In beide gevallen is het resultaat tegenvallend. Het 
rechteroog blijkt visueel nog redelijk te zijn gedetekteerd, het linkeroog daarentegen gaat volledig 
fout. De verklaring waarom deze twee objekten niet goed worden gedetekteerd, is dat het kontrast 
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met de binnenkant van het oog gering is. Bovendien wordt hinder ondervonden van het feit dat het 
oog wordt omgeven door twee cirkelvormige strukturen. Overigens bleek het algoritme zonder 
voorkennis een nog slechter resultaat te geven. 

De klinische belangstelling voor dit onderzoek bestond uit het automatisch detekteren van 
vaatwanden (zie hoofdstuk 1) in transversale doorsneden. Het voordeel bij deze beelden ten opzichte 
van de doorsneden van het hoofd, is dat er een hoger kontrast is tussen objekt en achtergrond en dat 
een vaatwand cirkelvormiger is dan bijvoorbeeld het mesencephalon. Bovendien kan gebruik worden 
gemaakt van de kennis dat er bloed door het objekt stroomt. Het toevoegen van voorkennis in het 
algoritme levert dan ook een zeer goed resultaat. Hoe goed het resultaat is, is moeilijk te bepalen. 
Natuurlijk geeft een visueel oordeel al veel informatie over de kwaliteit van de detektie. Echter een 
getalsmatig kwaliteitsoordeel aan het algoritme verbinden is een volledig onderzoek op zich. Bij dit 
onderzoek is slechts gekeken naar een visueel oordeel. Dit betekent dat indien gesproken wordt over 
een goed resultaat, een visueel goed resultaat wordt bedoeld. In eerste instantie is een vaatwand
detektie uitgevoerd van een 3D-dataset van transversale MRI-opnamen van de nek als funktie van de 
plaats. In deze set is getracht de carotis, aangewezen met een pijl in figuur 39, te detekteren. De 
dataset bestaat uit 30 plakken, waarbij de afstand tussen de plakken 2 milimeter is. Op deze manier is 
dus 6 centimeter gedetekteerd. Vooruitlopend op een komend onderzoek op de afdeling Klinische 
Fysica op het gebied van de 3D-visualisatie, zijn de eerste vier centimeter van het gesegmenteerde vat 
te zien in een 3D-gevisualiseerd beeld (met dank aan J. Bosman voor de visualisatie): 

figuur38 3D-gevisualiseerd beeld van de gesegmenteerde carotis. In 
werkelijkheid is het hier afgebeelde vat 4 cm. lang. 

De carotis is een bloedvat die de bloedvoorziening verzorgt in het hoofd. Op een gegeven moment 
splitst het vat zihc in tweeën, één vat levert bloed aan de hersenen, het andere aan het aangezicht. In 
de 3D-dataset vindt de splitsing plaats in beeld nummer 20, dus na ongeveer 4 cm. Zoals gezegd in 
paragraaf 7.6.1 is het ontwikkelde algoritme geen 3D-contourdetektie-algoritme, maar een 2D
algoritme, dat toegepast kan worden op een 3D-dataset. 
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Het bewijs dat het geen 3D-algoritme is, volgt uit het feit dat het algoritme vastloopt op de splitsing 
in het vat: 

figuur 39 Detektie van de carotis in een transversale dOorsnede van het hoofd op 
de hoogte dat het vat zich splitst in twee vaten. Linksboven is het 
origineel afgebeeld, waarbij het vat dat aangewezen wordt met de pijl, 
gedetekteerd is. Aan de bovenkant van het beeld, bevindt zich de kin. 
De beelden 'carotis I ' tlm 'carotis 5' zijn een uitvergroting van het vat. 
Op het moment dat de splitsing een feit is (beeld 'carotis 4' e.v.), 
mislukt de detektie van het vat. 

Van beeld 'carotis 1' (figuur 39) tot en met 'carotis 3' wordt het vat steeds groter. Zoals te zien is, is 
de detektie dan al niet meer optimaal. In 'carotis 4' splitst het vat zich. Het probleem hierbij is dat het 
middelpunt van het objekt (bepaald door het programma Msearch, zie paragraaf 7.7) precies komt te 
liggen in het gebied tussen de twee vaten. Met als gevolg dat het startpunt niet meer in de buurt van 
een vaatwand komt te liggen en het iteratief-proces de rand niet meer kan vinden. Dit probleem is op 
te lossen door bijvoorbeeld gebruik te maken van de informatie dat het oppervlakte van het vat voor 
een splitsing eerst groter wordt. Dit betekent dus dat 3D-informatie wordt gebruikt. Dit onderzoek 
heeft zich, zoals eerder gezegd, echter beperkt tot 2-dimensionale contourdetektie. Het model wat 
ontwikkeld is, blijkend uit figuur 38, kan zeer geschikt zijn voor 3D-bloedvatdetektie. Dan dient 
echter wel het algoritme zodanig te worden uitgebreid, dat het optimaal gebruik maakt van informatie 
uit de derde dimensie. 



62 
De detektie van de carotis is uitgevoerd op transversale doorsneden die varleren in de plaats. Het is 
ook mogelijk om een vat te beschouwen als funktie van de tijd. Uit een 3D-dataset van de 
transversale doorsnede van het bovenbeen genomen tijdens 26 verschillende hartfasen, is getracht de 
diepe femorale arterie te detekteren. In figuur 40 zijn de eerste vijf fasen afgebeeld: 

figuur 40 Vaatwand-detektie van de diepe femorale arterie (= arterie in boven
been) voor 5 opeenvolgende hartfasen. De bovenste 5 beelden zijn 
gedetekteerd met voorkennis, de vijf onderste zonder. Voor illustratieve 
doeleinden is het Icontrast van het beeld ná detektie lichtelijk aangepast. 

In figuur 40 is het resultaat te zien van detektie van de wand van de femorale arterie in vijf 
verschillende hartfasen. De beelden Al t/m A5 geven het resultaat van het contourdetektie-algoritme 
met voorkennis, de beelden Bl t/m B5 is het resultaat van het algoritme zonder voorkennis te 
gebruiken. Uit figuur 40 kan geconcludeerd worden dat detektie met voorkennis een beter resultaat 
geeft dan detektie zonder voorkennis. In fase 4 en 5 blijkt namelijk dat het algoritme zonder 
voorkennis de wand van de vena detekteert als zijnde rand van de arterie. Het algoritme met 
voorkennis daarentegen detekteert in deze fasen wel volledig de arterie. De 3D-dataset bestond in 
totaal uit 26 verschillenden hartfasen. In deze 26 fasen detekteerde het algoritme dat gebaseerd is op 
voorkennis in alle fasen de arterie. Indien geen gebruik wordt gemaakt van voorkennis, wordt slechts 
17 keer de arterie goed gedetekteerd. Dit betekent dat in ongeveer 35% van alle fasen de detektie 
mislukt, indien geen voorkennis wordt gebruikt op deze dataset. Geconcludeerd mag dus worden dat 
het toevoegen van voorkennis in een contourdetektie-algoritme een positieve invloed heeft op de 
kwaliteit van vaatwand-detektie. Een klinische toepassing waarin het resultaat van dit onderzoek 
gebruikt wordt, is het kwantificeren van bloedsnelheden. Vooruit lopend op een onderzoek dat 
momenteel op de afdeling Klinische Fysica wordt verricht op het gebied van een kwantitatief 
vergelijk van bloedsnelheden, is in appendix E de bloedsnelheid in het gehele vat als funktie van de 
hartfase afgebeeld (met dank aan S. Kloos). 

Concluderend kan gezegd worden dat het algoritme dat gebruik maakt van voorkennis een detektie 
geeft dat aanzienlijk beter aansluit met hetgeen visueel wordt waargenomen dan het algoritme dat 
geen voorkennis gebruikt. In gebieden waar de grijswaarden tussen objekt en omgeving niet tot 
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nauwelijks verschillen, kan het algoritme een rand rekonstrueren die overeenkomt met de rand die de 
mens ook zou trekken. Dat het algoritme dit kan, komt omdat juist de globale struktuur die de mens 
als voorkennis bezit, in het algoritme zijn gestopt. Het nadeel hiervan is dat als de rand afwijkt van 
deze globale struktuur (bijvoorbeeld een inkeping in de rand bij het mesencephalon) de contour de 
rand van het objekt niet exakt volgt. In het geval van bloedvatdetektie blijkt het toevoegen van 
voorkennis optimaal te werken. Want zonder voorkennis wordt slechts in 65% van de gevallen zonder 
problemen de rand van het vat gedetekteerd, met voorkennis wordt in ieder beeld de rand 
gedetekteerd. 

7.9 Resultaat van contourdetektie met een kommercieel pakket 

In deze paragraaf wordt de detektie van bloedvaten beschreven op basis van·een kommercieel pakket. 
De detektie met een ander pakket is uitgevoerd om te kunnen concluderen of het ontwikkelde 
algoritme wel of geen toegevoegde waarde biedt ten opzichte van kommerciële pakketten. Vanwege 
de grote hoeveelheid pakketten die de mogelijkheid in zich herbergen om contourdetektie uit te 
voeren, is het onmogelijk om een vergelijk te maken met alle kommerciële programma's. Een groot 
deel van deze programma's vallen af, omdat zij slechts detekteren op iso-grijswaarde-lijnen of op 
gradiënt-informatie. Uit paragraaf 7.8 volgde namelijk al dat dit zeker geen beter resultaat geeft. 

Gekozen is om een vergelijking te maken met het pakket 'FLOW' (versie 0.91, 19 oktober 1995). Dit 
programma is gemaakt door: 'Laboratory for Clinical and Experimental Image Processing (LKEB)' 
van het akademisch ziekenhuis Leiden in opdracht van en in samenwerking met Philips Medica! 
Systems in Best. Een vergelijking met dit pakket is gemaakt, omdat het speciaal ontwikkeld is voor 
het detekteren van bloedvaten in MRI-beelden. Dit betekent dat dit pakket eventueel ook gebruik kan 
maken van objekt-specifieke informatie. Welke informatie precies gebruikt wordt -als zij überhaupt al 
wordt gebruikt- is onbekend. Wel bekend is dat het programma gebruik maakt van een 
energiefunktie. Hoe deze energiefunktie gedefmieerd is, wil Leiden vanwege kommerciële redenen 
niet vrijgeven. 

Als 3D-dataset is de transversale doorsnede van het been gebruikt, waarin de diepe femorale arterie 
gedetekteerd wordtin figuur 40 is het resultaat getoond van de detektie door het eigen ontwikkelde 
algoritme. In figuur 41 is het resultaat te zien van de contourdetektie door 'FLOW': 

figuur 41 Contourdetektie van de diepe femorale arterie door het /commerciële 
pakket 'FLOW' in twee verschillende hartfasen 
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De twee gedetekteerde vaten in figuur 41 zijn representatief voor het resultaat over de gehele dataset. 
Uit de vorige paragraaf bleek dat op alle 26 de verschillende hartfasen, de femorale arterie door het 
eigen ontwikkelde algoritme werd gedetekteerd. Ook 'FLOW' detekteert in alle fasen de arterie. Wel 
blijkt uit figuur 41 dat 'FLOW' een contour kiest die visueel nogal groot lijkt. Er lijkt dus sprake te 
zijn van overschatting van de grootte van het objekt. Uit figuur 40 bleek dat als geen voorkennis werd 
toegevoegd, de wand van de vena in 35% van de gevallen werd gedetekteerd als zijnde wand van de 
femorale arterie. Dit effekt blijkt met 'FLOW' niet op te treden. 

De gebruikers-interaktie bij het ontwikkelde algoritme bestaat uit het instellen van een threshold
waarde (zie paragraaf 5.4.6), de vier weegfaktoren een waarde geven en met de muis dient een punt in 
het objekt te worden aangeklikt. Naast vier gegevens over het te detekteren model(zie ook in 
appendix F), dient de gebruiker ook bij 'FLOW' het objekt met de muis aan te klikken. Zoals gesteld 
in hoofdstuk 1, is een automatische contourdetektie met name interessant, omdat dan reproduceerbare 
kwantitatieve analyses verricht kunnen worden. Dit betekent dat het algoritme een gebruikers
onafhankelijke contourdetektie dient uit te voeren. De invloed op de contourdetektie als de gebruiker 
een ander punt in objekt aanklikt, wordt getoond in figuur 42: 

figuur 42 De gedetekteerde contour bij twee verschillende, door de gebruiker 
aangebrachte, punten. De kruisjes zijn de plaatsen waar de 
gebruiker het middelpunt heeft gezet. De pijlen in het figuur zijn er 
achteraf bijgezet om te tonen we/Ie contour bij we/Ie kruisje hoort. 

Uit figuur 42 blijkt dat het pakket 'FLOW' wel gebruikersafhankelijk is. De gedetekteerde contour 
blijkt namelijk afhankelijk te zijn van de plaats waar de gebruiker met de muis het objekt aanwijst. 
Uit een schatting blijkt dat het oppervlakte omgeven door de ene contour ongeveer 75 pixels groot is, 
de andere contour omsluit een oppervlakte van ogeveer 100 pixels. Dit betekent dus dat het 
oppervlakte van het bloedvat door gebruiker A bepaald, 33% kan afwijken van het oppervlakte dat 
gebruiker B van het vat heeft bepaald. 
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'FLOW' is, in tegenstelling tot het ontwikkelde objekt-specifiek contourdetektie-algoritme, een 
pakket dat speciaal ontwikkeld is voor een 3D-dataset. Het programma bepaald in eerste instantie een 
contour aan de hand van één beeld, vervolgens wordt een contourdetektie uitgevoerd op alle andere 
beelden. Recursief wordt dan vervolgens de reeds gedetekteerde randen geoptimaliseerd door gebruik 
te maken van de gedetekteerde randen bepaald in de andere beelden. Hieruit kan de conclusie 
getrokken worden dat gebruik wordt gemaakt van informatie uit de derde dimensie. De 
geoptimaliseerde contour komt beter overeen met hetgeen visueel wordt waargenomen. 

Concluderend kan dus gezegd worden dat zowel het eigen ontwikkelde algoritme als het pakket 
'FLOW' werkend op de 3D-dataset van de femorale arterie, in de 26 verschillende hartfasen de arterie 
kan detekteren. De contour die 'FLOW' tekent lijkt echter verder van het middelpunt af te liggen dan 
de rand die visueel wordt waargenomen. Het grootste en tevens ook belangrijkste verschil tussen 
'FLOW' en het eigen ontwikkeld algoritme is dat de gedetekteerde contour door het programma 
'FLOW' gebruikersafhankelijk is. De gedetekteerde contour is namelijk afhankelijk van de plaats 
waar de gebruiker het objekt aanklikt In het nieuw ontwikkeld algoritme is die 
gebruikersafhankelijkheid niet aanwezig, omdat de Hough-transformatie het middelpunt van het 
objekt bepaald en niet de gebruiker. De gebruiker geeft namelijk slechts aan dat een bepaalde punt in 
het objekt ligt (zie ook hoofdstuk 5). In de toekomst is het interessant om informatie uit de derde 
dimensie aan het nieuwe algoritme toe te voegen, want blijkend uit de resultaten met 'FLOW' levert 
dit een contour op die meer overeenkomt met de visueel waargenomen rand. Een voorbeeld van zo'n 
informatie is de wetenschap dat van de gedetekteerde rand van een objekt zowel de plaats als de 
afgeleide ook in de derde dimensie continu dient te zijn. Dit is eenvoudig in het reeds ontwikkelde 
model in te voegen door bijvoorbeeld een grootheid in te voeren die deze continuïteits-eisen vertaalt 
naar een energiewaarde. Bij een splitsing van het vat kan gebruik worden gemaakt van het feit dat de 
oppervlakte van een vat voordat het splitst groter wordt. Op deze manier moet het mogelijk zijn om 
vaten ook na een bifurcaties te detekteren. 
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8. Conclusies en Aanbevelingen 

In een kwalitatief onderzoek naar drie verschillende methoden om de gradiënt van een beeld te 
bepalen, zijn een 3xl- en een Sxl-gradiëntwindow en de vermenigvuldiging met een rechte lijn in de 
FouTierruimte beschouwd. De laatste methode kan de beste benadering van de gradiënt geven. De 
methode is echter slechts toepasbaar op bijna volledig ruisvrije beelden. Indien de lokatie waar het 
maximum in de afgeleide zit, belangrijker is dan de exacte waarde (hetgeen in de beeldbewerking 
vaak het geval is) biedt het 3xl-gradiënt-window de beste oplossing. Het Sxl-window geeft in 
principe een betere benadering van de gradiënt dan het 3xl-window, maar het kwantitatieve verschil 
is miniem. Daarentegen is het Sxl-gradiënt-window wel ruisgevoeliger. 

De Hough-transformatie is een transformatie die een eerste orde benadering van de rand van een 
objekt geeft door een eenvoudige analytische funktie door de rand te trekken. Deze transformatie is 
geïmplementeerd voor het detekteren van cirkelvormige randen. Deze eerste orde benadering blijkt 
geschikt te zijn om te gebruiken als startpunt van het iteratieproces dat de precieze contour van het 
objekt bepaald. Het nadeel van de transformatie is echter de gebruikersafhankelijkheid. De gebruiker 
dient namelijk een Region of Interest (ROl) in te stellen. Het instellen van de ROl komt echter niet zo 
nauw en kan daardoor veelal op één bepaalde grootte worden ingesteld. Ook dient de gebruiker met 
de muis een punt in het objekt aan te geven. Welk punt aangewezen wordt is niet van belang, de 
enige eis is dat het punt in het objekt ligt. Daarnaast dient de gebruiker een threshold-waarde in te 
stellen. De juiste threshold-waarde is moeilijk van te voren in te schatten en is beeldafhankelijk. 
Slechts door 'trial and error' kan de optimale instelling worden gevonden. In principe moet het 
mogelijk zijn om aan de hand van informatie over grijs- en kontrastwaarden die in het beeld aanwezig 
zijn, een algoritme te bedenken die de instelling van de threshold-waarde kan berekenen. Dit kan in 
de toekomst mischien nader worden onderzocht om de methode minder gebruikersafhankelijk te 
maken. De Hough-transformatie blijkt een ruisongevoelige, maar tijdsintensieve transformatie te zijn, 
die eenvoudig te implementeren is en zeer geschikt is voor het bepalen van het startpunt van het 
iteratief-proces. Door de gebruikersafhankelijkheid biedt het echter nog geen optimale oplossing in 
een volledig automatisch contourherkennings-algoritme. Vandaar dat in de toekomst andere 
oplossingen beschouwd moeten worden. 

Om in het gradiënt-beeld cirkelvormige objekten te versterken ten opzichte van de achtergrond is een 
zogenaamde 'cirkel gradiënt' -algoritme ontwikkeld. Het algoritme maakt gebruik van de eigenschap 
dat indien het objekt exact cirkelvormig zou zijn, de vector van het middelpunt naar de rand van de 
cirkel (de straalvector) evenwijdig loopt met de gradiëntvector. Dit is de vector die de grootte en de 
richting van de gradiënt aangeeft. De hoek tussen de gradiëntvector en de straalvector is een maat 
voor cirkelvormigheid. Indien de hoek groot is, wordt de gradiënt verzwakt door de lengte van de 
vector te vermenigvuldigen met een correctiefaktor. Het algoritme blijkt een goed resultaat te geven 
indien als een Gaussisch profiel als correctiefaktor wordt gebruikt. 

Om de contour te detekteren is een zogenaamd Radieel-Maximum-Gradiënt-algoritme (ROM
algoritme) ontwikkeld. Vanuit het, door de Hough-transformatie gevonden, middelpunt van het 
objekt wordt al lopend langs een rechte lijn naar buiten het maximum in de gradiënt bepaald. De hoek 
tussen de rechte lijn en de x-as wordt stapsgewijs vergroot, totdat de hoek 21t is. De methode is niet 
nader onderzocht, omdat geen adequaat antwoord werd gevonden op het probleem dat iedere pixel bij 
deze methode gemiddeld zes keer werd bekeken. Hierdoor ontstaat een contour van het objekt, die op 
twee of meer verschillende lokaties loopt. Bovendien richt het ontwikkelde algoritme zich 
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voornamelijk op het zoeken naar een maximum in de gradiënt en gebruikt het de objekt-specifieke 
voorkennis niet optimaal. Indien een manier wordt gevonden om slim en efficiënt de pixels te 
bekijken, dan kan het in de toekomst interessant zijn om deze manier van contourdetektie nader te 
beschouwen. 

Omdat het RGM-algoritme geen oplossing bood, is de contourdetektie uitgevoerd door middel van 
het 'snake'-model. Bij dit model wordt iteratief de contour bepaald. De objekt-specifieke voorkennis 
wordt vertaald naar een viertal in het beeld meetbare grootheden. De gedefinieerde energiefunktie 
bestaat uit een gewogen sommatie van deze grootheden. Het wegen van de grootheden ten opzichte 
van elkaar gebeurt door het instellen van vier weegfaktoren. Hoe lager de energie, hoe beter aan alle 
randvoorwaarden wordt voldaan. Het pixel dat aan het laatste contourpixel grenst en wat de minste 
energie kost om daar te komen, wordt aan de contour toegevoegd. Zo wordt vanuit het startpunt de 
contour steeds langer totdat hij gesloten is. Een beperking van deze methode is dat de positie van het 
startpunt van groot belang is. Indien het startpunt namelijk niet in de buurt van de rand van het objekt 
ligt, blijkt met dit model de rand niet gevonden te worden. Dit probleem is echter adequaat opgelost, 
door gebruik te maken van de Hough-transformatie. Deze transformatie geeft de cirkel die het best 
door de rand van het objekt te trekken is. Het startpunt ligt in een bepaalde range rond de cirkelrand. 
De contourdetektie verricht door dit algoritme stemt goed overeen met de rand van het objekt dat 
visueel wordt waargenomen. Uit experimenten met bloedvat-detektie blijkt een algoritme dat gebruik 
maakt van objekt-specifieke voorkennis beter te werken dan een algoritme dat deze voorkennis niet 
gebruikt. 

Het ontwikkelde algoritme gebruikt nu nog maar nauwelijks informatie die gehaald wordt uit de 
derde dimensie. Als deze informatie aan het algoritme wordt toegevoegd, is een objekt-specifiek 
algoritme ontwikkeld die een betere contourdetektie-methode heeft dan het kommerciële pakket 
'FLOW', dat speciaal ontwikkeld is voor het detekteren van bloedvaten. Deze mening wordt 
gebaseerd op het feit dat met het nieuwe algoritme bloedvaten worden gedetekteerd, die visueel net 
zo goed als of zelfs beter overeenstemmen met de randen van het objekt dan de contouren bepaald 
met het kommerciële pakket. Terwijl informatie uit de derde dimensie niet optimaal wordt benut en 
de weegfaktoren nog niet geoptimaliseerd zijn. Zij zijn namelijk eenvoudigheidshalve allemaal op 
één gezet tijdens dit onderzoek. Gecombineerd met het feit dat de ontwikkelde methode minder 
gebruikersafhankelijk is, lijkt de stelling gerechtvaardigd. Hierbij moet wel de kanttekening worden 
geplaatst dat voor vergelijk slechts één kommercieet pakket is beschouwd en dat alle conclusies 
gebasseerd zijn op hetgeen visueel waar te nemen is. Het is zaak om in een toekomstig onderzoek de 
kwaliteit van contourdetektie met getallen te onderbouwen om een definitief oordeel te kunnen 
vellen. Het is aanbevelenswaardig om in de toekomst de resultaten van het contourdetektie-algoritme 
nog verder te optimaliseren door onderzoek te verrichten naar de invloed van de weegfaktoren op de 
kwaliteit van de contourdetektie. De contourdetektie zal bovendien verder geoptimaliseerd worden 
door informatie uit de derde dimensie aan het nieuwe algoritme toe te voegen. Een voorbeeld van 
zo'n 3D-informatie is de wetenschap dat van de gedetekteerde rand van een objekt zowel de plaats als 
de afgeleide ook in de derde dimensie continu dient te zijn. Bij een splitsing van een vat kan gebruik 
worden gemaakt van het feit dat de oppervlakte van een vat voordat het splitst groter wordt. Op deze 
manier moet het mogelijk zijn om vaten ook na een bifurcaties te detekteren. 

Het contourdetektie-algoritme bezit de potentie om uit te groeien tot een applicatie die zeer 
toepasbaar is in een klinische omgeving. Dit wordt gebaseerd op het feit dat de gebruikte methodiek 
goede resultaten geeft. Bovendien is het algoritme op een dermate manier ontwikkeld, dat het 
eenvoudig is om uitbreidingen eraan toe te voegen. Nader onderzoek is echter nog vereist. Zo dient 
met name de Hough-transformatie te worden geoptimaliseerd opdat de gebruikersinteraktie wordt 
geminimaliseerd. Bovendien moet het algoritme uitgebreid worden naar de derde dimensie en de 
invloed van de weegfaktoren dient nog te worden nagegaan. 
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Nawoord 

Dit verslag is het resultaat van een afstudeerperiode van ongeveer een jaar op de afdeling Klinische 
Fysica in het St. Joseph Ziekenhuis. Het bood mij de mogelijkheid om kennis te maken met een zeer 
interessant vakgebied; de medische beeldbewerking. Een gebied waar in het studieprogramma helaas 
nauwelijks aandacht aan wordt geschonken. Het is een vakgebied dat zich manoeuvreert in het gebied 
van zowel de fysica, als de informatica, wiskunde en de elektrotechniek, en is mede daardoor zeer 
boeiend. 

Als eerste wil ik mijn begeleider Fred bedanken voor de vrijheid die hij mij bij het onderzoek heeft 
gegund. Door deze zelfstandigheid heb ik voor het eerst tijdens mijn studie kunnen ervaren hoe 
geweldig interessant het verrichten van onderzoek is. Daarnaast wil ik Pieter bedanken voor het feit 
dat hij mij de mogelijkheid heeft geboden om op het SJZ te kunnen afstuderen. 

Het resultaat van het onderzoek is mede tot stand kunnen komen door de hulp die ik het afgelopen 
jaar van verschillende mensen heb ontvangen. Hun hulp was groots, de vermelding die ze krijgen 
slechts summier, maar dit maakt mijn dank niet minder groot: Hans en Sebastiaan voor de vele quasi 
zinnige diskussies. In het bijzonder Hans voor het kritisch beschouwen van de Fourier-analyse en 
Sebastiaan voor de acquisitie van de gebruikte beelden en de 3D-visualisatie van de 
bloedstroomsnelheden. Dr. Henny ter Morsche van de fakulteit Wiskunde en Informatica van de TUE 
wil ik bedanken voor zijn ideeën over de gradiënt-bepaling en Jeroen voor het 3D-visualiseren van de 
door het algoritme gedetekteerde vaatwand. Tevens wil ik mijn broer Willy bedanken voor de tijd en 
moeite die hij gestoken heeft in het kritisch doorlezen van het verslag. 

Het afgelopen jaar heb ik gemerkt hoe het voelt om door zowel Frank als Dave genadeloos te worden 
afgedroogd in een partijtje squash. Gelukkig heb ik op het tennisveld ruimschoots wraak kunnen op 
Frank. En dat zaalvoetballen Frank, dat zul je ooit ook nog wel eens gaan begrijpen; net zoals dat we 
ooit nog wel eens een dubbeltoemooi zullen winnen. Ondanks een jaar lang zeuren dat Rian nou toch 
eindelijk eens iets aan sport moet doen, blijft ze gewoon heerlijk eigenwijs zeggen dat ze voor die 
onzin allemaal geen tijd heeft ........... ik heb me er maar bij neergelegd. 
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A listing programma "energy .c" 
Energy 

In Fourler-rulmte 

gradient l>epalen door in Fourier-rulmte te 
vermenigvuldigen met een rechte lijn 

gradlent l>epa len door :3x:3-wlndow 
(Pre-Witt) 

max. In gradlent l>eeld l>epalen = lmax 

clrcgrad_gause 
programma die cirkelvormige gradlent extraheerd door Gauseleche correctiecoeff. 

nee 

startpunt iteratieproces = (Mx + Ro- fuzzyrange/2 +a, My): angle=O: etepe=O 

nee 

nee etepe < 4.(2pi.Ro)"i' 

l>ereken energie-verschil van huidig pixel naar l>uurpixel k 

minimale energle-verechil l>epalen van de 5 l>uurpixels. 
Pixel met laagst verschil wordt nieuwe pixel 

coordlnaten + array-adree l>erekenen 
van nieuw pixel: eteps++ 

l>epaal hoek tueeen x-ae en plastevector 

minimale totale energie l>epalen van alle 
contouren en die contour tekenen 

angle 

A2 



A3 
# include <image.h> 
# include <tclmath.h> 
# include <stdio.h> 
# define pi 3.1415926535 

wiel WHICH_PIX(); 
wiel FINOMINE(); 
IIOid LOCATION(); 
float ENERGY(); 
float GAMMA1(); 
float GAMMA2(); 
float OISTANCE(); 
float EUCLIOES(); 
float ANGLE(); 

APPENDIX 

float SQR(arg) r fundion to calc. the squaredan argument *I 
float arg; 
{ 

retum(arg*arg); 
} 

float ABS(arg) 
float arg; 
{ 

} 

if (arg < 0 ) arg = -arg; 
retum(arg); 

energy (FFEM,PCAP,OUT,Mx,My ,Ro,u1 ,u2,u3,u4,slgma,Fmethod,FLOW_ON,DEL) 

r**AAUAAA Deelaratien of Variables ................................................. , 

{ 

IMAGE *FFEM,*OUT,*PCAP; 
int FLOW_ON,Fmethod,Mx,My,Ro; 
float sigma,u1 ,u2,u3,u4; 

IMAGE *Circle,*CircleFLOW, 
*Gradx, *Grady, *GradxFLOW, *GradyFLOW; 

PIXEL *Pinor, *Poutor, *Pcircle, *Pcircle_or, 
*Pout, *Py_or, *Px_or, *PgX, *PgY, *Pmax, 
*PinorFLOW,*Pcircle_orFLOW,*Px_orFLOW,*Py_orFLOW,*PgXFLOW,*PgYFLOW; 

int x,y,a,b,k[5],k_old,width,length,circleloop--Q,steps=O,step[24],fuzzy_edge, 
i,j,pixvaiX,pixllaJY,Np,NpFLOW,message, 
Xini,Yini,clx,dy,count, max. Nmax, 
Wpos,found=O,init=O,Iocation[3], adress[10][500],edge_count, 
Sy,Sx,SyFLOW,SxFLOW; 

float angle=O,delta,G,Gx[3],Gy[3),arg[3),0,Rg, 
lmax,Ganma1,Ganma2,S[3],dE,delta_E[5],E,En[24],Etot=O,value, 
Ganma1 FLOW,Gamma2FLOW,GFLOW,GxFLOW[3], 
GyFLOW[3],argFLOW[3),SFLOW[3],1maxFLOW; 

FILE *fp; 
, ........ **** ............... ******'**** ... * ***** ...................... * ................................. , 

system("cleal''); rblank screen*/ 
printf("\n\nStart ENERGY-function .......... WAIT\n"); 
if (!pre_op(FFEM,OUT ,ADJUST,G_20_SPEC,OUT_AS_IN)) return (NOT_OK); 

/*********** Making TEMP-Irnages + Arraylocation d pixels *****"**********"**"/ 
printf("Making temporary images to calculate the veetors Gx and Gy\n"); 
Gradx = rnake_image C'GRADx",GREY _20,256,256, 1 ,540,610); 
Grady = make_image ("GRADy'',GREY _20,256,256, 1 ,545,e10); 
Circle = make_image ("CircleGrad" ,GREY _20,256,256, 1 ,550,61 0); 

if (FLOW_ ON) { 
GradxFLOW = make_image ("GRADxFLOW',GREY_20,256,256, 1 ,555,610); 
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GradyFLOW = make_image ("GRADyFLOW',GREY_20,256,256,1,560,610); 
CircleFLOW = make _image ("CircleGradFLOW',GREY _20,256,256,1,565,610); 
PinorFLOW = lmagelnData(PCAP); 
Pcircle_orFLOW = lmagelnData(CircleFLOW); 
Px_orFLOW = lmagelnData(GradxFLOW); Py_orFLOW = lmagelnData(GradyFLOW); 

} else u4 = 0; 
Pinor = lmagelnData(FFEM); 
Pcircle_or = lmagelnData(Circle); 
Px_or = lmagelnData(Gradx); Py_or = lmagelnData(Grady); 
Poutor = lmageOutData(OUT); 
Np= lmageSize(Gradx); NpFLOW = Np; 

, ................................................ ****'*'*""******il***"•*•**""*"*•************•**/ 

width = lmageWidth(FFEM); 
length = lmageHeight(FFEM); 

if (Fmethod = 1) 
{ 

} 

if (Fmethod = 2) 
{ 

} 

fourier(FFEM,Gradx, 1,1,1 ); 
fourier(FFEM,Grady,O, 1,1 ); 
if (FLOW_ON) 
{ 

} 

fourier(PCAP,GradxFLOW,1,1,1 ); 
fourier(PCAP,GradyFLOW,0,1,1); 

gradx(FFEM,Gradx,3); 
grady(FFEM,Grady,3); 
if(FLOW_ON) 
{ 

} 

gradx(PCAP,GradxFLOW,3); 
grady(PCAP,GradyFLOW,3); 

delta= 0.01; 
circ_grad(FFEM,Circle,Gradx,Grady,Mx,My,sigma); 
if (FLOW_ON) circ_grad(PCAP,CircleFLOW,GradxFLOW,GradyFLOW,Mx,My,sigma); 

r- Calculating lmax in gradient-images ***************/ 
printf(''\nCslculating lmax in gradient-images"); 
PgX = Px_or; PgY = Py_or; 
i=O;j=O; 
lmax=O; 
while(-Np) 
{ 

} 

Rg = SQR((float)(i-Mx)) + SQR((float)Q-My)); 
if (Rg <= 4*Ro*Ro) 
{ 

} 

pixvaiX = *PgX; pixvaiY = *PgY; 
value = SQR((float)pixvaiX)+SQR((float)pixvaiY); 
if (value > lmax) lmax = value; 

PgX++; PgY++; i++; if (i--256) {i=O;j++;} 

lmax = sqrt((float)lmax); 
printf(''\n end of IMAX: lmax = %2.1f",lmax); 

, ...................... lmax for FLOW-images *****" .. ********* .. *****/ 
if (FLOW_ON) 
{ 

Pmax = lmagelnData(PCAP); 
Nmax = lmageSize(PCAP); 
max=O; 
while (-Nmax) 
{ 

if (*Pmax > max) max = *Pmax; 
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Pmax++; 

} 
if(max> 50) 
{ 

PgXFLOW = Px_orFLOW; PgYFLOW = Py_orFLOW; 
i=O;j=O; 
lmaxFLOW = 0; 
while (-NpFLOW) 
{ 

} 

Rg = 5QR((float)(i-Mx)) + 5QR((float)(j-My)); 
if (Rg <= 4*Ro*Ro) 
{ 

} 

pixvaiX = *PgXFLOW; pixvaiY = *PgYFLOW; 
value = 5QR((float)pixvaiX)+5QR((float)pixvaiY); 
if (value > lmaxFLOW) lmaxFLOW = value; 

PgXFLOW++; PgYFLOW++; i++; if (i=256) {i=Oj++;} 

lmaxFLOW = sqrt((float)lmaxFLOW); 
printf(''\n end r:J IMAXFLOW: lmax = %2.1f',lmaxFLOW); 

} 
else { lmaxFLOW = 1 000; u4 = 0; } 

/*****"********"" ......................................................... , 

fuzzy_eclge=7; 
for (a=O; a<fuzzy_edge; a++) 
{ 

Xini = Mx+Ro-fuzzy_edge/2+a; Yini = My; 
x = Xini; y = Yini; 
Etot=O; circleloop=O; steps=O; 
while (circleloop < 1) r if fi==O then quit */ 
{ 

if (steps < 4*(2*pi*Ro) ) 
{ 
steps++; 
WHICH_PIX(angle,width,k); 
location[1] = x+y*width; 
Pcircle = Pcircle_or + location[1]; 
Gx[1] = (*(Px_or+location[1])); Gy[1] = (*(Py_or+location[1])); 
Gx[O] = (*(Px_or+location[O])); Gy[O] = (*(Py_or+location[O])); 
5x = Gx[1]-Gx[O]; 5y = Gy[1J-Gy[O]; 
5[2] = EUCLIDE5((float)5x,(float)5y); 
arg[O] = ANGLE(O,O,Gx[O],Gy[O]); 
arg[1] = ANGLE(O,O,Gx[1],Gy[1]); 
if (FLOW_ ON) 
{ 

} 

Pcircle = Pcircle_orFLOW + location[1]; 
GxFLOW[1] = (*(Px_orFLOW+Iocation[1])); 
GyFLOW[1] = (*(Py_orFLOW+Iocation[1))); 
GxFLOW[O] = (*(Px_orFLOW+Iocation[O])); 
GyFLOW[O] = (*(Py_orFLOW+Iocation[O])); 
5xFLOW = GxFLOW[1]-GxFLOW[O]; 5yFLOW = GyFLOW[1]-GyFLOW[O); 
5FLOW[2] = EUCLIDE5((float)SxFLOW,(float)5yFLOW); 
argFLOW[O] = ANGLE(O,O,GxFLOW[O],GyFLOW[O]); 
argFLOW[1] = ANGLE(O,O,GxFLOW[1],GyFLOW[1]); 

for (count=O; count < 5; count++) 
{ 

G = 1-((*(Pcircle+k[count])+delta)llmax); 

!***"************ Calculating smoothing information **********"/ 
Gx[2]=(*(Px_or+location[1]+k[count])); 
Gy[2]=(*(Py_or+location[1]+k[count])); 
5x = Gx[2]- Gx[1]; 5y = Gy[2]- Gy[1]; 
5[1] = EUCLIDE5((float)5x,(float)5y); 
arg[2] = ANGLE(O,O,Gx[2],Gy[2]); 

r printf("\n5(k,%i) = (%i,%i) = %2.2r',count,5x,5y,5[1]); */ 
if (steps>1) 
{ 



} 
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Gamma1 = GAMMA1(S[1],S[2],delta); 
Gamma2 = GAMMA2(ABS(arg[2]-arg[1)),ABS(arg[1]-arg[O)),delta); 

else { Gamma1=0; Gamma2=0;} 
/***********'*****"""'"*•**"******-**H**H**...,.***"*'*•"*'**"*'**'*'**'*'**'*'**'*"**,..**,..**-**-**-**/ 

if (FLOW_ ON) 
{ 

GFLOW = 1-((*(Pcircle+k[count])+delta)/lmax); 

, ................ Calculating smoothing FLOW- information .-.-, 
GxFLOW[2]=(*(Px_orFLOW+Iocation[1)+k[count))); 
GyFLOW[2]=(*(Py_orFLOW+Iocation[1)+k[cour)t))); 
SxFLOW = GxFLOW[2)- GxFLOW[1]; 
SyFLOW = GyFLOW[2)- GyFLOW[1]; 
SFLOW[1) = EUCUDES((float)SxFLOW,(float)SyFLOW); 
argFLOW[2) = ANGLE(O,O,GxFLOW[2),GyFLOW[2)); 
if (steps>1) 
{ 

Gamma1FLOW = GAMMA1(SFLOW[1],SFLOW[2],delta); 

A6 

Gamma2FLOW = GAMMA2(ABS(argFLOW[2)-argFLOW[1)),ABS(argFLOW[1)-
argFLOW[O)),delta); 

} 
else { Gamma1 FLOW=O; Gamma2FLOW=O; } 
J"*********************"*"**"******••··························••J 

D = DISTANCE(x,y,Mx,My,Ro,k[count],width); 

delta_E[count] = ENERGY(G, Gamma1, Gamma2, D, GFLOW, Gamma1FLOW, Gamma2FLOW,u1,u2,u3,u4); 

FINDMINE(delta_E,k,&k_old,&dE,&Wpos); 
Etot+=dE; 
LOCATION(k[Wpos],width,&dx,&dy); 
location[O]=Iocation[1]; 
x+=dx;y+=cly; 
Pout = Poutor + x+ y*width; 
adress[a][steps] = Pout; 
angle = ANGLE((float)Mx,(float)My,(float)x,(float)y); 
if (angle==O && dy != 0 ) circleloop++; 

} 
else{ 

printf(''\n\n SNAKE STOPPED!!! lterative overflow after %i steps ... \n\n",steps); 
circleloop = 1; Etot = 15000; } 

} 

} 

printf("\n\nTotal Energy = %3.2f in %i steps\n",Etot,steps); 
if (steps<= 2*pi*(Ro-fuzzy_eclgel2)) Etot = 10000; 
En[a) = Etot; 
step[a] = steps; 

Etot = 10000; 
for (a=O; a<fuzzy_edge;a++) 
{ 

if (En[a)<= Etot) {Etot = En[a]; steps = step[a]; edge_count = a;} 
} 
fp = fopen(''snake_ok.dat","w''); 
if (Etot < 10000) message=1; else message=O; 
fprintf(fp, "%i" ,message); 
fclose(fp); 
for (b=1; b<=steps; b++) 
{ 

} 

Pout = adress[edge_count][b); 
*Pout = 255; 

printf("\n\noké ..... program done ..... \nTotal Energy = %3.2f in %i steps\n",Etot,steps); 
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post_op(oun: 

if (DEL) r delete temporary images *I 
{ 

destroy_image(Gradx); 
destroy_image(Gracly); 
destroy_image(Circle); 
if (FLOW_ON) { 

} 
retum(OK); 
} 

destroy_image(GradxFLOW); 
destroy_image(GraclyFLOW); 
destroy_image(CircleFLOW); 

} 
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r******************************* COMMENT •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
subroutines in KAPIT ALS 
if analysis on flow-image then FLOW addecl to the variabie 
two seperate parts: one part for the FFEM-image and one for PCAP 
eclge-coordinate -> written in datafile "energy.dat" 
circ_grad = a written c-algorithm for gradient image correctec1 with Gaussian curve 
(x,y) = coördinate of pixel in image 
circleloop =test if search has made a complete circle (angle=? 2*pi) 
angle = angle between x-axes and the vector MA 
u1 = weightfactor for grayvalue 
u2 = weightfactor forsmoothing 
u3 = weightfactor for distance to midpoint 
u4 = weightfactor for the flow through object 
Fmethod =Filter Method. Choice between: ik.F[f(x,y)) or 3x3 Grad.Window 
k(ij = candidate-pix for next contour-pix, determined in WHICH_PIX 
Pokt = Center pixel of W=pixel found in previous iteration step 
P = arraylocation of neighbour-pixel 
Pcircle =Pixel in image "Circle"-> circlegrad_Gauss 
lmax = maximum pixelvalue in ROl = 2*radius circle 
G = energyvalue due to Grayvalue-information image + Gaussian curve 
Gamma1 = length-smoothing-> calculated in subroutine GAMMA1 : steps>1 

because information from previous pixel nee. and if steps=1 then 
there is no previous pixel! 

Sx,Sy = Sme>eXhing-coeff. in x- and y-direction [see rapport] 
S[2) = smocXhing between previous pixel and present pixel 
S[1) = smoothing between present pixel and candidate pixel 
k_old = parameter to prevent 'hopping' between two same points 

if position=old position then energy is increased to 1000 
Etot = the Total ENERGY of the contour 
loop with deltaY&deltaX = determination value dx and dy 
found= check if pixels connect. lf nothing goes wrong then check not nee. 
/********""*""aaaauuuaaaaa SUBROUTINES aaaauaaaaaaaaaaaauaaataauaaaaaaa&&AAA&U&&J 

float ENERGY(G,Gamma1 ,Gamma2,D,GFLOW,Gamma1 FLOW,Gamma2FLOW,u1 ,u2,u3,u4) 

/****** ...................................................................... . 

*** Calculates delta ENERGY: Procedure can be user-defined 
*** by changing the fundion below. N.b. if you use more or *** 
*** other variables, you (af course) have to change the call *** 
*** in the program! 
•• **** •• * ............... " ................................................................. , 

{ 

(float)2)); 

float G,Gamma1 ,Gamma2,D,GFLOW,Gamma1FLOW,Gamma2FLOW,u1 ,u2,u3,u4; 

float E; 
E=u1*ABS(G)+u2*((Gamma1+Gamma2)/(float)2)+u3*D+u4*(u1*ABS(GFLOW)+u2*((Gamma1FLOW+Gamma2FLOW)I 

retum(E); 



APPENDIX 

r- End of ENERGY ****-**/ 

float GAMMA1(S1,S2,delta) 

, ....................................................... *'*'******'******** 

Calculates the energy due to changes in the length of 
the cleravitive. Not the length is important, but the 
change in length between two iterative steps! I!! lf 
the length woulel matter then a straight line is 
prefered rather than a other structure 

.. * ............ * * * *" ... " ..... *. * ......................................... , 

float S1,S2,delta; 
{ 

float Gamma; 

Gamma= (ABS(S1 - S2))/(ABS(S1)+ABS(S2)+delta); 
r printf("S1=%2.2f: S2=%2.2f: Gamma= %2.2f',S1,S2,Gamma); *I 

retum(Gamma); 
} 

/"*"*"*"*"*"End of GAMMA1 --1 

float GAMMA2(alfa1,alfa0,delta) 

I* •" •••• • • ••••• •" *** ** • • • • • •• .. • ***** •" **************,..************ 
Calculates the energy due to changes in the argument 
of the deravitive. Not the angle is important, but the 
change in argument between two iterative steps!!!! lf 
the argument woulel matter then a straight line is 
prefered rather than a other structure 

.................................... ,., ............. ,**************••••••••••*·····················•J 

float alfa1,alfaO,delta; 
{ 

float Gamma; 

r printf(''\n\n alfa0=%2.2f: alfa1=%2.2f',alfaO,alfa1); */ 
if (alfa1>pi) alfa1=(2*pi)-alfa1; if (alfaO>pi) alfaO =(2*pi)-alfa0; 
Gamma= (ABS(alfa1 - alfa0))/(2*pi); 

r printf("\n alfa0=%2.2f: alfa1=%2.2f: Gamma= %2.2f",alfaO,alfa1,Gamma);*/ 
retum(Gamma); 

} 
, ••••••••••• End of GAMMA1 UUUAUAUUJ 

float DISTANCE(x,y,Mx,My,R,k,width) 

j* A &AA A AAAAAA AAAAAAAAAA******AA A A A A A AAAAA A A A A A A A A A AAA A A A A A A AA AAAA&AA A A A 

Calculates the energy related to the distance from midpoint 
lf relativa distance = r/R = 1 then energy is zero. 
Weigthed by a Gaussian curve .................... " ....................................................................................................... , 
int x,y,Mx,My,k,R,width; 

{ 
int ij; 
float r,D; 
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LOCATION(k,width,&i,&j); 
x+=i;y+=i; 
r = sqrt( SQR((float)(x-Mx))+SQR((float)(y-My)) ); 
D = 1 - (exp(-8QR(r/R-1))); 

r printf(" => (%i,%i)=%2.2f: %2.2f ",x,y,D,r); *I 
retum(D); 

} 

/* ............ End of DISTANCE ................. , 

wid LOCATION(k,width,dx,dy) 

jAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA&AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA&AA******** 

subroutine to derive the step to the next pixels from the difference 
in the array-aclress (=k) to values in x and y (dx,dy) .................................. . .......................................................... , 
int k,width,*dx, *dy; 

int cleltaY,deltaX,found=O; 

!**--** Calculating next pixellocation .................. , 

for (deltaY=-1; deltaY<=1; deltaY++) 
{ 

for(deltaX=-1; deltaX<=1; delta){++) 
{ 

if (cleltaY*width+deltaX = k) 

} 
} 

if (found=O) 
{ 

rc:tx--cteltsX; *dy--delta V; found=1 ;} 

printf(''\nSomething is very wrong. Pixels can't connect\n"); 

} 

, ............................................ **** ................. ****************"/ 

wid FINDMINE(clelta_E,k,k_old,dE,Wpos) 

, .................................................................................. . 
*** Procedure search for the smallest energyjump. This is *** 
*** part d the optimum path by the principle d Bellman. *** 
*** Returns the minimurTHll18rgy and the pixel by pai'EITleter k. *** 
.................................................. **********************/ 

float *clelta_E, *dE; 
int *k_old,*k,*Wpos; 

int i,pos=O; 
float min; 

min = delta_E[O]; 
for (i=O; i<5; i++) 
{ 

if (*k_old = -k[ij) delta_E[ij=1000; 
if (delta_E[ij <= min) 
{ 

} 
} 

min = delta_E[ij; 
pos=i; 



} 

*Wpos =pos; *k_old = k[pos); 
*dE=min; 

/******** End of FindminE *********/ 
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void WHICH_PIX(angle,wiclth,k) 

, .................................................................... * ...................... * •• ******** 
*** Delermines which pbcel is a candidate pbcel. Assumption *** 
***is connectivity between two pbcels! Which pbcel is a 
*** possible contour-pbcel depends on the angle. 
• • * * ******** ** • * **** ** * * * * •• • *" **** ••• • ****"*"*****'*'***'*********I 

} 

float angle; 
int *k,wiclth; 

if ( (angle >= 15*pV8) 11 (angle >=0 && angle <= pV8)) 
{1<[0)=1; k[1]=width+1; k(2]=width; k[3]=width-1; k(4]=-1;} 
if (angle > pV8 && angle <= 3*pV8) 
{k[O)=width+1; k[1)=width; k[2]=width-1; k[3)=-1; k[4]=-1-wk;lth;} 
if (angle > 3*pV8 && angle <= 5*pV8) 
{k[O]=width; k[1]=width-1; k[2]=-1; k[3]=-1-wiclth; k[4]=-width;} 
if (angle > 5*pV8 && angle <= 7*pV8) 
{k[O)=width-1; k[1]=-1; k(2)=-1-width; k[3)=-width; k[4)=1-wiclth;} 
if (angle > 7*pV8 && angle <= 9*pV8) 
{k[0)=-1; k[1]=-1-width; k[2]=-width; k[3]=1-width; k[4]=1;} 
if (angle > 9*pV8 && angle <= 11 *pV8) 
{k[0]=-1-width; k[1)=-width; k[2]=1-width; k[3]=1; k[4]=1+width;} 
if (angle > 11 *pV8 && angle <= 13*pV8) 
{k[O]=-width; k[1]=1-width; k[2)=1; k[3]=1 +width; k[4)=width;} 
if (angle >= 13*pV8 && angle <= 15*pV8) 
{1<[0]=1-width; k[1]=1; k[2]=1 +width; k[3)=width; k[4)=width-1 ;} 

/********* End of WHICH_PIX ***********/ 

float ANGLE(Xo,Yo,Xi,Yi) 

, ........................................................................ ************* 

*** Calculates the angle between x-axes and the radiusvector.•
*** ANGLE always between 0 and 2pi. Note: due tothefact *** 
*** that pos.y-axes goes frorn top to bottorn, a poss.angle *** 
*** goes counterclockwise *** 
............................................ *** .............. " ............................................. , 

{ 
float Xo,Yo,Xi,Yi; 

float angle; 
if ((Xi-Xo) != 0) 
{ 
angle =(float) atan( (Y1-Yo)I(Xi-Xo) ); 
if (angle < 0) 
{ 

if (Xi-Xo < 0) angle += pi; 
else angle += 2*pi; 

} 
else 

if (Xi-Xo < 0) angle += pi; 
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else 
{ 

} 

if ( (Y1-Yo) <= 0) angle=3*pil2; 
else angle = pi/2; 

retum(angle); 
} 

/********"*** End cl ANGLE *********,../ 

float EUCLIDES(x,y) 

,. * •• * .................. * ................................... :& •••••••••• " ... 

Subroutine to calculate the Euclidian length d a 
vector by the x-clirection and the y-clirection of the 
vector 

• * * ................. * .............. ********** ...................... " ...... ..."."......, 

{ 

} 

float x,y; 

floatl; 

L = sqrt(SQR(x)+SQR(y)); 
retum(L); 

/******- End of EUCLIDES ---1 
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B listing programma "snake.c" 
3D 6nake -

? 
breedte, hoogte en aantal e;licee; bepalen van input image 

aantal 6lice6 = number _of_e;licee;; k=O 

formaat output-image identiek aan Input-image maken 

~~ nee 

ja 

verplaate; e;lice nr. k van input-image naar een tijdelijk 
2D-image "TEMP". Met dit beeld wordt nu verder gewerkt. 

e;etwlndow 
(progr. zodat de grije;waarden in beeld optimaal worden benut) 

ENERGY.c 
k++ (programma die contour bepaalt) 

Ree;ultaat in tijdelijk 2D-output image "TEMPOUT" 

Me;earch 
programma die a.h.v. getrokken contour 

een nieuw middelpunt bepaald 

"TEMPOUT" verplaate;en naar image 
OUT op diepte k 

RegionFill 
programma die de gedetecteerde contouren vult met de waarde 1 

flow-image vermenigvuldigen met output-image, 
flow informatie geextraheerd en te gebrulken voor kwantitatieve analye;e 

einde 
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# include <image.h> 
# include <stdio.h> 
# include <stdlib.h> 
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snake (IN,INFLOW,OUT,OUTFLOW,Mx,My ,Ro,u1,u2,u3,u4,slgma,FLOW_ON,DEL) 

JAAA A A A A A A A & A AA A A AA A A A & A A A A A A &AA&AAA:& A A .. , 

{ 

IMAGE *IN,*INFLOW,*OUT,*OUTFLOW; 
int Mx,My,Ro,FLOW_ON,DEL; 
float u1 ,u2,u3,u4,sigma; 

IMAGE *TEMPIN, *TEMPFLOW, *TEMPOUT, *TEMPOUTFLOW; 
int k,number_of_slices,width,height,message; 
char dummy; 
FILE *fp; , ....................................................... , 

width = lmageWKith(IN); 
height = lmageHeight(IN); 
number_of_slices = lmageOepth(IN); 

change_image_size(OUT,width,height,number_of_slices); 
change_image_size(OUTFLOW,width,height,number_of_slices); 
TEMPIN = make_image ("Templn",GREY _2D,width,height, 1 ,0,610); 
TEMPFLOW = make_image ("TempFION'',GREY_2D,width,height, 1 ,0,610); 
TEMPOUT = make_image (''Tempout'',GREY_2D,width,height, 1,0,610); 
TEMPOUTFLOW = make_image (''TempoutFION",GREY_2D,width,height, 1 ,0,610); 
for (k=O; k < number_of_slices; k++) 
{ 

printf("\n%i%% done",(k*100)1number_of_slices); 
convert(TEMPIN,TEMPIN,S); 
copy_part_image(IN,TEMPIN,O,O,k,width,height, 1 ,0,0,0); 
convert(TEMPIN, TEMPIN, 1 ); 

if (FLOW_ON) { 
convert(TEMPFLOW,TEMPFLOW,S); 
copy_part_image(INFLOW, TEMPFLOW,O,O,k,width,height, 1 ,0,0,0); 
convert(TEMPFLOW,TEMPFLOW, 1); 

} 
clear_im(TEMPOUT); 
setwindON(TEMPIN,TEMPIN,0,255); 
energy(TEMPIN,TEMPFLOW,TEMPOUT,Mx,My,Ro,u1,u2,u3,u4,sigma,2,FLOW_ON,DEL); 
!********* NEW MlDPOINT c:A CIRCLE -1 
Msearch(TEMPOUT,Mx,My); 
fp = fopen("midpoint.dat'',"r"); 
fscanf(fp, "%i %i" ,&Mx,&My); 
fclose(fp); 
printf("\nNew Mldpoint =(%i, %i)" ,Mx,My); , ........................................................................... , 
convert(TEMPOUTFLOW,TEMPOUTFLOW,S); 
copy_part_image(TEMPOUTFLOW,OUTFLOW,O,O,O,width,height, 1 ,O,O,k); 
convert(TEMPOUTFLOW, TEMPOUTFLOW, 1 ); 
convert(TEMPOUT,TEMPOUT,5); 
copy_part_image(TEMPOUT,OUT,O,O,O,width,height, 1 ,O,O,k); 
convert(TEMPOUT,TEMPOUT, 1); 

} 
region_fiii(OUT,OUTFLOW); 
printfC'\n%i slices done, oké",number_of_slices); 
printf("\n\n\nSNAKE DONE ...••.................. \n"); 
if(DEL) 
{ 

destroy_image(TEMPIN); 
destroy_image(TEMPFLOW); 
destroy_image(TEMPOUT); 
destroy_image(TEMPOUTFLOW); 

} 
retum(OK); 
} 
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listing programma "Msearch.c" 

contour 
detectie ml:>v 

programma "energy" 
geluktf' 

e;tartpunt = (Mx,My) 
Mx_oud = Mx; My_oud = My 

loop in poe;. x-richting tot rand gevonden ie; 
edge1 = x-coordinaat 

loop in neg. x-ri<;hting tot rand gevonden ie; 
edge2 = x-coordinaat 

Mx = (edge1+edge2)/2 

e;tartpunt = (Mx,My) 

loop in poe;. y-richting tot rand gevonden ie; 
edge1 = y-coordinaat 

loop in neg. y-richting tot rand gevonden ie; 
edge2 = y-coordinaat 

My = (edqe1+edge2)/2 

delta = ABS(Mx-Mx_oud) + ABS(My-My_oud) 

nee 

nieuw middelpunt= (Mx, My) 

nee 
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# include <image.h> 
# include <aio.h> 
# include <stdio.h> 
# include <stdlib.h> 

Msearch (IN, Mxor, Myor) 

APPENDIX 

, ............................... ******************************************/ 

{ 

IMAGE *IN; 
int Mxor, Myor; 

PIXEL 
int 

float 
long int 
FILE 

*P, *Pin; 
Mx, My, edge1, edge2, new, old, 

delta = 3, i = 0, found, message; 
midpoint; 
location; 
*fp1,*fp2; r····································································••J 

fp1 = fopen("snake_ok.dat","r"); 
fscanf(fp1, "%r' ,&massage); 
fclose(fp1 ); 
if (message=1) 
{ 
printf(''\nCalculating new Midpoint''); 
while (delta> 2) 
{ 
found = FALSE; 
Mx = Mxor; My = Myor; 
Pin = lmagelnData(IN); 
while (found = FALSE) 
{ 

} 

location = Mx + My"256; 
P = Pin + location; 
if (*P > 100) new = 1; else new = 0; 
if (old-new = 1) 
{ 

edge1 =Mx; 
found = TRUE; 

} 
elseMx++; 
old=new; 

Mx=Mxor; 
found = FALSE; 
while (found = FALSE) 
{ 

} 

location = Mx + My"256; 
P = Pin + location; 
if (*P > 100) 
{ 

edge2=Mx; 
found = TRUE; 

} 
elseMx-; 

mldpoint = (edge1 + edge2)12; 
if (midpoint < 0) mldpoint = -midpoint; 
Mx = midpoint; if (midpoint - Mx >= 0.5) Mx++; 
found = FALSE; 
while (found = FALSE) 
{ 

location = Mx + My"256; 
P = Pin + location; 
if (*P > 100) 
{ 

edge1 = My; 
found = TRUE; 

} 



elseMy++; 
} 
My=Myor; 
found = FALSE; 
while (found == FALSE) 
{ 

} 

location = Mx + My*256; 
P = Pin + location; 
if (*P > 100) 
{ 
edge2=My; 
found = TRUE; 

} 
elseMy-; 

midpoint = (edge1 + edge2)12; 
if (midpoint < 0) midpoint = -midpoint; 
My = midpoint; if (midpoint - My >= 0.5) My++; 

APPENDIX 

delta = (Mx- Mxor)*(Mx- Mxor) + (My - Myor)*(My - Myor); 
Mxor = Mx; Myor = My; 

} 
} 

i++; 

if (message=O) {Mx = Mxor; My = Myor; i = 0;} 
printf(''\n\n\n Midpoint = (o/oi,o/oi). Calculated in %i iteration-steps \n",Mx,My,i); 
fp2 = fopen("midpoint.dat","w"); 
fprintf(fp2, ''\no/oi o/oi" ,Mx,My); 
fclose(fp2); 
return( OK); 
} 
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D implementatie van de Hough-transformatie 

In onderstaande tabel is een eenvoudig en schematische voorstelling gegeven van hoe de Hough
transformatie geïmplementeerd is. Voor informatie wat iedere variabele voorstelt, wordt verwezen 
naar hoofdstuk 5. 

~MatriX op 0 initialiseren voor alle x0,y0,r 

'i.î for (int x=l; x<= n; x++) 
. 
3 for (int y=l; y <= n; y++) 

4 ········ 
if (image[ x J[y] = edge pixel) 

5 for (Xo=X1o; Xo <= xm o; Xo++) 

6 for (Yo=lo; Yo <= Ymo; Yo++) 

7 r = sqrt( (x-x0)
2 + (y-y0)

2 
); 

8 MatriX [xo][Yo][r]++; 

~r Maxima in matrix komen overeen met cirkels in input image 
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E Voorbeeld van een kwantitatieve bloedstroomanalyse 

Als voorbeeld van de analyses die met het ontwikkelde algoritme gedaan kunnen worden, is de 
bloedstroomsnelheid als funktie van de hartfasem bepaald; De grafieken zijn verkregen door op de 
3D-dataset van de diepe femorale arterie de wand van de arterie te detekteren. Vervolgens wordt het 
gebied dat door de contour omsloten wordt gevuld met de waarde 1. Na vermenigvuldiging van de 
3D-dataset gevuld met enen daar waar vat is, met de 3D-dataset van de bloedstroomsnelheid, blijft 
slechts de bloedstroomsnelheid in het vat over. Deze snelheids-informatie is in een grafiek uitgezet, 
waardoor een 3D-beeld wordt gecreëerd van de bloedstroomsnelheid als funktie van de hartfase. De 
grijswaarde in het flowbeeld is uitgezet langs de y-as en is rechtevenredig met de bloedstroom
snelheid: 
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F in te stellen variabelen bij 'FLOW' 

In figuur 43 staat een afbeelding van de variabelen die door de gebruiker van 'FLOW' moeten worden 
ingesteld. 

figuur43 De instellingen die de gebruileer van het pakket 'FLOW' moet 
verrichten voor automatische contourdeteláie. 
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