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Samenvatting 
Er bestaat in de gezondheidszorg steeds meer behoefte om klinisch relevante informatie te extraheren uit 
twee- of driedimensionale beelden, die met verschillende beeldvormende modaliteiten verkregen worden. 
Dikwijls dient een anatomische structuur gescheiden te worden van de achtergrond, voordat een visualisa
tie of kwantitatieve analyse kan plaatsvinden. Dit proces wordt segmentatie genoemd. Handmatige seg
mentatie is tijdrovend, subjectief en moeilijk reproduceerbaar. Er wordt derhalve veel onderzoek verricht 
naar de mogelijkheden van (semi-)automatische segmentatie met behulp van beeldbewerking. In de lite
ratuur hebben vervormbare modellen, die gebaseerd zijn op fysische principes, veel aandacht getrokken. 
Deze studie geeft een overzicht van de voordelen en de beperkingen van zogenaamde actieve oppervlak
ken voor 3D-segmentatie. 

De rand van een object, die gekenmerkt wordt door een grijswaardeverandering in het beeld, is gedetec
teerd met behulp van de Canny-operator. Deze berekent de gradiënt van het beeld na blurring, een con
volutie van het beeld met een Gauss-functie. Het blijkt dat hoe geringer de mate van blurring is, hoe pre
ciezer de randpositie gevonden wordt, maar hoe meer foutieve randelementen tengevolge van ruis verkre
gen worden. Voor enkele eenvoudige objecten in lD en 2D is de nauwkeurigheid van de gedetecteerde 
randpositie bestudeerd. 

Het doel van dit onderzoek is het inzicht verkrijgen in globale, driedimensionale segmentatiemodellen, die 
naast lokale beeldinformatie ook voorkennis benutten. Eerst is een actief contourmodel voor tweedimensi
onale contourdetectie onderzocht. Met de opgedane kennis is een driedimensionaal oppervlakmodel geïm
plementeerd. Een globale schatting van de rand, in de vorm van een begincontour, moet als voorkennis 
beschikbaar zijn. De actieve contour dient vervolgens variaties in de vorm, die klinisch vaak interessant 
zijn, te detecteren door te vervormen naar de objectrand. Een fysisch model legt voorwaarden op aan de 
wijze waarop deze vervorming kan plaatsvinden. De invloed op de segmentatie van verschillende model
parameters is geëvalueerd voor eenvoudige testobjecten. Ten behoeve van verdere automatisering is ver
volgens een eerste aanzet gegeven om het model minder afhankelijk te maken van de beginschatting van 
de rand. Bij gebruik van zowel een schaalmodel als een expansie van de contour naar de rand, dient de 
parameterinstelling specifiek voor de te segmenteren structuur gekozen te worden. Tenslotte is de toepas
baarheid van actieve contouren voor de segmentatie van enkele medische beelden getoond. 

De grootste problemen bij de overstap van een tweedimensionaal naar een driedimensionaal model is de 
representatie van het 3D-oppervlak en de toename van het aantal variabelen. Er is gekozen voor een glo
bale parametrisatie vanuit een rechthoekig domein, omdat dit de meest logische overstap van een 2D
contour naar een 3D-oppervlak is. Hoewel de knooppunten dan niet gelijk over het oppervlak verdeeld 
zijn, biedt deze beschrijving voldoende ruimte om inzicht te verkrijgen in de werking van actieve opper
vlakken. De toename van het aantal variabelen zorgt voor een langere rekentijd en tevens voor een be
perkte grootte of nauwkeurigheid van het oppervlak door de gelimiteerde geheugencapaciteit van de com
puter. Uit de segmentatie van 3D-testobjecten blijkt dat actieve oppervlakken een equivalent gedrag en een 
vergelijkbare afhankelijkheid van parameters vertonen als actieve contouren. Het voordeel van rotatie
invariantie in 3D ten opzichte van 2D is vervolgens gedemonstreerd door de segmentatie van een 3D
testobject met een discontinue rand. Tenslotte toont de toepassing van het model op enkele anatomische 
structuren in medische beelden aan, dat het gebruik van een globaal, driedimensionaal model met voor
kennis een segmentatie kan bevorderen. Voor klinische toepassing zal echter altijd, naast een geprotocol
leerde acquisitie, de parameterinstelling specifiek geoptimaliseerd moeten worden. 
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Hoofdstuk 1 Algemene inleiding 

1. Algemene inleiding 
X-ray Computed Tomography (CT), Magnetische Resonantie (MR), Single Pboton Emission CT (SPECT) 
en andere beeldvormende modaliteiten leveren beelden waaruit medisch-diagnostische informatie verkre
gen kan worden. Medische beeldvorming is niet alleen nuttig voor visualisatie en inspectie van anatomi
sche structuren, maar het is ook een middel geworden voor chirurgische planning en simulatie, intra
operatieve navigatie, planning van radiotherapie en het volgen van het verloop van een ziekte [3]. Voor 
zowel de visualisatie van een anatomische structuur als het verkrijgen van kwantitatieve, klinisch rele
vante informatie hierover, is het dikwijls noodzakelijk het betreffende object te scheiden van de achter
grond (segmentatie). Segmenteren is het groeperen van pixels (picture elements) of voxels (volume ele
ments) tot grotere structuren, zodanig dat dit resulteert in een betekenisvolle verdeling van objecten. In het 
algemeen komt dit overeen met het vinden van de rand van een structuur: een contour in een 2D-vlak of 
een oppervlak in een 3D-volume. Hoewel de mens een uitstekend vermogen heeft om objecten te extrahe
ren uit de achtergrond, is automatische segmentatie met behulp van computers en beeldbewerking minder 
eenvoudig. Het betreffen immers vaak grote, driedimensionale datasets met complexe, zeer gevarieerde 
anatomische vormen. Bovendien zijn structuurranden dikwijls onduidelijk of discontinu door bijvoorbeeld 
ruis of artefacten tengevolge van de acquisitie. De mate van automatisering voor het verkrijgen van een 
nauwkeurige en efficiënte kwantificatie en analyse is daarom beperkt. 

Het in dit rapport beschreven onderzoek is verricht op de afdeling Klinische Fysica van het Sint Joseph 
Ziekenhuis (SJZ), onderdeel van de capaciteitsgroep Fysische Informatica en Klinische fysica (FIK). Deze 
afdeling houdt zich o.a. bezig met medische beeldbewerking met het accent op de klinische applicatie. 
Indien mogelijk wordt getracht het algemene onderzoek te combineren met het oplossen van relevante 
klinische vraagstellingen vanuit het ziekenhuis. Zodoende wordt een tweeledig doel nagestreefd: enerzijds 
wetenschappelijk onderzoek om technologische ontwikkelingen op medisch gebied bij te houden en an
derzijds het oplossen van huidige vraagstellingen van klinisch-wetenschappelijke aard. Dit onderzoek, 
hoewel minder applicatiegericht, is een vervolg op de onderzoeken op het gebied van medische beeldbe
werking van Thans [1] en Bosman [2]. 

Vlak na de introductie van de voornaamste 3D-beeldvormende modaliteiten (CT, MR) werden de medi
sche beelden voornamelijk manueel gesegmenteerd. Een ervaren operator diende plak voor plak de struc
tuur te traceren, om uiteindelijk uit de opeenvolgende 2D-doorsneden een 3D-object te construeren. Een 
dergelijke handmatige segmentatie heeft verscheidene nadelen: het is arbeidsintensief en tijdrovend, 
moeilijk reproduceerbaar en niet objectief. Een eerste stap in de automatisering was de invoering van 
technieken om 2D-contouren te extraheren, die het proces versnelden en beter reproduceerbaar maakten. 
Deze methoden maken meestal gebruik van klassieke, !ow-level beeldbewerkingstechnieken, zoals rand
detectie. Hierbij wordt alleen lokale informatie van het beeld beschouwd. Aan deze klassieke beeldbewer
kingstechnieken kleven enkele nadelen. Ten eerste kan een segmentatie foutief verlopen ten gevolge van 
ruis, onregelmatigheden of discontinuïteiten in de objectrand. Ten tweede vereist de afleiding van een 
continu 3D-oppervlak uit 2D-contouren een post-processing stap, hetgeen kan resulteren in een oppervlak 
met onregelmatigheden, ringen of banden. Een 2D-segmentatie is ook niet rotatie-invariant: een segmen
tatie in een doorsnede van een andere oriëntatie kan een verschillend eindresultaat opleveren. Bovendien 
geeft de representatie in pixels of voxels de geometrische structuur van een anatomisch object onvoldoen
de weer. Tenslotte is automatisering van deze technieken moeilijk door de complexiteit en variabiliteit van 
structuren in en tussen individuen [3, 4]. 

De doelstelling van dit onderzoek is het inzicht verkrijgen in globale, driedimensionale segmentatiemo
dellen, die naast lokale beeldinformatie ook globale voorkennis benutten. Een high-level, globaal proces 
kiest hierbij de lokale oplossing van een !ow-level, lokaal mechanisme. Zo onstaat er een inherente ver
binding en gladheid van de rand waardoor gecompenseerd wordt voor ruis en onregelmatigheden. Op deze 

1 



Hoofdstuk 1 Algemene inleiding 

manier wordt de objectrand als geheel beschouwd en niet als een verzameling van randelementen. Thans 
[ 1] laat zien dat het gebruik van globale voorkennis meestal een vereiste is voor een succesvolle segmen
tatie. Deze a priori kennis betreft bijvoorbeeld de positie, oriëntatie, vorm en grootte van de te segmente
ren structuur. De toepassing van een 3D-model in plaats van een 2D-model kan een robuustere en rotatie
invariante segmentatie opleveren, waarbij het 3D-oppervlak ook tussen de plakken onderling globaal glad 
en coherent is. Aan elk segmentatiemodel is een aantal randvoorwaarden gekoppeld, waaraan zoveel mo
gelijk voldaan dient te worden. Een zo gering mogelijke mate van interactie met de gebruiker en daarmee 
een zo hoog mogelijke mate van objectiviteit, is een eerste vereiste. Ook robuustheid, dat wil zeggen re
produceerbaarheid en ongevoeligheid voor begincondities en ruis, is een belangrijke voorwaarde. Boven
dien dient de segmentatie zo min mogelijk tijd te kosten en wordt er gestreefd naar invariantie voor rotatie, 
translatie en resolutie. Eventueel mag het model min of meer specifiek zijn voor een bepaalde applicatie, 
aangezien een volledige automatische segmentatie dit veelal vereist. 

Een segmentatie gebaseerd op zogenaamde vervormbare modellen (deformable models) kan in zekere 
mate aan deze eisen voldoen. Een vervormbaar model vertoont fysisch gedrag: net als een fysisch object 
ondervindt een contour (2D) of oppervlak (3D) externe krachten en heeft deze een inherente elasticiteit en 
stugheid. Sinds 1988 is er veel onderzoek naar deze continue, geometrische modellen verricht vanwege 
hun vermogen om zich aan te passen aan de grote variabiliteit van biologische structuren. Bovendien staan 
ze een hoge mate van intuïtieve interactie toe, zodat de expertise van een ervaren persoon eventueel ge
bruikt kan worden. De toepassing van vervormbare modellen voor de analyse van medische beelden be
staat uit segmentatie, representatie van de vorm, matching en het volgen van objectbewegingen in tijdaf
hankelijke beelden. Het vervormbaar model dat de meeste aandacht getrokken heeft en ook in dit onder
zoek nader bekeken wordt, staat bekend onder de naam actieve contouren (active contours) of kortweg 
snakes [5]. Het actief contourmodel is oorspronkelijk ontwikkeld als een interactief model, waarbij een 
gedefinieerde energiefunctionaal van een geparametriseerde contour geminimaliseerd wordt om een seg
mentatie in een 2D-vlak te bewerkstelligen. Deze energiefunctionaal is opgebouwd uit een interne en een 
externe energieterm. De interne energie karakteriseert de contour als een globaal, fysisch object met een 
zekere elasticiteit (vergelijk met een veer) en stugheid (vergelijk met een balk). Dit levert de voorwaarde 
op van een gladde contour. De externe energie bestaat uit een potentiaalveld dat geëxtraheerd wordt uit het 
beeld. De lokale minima hiervan komen overeen met de objectranden. Weegfactoren regelen de relatieve 
belangrijkheid van de energietermen en kunnen de segmentatie applicatie-afhankelijk maken. De opgeda
ne kennis en ervaring, betreffende het actief contourmodel in 2D, wordt gebruikt voor de uitbreiding naar 
een actief oppervlakmodel in 3D. Dit onderzoek tracht de voordelen en beperkingen van een dergelijk 3D
segmentatiemodel in kaart te brengen. De modellen zijn geïmplementeerd in Matlab® 5.2, een pakket dat 
geschikt is voor numerieke berekeningen en visualisatie. 

De opbouw van dit verslag is als volgt. In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op klassieke segmentatiemethoden 
voor medische beelden en op de huidige ontwikkelingen. Vervolgens komt in hoofdstuk 3 de theoretische 
achtergrond van het beschouwde model in zowel twee als drie dimensies aan bod. Het model wordt getest 
op gedefinieerde testobjecten, waarvan de resultaten in hoofdstuk 4 gepresenteerd worden. Hoofdstuk 5 
gaat in op de problemen die spelen bij toepassing van het vervormbaar model op medische beelden. Ten
slotte vindt er een discussie plaats over de onderzoeksresultaten en worden algemene conclusies getrokken 
en aanbevelingen gedaan in hoofdstuk 6. 
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Hoofdstuk 2 Medische beeldbewerking 

2. Medische beeldbewerking 
Het doel van medische beeldanalyse is het extraheren van relevante klinische informatie die de diagnose 
en de behandeling van ziektes zou kunnen verbeteren. In veel toepassingen wordt deze informatie verkre
gen door een vergelijkende analyse van driedimensionale representaties van structuren. Denk bijvoorbeeld 
aan het volgen van de groei van een tumor als functie van de tijd. Ook functionele informatie kan met 
behulp van beeldanalyse verkregen worden. De bepaling van het pompvermogen van het hart, waarvoor 
de volumeverandering van de linkerhartkamer tijdens een hartcyclus bepaald dient te worden, is hiervan 
een voorbeeld. In de pijplijn van beeldacquisitie naar interpretatie is segmentatie een van de belangrijkste 
en moeilijkste taken. Zonder segmentatie van een structuur is het vrijwel onmogelijk om een driedimensi
onaal aanzicht te genereren of om kwantitatieve informatie (zoals het volume van een tumor) te verkrij
gen. Uit oogpunt van tijdsbesparing, reproduceerbaarbeid en objectiviteit wordt gepoogd segmentaties 
automatisch te laten verlopen. Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de belangrijkste klassieke visualisa
tie- en segmentatiemethoden en tevens de ontwikkelingen in de moderne beeldbewerking, die voortkomen 
uit de beperkingen van conventionele technieken. 

2.1 Klassieke beeldbewerking 

2.1.1 Visualisatie zonder segmentatie 

Het wordt in bepaalde toepassingen niet nodig geacht om een segmentatie uit te voeren om een 3D-object 
te visualiseren op een 2D-scherm. In het geval van een volume rendering wordt de volumedata recht
streeks op het beeldscherm geprojecteerd [2]. Elk voxel is betrokken bij de berekening van de volume 
rendering. De selectie van de data die uiteindelijk zal worden getoond, is afhankelijk van de intensiteit 
en/of spatiële coördinaten. Een bekende methode, die in de praktijk veel wordt toegepast in Magnetic Re
sonance Angiography, is de Maximum lntensity Projection (MIP). Het voxel met de hoogste intensiteit dat 
een virtuele lichtstraal tegenkomt bij doorschijning van het volume, wordt hierbij geprojecteerd op een 
pixel van het beeldscherm. Een nadeel hiervan is dat er moeilijk diepte te zien is. Berekening en beschou
wing van het beeld onder verschillende hoeken is daarom vaak noodzakelijk (rotatie). Aangepaste versies 
van de MIP, bijvoorbeeld met toepassing van schaduweffecten, kunnen beter diepte weergeven. 

Technieken die gebruikt worden om gegeven oppervlakken te visualiseren, vallen onder noemer suiface 
rendering. Hierbij kan met schaduweffecten en reflectiedefinities een beter diepte-effect verkregen wor
den. Deze visualisatietechnieken worden verder niet beschouwd in dit onderzoek (zie Bosman [2] voor een 
meer uitgebreide uiteenzetting). 

Het afbeelden van tweedimensionale doorsneden van een driedimensionale dataset is eveneens een vorm 
van imaging waarbij geen segmentatie plaatsvindt. Het is mogelijk om meerdere plakken tegelijkertijd of 
één voor één (in een filmpje) op het scherm te presenteren. Een nadeel hierbij is dat het moeilijk is om een 
driedimensionale voorstelling te krijgen van het object. Ook kunnen plakken, die loodrecht op elkaar 
staan, in een 3D-figuur weergegeven worden (Multi Planar Reconstruction, MPR). Er wordt dan echter 
slechts een klein gedeelte van de informatie gevisualiseerd. De laatstgenoemde visualisatietechnieken 
worden ook in dit verslag gebruikt (bijvoorbeeld figuur 3.16). 
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2.1.2 Thresholding en morfologische operaties 

Een segmentatiemethode, die vooral wordt gebruikt voor visualisatiedoeleinden, is gebaseerd op threshol
ding en morfologische operaties. Door de grijswaarden boven een bepaalde drempelwaarde (threshold) 
naar één te transformeren en de rest naar nul, wordt een binair beeld verkregen. Door een juiste keuze van 
de threshold kan een object gescheiden worden van de achtergrond. Het is overigens ook mogelijk om een 
window (een bepaald bereik van de grijswaarde) in te stellen in plaats van één threshold. In de praktijk 
bevinden zich meestal meerdere objecten in het beeld met een intensiteit boven de threshold, die boven
dien onderling verbonden kunnen zijn. Morfologische operaties ontdoen het beeld van niet-relevante in
formatie en scheiden de objecten. Smits [32] geeft hierover een uitvoerigere uiteenzetting. Bosman [2] laat 
zien dat de hoogte van de threshold, waarvan de keuze veelal subjectief is, erg bepalend is voor het seg
mentatieresultaat Ook het aantal keren dat morfologische operaties uitgevoerd worden, is subjectief en 
bovendien zijn de effecten ervan op het uiteindelijk gesegmenteerd volume niet te achterhalen. Voor een 
kwantitatieve (volume-)bepaling wordt deze segmentatie daarom meestal niet relevant geacht. 

2.1.3 Randdetectie en contourreconstructie 

Een lokale rand is een klein gebied in het beeld waar de grijswaarden over een korte afstand sterk verande
ren. Er zijn verschillende, voornamelijk tweedimensionale, edge-operatoren ontwikkeld om de rand van 
een object uit het beeld te extraheren. Edge-operatoren zijn op te splitsen in gradiënt-operatoren, geba
seerd op de eerste afgeleide in het beeld, en Laplace-operatoren, waarbij tweede-afgeleiden beschouwd 
worden. Door differentiatie worden randen en andere scherpe overgangen geaccentueerd. Laplace-filters 
worden o.a. vanwege een hogere ruisgevoeligheid minder gebruikt [24] en zijn derhalve niet verder be
schouwd. Na het instellen van een threshold, blijven de belangrijkste randelementen in het beeld over. 
Onderzoeken naar randdetectie zijn bijvoorbeeld uitgevoerd door Thans [1], Canny [28] en Zucker et al. 
[31]. Sectie 3.1.3 gaat verder in op randdetectie. 

Randdetectie wordt voornamelijk in tweedimensionale doorsneden toegepast, waarna uit de verkregen 
contouren in de doorsneden een 3D-object geconstrueerd wordt. Er wordt verondersteld dat het omsloten 
volume geheel tot de betreffende structuur behoort. Als het beeld contrastrijk en ruisarm is, worden er 
gesloten randcontouren verkregen. In de praktijk zijn de randen van anatomische structuren onduidelijk of 
onregelmatig door bijvoorbeeld ruis of artefacten. Een contour is dan onderbroken of er zijn onechte rand
elementen aanwezig tengevolge van ruis. De lokale randelementen dienen verbonden te worden om een 
zinnige globale structuur te construeren [24]. Bij een uiteinde van een contourstuk kan bijvoorbeeld ge
zocht worden naar het dichtstbijzijnde randelement Deze procedure blijkt in 2D al moeilijk te zijn (het 
connectivity-probleem [24 ]), terwijl het verbinden van 3D-randelementen door de derde vrijheidsgraad 
nog problematischer is. 

2.1.4 Region growing 

Een andere segmentatietechniek, gebaseerd op lokale informatie, is region growing. Bij region growing 
wijst de gebruiker binnen het te segmenteren object een startvoxel (seed) aan, waarna het algoritme de 
naastliggende voxels controleert op een aantal criteria. Indien een voxel hieraan voldoet, wordt deze ge
markeerd als objectvoxel en tevens als nieuw startpunt. Dit proces continueert totdat aan het stopcriterium 
voldaan is. Een selectiecriterium is meestal een threshold, die soms automatisch uit contrastrijke beelden 
bepaald kan worden [2]. Region growing met gebruik van de juiste, empirisch bepaalde selectiecriteria, 
heeft voor contrastrijke MRA-beelden zijn toepasbaarheid bewezen [2]. Het voordeel van region growing 
is dat de segmentatie in drie dimensies plaatsvindt en er dus direct een 3D-object gevormd wordt. Ook 
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kunnen complexe vormen (bijvoorbeeld bloedvaten) gesegmenteerd worden. In het geval van een onre
gelmatige of onduidelijke rand zal het algoritme echter 'weglopen' in de achtergrond. Voor visualisatie 
met behulp van surface rendering, is overigens een post-processing stap nodig om het oppervlak van het 
gesegmenteerde object te bepalen. 

2.2 Moderne beeldbewerking 

2.2.1 Toevoegen voorkennis 

De mens bezit een uitstekend vermogen om een object uit de achtergrond te extraheren. Door gebruik te 
maken van voorkennis, wordt een structuur zelfs herkend als deze onduidelijk of slechts gedeeltelijk 
zichtbaar is. Het menselijk brein excelleert weliswaar in het zien en het herkennen van structuren, maar is 
daarentegen minder goed in het verkrijgen van kwantitatieve informatie. De intensiteit van een vierkant op 
een lichte achtergrond wordt bijvoorbeeld anders geïnterpreteerd dan op een donkere achtergrond [1]. Een 
computer biedt het voordeel dat in beide gevallen de objectieve maat van de grijswaarde wordt be
schouwd. Echter, in tegenstelling tot het segmenterend vermogen van het menselijk brein, is het automa
tisch detecteren van structuren met behulp van een computergestuurd beeldbewerkingssysteem niet trivi
aal. Omdat in standaard beeldbewerkingstechnieken alleen informatie over pixels met een bepaalde grijs
waarde wordt gebruikt, is het zonder toevoeging van voorkennis vaak niet mogelijk om een structuur te 
segmenteren. Door de kwantitatieve informatie van de computer te combineren met de voorkennis die de 
mens bezit, kunnen structuren beter automatisch gesegmenteerd worden. Een nadeel van een hoge specifi
citeit van een segmentatiemodel is dat het minder flexibel inzetbaar is. Het onderzoek van Thans [1] richt 
zich voornamelijk op het inpassen van object-specifieke informatie ten bate van segmentatie van bloedva
ten in 2D. De voorkennis bestaat er onder andere uit dat de gezochte contour gesloten, continu, cirkelvor
mig en van een bepaalde lengte is. 

Bij het gebruik van vervormbare modellen wordt gebruik gemaakt van a priori informatie over de locatie, 
grootte, oriëntatie en vorm van het te segmenteren object voor een beginschatting van de rand [3]. Ver
wachte variaties in deze parameters worden echter toegestaan ten behoeve van een automatische interpre
tatie. Verschillende onderzoekers gebruiken voorkennis over de objectvorm door statistisch verkregen 
verdelingsfuncties van vormvariabelen toe te voegen aan het model [3]. De beginschatting kan ook ver
kregen worden met behulp van een ander mechanisme, zoals thresholding [9] of interactieve plaatsing [5]. 
Behalve in de vorm van een begincontour (2D) of een beginoppervlak (3D), kan voorkennis worden benut 
door de toevoeging ervan aan de externe beeldenergie en door de instelling van verschillende modelpara
meters. 

2.2.2 Lokale en globale informatie 

Klassieke beeldbewerkingstechnieken maken meestal alleen gebruik van lokale informatie. Bij gebruik 
van een threshold wordt bijvoorbeeld alleen de plaatselijke grijswaarde in beschouwing genomen. Bij 
randdetectie is alleen de plaatselijke grijswaardeverandering van belang, waarna lokale verbindingen tot 
stand worden gebracht om een globale contour te verkrijgen. In het geval van region growing wordt lokaal 
bekeken of verder groeien gepermitteerd is. Echter, zoals in de vorige sectie reeds aan bod is gekomen, is 
toevoeging van globale voorkennis vaak een vereiste om tot een goede segmentatie te komen. Als alleen 
lokale informatie wordt beschouwd, kunnen incorrecte objectgrenzen gegenereerd worden, bijvoorbeeld 
tengevolge van ruis of artefacten [3]. Thans [1] biedt de globale voorkennis aan in de vorm van een ener
gieveld en bepaalde randvoorwaarden. Het snake-model van Thans heeft daarentegen een sterk lokaal 
karakter, aangezien het vergelijkbaar is met region growing ~an de rand. Het eindresultaat van de seg-
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mentatie wordt wel weer getoetst aan globale randvoorwaarden. Het origineel actief contourmodel van 
Kass et al. [5] heeft een globaler karakter doordat de contour als een fysisch object beschouwd wordt, 
waarvan de fitting aan de data gedeeltelijk door interne krachten beperkt wordt. Deze interne krachten 
geven de contour een inherente gladheid en verbinding, waardoor discontinuïteiten in de objectrand over
brugd kunnen worden. Op deze manier wordt de objectrand als geheel beschouwd en niet als een verza
meling van randelementen. Het gebruik van een globaal model kan het segmentatieresultaat dus bevorde
ren. 

2.2.3 Van 2D- naar 3D-segmentatie 

Na de ontwikkeling van systemen die driedimensionale beelden leveren, is er vraag gekomen naar algo
ritmes om structuren automatisch en direct in 3D te segmenteren. Vanwege de omvang van driedimensio
nale beelden (vaak meer dan 100 plakken) is manuele segmentatie geen optie. De eerste toegepaste 3D
segmentaties bestonden uit opeenvolgende 2D-segmentaties in doorsneden van het object. Zo kunnen, 
bijvoorbeeld met behulp van randdetectie, de randcontouren in een reeks opeenvolgende 2D-plakken ge
vonden worden. Uit deze tweedimensionale contouren kan vervolgens met een post-processing stap een 
3D-oppervlak geconstrueerd worden. Deze methode heeft echter enkele nadelen. 

• De reconstructie kan resulteren in een oppervlak met onregelmatigheden, ringen of banden, omdat 
het oppervlak als een verzameling van planaire curves beschouwd wordt. Als in één plak ten gevolge 
van een artefact, ruis of een onregelmatigheid in de rand de segmentatie incorrect is, resulteert dit in 
een oneffenheid in het gevonden oppervlak. Het is echter belangrijk dat het gevonden oppervlak glo
baal glad en gesloten is, omdat discontinuïteiten tot verkeerde of misleidende structuren kan leiden. 

• Bovendien is er sprake van een beperkte complexiteit van de vorm die gesegmenteerd kan worden. 
De tweedimensionale segmentatie van een bloedvat kan bijvoorbeeld fout gaan bij een splitsing ervan, 
waar de eenvoudige cirkelvormige rand eerst vervormt en zich vervolgens splitst in twee delen (zie 
Thans [1]). De reconstructie van het driedimensionaal object is een dergelijk geval ook gecompliceer
der. Bij toepassing van klassieke actieve contouren op een reeks doorsneden, is de 3D-objectvorm be
perkt tot buisvormig met één as. 

• Tenslotte is de genoemde methode niet rotatie-invariant. Als de oriëntatie van een object in het vo
lume wijzigt ten opzichte van een vorige situatie, zullen de tweedimensionale doorsneden er ook an
ders uit zien. De segmentatie kan dan een ander resultaat opleveren. Denk bijvoorbeeld aan een cilin
dervormig object in een 3D-volume. Een segmentatiemodel dat vooral cirkelvormen goed detecteert, 
geeft de voorkeur aan plakken die loodrecht op de as van de cilinder staan. Als de as draait, zullen de 
doorsneden van de cilinder ellipsvormig zijn en wordt een segmentatie wellicht minder goed. 

Een segmentatiemodel dat informatie uit alle drie dimensies in het datavolume in beschouwing neemt, is 
derhalve wenselijk. De invoering van een 3D-model kan een robuustere segmentatie opleveren, waarbij 
een globale, coherente gladheid van het 3D-oppervlak tussen de plakken verzekerd is. Co hen et al. [ 13] 
illustreren hoe een driedimensionaal model gaten in een rand kan overbruggen, in tegenstelling tot een 
tweedimensionaal model dat geen informatie uit de derde dimensie gebruikt. Het beschouwen van een 3D
volume als geheel, in plaats van een reeks van 2D-plakken met een bepaalde oriëntatie, levert bovendien 
een hogere mate van rotatie-invariantie op. Of de segmentatie werkelijk geheel rotatie-invariant is, hangt 
af van het gehele model, bijvoorbeeld ook van de beschrijving van het 3D-oppervlak. 
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3. Theorie actieve modellen 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de theorie van actieve modellen voor de segmentatie van zowel twee
als driedimensionale beelden. De theoretische grondslagen van een dergelijk model zijn gebaseerd op 
geometrie, fysica en numerieke benaderingen. Geometrie bepaalt hoe de vorm van een object weergege
ven wordt, fysica legt voorwaarden op aan de wijze waarop deze vorm mag veranderen als functie van 
plaats en tijd, en met behulp van bijvoorbeeld discrete variatierekening wordt een energieminimum in het 
beeld gezocht. Een driedimensionaal oppervlak vraagt een andere implementatie van deze drie deelgebie
den dan het eenvoudigere geval van een tweedimensionale contour. Deze verschillen en de beperkingen 
die een 3D-model oplegt, vormen een belangrijk onderwerp van dit hoofdstuk. Alvorens de eigenlijke 
segmentatiemodellen beschouwd worden, komen !ow-level mechanismen aan bod die een belangrijke rol 
spelen in het beschouwde model, zoals blurring en randdetectie. 

3.1 Hulptechnieken 

3.1.1 Blurring 

Voordat een actief model kan worden gebruikt, dient er meestal een bewerking op het beeld toegepast te 
worden, die blurren of smoothen genoemd wordt. Het blurren van een beeld heeft het effect van een laag
doorlaatfilter: lage frequenties in het beeld worden bewaard, terwijl hogere frequenties verzwakt worden. 
Dit heeft een ruisafname en een vervaging van fijnstructuren tot gevolg. De gebruikelijke filterfunctie is 
de Gausssische functie G(x,cr) [25]: 

1 ( llxll
2 

Î G(x,cr) = f ):! exp - - 2 j· 
\O'J2it) 20' ) 

(3.1) 

met d de dimensie van de dataset en x=(xh x2, .. , xd) een d-dimensionale plaatsvector. De parameter cr 
bepaalt de mate van blurring en wordt ook wel de schaal genoemd. De Gauss-operator voldoet aan ge
wenste eigenschappen zoals rotatiesymmetrie en translatie-invariantie. Ter verduidelijking is in figuur 3.1 
een tweedimensionale Gauss-functie voor cr=4 weergegeven. 

Figuur 3.1: Een 2D-Gauss met a=4. 

Een geblurred replica van een origineel beeld I(x) wordt verkregen door de discrete convolutie van I(x) 
met G(x,cr) voor een specifieke waarde van cr. Structuren van een afmeting kleiner dan cr worden als het 
ware 'uitgesmeerd' over het beeld. De waarde van cr bepaalt welke structuren benadrukt of juist verzwakt 
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worden, maar ook in welke mate ruis onderdrukt wordt. Na blurring neemt de variantie cr2ruis van additieve, 
Gaussische witte ruis af volgens een omgekeerd evenredig verband met de waarde cr2 [29]: 

2 
0' ruis,na (3.2) 2 

0' ruis , voor 

Indien een beeld, dat reeds geblurred is met waarde cri> nogmaals geblurred wordt met waarde cr2, dan 
wordt de uiteindelijke schaal cr3 gegeven door [29]: 

(3.3) 

Deze mate van blurring had ook verkregen kunnen worden door het beeld direct te convolueren met de 
volgende Gauss-functie: 

(3.4) 

In figuur 3.2 wordt het effect van blurring weergegeven voor een tweedimensionaal testobject waaraan 
additieve, Gaussisch witte ruis is toegevoegd. De ruisafname en de vervaging van de objectrand ten ge
volge van de filtering zijn duidelijk zichtbaar. De inham in het vierkant ter grootte van 8x8 pixels is bij 
cr=8 nauwelijks meer aanwezig (figuur (d)). 

(a) 

Figuur 3.2: 

(b) (c) (d) 

Illustratie van het effect van blurring van een tweedimensionaal testbeeld ter grootte van 
128x128 pixels. Het originele beeld (a) heeft een gemiddelde objectintensiteit 1=200 en 
een gemiddelde achtergrondintensiteit 1=100. Aan het beeld is additieve, Gaussisch witte 
ruis toegevoegd met een gemiddelde waarde p=O en standaarddeviatie lTruis=20. Figuren 
(b), (c) en (d) zijn de beelden na blurring van (a) m.b.v. een convolutie in hetfrequentie
domein met respectievelijk (j=2, lT=4 en (1=8 pixels. De ruisafname en het vervagen van de 
objectrand t.g.v. blurren zijn duidelijk zichtbaar. De inham in het vierkant ter grootte van 
8x8 pixels is bij (j=B nauwelijks meer aanwezig. 

De convolutie kan zowel in het spatiële als in het frequentiedomein uitgevoerd worden. In het spatiële 
domein kan een tweedimensionale, discrete convolutie als volgt weergegeven worden voor het punt (xh Yi) 
[24]: 

K K 

lcr(xi,yJ= L,. L,.I(xi +m,yi +n)·g(m,n,cr), (3.5) 
m=-K n=-K 

met Ia het resultaatbeeld, K=Kn·cr (naar boven afgerond) eng een zogenaamde Gauss-kemel (een kemel 
is een discrete filterfunctie met beperkte afmetingen). Deze vergelijking komt neer op de berekening van 
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een gewogen gemiddelde van een pixel met zijn omgevingspixels. De Gauss-kemel is een discrete benade
ring van vergelijking 3.1 die wordt afgekapt bij K [25]: 

g(m,n,cr) = -exp -
2 

, 1 ( m
2

+n
2 J 

Q 2cr 
{m,n}= 0,±1, ±2, ... , ±K, (3.6) 

waarbij Q een dusdanige normalisatiewaarde is, dat de totale som vang gelijk aan één is: 

(3.7) 

De factor Kn specificeert de nauwkeurigheid van de geïmplementeerde Gaussische kemel. Hoe groter Kn, 
hoe groter de afmetingen van de kemel en hoe meer beeldpunten dus betrokken worden bij de berekening 
van het gewogen gemiddelde van een pixel. Een gebruikelijke waarde van deze factor is 2.5, hetgeen in 
2D overeenkomt met een beslag van 95.6% van het volume van de totale integraal van een continue 2D
Gauss. In drie dimensies is de nauwkeurigheid geringer (90.0%) [25]. Om de Gauss-kemel driedimensio
naal te maken, dient aan vergelijkingen 3.6 en 3.7 een derde discrete coördinaat, naastmen n, toegevoegd 
te worden. De spatiële convolutie (vergelijking 3.5) kan vervolgens analoog uitgebreid worden naar 3D. 

Indien een grote waarde van cr is vereist, is een convolutie in het spatiële domein tijdrovend. Bij het ge
bruik van een kemel, dat bestaat uit M punten, zijn per beeldpunt M vermenigvuldigingen en M optellin
gen nodig. Dit komt voor een beeld van N punten neer op O(NM) operaties in totaal. Een convolutie in het 
frequentiedomein is vaak sneller. Een voorbeeld voor de gehanteerde (niet-geoptimaliseerde) implementa
tie: blurring van een dataset van 64x64x64 beeldpunten met cr=4 duurde in het spatiële domein meer dan 
een minuut (Kn=2.5) en slechts 8 seconden in het frequentiedomein. Bij filteroperaties van digitale beelden 
wordt daarom vaak de Fouriertransformatie (Ff) toegepast. De convolutie van twee functies in het spatiële 
domein is immers gelijk aan vermenigvuldiging van de Fr van die functies in het frequentiedomein. Door 
de Fr van het beeld te vermenigvuldigen met de Fr van een Gauss-functie en vervolgens terug te trans
formeren (IFf), vindt er blurring plaats. In het geval van discrete beelden dient de discrete vorm van de 
Fr gebruikt te worden in twee of eventueel drie dimensies. Voor het snel uitrekenen van een discrete Fr 
worden de FFf (Fast Fourier Transform) en de IFFT (Inverse FFf) gebruikt in plaats van de standaard Fr 
en IFT. Een FFf vereist O(N·log2(N)) operaties voor N samplepunten. Uitbreiding van één naar twee of 
drie dimensies houdt in dat de lD-FFf (of lD-IFFf) achtereenvolgens in de x-, y- en eventueel de z-

richting uitgevoerd moet worden. De Fomiergetransformeerde I ( rox, ro) van een 2D-beeld I(x,y) van 

NxN pixels kan als volgt worden geschreven [24]: 

(3.8) 

met W = e-j
2
1t/N; mx=spatiële frequentie in de x-richting; my=spatiële frequentie in dey-richting. Uitbrei

ding naar drie dimensies kan bewerkstelligd worden door in vergelijking 3.8 een spatiële frequentie in de 
z-richting in te voeren (zie [25] voor een meer uitgebreide uiteenzetting). 

De Fr van een 1D-Gauss-functie is wederom een 1D-Gauss-functie in het frequentiedomein: 
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(3.9) 

met w de spatiële frequentie. Omdat deze functie analytisch bekend is, hoeft de FFf van de Gauss-functie 
niet uitgevoerd te worden. Uit vergelijking 3.9 blijkt dat frequenties hoger dan 0(~2/cr) sterk onderdrukt 
worden bij blurring. Wij beschouwen alleen isotrope blurring, dat wil zeggen dat de Gauss-functie voor 
alle dimensies dezelfde waarde van a heeft. Omdat een meerdimensionale FFT berekend kan worden door 
meerdere lD-FTT-operaties sequentieel uit te voeren (vergelijking 3.8), wordt blurring van een tweedi
mensionaal beeld l(x,y) van NxN beeldpunten als volgt toegepast in het frequentiedomein: 

met la(x,y) het gefilterde beeld. De index bij FFf en IFFf duidt aan in welke dimensie de N 1D
transformaties plaatsvinden. De Gauss-functie in het frequentiedomein (vergelijking 3.9) wordt in zowel 
x- als y-richting gebruikt, aangeduid door de index van m. De procedure komt neer op opeenvolgende 
convoluties in het frequentiedomein over de afzonderlijke dimensies, waarbij de output van de eerste con
volutie als input dient voor de tweede. Voor toepassing in 3D dient de output van 2D-blurring tenslotte in 
de z-richting geconvolueerd te worden. 

De waarde cr, uitgedrukt in [m], is onafhankelijk van de beeldresolutie ms[m-1
] (het aantal samplepunten 

per lengtemaat). De schaal cr[m] is direct gekoppeld aan een realistische, karakteristieke lengtemaat van de 
structuur die in beschouwing wordt genomen. De blurringsparameter cr, uitgedrukt in de dimensieloze 
grootheid [pixels], is echter wel gekoppeld aan de beeldresolutie: 

cr[pixels] = cr[m]. ros [m -1
]. (3.11) 

Om bij een verandering van de beeldresolutie een zelfde mate van blurring te behouden, moet cr[pixels] 
evenredig met de samplefrequentie ffis [m-1

] wijzigen. 

Bij zowel filteren in het spatiële als in het frequentiedomein leveren de beeldpunten aan de rand van de 
dataset problemen op. Dit randprobleem treedt op bij spatieel filteren als de blurring-kemel buiten de rand 
moet treden om een bepaald randpunt te convolueren. De buitenste rand van het beeld wordt daarom vaak 
naar buiten toe uitgebreid volgens een oe- of 1 e -orde extrapolatie. Bij een discrete FT wordt het eindige 
spatiële domein in het frequentiedomein oneindig periodiek voortgezet en vice versa bij een IFT [26]. Dit 
heeft tot gevolg dat een structuur aan de rand van een beeld, na blurring in het frequentiedomein, door 
'uitsmering' voortgezet wordt aan de andere kant van het beeld (figuur 3.3(a)). Om de pixels (in 2D) buiten 
de rand te 'schatten', wordt zowel herhaling als spiegeling van het beeld in alle richtingen gebruikt. Bij 
spiegeling loopt een object niet door aan de andere kant van.het beeld (figuur 3.3(d)). Extrapolatiemetho
den geven overigens geen volledig betrouwbare oplossingen: afhankelijk van de methode en het beeld 
kunnen er artefacten optreden [25]. Vineken [25] gaat verder in op dit randprobleem. 
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Figuur 3.3: 

(a) (b) 

(d) (e) 
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(c) 

Illustratie van het randprobleem t.g.v. blurring in het frequentiedomein van een testbeeld 
( c) met (J=8 pixels ( lvierkanr=200, I achtergrond= I 00, (Jruis=20 ). Figuur (a) is verkregen m.b.V. 
herhaling en (d) m.b.v. spiegeling van het beeld. Figuren (b) en (e) zijn iso
intensiteitsgrafieken van respectievelijk (a) en (d). 

3.1.2 Schaalmodel 

Bij sommige toepassingen van beeldbewerking wordt er gebruik gemaakt van een scale space (vrij ver
taald: schalingsruimte). Deze theorie kent aan een multidimensionaal beeld een extra dimensie toe: de 
zogenaamde schaal. Van een beeld kunnen meerdere schalen geconstrueerd worden met behulp van fil
tertechnieken. De scale-space-theorie kan gebruikt worden voor verschillende doeleinden, zoals de detec
tie van krommingen in contouren [30] of de segmentatie van beelden [25] . Ook in een actief contourmodel 
voor segmentatie kan gebruik gemaakt worden van deze techniek [5, 14]. In dit onderzoek is zijdelings 
naar deze laatste toepassing gekeken. 

Het is aangetoond dat de Gaussische functie met verschillende waardes van cr (vergelijking 3.1) de enige 
lineaire scale-space kemel is, die voldoet aan criteria als translatie-, rotatie- en schaalinvariantie en tevens 
geen nieuwe structuren creëert [29]. Het is bovendien bekend dat het biologisch visueel systeem een ver
gelijkbaar principe van laagdoorlaat-filtering toepast. Een boom als geheel of een enkel blad ervan kunnen 
pas bewust apart bekeken worden, als het beeld op verschillende niveaus van isotrope schaal geanalyseerd 
is, na een eerste globale observatie [25]. Door een beeld te blurren met steeds een grotere waarde van cr, 
ontstaat een verzameling van beelden met cr als schaalparameter: Een scale space bevat een specifieke 
grootste en kleinste schaal. De grootste schaal kan gerelatee,rd worden aan de afmetingen van het grootste 
object dat beschouwd wordt en de kleinste schaal aan de kleinst waarneembare structuur (de spatiële re
solutie of inner scale). Tussen deze extrema in wordt een aantal discrete stappen genomen, waarvan de cr
waarde gegeven kan worden door [25]: 
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a = e. e •o+n·lh 
n , n E {0,1,2, .. , n max}. (3.12) 

Hierin is e de kleinste lineaire roostermaat van de afbeeldingsmodaliteit, Ö't de stapgrootte van de schaal en 
'to een offset in de schaal (vaak wordt deze laatste parameter gelijk aan nul gekozen). De waardes van deze 
parameters zijn afhankelijk van het beeld en de applicatie. 

Figuur 3.2 is in feite een voorbeeld van een discrete scale space. In de grootste schaal, figuur 3.2(d), is 
alleen de grove vorm van het vierkant zichtbaar. In figuur 3.2(b) is echter ook de fijnstructuur, namelijk de 
inham in het vierkant, zichtbaar. 

3.1.3 Randdetectie 

Randdetectie speelt een belangrijke rol bij veel segmentatiemethoden, ook bij de onderzochte vervormbare 
modellen. Vanwege de eenvoud beschouwen we allereerst het geval van randdetectie in een tweedimensi
onaal beeld. De toepassing op een driedimensionaal beeld verloopt analoog. 

De gradiënt wijst in de richting van de maximale toename in grijswaarde van de beeldfunctie I(x,y). De 
gradiëntvector en de absolute waarde hiervan zijn als volgt gedefinieerd: 

(
ai ai 'î 

VI( x, y) = ax 'ay )' 

( ai )
2 

(ai J
2 

IVI(x,y)l = ax + ay . 

(3.13a) 

(3.13b) 

De partiële afgeleide aljax kan eenvoudig discreet benaderd worden met bijvoorbeeld I(x,y)-I(x-1,y), 

maar in de praktijk is een dergelijke simplistische benadering te ruisgevoelig. Om minder last te hebben 
van ruis, moet de operator op een groter gebied van het beeld werken. Voorbeelden hiervan zijn de veel 
gebruikte Prewitt-en Sabel-operatoren [24] . Beide zijn 3x3-kernels, gebaseerd op een afgeleide met be
hulp van central differences in combinatie met een middeling ter onderdrukking van ruis (figuur 3.4). 

y 

i 

-+X 

(a) 

Figuur3.4: 

-1 

-2 

-1 

0 1 -1 -2 -1 -1 0 1 -1 -1 -1 

0 2 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 

0 1 1 2 1 -1 0 1 1 1 1 

(b) (c) (d) 

Illustratie van Sobel-filters in x- (a) en y-richting (b) en Prewitt-filters in x- (c) en y
richting (d). 

Behalve de bepaling van de absolute waarde van de gradiënt zoals aangegeven in vergelijking 3.13(b), is 
het ook mogelijk om te werken met een verzameling maskers, waarvan de oriëntatierichtingen verschillen 
[24, 32]. In 2D zijn er bijvoorbeeld 4 verschillende oriëntaties mogelijk voor een 3x3-masker. Voor elk 
beeldpunt wordt de discrete convolutie berekend van het beeldsuboppervlak met elk masker, waarna uit
eindelijk die met de maximale gradiëntmagnitude toegepast wordt op het betreffende centrumpixeL Deze 
methode is om twee redenen niet in beschouwing genomen. Ten eerste is het aantal mogelijke oriëntaties, 
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en daarmee de rekentijd, in drie dimensies aanzienlijk groter (er zijn 13 mogelijke oriëntaties bij een 
3x3x3-formaat van de maskers). Ten tweede geeft de toepassing van de gradiëntmagnitude (vergelijking 
3.13) in twee dimensies vergelijkbare resultaten als bij gebruik van verschillend georiënteerde maskers. 
Hoewel de gradiëntmagnitude oriëntatie-afhankelijk en dus niet rotatiesymmetrisch is, is de output vol
doende nauwkeurig voor het beschouwde model. Een globaal model wordt immers geacht te corrigeren 
voor kleine afwijkingen die ontstaan door lokale operaties. 

Een uitbreiding van de Sobel-filter naar drie dimensies wordt gegeven door Zucker et al. [31] . Er is dan 
sprake van een operator van het formaat 3x3x3 (figuur 3.5). 

y 

i 

Figuur 3.5: 

-J3 -fï f3 -- - -
3 2 3 

0 0 0 -J3 -fï f3 - -
3 2 3 

-fï -1 -fï --
2 2 0 0 0 -fï 1 -fï - -

2 2 

-J3 -fï -J3 
3 2 3 

0 0 0 -J3 -fï -J3 - - -
3 2 3 

z = -1 z=O z= +1 

Illustratie van de 3x3x3-Zucker-operator in de z-richting. De operatoren in de x- en y
richting zijn identiek, maar met een gewijzigde oriëntatie. 

Figuur 3.6(b) en (c) zijn voorbeelden van de werking van respectievelijkPrewitt-en Sabel-filtering op een 
testbeeld (a), zonder instelling van een threshold. Het vierkant is zodanig gepositioneerd, dat de randpixels 
voor de helft tot het vierkant en voor de helft tot de achtergrond behoren, oftewel Irand=(Ivierkan1+Iachtergrond)/2. 

Door gebruik te maken van dit zogenaamde partial volume effect, is de randlocatie eenduidig vastgelegd 
op discrete pixelposities. Hoewel de globale staprand met beide operatoren goed gevonden wordt, zijn er 
ook veel ruiselementen zichtbaar. 

(a) (b) (c) 
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(d) 

Figuur3.6: 

Theorie actieve modellen 

(e) (0 
Illustratie van de werking van verschillende 2D-edge-operatoren op een testbeeld (a) ter 
grootte van 128xl28 pixels (lvierkanr=200, lachtergrond=JOO,u,uis=20): Prewitt (b), Sobel (c), 
Canny met u=l (d), Canny met u=2 (e) en Canny met u=4 pixels (f). Het vierkant door
snijdt de randpixels precies doormidden (partial volume effect), waardoor de randpositie 
eenduidig vastligt. De gradiëntbeelden zijn genormeerd op hun maxima. Bij meer smoot
hing van het beeld worden minder foutieve randelementen tengevolge van ruis gedetec
teerd, maar wordt de rand breder uitgesmeerd. 

Een edge-operator die recentelijk veel gebruikt wordt, is de Canny-edge-detector (o.a. [4], [6-7], [13], 
[27]) . Ook in dit onderzoek wordt een vereenvoudigde vorm van deze operator toegepast. Canny [28] 
optimaliseert numeriek de vorm van een 1D-edge-detector onder de criteria van optimale detectie (sig
naaVruis-verhouding) en optimale localisatie van een staprand, aangevuld met de eis van slechts één res
pons per rand. Deze laatste eis komt neer op het onderdrukken van ruis, hetgeen meerdere maxima van de 
gradiënt per rand kan veroorzaken. Het blijkt dat de eerste afgeleide van een Gauss, dG(x,cr)/dx, de ge
vonden optimale vorm zeer goed benadert: 

d x 
- G(x, cr) = -

2 
• G(x, cr). 

dx a 
(3.14) 

Thans [1] beschouwt de bepaling van de gradiënt in de frequentieruimte zonder blurring, maar verwerpt 
deze methode omdat deze versterking van hoge frequenties (ruis) in het gefilterde beeld tot gevolg heeft. 
Als echter in het frequentiedomein met een Gauss-functie vermenigvuldigd wordt (de Canny-operator), 
dan wordt de bandbreedte gelimiteerd met cr als maat. In figuur 3.7 is de werking van de Canny-edge
detector op een ééndimensionale stapfunctie weergeven. 
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Figuur3.7: 
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(a) Illustratie van een ééndimensionale (gesampelde) Canny-operator dG(x,u)ldx met 
u=3. (b), (c): De werking van de Canny-operator op een ééndimensionale stapfunctie, ge
sampled met stappen van 0.1 en met superpositie van Gaussisch witte ruis (Uruis=0.2, 
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CNR=5). Het onderste signaal in (b) en (c) is de betreffende stapfunctie en het bovenste 
signaal geeft de output van de Canny-operator weer voor respectievelijk a=O. I en a=O. 6. 
In figuur (b) zijn meerdere maxima in de output t.g.v. ruis te zien, terwijl in (c) door blur
ring slechts één overheersend maximum zichtbaar is op positie 0. 

De Canny-operator kan uitgebreid worden naar meer dimensies door de afgeleide van een Gauss-functie in 
een richting n als operator te beschouwen [28]. Ideaal gezien zou deze richting n loodrecht op de te de
tecteren rand gericht moeten zijn, maar deze richting is tevoren niet bekend. Canny [28] laat zien dat de 
operator, waarvan de werking loodrecht op een rand gericht is, als volgt goed benaderd kan worden: 

I~~ (8)11 =I V(G®I)I. (3.15) 

Ter plekke van een rand levert deze operator een maximale waarde op. Het rechterlid van vergelijking 
3.15 komt neer op de convolutie van het beeld I(x) met een symmetrische Gauss G(x,cr) (blurring), ge
volgd door de berekening van de absolute waarde van de gradiënt met behulp van vergelijking 3.13. De 
gradiënt in het geblurde beeld wordt in de x-, y- en z-richting (in 3D) benaderd met behulp van central 
dif.ferences. Dit komt neer op de convolutie van het beeld met een kemel [ -1 0 1] in elke dimensie. Het 
gebruik van een Sobel-filter na blurring, zoals toegepast door Leymarie et al. [14], is onnodig, aangezien 
deze filter nogmaals een smoothing-effect heeft. De convolutie van het beeld met de kemel [ -1 0 1] heeft 
daarentegen geen extra blurring tot gevolg. Deze kemel kan immers beschouwd worden als de discrete 
benadering van de afgeleide van een Gauss-functie, waarbij cr nadert tot de limiet van nul. 

In figuur 3.6 (d), (e) en (f) worden voorbeelden gegeven van de toepassing van de 2D-Canny-operator op 
een testbeeld, met verschillende waardes van cr. Het is duidelijk zichtbaar dat bij een hogere waarde van cr 
het aantal foutieve randelementen ten gevolge van ruis afneemt, maar dat de rand van het vierkant uitge
smeerd wordt. De maxima van de gradiëntmagnitude blijven echter grofweg op dezelfde posities, behalve 
op de plaats van de rechte hoeken. Hier vindt vervaging van de structuur door blurring plaats. De waarde 
van cr dient derhalve met zorg gekozen te worden. Canny [28] adviseert een zo klein mogelijke waarde te 
nemen, omdat dan de beste localisatie verkregen wordt. Ruis bij de rand dient echter wel nog voldoende 
onderdrukt te worden. Een belangrijk argument voor een lage waarde van cr is dat de operator dan een 
hogere resolutie heeft, dat wil zeggen dat er minder kans op interferentie met randen in de buurt is. 

Deze interferentie is nader onderzocht in één dimensie door de randen van een blokfunctie te detecteren 
met de Canny-operator, voor verschillende waardes van cr (figuur 3.8). Zodra cr>0.25·R wordt, met R de 
breedte van de blokfunctie, verplaatsen de gedetecteerde posities van de twee randen van de blokfunctie 
zich naar buiten toe als gevolg van interferentie. Voor grote waardes van cr benadert de geblurde blok
functie een Gauss-functie met waarde cr (het maximum ligt in dit geval op x=O.S). De afgeleide van een 
Gaussische functie is maximaal op ±cr van het centrum (zie de stippellijn in figuur 3.8(c) voor dit limiet
geval). De simulatie is ter illustratie herhaald voor het geval van twee blokfuncties die naast elkaar gele
gen zijn (figuur 3.9). De rand ter plekke van x=O interfereert nu met twee randen, waardoor het effect van 
dislocatie teniet wordt gedaan totdat de blokfuncties met elkaar 'versmelten'. Op dat moment is er nauwe
lijks meer sprake van twee afzonderlijke objecten. 

15 



Hoofdstuk3 Theorie actieve modellen 

3 

1. 

5 

2 I ll 

5 
J 1\ J 1\ 

2.5 

1.5 

/ "' V 

""' ~ 
V ~ "' 

2. 

1 

lf \ 
5 

1 

5 / ~ 0. 0. 

0 
) 1\ . ___..--/ t----

-0. 5 -0. 5 
-3 ·2 -1 -3 -2 ·1 

(a) (b) 

0 1'-. 

2 
~ 

~. 
4 

~ 
.().02 

""' \ 
-0. 

-0. 

-0. 6 

~""'· 8 

"" 1 

~~-
2 

~t\.. 
4 

'""" 

-1. -0.08 

1\ 
\ 
\ 

1 

-0.04 

-0. 

-0.06 

·1. 
-0. 

·1. 6 
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 

signa Canny..operator sigma Ganny-operator 

(c) (d) 

Figuur 3.8: Weergave van de interferentie van de te detecteren rand met een rand in de omgeving. De 
onderste functies in figuren (a) en (b) zijn de blokfunctie en het geblurred, geschaald re
plica hiervan (dunne lijn) voor a=O.l (a) en a=J.O (b). De bovenstefuncties zijn de ge
schaalde output-functies van de Canny-operator met wederom a=O.l (a) en a=l.O (b). De 
functies zijn gesampled met ilx=O.OOJ. Figuren (c) en (d) geven de verplaatsing weer van 
de gedetecteerde linkerrandpositie, in werkelijkheid gepositioneerd op x=O, als functie 
van de blurringswaarde a. De stippellijn in (c) geeft de limietwaarde weer voor grote a, 
die a+0.5 nadert (de blokfunctie benadert dan een Gauss-functie). Bij a=0.25 begint de 
gedetecteerde positie significant af te wijken van x=O. 

De conclusie van deze lD-simulaties is dat de waarde van cr niet groter gekozen mag worden dan 0.25 
maal de karakteristieke maat van de kleinste structuur waarvan de randen gedetecteerd moeten worden, 
om een optimale lokalisatie van de randen te bewerkstelligen met de Canny-operator. Dit resultaat is een
voudig te verklaren uit het feit dat de output van de Canny-operator in het geval van een staprand een 
Gauss-functie met waarde cr is. Voor een stapfunctie S(x) met een stapgrootte van L'll op x=O is de output 
immers gelijk aan: 

(3.16) 

Op een afstand van 2cr van de stappositie is de output dan nog slechts 13.5% van het maximum op x=O. De 
beide Gauss-functies in figuur 3.8(a) gaan dus significant met elkaar interfereren zodra 2cr=0.5·R. In het 
geval van twee of drie dimensies is de verplaatsing van de gedetecteerde rand moeilijker te voorspellen 
door krommingen in de rand. 
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Figuur 3.9: Weergave van de interferentie van een te detecteren rand met een rand in de omgeving in 
het geval van twee blokfuncties. De weergave van de functies is analoog aan figuur 3.8; 
a=O.l in (a) en a=0.8 in (b).ln (c) wordt de gedetecteerde randpositie bij x=O uitgezet als 
functie van a. De positie van de rand bij x=O wordt pas foutief gedetecteerd zodra de twee 
blokfuncties met elkaar 'versmelten' (b ). 

De invloed van ruis op de randdetectie is in bovenstaande beschouwing .niet meegenomen. In het geval 
van Gaussisch witte ruis zou als eis genomen kunnen worden, dat de output van de Canny-operator op 
afstand 2cr van een staprand groter moet zijn dan 2crruis,canny· Hierbij is O'ruis,canny de standaarddeviatie van de 
output tengevolge van Gaussisch witte ruis. De invloed van de rand overheerst de ruis dan tot op een af
stand 2cr van de rand. 

Figuur 3.10: Illustratie van het gebruik van een threshold op een gradiëntbeeld. Als gradiëntbeeld is 
figuur 3.6(e) genomen en de threshold is 85% van de maximale gradiëntmagnitude. 

Een threshold, waarmee belangrijke randelementen gescheiden kunnen worden van foutieve randelemen
ten tengevolge van ruis, is in het beschouwde model niet gebruikt. Het verbinden van de overheersende 
randelementen dient impliciet door het globale karakter van het actieve model te geschieden. Het instellen 
van een threshold levert een extra vrijheidsgraad op, waarvoor specifieke voorkennis benodigd is. Andere 
onderzoekers (Ranganath [6], Cohen [7]) combineren de kwaliteit van een goede lokale edge-detector, 
inclusief het gebruik van een threshold, met een globaal actief model om de randelementen met elkaar te 
verbinden. Ter illustratie is in figuur 3.10 het binaire beeld weergegeven na toepassing van een threshold 
op figuur 3.6(e) (de output van Canny-edge-detectie met cr=2 op het testbeeld 3.6(a)). Als threshold is 85% 
van de maximale gradiëntmagnitude genomen. Het is zichtbaar dat de rand op sommige plaatsen onder
broken is, terwijl op andere plekken de staprand meer dan één pixel breed is. Bij een lagere threshold zijn 
ook ruiselementen zichtbaar. 
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3.2 Het actief contourmodel 

3.2.1 Algemene werking van het actief contourmodel 

Een actieve contour, ook wel snake genoemd, is een gladde, meestal gesloten curve die een structuur in 
een 2D-beeld kan lokaliseren. De topologie van het object (de vorm, bijvoorbeeld cirkelvormig) moet van 
tevoren vastliggen en als voorkennis aan het model toegevoegd worden. Oorspronkelijk is het vervorm
baar contourmodel als een interactieve segmentatiemethode ontwikkeld [5], waarbij de gebruiker een be
gincontour als eerste schatting van de rand moet definiëren. Deze begincontour kan door andere mecha
nismen ook automatisch opgesteld worden, waardoor er een hogere mate van automatisering bereikt 
wordt. Voorlopig gaan we uit van een contour die dichtbij de gewenste eindcontour geplaatst is. 

De verschillende stappen om tot een segmentatie te komen met behulp van het actief contourmodel wor
den schematisch weergegeven in figuur 3.11 en gedemonstreerd voor een testbeeld in figuur 3.12. Deze 
onderdelen van het model worden in dit hoofdstuk uiteengezet. 

beeld 

minimalisatie totale energie 

evaluatie segmentatie 

Figuur 3.11: Schematische weergave van een segmentatie met behulp van het actief contourmodel. 
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Figuur 3.12: Demonstratie van een segmentatie met behulp van het actief contourmodeL (a) Beeld
energie na randdetectie met de Canny-operator (a=O. 7) van het originele beeld (d); (b) 
vierkantige begincontour (vergroot), bestaande uit een reeks discrete knooppunten met 
onderlinge afstand h=3; (c) minimalisatie van de interne energie en de beeldenergie van 
de contour om deze in een aantal iteratieslagen naar de rand te laten convergeren (de 
contour is om de twee iteraties afgebeeld); (d) origineel testbeeld (128xl28 pixels, ruis
vrij); (e) uiteindelijk gesegmenteerd object; (j) verschil van beelden (d) en (e) omfoutief 
gesegmenteerde pixels te tonen (witte en zwarte pixels zijn respectievelijk te weinig en te 
veel gesegmenteerde objectpixels). 

Een contour v, die zich in het beeldvlak I(x,y) e ~2 bevindt, kan als volgt worden geparametriseerd: 

v(s) = , 
(

x(s)Î 
y(s) J 

(3.17) 

waarin x en y de coördinaatvariabelen voorstellen en s E [0,1] een parameter is (de genormaliseerde 
booglengte). De vervorming van deze contour tengevolge van een beeld I(x,y) wordt bepaald door de mi
nimalisatie van de volgende energiefunctionaal [5]: 

E(v) = Eint (v) + Ebeeld (v) • (3.18) 

19 



Hoofdstuk 3 Theorie actieve modellen 

met Eint de interne energie van de contour en Ebeeld de beeldenergie. De interne energie wordt gedefinieerd 
door [5] : 

I 

E int (V) = i I w 1 ( s) ·I V s ( s )J
2 

+w 2 ( s) ·I v ss ( s )J
2 
ds . (3.19) 

0 

Deze energie, die is opgebouwd uit twee termen, beschrijft de contour als een fysisch object. Door de eer
ste-orde term w1·1vs(s)l 2

, met Vs de eerste afgeleide van v naars, gedraagt de contour zich als een veer, 
omdat deze term weerstand biedt tegen uitrekken. De weegparameter w1(s) regelt de grootte van deze 
rekterm, die ook welelasticiteits-of continuïteitsterm genoemd wordt. Als w1 op een bepaald knooppunt 
van de contour gelijk aan nul is, dan kan daar een discontinuïteit ontstaan. Een te hoge waarde doet de 
contour onnodig krimpen. De tweede-orde term w2·1Vss(s)l 2

, met Vss de tweede afgeleide van v naars, geeft 
de contour de eigenschappen van een balk, aangezien deze term buigingen tegengaat. De parameter w2(s) 
bepaalt de mate van stugheid. Een lage waarde van w2 laat plaatselijk een scherpe hoek toe, terwijl een 
hoge waarde een grote mate van gladheid aan de contour oplegt. Meestal worden constante, empirisch 
bepaalde waardes voor de weegparameters w1 en w2 genomen [5-9], die afhankelijk van de applicatie kun
nen zijn. Ook in dit onderzoek worden deze voor de gehele contour gelijk gesteld: w1(s)=w1 en w2(s)=w2• 

De absolute waardes ervan zijn punt van nader onderzoek. 

Om een daadwerkelijke segmentatie van het beeld te bewerkstelligen, dient de actieve contour aangetrok
ken te worden door de structuur van belang. Derhalve wordt een beeldenergie Ebeeld afgeleid uit de data, 
die tot de externe energie gerekend wordt. Deze energie kan gezien worden als een potentiaalenergie, 
waarvan de snake de potentiaalputten tracht te vinden. Zo kan de contour aangetrokken worden door lichte 
of donkere lijnen, indien de beeldenergie alleen een functie is van de beeldintensiteit zelf. Als de contour 
naar de randen van een object dient te convergeren, dan is het gebruikelijk om de potentiaal afhankelijk te 
maken van de gradiënt van het beeld. Een rand van een object wordt immers in het algemeen gekenmerkt 
door een verandering van de grijswaarde, waarvan de grootte berekend kan worden met behulp van een 
gradiëntoperator (vergelijking 3.13). De beeldenergie is als volgt gedefinieerd [5-10]: 

met 

I 

Ebeeld (v) =I Ebeeld (v(s))ds • 
0 

(3.20) 

(3.21) 

In vergelijking 3.21 wordt de output van de Canny-edge-detector ter plekke van de knooppunten van de 
contour genomen (zie vergelijking 3.15). Door het kwadraat wordt de invloed van sterke randen vergroot. 
De positieve weegfactor w3 bepaalt de relatieve grootte van de beeldenergie. De potentiaalenergie is per 
definitie negatief, opdat een maximum van de gradiëntmagnitude overeenkomt met een minimum van de 
potentiaalenergie. Het is ook mogelijk om de beeldenergie op te bouwen uit een gewogen combinatie van 
informatiebronnen, zoals de som van de beeldintensiteit en de gradiënt. 

De werking van het vervormbare contourmodel berust op de minimalisatie van de totaalenergie E van de 
contour (vergelijking 3.18), waardoor er een evenwicht ontstaat tussen interne krachten en beeldkrachten. 
Voor een juiste segmentatie dient de beeldenergie te overheersen. De interne krachten zorgen voor een 
inherente, globale gladheid en verbinding van de contour, waardoor het zich gedraagt als een fysisch ob
ject. Door het globale karakter hiervan kunnen onregelmatigheden in de rand overbrugd worden. De ver
houding van w1 en w2 enerzijds en w3 anderzijds bepaalt de relatieve belangrijkheid van de interne energie 
en de potentiaalenergie. Voorkennis omtrent de objectvorm of de mate van ruis is te verwerken in de 
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waardes van deze weegfactoren. Als bijvoorbeeld bekend is dat het object glad is en dus geen grote 
krommingen bevat, dan ligt een hoge waarde van de buigingsparameter w2 voor de hand. 

Een andere manier om voorkennis voor de segmentatie te benutten is de toevoeging ervan aan de externe 
energie. Een onderzoek, waarbij voorkennis aan het energieveld is toegevoegd, is dat van Thans [1]. Hier
bij wordt gebruik gemaakt van het feit dat bloedvaten in een 2D-plak ongeveer cirkelvormig zijn. Boven
dien wordt hierbij het potentiaalveld verkregen uit zowel data van een T1- als die van een Tz-gewogen 
MR-scan. Het is ook mogelijk om een zekere mate van interactie met de gebruiker via de externe energie
definitie toe te staan. Bij het oorspronkelijk ontwerp van Kass et al. [5] kunnen punten geïnitialiseerd 
worden die de snake aantrekken of afstoten door de implementatie van een extra potentiaal. Een energie
functionaal is derhalve een flexibel mechanisme voor het beschikbaar stellen van nuttige informatie voor 
een segmentatie. 

3.2.2 Energieminimalisatie van de actieve contour 

De manier van energieminimalisatie van de actieve contour is een belangrijk probleem van het model. Met 
behulp van een iteratieve procedure wordt een dusdanige configuratie gezocht, dat de som van de interne 
en externe energie geminimaliseerd is. Het model wordt actief genoemd, omdat het voortdurend de ener
giefunctionaal blijft minimaliseren en derhalve dynamisch gedrag vertoont. Vanwege de manier waarop de 
contouren bewegen en vervormen, worden ze ook snakes genoemd [5]. Het feit, dat de contour beschouwd 
wordt als een fysisch object met een globale gladheid, maakt de energieminimalisatie gecompliceerd. Een 
verplaatsing van één knooppunt van de snake ten gevolge van de aantrekkingskracht van een gradiënt, 
kan gevolgen hebben voor de vervorming van de gehele contour. Immers, door het globale karakter van de 
interne energie is die impuls merkbaar in de gehele snake. Indien de gladheid alleen lokaal bekeken wordt, 
zoals in Geiger et al. [11] en Thans [1], kan een eenvoudiger en sneller algoritme volstaan. Het greedy 
algoritme, dat hierna ook beschouwd wordt, is hier ook een voorbeeld van. Een ander probleem is dat er 
zich normaliter meerdere lokale oplossingen in een beeld bevinden, naast het gezochte globale minimum. 
Een voorbeeld hiervan is dat de contour plaatselijk blijft steken bij een hoge gradiënt tengevolge van ruis. 
Een ander probleem is het feit dat er discrete benaderingen gemaakt moeten worden van de contour, de 
energie en afgeleiden in het beeld. Tenslotte dient er een stopcriterium geformuleerd te worden om con
vergentie te detecteren. 

Bij de introductie van het snake-model werd de energiefunctionaal geminimaliseerd met behulp van varia
tierekening met behulp van de vergelijking van Euler-Lagrange [5]. Deze procedure heeft in de literatuur 
veel navolging gekend (zie o.a. [6-8] en [12-14]). Omdat deze methode enige nadelen heeft, zijn er later 
alternatieve minimalisatieprocedures voorgesteld. Deze zijn bijvoorbeeld gebaseerd op dynamisch pro
grammeren (Amini et al. [15]) of zijn een vereenvoudiging hiervan (Williams et al. [10]). Hierbij wordt 
naar een globaal energieminimum gezocht door de variatie van discrete knooppuntposities. Ook is er een 
aanzet gedaan om neurale netwerken in te zetten om de energiefunctionaal te minimaliseren (Tsai et al. 
[9], Zhu et al. 16]). Om de rekentijd te verkorten, is een parallelle implementatie van de architectuur hier
bij noodzakelijk. Neurale netwerken zijn daarom verder niet in beschouwing genomen. 

In deze sectie worden de voornaamste methoden, te weten variatierekening met behulp van de Euler
vergelijking, dynamisch programmeren en het greedy algoritme, nader bekeken. De voor- en nadelen van 
de verschillende procedures worden hierbij uiteengezet. 
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• Variatierekening met behulp van de vergelijking van Euler-Lagrange 

Een noodzakelijke conditie voor het bereiken van een minimum is dat de energiefunctionaal E van verge
lijking 3.18 voldoet aan de vergelijking van Buler-Lagrange (zie [17] voor een mathematische uiteenzet
ting). Indien v een lokaal minimum voorstelt, dan luidt deze vergelijking inclusief de randvoorwaarden 
van een gesloten contour [5], [7], [14-16]: 

a az 
- -(w1 (s) · vJ+ -

2 
(w 2 (s) · vsJ+ V'Ebeeld(v) = 0 as as 

v(O) = v(l) (3.22) 

V
5
(0) = V

5
(1) 

De termen V5 en Vss geven hierin respectievelijk 1e en 2e partiële afgeleiden naars weer. Er bestaan meestal 
vele lokale minima van E in een beeld. Aangezien we geïnteresseerd zijn in een bepaalde rand in een be
perkt gebied, gaan we uit van een eerste schatting v0 van de curve. Vergelijking 3.22 krijgt een dynamisch 
karakter door een tijdafhankelijkheid v1 te introduceren, met V1 de afgeleide van v naar de tijd. Inclusief 
begin- en randvoorwaarden gaat deze vergelijking dan over in: 

a az 
V 1 --(w 1 (s) · vJ+ - 2 (w 2 (s) · V 5J+ V'Ebeeld(v) = 0 as as 
v(O,s)=v 0 (s) (3.23) 

v(t,O) = v(t,l) 

V s (t,O) =V s (t,l) 

Een oplossing van het statische probleem wordt gevonden zodra v(t,s) stabiliseert, dat wil zeggen zodra Vt 
naar nul gaat. Vergelijking 3.23 gaat dan over in 3.22 en er is een lokaal minimum gevonden. 

Het is mogelijk om ook een tweede afgeleide naar de tijd Vu te introduceren (Ranganath [6], Leymarie et 
al. [14]), waardoor het een dynamisch systeem van de tweede orde wordt. Een viscositeitsfactor y weegt 
dan de eerste en een massadichtheid J..l de tweede afgeleide. Hiermee wordt het dynamisch gedrag op vol
ledig fysische wijze gemqdelleerd. Potentiële energie (EbeeJd) wordt omgezet in kinetische energie ()..l"Vu), 
die vervolgens wordt gedissipeerd door een wrijvingsterm y·v1• Uiteindelijk treedt er minimalisatie van de 
totale energie op. Om vibraties te voorkomen, dient de waarde van J..l wel zodanig gekozen te worden, dat 
het systeem kritisch gedempt is [4]. Bij een eerste-orde systeem worden deze vibraties geëlimineerd, maar 
is de contour gevoeliger voor onregelmatigheden van de externe krachten tengevolge van ruis [4]. De 
contour heeft dan minder 'geheugen' met betrekking tot de voorgeschiedenis, waardoor de invloed van de 
beeldkrachten groter wordt. De introductie van de tweede afgeleide heeft enkele nadelen: er wordt een 
extra parameter geïntroduceerd, geheugenbeslag en rekentijd nemen toe en tenslotte wordt het toevoegen 
of verwijderen van knooppunten tijdens het proces minder flexibel. Bij gebruik van een zogenaamde bal
lonkracht (zie sectie 3.2.5), is de introductie van een massa in elk geval overbodig [22]. Vanwege deze 
redenen is in dit onderzoek de tijdafhankelijkheid beperkt tot de eerste afgeleide. 

De actieve contour dient in zowel het plaats- als het tijddomein gediscretiseerd te worden. Spatiële discre
tisatie wordt tot stand gebracht door de curve v te samplen met N knooppunten met een onderlinge, equi
distante afstand h. De parameter s gaat hierbij over in een discrete verzameling: s E { 1 ,2, .. ,i, .. ,N}. De tijd
discretisatie wordt geïmplementeerd door een regelmatige tijdstap ~t te introduceren: t E { 0, ~t, 2~t, .... }. 
Bij de discretisatie van vergelijking 3.23 kan gekozen worden tussen klassieke methoden als de eindige-
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verschillen- en eindige-elementenmethode. Vanwege de eenvoud van de eindige-verschillen-methode en 
de aangetoonde toepasbaarheid ervan in 2D [5-12], [14-16], wordt hier voor deze discretisatiemethode 
gekozen. (Bij uitbreiding van het model naar 3D wordt de eindige-elementenmethode in de literatuur aan
geraden [13]). De partiële afgeleide naar de tijd kan als volgt discreet benaderd worden: 

v[t]- v[t -1] 
vt :::::: . 

~t 
(3.24) 

Hierin stellen v[t] en v[t-1] de contour op respectievelijk tijdstip t en t-ilt voor. Spatiële discretisatie van 
de vergelijking van Euler (3.22) levert op: 

[ 

W 1 i ( ) W 1 i+l ( )J 
~vi-vi-l -~ vi+I -vi + 

[ w~;~• (v,~2 -2v,~, +v,)-2 ::·' (v,~1 -2v, +v,.,)+ w~;"' (v'"' -2v,,1 +v,)J (3.25) 

-f. = 0 
I 

Hierin geeft i een knooppunt weer, wi.i en w2.i de weegfactoren van dit knooppunt en h de gemiddelde 
afstand tussen de knooppunten. De spanningsterm vs(s) is hierin benaderd met behulp van eerste-orde 
forward dif.ferences (O(h)) en de buigingsterm Vss(s) met tweede-orde central dif.ferences (O(h2

)). De ex
terne beeldkrachten van een knooppunt in x- en y-richting, fi = (fx,h fy.i, worden berekend met de plaatse
lijke afgeleiden van de beeldenergie, benaderd met central dif.ferences: 

f - ()Ebeeid(vJ- II[E ( 1 ) E ( -1 )] 
x i - -:-, - 72 beeld X i + ' Y i + beeld X i ' Y i . ox 

f _ ()Ebeeld(vi) _ 1/[E ( 1) E ( 1)] 
y,i- {)y -/2 beeld Xi,yi + + beeld Xi,yi-

(3.26) 

Het beeld zelf bestaat uit discrete punten en dus ook het potentiaalveld. De knooppunten van de contour 
kunnen zich echter tussen deze discrete waardes bevinden, op subpixelniveau. Om de externe krachten in 
x- en y-richting van een knooppunt uit te rekenen, dient er eerst een bilineaire interpolatie plaats te vinden 
[39]. Zodoende wordt de kracht op een knooppunt een gewogen waarde van de virtuele krachten van de 
vier dichtstbijzijnde punten in het potentiaalveld, berekend volgens vergelijking 3.26. 

Vergelijking 3.25 kan opgesplitst worden in twee onafhankelijke vergelijkingen voor de x- en y- coördi
naat. Deze moet vervolgens in matrix-vorm geschreven worden met behulp van een ordening van de ver
schillende termen. Zo wordt de zogenaamde stif.fness matrix A verkregen, die alle interne krachten van de 
contour bevat. Dit is een bandgelimiteerde, pentadiagonale matrix van de grootte NxN. De invulling van 
de stiffness matrix is afhankelijk van de discretisatie van de afgeleiden in vergelijking 3.22. Het is wense
lijk dat deze matrix zo compact mogelijk is (zoveel mogelijk bandgelimiteerd) om de rekentijd te minima
liseren. Bovendien dient de matrix symmetrisch te zijn, opdat de spanning op een bepaald knooppunt ge
lijk verdeeld wordt over de knooppunten aan beide kanten. Dit is de reden dat de eerste afgeleide in ver
gelijking 3.22 benaderd is metforward dif.ferences in plaats van het meer gebruikelijke central dif.ferences, 
hetgeen een O(h2)-benadering is. In dit onderzoek worden de weegfactoren w1 en w2 constant genomen 
over de gehele contour (w 1 (s)=w~> w2(s)=w2). De knooppunten worden bovendien na elke iteratieslag 

23 



Hoofdstuk] Theorie actieve modellen 

equidistant verdeeld over de contour met onderlinge afstand h. De stiffness matrix A krijgt met deze ver
eenvoudigingen de volgende vorm [14]: 

c b a 0 a b 

b c b a a 

a b c b a r=w2 /h' a b c b a 0 
met b =-4w 2 /h

4 
-w 1/h

2 
• A= (3.27) 

0 
c=6w 2 /h 4 +2w)h 2 

a b c b a 

a a b c b 

b a 0 a b c ) 

Door de discrete benaderingen van zowel tijd (vergelijking 3.24) als plaats (vergelijking 3.25) in de ver-
gelijking van Euler te substitueren, worden de volgende twee onafhankelijke vergelijkingen verkregen: 

(I+ Llt ·A)· x[t] = x[t -1]- Llt · fx (x[t -1],y[t -1]) 

(I+ ilt ·A)· y[t] = y[t -1]- ilt · fy (x[t -1],y[t -1]) 
(3.28) 

I is hierin de NxN-eenheidsmatrix. Vergelijking 3.28 kan opgelost worden met behulp van de berekening 
van de inverse van een matrix ([5-7], [13-16]): 

x[t] =(I+ ilt · Ar1 (x[t -1]- ilt ·fx (x[t -1],y[t -1])) 

y[t] =(I+ ilt · A)-1 (y[t -1]- ilt · fy (x[t -1], y[t -1])) 
(3.29) 

De matrix (l+~t·A) is, zoals reeds gezegd, een pentadiagonale, bandgelimiteerde matrix. Voor een derge
lijke sparse matrix bestaan standaardmethoden om de inverse uit te rekenen, zoals de toegepaste LU
decompositie [5, 18]. Deze methode berekent in O(N) stappen de inverse. Omdat na elke iteratieslag de 
contour opnieuw gesampled wordt, waarbij eventueel knooppunten worden toegevoegd of verwijderd, 
dient de stiffness matrix telkens opnieuw opgesteld te worden. Het berekenen van de inverse is de meest 
tijdrovende procedure van de energieminimalisatie. 

De gebruikte methode is impliciet met betrekking tot de interne krachten, die gegeven worden door de 
matrix A. De afgeleide naar de tijd wordt immers genomen op het tijdstipt en niet op t-~t, zoals te zien is 
in vergelijking 3.28. Een impliciete methode heeft het voordeel van ongeconditioneerde numerieke stabi
liteit [14]. Bovendien kan door deze impliciete formulering een kracht in de vorm van een deltapiek in een 
enkele O(N) iteratie door de gehele lengte van de contour propageren [5]. Zodoende wordt de contour 
'stijver' dan bij een expliciete formulering. De externe krachten, bepaald op tijdstip t-~t, worden echter 
constant verondersteld tijdens een tijdstap. Met betrekking tot de externe krachten is de methode derhalve 
expliciet [5]. Als de beeldkrachten groot worden, dan vereisen de expliciete Euler stappen een kleine tijd
stap ~t [5, 7]. Immers, als ~H(v1- 1 ) in vergelijking 3.29 te groot wordt, dan kan een knooppunt over het 
gewenste minimum heenstappen en niet terugkomen, of grote oscillaties veroorzaken [7]. Als ~t·f(v1- 1 ) 
daarentegen te klein is, dan zullen de interne krachten overheersen of zal de contour slechts langzaam 
convergeren. De tijdstap dient dus zorgvuldig gekozen te worden en is afhankelijk van de applicatie. Bo
vendien geldt een optimale tijdstap vaak niet voor de gehele contour, maar varieert deze als functie van de 
plaats op de contour. Cohen [7] stelt daarom voor de externe kracht als volgt te normaliseren: 
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(3.30) 

Hierin is k een normeringsparameter. Indien ~t·k iets kleiner dan één is, dan zal de stapgrootte noch te 
groot, noch te klein zijn. Een nadeel van de krachtnormalisatie is dat kleine en grote gradiënten dezelfde 
aantrekkingskracht hebben op de curve. Zodra het model echter convergeert naar de werkelijke globale 
rand van het object, dienen interne krachten ervoor te zorgen dat lokale randpunten tengevolge van ruis 
geen rol meer spelen. Mclnerney et al. [4] normeert de externe krachten eveneens vanwege deze betere 
numerieke stabiliteit. De absolute waarde van het potentiaalveld is dus niet meer van belang en dus heeft 
de parameter w3 ook geen invloed meer op het gedrag van de contour (vergelijking 3.21). Indien k als 
volgt wordt gedefinieerd: 

1 
k=w ·-

3 ~t, 
(3.31) 

dan bepaalt w3 de grootte van de externe krachten. De tijdstap kan constant genomen worden (M=1). Deze 
heeft immers alleen nog invloed op de interne krachten, die reeds bepaald worden door w1 en w2• De pa
rameter w3 dient ongeveer gelijk aan één te zijn, opdat de verplaatsing per iteratieslag ongeveer één pixel
afstand is. Convergentie vindt dan relatief snel plaats zonder dat de contour over minima heen stapt. Een 
nadeel van krachtnormering is dat een knooppunt zal blijven oscilleren tussen twee pixelposities rond een 
minimum, ook al is de werkelijke kracht minimaal. Daarom kan het nodig zijn om de contour uiteindelijk 
te laten relaxeren. Dat wil zeggen dat na eerste convergentie een dusdanig kleine waarde van w3 genomen 
wordt, dat de contour alleen nog op subpixelniveau beweegt en uiteindelijk opnieuw convergeert op deze 
schaal. De verkregen nauwkeurigheid is dan wel voldoende. 

De iteratieprocedure dient gestopt te worden zodra er convergentie gedetecteerd wordt. Het criterium hier
voor is normaliter dat de energieverandering van de contour kleiner dan een bepaalde grenswaarde blijft, 

d.w.z.1~1 < E. De waarde van de parameterE is afhankelijk van de structuur die gesegmenteerd wordt. In 

dit onderzoek wordt een alternatief stopcriterium genomen. Zodra de gemiddelde beeldenergie per knoop
punt gedurende Q iteratieslagen niet meer daalt, wordt verondersteld dat er convergentie is opgetreden. 
Als Q groot genoeg genomen wordt (bijvoorbeeld Q=10), is dit criterium niet beeldafhankelijk 

• Dynamisch programmeren 

Amini et al. [15] heeft een alternatieve procedure ontwikkeld voor energieminimalisatie, omdat variatiere
kening met behulp van de vergelijking van Buler-Lagrange enkele nadelen met zich meebrengt. Deze na
delen staan hieronder opgesomd. 

• Een optimale oplossing is niet gegarandeerd met deze formulering. Omdat het externe krachtveld 
normaliter niet convex is (er bestaan meerdere lokale minima), kan het bestaan van een unieke oplos
sing niet gegarandeerd worden. Daarnaast is de vergelijking van Buler-Lagrange weliswaar een nood
zakelijke voorwaarde voor een lokaal minimum, maar geen voldoende voorwaarde [15]. 

• Als er bepaalde voorwaarden aan de oplossing gesteld worden, dan kunnen die alleen toegevoegd 
worden aan de energiefunctionaal. Differentieerbaarheid van de voorwaarden is bij Buler
variatierekening een noodzaak. Harde voorwaarden, dat wil zeggen vereisten waaraan de oplossing 
altijd moet voldoen, kunnen in deze formulering niet gesteld worden [10, 15, 16]. Denk hierbij bij
voorbeeld aan de vereiste van een minimale afstand tussen knooppunten. 
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• Er bestaat de noodzaak om de afgeleide van de gradiënt te bepalen uit discrete beelddata. Het benade
ren van hogere afgeleiden uit discrete data kan leiden tot numerieke instabiliteiten in verband met het 
versterken van hoogfrequente ruis [15,16]. Het gebruik van een laagdoorlaatfilter (blurren van het 
beeld) kan daarom noodzakelijk zijn. Door het normeren van de beeldkracht treden numerieke insta
biliteiten echter minder snel op. 

Amini et al. [15] gebruikt daarom een algoritme gebaseerd op zogenaamd tijdvertraagd dynamisch pro
grammeren. De energie van een contour, geplaatst op N discrete punten van het beeld, wordt hiertoe als 
volgt gediscretiseerd: 

N-1 

E = IEim (vJ + Ebeetd(vi) • (3.32) 
i=O 

waarin de beeldenergie Ebeetd(vï) gedefinieerd wordt door vergelijking 3.21 en de interne energie Eim(vi) als 
volgt benaderd wordt: 

(3.33) 

Vervolgens worden de beste randpunten geselecteerd door te zoeken in de omgeving van elk knooppunt i 
van de begincontour. Hierbij worden per knooppunt M-1 naastliggende pixels in beschouwing genomen 
als kandidaat voor de nieuwe knooppuntpositie. Er zijn in totaal N knooppunten met elk M mogelijke 
posities waarmee een eindige verzameling van mogelijke contouren gevormd kan worden. De contour met 
de laagste energie is de optimale contour voor elke iteratie. De minimalisatie van de energie wordt be
schouwd als een discreet beslissingsproces, bestaande uit meerdere stadia. Hierbij wordt er rekening ge
houden dat de verplaatsing van een bepaald contourpunt middels de globale interne energie gevolgen heeft 
voor de optimale positie van andere knooppunten. Dit is het voornaamste verschil met het algoritme van 
Thans [1], dat ook dynamisch genoemd wordt. Het proces stopt zodra geen lagere energie meer gevonden 
wordt. Zie Amini et al. [15] voor een verdere uitwerking. 

Deze variatieprocedure biedt enige voordelen. De methode is numeriek stabiel en er hoeven geen hoge 
afgeleiden discreet benaderd te worden. Omdat de energie monotoon daalt, is een optimale oplossing in 
een eindig aantal stappen bovendien gegarandeerd. Harde voorwaarden kunnen nu ook toegevoegd wor
den en er wordt gebruik gemaakt van het discrete karakter van de data. Echter, een belangrijke beperking 
van dynamisch programmeren is de lange rekentijd en grote geheugenruimte vanwege de intensieve, ge
compliceerde berekening. Indien er N knooppunten op de contour gedefinieerd zijn en de omgeving van 
elk knooppunt bestaat uit M pixels, dan is de vereiste rekentijd O(NM3

) en het vereiste geheugen O(NM2
) 

[15]. Voor N=50 en M=9, isde rekentijd een factor 50 keer zo lang als in het geval van variatierekening 
met behulp van de vergelijking van Buler-Lagrange (O(N) rekentijd), maar zijn de resultaten vergelijkbaar 
[10]. Bij uitbreiding van het actief contourmodel naar drie dimensies, is dynamisch programmeren daarom 
niet realistisch. Het aantal knooppunten neemt dan immers kwadratisch toe en de omgeving per knooppunt 
(M) neemt toe van 9 tot 27 beeldpunten. De toename in rekentijd bij de overstap van 2D naar 3D is dan 
een factor 0(10\ Om deze reden is energieminimalisatie met behulp van dynamisch programmeren ver
der niet in beschouwing genomen. 
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• Het greedy algoritme 

Om de rekentijd bij dynamisch programmeren te verkorten, stelt Williams et al. [10] voor om de energie
functionaal te minimaliseren met behulp van het zogenaamd greedy (gierig) algoritme. Deze procedure is 
equivalent aan dynamisch programmeren, maar de interne energie op een bepaalde locatie wordt alleen 
berekend met gebruik van het betreffende knooppunt en zijn naastliggende knooppunten. Dus bij het bere
kenen van de lokale interne krachten wordt niet de gehele, globale informatie van de contour in rekening 
gebracht. Een lokale minimalisatie van de energie hoeft echter niet per definitie een globale minimalisatie 
te bewerkstelligen en dus is een globale oplossing niet gegarandeerd. Deze 'gierige' strategie heeft een 
reductie van rekentijd tot gevolg van O(NM3

) tot O(NM). De rekentijd is in dezelfde orde van grootte als 
bij variatierekening met behulp van de vergelijking van Euler indien N=50, M=9 [10]. Een kracht in de 
vorm van een deltapiek zal nu echter in O(N2

) iteraties door de gehele lengte van de contour propageren in 
plaats van in één iteratie voor een (semi-)impliciete implementatie van variatierekening [5]. 

In het kort werkt het greedy algoritme als volgt. De energiefunctionaal van de positie van een knooppunt 
vi en zijn naastliggende pixels (maximaal 8 in 2D) wordt berekend met behulp van vergelijkingen 3.20, 
3.21 en 3.33. De locatie met de laagste energie wordt als nieuwe positie van vi gedefinieerd. Bij de bere
kening van de interne energie wordt rekening gehouden met de nieuwe positie van vi-~> terwijl het knoop
punt vi+I nog niet verplaatst is. Deze procedure wordt achtereenvolgens op elk knooppunt van de contour 
toegepast, totdat convergentie wordt gedetecteerd. In figuur 3.13 is het principe schematisch weergegeven. 

Figuur 3.13: Schematische weergave van een knooppunt V; en diens naastliggende knooppunten. De 
pijlen tonen de mogelijke verplaatsingsrichtingen van het knooppunt naar naastliggende 
pixels. Voor elke verplaatsing wordt de bijbehorende energie berekend. De positie die de 
laagste energie oplevert, wordt als nieuwe knooppuntpositie genomen. 

Een beperking hierbij is dat voor de afstand h tussen knooppunten moet gelden: h>> 1. Als h ongeveer 
gelijk aan één is, kan de interne energie van een knooppunt bij positievariatie gaan domineren, doordat er 
dan een relatief grote spreiding van mogelijke hoeken en afstanden tussen knooppunten is. Om de krom
mingen in de rand goed te beschrijven, dient h echter niet groter dan drie pixelafmetingen te zijn. Een 
ander probleem is dat het knooppunt vi de neiging heeft de afstand tot vi-l te verkleinen, vanwege de for
mulering van de elasticiteitsterm in vergelijking 3.33. Derhalve hanteert Williams et al. [10] een alterna
tieve formulering van de eerste-ordeterm, waarbij een gemiddelde afstand d tussen de knooppunten gepre
fereerd wordt boven minimalisatie van deze afstand. 

Het greedy algoritme is veelvuldig toegepast voor actieve oppervlakken in 3D [19, 20, 21]. Het biedt het 
voordeel van een geringe rekentijd, hetgeen wenselijk is in 3D vanwege de toename van het aantal varia
belen. Ook kan het greedy algoritme flexibel gebruikt worden, indien een lokaal georiënteerde representa
tie van het oppervlak in plaats van een globale parametrisatie gehanteerd wordt. Het biedt een inherente 
continuïteit van de contour, maar wel op lokaal niveau. 
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3.2.3 Blurring en het actief contourmodel 

Er kan een drietal redenen gegeven worden waarom blurring met een Gauss-functie nuttig is bij gebruik 
van een actief model. 

• Onderdrukken van ruis of kleine structuren 

Zoals eerder vermeld komt blurren neer op het toepassen van een laagdoorlaatfilter op het beeld, waardoor 
ruis onderdrukt wordt. Ook kleine, interne structuren die niet van belang zijn kunnen zo uitgemiddeld 
worden. Dit is een nuttig neveneffect van het gebruik van blurring bij het actief contourmodeL 

• V ergroten van het invloedsgebied van een rand 

Smoothen met een Gauss wordt ten eerste gebruikt om de spreiding van de potentiaalfunctie van het beeld 
te vergroten. In het geval van een scherpe overgang van een object naar de achtergrond is slechts een 
smalle band rondom de rand van het object ongelijk aan nul. De snake dient dan erg dichtbij deze rand 
geplaatst te worden om de beeldkrachten in werking te laten treden. Door het beeld te convolueren met 
een Gaussische kemel wordt het invloedsgebied van de beeldenergie vergroot (o.a. [4-7], [13], [23]). Hoe 
hoger de mate van blurring, hoe breder de potentiaalput van een rand. Dit effect van randverbreding is 
zichtbaar in figuur 3.6 (d), (e) en (f). In het geval van een ééndimensionale stapfunctie reikt deze invloeds
afstand tot ongeveer 2cr van de staprand, omdat daar de output van de Canny-operator nog 13.5 % van het 
maximum is (vergelijking 3.16). Voorwaarde hierbij is dat de waarde van cr dusdanig groot is, dat de in
vloed van ruis grotendeels opgeheven is. Overigens hoeven niet alle knooppunten van de contour vrij te 
zijn van ruisafhankelijkheid, omdat de interne krachten deze invloed tot in zekere mate beperken. Indien 
één bepaald knooppunt ten gevolge van ruis de neiging heeft een verkeerde richting op te bewegen, zullen 
de naastliggende knooppunten, waarvan de positie ruisvrij is, deze alsnog de goede richting op dwingen. 

• Randdetectie met behulp van de Canny-edge-operator 

In sectie 3.1.3 is de werking van de Canny-edge-operator uiteengezet, hetgeen neerkomt op de bepaling 
van de gradiëntmagnitude in een geblurred beeld. De waarde cr dient zo klein mogelijk gekozen te worden 
om de gedetecteerde randpositie te optimaliseren, maar wel zo groot dat ruis voldoende onderdrukt wordt. 
Deze eis strookt niet met de wens van een groot aantrekkingsgebied van de rand, waarvoor een hoge 
waarde van cr gewenst is. Er is derhalve een compromis vereist tussen nauwkeurigheid en robuustheid. 

Een mogelijke oplossing hiervoor luidt, dat er eerst randdetectie wordt uitgevoerd met een kleine waarde 
van cr, waarna alleen die randpunten boven een bepaalde threshold in beschouwing genomen worden. Ver
volgens kunnen deze binaire randpunten alsnog geblurred worden om het aantrekkingsgebied te vergroten 
[6, 7]. Knooppunten kunnen ook tot deze binaire randpunten aangetrokken worden door gebruik te maken 
van een zogenaamd afstandsbeeld (distance mapping) [13]. Dit beeld wordt verkregen door voor elk 
beeldpunt de afstand tot het dichtstbijzijnde randpunt te berekenen. De beeldenergie kan dan afhankelijk 
van dit afstandsbeeld gemaakt worden. Het actief model wordt vervolgens ingezet om een globale verbin
ding van randelementen te verkrijgen. Het gebruik van een threshold bij randdetectie is in dit onderzoek 
niet bekeken, o.a. omdat dit extra voorkennis vereist. 

Een andere mogelijkheid is om het energieveld op te bouwen uit de som van de output van de Canny
operator met een lage waarde van cr (bijv. cr=O.?) en die met een hogere waarde (bijv. cr=4). De lage waar-
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de zorgt voor een precieze lokalisatie van de randen, terwijl de hogere waarde zorgt voor een vergroting 
van het aantrekkingsgebied. Het verschil tussen de waardes van cr mag echter niet te groot zijn, omdat er 
twee verschillende maxima in het beeld zullen ontstaan door verplaatsing van de rand bij hoge mate van 
blurring. Als de verplaatsing gering is, zal elke breed uitgesmeerde rand één maximum bevatten. 

Andere oplossingen zijn het gebruik van een schaalmodel of ballonkracht, waarop later ingegaan wordt. 

3.2.4 Voor- en nadelen van het actief contourmodel 

Aangezien het actief contourmodel reeds het onderwerp van vele onderzoeken is geweest, zijn de voor- en 
nadelen van een dergelijk model ook breed uiteengezet. De beperkingen van verschillende algoritmes voor 
energieminimalisatie zijn reeds in sectie 3.2.2 aan bod gekomen. In tabel 3.1 worden de voordelen en be
perkingen van het actief contourmodel samengevat, zoals die door verschillende literatuurbronnen ver
meld worden. Enkele hiervan zijn reeds eerder aan bod gekomen, maar worden voor de overzichtelijkheid 
herhaald. 

In verschillende onderzoeken wordt getracht om de beperkingen van klassieke actieve contourmodellen te 
verhelpen. Mclnerney et al. [22] presenteert bijvoorbeeld topologically adaptable snakes voor beeldseg
mentatie. Deze zogenaamde T -snakes kunnen complexere objecten segmenteren dan klassieke snakes en 
kunnen bovendien van topologie veranderen. Dat wil zeggen dat contouren, indien nodig, kunnen splitsen 
of samengaan. Dit is verder niet beschouwd in deze studie. 

Ten aanzien van de neiging tot krimpen van de contour en het ophopen van knooppunten, zijn ook meer of 
minder dekkende oplossingen aangedragen. In het geval van dynamisch programmeren kan er een harde 
voorwaarde aan de onderlinge knoopafstand gesteld worden [9]. Williams et al. gebruiken bij het greedy 
algoritme een alternatieve formulering van de elasticiteitsterm, waarbij een gemiddelde onderlinge knoop
afstand geprefereerd wordt. Bij variatierekening met behulp van de Buler-Lagrange-vergelijking zou 
krimpen tegengegaan kunnen worden door de elasticiteitsparameter w1 afhankelijk van de plaatselijke 
onderlinge knoopafstand te maken, bijvoorbeeld als volgt [14, 22]: 

w I = h ( s) - L( s) , (3.34) 

waarbij L(s) de zogenaamde natuurlijke booglengte is (de gewenste knoopafstand). Een nadeel hiervan is 
dat bij een negatieve waarde van w1 de stiffness matrix A niet meer gegarandeerd positief definitief is [18] 
en dat het lineaire systeem (vergelijking 3.29) instabiel wordt [14]. Bovendien kost het gebruik van een 
spatieel variërende waarde van w1 meer rekentijd dan bij een constante waarde. Het ophopen van knoop
punten kan tamelijk eenvoudig opgelost worden door de contour opnieuw spatieel te samplen na enkele 
iteratieslagen. Dit wil zeggen dat de knooppunten opnieuw equidistant over de contour verdeeld worden, 
terwijl de positie van de contour gelijk blijft. Omdat w1 nu constant gehouden kan worden, worden de 
berekeningen minder intensief, terwijl wel het gewenste resultaat van een snake met equidistant verdeelde 
knooppunten bewerkstelligd wordt [14]. Van deze laatste methode wordt ook in dit onderzoek gebruik 
gemaakt. De verwachting is dat de neiging tot krimpen van de contour binnen de perken blijft als de exter
ne beeldkrachten overheersen in het model. 

29 



Hoofdstuk 3 Theorie actieve modellen 

Tabel3.1 Voor- en nadelen van het actief contourmodel met vermelding van literatuurbronnen. 

Voordelen Nadelen 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Het energieveld is een flexibel mechanisme om • 
informatie over de te detecteren rand aan te bie
den, gebaseerd op voorkennis of beeldkenmer
ken. Zo kan anatomische kennis aan het model 
toegevoegd worden [3, 6, 33]. 
Er kunnen voorwaarden gesteld worden aan de 
verhouding van interne (gladheid) en externe 
krachten (de verhouding van de curve tot de 
data) om een optimale oplossing te verkrijgen 
[12]. • 
Het model werkt globaal. Het is relatief onge
voelig voor ruis en oneffenheden in de rand 
door de integratie over de gehele contour. Er is 
dus sprake van een inherente gladheid en ver-
binding [3, 12, 33]. • 
De lokale informatie van een (3D) edge-detector 
kan gecombineerd worden met een globaal ac
tief contourmodeL Het verbinden van randele
menten is een deel van het model i.p.v. een af
zonderlijk probleem. Ook gaten tussen de rand
elementen kunnen overbrugd worden. Als de • 
begincontour goed geplaatst is, doen interne 
structuren van het object niet ter zake, omdat de 
contour het gehele object kan omspannen [6, • 
13, 10]. 
De actieve contour wordt gemodelleerd als een 
curve en blijft een curve gedurende het iteratie
proces. Eigenschappen als lengte, buiging en • 
verhouding met de beelddata kunnen derhalve 
geëvalueerd of opgelegd worden als een expli
ciet deel van het algoritme [10, 12]. 
Een compacte, analytische representatie van de 
vorm van het object wordt automatisch aange- • 
maakt, waardoor geometrische eigenschappen 
als lengte en kromming bepaald kunnen worden 
[3, 12, 33]. 
Intuïtieve interactiemechanismen worden on
dersteund [5, 33]. 
In tijdafhankelijke, opeenvolgende beelden 
kunnen contouren makkelijk gevolgd worden, 
mits de tijdsstap ertussen niet te groot is [3, 6, 
14]. 

• Het model is uitbreidbaar naar drie dimensies 
door actieve oppervlakken te beschouwen i.p.v. 
contouren. 

30 

De interne krachten van snakes kunnen de geo
metrische flexibiliteit beperken, met name op 
plaatsen met grote kromming. Lange buisvor
mige objecten of vormen met uitsteeksels of 
vertakkingen kunnen derhalve moeilijk geseg
menteerd worden [3, 22, 33]. Bovendien kunnen 
krommingen niet meer goed gedetecteerd wor
den als de afstand tussen knooppunten te groot 
wordt [10]. 
Het actief contourmodel is oorspronkelijk als 
interactief mechanisme ontworpen. In non
interactieve applicaties moet de begincontour 
dichtbij de betreffende structuur geplaatst wor
den om goede resultaten te verkrijgen [3]. 
De topologie van de structuur moet van tevoren 
bekend zijn, omdat de klassieke vervormbare 
modellen parametrisch zijn. Ze zijn derhalve 
niet in staat zijn om topologische transformaties 
(splitsen of samengaan van contouren) te onder
gaan zonder hulpmechanismen [3, 14, 22, 27]. 
Een gevonden oplossing kan lokaal zijn in 
plaats van globaal, doordat er meerdere ener
gieminima bestaan in het beeld. 
Er is een aantal parameters (w" w2, w3, h, cr) dat 
ingesteld moet worden, afhankelijk van de ap
plicatie. In de literatuur worden veelal empi
risch bepaalde waardes genomen. 
De eerste orde-term lvsl (vergelijking 3.19) is 
equivalent aan het minimaliseren van de afstand 
tussen de knooppunten. Er is derhalve een (on
gewenste) voorkeur voor krimpende contouren 
in deze klassieke formulering. 
De knooppunten hebben de neiging zich tan
gentieel (langs de contour) te verplaatsen naar 
plaatselijk hoge gradiënt-waardes in het beeld. 
Hierdoor ontstaan daar onregelmatige opeenho
pingen van knooppunten [6, 10, 14, 15]. 
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Er zijn ook allerlei methoden voorgesteld om het vervormbaar contourmodel verder te automatiseren. Met 
name de positionering van de begincontour speelt hierbij een belangrijke rol. Zo gebruikt Zhu et al. [9] 
een threshold en morfologische operaties om een begincontour te verkrijgen als schatting van de rand van 
een hersentumor. Ook voorkennis kan het model verder automatiseren. Pichumani [34] gebruikt het statis
tisch gemiddelde van de positie van een tussenwervelschijf van een trainingsset als begincontour. Thans 
[1] gebruikt een Hough-transformatie om de positie van cirkelvormige bloedvaten te detecteren. De ge
vonden cirkel zou vervolgens als begincontour kunnen dienen. In de volgende sectie worden twee metho
den uiteengezet, die de werking van het vervormbaar model minder gevoelig maken voor de initiële plaat
sing van de begincontour. 

Thans [1] beschouwt in zijn afstudeeronderzoek ook een afgeleide van het snake-model. Zijn uitgangspunt 
hierbij is het onderzoek van Geiger et al. [11]. Het model van laatstgenoemde bron probeert optimaal ge
bruik te maken van de gebruikersinteractie door de snake te dwingen door onzekerheidsintervallen rond 
aangegeven punten te gaan. Hierbij is de beeldenergie analoog aan het oorspronkelijke model van Kass et 
al. [5] geïmplementeerd. De interne energie wordt nu echter in rekening gebracht door continuïteit in het 
beeld te beschouwen in plaats van een inherente, globale gladheid van de contour zelf. Het nadeel hiervan 
is dat het modellokaal werkt (hoewel het globale voorkennis gebruikt in het externe energieveld). Derhal
ve corrigeert het niet of nauwelijks voor onregelmatigheden in de rand. Het kan gezien worden als gewo
gen 'region growing' van de randcontour. Een ander nadeel is dat voorkennis omtrent de vorm van het te 
segmenteren bloedvat (gesloten, cirkelvormige rand) weliswaar gebruikt wordt ter verkrijging van een 
potentiaal, maar dat region growing van de rand geen harde voorwaarde is voor het uiteindelijk verkrijgen 
van die topologie. Zeker bij gebruik van een onzekerheidsinterval rond slechts één randpunt, is de kans 
voor het 'weglopen' van de snake aanwezig. In het model van Kass et al. [5] daarentegen, ligt de topologie 
inherent in het model vast, hetgeen een extra voorwaarde aan de oplossing oplegt. Uitbreiding van het 
model van Thans naar drie dimensies lijkt bovendien moeilijk. Zo wordt de kans op 'weglopen' in 3D gro
ter door de toename van het aantal vrijheidsgraden. Ook de eis dat het 30-oppervlak zich zelf sluit na 
region growing van het oppervlak, is nog minder vanzelfsprekend dan voor een contour in 2D. Het werken 
met onzekerheidsintervallen zoals in Geiger et al. [11] is in 3D moeilijk te implementeren en niet wense
lijk in verband met de gebruikersafhankelijkheid. Ook is vanwege de lange rekentijd en het grote geheu
genbeslag het gebruik van dynamisch programmeren [15], zoals Geiger toepast, bij de overstap naar drie 
dimensies niet voor de hand liggend. Vanwege deze nadelen is een 2D-snake-model beschouwd dat meer 
gebruik maakt van globale intrinsieke krachten en waarvan uitbreiding naar een 3D-model minder pro
blematisch geacht wordt. 

3.2.5 Verdere automatisering van het actief contourmodel 

• Implementatie van het schaalmodel 

In sectie 3.2.3 is reeds het probleem van de keuze van een juiste waarde van cr, de schaal, voor het actief 
contourmodel aan bod gekomen. Enerzijds onderdrukt een grote schaal veel kleine structuren en ruis. Dit 
leidt vaak tot een snelle convergentie van het model omdat alleen de sterke randen overblijven, maar con
touren met een zwakke rand worden vaak gemist. Bovendien levert een grote schaal vaak niet de mate van 
nauwkeurigheid die in veel medische applicaties gewenst is. Een kleine schaal, daarentegen, identificeert 
zowel kleine als grote structuren met grote nauwkeurigheid van positie, maar tegelijkertijd wordt het mo
del meer gevoelig voor ruis. Daarnaast wordt het gebied, waarin de randen aantrekkingskrachten uitoefe
nen op de contour, minder groot. 

Reeds bij invoering van snakes doorKasset al. [5] wordt derhalve de mogelijkheid geopperd van de im
plementatie van de scale-space-theorie in het actief contourmodeL De werking van een schaalmodel met 
behulp van een Gaussische kemel is in sectie 3.1.2 uitgelegd. Een begincontour wordt bij integratie in het 
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schaalmodel eerst geplaatst in het beeld dat behoort tot een grote schaal (veel blurring). Omdat de ge
zochte, uitgesmeerde rand nog op grote afstand de contour aantrekt en ruis grotendeels geëlimineerd is, 
hoeft deze initiële contour niet nauwkeurig geplaatst te zijn. De positie van de eindcontour (de contour bij 
het bereiken van een evenwicht) zal echter niet nauwkeurig zijn vanwege de grote schaal. Derhalve wordt 
deze eindcontour als begincontour gebruikt in een kleinere schaal (d.w.z. minder blurring). Vervolgens 
wordt opnieuw gezocht naar de optimale positie van de snake, die licht verplaatst is ten opzichte van de 
vorige schaal. Dit proces wordt voortgezet naar steeds kleinere schalen, totdat de kleinst gewenste schaal 
bereikt is. Deze zogenaamde continuatiemethode kan beëindigd worden voordat cr=O, indien randstructu
ren onderscheiden moeten worden van ruis en artefacten. De natuurlijke schaal van ruis is normaliter op 
pixelniveau, terwijl artefacten vaak al op een grotere schaal zichtbaar worden. In figuur 3.14 wordt de 
integratie van het snake-rnadel in het schaalmodel schematisch geïllustreerd. Zowel Leymarie et al. [14] 
als Rueckert et al. [36] passen de scale-space-theorie toe in hun actief contourmodeL 
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Figuur 3.14: Schematische weergave van de integratie van het actief contourmodel in het schaalmodel. 

De waardes van de parameters E, OT en nmax in vergelijking 3.12 kunnen afgeschat worden aan de hand 
van de afmetingen van de structuur die gesegmenteerd moet worden (stel To=O). Voor E wordt de kleinste 
schaal, de resolutie van het beeld, genomen. De waarde van crmax (en dus nmax) kan gerelateerd worden aan 
een karakteristieke afmeting R van het object ('diameter'), bijvoorbeeld crmax=R/4. De hoofdstructuur wordt 
dan niet geheel uitgemiddeld. Een maximaal toegestane waarde van OT kan afgeschat worden met behulp 
van figuur 3.8 en een maat r voor de kleinst aanwezige fijnstructuur, uitgaande van de ééndimensionale 
simulatie van de blokfunctie. De maximale verplaatsing tussen de twee opeenvolgende schalen (n) en (n-
1) is immers gelijk aan ID.crn,n-II (figuur 3.8). Deze waarde mag niet groter worden dan 2crn.J. opdat een 
knooppunt van de snakeinde potentiaalput van de rand blijft in de kleinere schaal (n-1). Substitueren van 
vergelijking 3.12 in deze ongelijkheid levert op: OT < ln(3) ::::: 1.1. Hierbij dient opgemerkt te worden dat 
deze waarde verkregen is voor het specifieke geval van een ruisvrije, eendimensionale blokfunctie. In 
meer dimensies en bij meer ingewikkelde structuren, die bovendien ruis bevatten, is een kleinere waarde 
van de stap waarschijnlijk noodzakelijk. Vineken gebruikt een waarde rond 0.4 voor tweedimensionale 
beelden (overigens bij gebruik van een ander segmentatiemodel dan het actief contourmodel). 

De gemiddelde afstand tussen de knooppunten, de resolutie van de contour, kan gerelateerd worden aan de 
schaaL In een grote schaal is een hoge resolutie niet nodig, omdat alleen grove informatie over de vorm 
verkregen kan worden. In een minder geblurred beeld kunnen meer details over de vorm geëxtraheerd 
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worden en is een hoge resolutie gewenst om krommingen te kunnen representeren. In elke schaal kan de 
contour daarom gesampled worden met een onderlinge knoopafstand die gegeven wordt door [36]: 

(3.35) 

waarin crn en hn de schaal met de bijbehorende knoopafstand voorstellen; cr0 met bijbehorende 
knoopafstand h0 hebben betrekking op de kleinste schaal. 

• Toevoeging van een externe ballonkracht 

Als er geen beeldkrachten aanwezig zijn (de begincontour is geplaatst in een gebied met constante inten
siteit zonder ruis), zal het originele model tot een punt krimpen ten gevolge van de interne parameters. Dit 
zou het geval kunnen zijn als de contour binnen het object en tevens te ver van de rand geplaatst is. Een 
ander probleem is dat een actieve contour tijdens het convergentieproces kan blijven steken op enkele 
geïsoleerde punten met hoge gradiëntwaarde. Het betreft dan foutieve, geïsoleerde randelementen ten ge
volge van ruis. 

Cohen et al. [7, 13] gebruikt een expansie- ofwel ballonkracht om een actieve contour te laten groeien, 
opdat het convergentieproces van de curve positief beïnvloed wordt. De plaatsing van de begincontour 
hoeft dan minder nauwkeurig te geschieden: een kleine begincontour binnen het object volstaat. De som 
van de ballonkracht en de beeldkracht wordt als volgt gegeven: 

(3.36) 

Hierin is n(vi) de naar buiten gerichte normaalvector van de contour ter plekke van het ie knooppunt met 
ln(vi)l=l en k1 de amplitude van de ballonkracht Als k1 negatief gekozen wordt, dan is er sprake van een 
omgekeerde ballonkracht (krimp). Dit heeft echter als nadeel dat de kans op zelfdoorsnijding van de con
tour groot is en dat het model gevoeliger is voor de plaatsing van de initiële contour vanwege de aanwe
zigheid van andere structuren in het beeld. De waarde van k1 dient van dezelfde orde van grootte als k te 
zijn, maar iets kleiner om de expansie bij een rand te stoppen. Wanneer de contour randelementen pas
seert, dan wordt deze gestopt indien het een globale, sterke rand betreft. Is het echter een singulariteit ten 
opzichte van de rest van de curve die geëxpandeerd wordt, dan overheerst de globale ballonkracht de 
beeldkrachten die optreden door dit lokale randelement Interne krachten van de naastliggende knooppun
ten samen met de lokale ballonkrachten zorgen ervoor dat de knooppunten, die wel beeldkrachten onder
vinden van een foutief randelement, worden meegetrokken over de singulariteit heen. Zodra de contour 
(nu ook wel 'ballon' genoemd) een evenwicht bereikt, zullen de knooppunten iets buiten de werkelijke 
rand liggen. De beeldkracht moet immers in evenwicht met zowel de ballon- als interne krachten zijn. 
Door de ballonkracht vervolgens te nivelleren (stel k1=0), kan de juiste locatie verkregen worden. 

Het gebruik van een ballonkracht kan gezien worden als de minimalisatie van een extra energieterm: de 
negatieve waarde van de oppervlakte die door de contour omsloten wordt. Minimalisatie van deze energie 
correspondeert met het vergroten van het oppervlak (expansie). Op deze manier zou een ballonkracht in
gevoerd kunnen worden indien de energieminimalisatie plaatsvindt met behulp van dynamisch program
meren of het greedy algoritme. 
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Samengevat wordt de curve door de ballonkracht minder gevoelig voor de begincondities en is de kans 
geringer dat de convergentie van de contour wordt gestopt door onechte, lokale randelementen. Bovendien 
zou de contour nu ook een uitsteeksel in een rand kunnen ingroeien, waardoor complexere vormen geseg
menteerd kunnen worden. Een nadeel is dat de snake in het geval van een onduidelijke rand (bijvoorbeeld 
een discontinuïteit) eerder de neiging heeft om deze te passeren, waardoor een foutieve segmentatie ver
kregen wordt. Naast Cohen et al. gebruiken ook Mclnerney et al. [22] en Yezzi et al. [27] een expansie
kracht. Bij de toepassing van actieve oppervlakken in drie dimensies is het gebruik van een ballonkracht 
nog meer gebruikelijk (zie bijvoorbeeld [20, 21, 33, 35]). Vanwege praktische redenen is het plaatsen van 
een beginoppervlak in drie dimensies immers moeilijker dan een begincontour in een tweedimensionaal 
vlak. 

3.3 Van een 2D- naar een 3D-segmentatiemodel 

Vanaf 1991 is er veel onderzoek verricht naar vervormbare, driedimensionale modellen voor de segmen
tatie van medische beelden (bijvoorbeeld [4, 13, 19-21, 23, 33, 35]). Deze vervormbare modellen zijn in 
meer of mindere mate uitbreidingen van het beschouwde actief contourmodel naar drie dimensies. In 
plaats van een tweedimensionale actieve contour wordt nu een driedimensionaal actief oppervlak (active 
surface) beschouwd. Zoals de topologie van een klassieke, gesloten snake zich beperkt tot cirkelvormig
beid, zijn de beschouwde actieve oppervlakken normaliter sferisch van vorm. In een volledig driedimensi
onaal model krijgt de verplaatsing van een knooppunt een derde vrijheidsgraad. Randdetectie in het volu
me vindt nu plaats met behulp van een driedimensionale Canny-operator, die relatief eenvoudig te imple
menteren is. 

De uitbreiding van actieve 2D-contouren naar actieve 3D-oppervlakken is echter minder eenvoudig dan 
hierboven geschetst wordt. De rekentijd neemt fors toe bij driedimensionale toepassingen, omdat het op te 
lossen systeem significant groeit. Het geheugenbeslag neemt hiermee eveneens toe. De representatie van 
een oppervlak is bovendien veel minder eenvoudig dan die van een tweedimensionale contour. Daarmee 
hangt ook de definitie van de interne energie en de manier van energieminimalisatie samen. Tenslotte is de 
visualisatie van een 3D-oppervlak en de (visuele) evaluatie van de segmentatie minder makkelijk. Zo ver
eist het (interactief) plaatsen van een oppervlak in een driedimensionale dataset het gebruik van geavan
ceerde visualisatie-technieken. In deze sectie komen de belangrijkste aspecten van de uitbreiding naar een 
driedimensionaal model aan bod. 

3.3.1 Blurring en randdetectie 

Het gebruik van blurring en de Canny-operator op een driedimensionaal beeld verloopt analoog aan het 
tweedimensionale geval. Dit is reeds aan bod gekomen in sectie 3.1.1 en 3.1.3. De toename van de reken
tijd en geheugenbeslag is aanzienlijk door de significante groei van het aantal beeldpunten. Beschouw 
bijvoorbeeld de Fóuriertransformatie die nodig is voor blurring in het frequentiedomein. Voor een Fou
riertransformatie van een NxN-beeld dienen 2N ééndimensionale transformaties van elk O(N·log2(N)) 
operaties uitgevoerd te worden. Dit aantal neemt kwadratisch toe tot 3N2 transformaties in het geval van 
een NxNxN-beeld. De totale toename in rekentijd is dus een factor O(N), waarbij N normaal 0(100) is. 
Bij de convolutie in het spatiële domein neemt het aantal operaties toe van O(M2N2

) tot O(M3N\ met M 
de lengte van de kemel in één dimensie (M=2K0cr+ 1 =0(1 0), sectie 3 .1.1 ). Dit resulteert in een toename 
van de rekentijd met een factor O(MN), wat in de praktijk grofweg overeenkomt met 0(100)-0(1000). 
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3.3.2 Representatie van het oppervlak 

Een contour in een tweedimensionaal vlak kan eenvoudig mathematisch gerepresenteerd worden met een 
globale parametrisatie (vergelijking 3.17). Discretisatie met behulp van de eindige-verschillenmethode 
volstaat vervolgens, hoewel voor een goede beschrijving van krommingen de afstand tussen knooppunten 
dan niet veel groter dan twee pixelbreedtes mag zijn. De wiskundige beschrijving van een 3D-oppervlak is 
echter minder triviaal. In de literatuur is er dientengevolge een grote variëteit te vinden in de manier waar
op een oppervlak gerepresenteerd wordt. Staddart et al. [37] geeft een aantal eigenschappen waaraan een 
optimale oppervlakterepresentatie zou moeten voldoen: 

1. het vermogen om gekromde oppervlakken efficiënt te representeren; 
2. de mogelijkheid om een enkele open of gesloten oppervlak van elke topologie weer te geven (bijvoor-

beeld een bol, een torus); 
3. het vermogen om de verdeling van knooppunten aan te passen aan details van het objectoppervlak; 
4. de mogelijkheid om discontinuïteiten langs een curve van het oppervlak in te voegen; 
5. een beperkte rekenkundige complexiteit; 
6. het vermogen om oppervlakken te laten samengaan of splitsen. 

· Hieronder worden enkele veelvuldig gebruikte oppervlakterepresentaties beknopt uiteengezet en gerela
teerd aan bovenstaande eisen. 

• Eindige verschillen in een rechthoekig domein 

De keuze van de oppervlakrepresentatie in dit onderzoek is voornamelijk gebaseerd op twee argumenten. 
Enerzijds wordt de uitbreidbaarheid van 2D-contouren naar 3D-oppervlakken belangrijk geacht. De kennis 
over het gedrag van actieve modellen, die is opgedaan met het eenvoudigere 2D-model, kan dan gebruikt 
worden voor het minder inzichtelijke 3D-model. Een tweede argument betreft de complexiteit om een 3D
oppervlak te implementeren. Omdat de nadruk van dit onderzoek niet allereerst op het verkrijgen van een 
optimaal segmentatiemodel ligt, maar veeleer op het verkrijgen van inzicht, kan een relatief eenvoudig te 
implementeren model wellicht volstaan. Niet alleen de beperkingen van dit specifieke model, maar ook 
algemeen optredende problemen bij segmentatie met een 3D-oppervlak, dienen aan het licht te komen. 

De mathematische beschrijving van het oppervlak in het toegepast model is derhalve zeker niet optimaal. 
Er is gekozen voor een globale parametrisatie van het oppervlak, dat is gediscretiseerd met behulp van 
eindige verschillen. Het parametrisch oppervlak is een transformatie van een rechthoekig domein (s,r) naar 
het werkelijke oppervlak v(s,r), waarins en r parameters voor twee richtingen zijn. In de praktijk worden 
de NsNr knooppunten in drie globale matrices van het formaat N5xNr weergegeven (één voor elke coördi
naat). Twee tegenoverstaande randen van dit domein worden met elkaar verbonden om een cilindervorm 
te verkrijgen. De andere twee randen vormen elk één pool van de sferische representatie om tot een ge
sloten boloppervlak te komen. De knooppunten, die tegenover elkaar liggen bij een pool, worden met el
kaar verbonden door interne krachten. Figuur 3.15 illustreert een dergelijke representatie voor een bol. Op 
de plaatsen waar het oppervlak niet weergegeven is, bevindt zich de grens van het oorspronkelijk recht
hoekig domein. 
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Figuur 3.15: Representatie van een 3D-oppervlak bij transformatie vanuit een rechthoekig domein, 
weergegeven voor een bol. Let op de hogere resolutie van knooppunten bij de polen. 

Deze beschrijving van een oppervlak heeft enkele nadelen. Een eerste consequentie is dat er slechts be
perkte topologieën gemodelleerd kunnen worden. De topologie dient tevoren gekozen te worden en gedu
rende het convergentieproces kan deze niet meer wijzigen. Als deze topologie van tevoren als voorkennis 
bekend is, legt dit echter een extra voorwaarde aan de oplossing op. Ten tweede zullen knooppunten niet 
gelijkmatig over het oppervlak verdeeld worden (de resolutie van het oppervlak bij de polen is hoger). 
Bovendien kunnen knooppunten niet lokaal toegevoegd worden, maar alleen op globaal niveau door het 
oppervlak opnieuw te samplen. Aan eisen 2, 3, 4 en 6 van Staddart et al. wordt bij representatie met een 
rechthoekig rooster dus niet voldaan. Desalniettemin worden rechthoekige roosters veel toegepast [13, 37], 
vanwege hun eenvoud en het frequente voorkomen van cilindrische objecten. Ook voor sferische objecten 
worden zij vaak toegepast, met aan elke pool een schijf weggesneden. Tenslotte zijn bij een discretisatie 
met eindige verschillen meer knooppunten nodig dan bij de eindige-elementenmethode om krommingen 
afdoende te beschrijven. Voordelen van de toegepaste representatie zijn de relatief simpele implementatie 
en het feit dat de definitie van interne krachten op analoge wijze verloopt aan het actief contourmodeL In 
sectie 3.4 wordt het actief oppervlakmodel verder uiteengezet, gebaseerd op Cohen et al. [13]. 

• Driehoekige roosterelementen 

In veel praktische toepassingen wordt een 3D-oppervlak gerepresenteerd met behulp van driehoekige 
roosterelementen (een triangular mesh). Een voordeel hiervan is dat het oppervlak eenvoudig af te beelden 
is. Het oppervlak bestaat in dat geval uit een verzameling aan elkaar grenzende planaire driehoeken, die 
elk gedefinieerd worden door de drie knooppunten op de hoekpunten. Elke rand van een driehoek wordt 
gedeeld door twee driehoeken. Er dient een Nx3-matrix, bestaande uit N driehoeken met elk drie knoop
punten, en een Mx3-matrix, die de drie coördinaten van elk van de M knooppunten weergeeft, bijgehou
den te worden. Gedurende het convergentieproces kunnen er onder bepaalde criteria knooppunten lokaal 
verwijderd of toegevoegd worden. Een criterium hiervoor is vaak de plaatselijke kromming. Door sterk 
gekromde plaatsen van het oppervlak met veel knooppunten te beschrijven, wordt de kromming beter 
weergegeven dan bij een homogene, lagere resolutie. Een ander criterium voor roosterverfijning is de 
grootte van het driehoekig element ten opzichte van de omgeving ervan. Als een driehoek bijvoorbeeld te 
zeer uitgerekt is, wordt deze gesplitst in twee nieuwe driehoeken. Een representatie van een oppervlak met 
een driehoekig rooster voldoet aan voorwaarden 2, 3, 4 en 6 (mits juist geconfigureerd) en aan eis 1 onder 
de voorwaarde van kleine driehoeken. 
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Voorbeelden van vervormbare modellen die gebruik maken van een driehoekig rooster zijn te vinden in 
[19-21, 35]. Al deze modellen maken gebruik van een bepaalde ballonkracht om de segmentatie minder 
gevoelig te maken voor de initiële plaatsing van het oppervlak. De beeldenergie wordt meestal analoog 
aan het tweedimensionale model gedefinieerd. Een nadeel van een representatie met het driehoekig rooster 
is dat de interne energie (smoothness) van het 3D-oppervlak niet afgeleid kan worden uit het 2D-model. 
De continuïteitsterm kan worden verdisconteerd door de afstand, die een knooppunt maakt met het 
zwaartepunt van de omgevende knooppunten, te minimaliseren [9]. Dit voorkomt zelfdoorsnijding of op
hoping van punten. Ook kan er een maat voor de lokale kromming opgesteld worden door middel van 
geometrische berekeningen betreffende een knooppunt en zijn buren. 

• Eindige elementen en splines in een rechthoekig domein 

Krommingen kunnen beter worden weergegeven met behulp van zogenaamde eindige elementen. Bij ge
bruik van eindige verschillen is er alleen kennis van het oppervlak op discrete punten en niet ertussen in. 
Om een grote nauwkeurigheid te verkrijgen, dient de afstand tussen knooppunten klein te zijn. Bij de ein
dige-elementenmethode wordt gewerkt met continue, analytische functies en derhalve wordt het opper
vlakte-element tussen knooppunten ook meegewogen. Tengevolge hiervan kan worden volstaan met een 
kleiner aantal punten en neemt de rekenkundige complexiteit af (ongeveer met een factor 3 voor variatie
rekening met behulp van de vergelijking van Buler-Lagrange [13]). Cohen et al. [13] passen daarom dis
cretisatie met behulp van eindige elementen toe voor een 3D actief oppervlakmodeL Elk oppervlakelement 
bestaat hierbij uit een gewogen som van polynoom-basisfuncties (zie [13] voor een uiteenzetting). 

De krommingen van een oppervlak kunnen ook goed gerepresenteerd worden met behulp van splines [37]. 
Dit zijn stuksgewijze polynoom-functies die met een relatief klein aantal knooppunten en parameters het 
oppervlak beschrijven. 

Beide benaderingen, zowel eindige elementen als splines, zijn normaliter gebaseerd op een onderliggend 
rechthoekig rooster van knooppunten, wat eerder genoemde nadelen oplevert. Enkele auteurs pogen deze 
beperkingen op te heffen door over te stappen op een verzameling van domeinen die uit verbonden drie
hoekige elementen bestaan (Mclnerney et al. [4]). Hierdoor kunnen aan eisen 3 en 4 van een optimale 
representatie voldaan worden. Staddart et al. [37] geven echtef aan dat hieraan nog beperkingen zitten, 
zoals de lange rekentijd. De eindige-elementenmethode is niet toegepast in dit onderzoek, omdat dit extra 
randvoorwaarden oplegt aan het model. Voor het verkrijgen van inzicht in segmentaties met behulp van 
3D-oppervlakken, volstaat de eenvoudigere eindige-verschillenmethode. 

3.3.3 Energieminimalisatie 

In sectie 3.2.2 zijn verschillende manieren voor de energieminimalisatie van een actieve contour uiteenge
zet. Zoals vermeld valt dynamisch programmeren af voor implementatie in een driedimensionaal model 
vanwege de lange rekentijd en het vereiste geheugen [19]. De methoden van energieminimalisatie in de 
literatuur zijn daarom gebaseerd op ofwel variatierekening met behulp van de vergelijking van Euler
Lagrange, ofwel een afgeleide van het greedy algoritme. Voor beide methoden geldt dat de benodigde 
rekentijd sterk afhangt van. het aantal knooppunten. Vanwege het grote aantal knooppunten in een 3D
oppervlak, neemt de rekentijd dus significant toe bij de overstap naar een 3D-model. Een indicatie voor de 
toename van het aantal knooppunten kan als volgt verkregen worden voor een kubusvormig object. Indien 
er N knooppunten nodig zijn voor de contour die de rand beschrijft in een doorsnede, dan zijn er in totaal 
ongeveer 3/8·N2 knooppunten nodig voor de beschrijving van het oppervlak met dezelfde resolutie. Zoals 
verwacht is er sprake van een kwadratische toename. 
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Welk van beide minimalisatiemethoden gehanteerd wordt, hangt sterk af van de wijze waarop het opper
vlak mathematisch beschreven wordt. Modellen, waarbij het oppervlak gerepresenteerd wordt met behulp 
van lokale, driehoekige elementen, maken meestal gebruik van een variant van het greedy algoritme [19, 
21]. Dit is onder andere een gevolg van de noodzakelijke, alternatieve beschrijving van de interne energie, 
die moeilijk in de vergelijking van Buler-Lagrange kan worden opgenomen. Het greedy algoritme heeft 
het eerder genoemde nadeel van de lokale definitie van de interne energie. De benodigde rekenkosten zijn 
evenredig met het aantal iteraties, het aantal knooppunten en de grootte van de omgeving van elk knoop
punt waarin de positie gevarieerd wordt. In het geval van een parametrisatie op een rechthoekig domein is 
toepassing van het greedy algoritme moeilijk. Deze methode gaat immers uit van knooppunten op discrete 
voxelposities. Aangezien bij de polen de resolutie van knooppunten hoog is, is de kans groot dat er zich 
hier meer dan één knooppunt per voxel bevinden. Na afronding naar discrete waardes vallen knooppunten 
dan samen, waarna de definitie van de interne en externe energie een moeilijke zaak wordt (zie bijlage B). 

Als het oppervlak globaal geparametriseerd is, dan is variatierekening met de vergelijking van Buler
Lagrange wel toepasbaar [4, 13]. Het maximaal aantal knooppunten voor de oppervlakbeschrijving is dan 
echter beperkt. De eerder genoemde stiffness-matrix, die ook voor een oppervlak opgesteld kan worden, 
heeft een grootte van NxN elementen in het geval van N knooppunten. Aangezien het hierbij gaat om een 
sparse matrix, is het aantal elementen, dat in het geheugen bewaard wordt, veel geringer. Tijdens de bere
kening van de inverse matrix met behulp van LU-decompositie is er daarentegen wel veel geheugen ver
eist, hetgeen de uiteindelijke beperking aan het aantal knooppunten oplegt. Het gebruikte systeem met 128 
Mb intern geheugen krijgt, bij implementatie in Matlab®, geheugenproblemen bij ongeveer 2000 knoop
punten. Dit legt beperkingen op aan de grootte en de krommingen van de objecten, die gesegmenteerd 
kunnen worden. Overigens kan bij gebruik van de eindige-elementenmethode het aantal matrixelementen 
met ongeveer een factor drie gereduceerd worden [13]. Een andere methode om dit probleem te omzeilen 
is het gebruik van een expliciete formulering van de interne krachten (dus niet alleen van de externe 
krachten). In dat geval hoeft er geen inverse bepaald te worden van een NxN-matrix. Deze methode wordt 
geopperd door Cohen et al. [13] en toegepast door Mclnerney et al. [4, 33]. Een nadeel is dat een expli
ciete formulering kan leiden tot numerieke instabiliteiten. Bovendien wordt de interne energie dan niet 
meer globaal gedefinieerd: een pulskracht kan zijn invloed op het hele oppervlak niet meer in één iteratie 
doen gelden (zie sectie 3.2.2). In dit onderzoek wordt daarom de voorkeur gegeven aan een impliciete 
formulering van de interne krachten. 

3.3.4 Visualisatie 

De visualisatie van een 3D-oppervlak op een 2D-beeldscherm is niet zo eenvoudig als het afbeelden van 
een 2D-contour. Matlab® bevat een aantal standaardfuncties die dit mogelijk maken. Het is bijvoorbeeld 
mogelijk om het 3D-oppervlak weer te geven in een 3D-grafiek (zie figuur 3.15). Ook een multi-planar 
reconstruction (MPR) van een 3D-dataset is mogelijk. In figuur 3.16 is een MPR weergegeven voor een 
kubusvormig testobject en het energiebeeld hiervan. Eventueel kan het 3D-oppervlak in een dergelijke 
MPR afgebeeld worden om het convergentieproces te volgen of voor een eerste, visuele evaluatie van een 
segmentatie (zie figuur 3.18). Elke 3D-figuur kan interactief geroteerd worden om het resultaat vanuit 
andere hoeken te bekijken. Dit laatste is ook mogelijk door de hoek stap voor stap te vergroten, waardoor 
het effect van een roterend filmpje ontstaat. In dit onderzoek is gebruik gemaakt van deze bestaande op
ties. 
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(a) (b) 

Figuur 3.16 Een multi-planar reconstruction (MPR) voor een (a) een kubusvormig testobject 
(64x64x64 voxels) en (b) het energiebeeld na randdetectie met behulp van de Canny
operator (a= I). 

Het resultaat van een 30-segmentatie is inzichtelijker door tweedimensionale doorsneden van het 30-
beeld te beschouwen. Om een segmentatie kwantitatief of kwalitatief te evalueren, dient de 'snij curve' van 
het 30-oppervlak met elke 20-plak bekend te zijn (een cilinder heeft bijvoorbeeld een cirkel als snijcur
ve). Het berekenen van deze snijcurves is niet triviaal als de afstand tussen de knooppunten groter dan een 
voxelafmeting is. Immers, als de coördinaten van de knooppunten dan afgerond worden, ontstaat er geen 
gesloten oppervlak. Er ontstaat een discontinuïteit in het oppervlak, als een voxel, dat in feite wel gesne
den wordt door het geïnterpoleerde oppervlak, zelf geen knooppunt bevat. Als oplossing voor dit probleem 
is het oppervlak na convergentie gesampled met een maximale knoopafstand die kleiner is dan één, waar
door wel een gesloten oppervlak ontstaat na afronding. Sampling door middel van lineaire interpolatie is 
de beste schatting van de rand tussen de knooppunten, zonder gebruik van voorkennis of extra post
processing. Elk knooppunt kan na sampling afgebeeld worden in een binaire 30-dataset, die uiteindelijk 
alleen de gehele, gesloten 30-rand bevat. Ter visualisatie van het segmentatieresultaat kan vervolgens elke 
plak van de originele dataset apart afgebeeld worden, met de bijbehorende gevonden rand erbij opgeteld 
(figuur 3.17). Bovendien kan de rand in de binaire dataset opgevuld worden met énen met behulp van een 
simpel region growing algoritme, waarna het aantal voxels, dat door het oppervlak omsloten wordt, geteld 
kan worden. Uiteindelijk kunnen zo ook de voxels, die foutief gesegmenteerd zijn, onderscheiden worden, 
met als doel een kwantitatieve evaluatie (zie hoofdstuk 5). 
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Figuur 3.17 Voorbeeld van een doorsnede van een kubusvormig testobject, met superpositie van de 
gedetecteerde rand na segmentatie met een actief oppervlak. 

3.4 Het actief oppervlakmodel 

3.4.1 Algemene werking van het actief oppervlakmodel 

Bij gebruik van een actief contourmodel wordt de rand van een tweedimensionaal object in een beeld be
schreven met behulp van een 2D-contour. Bij uitbreiding hiervan naar een driedimensionaal object in een 
volume, kan de rand beschreven worden door een 3D-oppervlak. Zoals eerder vermeld, wordt in dit on
derzoek het oppervlak gerepresenteerd door een parametrisatie op een rechthoekig domein met behulp van 
de eindige-verschillenmethode (zie figuur 3.15). Een oppervlakvin het volume I(x,y,z) E 9t3 kan worden 
gedefinieerd door de transformatie: 

Q = [O,l]x[O,l] -7 9\3 

(s,r) -7 v(s,r) = (x(s,r),y(s,r),z(s,r)) 
(3.37) 

met sE [0,1] en rE [0,1] de beschouwde parameters. Het oppervlak v(s,r) bevat de posities van N5xNr 
knooppunten in drie matrices van elk het formaat N5xNr (voor elke coördinaat één). Analoog aan vergelij
king 3.18 voor een contour kan aan dit oppervlak een energie toegekend worden: 

E(v) = Eint (v) + Ebeeld (v) • (3.38) 

waarin E;nt de interne energie van het oppervlak en Ebeeld de beeldenergie voorstelt. De interne energie, die 
als de vervorrningsenergie van een dunne plaat onder spanning kan worden beschouwd, wordt nu weerge
geven door [4, 13]: 

I I 

Eint (V) = J J W JO ·I V J + W OI ·I V l + W 20 ·I V sJ + W 11 ·I V sr 12 + W 02 ·I V ,l dsdr ' (3.39) 
00 

waarin Vs. v" V ss' Vsr en Vrr partiële afgeleiden naars en r zijn. De positieve weegfuncties wij(r,s) regelen de 
elasticiteit en stugheid van het oppervlak. In dit onderzoek zijn deze weegfuncties op een constante waar
de gesteld voor het gehele oppervlak: w;j = wij(r,s). De parameters w10 en w01 regelen de spanning in res
pectievelijk de s- en r-richting en w20 en w02 de bijbehorende stugheid met betrekking tot buigen. De pa-
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rameter w11 bepaalt de mate van weerstand tegen draaiingen. Overeenkomstig het model in twee dimen
sies neigt het oppervlak tengevolge van hoge waardes van w10 en w01 te krimpen en bij hoge waardes van 
W 2o. W11 en Wo2 minder flexibel te worden. We stellen w10=w01 en w20=w02=w 11 als we uitgaan van een 
isotrope 3D-dataset, omdat alle richtingen dan gelijk gewogen dienen te worden. 

De beeldenergie Ebeeld is gedefinieerd overeenkomstig vergelijkingen 3.20 en 3.21 , met uitbreiding naar 
drie dimensies: 

met 

I I 

Ebeeld (v) = J J Ebeeld (v(s,r))dsdr' 
00 

(3.40) 

(3.41) 

Het gradiëntbeeld wordt dus wederom verkregen met behulp van de Canny-operator, maar ditmaal in drie 
dimensies. 

De minimalisatie van de energiefunctionaal van vergelijking 3.38 moet nu een segmentatie opleveren. Uit 
bovenstaande vergelijkingen blijkt dat de theoretische achtergrond van actieve oppervlakken in 3D ana
loog verloopt aan die van actieve contouren in 2D. Echter, zoals aangegeven in sectie 3.3, vormen de re
presentatie van het oppervlak en de aanzienlijke toename van het aantal variabelen de grootste problemen 
bij de overstap naar drie dimensies. De moeilijkheid van de parametrisatie van het oppervlak op een recht
hoekig domein is het vormen van een gesloten oppervlak. De afgeleiden in vergelijking 3.39 moeten im
mers zodanig voor de knooppunten op de rand van het domein gedefinieerd worden, dat ook op de verbin
ding een gesloten, glad oppervlak bestaat. De volgende sectie gaat in op de manier van energieminimali
satie en deze randvoorwaarden. In figuur 3.18 wordt een voorbeeld gegeven van een bolvormig beginop
pervlak dat naar de rand van een kubusvormig testobject convergeert. 

(a) (b) 

Figuur 3.18 (a) Illustratie van een bolvormig beginoppervlak, afgebeeld in een MPR van het energie
beeld van een kubusvormig testobject (a=O. 7, a,u;s=O, 64x64x64 voxels). (b) Oppervlak na 
convergentie naar de rand toe (w10=w01 =wn=w20=w02=w3=0. 75, hmax=3 ). 
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3.4.2 Energieminimalisatie van het actief oppervlak 

De toepassing van het greedy algoritme voor energieminimalisatie van het oppervlak levert moeilijkheden 
op. Dit heeft te maken met het eerder genoemde probleem van de parametrisatie op een rechthoekig do
mein (zie bijlage B). De minimalisatie van de energie vindt in dit onderzoek daarom plaats met behulp van 
variatierekening. Een lokaal minimum van v voldoet aan de geassocieerde vergelijking van Buler
Lagrange [ 13]: 

- w 10 · v ss - w 01 · v rr + 2w 11 · v ssrr + w 20 · v ssss + w 02 · v lTlT + V'Ebeeld (v) = 0 

v(s,O) = v(s + 0.5,0) 

v(s,l) = v(s + 0.5,1) 
'\/sE [0,0.5] 

V r.s (s,O) =V r,s (s + 0.5,0) 

V r,s (s,l) =V r,s (s + 0.5,1) 

v(O,r) = v(l,r) } 
'\Ir E [0,1] 

V r,s (0, r) =V r,s (1, r) 

(3.42) 

De randvoorwaarden zijn hierbij zodanig geformuleerd, dat er een gesloten, sferische structuur ontstaat. 
Ter afkorting zijn de gladheidsvoorwaarden in des- en r-richting Vs en Vr samengevat door één term Vr,s· 
De eerste vier randvoorwaarden hebben betrekking op het sluiten van het oppervlak bij de polen. De laat
ste twee randvoorwaarden verbinden de twee andere, tegenoverstaande zijden van het rechthoekig domein. 
Wederom gaan we uit van een grove beginschatting van het oppervlak, aangezien er zich normaliter meer
dere lokale minima in het beeld bevinden. Vergelijking 3.42 wordt dynamisch gemaakt om een beginop
pervlak naar een oplossing te laten convergeren: 

V t - w 10 . V ss - w OI . V lT + 2 w 11 . V SSIT + w 20 . V ssss + w 02 . V lTlT + V'Ebeeld (V) = 0 

v(O, s, r) = v0(s,r) 

+ randvoorwaarden. 

(3.43) 

Hierbij is v0(s,r) een initiële schatting van het oppervlak. Een oplossing van het statische probleem wordt 
verkregen zodra v(t,s,r) convergeert als t oneindig groot wordt. De partiële afgeleide V1 verdwijnt dan, 
waarna voldaan wordt aan vergelijking 3.42. 

Wederom wordt vergelijking 3.43 numeriek gemaakt door discretisatie met behulp van eindige verschil
len. Het oppervlak gaat hierbij over in een discrete verzameling knooppunten: 

vl ,l vl ,2 VI,Nr-1 VI ,Nr 

V2.1 V 2,2 V 2,Nr-l V 2,Nr 

v= (3.44) 

VNs-1,1 V Ns-1,2 V Ns-I,Nr-1 V Ns-I ,Nr 

VNs,l VNs,2 V Ns,Nr-1 V Ns,Nr 
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De representatie van het oppervlak bestaat dus uit drie matrices (voor de x- y- en z-coördinaat) ter grootte 
van NsxNr. Analoog aan vergelijking 3.28 voor een actieve contour kan een semi-impliciet schema verkre
gen worden: 

(I + .1t · A) · v[ t] = v[ t - 1] - .1t · f ( v[ t - 1]) . (3.45) 

De externe beeldkrachten in 3D, f(v) = (fx(v), fy(v), fz(v)), worden analoog aan vergelijking 3.26 verkregen 
en genormeerd volgens vergelijkingen 3.30 en 3.31. Zoals in 2D gebruik gemaakt wordt van bilineaire 
interpolatie tussen de vier dichtstbijzijnde pixels, wordt er nu trilineair geïnterpoleerd tussen de acht 
dichtstbijzijnde voxels [39]. 

De stiffness-matrix A bevat de discrete benaderingen van de partiële afgeleiden. Het bepalen van een 
afgeleide met het gediscretiseerd oppervlak (vergelijking 3.44) kan gezien worden als de convolutie met 
een kemel die de weegfactoren bevat. Hieronder zijn deze convoluties weergegeven. 

-4 
w2o 6 ®v 

w 20. Vssss::::: hs (rt 
-4 

1 

wo2 [ -4 6 -4 1]® V 
(3.46) 

W 02 . V rrrr ::::: -4- 1 
hr 

Hierbij geeft hr de gemiddelde afstand tussen de knooppunten in de r-richting weer en hs die in de s
richting. Merk op dat hs varieert als functie van r, omdat tengevolge van de sferische structuur de 
knoopafstand in deze richting gemiddeld kleiner wordt bij nadering van een pool vanuit de 'evenaar' (zie 
figuur 3.15). Langs een 'noord-zuid-meridiaan' (s=constant) wordt een constante knoopafstand hr 
verondersteld. Het oppervlak wordt na elke iteratieslag opnieuw gesampled: eerst worden alle 
knooppunten equidistant geplaatst langs de s-contouren en vervolgens langs de r-contouren [13]. Hierbij 
wordt als eis gesteld dat hs en hr een maximaal opgegeven waarde niet overschrijden, opdat een minimale 
resolutie van het oppervlak gegarandeerd wordt. Als het rooster niet te veel verdraait ten opzichte van de 
oorspronkelijke bolvorm, wordt zo een gelijkmatige verdeling van de knooppunten gehandhaafd (afgezien 
van de hogere resolutie bij de polen). 

De som van de kemels in vergelijking 3.46 levert de yolgende 5x5-kemel B op: 
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as= w 20 ' 
0 0 as 0 0 

ar= Wo2 ' 
0 d bs d 0 

bs = -w JO '-4w 20 '-2w II ' 
B= ar br c br ar met (3.47) 

br = -w OI '-4w 02 '-2w II ' 
0 d bs d 0 

d=wii' 
0 0 0 0 as 

c = 2w 10 '+2w 01 '+4w 11 '+6w 20 '+6w 02 ' 

De weegparameters wi/ zijn hierbij gecorrigeerd voor de onderlinge knoopafstanden (vergelijking 3.46). 

Om een matrixvermenigvuldiging Av mogelijk te maken, wordt v weergegeven in een vector met lengte 
NsNr: 

v'= [vi.I v2.I ··· VNs.I vi,2 . v2,2 ··· vNs,2 ... ... vi,Nr ... vNs,Nrf (3.48) 

De weergave van een apostrof geeft aan dat we te maken hebben met een vector- in plaats van een 
matrixrepresentatie. De stiffness-matrix A bestaat nu uit 5 hoofddiagonalen met maximale breedte 5 (de 
matrix is dus pentadiagonaal per blok). De grootte ervan is NsxNr en de bandbreedte 4Ns-1. De stiffness
matrix wordt verkregen door de elementen van B op een dusdanige positie van A te plaatsen, dat de 

convolutie B®v hetzelfde resultaat oplevert als de matrixvermenigvuldiging A·v'. Ook dient er bij de 
constructie van de stiffness-matrix rekening gehouden te worden met de aansluiting van de randen van het 
rechthoekig domein en de variatie van hs(r). 

Na splitsing van vergelijking 3.45 in drie onafhankelijke vergelijkingen (voor elk van de coördinaten één) 
volgt uiteindelijk: 

x'[tJ =(I+ ~t ·A) -I (x'[t -1J- ~t · fx '(x'[t -1J, y'[t -1J, z'[t -IJ)) 

y'[tJ =(I+ ~t · Af1 &Tt -1J- ~t ·fy '(x'[t -1],y'[t -IJ,z'[t -IJ)) 

z'[tJ =(I+ ~t · A)-1 (z'[t -1J- ~t · fz '(x'[t ~ 1], y'[t -IJ,z'[t -IJ)) 

(3.49) 

Ook het actief oppervlakmodel kan verder geautomatiseerd worden door toevoeging van een externe bal
lonkracht of door toepassing van het schaalmodel. Dit verloopt analoog aan het 2D-model (zie sectie 
3.2.5). 
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4. Segmentatie van testobjecten 
In het vorige hoofdstuk is de theoretische achtergrond van een 2D-contourmodel en een 3D-oppervlak
model voor de segmentatie van anatomische structuren aan bod gekomen. Deze segmentatiemodellen 
dienen getest te worden op hun toepasbaarheid. Een objectieve evaluatie van een segmentatie van een 
medisch beeld is echter moeilijk, aangezien het resultaat vergeleken moet worden met een manuele, dus 
subjectieve, gouden standaard. De betrouwbaarheid van een model voor de segmentatie van een anatomi
sche structuur wordt immers pas duidelijk, nadat verschillende (semi-)automatische segmentaties vergele
ken zijn met handmatige segmentaties door een radioloog. Om subjectiviteit zoveel mogelijk uit te sluiten, 
dienen bij voorkeur verschillende radiologen de segmentaties uit te voeren. Een 'gemiddelde' segmentatie 
met standaardafwijking kan dan als standaard dienen. De segmentaties met het automatisch model mogen 
slechts een beperkte relatieve fout ten opzichte van deze gemiddelde segmentatie hebben. Het is derhalve 
omslachtig om een segmentatiemodel direct te testen op medische beelden. 

Testbeelden hebben wel een objectieve gouden standaard, namelijk het origineel gecreëerde beeld zonder 
ruis. Dit maakt een vergelijking mogelijk tussen de bewerkstelligde en een optimale segmentatie. Een 
nadeel van testobjecten is dat ze de werkelijkheid van anatomische structuren slechts kunnen benaderen. 
Medische beelden zijn in het algemeen veel complexer door bijvoorbeeld artefacten, beperkt contrast, 
minder scherpe randen of door het veelvoud van aanwezige structuren. Als een automatische segmentatie 
wel naar wens verloopt voor een testobject, is dat zeker geen garantie voor een succesvolle segmentatie 
van een anatomische structuur in een medisch beeld. Desalniettemin worden in dit onderzoek testobjecten 
gebruikt om de invloed van de parameters van het model te evalueren. Hiervoor dient in 2D onder andere 
een vierkant en in 3D een kubus. Door gebruik te maken van het partial volume effect, zijn de stapranden 
dusdanig gepositioneerd dat ze samenvallen met discrete pixelposities (2D) of voxelposities (3D). De ran
den doorsnijden pixels, respectievelijk voxels, precies doormidden, waardoor de randpositie eenduidig 
vastligt. Hoewel de randen van medische structuren in het algemeen glad zijn en dus geen rechte hoeken 
bevatten, hebben de vierkante testobjecten dit wel. Rechte hoeken zijn echter nuttig om te evalueren in 
hoeverre het model een grote kromming kan representeren. Verder is de topologie van de testobjecten 
dusdanig, dat ze gesegmenteerd kunnen worden met het beschouwde cirkelvormige (2D) of sferische (3D) 
model. De afmetingen en resolutie van de testobjecten zijn in dezelfde orde van grootte als de afmetingen 
en resolutie van de medische structuren die later beschouwd worden. Aan de beelden is, indien gewenst, 
additieve, pixel-ongecorreleerde, Gaussische witte ruis toegevoegd om de ruisgevoeligheid van het model 
te testen. Deze ruis is normaal verdeeld met standaardafwijking crruis en een gemiddelde ruisintensiteit ge
lijk aan nul [2]: 

(4.1) 

met f(l) de verdelingsfunctie en flo de gemiddelde grijswaarde van een object. Het is niet de absolute 
waarde van crruis die de beeldkwaliteit mede bepaalt, maar de verhouding ervan met het contrast (het ver
schil tussen object- en achtergrondintensiteit). Deze verhouding kan worden weergegeven door de contrast 
to noise ratio (CNR): 

CNR = lllo -llt l 
' 

(4.2) 
()ruis 

waarin J.lt de achtergrondintensiteit is. Het contrast I~J!I is voor de testobjecten gelijk aan 100 genomen, 
terwijl CNR varieert tussen 10 en 2.5 voor simulatie van medische beelden met weinig en veel ruis. 
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4.1 Evaluatie van de segmentatie 

Om geen subjectieve maat (de segmentatie is 'goed' of 'niet goed') te hoeven geven, is het gewenst om 
een kwantitatieve validatiemethode te gebruiken om het segmentatieresultaat te evalueren. Een vergelij
king van simpele geometrische eigenschappen als de omtrek of het oppervlak van de gevonden 2D
contour v met de ideale contour v0 volstaat niet. Deze geven immers geen indicatie over het overlap van 
het gesegmenteerde object met het werkelijke object, hoewel ze wel aanvullende informatie opleveren. De 
volgende kwantitatieve maat S (de segmentatiefout) is gehanteerd om de nauwkeurigheid van een seg
mentatie te bepalen (in 2D): 

met 

met 

s = sbuiten Vo + sbinnen Vo' 

1 ~ . 
sbuiten Vo =A""' A~uiten Vo ' 

v0 I 

1 ~ . 
sbinnen Vo =A""' A~innen Vo ' 

Vo I 

Avo = het omsloten oppervlak door de ideale contour v0; 

Ai buiten vo = een foutief gesegmenteerd oppervlaksegment buiten v0; 

Aibinnen vo =een foutief gesegmenteerd oppervlaksegment binnen Vo. 

(4.3) 

(4.4a) 

(4.4b) 

De verschillende oppervlaksegmenten zijn ter verduidelijking weergegeven in onderstaande figuur. 

Figuur 4.1: Illustratie van verschillende oppervlaksegmenten na een 2D-segmentatie. Het vierkant dat 
wordt begrensd door de contour v0 is het werkelijk te segmenteren object; het verschoven 
vierkant is de (fictief) gesegmenteerde structuur. 

Hoe kleiner de segmentatiefout S, hoe beter de segmentatie. Bij een waarde gelijk aan nul is de segmenta
tie optimaal verlopen (er is geen foutief oppervlak gesegmenteerd). Door bovendien onderscheid te maken 

46 



Hoofdstuk4 Segmentatie van testobjecten 

in oppervlaksegmenten buiten en binnen de ideale contour, kan nagegaan worden of het model een voor
keur heeft om objecten te overschatten dan wel te onderschatten. De segmentatiefout kan eventueel weer
gegeven worden in procenten. Deze evaluatiemethode, die de overlap van het gesegmenteerde object met 
de gouden standaard beschouwt, is vergelijkbaar met de gehanteerde methode door Koster [38]. 

In de praktijk komt het bepalen van een omsloten oppervlak in 2D overeen met het tellen van het aantal 
omsloten pixels, inclusief de pixelrand. Een nadeel hiervan is dat de maat S afhankelijk wordt van de re
solutie: een foutief gesegmenteerde pixel telt relatief zwaarder mee bij een lage resolutie dan bij een hoge 
resolutie. Een ander nadeel is dat de curve, die in het continue vlak is gedefinieerd, door sampling en af
ronding moet worden omgezet in een gesloten contour bestaande uit discrete pixelposities. Een oppervlak, 
uitgedrukt in het aantal pixels, zal dus altijd iets groter zijn dan het werkelijk omsloten oppervlak, omdat 
een contour in het continue vlak pixels ook doormidden snijdt. In figuur 4.1 is bijvoorbeeld zichtbaar dat 
het door v0 omsloten oppervlak iets kleiner is dan het aantal pixels in hetzelfde vierkant als gevolg van 
halve pixels aan de rand. 

De segmentatiefout S kan eenvoudig worden uitgebreid naar drie dimensies door in vergelijking 4.4 om
sloten volumes te beschouwen in plaats van oppervlakken. Hierbij moeten aantallen voxels geteld worden 
in plaats van pixels. 

4.2 Segmentatie van 2D-testobjecten 

Er zijn in het actief contourmodel verschillende parameters die het segmentatieresultaat kunnen beïnvloe
den. Met verschillende simulaties is het effect van de parameters wl> w2, w3, h en cr op de uiteindelijke 
segmentatie geëvalueerd. De tijdstap krijgt bij alle segmentaties een standaardwaarde: ~t=l. Daarnaast 
wordt de robuustheid van het model getest door de contrast/ruis-verhouding (CNR), de vorm van het ob-

. ject en de plaatsing van de begincontour te variëren. Tenslotte komt de implementatie van het schaalmodel 
en van een expansiekracht aan bod. 

4.2.1 Variatie van modelparameters 

• De elasticiteitsparameter w1 

De parameter w1 bepaalt de elasticiteit van de contour. Samen met de buigingsparameter w2 regelt deze de 
verhouding van de interne energie ten opzichte van de beeldenergie. Om het effect van de parameter w 1 

duidelijk te maken, is de parameter w2 gelijk aan nul gesteld. Andere parameters krijgen standaardwaardes 
(w2=0, w3=1, h=l , cr=0.7). Als testobject is een ruisvrij vierkant van 49x49 pixels genomen met een 
staprand. Voor het contrast geldt 1~11= 1 00 (lvierkant=200, Iachtergrond= 1 00) en het beeld bevat 128x 128 beeld
punten. Als beginschatting is een vierkante contour genomen, die overal vier pixelbreedtes buiten de wer
kelijke rand ligt. Deze configuratie van de begintoestand is ook gebruikt om de parameters w2 en w3 te 
modelleren. In figuur 4.2 is te zien dat er ook convergentie optreedt als w1=0, dus zonder gebruik van in
terne krachten. De afzonderlijke knooppunten van de contour worden elk aangetrokken door de rand, ter
wijl de contour een geheel blijft door middel van sampling van de knooppunten na elke iteratie. Er treedt 
convergentie op, doordat het testbeeld ruisvrij is en dus alle knooppunten een beeldkracht in de juiste 
richting ondervinden. Er zijn nu dus geen interne krachten nodig om de contour een globaal karakter te 
geven. De oscillaties zijn een gevolg van de beeldkrachten die genormeerd zijn door een relatief grote 
waarde van w3, zonder dat interne krachten een smoothing-effect teweegbrengen. 
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Figuur 4.2: (a) Convergentie van de begincontour naar de rand zonder gebruik van interne krachten. 
Alleen de begin- en eindcontour zijn weergegeven. (b) De afname van de gemiddelde 
beeldenergie per knooppunt tijdens het iteratieproces. Na de vierde iteratieslag, wanneer 
alle knooppunten op de rand vallen, oscilleert de contour rond de rand. 

In figuur 4.3(a) zijn de eindcontouren na energieminimalisatie weergegeven voor verschillende waardes 
van de parameter w1• Het iteratieproces is niet gestopt na het bereiken van een minimum van de beeld
energie, maar bij een evenwicht van interne en externe krachten. Het is zichtbaar dat bij een hoge waarde 
van w1 de hoeken van het vierkant afgesneden worden. Het effect van de elasticiteitsterrn, namelijk mini
malisatie van de afstand tussen de knooppunten, overheerst dan de aantrekking door de rand. De parame
ters w1 en w2 dienen zodanig gekozen te worden, dat het convergentieproces goed verloopt door de glo
bale, fysische beschrijving van de contour, maar dat het eindresultaat zo min mogelijk beïnvloed wordt 
door de interne energie. Er dient derhalve een waarde van w1<1 genomen te worden bij w3=1 (niet de ab
solute waarde van w~> maar de verhouding wdw3 is een maat voor de elasticiteitsinvloed). Ook bij kleine 
waardes van de elasticiteitsparameter worden de hoeken enigszins afgesneden. Dit heeft verschillende 
oorzaken. Ten eerste heeft het pixel op het hoekpunt een lagere gedefinieerde intensiteit door het partial 
volume effect (CNRhoek=0.25·CNRvierkan1). Bovendien veroorzaakt blurring een vervaging van de hoeken. 
Door deze twee redenen is de beeldenergie op het hoekpunt geringer dan op de rest van de rand. Boven
dien kan een hoekpixel tussen twee knooppunten van de contour terecht komen, hetgeen ook een afsnij
ding op pixelniveau betekent. 

• De stugheidsparameter Wz 

Op dezelfde manier als w1 gevarieerd is, zijn vervolgens simulaties verricht om het effect van de parame
ter w2 te simuleren. Deze parameter bepaalt de stugheid van de contour. De parameter w1 is gelijk aan nul 
gekozen, terwijl w2 gevarieerd wordt (w1=0, w3=1, h=l, a=0.7). In figuur 4.3(b) zijn de eindcontouren 
weergegeven voor verschillende waardes van w2• Het effect van de stugheidsparameter op de nauwkeurig
heid van de segmentatie van dit testobject wordt pas significant als w2/w3> 10, omdat de hoeken van het 
vierkant dan meer afgesneden worden. De stugheidsparameter gaat dan het vormen van scherpe hoeken 
tegen. Zodra de vorming van twee hoeken van 45 graden bij een rechte hoek van het vierkant tegengegaan 
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wordt, wordt de segmentatie aantoonbaar beïnvloed door de grote stugheid. De spreiding rond de rand van 
een pixelbreedte wordt wederom veroorzaakt door oscillaties tengevolge van grote beeldkrachten (w3=1). 

(a) 

(c) 

Figuur4.3: 

(b) 

(a) Het effect van de elasticiteitsparameter w1 (w2=0, w3=1); 
(b) Het effect van de buiging sparameter w2 (w 1=0, w3=l ); 
(c) Het effect van de beeldkrachtparameter w3 (w1=w3, w2=10·w3); bij w3=10 is het itera
tieproces onderbroken vanwege numerieke instabiliteit. 

• De beeldkrachtparameter w3 

De parameter w3 bepaalt de invloed van de aantrekkingskrachten van de gedetecteerde randelementen in 
het beeld ter plekke van de knooppunten van de contour. In de theorie is uiteengezet dat niet de beeldener
gie, maar de beeldkracht genormeerd wordt door de parameter w3• Om te voorkomen dat de snake over 
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een rand heen stapt of instabiel wordt, mag w3 niet groter dan een pixelbreedte zijn (w3~1). De invloed van 
de parameter w3 wordt geïllustreerd in figuur 4.3(c), wederom voor de segmentatie van het vierkante test
object (w1=w3, w2=10·w3, h=l, cr=0.7). Het blijkt dat hoe groter w3 is, hoe groter de oscillaties rond de 
staprand zijn. Bij w3=10 is de snake zelfs instabiel. Een kleine waarde bevordert dus de nauwkeurigheid 
van de segmentatie. Zowel de totale segmentatiefout S, als de fout buiten en binnen de optimale contour 
v0, wordt weergegeven in figuur 4.4(a). Bij w3<0.75 worden geen pixels buiten v0 fout gesegmenteerd, 
omdat oscillaties niet meer aantoonbaar zijn na middeling van de knooppuntposities naar gehele pixelpo
sities. De fout is dan alleen een gevolg van de afsnijding van de hoeken van het vierkant. Als w3>0.75, 
spelen oscillaties een grotere rol en worden ook pixels buiten v0 fout gesegmenteerd. Het nadeel van een 
kleine waarde van w3 is de verhoging van het aantal benodigde iteraties. Zoals verwacht is het aantal be
nodigde iteraties omgekeerd evenredig met w3 (zie figuur 4.4(b)). Om een compromis tussen nauwkeurig
heid en rekensnelheid te bewerkstelligen, zou eerst gekozen kunnen worden voor een hoge w3-waarde 
(w3=1). Na een relatief snelle convergentie kan vervolgens een kleine waarde genomen worden ten bate 
van een grotere nauwkeurigheid (bijvoorbeeld w3=0.1). Een eenvoudigere oplossing is het nemen van een 
vaste waarde van w3=0.75, aangezien het convergentieproces dan redelijk snel verloopt, maar toch met 
voldoende nauwkeurigheid. 
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(a) De segmentatiefout als functie van de parameter w3 voor de segmentatie van een vier
kant (figuur 4.3(c)). Als w3>0.75 gaan oscillaties een rol spelen. (b) De reciproke waarde 
van het aantal benodigde iteraties versus w3. Er bestaat een omgekeerd evenredig verband 
tussen het aantal iteraties en w3 (wllw3=1 en w/w3=10). 

In figuur 4.5 is weergegeven hoe de potentiaalenergie afneemt gedurende het iteratieproces voor de seg
mentatie van het vierkant. Voor w3=1 zijn de oscillaties rond het evenwicht heviger dan voor w3=0.1. Ook 
is de verhouding tussen de omsloten oppervlakte en de optimaal verkrijgbare oppervlakte uitgezet tegen 
het aantal iteraties. 
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Figuur4.5: 

(b) (c) 

Afname van de gemiddelde beeldenergie per knooppunt tijdens het iteratieproces: (a) 
w1=1,w2=10 en w3=1; (b) w1=0.1, w2=1 en w3=0.1. (c) Het door de contour omsloten op
pervlak, relatief ten opzichte van het optimale oppervlak, als functie van het aantal itera
ties (w1=0.1, w2=1 en w3=0.1). 

De globaal gedefinieerde interne krachten kunnen de convergentie positief beïnvloeden. Door deze krach
ten kunnen knooppunten van de contour, die wel worden aangetrokken door de globale rand, naastliggen
de knooppunten meetrekken die geen geschikte beeldkracht ondervinden. Om dit te illustreren is de vol
gende simulatie uitgevoerd. Als testobject is een cirkel vorm met straal 30 genomen en contrast 1~11= 1 00. 
Het beeld bestaat wederom uit 128x128 pixels en is ruisvrij . Als beginschatting is een vierkante contour 
genomen, die bij de hoeken (te) ver van de cirkel verwijderd is (voor cr=0.7). Uit figuur 4.6 blijkt dat de 
gehele contour dankzij de interne energie naar de rand kan convergeren (in het geval van ruis zou dit ove
rigens niet geschieden, omdat de afstand tussen de begincontour en de rand te groot is). 

Figuur4.6: 

(a) (b) 

Demonstratie van globale convergentie tengevolge van interne energie (h= 1, a=O. 7): 
(a) w1=0, w2=0 en w3=1 (geen globale convergentie, zelfdoorsnijding); 
(b) w1=1, w2=10 en w3=1 (globale convergentie). 
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• De blurringsparameter a 

Bij het onderzoek van randdetectie met behulp van de Canny-operator wordt de verplaatsing van een 
staprand van een lD-blokfunctie onderzocht als functie van cr (sectie 3.1.3). De vervorming van een 2D
object tengevolge van blurring kan door gebruik van het actief contourmodel gevolgd worden, onder de 
voorwaarde dat het model op elke schaal het juiste globale energieminimum weet te detecteren. Voor 
grote blurringswaardes is de verwachte nauwkeurigheid groter, omdat de krommingen dan minder groot 
zijn. In figuur 4.7 is de segmentatiefout S weergegeven als functie van cr voor een vierkant (49x49 pixels, 
figuur 4.3) en een cirkel (straal=30, figuur 4.6) in een ruisvrij beeld van 128x128 beeldpunten. Als begin
contour is in beide gevallen een vierhoekige contour genomen. De iteratieprocedure stopt bij de detectie 
van een minimum van de beeldenergie. Voor de modelparameters zijn de volgende waardes genomen: 
h=l, w1=0.75, w2=7.5 en w3=0.75. De vervorming van het vierkant vindt eerst plaats door afronding van 
de hoeken, hetgeen gezien kan worden als interferentie tussen de randen van twee aan elkaar grenzende 
zijden van het vierkant. Voor cr> 12.5 treedt er ook een segmentatiefout op buiten de ideale contour. Deze 
afwijking is te verklaren door interferentie met de overstaande zijde te veronderstellen. Dit is vergelijkbaar 
met de buitenwaartse verplaatsing van de randen van de lD-blokfunctie (immers cr:::::0 .25·49). Het vierkant 
vervormt vervolgens steeds meer naar een cirkelvorm. In figuur 4.8 is het randgeval van cr=l2.5 weerge
geven, waarin de afronding van de hoeken duidelijk zichtbaar is. De rand van het cirkelvormig object ver
vormt vergelijkbaar: voor een relatief lage waarde van cr neemt de diameter af, terwijl een hoge waarde 
een grotere diameter ten gevolg heeft. Overigens is de randpositie van het cirkelvormig object minder 
goed gedefinieerd dan bij het vierkant (de rand snijdt pixels niet precies doormidden tengevolge van het 
parrial volume effect). Hierdoor is in de laagste schaal (cr=0.7) de segmentatiefout groter. De conclusie is 
dat de vervorming van een (complexe) structuur in een 2D- of 3D-beeld als gevolg van blurring moeilijk 
te voorspellen is. De positieverandering van een rand hangt af van de vorm zelf en van de aanwezigheid 
van andere structuren in het beeld. Een kleine waarde van cr levert de beste randpositie op. 
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Figuur 4.7: De segmentatiefout S, zowel binnen en buiten de optimale contour v0 als in totaal, als 
functie van a voor (a) een vierkant en (b) een cirkelvormig object (h=l, w1=0.75, w2=7.5, 
WJ=0.75). 
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Figuur4.8 

Segmentatie van testobjecten 

Het segmentatieresultaat van een vierkant bij a=l2.5 pixels (;:::;0.25 maal de zijde) (h=l, 
w1=0.75, w2=7.5, w3=0.75). 

• De knoopafstand h 

Een actieve contour bestaat uit een reeks knooppunten met een onderlinge afstand h. Na elke iteratieslag 
worden de knooppunten equidistant verdeeld over de contour met knoopafstand h, waarbij eventueel toe
voeging of verwijdering van knooppunten plaatsvindt. De afstand h bepaalt mede de uiteindelijke seg
mentatienauwkeurigheid. In het geval van een 2D-contour ligt de keuze van h=l voor de hand, omdat dit 
de maximaal bereikbare nauwkeurigheid oplevert. Het totaal aantal knooppunten, dat omgekeerd evenre
dig is met h, is in 2D normaal gesproken geen probleem. Bij uitbreiding naar 3D is een lagere resolutie 
van het oppervlak meestal noodzakelijk, omdat de systeemcapaciteiten anders overschreden worden (het 
maximum is ongeveer 2000 knooppunten voor het gebruikte systeem en de modelimplementatie). Daar
om is onderzocht hoe de knoopafstand h de segmentatie beïnvloedt in het geval van het cirkelvormig en 
het vierkant testobject Als begincontour is voor het vierkant een overlappende cirkelvormige contour, en 
voor de cirkel een overlappende vierkante contour genomen. Voor de modelparameters zijn de volgende 
waardes genomen: cr=0.7, w1=0.5, w2=5 en w3=0.5, waardoor fouten ten gevolge van oscillaties ofblurring 
zoveel mogelijk uitgesloten worden. 

Figuur4.9 
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De totale segmentatiefout S als functie van de knoopafstand h voor een vierkant en een 
cirkelvormig testobject (a=O. 7, w1=0.5, w2=5, w3=0.5). 
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In figuur 4.9 wordt de totale segmentatiefout weergegeven als functie van de knoopafstand. Bijna alle fout 
gesegmenteerde pixels bevinden zich binnen de optimale contour. De segmentatiefout neemt bij zowel het 
vierkant als de cirkel toe als functie van h, doordat krommingen minder goed beschreven worden. In fi
guur 4.10 wordt dit effect geïllustreerd, waarbij zowel de begin- als eindcontour inclusief knooppunten is 
weergegeven. De mate waarin h het segmentatieresultaat beïnvloedt, hangt af van het aantal en de grootte 
van de krommingen in de structuurrand. Een waarde van h<3 is normaal gespoken aanbevelenswaardig. 

(a) (b) 

Figuur4.10 Illustratie van de invloed van de knoopafstandhop de segmentatie. In figuur (a) worden 
de krommingen redelijk goed beschreven (h=l); in (b) lukt dit minder goed (h=JO) 
(a=O. 7, w1=0.5, w2=5, w3=0.5). 

4.2.2 Plaatsing van de begincontour 

Bij interactief gebruik van het snake-model is de plaatsing van de begincontour bepalend voor het slagen 
van een segmentatie. De contour dient immers dichtbij de te detecteren rand te liggen, opdat het merendeel 
van de knooppunten van de contour zich in de potentiaalput van de globale rand bevindt. Als alleen ge
bruik gemaakt wordt van beeldkrachten, die afgeleid zijn van de Canny-operator, dan is de maximaal toe
gestane afstand tussen rand en begincontour grofweg gelijk aan 2cr. In figuren 4.11 en 4.12 wordt weerge
geven hoe de initiële plaatsing de convergentie beïnvloedt. Figuren 4.11(a) en (b) illustreren dat de positie 
van een begincontour louter door de aanwezigheid van ruis niet kan volstaan. Het model wordt echter 
minder afhankelijk van de plaatsing van de begincontour bij een hogere mate van blurring. De aantrek
kingskracht van een staprand is immers nog significant tot op een afstand van ongeveer 2cr van de rand. 
Dit is in figuur 4.1l(c) het geval, waardoor hier wel globale convergentie optreedt. Figuur 4.12 laat ten
slotte zien dat ook de rand van een andere structuur de snake kan aantrekken, waardoor foutieve conver
gentie optreedt. De conclusie is dat het interactief plaatsen van een begincontour redelijk nauwkeurig dient 
te geschieden, tenzij er een hoge mate van blurring toegepast kan worden. Veel blurring levert echter een 
kleinere nauwkeurigheid op en vergroot de kans op invloed van andere objecten in het beeld. 
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(a) (b) (c) 

Figuur 4.11 Illustratie van de invloed van u op de gevoeligheid voor de positie van de begincontour. 
De begincontour ligt overal op 6 pixelbreedtes van de rand. De convergentie naar de glo
bale rand wordt minder beïnvloed door de ligging van de begincontour bij een beeld zon
der ruis (a) dan met ruis (b). Bij aanwezigheid van ruis dient de begincontour maximaal 
op een afstand van ongeveer 2u van de rand te liggen (c). Parameterinstelling: w1=1, 
w2=1, WJ=l, h=l; (a) Uruis=O, u=l; (b) Uruis=IO, CNR=IO, u=l; (c) Uruis=IO, CNR=IO, 
u=3. 

Figuur 4.12 Weergave van de invloed van een naastliggende structuur bij een slechte plaatsing van de 
begincontour (w1=0.75, w2=7.5, w3=0. 75, u=1.5, Uruis=O, 256x256 pixels). De contour 
blijft steken bij een lokaal minimum. 

4.2.3 Toevoeging van een ballonkracht 

In de vorige sectie is getoond dat het slagen van een segmentatie sterk afuankelijk is van de plaatsing van 
de begincontour. Om het model minder gevoelig hiervoor te maken, kan een ballonkracht geïmplemen
teerd worden. In figuur 4.13(a) wordt dit gedemonstreerd voor een vierkant testobject met een cirkelvor
mige begincontour met straal 5. Het convergentieproces is hierbij niet gestopt bij een minimum van de 
potentiaalenergie, maar bij het bereiken van een stabiele situatie. Aan het beeld is Gaussisch witte ruis 
toegevoegd. Zonder ballonkracht zou de begincontour door de ruisinvloed te ver van de rand verwijderd 
zijn, om ernaar te convergeren. Voor de normeringsparameter van de ballonkracht, k~o is een waarde gelijk 
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aan 0.8·w3 gekozen (w3=0.75, k1=0.6). Bij een waarde van k1=0.5 bleek de contour de expansie voortijdig 
te onderbreken, doordat er een evenwicht ontstaan was tussen beeld-, ballon- en interne krachten vóór het 
bereiken van de globale rand. Echter, bij een waarde k1 groter dan w3, treedt de contour over de rand heen 
(figuur 4.13(b)). Het model is dus gevoelig voor de keuze van k1• Om een snellere convergentie te bewerk
stelligen, is het overigens ook mogelijk om w3 gelijk aan 1 te stellen. Na eerste stabilisatie dient de contour 
toch gerelaxeerd te worden om de ballonkracht uit te schakelen en zo een overschatting te voorkomen. Bij 
deze relaxatie kan ook een kleinere waarde van w3 genomen worden om oscillaties door beeldkrachten te 
verminderen. 

Het blijkt dat een ballonkracht toepasbaar is om het model minder gebruikersafhankelijk te maken. Zonder 
relaxatie levert de segmentatie van figuur 4.13(a) toch nog een lichte onderschatting op: S=Sbuiten=0.3%. 
Ook is het gebruik van een ballonkracht redelijk ruisongevoelig, aangezien zelfs bij crruis=50 (CNR=2) een 
goede, weliswaar overschatte segmentatie plaatsvindt van het vierkant (Sbuiten=0.4%, Sbinnen=5.8%, zonder 
relaxatie). 

(a) (b) 

Figuur 4.13 Implementatie van een ballonkracht voor de expansie van een kleine begincontour naar de 
globale rand (w1=0.75, w2=7.5, w3=0. 75, h=l, a= I, a,uis =10, CNR=JO). (a) Weergave 
van het convergentieproces in het energieveld bij k1=0.6 (om de JO iteraties wordt de 
contour weergegeven); (b) het over de rand stappen bij een te grote waarde van k1 ( =0.9 ). 

Het is noodzakelijk om een alternatief stopcriterium te hanteren om convergentie te detecteren bij gebruik 
van een ballonkracht In figuur 4.14(a) is namelijk te zien dat de gemiddelde beeldenergie per knooppunt 
niet monotoon hoeft af te nemen. Het omsloten oppervlak neemt echter wel monotoon toe totdat er con
vergentie optreedt, wat deze grootheid geschikt maakt om een stabiele situatie te detecteren (figuur 
4.14(b)). 

Niet alleen de parameter voor de ballonkracht dient nauwkeurig gekozen te worden, maar ook de verhou
ding van interne tot externe krachten speelt een belangrijke rol. Met name de buigingsparameter w2 heeft 
een duidelijke invloed op het convergentieproces. Dit wordt duidelijk voor een testobject met een meer 
complexe rand (zie figuur 4.15). In het geval van een stugge contour gaan interne krachten de vorming van 
een kromming tegen. De interne kracht kan dan, in samenwerking met de expansiekracht, de beeldkracht 
tengevolge van de rand overheersen. Hierdoor treedt de contour ter plekke van een inham over de rand 
(figuur (a)). Indien de parameters voor de interne energie, met name w2, relatief klein genomen worden, 
treedt dit effect niet op (figuur (b)). Tijdens het convergentieproces is de contour dan echter minder stug, 
waardoor zelfdoorsnijdingen door ruisgevoeligheid kunnen plaatsvinden. Een compromis is weergegeven 
in (c), waar de contour dusdanig stug is dat er geen zelfdoorsnijding plaatsvindt, maar dat de krommingen 
toch nog redelijk gevolgd worden. 
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Figuur 4.14 Illustratie van (a) de niet-monotone afname van de gemiddelde beeldenergie per knoop
punt en (b) de monotone toename van het omsloten oppervlak (aruis=50, CNR=2). 

(a) (b) (c) 

Figuur 4.15 Demonstratie van de invloed van de buiging sparameter w2 op het convergentieproces, 
weergegeven in het energiebeeld (h=J, a= I, a,u;s=lO, CNR=JO). Om de JO iteratieslagen 
is de snake getoond. (a) Te grote stugheid (w1=0.75, w2=7.5, w3=0.75, k1=0.6); (b) te ge
ringe stugheid (w1=0.4, w2=0.4, w3=1, k1=0.8); (c) compromis (w1=0.4, w2=2, w3=1, 
kl=0.8). 

De conclusie bij toepassing van een ballonkracht in de huidige vorm is dat de instelling van de parameters 
redelijk nauwkeurig dient te geschieden. Niet alleen de ballonparameter kt. maar ook de buigingsparame
ter w2 speelt een belangrijke rol in het convergentieproces. Deze specifieke gevoeligheid gaat ten koste 
van de robuustheid van het model. 

4.2.4 Implementatie van het schaalmodel 

Het schaalmodel biedt de mogelijkheid om een segmentatie meer te automatiseren. In een hoge schaal (bij 
veel blurring) is de potentiaalput van een rand breed (-4cr), waardoor de begincontour minder nauwkeurig 
geplaatst hoeft te worden. Door vervolgens naar een steeds kleinere schaal over te stappen, wordt de rand
positie steeds nauwkeuriger gevonden. Het schaalmodel is met succes toegepast voor de segmentatie van 
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het vierkant testobject met crruis=lO (CNR=10). Er zijn vijf discrete schalen gebruikt, met een maximale 
waarde voor cr van 12.25 en een minimale waarde van 0.7 (nmax=4, ör-0.716, ~::=0.7). De maximale waarde 
is 0.25 maal de zijde van het vierkant. Bij deze mate van blurring wordt het vierkant ongeveer cirkelvor
mig, maar is de globale randpositie nog redelijk goed (zie figuur 4.8). Als begincontour in de hoogste 
schaal is een cirkel genomen met straal 2crmax en als middelpunt het maximum van de beeldenergie in het 
object. Dit is voor bijna rotatiesymmetrische objecten een goede beginschatting van de rand in deze 
schaal. Als voorkennis moet een specifieke maat voor de grootte van het object gegeven zijn en een punt 
binnen dat object, opdat het energiemaximum gezocht kan worden. De knoopafstand h wordt bepaald door 
vergelijking 3.35 met als minimale waarde één. Aan de energieparameters zijn de volgende waardes toe
gekend: w1=w2=w3=0.75. De buigingsparameter is klein gehouden, omdat een stugge snakeonnodig veel 
blijkt te oscilleren bij aanwezigheid van ruis. De uiteindelijke segmentatiefout S blijkt slechts 1.0% te zijn. 
Ook voor de segmentatie van een grillig testobject met een lage contrast/ruis-verhouding ( crruis=40, 
CNR=2.5) is het schaalmodel toegepast met dezelfde parameterinstelling (figuur 4.16(f)). Uit de redelijk 
kleine segmentatiefout (S=3.3%) blijkt dat het actief contourmodel bij integratie in liet schaalmodel rela
tief ongevoelig voor ruis is. 

(a) (b) (c) 

(d) (e) (j) 

Figuur 4.16 Implementatie van het schaalmodel voor de segmentatie van een vierkant testobject 
(a,u;s=lO, CNR=JO). In elke schaal is de begincontour weergegeven met een dunne en de 
eindcontour met een dikkere curve. Parameterinstelling: w1=w2=w3=0.75, h=a (minimaal 
h=l); (a) a=/2.25; (b) a=5.99; (c) a=2.93; (d) a=/.43; (e) a=O. 70. In figuur (j) is het 
eindresultaat weergegeven voor een grillige structuur ( a,u;s=40, CNR=2.5, a=O. 7) met ge
bruik van het schaalmodel en dezelfde parameterinstelling. 
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4.2.5 Geometrische flexibiliteit 

De beperkte geometrische flexibiliteit van de snake is als nadeel van het actief contourmodel genoemd in 
de theorie. De interne krachten kunnen bijvoorbeeld verhinderen dat de gewenste krommingen beschreven 
worden. Ook kan de potentiaalput van een rand in een inham te ver verwijderd zijn om de knooppunten 
van de contour aan te trekken (de knooppunten ondervinden dus niet de juiste beeldkrachten). In figuur 
4.17 wordt een testobject met diepe inhammen en rechte hoeken getoond, waarvan de segmentatie met het 
beschouwde contourmodel niet goed verloopt. Als de begincontour interactief geplaatst wordt, dient de 
diepe inham reeds door de begincontour beschreven te worden om de juiste vorm te verkrijgen (a). Bij 
gebruik van het schaalmodel wordt de structuur ook niet juist gesegmenteerd (b): in een hoge schaal wordt 
de inham uitgesmeerd door blurring, waardoor deze niet meer gedetecteerd wordt, terwijl in een lagere 
schaal de potentiaalput in de inham te ver verwijderd is om de snake aan te trekken. Bij gebruik van een 
ballonkracht tenslotte, overheersen de ballonkracht en de interne krachten de plaatselijke beeldkrachten in 
de inham (c). 

Samengevat vindt de segmentatie foutief plaats door twee oorzaken. De interne krachten spelen een rela
tief grote rol, doordat de hoeken van de inham recht zijn. Bovendien is de rand in de diepe inham te ver 
verwijderd om de contour aan te trekken. Veel anatomische structuren hebben echter een gladde rand en 
dan hoeven deze problemen niet op te treden. 

(a) (b) (c) 

Figuur 4.17 Illustratie van de beperkte geometrisèhe flexibiliteit van het actief contourmodel: (a) in
teractieve plaating van een cirkelvormige begincontour (w1=0.75, w2=7.5, w3=0.75, h=l, 
a=2, Clruis=O); (b) segmentatieresultaat bij gebruik van het schaalmodel (w1=w2=w3=0.75, 
nmax=4, &=0. 716, e=O. 7, h=a, Clruis=20, CNR=5); (c) het over de rand treden bij gebruik 
van een ballonkracht (w1=0.4, w2=2, w3=1, k1=0.8, h=l, a=], Clruis=lO). 

4.3 Segmentatie van 3D-testobjecten 

Veel van de beschouwde effecten van het tweedimensionaal actief contourmodel treden ook op bij een 
driedimensionaal actief oppervlakmodeL Wederom dient bijvoorbeeld een juiste balans tussen beeld
krachten en interne krachten gezocht te worden door een juiste instelling van de weegfactoren. Bij de 
plaatsing van een 3D-beginoppervlak speelt dezelfde problematiek als in het geval van een 2D
begincontour, hoewel het interactief plaatsen van een oppervlak in een 3D-ruimte problematischer is dan 
een contour in een vlak. Ook de implementatie van een expansiekracht of schaalmodel heeft een verge
lijkbare werking in zowel 2D als 3D. In deze sectie wordt de werking van het actief oppervlakmodel be
studeerd voor testobjecten. Effecten die reeds door de tweedimensionale simulaties aan bod zijn gekomen, 

59 



Hoofdstuk4 Segmentatie van testobjecten 

komen nu niet aan bod of worden slechts kort geïllustreerd. De nadruk ligt op de uitbreidbaarheid van het 
2D-contourmodel naar het 3D-oppervlakmodel. 

4.3.1 Variatie van modelparameters 

Bij de volgende simulaties is een ruisvrij, kubusvormig testobject ter grootte van 25x25x25 voxels geno
men in een 64x64x64-dataset. Voor het contrast geldt wederom: ló.I\=100. Als beginoppervlak is een bol 
met straal 15 genomen, die midden in de kubus geplaatst is. 

• De elasticiteitsparameters w10 en w01 

In het 30-oppervlakmodel hebben de weegfactoren w10 en Wot. waarvoor een gelijke waarde wordt geno
men, dezelfde functie als de parameter w1 in het 2D-contourmodel. Deze parameters wegen de mate van 
elasticiteit van het oppervlak. Figuur 4.18 geeft een vergelijking weer tussen de segmentatie van de kubus 
met een oppervlak met een grote elasticiteit en een oppervlak met een kleine elasticiteit. De hoeken wor
den duidelijk meer afgesneden bij een hoge mate van elasticiteit. Dit effect is ook voor het 2D-model ge
vonden. In figuur (c) wordt de segmentatiefout weergegeven als functie van w10 en w01 • De segmentatie
fout is groter dan de fout die optrad voor de testsegmentaties met het actief contourmodeL Een fout weegt 
nu relatief zwaarder, omdat een doorsnede van de kubus (25x25 pixels) kleiner is dan het 2D-vierkant 
(49x49 pixels) . Bovendien is de gemiddelde knoopafstand groter in de 3D-segmentatie (hrnax=3 tegenover 
h=l in 2D), waardoor de hoeken meer afgesneden worden. De minimale segmentatiefout is bepaald door 
de interne krachten gelijk aan nul te stellen (bij geen ruis) en de parameter w3 klein te houden om oscilla
ties te onderdrukken (w3=0.25). Bij w3=0.75 en een geringe interne kracht (w 10=w01 =0.375), zijn de oscil
laties aanzienlijk en is de segmentatiefout dientengevolge relatief groot. 

(a) (b) 
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(c) 

Figuur 4.18 Weergave van de invloed van de elasticiteitsparameters w10 en w01 op de segmentatie van 
een kubus. Instelling parameters: W2o=Wo2=wn=0, Wj=0.75, hs,max=hr,max=3, a= I, a,u;s=O; 
(a) w10=w01=3; (b) w10=w01 =0.75. Let op de hogere mate van hoekafsnijding voor (a). In 
grafiek (c) wordt de segmentatiefout uitgezet tegen de parameter w10=w01 . De waarde 
S=4.8% voor w10=w01 =0 is de minimaal haalbarefout bij hmax=3, w3=0.25, a= I. 
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• De stugheidsparameters W2o, w02 en wn 

De variabelen W2o. w02 en w11 hebben een vergelijkbare werking als de stugheidsparameter w2 in het 2D
model. Hoge waardes voor deze parameters leveren een stug oppervlak op, dat krommingen moeilijk kan 
beschrijven. Uit oogpunt van isotropie zijn gelijke waardes voor w20, w02 en w11 genomen. In figuur 4.19 
wordt de invloed van de stugheidsparameters op de segmentatie geïllustreerd. Omdat de stugheid voor 
buigen nu in twee richtingen werkt en er bovendien een stugheid tegen draaien bestaat, is de invloed ervan 
bij lagere waardes merkbaar dan in het geval van een 2D-contour. Bovendien draagt de grotere knoopaf
stand ertoe bij dat een grotere stugheid eerder merkbaar wordt. De hoekgrootte tussen de oppervlakele
menten wordt immers beperkt bij een grote stugheid, waardoor een kromming bij een grotere knoopaf
stand nog minder goed gevolgd kan worden (dit effect speelt naast de inherente hoekafsnijding bij een 
grote knoopafstand). Wederom wordt de segmentatiefout vergroot door oscillaties, als de interne krachten 
gering zijn ten opzichte van de beeldkrachten. 

(a) (b) 

20 

',~~~~.--.~~.--~~~ 
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(c) . 

Figuur 4.19 Weergave van de invloed van de stugheidsparameters w20 en w02 op de segmentatie van 
een kubus. Instelling parameters: WJO=WoJ=O, WJ=0.75, hs,max=hr,max=3, f7=1, fYruis=O; (a) 
w20=w02=w11=7.5; (b) w20=w02=w11=0.375. Let op de hogere mate van hoekafsnijding in 
(a). In grafiek (c) wordt de segmentatiefout uitgezet tegen W2o=Wo2=Wn. De waarde 
S=4.8% voor w20=w02=w11=0 is de minimaal haalbare fout bij hmax=3, w3=0.25, f7= 1. 

• De beeldkrachtparameter w3 

De parameter w3 normeert de grootte van de beeldkrachten. Simulaties van het actief contourmodel heb
ben laten zien dat de keuze van w3-waarde een afweging tussen nauwkeurigheid en rekentijd is. Als stan
daardverhouding tussen de elasticiteits-, stugheids- en beeldkrachtparameters (w10:w20:w3) is 1:1:1 geno
men (w 10=w01 , w20=w02=w11). Figuren 4.18(c) en 4.19(c) laten zien dat de beeldkrachten bij deze verhou
ding overheersen, waardoor de interne krachten de geometrische flexibiliteit van het oppervlak slechts 
weinig beperken. De interne krachten hebben dan wel positieve invloed op het convergentieproces: de 
oscillaties tengevolge van de beeldkrachten zijn bijvoorbeeld geringer dan bij nog kleinere interne krach
ten. De ruisgevoeligheid zal ook afnemen door de globale definitie van de interne energie. Voor een rela
tief snelle energieminimalisatie dient te gelden: 0.5<w3<1. De invloed van de oscillaties door de beeld
krachten kan worden geminimaliseerd door w3<0.5 te nemen, hetgeen wel de rekentijd vergroot. Tabel 4.1 
geeft de verkregen segmentatiefout voor verschillende waardes van w3• De minimale fout (S=5.6%) komt 
overeen met het afsnijden van drie pixels per hoek in een 2D-doorsnede van de kubus. 

In tabel 4.2 is het segmentatieresultaat weergegeven voor een bolvormig object m~t straal 12 voor ver
schillende waardes van w3. Het blijkt dat de fout aanzienlijk kan verschillen, afhankelijk van wanneer het 
iteratieproces bij convergentie wordt afgebroken. Gezien de relatie van de foutspreiding met w3, is dit een 
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gevolg van oscillaties door de beeldkrachten. De elasticiteitskracht, die door de bolvorm gericht is naar het 
middelpunt, versterkt deze oscillatie. Door bij convergentie een oppervlak met minimale beeldenergie te 
nemen, wordt de segmentatiefout geminimaliseerd. 

Tabel4.1 Segmentatiefout voor een kubus met ribbe 25 (a=1, Ww:w20:w3 = 1:1:1, a,uis=O). Als be
ginoppervlak is een bol met straal 15 genomen. 

Parameterinstelling w3=0.75, hmax=3 W3=0.375, hmax=3 W3=0.5, hmax=2 

Segmentatiefout S (%) 8.2 6.3 5.6 

Tabel4.2 Segmentatiefout voor een bol met straa/12 (a= I, w10:w20:w3=1:1:1, a,uis=O). Een bol met 
straal] 0 is als beginoppervlak genomen. 

Parameterinstelling w3=0.75, hmax=3 w3=0.425, hmax=3 w3=0.1 , hmax=3 w3=0.1' hmax=2 

Smin- Smax (%) 4.3- 10.9 3.6-6.9 2.3-2.5 -1.7 

• De knoopafstand hmax 

De onderlinge afstand tussen de knooppunten bepaalt de resolutie van het 3D-oppervlak. Zoals in de theo
rie aan bod is gekomen, kan voor deze knoopafstand geen vaste waarde voor het gehele oppervlak geno
men worden. Door de oppervlakbeschrijving is het aantal knooppunten bij de polen immers groter. Het is 
wel mogelijk om een maximale waarde hs,max en hr,max in te stellen, die een maximale knoopafstand in de s
en de r-parametrisatierichting oplegt. Omdat we uitgaan van een isotropische dataset, zijn deze aan elkaar 
gelijkgesteld: hs,max=hr,max=hmax· Deze waarde garandeert een minimale oppervlakresolutie. Indien nodig 
worden knooppunten verwijderd of toegevoegd na elke iteratieslag. Het is reeds in 2D getoond dat ook de 
knoopafstand de nauwkeurigheid van de segmentatie bepaalt. In het toegepaste driedimensionale model is 
het aantal knooppunten vanwege rekentijd en geheugencapaciteiten beperkt tot ongeveer 2000. Omdat het 
aantal knooppunten een omgekeerd kwadratisch verband met de gemiddelde knoopafstand heeft, kan de 
optimale knoopafstand hmax= 1 daarom niet genomen worden voor de testsegmentaties. Bovendien zou dit 
een ongewenst hoge resolutie van knooppunten bij de polen opleveren. De beeldkrachten hebben bij de 
polen meer invloed, aangezien elk afzonderlijk knooppunt een beeldkracht ondervindt, terwijl de interne 
energie overal gelijk gedefinieerd is. Omdat de punten dicht bij elkaar liggen, kunnen de beeldkrachten 
ook ongeveer gelijk gericht zijn, waardoor een pool zich kan gedragen als ware het één punt. Dit manifes
teert zich in de vorm van grotere oscillaties tengevolge van de beeldkrachten ter plekke van een pool. 

In figuur 4.20(a) is de segmentatiefout en de gemiddelde rekentijd per iteratie als functie van hmax weerge
geven voor het kubusvormig testobject (25x25x25 voxels). In figuur (b) is vervolgens de segmentatiefout 
tegen de rekentijd uitgezet. Uit deze grafieken blijkt dat hmax=3 de optimale verhouding tussen nauwkeu
righeid en rekentijd oplevert voor deze specifieke oppervlakgrootte. Merk op dat de rekentijd in feite niet 
direct afhankelijk is van hmax. maar van het aantal knooppunten. Dit aantal verschilt voor een andere op
pervlakgrootte bij hmax=3. Het verband tussen rekentijd en het aantal knooppunten is ongeveer kwadra
tisch. Het aantal knooppunten vertoont een omgekeerd kwadratisch verband met de knoopafstand (ter 
indicatie: hmax=2 komt overeen met 1296 knooppunten, hmax=lû met 50 knooppunten) . 
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Figuur 4.20 (a) De segmentatiefout en de gemiddelde rekentijd per iteratie als functie van de maximale 
knoopafstand hmax· (b) De segmentatiefout als functie van de rekentijd per iteratie. De 
waarde hmax=3 levert de optimale verhouding tussen nauwkeurigheid en rekentijd. Para
meterinstelling: WJO=WoJ=w20=wo2=wn= w3=0. 75, a=], a,u;s=O. 

(a) (b) 

Figuur 4.21 Voorbeeld van het gebruik van een relaxatiestap na een eerste, relatief snelle segmentatie. 
Als beginoppervlak voor figuur (a) is een bol met straal 30 genomen. Het gevonden op
pervlak in (a) dient als beginoppervlak voor (b). Parameterinstelling: (a) w10=w01 = 
W2o=Wo2=wn=WJ=0.75, hmax=5, a=I; (b) WJO=WOJ=W2o=Wo2=wu=WJ=0.5, hmax=3, a=l. 
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Om de rekentijd te verkorten, maar toch de gewenste nauwkeurigheid te verkrijgen, kan na een grove 
segmentatie een relaxatieproces uitgevoerd worden. Een snelle, relatief onnauwkeurige segmentatie kan 
worden verkregen met een grote knooppuntafstand en een hoge waarde van w3, terwijl de daaropvolgende 
nauwkeurigere energieminimalisatie met een hogere resolutie van het oppervlak en een kleine waarde van 
w3 uitgevoerd dient te worden. In figuur 4.21 is hiervan een voorbeeld gegeven. Eventueel kan tegelijker
tijd ook de blurringsparameter cr gevarieerd worden: een grote waarde maakt het model minder ruisgevoe
lig tijdens een eerste grove segmentatie, terwijl een kleinere waarde vervolgens de randpositie beter de
tecteert. 

4.3.2 Plaatsing van het beginoppervlak 

Een schatting van de 3D-rand dient redelijk nauwkeurig bekend te zijn, opdat bijna alle knooppunten van 
het beginoppervlak in de potentiaalput rond de rand liggen. De maximaal toegestane verwijdering van een 
knooppunt tot de rand, waarbij aantrekking plaatsvindt, is ongeveer 2cr. Dit is reeds voor actieve 2D
contouren aangetoond. Figuur 4.22 geeft een voorbeeld waarbij de afstand tussen oppervlak en rand te 
groot is. Aan het kubusvormig testobject is Gaussisch witte ruis toegevoegd (crruis=10, CNR=lO). Als be
ginoppervlak is een bol met straal 10 genomen (zie figuur (a)). De hoeken van de kubus zijn dan ongeveer 
12 voxelafmetingen van het vierkant verwijderd. Als blurring plaatsvindt met cr=l , treedt er geen globale 
convergentie op (figuur (b)). Dit in tegenstelling tot figuur (c), waarbij blurring met cr=3 is toegepast. 
Hierbij is de maximale verwijdering 0(2cr). Door blurring worden de randen echter uitgesmeerd en de 
hoeken vager. Dit is zichtbaar in een doorsnede van de kubus, waaraan de gevonden rand is toegevoegd 
(figuur (d)). 

(a) (b) 
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(c) (d) 

Figuur 4.22 Illustratie van het belang van een goede plaatsing van het beginoppervlak voor de seg
mentatie van een kubus (a,u;s=10, CNR=JO). (a) Een MPR van het energieveld (a=1) met 
het beginoppervlak: een bol met straal 10, geplaatst in het midden van de kubus. (b) Bij 
een blurringswaarde a= 1 treedt geen convergentie op vanwege een te grote afstand tussen 
de knooppunten en de rand. (c) Bij a=3 vindt er wel een globale convergentie plaats, 
maar de gedetecteerde hoeken van de rand zijn dan afgerond door blurring. (d) Dit is 
zichtbaar in een doorsnede van de kubus, inclusief de gevonden rand. 
(wJO=WoJ=W2o=Wo2=wn=w3=0. 75, hmax=3 ). 

4.3.3 Het voordeel van een globale 3D-segmentatie 

Een 3D-segmentatie heeft de voorkeur boven opeenvolgende 2D-segmentaties in doorsneden van het ob
ject. De 2D-contouren hoeven dan niet meer achteraf verbonden te worden om een 3D-oppervlak te ver
krijgen, waardoor ringvormige onregelmatigheden in het oppervlak kunnen optreden. Bovendien gebruikt 
een 3D-model ook informatie uit de derde dimensie, waardoor de segmentatie robuuster wordt. Een ander 
voordeel is de hogere mate van rotatie-invariantie voor het 3D-oppervlakmodel. 

De volgende testsegmentatie illustreert de voordelen van het gebruik van informatie uit de derde dimensie 
en rotatie-invariantie voor het actief oppervlakmodeL Als testobject dient wederom de kubus (crruis=lO, 
CNR=lO) en als beginoppervlak is een bol met straal 13 genomen. Na het verkrijgen van een 3D
energieveld door randdetectie, zijn drie opeenvolgende plakken van het energieveld, gelegen in het mid
den van de kubus, vervangen door het energieveld van ruis (crruis=lO). Hierdoor onstaat een kunstmatige 
onregelmatigheid van de 3D-rand (zie figuur 4.23(a)). Segmentatie in een dergelijke tweedimensionale 
doorsnede zonder randelementen zou natuurlijk niet succesvol verlopen. Bij een andere oriëntatie van de 
doorsnede (bijvoorbeeld zoals in figuur 4.23(a)), zou een segmentatie overigens wel correct kunnen ge
schieden, omdat interne krachten van de contour dan kunnen corrigeren voor de discontinuïteiten in de 
rand (rotatie-variantie) . Het 3D-oppervlak vindt echter ook in de plakken, waarin de randelementen zijn 
verwijderd, een virtuele vierkante rand. Er is blijkbaar een inherente gladheid van het oppervlak door de 
globale, interne krachten, die corrigeert voor de discontinuïteit in de rand. De segmentatiefout is vergelijk
baar met eerdere resultaten (S=6.4%). Figuur (b) geeft de gevonden rand weer in een plak waar de rand
elementen zijn verwijderd. Ter vergelijking geeft figuur (c) de rand weer in een doorsnede van het ener
gieveld, waar de randelementen behouden zijn. Overigens is ook een dergelijke globale segmentatie be
werkstelligd bij verwijdering van de randelementen in negen opeenvolgende, oneven genummerde plak
ken in de z-richting. 
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(a) (b) (c) 

Figuur 4.23 Illustratie van een voordeel van een globale, rotatie-invariante 3D-segmentatie. (a) Een 
sagitale doorsnede van het energieveld (a=l) toont drie transversale plakken waar de 
randelementen verwijderd zijn, waardoor een kunstmatige discontinuïteit ontstaat. (b) 
Ondanks de verwijdering van de randelementen wordt een virtuele rand gevonden in een 
dergelijke transversale doorsnede van het energieveld. (c) Ter vergelijking is de rand 
weergegeven in het energieveld van een transversale plak, waarin de randelementen be
houden zijn. Parameterinstelling: Uruis=lO, CNR=JO, a=l, WJO=WoJ=W2o=Wo2=wn= 
w3=0.5, hmax=3. 

4.3.4 Toepassing van een ballonkracht 

Het interactief plaatsen van een beginoppervlak dient redelijk nauwkeurig te geschieden, zoals is getoond 
in figuur 4.22. Uit praktisch oogpunt is het plaatsen van een 3D-oppervlak in een 3D-dataset moeilijk. 
Hiervoor zijn geavanceerde visualisatiemethoden nodig. Een verdere automatisering van het segmentatie
model is wenselijk, zodat deze plaatsing minder nauwkeurig hoeft te zijn of een beginschatting automa
tisch verkregen wordt. Een optie is de implementatie van een ballonkracht, waarbij een klein 3D
oppervlak, dat in het object is geplaatst, naar de rand expandeert. Figuur 4.24 geeft het voorbeeld van de 
segmentatie van het kubusvormige testobject, waaraan ruis is toegevoegd (crruis=lO, CNR=lO). Als begin
oppervlak is een bol met straal5 genomen, die in het midden van de kubus is geplaatst (zie figuur 4.24(a)). 
De precieze locatie in het object doet niet ter zake, mits het kleine beginoppervlak de rand niet over-

schrijdt. Voor de ballonparameter k1 is de waarde 0.9 gekozen, terwijl voor de overige parameters geldt: 
w3=w10=w01 =w11=w20=w02=1 , hmax=3, cr=l. Om de rekentijd zoveel mogelijk te beperken, is een grote 
waarde voor w3 genomen. Een waarde van k1=0.8·w3, zoals in het 2D-contourmodel, bleek niet voldoende 
te zijn om het oppervlak te expanderen. Een grotere waarde is noodzakelijk, omdat de interne krachten een 
relatief sterke werking hebben. In figuur 4.24(b) is het resultaat van de segmentatie weergegeven. Er 
wordt verondersteld dat het oppervlak naar de globalé rand is geconvergeerd, zodra het omsloten volume 
stabiliseert (dit is analoog aan het omsloten oppervlak voor het actief contourmodel). Als hierna relaxatie 
wordt toegepast door de ballonkracht uit te schakelen (k1=0, w3=w10=w01 =w11=w20=wo2=0.5, hmax=3, cr=l), 
wordt het oppervlak van figuur (c) gevonden. Na expansie wordt een groter volume gevonden (Sbin
nen=3.4%, Sbuiten=0.4%) dan na relaxatie (Sbinnen=6.7%, Sbuiten=O% ). In dit geval levert relaxatie dus een 
minder goed segmentatieresultaat op, omdat de nauwkeurigheid dan gelimiteerd wordt door de hoekaf
snijdingen. Ook bij toevoeging van meer ruis ( crruis=40, CNR=2.5) wordt bij dezelfde parameterinstelling 
de globale rand goed gevonden (S=5.8%). In figuur 4.25(a) is voor deze segmentatie een doorsnede van de 
kubus inclusief de gevonden rand weergegeven. 
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Een nadeel van het gebruik van een ballonkracht is dat de globale verbinding tussen randelementen minder 
goed plaatsvindt. De simulatie van sectie 4.3.3 is herhaald bij toepassing van een ballonkracht Wederom 
is een kunstmatige discontinuïteit in de rand gecreëerd door de globale randelementen te verwijderen in 
drie opeenvolgende plakken van het energieveld. De kubus wordt nu niet correct gesegmenteerd. De bal
lonkracht domineert de interne kracht ter plaatse van de discontinuïteit in de 3D-rand en daardoor groeit 
het oppervlak door de virtuele rand heen (zie figuur 4.25(b)). Vervolgens wordt het gehele oppervlak 
meegetrokken over de globale rand door de oppervlaktespanning. 

(a) (h) (c) 

Figuur 4.24 Illustratie van het gebruik van een ballonkracht voor de segmentatie van een kubusvormig 
testobject (a,uis=lO, CNR=lO). (a) Beginoppervlak (bol met straal 5); (b) gesegmenteerd 
volume na expansie (k1=0.9, l-(%3=w10=w01 =w11=w2o=wo2=1, hmax=3, a=l); (c) oppervlak 
na relaxatie (k1=0, w3=w10=w01 =w11=w20=w02=0.5, hmax=3, a=l). Het omsloten volume, 
hoewel moeilijk zichtbaar, is iets kleiner dan dat van oppervlak (b). 

(a) (b) 

Figuur4.25 (a) Doorsnede van de kubus (aruis=40, CNR=2.5) inclusief de gevonden rand bij toepas
sing van een ballonkracht en relaxatie (parameterinstelling: zie figuur 4.25 ). (b) Bij ver
wijdering van de randelementen in drie opeenvolgende plakken van het energieveld van de 
kubus (aruis=lO, CNR=JO), wordt de rand niet gevonden in een dergelijke doorsnede. 
Door de ballonkracht, die de interne kracht ter plekke domineert, groeit het oppervlak 
door de virtuele rand heen (het segmentatieproces is afgebroken). 
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Bij het gebruik van een ballonkracht in het 2D-contourmodel is gebleken dat de contour ook op plaatsen 
van grote krommingen over de rand kan heen stappen. Door de interne krachten kleiner te maken, kon dit 
effect voorkomen worden. Ook voor het 3D-oppervlakmodel dient met deze beperking rekening gehouden 
te worden. Als testobject is derhalve een kubus (24x24x24 voxels) genomen, waaruit een octant ter grootte 
van 12x12x12 voxels is gesneden. Het beginoppervlak is een bol met straal 5, die geheel in het object 
geplaatst is. Het blijkt dat het oppervlak over de 3D-hoek heen treedt, zelfs indien de interne krachten 
kleiner zijn dan bij de kubus toegepast is (k1=0.9, w3=1, w10=w01 =wu=w20=w02=0.5, hmax=3, cr=l ). Dit is 
zichtbaar in figuur 4.26(a), waar het oppervlak in het energieveld is weergegeven, na onderbreking van het 
iteratieproces. In figuur 4.26(b) is het 3D-oppervlak weergegeven na segmentatie met de volgende para
meterinstelling: k1=0.6, w3=1, w10=w01 =wn=w20=w02=0.25, hmax=3, cr=l. De waardes voor de interne 
krachten en de ballonkracht zijn relatief klein genomen, opdat de beeldkracht ook op plaatsen van grote 
kromming overheerst. Wederom blijkt dat de instelling van de parameters cruciaal is voor een correcte 
segmentatie met behulp van de ballonkracht Voor een robuust model is deze afhankelijkheid niet wense
lijk. 

(a) (b) 

Figuur 4.26 Illustratie van de invloed van de interne krachten en de ballonkracht ter plekke van een 
grote kromming. Als testobject is een kubus (24x24x24 voxels) gebruikt, waaruit een oc
tant ter grootte 12x12x12 voxels is gesneden (aruis=lO). (a) Het oppervlak groeit uit de 
hoek in de inham, doordat de ballon- en interne krachten de beeldkracht plaatselijk over
heersen (k/=0.9, w3=l, ww=WoJ=Wu=w20=wo2=0.5, hmax=3, a=l). (b) Oppervlak na (glo
baal correcte) segmentatie bij ballon- en interne krachten, die klein zijn t.o.v. de beeld
krachten (k1=0.6, w3=l, ww=WoJ=Wu=w20=w02=0.25, hmax=3, a=l). 

4.3.5 Implementatie van het schaalmodel 

Op identieke wijze als in het actief contourmodel, is het schaalmodel geïntegreerd in het actief opper
vlakmodeL Een voordeel van het gebruik van het schaalmodel is dat het beginoppervlak minder nauwkeu
rig geplaatst hoeft te worden. Als testobjecten dienen de kubus (25x25x25 voxels, crruis=40, CNR=2.5) en 
de kubus met verwijderd octant (24x24x24 min 12x12x12 voxels, crruis=40, CNR=2.5). Het beginoppervlak 
in de hoogste schaal is een bol met straal 2crmax• met het middelpunt op het maximum van de beeldenergie. 
Er is gebruik gemaakt van 4 verschillende schalen (nmax=3, ör-0.73, e=0.7, resulterend in cr=6.25; cr=3.01; 
cr=1.45; cr=0.70). De maximale blurringswaarde crmax is 6.25, hetgeen wederom een kwart van de karakte
ristieke lengte is. Hierdoor varieert de positie van de globale rand slechts weinig, hoewel de vorm door 
blurring natuurlijk wel verandert. De knoopafstand hmax wordt gelijk gesteld aan cr (vergelijking 3.35), met 
als minimale waarde hmax=3 om de rekentijd te verkorten. De uiteindelijke segmentatiefout (S=6.3%) is in 
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dezelfde orde van grootte als de minimaal verkrijgbare fout bij gebruik van een actief oppervlak zonder 
schaalmodel. In figuur 4.27 zijn de energievelden van de kubus weergegeven voor de verschillende scha
len, inclusief de gevonden 3D-oppervlakken. Figuur (t) toont een transversale doorsnede in de laagste 
schaal met bijbehorende gedetecteerde rand. 

In figuur (e) is het 3D-oppervlak gevisualiseerd dat behoort bij de laagste schaal. De verdraaiingen van het 
rooster zijn opvallend. Dit effect is te verklaren uit het feit, dat de knooppunten door de invloed van ruis 
ook beeldkrachten ondervinden die tangentieel aan het oppervlak gericht zijn. In de laagste schaal wordt 
de hoge mate van ruis immers nauwelijks meer onderdrukt als gevolg van de lage waarde van cr. De visu
alisatie van een dergelijk verdraaid oppervlak levert een vertekend beeld op. 

(a) (b) (c) 

(d) (e) (j) 

Figuur 4.27 Implementatie van actieve oppervlakken in het schaalmodel voor de segmentatie van een 
kubus (aruis=40, CNR=2.5). De energievelden van elke schaal met bijbehorende opper
vlakken zijn weergegeven in een MPR: (a) a=6.25; (b) a=3.01; (c) a=l.45; (d) a=0.70. In 
figuur (e) is het uiteindelijke 3D-oppervlak gevisualiseerd, waarbij de verdraaiing van het 
rooster opvalt. Een willekeurige doorsnede van de kubus met de uiteindelijk gevonden 
rand is te zien in figuur (j). Parameterinstelling: w3=w10=w01 =wu= w20=w02=0.75, 
hmax=a (minimaal hmax=3), nmax=3, &=0. 73, e=O. 7. 

Ook een complexer testobject, de kubus met inham ( crruis=40, CNR=2.5), levert een goede segmentatie op 
bij gebruik van het schaalmodel. Overigens ligt de rand van dit object niet precies op discrete voxelposi
ties, maar precies tussen twee discrete voxelposities in. Hierdoor detecteert de Canny-operator een rand 
die overal twee voxels breed is, waartussen geen voorkeur bestaat voor een knooppunt (tenzij er een beel
denergieverschil door ruis of blurring is). Deze onnauwkeurigheid tengevolge van het partial volume ef
fect introduceert een grote segmentatiefout grofweg de helft van de voxels die aan het oppervlak liggen, 
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kan hierdoor foutief gesegmenteerd worden. Dit zou overeenkomen met Sbuiten=14%, hetgeen een groot 
deel van de totale fout (S=l6.6%) zou zijn. Het vermoeden, dat het partial volume effect de segmentatie
nauwkeurigheid significant beïnvloedt, wordt bevestigd door het feit dat 14.0% van de fout door Sbuiten in 
rekening wordt gebracht. Figuur 4.28(a) geeft het uiteindelijke 3D-oppervlak weer. Figuren (b), (c) en (d) 
laten transversale doorsneden op verschillende hoogtes zien, inclusief de gevonden rand. Vooral de seg
mentatiefout in de plak op de overgang tussen vierkant met en zonder inham is opvallend (b). Het partial 
volume effect is hoofdzakelijk de oorzaak hiervan, maar ook de geringe flexibiliteit om krommingen te 
representeren heeft een invloed. 

(a) 

(b) (c) (d) 

Figuur 4.28 Integratie van het schaalmodel in het actief oppervlakmodel voor de segmentatie van een 
kubus, waaruit een octant verwijderd is (C1ruis=40, CNR=2.5). (a) Het uiteindelijk geseg
menteerd 3D-oppervlak. Figuren (b), (c) en (d) geven transversale doorsneden van het 
object, inclusief de gevonden rand. Doorsnede ( c) toont foutief gesegmenteerde voxels in 
het midden van het object, gedeeltelijk tengevolge van het partial volume effect. Parame
terinstelling: WJ=WJO=WoJ=Wn=W2o=Wo2=0.75, hmax=a (minimaal hmax=3), nmax=3, 
<5r=0.73, e=0.7 (a=6.25; a=3.01; a=l.45; a=0.70). 

De conclusie is dat het actief oppervlak met gebruik van het schaalmodel voor deze eenvoudige testobjec
ten goede resultaten oplevert en ruisongevoelig is. Voor medische beelden is de toepasbaarheid van het 
schaalmodel niet gegarandeerd. Interferentie van rànden met andere structuurranden in het beeld gaat dan 
waarschijnlijk een rol spelen. Bovendien is een hoge mate van blurring niet wenselijk, indien een rand 
onduidelijk of onregelmatig is, omdat deze dan geheel kan vervagen. 
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5. Segmentatie van medische beelden 
Als met een segmentatiemodel goede resultaten verkregen worden voor testbeelden, geeft dit zeker geen 
garantie dat ook medische beelden juist gesegmenteerd zullen worden. Zoals eerder vermeld, zijn anato
mische structuren complex en gevarieerd: ze verschillen zelfs van patiënt tot patiënt van vorm. Vaak is 
juist die vorm reden tot onderzoek. Bovendien zijn de gedetecteerde randen van een object soms onduide
lijk. Het contrast met een naastliggende structuur kan bijvoorbeeld klein zijn. Ook betreffen het meestal 
geen scherpe stapranden, maar verlopen de overgangen geleidelijk tengevolge van de anatomie of de ac
quisitie. Een bijkomend probleem is dat de driedimensionale medische datasets dikwijls groot zijn (bij
voorbeeld 256x256x100 voxels). In dit hoofdstuk komen segmentaties van anatomische structuren met 
behulp van het actief contourmodel (2D) en het actief oppervlakmodel (3D) aan bod. De nadruk hierbij 
ligt op het tonen van de voordelen, maar ook de beperkingen van het model in de praktijk. In plaats van 
eenvoudige testobjecten met duidelijke randen, komen nu complexe structuren met een lage resolutie en 
een laag contrast aan bod. De segmentaties staan los van de klinische vraagstelling en hebben daarom ook 
geen klinische relevantie. Het segmentatieresultaat wordt louter visueel beoordeeld, waarbij de gevonden 
randpositie met de locatie van de grijswaarde-overgang in het beeld wordt vergeleken. 

5.1 Twee- en driedimensionale SPECT-beelden 

Met behulp van SPECT (Single Pboton Emission Computerized Tomography) kunnen functionele onder
zoeken gedaan worden, zoals een bepaling van het pompvermogen van de linkerhartkamer. Bij SPECT 
wordt de verspreiding en activiteit van een radioactieve stof (bijvoorbeeld Technetium) gemeten, die vóór 
het onderzoek wordt ingespoten. Vrijkomende gammastraling wordt gedetecteerd met een zogenaamde 
gammacamera. Deze is uitgerust met collimatoren, opdat alleen straling vanuit één richting wordt waarge
nomen. Het aantal gedetecteerde counts is een maat voor de activiteit, die vanuit de betreffende richting 
wordt waargenomen. Voor een bepaalde stand van de gammacamera wordt zo een tweedimensionale pro
jectie verkregen van de te onderzoeken structuur. Een SPECT-beeld heeft in het algemeen een lage con
trast/ruis-verhouding en lage resolutie. 

Als de camera onder verschillende hoeken ten opzichte van de structuur geplaatst wordt, kunnen meerdere 
projecties verkregen worden. Met behulp van een backward reconstruction methode, waarbij bepaalde 
filtertechnieken plaatsvinden, kan vervolgens een driedimensionale reconstructie van de structuur verkre
gen worden (deze methode is vergelijkbaar met de reconstructiemethode zoals die vanouds toegepast 
wordt in Computerized Tomography, CT). Eén van de filtertechnieken betreft een smoothing-operatie om 
versterking van ruis tegen te gaan. Aangezien het driedimensionale beeld reeds een bepaalde mate van 
blurring heeft ondergaan, bestaat er tijdens de segmentatieprocedure minder noodzaak om extra smoothing 
toe te passen om de snake aan te trekken. Bovendien zijn de randen zelfs in een tweedimensionaal 
SPECT-beeld meestal breed, waardoor minder blurring nodig is. 

5.1.1 Tomografische SPE CT -beelden van de lever 

Metastasen in de lever kunnen aangetoond worden met behulp van 3D-SPECT -tomografie. Een dergelijke 
dataset is gebruikt om het segmentatiemodel in 2D en 3D te testen. Er is getracht de activiteit van een 
lever in een tweedimensionale projectie te segmenteren met behulp van een actieve contour. Hierbij is een 
initiële schatting van de rand (figuur 5.l(a)), het schaalmodel (figuur 5.l(b)) en een ballonkracht (figuur 
5.1(c)) toegepast. Omdat de rand enkele grote krommingen bevat, dienen er kleine waardes voor de para
meters w1 en w2 genomen te worden. De blurringsparameter heeft een kleine waarde, omdat de randen 
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reeds in het originele beeld uitgesmeerd zijn ( cr=O. 7). De informatie over de grootte van de krommingen 
en de randbreedte wordt verondersteld als voorkennis. Bij een begincontour als schatting van de rand dient 
er ook voorkennis te zijn over grootte, positie en vorm. Als het schaalmodel gebruikt wordt, dienen slechts 
de positie en grootte van de lever grofweg bekend te zijn. Voorkennis over de vorm is dan minder belang
rijk, omdat in een hoge schaal het object vervaagt tot een cirkelvormige structuur. Bij toepassing van een 
ballonkracht is er weinig geometrische voorkennis nodig: slechts de positie van één punt in het object 
hoeft gegeven te zijn. De afstelling van de modelparameters moet dan echter wel nauwkeurig geschieden. 
De contour is na expansie gerelaxeerd door de ballonterm gelijk aan nul te stellen. De parameterinstelling 
is dan gelijk genomen aan die van de segmentatie met gebruik van een interactief geplaatste begincontour 
(a). 

(a) 

FiguurS.l 

(b) (c) 

Resultaten van de segmentatie van een 2D-SPECT-beeld van een lever (64x64 pixels, 
pixelbreedte=6.4 mm) met behulp van het actief contourmodel: (a) toepassing van een 
driehoekige begincontour (w1=w2=0.25, w3=0.5, h=J, a=O. 7); (b) gebruik van een bal
lonkracht met als begincontour een cirkel met straal 2 (zonder relaxatie) (w1=0.4, w2=2, 
w3=1, k1=0.8, h=l, a=O. 7); (c) integratie in het schaalmodel (a=2.3, a=l.3, a=O. 7; 
w1=w2=0.25, w3=0.5, h=a (minimaal h=l)). Als begincontour in de hoogste schaal is een 
cirkel met straal 20 genomen. Afgebeeld is de begin- en eindcontour in de laagste schaal. 

Figuur 5.2 Het energieveld van een projectie van de lever (a=O. 7) met daarin de gevonden eindcon
touren van figuur 5.1. In plaats van de buitenste rand wordt de rand van een interne 
structuur gesegmenteerd aan de rechterzijde van de lever. 

Voor alle drie de segmentaties wordt bijna exact dezelfde rand gevonden. Dit is het gevolg van dezelfde 
instelling van de weegfactoren voor de energietermen en het feit, dat er geen andere, storende structuren 
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aanwezig zijn. In figuur 5.2 is het energieveld (cr=0.7) inclusief de drie gevonden eindcontouren afge
beeld. De kromming rechtsboven in de structuur wordt afgesneden. De externe rand is daar vaag ten op
zichte van een interne rand in de structuur. Het feit, dat de actieve contour een voorkeur heeft voor krimp 
boven expansie door de definitie van de interne energie, speelt hierbij mogelijk ook een rol. 

Vervolgens is gepoogd de lever in een gereconstrueerde 3D-dataset (64x64x36 voxels) te segmenteren met 
behulp van het actief oppervlakmodeL Hierbij is zowel van het schaalmodel als van een ballonkracht ge
bruik gemaakt. Doordat er relatief grote krommingen voorkomen, dienen de parameters voor de inwendige 
energie wederom klein genomen te worden ten opzichte van de beeldenergie. Een bijkomend probleem is 
dat de structuur zowel aan de onder- als bovenkant uit het beeld loopt (zie figuur 5.3(b)). Dit artefact is 
gedeeltelijk door de 3D-reconstructiemethode veroorzaakt. Hierdoor is er geen duidelijke rand aan boven
en onderzijde en dient het 3D-oppervlak het object daar af te kappen. Als de interne krachten te groot zijn, 
wordt het object verder van de rand afgekapt dan wenselijk, omdat die de grootte van het 3D-oppervlak 
minimaliseren. Een mogelijke oplossing zou het aanmaken van een virtuele rand aan boven- en onderzijde 
van de dataset kunnen zijn. 

(a) 

(d) 

Figuur5.3 

(b) (c) 

(e) (f) 

Segmentatieresultaat van een tomografisch 3D- SPECT-beeld van een lever. Figuren (a), 
(b) en (c) stellen respectievelijk een transversale, coronale en sagitale doorsnede voor, in
clusief de gevonden rand bij gebruik van het schaalmodel (wij=O.l; w3=0.5; hmax=u, (mi
nimaal hmax =2.5); u=3.0, u=1.5, u=O. 7). Figuren (d), (e) en (j) zijn dezelfde plakken met 
de segmentatieresultaten bij gebruik van een ballonkracht (expansie: wij=0.25; w3=0.6; 
k1=0.4; hmax=2.5; u=O. 7; relaxatie: wij=0.15; w3=0. 75; hmax=2.5; u=O. 7). De rand in fi
guur (e) is iets meer naar buiten gelegen dan in (b). De grootste kromming (rechts in fi
guur (b) en (e)) wordt in beide gevallen afgesneden. 
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Bij toepassing van een ballonkracht blijkt, dat de weegfactoren voor de verschillende krachten nauwkeurig 
gekozen dienen te worden voor een segmentatie, opdat de juiste verhouding tussen beeld-, interne en bal
lonkrachten ontstaat. Na expansie en convergentie is het 3D-oppervlak gerelaxeerd door de ballonkracht 
gelijk aan nul te stellen. In figuur 5.3 worden doorsneden van de dataset getoond, inclusief de gevonden 
rand met behulp van het schaalmodel (a, b, c) en een ballonkracht (d, e, f) . Na instelling van de parame
ters, specifiek voor deze structuur, komt de gesegmenteerde rand redelijk goed overeen met de visueel 
waarneembare rand. Grote krommingen worden echter afgesneden: een plaatselijk vage rand (zie bijvoor
beeld de 2D-segmentatie) of de beperkte flexibiliteit van het model kan dit veroorzaken. De rand is iets 
meer naar buiten gelegen bij gebruik van een ballonkracht Waarschijnlijk is het oppervlak blijven steken 
in een lokaal minimum tijdens het relaxatieproces na de expansie. 

In figuur 5.4(a) is het gevonden 3D-oppervlak weergegeven bij gebruik van het schaalmodel. Figuur (b) is 
een voorbeeld hoe diepte aan een object kan worden gegeven door gebruik te maken van een virtuele 
lichtbron en reflectie (surface rendering) . 

Figuur5.4 

(a) (b) 

Visualisatie van het gevonden 3D-oppervlak na segmentatie van de 3D-SPECT-dataset 
van de lever, bij gebruik van het schaalmodel. (a) Het originele oppervlak, gegeven door 
een vierkant rooster met knooppunten. (b) Gebruik van een virtuele lichtbron om een 
diepte-effect te verkrijgen bij de visualisatie ( surface rendering). 

5.1.2 Multigated SPE CT -data van de linkerhartkamer 

SPECT wordt door de afdeling Nucleaire Diagnostiek in het Sint Joseph ziekenhuis onder andere gebruikt 
om klinische informatie te verkrijgen over de werking van de linkerhartkamer (linkerventriculum). Het 
verschil in volume van de linkerhartkamer in systole (samengetrokken linkerkamer) en diastole (linkerka
mer in rust) kan bijvoorbeeld iets zeggen over het pompend vermogen. Er wordt gebruik gemaakt van 
zogenaamd multiple gated blood pool imaging. Dit betekent dat het bloedvolume in de linkerhartkamer als 
functie van de tijd in een (gemiddelde) hartslag gemeten wordt. Door een juiste projectierichting te kiezen, 
is het aantal counts in een 2D-projectie van de linkerhartkamer een maat voor het totale bloedvolume in de 
kamer, gemiddeld in een tijdsinterval (zie figuur 5.5). Om te bepalen wat de linkerhartkamer is, dient eerst 
een 2D-segmentatie uitgevoerd te worden. Hiervoor wordt in de praktijk een commercieel pakket gebruikt, 
dat een semi-automatische segmentatie uitvoert op basis van randdetectie. Bij dit segmentatiemodel wordt 
gebruik gemaakt van gebruikers-interactie voor het aangeven van een gebied rond de kamer en eventueel 
voor correcties achteraf. Bovendien wordt er voorkennis toegevoegd: de linkerhartkamer wordt gesplitst in 
vijf segmenten en er wordt gewerkt met polaire coördinaten in verband met de cirkelvorrnigheid. Door 
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deze procedure wordt er objectiever en sneller dan op volledig handmatige wijze een segmentatie verkre
gen, terwijl de gebruiker kan corrigeren voor fouten. 

Figuur5.5 

(a) 

Figuur5.6 

Belangrijkste anatomische structuren in het 2D-SPECT-beeld van het hart: ( 1) linkerhart
kamer; (2) harttussenschot; (3) rechterhartkamer. 

(b) (c) 

Gesegmenteerde linkerhartkamer voor (a) tijdsinterval], (b) interval 3 en (c) interva/JO 
van multiple gated blood pool SPECT-beelden van het hart. Zowel de begincontour (dun
ne curve) als de eindcontour (dikkere curve) is weergegeven. Voor (b) en (c) is de begin
contour de gevonden rand van het vorige tijdsinterval. Hoewel de gesegmenteerde rand 
van de kamer niet juist is, wordt de verkleining van het kamervolume gedurende een hart
slag wel gedetecteerd. 

Het dynamisch karakter maakt een actief model geschikt voor het volgen van contouren in tijdafhankelijke 
beelden. Als de verplaatsing van het object tussen twee tijdstippen niet te groot is, kan de eindcontour van 
een bepaald tijdstip gebruikt worden als begincontour voor het daaropvolgende tijdstip. Vervolgens dient 
deze weer te convergeren naar de rand van het object op dat moment. Deze geschiktheid van het actief 
contourmodel voor tracking, het volgen van een object als functie van de tijd, is getest op het verloop van 
de linkerhartkamer gedurende een hartslag. De mate van blurring (a=l.25) is ongeveer gelijk genomen aan 
de mate die in de dagelijkse praktijk gebruikt wordt. Als begincontour in het eerste hartslaginterval is een 
cirkel genomen; de verkregen eindcontour dient vervolgens als begincontour voor het volgende tijdsinter
val. In figuur 5.6 wordt het gesegmenteerd oppervlak weergegeven voor drie tijdsintervallen. Een seg-
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mentatiefout treedt op door de onduidelijke scheiding tussen de linkerhartkamer en het harttussenschot 
Hierdoor wordt in plaats daarvan de rand van de rechterhartkamer gesegmenteerd. Het model in de huidi
ge vorm is dus afhankelijk van de kwaliteit van de randdetectie. Een hogere mate van voorkennis of ge
bruikersinteractie is noodzakelijk voor een juiste segmentatie. Desalniettemin wordt er een verkleining van 
het oppervlak als functie van de tijd gevonden, wat de mogelijkheid van tracking met actieve contouren 
aantoont. 

Figuur5.7 

(a) 

Figuur5.8 

(a) (b) 

3D-Segmentatie van een hart in een 3D-SPECT-beeld (64x64x64 voxels). (a) Bolvormig 
beginoppervlak (straal=8), dat handmatig rond het hart geplaatst is. (b) Gesegmenteerd 
hart na convergentie (wij=0.05; w3=0.25; hmax=1.5; a=O. 7). 

(b) (c) 

Drie verschillende doorsneden van het hart, inclusief de gevonden rand: (a) transversaal; 
(b) sagitaal; (c) coronaal. 

Het is ook mogelijk om de linkerhartkamer in een 3D-reconstructie van het beeld als functie van de tijd in 
een gemiddelde hartslag te volgen. Hiertoe dient een hartslag niet alleen in verschillende intervallen ver
deeld te worden, maar moeten ook meerdere projecties voor verschillende hoeken verkregen worden. Voor 
de beschouwde multi-gated reconstructie zijn 8 tijdsintervallen en 16 hoeken genomen. Aangezien de rand 
van de linkerhartkamer ook na een 3D-reconstructie te onduidelijk is om een juiste segmentatie te verkrij
gen, is in plaats van deze kamer het gehele hart gesegmenteerd ter demonstratie van het actief oppervlak
model. Als beginoppervlak is een bol met straal 8 genomen, die ongeveer op de juiste positie in de 3D
dataset geplaatst is. Omdat het een klein oppervlak betreft, is het mogelijk om veel knooppunten te initiali
seren door hmax=l.5 te stellen. Een kleine mate van blurring volstaat (cr=0.7), omdat het een brede, vage 
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rand betreft (o.a. door beweging van het hart en de reconstructie). De interne krachten zijn klein gekozen 
om de segmentatie zoveel mogelijk door de beeldkrachten te laten domineren. Figuur 5.7 geeft begin- en 
eindoppervlak na 42 iteraties (5.40 min) weer. Figuur 5.8 toont drie doorsneden van verschillende oriënta
tie (sagitaal, coronaal en transversaal) met de gesegmenteerde rand. Visueel beoordeeld lijkt de segmenta
tie goed verlopen te zijn. Het beeld in 5.8(a) toont artefacten tengevolge van de 3D-reconstructie: vanuit 
het hart zijn 16 waaiers naar de verschillende acquisitiehoeken zichtbaar. 

5.2 Driedimensionale MR-data van een aneurysma 

Met behulp van Magnetic Resonance Imaging (MRI) kunnen onder andere bloedvaten gevisualiseerd 
worden en pathologieën zoals stenosen (vaatvernauwingen) of aneurysmata (vaatverwijdingen) gedetec
teerd worden. De grootte van een aneurysma wordt vaak gekwantificeerd om als criterium voor een ope
ratie te dienen. Hiertoe wordt normaliter een plaatselijke diameter van het verwijde vat bepaald. 

Er is gepoogd om een aneurysma in een (Tl-gewogen) 3D-dataset te segmenteren met behulp van een 
actief oppervlak. Hierbij wordt wederom benadrukt dat niet is ingegaan op de concrete anatomie van het 
aneurysma (wat is het lumen, wat is een bloedprop, waar begint en eindigt het aneurysma precies?). De 
segmentaties hebben dus geen klinische relevantie. In figuur 5.9 zijn drie doorsneden van het aneurysma 
weergegeven met een legenda van de belangrijkste anatomische structuren. Vanwege redenen van acqui
sitie is de resolutie in de richting van borst- tot rugzijde beduidend lager dan de resolutie in de twee rich
tingen loodrecht hierop (in figuur 5.9(a) is de richting boven-onder en in 5.9(b) de richting links-rechts de 
richting met de lage resolutie). De voxels zijn dus balkvormig (120x120x17 voxels van elk 1.4xl.4x6.0 
mm\ Om een isotrope dataset te verkrijgen is een interpolatie uitgevoerd, met als resultaat een 3D-beeld 
van 120x120x75 voxels. Mede door de slechte resolutie is de scheiding van het aneurysma met de wervel
kolom vaag. Ook de vena cava heeft een plaatselijk slecht contrast met het aneurysma. Randdetectie levert 
op deze plekken derhalve slechte resultaten op. Het doel van deze segmentaties is het aantonen van de 
voordelen van het gebruik van een globaal 3D-model met voorkennis. 

Figuur5.9 Weergave van verschillende doorsneden van het 3D-MR-beeld: (a) transversaal; (b) co
ronaal; (c) sagitaal. Belangrijkste anatomische structuren: (1) aneurysma (vaatverwij
ding); (2) vena cava (holle ader); (3) overgang aneurysma-aorta; (4) overgang aorta
aneurysma; (5) wervelkolom. 

Er wordt uitgegaan van een sferisch 3D-oppervlak dat het aneurysma aan boven- en onderzijde scheidt van 
de rest van het bloedvat. Allereerst is een redelijk nauwkeurig geplaatst beginoppervlak gebruikt als 
schatting van het aneurysma. Als energieveld is de som van de · output van de Canny-operator met cr=3 en 
cr=0.7 gebruikt. De hoge waarde zorgt voor verbreding van het aantrekkingsgebied van de rand, terwijl de 
lage waarde de randpositie beter detecteert. Vanwege de grootte van het aneurysma is de gemiddelde 
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knoopafstand relatief groot genomen: hmax=5. Vanwege de lage resolutie wordt verwacht dat dit de maxi
maal haalbare segmentatienauwkeurigheid weinig zal beïnvloeden. De interne krachten zijn relatief groot 
genomen, omdat deze moeten corrigeren voor de discontinuHen in de rand: Wij=w3=0.75. Verschillende 
doorsneden met de gevonden rand zijn weergegeven in figuur 5.10. Het blijkt dat ook op plaatsen, waar de 
structuurrand onduidelijk is, een rand wordt gevonden, die goed overeenkomt met de visueel waarneemba
re rand. Blijkbaar corrigeren de interne krachten voor de onregelmatigheden of discontinuïteiten in de rand 
door een inherente gladheid en verbinding te bewerkstelligen. Ook de voorkennis over de topologie, die 
gedurende het segmentatieproces behouden blijft, heeft een gunstige invloed. De naastgelegen ader ver
oorzaakt overigens wel een kleine segmentatiefout (figuur 5.10(d)). Het oppervlak is hier naar een ander 
lokaal minimum geconvergeerd. Figuur 5.11 illustreert het begin- en eindoppervlak. 

(a) (b) (c) 

(d) 

Figuur 5.10 De gesegmenteerde rand in verschillende doorsneden van het 3D-aneurysma-beeld: (a) 
transversaal, (b) coronaal en (c) sagitaal. De interne krachten zorgen voor een globaal 
karakter van het oppervlak, waardoor ook op plaatsen met een onduidelijke rand een in
herente, gladde verbinding behouden blijft. In een andere sagitale doorsnede (d) is te zien 
dat er een kleine segmentatiefout wordt gemaakt op de rand met de aangrenzende vena 
cava (aan de linkerzijde van het aneurysma). Parameterinstelling: wii=w3=0.75; hmax=5; 
a={O. 7,3}. 
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(a) (b) 

Figuur 5.11 (a) Beginoppervlak voor de segmentatie van een aneurysma in een driedimensionaal MR-
beeld. (b) Uiteindelijk gesegmenteerd oppervlak (wij=w3=0.75; hmax=5; u={O. 7,3}). 

Zowel het gebruik van een ballonkracht als het schaalmodel zijn getest om de segmentatie verder te auto
matiseren. Beide methoden leverden geen gewenste segmentatie op. De grootste oorzaak hiervoor was de 
onduidelijke scheiding tussen het aneurysma en de wervelkolom, mede tengevolge van de slechte resolu
tie. De ballonkracht zorgt voor een expansie door deze vage rand heen (figuur 5.12). Een duidelijke, 
scherpe rand zorgt echter wel voor een stop van de expansie. De segmentatie bij integratie in het schaal
modellevert een verkeerd lokaal minimum op (figuur 5.13). 

(a) (b) (c) 

Figuur 5.12 Toepassing van een ballonkracht voor verdere automatisering van de segmentatie van het 
aneurysma. Als beginoppervlak dient een bol met straal JO, die in de structuur geplaatst 
is. Drie doorsneden met verschillende oriëntatie worden getoond, inclusief de rand van 
het oppervlak na onderbreking van het iteratieproces: (a) transversaal, (b) coronaal en 
(c) sagitaal. Het oppervlak expandeert over de onduidelijke rand tussen aneurysma en 
wervelkolom heen (zie (a) en (b)). Bij een scherpe rand stopt het oppervlak wel (c). Para
meterinstelling: wij=0.6; w3=1; k1=0. 7; hmax=8; u=O. 7. 
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(a) (b) (c) 

Figuur 5.13 Integratie van het oppervlakmodel in het schaalmodel voor de segmentatie van het aneu
rysma. Als beginoppervlak is een bol met straal 20 genomen, die in de structuur geplaatst 
is. Drie doorsneden met verschillende oriëntatie worden getoond, inclusief de rand van 
het oppervlak na het vinden van een Lokaal minimum: (a) transversaal, (b) coronaal en (c) 
sagitaal. In figuren (a) en (b) is zichtbaar dat een foutief Lokaal minimum op de overgang 
met de wervelkolom wordt gevonden. Parameterinstel/ing: (J=4.1, (J=] . 7, (J=O. 7; 
Wu=W3=0.75; hmax=(J (minimaal hmax=5). 

Tenslotte zijn 2D-segmentaties in opeenvolgende coronale doorsneden van het aneurysma uitgevoerd met 
behulp van het actief contourmodeL De eindcontour van de vorige doorsnede dient hierbij als begincon
tour van de volgende plak. Voor de eerste plak is een cirkel met straal 17 als begincontour genomen. Om 
te corrigeren voor onregelmatigheden in de rand, is een stugge contour genomen: w1=1, w2=10, w3=1. De 
resultaten tonen aan dat het voordelen kan bieden om direct in drie dimensies te segmenteren (figuur 
5.14). Bij een onduidelijke rand met de vena cava groeit de snake uit het aneurysma (b). De snake groeit 
ook in de aorta bij begin en einde van het aneurysma (c). Echter, bij toepassing van een globaal 3D
oppervlak, waarvan de topologie vastligt, zorgen interne krachten uit de derde dimensie ervoor, dat het 
oppervlak glad en gesloten blijft. Hierdoor treden deze segmentatiefouten niet op. Bovendien zouden 2D
segmentaties in doorsneden van een andere oriëntatie andere resultaten opleveren (rotatie-variantie). 

(a) (b) (c) 

Figuur 5.14 Demonstratie van 2D-segmentaties in opeenvolgende doorsneden van het aneurysma. 
Zowel de begincontour (dunne curve), d.w.z. de eindcontour van de vorige plak, als de 
contour na convergentie (dikkere curve) is weergegeven. (a) Op visuele gronden een goe
de segmentatie; (b) de snake Loopt in de vena cava door het ontbreken van een duidelijke 
rand; ( c) de snake groeit ook de aorta in bij de uiteindes van het aneurysma. Parameterin
stelling: w1=1, w2=10, w3=1, h=l, (J={0.7, 2}. 
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6. Discussie en algemene conclusies 
De doelstelling van dit onderzoek was het verkrijgen van inzicht in globale, driedimensionale segmenta
tiemodellen, die naast lokale beeldinformatie ook voorkennis benutten. Als voorbeeld hiervan is een seg
mentatiemodel onderzocht dat is gebaseerd op zogenaamde actieve oppervlakken. Met behulp van een 
fysisch model wordt getracht een 3D-oppervlak te fitten aan de rand van een sferische structuur in een 3D
beeld. In dit hoofdstuk worden de voornaamste resultaten van het uitgevoerde onderzoek besproken. Te
vens worden algemene conclusies getrokken en enige aanbevelingen gedaan. 

6.1 Discussie 

Er wordt lokale beeldinformatie over de te segmenteren structuur verkregen door de randen te detecteren 
met behulp van de Canny-operator. Hierbij wordt de gradiënt van het beeld bepaald na eliminatie van ruis 
door blurring, d.w.z. een convolutie van het beeld met een Gauss-functie. De keuze van de blurringspara
meter cr blijkt hierbij van cruciaal belang te zijn. Een kleine waarde levert weliswaar de beste randpositie 
op, maar tengevolge van ruis kunnen dan ook foutieve randelementen gedetecteerd worden. Een grote 
waarde van cr elimineert daarentegen de ruis beter, maar door interferentie tussen randen kan de gevonden 
positie verschillen van de werkelijke locatie. Dit laatste effect is geïllustreerd voor een ééndimensionale 
blokfunctie, waarbij de gedetecteerde positie gaat verschuiven zodra cr>0.25·R, met R de breedte van de 
blokfunctie. In een twee- of driedimensionaal beeld is de positiewijziging van een (gekromde) rand veel 
moeilijker te voorspellen, zoals simulaties voor een vierkant en een cirkelvormig 2D-object aantonen. 
Voor optimale randdetectie dient derhalve een dusdanig kleine waarde van cr gekozen te worden, dat de 
randpositie zo nauwkeurig mogelijk gedetecteerd wordt, maar zo weinig mogelijk foutieve randelementen 
gevonden worden. 

Alvorens een driedimensionaal vervormbaar model is beschouwd, is vanwege de grotere eenvoud eerst de 
werking van tweedimensionale actieve contouren onderzocht. In de oorspronkelijke vorm van het actief 
contourmodel dient een begincontour, die als schatting van de structuurrand bekend is, naar de gedetec
teerde globale rand te convergeren door de minimalisatie van een energiefunctionaal. In de literatuur wor
den voornamelijk twee methoden gebruikt om deze energie iteratief te minimaliseren. De klassieke manier 
verloopt met behulp van variatierekening met de vergelijking van Euler-Langrange, waarbij naar een 
evenwicht tussen krachten gezocht wordt. Een andere methode maakt gebruik van dynamisch programme
ren. Hierbij wordt naar een globaal energieminimum gezocht door variatie van discrete knooppuntposities. 
Dit biedt enkele voordelen ten opzichte van variatierekening, maar vereist te veel rekentijd en geheugen 
voor uitbreiding naar een driedimensionaal model. Het nadeel van het greedy algoritme, een vereenvoudi
ging van dynamisch programmeren, is het lokale karakter van de inwendige energie. Bovendien is dit 
algoritme niet bruikbaar bij de gehanteerde oppervlakrepresentatie in het 3D-model. Derhalve is in dit 
onderzoek gebruik gemaakt van variatierekening met de vergelijking van Euler-Langrange. 

Verschillende parameters beïnvloeden het convergentieproces en het uiteindelijke segmentatieresultaat 
met een actief model. Hoewel de instelling hiervan tamelijk specifiek voor de betreffende structuur in een 
bepaald beeld kan zijn, is de algemene werking ervan onderzocht. De weegfactoren voor de interne ener
gie van de contour (w1 voor de elasticiteit en w2 voor de stugheid) dienen niet te groot gekozen te worden, 
omdat krommingen van de rand dan afgesneden worden. Anderzijds zullen lage waardes van deze para
meters de invloed van ruis en lokale minima tijdens de convergentie vergroten, doordat de contour dan een 
minder globaal gedrag vertoont. De keuze van de parameter w3, waarmee de beeldkrachten genormeerd 
worden, is gebaseerd op een afweging tussen benodigde rekentijd en nauwkeurigheid. Ook de afstand h 
tussen de knooppunten van de contour blijkt de precisie te beïnvloeden. Om krommingen goed te be-
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schrijven, dient deze waarde meestal kleiner dan drie pixelafmetingen te zijn. Tenslotte bepaalt de para
meter cr van de Canny-operator het aantrekkingsgebied van de rand: de begincontour dient maximaal 
grofweg 2cr verwijderd te zijn van de rand om hierdoor aangetrokken te worden. Een redelijk nauwkeurige 
schatting van de objectrand is derhalve vereist. 

Als beginschatting kan bijvoorbeeld het statistisch gemiddelde van een testset of een interactief geplaatste 
contour dienen. Om de segmentatie echter minder afhankelijk van een nauwkeurige begincontour te ma
ken, kan het model verder geautomatiseerd worden door bijvoorbeeld gebruik te maken van een ballon
kracht of het schaalmodel. Bij toepassing van een ballonkracht dient een kleine contour, die in het te seg
menteren object geplaatst is, naar de rand toe te expanderen. Het voordeel hiervan is dat in plaats van de 
vorm slechts de positie van een punt in het object als voorkennis bekend moet zijn. Een nadeel van de 
toegepaste ballonkracht is dat de balans tussen beeld-, ballon- en interne krachten nauwgezet gekozen 
dient te worden. Dit gaat ten koste van de robuustheid van het model. Bij integratie in het schaalmodel, dat 
wil zeggen een reeks beelden met een afnemende mate van blurring, is een minder nauwkeurige begin
schatting nodig en is het actief model redelijk ruisongevoelig. Een nadeel hierbij is dat de mate van blur
ring in medische beelden vaak beperkt is, omdat tengevolge hiervan een onduidelijke rand geheel kan 
vervagen of een structuur kan samengaan met een object in de omgeving. 

De grootste problemen bij de overstap van een tweedimensionaal naar een driedimensionaal model zijn de 
representatie van het 3D-oppervlak en de toename van het aantal variabelen. Er is een sferisch, geparame
triseerd oppervlak beschouwd dat is gedefinieerd door de transformatie vanuit een rechthoekig domein. 
Bij de polen van het oppervlak bevinden zich dientengevolge meer knooppunten dan elders, hetgeen het 
model niet geheel rotatie-invariant maakt. Deze beschrijving van het 3D-oppervlak is relatief eenvoudig 
en niet optimaal, maar het is de meeste logische uitbreiding van een 2D-contour naar een 3D-oppervlak. 
Derhalve kan de verworven kennis over actieve contouren optimaal benut worden voor actieve oppervlak
ken. Het maximale aantal knooppunten is nu echter beperkt door de geheugencapaciteit van de computer. 
Dit vereist voor een groot oppervlak een grotere gemiddelde knoopafstand ten koste van de segmentatie
nauwkeurigheid. Daarnaast neemt de rekentijd significant toe als gevolg van de kwadratische toename van 
het aantal knooppunten. Bij segmentaties van testobjecten blijken de beschouwde actieve oppervlakken 
hetzelfde gedrag te vertonen als actieve contouren: zowel de invloed van parameters als de toepassing van 
een ballonkracht of het schaalmodel zijn vergelijkbaar. Door de segmentatie van een testobject met een 
discontinue rand, wordt het voordeel van rotatie-invariantie in 3D ten opzichte van 2D gedemonstreerd. 

Segmentaties van verschillende anatomische structuren in medische beelden tonen tenslotte de toepas
baarheid en beperkingen van het actief contour- en oppervlakmodeL De segmentatie van een lever in een 
tweedimensionaal SPECT-beeld levert bij gebruik van zowel een beginschatting, ballonkracht als schaal
model hetzelfde resultaat op. Hoewel plaatselijk een sterke rand van een interne structuur gevolgd wordt 
in plaats van de buitenrand, demonstreert het de mogelijkheden van het model. Bij de segmentatie van 
deze lever in een 3D-SPECT -beeld blijken de interne krachten van het actief oppervlak gering gewogen te 
moeten worden, omdat de krommingen van de rand groot zijn. Dit voorbeeld toont aan dat de instelling 
van de parameters vaak specifiek voor een bepaalde structuur gekozen dient te worden. Vervolgens is 
getracht om de rand van een linkerhartkamer in 2D-SPECT -beelden te volgen als functie van de tijd. Een 
verkregen eindcontour dient nu als begincontour voor het volgende tijdsinterval. Hoewel de kamer door 
een te vage rand niet goed wordt gesegmenteerd, wordt wel een variatie van de gesegmenteerde opper
vlakte gevonden. Als laatste structuur is een aneurysma in een 3D-MR-dataset beschouwd. Als een bal
lonkracht of het schaalmodel wordt toegepast, verloopt de segmentatie met een actief oppervlak foutief, 
omdat de rand plaatselijk onduidelijk is. Indien echter een beginschatting van het aneurysma gebruikt 
wordt, dan overbrugt het oppervlak door interne krachten de discontinuïteiten in de rand. De globale voor
kennis over vorm, positie en topologie wordt hierbij benut. Ook het voordeel van een 3D-segmentatie ten 
opzichte van opeenvolgende 2D-segmentaties in doorsneden, wordt voor deze dataset getoond. Informatie 
uit de derde dimensie kan de segmentatie dus positief beïnvloeden. 
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6.2 Algemene conclusies 

Dit onderzoek toont aan dat het gebruik van een globaal, driedimensionaal model met voorkennis de seg
mentatie van een anatomische structuur kan bevorderen. Voorkennis wordt gebruikt in de vorm van een 
globale beginschatting van de rand en de parameterinstelling van het model. Het segmentatiemodel dient 
vervolgens variaties in de globale vorm, die klinisch vaak interessant zijn, te detecteren door een vervor
ming van het 3D-oppervlak. Door het globale karakter van het beschouwde actief model kunnen onregel
matigheden in de objectrand overbrugd worden en onstaat er een inherente gladheid en verbinding van het 
oppervlak. Daarnaast kan een segmentatie van een structuur met een 3D-oppervlak het voordeel van rota
tie-invariantie opleveren, in tegenstelling tot een segmentatie met behulp van 2D-contouren in opeenvol
gende doorsneden. Omdat ook kennis uit de derde dimensie gebruikt wordt, is een 3D-segmentatie boven
dien robuuster. 

Het beschouwde 3D-segmentatiemodel heeft, naast voordelen, enkele beperkingen. Zo kan het sferische 
oppervlak geen topologische tranformatie ondergaan en is de geometrische flexibiliteit ervan gelimiteerd. 
Een 3D-oppervlak, waaraan een grote elasticiteit en stugheid is toegekend om de invloed van ruis te be
perken, kan weliswaar de globale vorm representeren, maar een fijnstructuur met grote krommingen min
der goed volgen. Omdat de interne krachten en de resolutie van de knooppunten globaal op het oppervlak 
gedefinieerd zijn, kunnen geen lokale aanpassingen plaatsvinden op plekken, waar hoger detail vereist is. 
Bovendien wordt de grootte van het oppervlak begrensd door de geheugencapaciteit van de computer en 
zorgt het grote aantal variabelen voor een relatief lange rekentijd. Tenslotte dient een beginschatting van 
de structuur redelijk nauwkeurig bij de rand geplaatst te worden, hetgeen in een 3D-beeld uit praktisch 
oogpunt niet eenvoudig is. Om deze benodigde voorkennis te beperken, kan het model verder geautomati
seerd worden met behulp van een expansiekracht of een schaalmodel. 

6.3 Aanbevelingen 

Met deze studie is het onderzoek over segmentatie met behulp van driedimensionale vervormbare model
len zeker niet afgerond. Suggesties voor verder onderzoek in het Sint Joseph ziekenhuis worden hier opge
somd. 

• De manier van oppervlakrepresentatie zou met behulp van eindige elementen of lokale, driehoekige 
roosterelementen kunnen plaatsvinden, hetgeen reeds in de literatuur wordt toegepast. 

• Een mindere gevoeligheid voor de positionering van het beginoppervlak zou de robuustheid vergroten 
en een grotere mate van automatisering opleveren. Verder onderzoek naar een expansiekracht of het 
schaalmodel zou derhalve nuttig zijn. Een alternatief hiervoor is een automatische methode om een 
goede beginschatting te verkrijgen. 

• Tenslotte zou de reproduceerbaarbeid en nauwkeurigheid van het model getest kunnen worden voor 
de segmentatie van een specifieke anatomische structuur in een beeld, dat op geprotocolleerde wijze is 
verkregen. Hierbij zou een vaste, geoptimaliseerde parameterinstelling gebruikt moeten worden. Een 
implementatie in een programmeertaal als C++ is dan wenselijk om het geheugenbeheer en de reken
tijd te optimaliseren. 
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Technology assessment 
Het maatschappelijk belang en de praktische inzetbaarheid van toegepast onderzoek zoals in dit verslag 
aan de orde is, laat zich vrij eenvoudig beschrijven, mede gezien de klinische omgeving waarbinnen de 
toepassing plaatsvindt. Klinisch relevante informatie betreffende een anatomische structuur of de functie 
ervan, dient geëxtraheerd te worden uit een (driedimensionaal) beeld, dat is verkregen met behulp van een 
beeldvormende modaliteit. Een structuur kan vaak pas gevisualiseerd of kwantitatief geanalyseerd worden 
na een scheiding van de achtergrond (segmentatie). Voor een juiste diagnose of betrouwbaar medisch 
onderzoek is het derhalve noodzakelijk dat deze segmentatieprocedure op correcte wijze geschiedt. Aan
gezien een handmatige segmentatie tijdrovend, subjectief en moeilijk reproduceerbaar is, wordt getracht 
om automatisch te segmenteren met behulp van medische beeldbewerking. Klassieke beeldbewerkings
technieken nemen alleen maar lokale beeldinformatie in beschouwing of beperken zich tot tweedimensio
nale segmentaties. Uit dit onderzoek is gebleken dat een globaal werkend model met gebruik van voor
kennis de segmentatie kan bevorderen, zeker indien de objectrand onregelmatig of onduidelijk is. Boven
dien is een segmentatie, die direct in drie dimensies wordt uitgevoerd, robuuster dan opeenvolgende twee
dimensionale segmentaties in doorsneden van het 30-beeld. Dankzij steeds snellere computers en het vele 
onderzoek dat wordt verricht op dit gebied, zullen dergelijke geavanceerde modellen steeds meer in de 
praktijk toegepast worden. 
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Bijlage B 

Toepassing van het greedy algoritme 
In dit onderzoek is variatierekening met behulp van de vergelijking van Buler-Lagrange toegepast. In de 
theorie wordt ook energieminimalisatie met behulp van het greedy algoritme genoemd (zie sectie 3.2.2). 
Vanwege verschillende redenen, die reeds behandeld zijn in de theorie, is dit uiteindelijk niet gebruikt. De 
voornaamste reden is dat de energieminimalisatie van een actief oppervlak foutief verloopt voor de ge
bruikte parametrisatie vanuit een rechthoekig domein. Dit komt doordat de interne energie bij de polen 
van het oppervlak niet goed gedefinieerd is. Na afronding naar gehele voxelposities vallen meerdere 
knooppunten daar samen op discrete voxelposities. Bovendien dient de knoopafstand van een contour voor 
een correcte beschrijving van de interne energie tenminste gelijk aan twee zijn (h=2). Dit maakt de seg
mentatiefout groter. Voorbeelden van het gebruik van het greedy algoritme worden geïllustreerd in figuur 
B.l. De 20-segmentatie met het actief contourmodel verloopt redelijk goed (figuur (a)), hoewel er op 
lokaal niveau fouten voorkomen (zie bijvoorbeeld de segmentatiefout rechtsboven). Dit is waarschijnlijk 
toe te schrijven aan het lokale karakter van de energieminimalisatie en de grotere knoopafstand (h=2). De 
30-segmentatie met behulp van het actief oppervlakmodel verloopt echter geheel foutief bij de polen, 
zoals te zien is in figuur (b) (het iteratieproces is hierbij onderbroken). 

(a) (b) 

Figuur B.l Voorbeelden van energieminimalisatie met behulp van het greedy algoritme. (a) Voor het 
actief oppervlak model wordt een redelijk goede segmentatie bewerkstelligd voor een 
grillig testobject, hoewel er fouten op lokaal niveau zichtbaar zijn ( lJruis= JO, CNR= 1, 
lJ=l, w1=w2=w3=1, h=2). (b) Bij gebruik van het greedy algoritme om de energiefunctio
naal van een 3D-oppervlak, dat is geparametriseerd op een rechthoekig domein, te mini
maliseren, verloopt het convergentieproces niet correct. Doordat zich bij de polen meer
dere knooppunten per discrete voxelpositie bevinden, is de interne energie ter plekke niet 
goed gedefinieerd. Als testobject is een kubus (25x25x25) genomen en als beginoppervlak 
een bol met straal IJ (lJruis=O, (J=], Wij=O.l, WJO=WoJ=Wn=Wzo=Woz=2, hmax=4). 

91 



Bijlage C 
% Hoofdprogramma actieve oppervlakken 

clear all; clc; 

% Globale variabelen: 
global 13d M N P ruis 
global Eveld sigma Kn 
global x y z energy 
global hr hrl hrNs hs hsvect Nr Ns hrmax hsmax 
global wiO wOl w20 w02 wll w3 t kl 
global eulr 
global Q 

% Initialisatie parameters: 

% geheugen en scherm wissen 

% afbeelding 
% energieveld 
% 3D-oppervlak 
% oppervlakparameters 
% parameters actief oppervlak 
% boolean: variatierekening of greedy-algoritme? 
% aantal iteraties dat stopcriterium beschouwt 

wi0=0.75; %weegfactoren interne energie oppervlak 
w01=0.75; 
wll=0.75; 
w20=0.75; 
w02=0.75; 
w3=0.75; 
t=l; 
hrmax=3; 
hsmax=3; 
ruis=lO; 
sigma=0.7; 
Kn=O; 
M=64; N=64; P=64; 
Q=5; 
kl=O; 
eulr=l; 

% tijdconstante 
% maximale knoopafstand 

% standaarddeviatie van Ga1,1ssisch witte ruis van testbeeld 
% smooth-parameter voor Canny-operator 
% nauwkeurigheid indien blurring met kemel in spatiele domein plaatsvindt 
%aantal beeldpunten: MxNxP; 
% stopcriterium: aantal iteratieslagen dat stopcriterium beschouwt 
% ballonkracht 
% boolean: variatierekening m.b.v. E.L.als eulr=l; Greedy algorithm als eulr=O. 

% Definieer beginsituatie: 
def13d % detineer 3D-testobject 
%laadspect %laad eventueel medische dataset i.p.v. testobject 
defxyz % definieer beginoppervlak 
defE3d %verkrijg 3D-energieveld door randdetectie m.b.v. Canny-operator 

% Afbeelden beginsituatie: 
beeldafbegin3d % beeld beginoppervlak in energieveld af (MPR) 

% Iteratieprocedure: 
ifeulr==l, 

variatiecont3d; % variatierekening m.b.v. Buler-Lagrange-vergelijking 
relaxatie3d; 

el se 
dynamic3d; % energieminimalisatie m.b.v. greedy algoritme 

end; 

% Afbeelden eindsituatie: 
beeldafeind3d % beeld beginoppervlak in energieveld af (MPR) 

% Evaluatie segmentatieresultaat: 
evaluatie3d % bepaal o.a. segmentatiefout, volume 
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% variatiecont3d.m 
%Het subprogramma variatiecont3d minimaliseert de energie van het 3D-oppervlak m.b.v. variatierekening (Euler). 

% Beginsituatie 
energy( 1,: )=energie3d(x,y,z,Ns,Nr,hsvect,hr, w1 0, wO 1, w11, w20, w02, w3,Eveld); % energie van het beginopp 
if kl>O, % ballonkracht 

[x,y,z]=VectorToMatrix(x,y,z,Ns,Nr); %even naar matrixnotatie 
vol(l)=volume3d(x,y,z); %omsloten volume i.p.v. energie stopcriterium 
[x,y,z]=MatrixToVector(x,y,z); %terug naar vectornotatie 

end; 
stop=O; iteratie=O; % initialisatie 
tic; % stopwatch aan 

while stop==O, % begin iteratieprocedure 
% Bepaling interne krachten: 
A=pentamatc3d(w10,w01,w11,w20,w02,Ns,Nr,hsvect,hr,hrl,hrNs); %definitie stiffness matrix 
[L,U]=lu(t*A+eye(Nr*Ns)); % inverseberekening m.b.v. LU decompositie 
L=sparse(L); U=sparse(U); clear A; % geheugenbesparing 

% Bepaling beeldkrachten: 
Fx=O; Fy=O; Fz=O; % initialisatie beeldkrachten 
Fx=-0.5 * (interp3(Eveld,y,x+ 1 ,z)-interp3(Eveld,y,x-l,z)); % trilineaire interpolatie en 
Fy=-0.5 * (interp3(Eveld,y+ 1 ,x,z)-interp3(Eveld,y-1 ,x,z)); % central differences voor 
Fz=-0.5 * (interp3(Eveld,y,x,z+l)-interp3(Eveld,y,x,z-1)); %berekening beeldkrachten 
for j= 1 :Nr*Ns, % normering beeldkrachten 

F=sqrt(Fx(j, 1 )A2+Fy(j, 1 )A2+Fz(j, 1 )A2 ); 
if F-=0, % normeren externe kracht 

Fx(j, l)=w3*Fx(j, 1)/(F*t); Fy(j, l)=w3*Fy(j, 1)/(F*t); Fz(j, l)=w3*Fz(j, 1)/(F*t); 
end; 

end; 
if kl>O, % ballonkracht 

end; 

% even naar matrixnotatie [x,y,z]=VectorToMatrix(x,y,z,Ns,Nr); 
[Ny,Nx,Nz]=surfnorm(y,x,z); 
[x,y,z]=MatrixToVector(x,y,z); 
[Nx,Ny,Nz]=MatrixToVector(Nx,Ny,Nz); 
Fx=Fx+kl *Nx;Fy=Fy+k1 *Ny; Fz=FZ+kl *Nz; 

%berekening normaalvector op knooppuntposities 
% terug naar vectornotatie 

% totale externe kracht 

% Berekening nieuw oppervlak, energie en/ of volume: 
x=(U\(L\(x+t*Fx))); y=(U\(L\(y+t*Fy))); z=(U\(L\(z+t*Fz))); % berekenen nieuwe knooppuntposities 
[x,y,z]=VectorToMatrix(x,y,z,Ns,Nr); 
[x,y ,z,N s,Nr ,hs,hsvect,hr ,hr 1 ,hrN s ]=hersampleb3d(x,y ,z,hsmax,hrmax); % hersamplen oppervlak 
if kl>O, % ballonkracht 

vol(iteratie+2)=volume3d(x,y,z); % bereking ingesloten volume van nieuw oppervlak 
end; 
[x,y,z]=MatrixToVector(x,y,z); 
energy(iteratie+2,:)=energie3d(x,y ,z,Ns,Nr,hsvect,hr, wl 0, wOl, wll, w20, w02, w3,Eveld); % energie oppervlak 

% Stopcriterium controleren: 
if kl==O, %geen ballonkracht beeldenergie bepaalt stopcriterium 
ifiteratie>Q-1 & energy(iteratie+3-Q,l)>=energy(iteratie+2-Q,l), %energie niet afgenomen AND iteratie>Q? 

for r=O:Q-1, 
if energy(iteratie+2-r, 1 )<energy(iteratie+2-Q, 1 ), 

stop=O; break % lagere beeldenergie gevonden: continueer iteratieprocedure 
el se 

stop= 1; % globaal minimum verondersteld: einde segmentatieprocedure 
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end; 
end; 
el se 

end; 

if iteratie>Q-1 & vol(iteratie+3-Q)<=vol(iteratie+2-Q), 
for r=O:Q-1, 

end; 
end; 

end; 

if vol(iteratie+2-r)>vol(iteratie+2-Q), 
stop=O; break 

el se 
stop=1; 

end; 

if iteratie/5==round(iteratie/5); 
beeldafeind3d; pause(O); 

end; 
iteratie=iteratie+ 1; 
if iteratie== 100, stop= 1; end 

end; 

toe 
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% ballonkracht oppervlakte bepaalt stopcriterium 
% volume niet toegenomen AND iteratie>Q? 

% groter volume gevonden: continueer procedure 

% globaal minimum verondersteld: stop procedure 

% afbeelden tussentijds oppervlak om de 5 iteraties 

% ophogen aantal iteraties 
% maximaal toegestaan aantal iteraties 
% einde iteratieprocedure 

% stopwatch uit: beeld af totale tijd 


