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Samenvattino.

Om de vervorming van de hartwand als funktie van de tijd te

bepalen, worden op de hartwand van een hondehart markers

aangebracht. Er worden dan m.b.v. een videokamera en een

videorecorder opnamen gemaakt van het hart. Daarna is het

mogelijk om voor elk opgenomen beeld de posities van de markers

te bepalen, zodat de vervorming van de hartwand als funktie van

de tijd bepaald is. Tot dusverre is steeds gebruik gemaakt van

zichtbaar licht als informatie drager. Maar daardoor is het

onmogelijk om opnamen van de achterkant van het hart te maken of

om chronische metingen te verrichten, omdat het weefsel dit

belemmert.

Dit probleem kan worden opgelost door gebruik te maken van

röntgen straling als informatie drager. Hierdoor zal de

beeldkwaliteit verslechteren en de detektie van de posities van

de markers worden bemoeilijkt, met name als gevolg van snel

bewegende markers, waardoor uitsmering ontstaat.

In dit afstudeerverslag zal daarom een methode worden ontworpen

om de posities van de röntgenmarkers automatisch te volgen. Ook

wanneer die markers snel bewegen.

Daartoe zijn er opnamen gemaakt van een röntgenmarker (7 pixels

diameter) die een slingerbeweging beschrijft en die een snelheid

heeft van ongeveer ~,6 cm/s in de x-richting. Bij de positie

bepaling van de röntgenmarker wordt gebruik gemaakt van een

referentie beeld waarin zich slechts één, kunstmatig gecreëerde

marker bevindt. De opgenomen beelden (6~x6~ pixels) worden dan

via het spatiële frekwentie domein met dit referentie beeld

gefilterd. Dit wordt gedaan met en zonder korrektie voor de

snelheid van de röntgenmarker. Daar.na wordt iteratief een drempel

ingesteld en het niet gewogen zwa~rtepunt van de marker bepaald.

Op deze manier is het mogelijk om de positie van de marker te

bepalen met een standaard deviatie van 0,2 pixels in de

x-Cbewegings)richting en 0,3 pixels in de y-richting bij een

signaal-ruis-verhouding van 15,6 dB, wanneer korrektie voor de

snelheid wordt toegepast. Indien de signaal-ruis-verhouding

kleiner is of indien geen korrektie wordt toegepast. is de

onnauwkeurigheid groter.
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The autcmatic tracking cf radicpague maFkers in videc images.

Tc determine the distcrticn cf the epicardium cf the heart as a

functicn cf time, markers are placed cn a dcg heart. With use cf

a videc camera and a videc reccrder, reccrdings are made cf the

heart. Then it is pcssible tc determine the pcsiticn cf the

markers in every reccrded image. Sc the distcrticn cf the

epicardium cf the heart is determined. Until ncw use is made cf

visible light as infcrmaticn carrier. But because cf that it is

impcssible tc make reccrdings cf the back cf the heart cr tc make

chrcnic reccrdings, while the skin and muscles impede this.

This prcblem may be sclved by using x-rays as infcrmaticn

carriers. By this the quality cf the images will decay

and detecticn cf the pcsiticn cf the markers will be hampered,

especially when the markers mcve fast.

Therefore a methcd will be designed in th is thesis te track

the pcsiticns cf the radicpaque markers autcmatically. Alsc when

thcse markers mcve fast.

Fcr that purpcse reccrdings are made of a radiopaque marker (7

pixels diameter) that makes a pendulum movement with an average

velccity cf ~,6 cm/s in the x-direction.

Tc determine the position of a radiopaque marker use is made cf a

reference image that ccnsists of cnly one artificially made

marker. The recorded images (6~x6~ pixels) are filtered with the

reference image via the the spatial frequency domain. This is

dcne by correcting and nct correcting for the velocity cf the

marker. After that a threshold is adJusted by iteration and the

ncn-weighted centre of gravity is determined. In this way it is

possible tc detect the position of the marker with a standard

deviation of 0,2 pixels in the x-direction and 0,3 pixels in the

y-direction, when correction for the velocity is used and when

the signal-to-noise ratio of the image is 15,6 dB. In case cf a

smaller signal-to-r.oise ratio or when no ccrrection fcr the

velocity is made, a bigger standard deviation is found.
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1. Inleiding.

lJit video opnamen van het hart is het mogelijk om de verplaatsing

van de hartwand als funktie van de tijd te bepalen. Daartoe

~orden markers op de hart~and geplaatst. Uan deze markers wordt

de verplaatsing als funktie van de tijd bepaald, zodat ook de

verplaatsing van de hartwand als funktie van de tijd bekend is.

Momenteel worden ronde papiersnippers, waarop Tipp-Ex fluid

(Tipp-Ex Uertrieb GmbH & Co, FRG) is aangebracht, als markers

gebruikt. Os video opnamen worden m.b.v. sen 50 Hz videokamera en

een daarop getriggerde flitser die 50 keer per seconde flitst,

gemaakt. Om hst contrast te vergroten, is zowel voor de

videokamera als voor de flitser een polarisatiefilter geplaatst.

De video opnamen worden op band vastgelegd, zodat de informatie

later verwerkt kan worden. Het verwerken van de op videobanden

vastgelegde informatie op een computer is mogelijk dankzij een

» Uideo Scan Conv~rtor» Dit is een interface tussen een

videorecorder en een PDP 11/73 computersysteem. Het is mogelijk

om 6~ volledige videobeelden C256 x 256 pixels) met 16

grijsniveaus op te slaan in de USC. CDit is ruim voldoende om een

hartcyclus vast te leggen.) Hierdoor is het mogelijk om beeld

voor beeld of een deel van een beeld te bewerken en terug te

zetten in de USC, zodat het weer zichtbaar ulordt op het televisie

beeldscherm.

Uoordat de positie van de markers wordt bepaald, wordt 30 procent

van de grijswaarde van het vorige beeld van het huidige beeld

afgetrokken. Deze hoogdoorlaat filtering wordt toegepast om het

laagdoorlaat karakter van de videokamera (na-beelden) enigszins

te kompenseren. Hierna wordt interaktief voor elk beeld de

positie van de markers bepaald. Dit gebeurt door voor elke marker

de niet gewogen x- en ~-coördinaten van zijn zwaartepunt te

bepalen. Tenslotte wordt voor elke marker bepaald hoe deze x- en

y coördinaten als funktie van de tijd veranderen.
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fig. 1-1: Het systeem waarmee momenteel opnamen worden gemaakt.

Oe verplaatsing van de hartwand is een 3-dimensionaal gebeuren.

M.b.v. de hiervoor beschreven methode wordt slechts een

2-dimensionale projektie hiervan opgenomen. Daarom is het

onmogelijk om op die manier een 3-dimensionale verplaatsing te

berekenen.

Dit probleem kan worden opgelost door simultaan met 2 kamera's

opnamen te maken.

Daar in boven beschreven methode zichtbaar licht als

informatiedrager is gekozen, is het onmogelijk om met een kamers

opnamen te maken van de achterKant van de hartspier of om

chronische metingen te verrichten, omdat het weefsel dit
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belemmert.

Dm dit probleem op te lossen wordt röntgenstraling als nieuwe

inrormatiedrager gekozen. Wat de gevolgen hiervan zijn voor het

bepalen van de positie van een marker in het nu verkregen

videobeeld zal centraal staan in dit arstudeerverslag.

Mijn arstudeeropdracht kan namelijk worden omschreven als het

ontwerpen van een methode waardoor de posities van röntgenmarkers

automatisch gevolgd kunnen worden. Een speciriek probleem dat

hierbij opgelost dient te worden is de detektie van een marker,

ook als deze snel beweegt. Door de dan ontstane uitsmering van

het beeld wordt het kontrast aanzienlijk beperkt.

Daar bij het bepalen van de positie van zo'n marker riltering

wordt toegepast, worden in hoordstuk 2 de basisbegrippen van

de continue en de diskrete Fourier transrormatie besproken.

In hoordstuk 3 worden een aantal beeldverbeterings- en

beeldrekonstruktie technieken bespraken. Bovendien komt daarin

aan bod hoe een twee dimensionale Fourier transrormatis het best

op een computer geïmplementeerd kan worden en wat de gevolgen

zijn van kwantisering. Kwantisering treedt namelijk op, op het

moment dat een signaal door een computer wordt ingelezen.

Hoe een röntgenmarker er uitziet en hoe de detektie van die

röntgenmarker het best kan geschieden, wordt uiteengezet in

hoordtstuk ~.

In hoordtstuk 5 worden een aantal röntgenbeelden door een

computer ingelezen en vindt detektie plaats volgens de in

hoordstuk ~ beschreven methode. Oe röntgenmarker die in deze

röntgenbeelden aanwezig is • wordt hierbij automatisch gevolgd.

Bovendien wordt gekeken wat er gebeurt met de detektie

nauwkeurigheid, wanneer de signaal-'ruis-verhouding wordt

verminderd en bij welke signaal-ruis-verhouding nog juist

detektie mogelijk is.

Tot slot worden een aantal konklusies gegeven.

Gaarne wil ik alle leden van de capaciteitsgroep Biorysica, met

wie ik heb samengewerkt bedanken voor de collegialiteit die zij

hebben getoont. Met name wil ik Theo Arts bedanken voor de

inspirerende wijze waarop hij dit arstudeeronderzoek heert
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geleid.

Tenslotte wil ik mijn ouders en Harriët bedanken voor de

mentale steun die zij mij hebben gegeven en het vertrouwen dat

zij gedurende mijn studie in mij hebben gesteld.
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~ rourier Transformaties

2.2. Continue signalen

Zoals uitvoerig in wiskundige literatuur wordt beschreven, is

het mogelijk om het 1-dimensionale Fourier paar als volgt op te

schrijven Clit. 1):

-
rCu) - I rCx)-sxpC-J2wxu) dx

--
-

rCX) - I rCu)-sxpCJ2wxu) du

2(1)

2(2)

Hierbij is verondersteld dat fCx) een continue signaal is dat

alleen afhangt van de variabele x. Dan stelt FCu) het hierbij

horende spektrum voor. De variabele u wordt ook wel spatiële

frekwentie genoemd.

De convolutie van twee signalen is gedefinieerd als Clit. 1):

2(3)

-.

De Fourier transform van de convolutie kan worden geschreven als:

·2C~)
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Een convolutie in het plaatsdomein is dus een veLmenigvuldiging

in het spatiële fLekwentiedomein. OmgekeeLd geldt ook dat een

convolutie in het spatiële fLekwentiedomein een veLmenigvuldiging

in het plaatsdomein vooLstelt.

2(5)

Oe kLuiskoLLelatie van twee plaatsafhankelijke signalen fCx) en

gCx) is gedefinieeLd als Clit. 1):

-
CrgCx) - rCx) c gCx) - I rCE)'gCE+x) dE 2(6)

Oe FOULieL tLansfoLm van bovenbeschLeven kLuiskoLLelatie wOLdt

het kLuisveLmogensspektLum van f en 9 genoemd.

2(7)

•HieLbij is F Cu) de complex geconJugeeLde van FCu).

Hetgeen VOOL i-dimensionale signalen geldt kan gemakkelijk wOLden

uitgebLeid tot twee dimensies. Het 2-dimensionale FOULieL paaL

kan WOLden geschLeven als Clit. 1):

--
rCu,v) - II rCx.y)·expC-J2wCux+vy)) dxdy

-.-.

--
rCx,y) - I I rCu,v)'expCJ2wCux+vy)) dudv

-~-.

2(8)

2(9)
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Hierbij is weer verondersteld dat f(x,y) een continue funktie is

die alleen afhangt van de coördinaten x en y. F(u,v) wordt het

spektrum van f(x,y) genoemd. De variabelen u en v zijn dan de

spatiële frekwenties.

De convolutie van twee signalen f(x,y) en g(x,Y) is nu

gedefinieerd als (lit. 1);

"" ""

2(10)

-.-.

De Fourier transform van deze convolutie is dan:

2(11)

Omgekeerd is een convolutie in het spatiële frèkwentietlomein een

vermenigvuldiging in het plaatsdomein.

2(12)

Analoog aan het 1-dimensionale geval wordt de kruiskorrelatie

gedefinieerd als (lit. 1);

CD CD

I I rCE,T)'gCE+x,T+Y) dEdT

-.-. 2(13)

Om het kruisvermogensspektrum te krijgen moet de kruiskorrelatie

naar het spatiële frekwentiedomein getransformeerd worden.

2(1l±J



-12-

2.2. Bemgnsteren in ëën dimensie.

Beschouw een funktie fCx) met bijbehorende Fourier transform

FCu).

fCx) FCu)

'"

x
-lIJ lIJ

u

fig. 2-1: Een bandbegrensde funktie fCx) met zijn spektrum.

Ueronderstel dat fCx) zich uitbreidt van -- tot - en bandbegrensd

is. D.w.z. dat het spektrum nul is voor waarden van u buiten het

interval (-lIJ,WJ.

Om fCx) te bemosteren wordt fCx) vermenigvuldigd met sxCx), de

sample funktie. Dit is een trein van impuls funkties met

onderlinge afstand Sx.

Daar een vermenigvuldiging in het x domein een convolutie is in

het u domein, zal het spektrum van fCx) periodiek zijn met

periode 1/Sx.

1/öxlIJ-lIJ

---+-t----t---'t-+--+-' Ux

fig. 2-2: De bemonsterde funktie met zijn spektrum.

Om overlap Caliasing) in het frekwentiedomein te voorkomen, moet

worden voldaan aan het Whittaker-Shannon bemonsteringstheorema:

1/8x ~ 2W of Sx ~ 1/2l1J 2(15)
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Het spektrum FCu) kan worden geïsoleerd door gebruik te maken van

een ideaal laagdoorlaat filter. De inverse Fourier transformatie

van FCu) is dan fCx).

In het voorgaande is verondersteld dat fCx) zich van -. tot •

uitbreidde. Dit impliceert een oneindig groot

bemonsteringsinterval. In de praktijk wordt echter een eindig

bemonsteringsinterval gekozen. Dit komt neer op een

vermenigvuldiging van sxCx)'fCx) met hCx) waarvoor geldt

hCx) - 1 voor 0 S x S X

o elders

hCx) HCu)

11----...

x u

X -l/X 1/X

fig. 2-3: Een eindig bemonsterings interval.

In het frekwentiedomein komt dit neer op een convolutie van HCu)

met FCu)-SxCu). Door het niet bandbegrensd zijn van HCu) treedt

nu overlap op.

hCx)'s CX)'fCxjx

------+-----f--__ U

1/Sx

.' ... ...... .. ..
x

Sx

fig. 2-~: De bandbegrensde funktie met een eindig bemonsterings

interval en zijn spektrum.

Hieruit blijkt dat FCu) niet meer kan worden geïsoleerd.
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De enige uitzondering hierop is, wanneer fCx) bandbegrensd is en

periodiek met periode X. In dat geval heffen de vervormingen als

gevolg van HCu) elkaar op !

FCu) kan dan dus worden geïsoleerd en fCx) kan worden bepaald.

Om een diskrete Fourier transform te krijgen kan

HCu)-CSxCu)-FCu)] simpelweg bemonsterd worden met een trein van

opeenvolgende delta funkties met onderlinge afstand Su, SuCu).

In het frekwentiedomein is dit een vermenigvuldiging en in het

plaatsdomein een convolutie.

ou

fig. 2-5: De Diskrete Fourier Transformatie.

1isx

u

De nu verkregen diskrete funktie fCx) is periodiek met periode

i/ou.

Indien nu N samples van fCx) en FCu) worden genomen en de afstand

tussen de samples zê wordt gekozen dat één periode in elk domein

wordt beslagen door N equidistante samples, geldt:

in het x domein: N'Sx - X

in het u domein: N'Su - l/Sx

De relatie tussen Su en Sx is dan:

Su - l/CN'Sx) 2(16)

De relatie tussen fCx) en FCu) wordt beschreven door de Diskret~

Fourier Transformatie Clit. 1):
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N-1

FCu) - 1/N E fCx)·expC-j2wux/N)

x-O

N-1

fCx) - E FCu)·expCj2wux/N)

u-o

2(17)

2(18)

met x - 0,

en u - 0,

1, 2,

1, 2,

. . . ,
, •• :I

N-1

N-1

2.3. Bemonsteren in twee dimensies.

Analoog aan de in de vorige paragraaf beschreven methode kan ook

een twee dimensionale funktie fCx,y) worden bemonsterd.

Daartoe wordt een 2-dimensionale bemonsteringsfunktie

gedefinieerd. Deze funktie bestaat uit een tre~n van .impulsen op

afstand Sx in de x-richting en Sy in de y-richting.

sCx.y)

t y

x

fig. 2-6: De 2-dimensionale sample funktie.

Uermenigvuldiging van de bemonsteringsfunktie met fCx,y) zal

leiden tot een convolutie in het u,v-domein.

Neem aan dat voor de bandbreedte van het plaatssignaal geldt:

in de u-richting: Wu
in de v-richting: Wv

Dan moet om aliasing te voorkomen, voldaan zijn aan:



Sx S 1/C2Wu )

Sy S 1/C2W v )
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2(19)

2(20)

FCu,v)

t v v

---..... u u

Eig. 2-7: Het spektrum van een niet-bemonsterde en een

bemonsterde 2-dimensionale bandbegrensde Eunktie.

Opnieuw wordt ECx,y) spatieel begrensd door gebruik teLmaken van

een funktie hCx,y) waarvoor geldt:

hCx,y) - 1 voor 0 S x S X én 0 S Y S Y

o elders

Het nu verkregen signaal kan worden beschouwd als een door een

kamera opgenomen beeld.

De Fourier transEorm van dit signaal zal evenals in het één

dimensionale geval worden vervormd door het spatieel begrensd

zijn van een beeld. Dit sluit volledige terugwinning van ECx,y)

uit. Wanneer echter wordt aangenomen dat ECx,y) een periodieke

bandbegrensde Eunktie is met periode X in de x-richting en Y in

de y-richting, is het wel mogelijk om het spektrum te

iscleren. Terugwinning van ECx,y) is dan dus mogelijk.

Bemonstering van het spektrum geschiedt met een

bemonsteringsEunktie waarbij de delta funkties een afstand Su in

de u-richting en een aEstand Sv in de v-richting hebben.

Neem aan dat één periode in het plaatsdomein N samples in de

x-richting en N samples in de y-richting bevat. Neem evenzo aan

dat één periode in het Erekwentiedomein N samples in de
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u-richting en N samples in de v-richting bevat.

Dan geldt:

Su

Sv

l/CN'Sx)

l/CN'Sy)

2(21)

2(22)

Het verband tussen het diskrete signaal rCx,y) en het hierbij

horende diskrete spektrum FCu,v) wordt wederom gegeven door de

Diskrete Fourier Transrormatie Clit. 2, Lot).

N-1 N-1

FCu,v) - l/N E E rCx,Y)'expC-j2~Cux+vy)/N)

x-o x-a

N-1 N-l

rCx,y) - l/N E E FCu,v)'expCj2~Cux+vy)/N)

u-a v-a

2(23)

2(25)

2.Lot. Diskrete convolutie en korrelatie.

Zoals duidelijk is geworden in de vorige paragraren, wordt bij

gebruik van de Diskrete Fourier Transrormatie verondersteld dat

de signalen zowel in het plaatsdomein als in het rrekwentiedomein

periodiek zijn.

Neem aan dat het diskrete signaal rCx) bestaat uit A samples en

het diskrete signaal gCx) uit C samples.

Ueronderstel dat beide signalen periodiek zijn met periode M. De

convolutie van beide signalen zal dan ook periodiek zijn met

periode M. Er kan worden aangetoond dat M moet voldoen aan:

M ~ A+C-l

Indien hieraan niet is voldaan zullen de perioden van de

convolutie elkaar overlappen Clit. 2). In dat geval wordt

gesproken van een wrap-around error. Omdat M groter is dan A or C

moeten de signalen rCx) en gCx) elk worden uitgebreid tot M

samples.

Dit kan gebeuren door toevoeging van nullen en eventueel

toepassing van windowing, om de overgang tussen sample waarden en
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toegevoegde nullen geleidelijk te laten verlopen Clit. 2):

f"e Cx ) - f"Cx) voor 0 :S x :S A-1

0 voor A :S x :S M-l

ge Cx ) - gCx) voor 0 :S x :S C-l

0 voor C :S x :S M-l

De convolutie van f"e Cx ) met ge Cx) wordt dan gedef"inieerd als

Clit. 2) :

M-1

f"eCx)-geCx) - E f"eCm)·geCx-m)

m-O

In het f"rekwentiedomein betekent dat:

2C25)

- 2(26)

Evenals bij diskrete convolutie moeten ook bij diskrete

korrelatie de f"unkties f"Cx) en gCx) worden uitgebreid.

De diskrete kruiskorrelatie wordt dan gedef"inieerd als·Clit. 2):

M-1

f"e Cx ) o.geCx ) - E f"eCm)·geCx+m)

m-O

2C27)

Uoor de Diskrete Fourier Transf"orm kan dan worden geschreven:

2C28)

Om wrap-around errors te voorkomen moeten ook twee dimensionale

diskrete signalen worden uitgebreid voor convolutie of"

korrelatie.

Neem aan dat f"Cx,y) een diskreet signaal is ter grootte Ax8 en

gCx,y) een diskreet signaal ter grootte CxD.

Neem aan dat de convolutie een periode M heef"t in de x-richting
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en een pe~iode N in de y-~ichting. Om w~ap-a~ound e~~o~s te

voo~komen moeten M en N voldoen aan:

M 2: A+C-1

N ~ 8+0-1

De uitb~eiding van f(x,y) en g(x,y) geschiedt als volgt:

feCx,y) - f"Cx,y) voo~ 0 S x S A-1 én 0 S Y S 8-1

0 voo~ A S x S M-1 of" 8 S Y S M-1

geCx,y) - gCx,y) voo~ 0 S x S C-1 én 0 S Y S 0-1

0 voo~ C S x S N-1 of D S y S N-l

Eventueel moet ook windowing wo~den toegepast om een geleidelijk

ve~loop van signaal naa~ toegevoegde nullen te k~iJgen. Hie~mee

wo~dt voo~komen dat hinde~liJke hoge f~ekwenties wo~den

geïnt~oducee~d.

De disk~ete convolutie kan dan wo~den gesch~even als Clit. 2):

f Cx ")--g (x 11) -e ,::IJ e,::IJ

M-1 N-1

E E feCm,n)"geCx-m,y-n)

m-O n-Q

2(29)

In het f~ekwentiedomein betekent dit een ve~menigvuldiging:

2(30)

De k~uisko~~elatie van de twee uitgeb~eidde signalen kan wo~den

gesch~even als Clit. 2):

M-1 N-1

f"eex,y) 00 ge(x,y) - E E feCm,n)"geCx+m,y+n)

m-O n-O

2(31)

Het k~uisve~mogensspekt~umkan dan als volgt wo~den gesch~even:

2(32)
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~ Beeldbewerking.

3.1. BeeldverbeterinÓ.

Het doel van beeldverbetering kan als volgt worden omschreven.

Het zodanig bewerken van een beeld dat verdere computerverwerking

oF menselijke interpretatie vergemakkelijkt wordt. Hierbij wordt

geen routkriterium ten opzichte van het oorspronkelijke beeld

gehanteerd. In de literatuur wordt een scala van

beeldverbeteringstechnieken vermeld. Hier zal echter een beperkt

aantal technieken worden genoemd.

Een eenvoudige beeldverbeteringstechniek waarmee dikwijls het

kontrast aanzienlijk verbeterd kan worden, bestaat uit het

modiFiceren van de schaal van helderheidsniveaus (grijsschaal).

Hierbij wordt aan elk helderheidsniveau van de oude schaal een

niveau van de nieuwe schaal toegekend. Deze techniek ~erdt ook

wel histogram-modiFicatie genoemd (lit. 2, 3, ~).

Dm een rustiger beeld te krijgen wordt vaak eFrening (smoothing)

toegepast. Bij deze techniek worden ruisbijdragen (bijV.

kwantenruis, kwantisatieruis) en kleine helderheidsschommelingen

verwijderd. Dit kan op een aantal manieren gebeuren.

Ten eerste kan ieder beeldpunt vervangen worden door het al dan

niet gewogen gemiddelde van de waarden van de beeldpunten in een

kleine omgeving (lit. 2, 3, ~).

In de tweede plaats kan gebruik worden gemaakt van een

laagdoorlaat rilter. Hierbij kan worden gedacht aan een ideaal

laagdoorlaat Filter, een Butterworth rilter, een Gaussisch

Filter, etc (lit. 2, 3, ~, 5).

Tenslotte kan een niet-lineaire erFeningsmethode worden

toegepast (lit. 2, 3, ~). MediaanFiltering is hiervan een

voorbeeld. Rond elk beeldpunt wordt dan een venster gederinieerd.

De waarde van elk beeldpunt wordt nu vervangen door de mediaan

van de helderheidswaarden van de binnen het venster gelegen

pixels.
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Een nadeel van effening is dat ook relevante

helderheidswisselingen (randen, contouren) op dezelfde wijze

worden uitgesmeerd als de ruis. Zij het dat dit bij mediaan

filtering in mindere mate het geval is dan bij de andere genoamde

technieken.

Bij subjectieve kwaliteitsbeoordeling van beelden is

beeldscherpte vaak van bijzonder belang. Dit betekent dat de

steilheid van helderheidssprongen (randen, contouren) zo groot

mogelijk moet zijn. De steilheid van de sprongen kan worden

verbeterd door diverse sharpening technieken.

Eén daarvan is toepassing van de Laplace operator. De diskrete

Laplace operator kan worden geschreven als:

~{fCx,y)} - fCx+l,y)+fCx-l,y)+fCx,y+l)+fCx,y-l)-~fCx,y)

Door nu een onscherp beeld fCx,y) te verminderen met een

konstante maal de Laplace operator van dit beeld kan_de

beeldscherpte verbeterd worden Clit. 2, ~).

Een. andere methode om de beeldscherpte te verbeteren is

hoogdoorlaat filtering. Hiervoor kunnen een ideaal hoogdoorlaat

filter, een Butterworth filter, een exponentieel filter, etc.

worden gebruikt Clit. 2, 3, ~, 5).

Wanneer een beeld behept is met ruis kan beeldverbetering worden

verkregen door toepassing van het niet-lineaire Pruning filter

Clit. 3). Wanneer Ng het gemiddelde spektrale ruisniveau

voorstelt en FNCu,v) het met ruis verontreinigde ingangssignaal

kan voor het uitgangsspektrum FpRUNCu,v) worden geschreven:

o

Hierin is S ~ 1 een experimenteel te bepalen konstante.
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3.2. Beeldrekonstruktie.

In tegenstelling tot beeldverbetering wordt bij

beeldrekonstruktie terugwinning van het originele beeld

bewerkstelligd volgens kwantitatieF gedeFinieerde kriteria.

Beschouw het volgende systeem model:

FCx,y) ) hCx,y) ;, T-~» gCx,Y)

nCx,y)

Fig 3-1: Het systeem model.

Indien het systeem verschuivingsinvariant is, kan de volgende

relatie worden opgeschreven:

GCu,v) - HCu,v)"FCu,v) + NCu,v) 3(1)

Bij inverse beeldFiltsring Clit. 2, 3, ~) wordt HCu,v)-l als

rekonstruktie Filter gebruikt. Er kan dan een schatting worden

gemaakt van het originele beeld:

FsCu,v) - GCu,v)/HCu,v) - FCu,v) + NCu,v)/HCu,v) 3(2)

Een nadeel van deze methode is dat er voor kleine waarden van

HCu,v) grote afwijkingen optreden in FsCu,v). Een ander probleem

is dat in veel praktische gevallen HCu,v) niet bekend is.

Soms is echter wel enige kennis omtrent HCu,v) aanwezig.

Bijvoorbeeld bij opnamen met een bewegende kamera. Neem aan dat

gedurende de belichtingstijd T, de kamera beweegt. Het bewogen

beeld kan dan als volgt worden beschreven Clit. 2):
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T

r
gCx,y) - I fCx-xoCt),y-yoCt)) dt

J

o

3(3)

Hierin zijn xoCt) en yoCt) de tijdafhankelijke komponenten van

het beeld en is de ruis komponent verwaarloosd. Wanneer xoCt) en

yoCt) bekend zijn, kan HCu,v) berekend warden. In dat geval is

het mogelijk om m.b.v. inver. filteren de bewegingsonscherpte te

verwijderen.

Om een beeld te rekonstrueren kan ook gebruik warden gemaakt van

het Wienerfilter Clit. 2, 3, ~). Dit filter minimaliseert het

gemiddelde kwadratische verschil tussen het oorspronkelijke beeld

fCx,y) en het gerekonstueerde beeld fsCx,y). D.w.z. de

verwachtingswaarde E{[fCX,Y)-fs Cx,y)]2} wordt geminimaliseerd.

Uoor het gerekonstrueerde beeld kan dan warden geschreven:

FsCu,v) - WCu,v)·GCu,v)

Hierin is WCu,v) het Wiener rekonstruktie filter:

3C~)

1
WCu,v) -

HCu,v)

3(5)

Toepassing van het Wienerfilter op beeldsignalen leidt tot hst

hanteren van grote matrices, hetgeen computer-technisch gesproken

niet aantrekkelijk is. Men heeft zich daarom gericht op

recursieve rekonstruktie filters waarbij een kleine filter

operator over het beeld schuift die punt vaar punt de

rekonstruktie uitvoert. Het Kalman filter Clit. ~, 7) is een

dergelijk rekursief filter dat, evenals het Wienerfilter, de

gemiddelde kwadratische rekonstruktie fout minimaliseert. Het

Kalman filter is direkt geënt op het gekozen bron model dat

aangeeft welke relatie er bestaat tussen de helderheidswaarden

van de verschillende beeldpunten. Een goede modelvorming is dus
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voorwaarde voor goede filter resultaten.

Uoor een uitvoeriger beschrijving van de bovengenoemde

rekonstruktie filters wordt verwezen naar de literatuur.

Hierin worden bovendien nog enkele andere rekonstuktie technieken

beschreven, waaronder rekonstruktie m.b.v. minimale entropy

Clit. 7).

3.3. Reduktie van rekentijd.

De in de vorige twee paragrafen beschreven filter technieken

kunnen veelal zowel in het plaatsdomein als in het

frekwentiedomein warden uitgevoerd. Welk van de twee wegen

computer-technisch gezien het voordeligst is, hangt in grote mate

af van het aantal samples waaruit het signaal bestaat.

Om een Diskrete Fourier Transformatie van een i-dimensionaal

signaal met N samples uit te voeren zijn vaar iedere waarde van u

vaar de berekening van GCu) N complexe vermenigvuldigingen en N-i

optellingen nodig. Deze berekening moet gebeuren vaar N waarden

van u. Hiermee kamt het totaal aantal complexe

vermenigvuldigingen op N2 en het totaal aantal complexe

optellingen op NCN-l). Bij benadering warden dus N2

vemenigvuldigingen en optellingen verricht.

In het algemeen kan warden gesteld dat de rekentijd van een

computer evenredig is met het aantal rekenbewerkingen. Wanneer

een Diskrete Fourier Transformatie wordt uitgevoerd zal de

rekentijd dus evenredig zijn met N2 .

Wanneer N een macht van 2 is, is het mogelijk om het aantal

bewerkingen aanmerkelijk te reduceren daar de termen in de

Diskrste Fourier Transformatie op een andere manier te

rangschikken en op te splitsen. Deze methode om de Fourier

Transformatie van een rij getallen uit te voeren wordt de Fast

Fourier Transformatie genoemd.

In totaal zijn voor de FFT No log2 CN) optellingen en ~N"lo92CN)

vermenigvuldigingen nodig. De benodigde rekentijd voor een FFT is

dus evenredig met N"lo92CN). Wegens deze reduktie in rekentijd



-25-

wordt een DFT op een computer uitgevoerd als FFT.

De DFT van een 2-dimensionaal signaal dat bestaat uit een

diskreet array ter grootte ~xB kan als volgt worden uitgevoerd

Clit. 2) . De FFT wordt op elke rij toegepast. Op dat resultaat

wordt op elke kolom de FFT toegepast. Het resultaat is een

2-dimensionale DFT. Hiervoor zijn in totaal dus A+B FFT's

uitgevoerd.

Beschouw nu twee diskrete funkties, fCx) en gCx) met elk N

samples. Bij de berekening van de convolutie of de korrelatie van

deze twee funkties in het plaatsdomein is de rekentijd evenredig

met N2 .

De convolutie of korrelatie kan ook berekend worden via het

frekwentiedomein. Om FCu) te bepalen is een rekentijd nodig die

evenredig is met N-Iog2 CN). Dit is ook het geval om GCu) te

bepalen. Om FCu) met GCu) te vermenigvuldigen is de benodigde

rekentijd evenredig met N. Uoor de inverse transformatie zal de

rekentijd evenredig zijn met N·log2 CN). De totaal benodigde

rekentijd voor dit proces is dus evenredig met N+3·N·lo92C~),

Indien N ~ 2~ - 16 zal het dus voordeliger zijn om de conyolutie

of korrelatie via het frekwentiedomein te berekenen.

Evenzo kan worden nagegaan hoe het zit wanneer twee diskrete

signalen fCx,y) en gCx,y) met elk een matrix ter grootte NxN,

mOeten worden geconvolueerd of gekorreleerd.

Wanneer dit wordt uitgevoerd in het plaatsdomein is de rekentijd

evenredig met N~.

Wanneer dit proces wordt uitgevoerd via het frekwentiedomein is

de totale rekentijd evenredig met:

2 oN2 ·log CN)+2 oN2o log CN)+N2 +2 oN20 1o9 CN) - N2 +6 oN2o log CN)2 2 2 2 .
In dit geval is het efficiënter om via het frekwentiedomein te

werken indien N ~ 22 - ~. D.w.z. wanneer het beelden betreft van

~X~ - 16 pixels of meer.

Wanneer twee beelden fCx,y) CMxM) en gCx,y) CNxN) van ongelijke

grootte CM « N) via het plaatsdomein gekorreleerd of

geconvolueerd worden, is de rekentijd evenredig met N2 oM2 .

Bij uitvoering van dit proces via het frekwentiedomein zal na
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Fou~ie~ t~ansfo~matie C2 0M20 10g2 CM)) net aantal samples van net

kleinste beeld moeten wo~den uitgeb~eid, biJvoo~beeld doo~

inte~polatie, om een spekt~um van NxN samples te k~iJgeno Daa~na

kan nadat net ande~e beeld is get~ansro~mee~d C2 oNF o log2 CN)) de

ve~menigvuldiging CN 2 ) en de te~ug t~ansfo~matie wo~den

uitgevoe~d C2 oN20 1092 CN)).

Met de voo~waa~de M « N zal de bewe~king via net

f~ekwentiedomein aant~ekkeliJke~ zijn indien M2 ~ ~olo92CN).

Wannee~ N - 256, zal aan die voo~waa~de voldaan zijn indien

M ~ 6.

3.~. Kwantise~ing.

Uoo~dat een signaal m.b.v. een compute~ bewe~kt kan wo~den,

moeten twee p~ocessen wo~den uitgevoe~d. In de ee~ste plaats moet

net signaal wo~den bemonsteLd zoals ~eeds is besp~okeno

In de tweede plaats moet net signaal wo~den geKwantisBe~d Clit.

8, S). Dit is net digitaal ~ep~esente~en van net signaal d.m.v.

bits.

Neem aan dat elke pixelwaa~de Cnelde~neids waa~de) van een beeld

ge~ep~esentee~d wo~dt doo~ b bits. Het aantal mogelijke

g~ijsniveaus van een beeld komt daa~mee op 2b . De maximale

waa~de van een nelde~neidsve~deling fCx,y) die nog

ge~ep~esentee~d kan wo~den is dus 2 b - 1. De

kwantise~ingsstappen nebben een g~ootte 1.

Bescnouw net signaal fCx,y) en net gekwantisee~de signaal

fqCx,y). In net algemeen zal fqCx,y) afwijken van fCx,y). De

kwantise~ings~uis kan dan wo~den gesch~even als:

eCx,y) - fqCx,y) - rCx,y) 3(6)

Wannee~ het kwantise~ingsp~oces wo~dt beschouwd als af~onding

naa~ net dicntst bijzijnde g~iJsniveau kan de

kansdicntneidsfunktie van eCx,y) als volgt wo~den wee~gegeven.
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pCe)

-1/2 o 1/2
e(x,Y)

fig. 3-2: De kansdichtheidsfunktie van de kwantise~ings~uis.

Uoo~ het ~uisve~mogen van eCx,y) volgt dan:

-
3(7)

Het kwantise~ingsp~ocas kan dus wo~den beschouwd als de

int~oduktie van aen witta-~uis b~on eex,y,) met aan ~uisve~mogan

1/12.

Uoo~ da signaal-~uis-va~houdingvan het gekwantisee~de beeld kan

dan wo~den gasch~even:

3(8)
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~ Detektie van de positie van rÖntgenmarkers,

~.1, Een ~öntgenma~ker in een ~öntgenbeeld.

Het kiezen van ~öntgenst~aling als nieuwe info~matied~age~ zal de

nodige gevolgen hebben voo~ de ma~ke~s en voo~ de beeldkwaliteit.

De detail~ijkdom (minimale pixel g~ootte) van een ~öntgenbeeld

wo~dt doo~ een aantal fakto~en bepaald (lit. 10).

20 is het ~öntgenfocus geen mathematisch punt. De g~ootte van het

focus wo~dt namelijk fysisch beg~ensd doo~ de bepe~kte

mogelijkheid tot afvoe~ van wa~mte in het focus op het anode

mate~iaal van de ~öntgenbuis. Hie~doo~ t~eden halfschaduwen op

die als puntsp~eidfunktie kunnen wo~den beschouwd en waa~doo~ de

~esolutie ve~minde~t.

Doordat de ene~giest~oom bij ~öntgenst~aling gekwantisee~d is,

zal ook de info~matiest~oom gekwantisee~d zijn. Hie~doo~ t~eedt

kwanten~uis op die Poisson ve~deeld is. Wegens .het kwaadaa~dig

ka~akter van ~öntgenkwanten wo~dt de totale st~alingsdichtheid zo

laag mogelijk gehouden. Dit, tezamen met het feit dat de ene~gie

hoeveelheid pe~ kwant g~oot is, ve~oo~zaakt een geringe

kwantendichtheid. Dit heeft tot gevolg dat in een ~öntgenbeeld de

onde~g~ens van detaillering volledig doo~ ~uis wo~dt bepaald.

Tenslotte kan bewegingsonsche~pte opt~eden als gevolg van een

bewegende ma~ke~. Dit ve~oo~zaakt een ve~minde~ing van de

detail~ijkdom in de bewegings~ichting en kan dus geka~akte~isee~d

wo~den als lijnsp~eidfunktie.

Om een ma~ke~ te kunnen detekte~en in een bovenbesch~even

~öntgenbeeld moet die ma~ke~ goed kont~aste~en met de ~est van

het beeld. Daa~om moeten de ma~ke~s worden uitgevoe~d in een

ste~k ~öntgen abso~be~end materiaal, d.w,z. een element met een

~elatief hoog atoomgewicht, b.v. lood, goud, platina.

20als ~eeds beschreven zijn de opnamen een 2-dimensionale

p~ojektie van een 3-dimensionaal fenomeen. Als gevolg van

3-dimensionale ~otatie kunnen de g~ootte en de vo~m van de

markers ove~ een aantal beelden ve~anderen elit. 11). Om

vormverandering te voo~komen en om een goed kont~ast te k~ijgen
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wordt in het vervolg uitgegaan van loden markers in de vorm van

een bolletje.

De intensiteit van röntgenstraling in een medium wordt gegeven

door de vergelijking

Lf(l)

Hierin is I o de kwantenFlux (vermogen per oppervlakte eenheid)

vóór het medium, ~ de absorbtie coëFFiciënt van het medium en d

de door de straling aFgelegde weg in het medium.

In Fig. Lf-l is een loden bolletje (röntgenmarker) in een röntgen

stralingsveld geschetst.

y

-

-
x

Fig. Lf-l: Een röntgenmarker in een röntgen stralingsveld.

Lf(2)

Hierin is r de straal van de marker. Ueronderstel het middelpunt

van de marker op de z-as. Dan is de helderheidsverdeling van een

videobeeld waarin de marker zich bevindt bij benadering:

g(x,y) - K'exp(-2'C('(r2 -x2 _y2)1/2)

K

voor x2 +y2 S r 2

elders

Lf(3)

Hierin is K de grijswaarde van de achtergrond. Deze vergelijking

is overigens alleen geldig indien de overdracht tussen de

hoeveelheid röntgenstraling en het helderheidsniveau in het beeld

bij benadering lineair is.

Uoor verdere bewerking van zo'n beeld (met name FFT) is het
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handig dat het achtergrond niveau laag is. Daarom wordt een

nieuwe intensiteitsverdeling gecreëerd.

rCx,Y) - K-gCx,y) - K"C1-expC-~"cr2-x2_y2)1/2) voor x2 +y2 ~ r 2

o elders

Hierbij is ~ - 2'~ genomen.

Er dient opgemerkt te worden dat deze verdeling

rotatiesymmetrisch is, zodat de Fourier getransrormeerde FCu,v)

ook rotatiesymmetrisch is.

Daarom wordt overgegaan op poolcoördinaten:

x - O"COSm u - R"cose

y - o"sinm v - R"sine

De Fourier getransrormeerde kan dan geschreven worden als:

•
-K"2~r2. E CC-~"r)n'2n/2"rC1+n/2)J/CCn! )"C2~rR)1+n/2J'

n-O

~CS)

Hierin stelt J n een nde orde Besselrunktie voor, terwijl r de

gamma funktie voorstelt.

Wegens de complexiteit is het nauwelijks mogelijk om iets over

het verloop van dit signaal te zeggen.

Daarom wordt een nieuwe helderheidsverdeling van het rëntgenbeeld

genomen en wel de 1 e orde benadering gedeeld door ~"K.

fCx,y) - cr 2_x 2_y 2)1/2

o
voor x 2+y2 S r 2

elders
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Deze intensiteitsve~delingzal echte~ wel afwijken van de

we~kelijke situatie daa~ de 2e o~de te~m niet ve~waa~loosbaa~

klein is t.o.v. de 1e o~de te~m.

Toch wo~dt hie~van de Fou~ie~ get~ansfo~mee~de genomen, om een

ind~uk te k~ijgen hoe het spekt~um e~ uitziet.

De Fou~ie~ get~ansfo~mee~de kan nu wo~den gesch~even als:

FCR,9)

R

fig. ~-2: Het spekt~um van een ~öntgenma~ke~.

In we~kelijkheid zal het spekt~um niet alleen afwijken wegens de

1e
o~de benade~ing en de ve~onde~stelde linea~iteit tussen

hoeveelheid st~aling en helde~heidsniveau, maa~ bovendien wegens

aanwezigheid van ~uis die hie~ is ve~waa~loosd.

Beschouw nu de ~uis. Röntgen~uis is kwanten~uis. En kwante~uis is

Poisson ve~deeld. Dat wil zeggen dat de ~uisva~iantie gelijk is

aan de gemiddelde waa~de.

Wannee~ de gemiddelde kwantenflux pe~ pixel voo~ het medium 1
0
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is, zoals we~d ve~onde~steld, is de ~uisva~iantie dus gelijk aan

I o ' d.w.z even~edig met K.

Om een maat te hebben voo~ de kwaliteit van een ~öntgenbeeld kan

een signaal-~uis-ve~houdingwo~den gedefiniee~d. P~obleem hie~biJ

is dat het signaal fCx,y), de helde~heidsve~delingvan een

ma~ke~, niet het gehele beeld best~iJkt maa~ slechts een deal

daa~van. De signaal-~uis-ve~houding is dan ook alleen maa~ daa~

gedefiniee~d in het beeld waa~ signaal aanwezig is.

Definiee~ nu het signaal ve~mogen als:

5 - 1/~'II fCx,y)2 dxdy

A

of S - l/A"EE fCx,y)2 ~(8)
A

Hie~in is A het oppe~vlak dat doo~ het signaal best~eken wo~dt,

biJv. rr~2 wannee~ het een ~öntgenma~ke~ bet~ef~ met ~t~aal ~.

Neem fCx,y) zoals in vgl.~C~) is wee~gegeven. Dan zal het

signaalve~mogen even~edig zijn met K2 , dus S ~ K2 .

Uoo~ de signaal ~uis ve~houding kan dan wo~den gesch~even:

SIN ~ K ~(9)

Wannee~ de ~elatie bekend is tussen K Cde g~iJswaa~de van de

achte~g~ond) en Io Ckwantenflux) kan de signaal-~uis-ve~houding

van een ~öntgenbeeld gesch~even wo~den als funktie van I o '

Het ve~band tussen K en I o zal met name van de ~öntgen

beeldve~ste~ke~ en van de geb~uikte kame~a afhangen.
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~.2. Kg~~elatie mat een ~aferentie beeld.

Neem aan dat fCx,y) de helde~heidsva~delingvan één ~öntganma~ke~

voo~stelt. De helde~heidsve~deling van een beeld waa~in zich

slechts één ma~ke~ bevindt, is dan:

gCx,y) - fCx-~,y-S) ~C10)

Het coö~dinaten paa~ C~,S) geeft hie~bij de positie van de ma~ke~

aan. Uoo~ de Fou~ie~ get~ansfo~mee~de van gCx,y) kan gesch~even

wo~den:

GCu,v) - FCu,v)'expC-j2wCua+vB))

Het k~uisve~mogansspakt~um is dan:

~Cl1)

SfgCU,v) - F-Cu,v)'GCu,V) - \Fcu,v)1 2 'expC-j2wCua+vS))

.-~(12)

Dan kan voo~ de k~uisko~~elatie wo~den gesch~even:

......

-CD-CD

Uoo~ de autoko~~alatia geldt:

......

-(D-.

Zodat kan wo~den gesch~even:

~(13)

~C1S)
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Het maximum van CrgCXJY) t~eedt op bij de coö~dinaten CaJB). Dit

is echte~ p~ecies de positie van de ma~ke~.

Beschouw nu twee ~öntgenbeelden met elk twee ma~ke~s:

Li(16)

LiC1?)

E~ wo~dt hie~ ve~onde~stelt dat g1CxJY) en g2CxJY) twee in de

tijd opeenvolgende beelden zijn. Opgeme~kt moet wo~den dat de

ma~ke~s in g2CxJY) beiden op dezelrde manie~ zijn ve~plaatst

t.o.v. de ma~ke~s in g1CxJY)'

E~ wo~dt wede~om gekeken or het mogelijk is om de ve~plaatsing

van de ma~ke~s in beeld g2CxJY) t.o.v. de positie in glCxJY) te

bepalen. De k~uisko~~elatie van glCxJY) met g2CxJY) kan nu wo~den

gesch~even als:

C Cx 11) - 2·C Cx-E 11-11) + C CX-T-E+a II-S-II+~)9 1g2 J::I r r J::I ~ rr J::I ~ j~

+ CrrCx-a-E+TJy-B-~+8) ~(18)

Omdat beide ma~ke~s in beeld g2CxJY) evenveel ve~plaatsing hebben

onde~gaan t.o.v. glCxJY) zijn twe~ autoko~~elaties te~ plekke

CEJ~) ontstaan. Dit kan bij de detektie de nodige p~oblemen

opleve~enJ met name wannee~ nog mee~ ma~ke~s in de beelden

aanwezig zijn. Bovendien wo~dt als gevolg van de k~uiskomponenten

de k~uisko~~elatie aanzienlijk ingewikkelde~.

Daa~om zal wo~den onde~zocht hoe de k~uisko~~elatie e~ uitziet

van een ~ere~entie beeld rCxJy) met slechts één ma~ke~J met een

~öntgenbeeld gCxJy) waa~in zich N ma~ke~s bevinden. Dit

~öntgenbeeld kan wo~den gesch~even als:

N

gCxJy) - E rCx-aiJy-B i )

i-1

LiC1S)

De positie van ma~ke~ i is dus CaiJB i ).

De k~uisko~~elatie van rCxJy) en gCx,y) kan nu wo~den gesch~even
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als:

N

CEgex,y) - E cEEex-~i,y-Bi)

i-1

~(20)

DOOL nu de maxima van cEgex,y) te bepalen kunnen de coöLdinaten

e~i,Bi) die de posities van de maLkeLs aangeven, wOLden beLekend.

UeLondeLstel nu dat het laatst bespLoken Löntgenbeeld is

veLontLeinigd met witte Luis. Dan geldt:

N

gex,Y) - E Eex-~i,y-ai) + nex,y)

i-1

~(21)

De kLuiskoLLelatie van dit beeld met het LeEeLentie beeld Eex,y)

kan dan wOLden geschLeven als:

N

CEgex,y) - E cEEex-~i,y-ai) + CEnex,y)

i-1

~(22)

DaaL het hieL witte Luis betLeEt, mag wOLden aangenomen dat

CEnex,y) geLing is.

Uolgens de hieL beschLeven methode is het dus mogelijk om in een

Luisachtig beeld met weinig kontLast de positie van de maLkeLs te

bepalen. Het is ook mogelijk om uit de teL beschikking zijnde

beelden een template aE te leiden, zodat template matching kan

wOLden toegepast (lit. 12). Een geheel andeLe manieL om de maLkeL

posities te bepalen is mogelijk met een statistische aanpak (lit.

13).

Tot slot nog een opmeLking t.a.v. de naamgeving. EL is hieL

telkens gespLoken oveL kOLLelatie van een Löntgenbeeld met een

LeEeLentie beeld. De naamgeving kOLLelatie is echteL alleen juist

indien het twee signalen d.w.z. twee opgenomen beelden betLeEt.

WanneeL dezelEde handelingen wOLden uitgevoeLd met een



-36-

opgenomen beeld en een referentie beeld dat kunstmatig is

nagebootst volgens vgl. ~C~), en dus geen signaal is, moet worden

gesproken van filtering.

~.3. Bewegingsonscherpte.

In de meeste praktische gevallen zal een marker bewegen tijdens

de openingstijd van de sluiter van de kamera. Hierdoor treedt

bewegingsonscherpte op. In het vorige hoofdstuk is hierover al

iets gezegd. Nu zal daar wat dieper op worden ingegaan.

Neem aan dat een marker met helderheidsverdeling fCx,y) gedurende

de tijd T dat de sluiter open is, beweegt met een snelheid 5 in

de x-richting.

Dan kan voor het opgenomen beeld worden geschreven:

T

r
gCx,y) - J

o

fCx-s·t,y) dt ~(23)

Fourier transformatie levert dan:

GCu,v) - FCu,v)'HCu,v)

Hierin is HCu,v) de Fourier getransformeerde van de

lijnspreidfunktie t.g.v. beweging:

T

HCu,v) - r
J

o

expC-j2wust) dt -
slnCwusT)

wusT
. expC-jwusT)

~C2S)

De lijnspreidfunktie kàn dan worden geschreven als:
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S

I • n [X-S

S

T

T

/2 ]
hCx,!d) - SCy) . ,±C2S)

UJaarin

o tot sT.

x-sT/2

] een rechthoekrunktie is die loopt van
sT

y

11------,.0'--S

~----.........------ X

rig. '±-3: De lijnspreidrunktie t.g.v. beUJeging in de x-richting.

Een puntbron aan de ingang geert dus een streepje in de opname

gCx,y). Hierbij is het belangrijk om op te merken dat de

intensiteit van dat streepje een raktor lIs kleiner is dan de

intensiteit van de puntbron. D.w.z. hoe sneller een marker

beweegt, des te moeilijker is hij UJaarneembaar.

Uoor grote snelheden is de relatie tussen signaalver-mogen en

snelheid bij benadering:

,±C27)

Bij kleine verplaatsingen esT < diameter en s ongelijk nul) zal S

altijd groter zijn dan op grond van vgl. ,±C27) verwacht mag

worden.
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Het volume onder het streepje in fig. ~-3 is konstant en dus

onafhankelijk van de snelheid van de marker. De inhoud van dat

volume zal bovendien een bepaalde hoeveelheid röntgenvermogen

vertegenwoordigen~

Zoals in het vorige hoofdstuk al is aangeduid, zal inverse

filtering van een beeld dat bewegingsonscherpte vertoont

moeilijkheden opleveren bij de nulpunten van Heu,v). Bepaling van

de positie van bewegende markers m.b.v. de in de vorige paragraaf

beschreven korrelatie methode kan dan ook niet geschieden m.b.v.

inverse filtering.

Het is echter wel mogelijk om voor bewegingsonscherpte te

korrigeren. In de vorige paragraaf is namelijk steeds uitgegaan

van een referentie beeld dat een stilstaande marker bevat. Nu

echter bekend is hoe bewegingsonscherpte ontstaat, is het

mogelijk om een referentie beeld te creëeren dat een bewegende

marker bevat. Korrelatie (filtering) volgens de beschreven

methode van zo'n referentie beeld met een opname van-een

bewegende marker zal dan ook verbetering opleveren, indien de

snelheid van de referentie marker nagenoeg overeenkomt met de

snelheid van de opgenomen marker.

Een probleem dat optreedt bij deze methode is dat de snelheid van

de opgenomen marker bij benadering bekend moet zijn.

3.~. Segmentatie.

Neem aan dat de röntgenbeelden worden bewerkt zoals in de vorige

paragrafen is aangegeven. D.w.z. verwijdering van het achtergrond

niveau, korrelatie met een referentie beeld en eventueel

korrektie wegens bewegingsonscherpte. In het resulterende beeld

Cex,y) zullen de markers dan als lichte vlekken op een donkere

achtergrond zichtbaar zijn. Het ligt dan voor de hand dat een

marker gescheiden kan worden van de achtergrond door het

aanleggen van een drempelwaarde met betrekking tot de grijswaarde

van elk beeldpunt.

Wanneer d de drempelwaarde is, kan dat als volgt worden

voorgesteld.
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als Cex,y) ~ d

als C(x,y) < d lf(28)

Dit is de meest elementai~e vo~m van d~empelwaa~de-segmentatie.

Hie~biJ is ve~onde~steld dat d vast gekozen wo~dt voo~ het gehele

beeld. Het is ook mogelijk dat de d~empel een funktie van

de positie is. In dat geval wo~dt van een dynamische d~empel

gesp~oken.

In de vo~ige pa~ag~aaf is opgeme~kt dat de totale hoeveelheid

volume van de helde~heidsve~delingvan een ma~ke~ onafhankelijk

is van de snelheid van de ma~ke~. Dit zal nog steeds zo zijn na

ko~~elatie met een ~efe~entiebeeld. Hie~uit kan een voo~waa~de

voo~ de d~empel instelling wo~den afgeleid. Stel n.l. de d~empel

zo in dat het volume tussen de d~empelwaa~de en CCx,y) een

bepaalde waa~de heeft.

((x,y)

d - - - - -

1'-.. X

fig. lf-lf: Het gefilte~de beeld, schamatisch wee~gegeven.

Wannee~ wo~dt ve~onde~steld dat de ~elatie tussen de

helde~heidsve~delingvan een ma~ke~ nagenoeg ~echt even~edig is

met de kwantenflux, zal een bepaalde konstante hoeveelheid

~öntgenve~mogen wo~den gedetektee~d.

Een voo~deel van deze d~empel instelling is, dat zowel bij

stilstaande als bij bewegende ma~ke~s hetzelfde k~ite~ium

gehantee~d kan wo~den.
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DaaL de dLempel een runktie is van een lokaal gemeten beeld

eigenschap, wOLdt d een lokale dLempel genoemd.

Soms wOLdt ook een dLempel waaLde ingesteld dooL gebLuik te maken

van de signaal-Luis-veLhouding (lit. 2, 1"i).

WanneeL de maLkeL gescheiden is van de achteLgLond, kan het

zwaaLtepunt van de maLkeL wOLden beLekend. De cOÖLdinaten van dit

zwaaLtepunt geven de positie van de mSLkeL aan.

Positie bepaling van de maLkeLs kan ook geschieden dOOL de lokale

maxima van C(x,y) te bepalen. DaaL de gevonden positie nu slechts

arhangt van 1 pixel (het maximum) zal de onnauwkeuLigheid gLoteL

zijn dan wanneeL segmentatie plaatsvindt en het zwaaLtepunt wOLdt

bepaald. In dat geval wOLdt de onnauwkeuLigheid bepaald dooL het

aantal pixels op de Land van de dooLsnijding van het dLempel

niveau d met C(x,y) (lit. iS);

1

onnauwkeuLigheid -
1/2

(NLandpixels)

pixels ··~H29)

Om deze Leden is bij de positie bepaling van de maLkeLs gekozen

VaaL segmentatie en bepaling van het zwaaLtepunt .

Een nog gLoteLe detektie nauwkeuLigheid is mogelijk, indien

gebLuik wOLdt gemaakt van een gewogen zwaaLtepunt bepaling.

In het veLvolg is telkens gebLuik gemaakt van een niet-gewogen

zwaaLtepunt bepaling.



~ Het volgen yan markers in rdntgenbeelden,

5,1, De gebruikte apparatuur,

BiJ de bewerking van opgenomen röntgenbeelden is in eerste

instantie gebruik gemaakt van de in de inleiding genoemde

POP 11/73 en de Uideo Scan Convertor, M,b,v. deze Uideo Scan

Convertor is het mogeliJk om 6~ beelden van 256x256 pixels in 16

grijsniveaus op te slaan. Hetgeen neerkomt op een geheugen

capaciteit van 2 Mbyte, Met enkele machinetaal en Fortran

subroutines is het mogeliJk om een beeld in blokken van minimaal

102~ pixels - 512 bytes van de USC naar de POP 11/73 te zenden oe

van de PDP 11/73 naar de USC te zenden,

Na het gereed komen van de 2-dimensionale DFT Fortran (lit, lS)

subroutine bleek dat de toegewezen hoeveelheid gebruikers

geheugen (S~k) bij een FFT van een 32x32 beeldje reeds

overschreden werd.

Noodgedwongen is toen een overstap gemaakt naar een Unicorn micro

computer, Dit is een systeem met een l,S Mbyte R~M dat rondom een

68010 ~-processor is opgebouwd, Bovendien wordt gebruik gemaakt

van een UNIX (lit, 17) operating system,

Om analoge beelden te digitaliseren, op te slaan en naar de

Unicorn te sturen wordt gebruik gemaakt van de Ultrasonic Scan

Convertor (USC), Dit apparaat, een voorloper van de USC, bestaat

in Feite enkel uit een analoog-digitaal convertor en een 128

kb~te geheugen, waarin de bemonsterde en gekwantiseerde beelden

worden opgeslagen, Maximaal ziJn dat 2 beelden van 25Sx25S pixels

in 128 grijsniveaus, Er ziJn weliswaar 255 grijsniveaus aanwezig

n,l, van -127 t,m, +127, maar in een videobeeld hebben alle

grijswaarden dezelede polariteit, zodat slechts 128 grijsniveaus

gebruikt worden (0 is zwart en +127 en -127 zijn wit),

Bij de bewerking van de opgenomen röntgenbeelden is telkens maar

een deel van de totale beelden gebruikt. Er is namelijk gewerkt

met beeldjes van S~xS~ pixels, Hierdoor is het mogelijk om 32 van

zulke beeldjes in de USC op te slaan,

M,b,v, C-subroutines (lit, 18) is het mogelijk om de beeldJes van

de Unicorn naar de USC, cc omgekeerd, te verzenden,
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fig. 5-1: Het systeem waarmee röntgenopnamen worden gemaakt.

M.b.v. een röntgenapparaat met een kontinue röntgenstraier en een

video kamera zijn opnamen gemaakt, die d.m.v. een betamax

videorecorder zijn opgeslagen op videoband. Uit een onderzoek

Cuigevoerd door medewerkers van Biofysica) is gebleken dat de

bandbreedte van een vid~oband maximaal 2,5 ä 3 MHz bedraagt. Het

videosignaal dat aan de USC wordt aangeboden zal dus geen

frekwenties bevatten die hoger zijn dan 3 MHz. Het is daarom

gerechtvaardigd om de beelden te bemonsteren met een sample

frekwentie van 6 MHz, hetgeen op de USC ingesteld kan worden.

Ter informatie kan nog worden vermeld dat de Uideo Scan Convertor

een vaste sample frekwentie van 5 MHz heeft.

Met bovenbeschreven bestaande apparatuur is het echter nog niet

mogelijk om beelden van de videorecorder in de USC over te nemen.

Dit is te wijten aan het feit dat de USC geen lijn en frame

triggers uit het videosignaal kan afleiden. Bovendien blijkt de



USC een DC-gekoppeld ingangssignaal te verwachten. Een

videosignaal is echter een AC-gekoppeld signaal. D.w.z. dat het

DC-niveau veranderd bij veranderende data (lit. 19). Om deze

problemen op te lossen is een schakeling gebouwd volgens de

schema's 1 en 2. Het AC-gekoppelde videosignaal (afkomstig van de

videorecorder) dient als ingangssignaal. Het DC-gekoppelde

uitgangssignaal wordt aan de USC aangeboden. Om de in de USC

ingelezen beelden te synchroniseren, worden bovendien de van het

~C-gekoppelde videosignaal afgeleide frame triggers CFRTR) en

lijn triggers CLNTR) aan de USC aangeboden. Wanneer de volgens

schema 1 en 2 CBijlage 1) gebouwde schakeling tussen de

videorecorder en de USC wordt gekoppeld, is het mogelijk om

analoge op videoband opgeslagen beelden, gedigitaliseerd in de

USC te zetten. Daarna kunnen die beelden door de Unicorn worden

ingelezen. Hierna is het mogelijk om de beelden te bewerken met

Fortran programmatuur (Bijlage ~).

5.2. Het slingerexperiment.

Om beeldbewerking te kunnen toepassen zijn röntgen opnamen

gemaakt van stilstaande en bewegende röntgenmarkers.

Hierbij is uitgegaan van een slinger model.

Op een perspex plaat van 28,2 cm x 17,5 cm x 3,9 mm Clxbxd) zijn

6 loden bolletjes van verschillende grootte gemonteerd .

• 6
.S
e4

• • •123

fig. 5-2: De slinger.



De afstand tussen twee opeenvolgende bolletjes is 2 cm.

De bolletjes hebben de volgende diameter:

1, 2, 3 2,1 mm

Y: 2,7 mm

S 3,5 mm

6 Y:,l mm

De perspex plaat is met twee touwtjes ter grootte I opgehangen,

zodat een slinger is verkregen.

Er zijn opnamen gemaakt voor 3 verschillende bron-voorwerp

afstanden die als indikatie ruw zijn geschat (10 cm, 30 cm, 55

cm). Bovendien zijn twee slingerlengten 1 (109,1 cm en 26,Y: cm)

voor elk van de 3 bron-voorwerp afstanden gebruikt. Telkens zijn

opnamen gemaakt met stilstaande en bewegende slinger en vertikale

zowel als horizontale kamer a posities. Het geheel is op video

opgenomen (Bijlage 2).

Bij alle opnamen was het röntgenapparaat ingesteld op ongeveer

7S kV.

In het vervolg is alleen gebruik gemaakt van de opnamen met e9n

bron-voorwerp afstand van ongeveer 30 cm en een slingarlengte

1 - 109,1 cm (Tijdcode op de band 09.30 - 10.02).

De slinger kan als volgt worden voorgesteld:

(X,YI

fig. 5-3: Een schematische weergave van de slinger.



In de rust stand zal de slinger een hoek 1
0

maken met de

vertikale as. Dit is het gevolg van het reit dat de kamera een

hoek 1
0

maakt met de vertikale as.

Wanneer wordt uitgegaan van kleine uitwijkingen, d.w.z. met) is

klein, kan de volgende betrekking worden argeleid elit. 20):

let) - mo + CA'cosewt) + B·sinewt)}·expe-a·t/2m) S(1)

met 2 1/2w - eg/l - ea/2m) )

Hierin is: m de massa van de slinger

g de versnelling t.g.v. de zwaartekracht

1 de slingerlengte

a de dempingscoërriciënt

Oe marker zal zich langs een deel van een cirkelbaan

voortbewegen. Oe marker positie ex,y) zal dan ook aan de volgende

betrekking voldoen:

5(2)

Hierin is eX,Y) de positie van het draaipunt van de slinger.

5.3. Bepaling van de slingerbeweging m.b.v. de kleinste kwadraten

methode.

Om iets over de nauwkeurigheid van de detektie methode te kunnen

zeggen moet bekend zijn waar de marker zich op een bepaald moment

bevindt. Oe slingerbeweging moet dan nauwkeurig bekend zijn. Om

meer over de slingerbeweging te weten te komen zijn 20

opeenvolgende beelden van 6~x6~ pixels ingelezen. In het eerste

beeld komt de marker emet een diameter van 2,1 mm) juist rechts

het beeld binnen, terwijl in het laatste beeld de marker juist

links uit beeld verdwijnt. In alle 20 beelden is dus steeds

dezelfde marker aanwezig, die als gevolg van de slingerbeweging

telkens van positie verandert.

Daarna wordt elk beeld gerilterd (paragraaf ~.2.) met een



rererentie beeld e6~x6~), waarin zich één rererentie marker

bevindt. Zowel van het ingelezen beeld als van het rererentie

beeld wordt véér riltering het achtergrond niveau verwijderd.

Het rererentie beeld is gecreëerd volgens de volgende

vergelijking:

rCx,y) - XoexpC-ToCr2-Cx-33)2_Cy-33)2)1/2)

voor CX-33)2+ Cy - 33 )2 S r 2

X elders 5C3)

rCx,y) heert grijswaarden die liggen tussen 0 Czwart) en 127

ewit). X, T en r zijn zo gekozen dat zij ongeveer overeenkomen

met de waarden in de ingelezen beelden. ex - 11~, r - ~,5 pix,

T - e1Ir)olneK/6S) - 0,11 Pix- 1 ).

In 2.~. is beschreven dat bij korrelatie van twee beelden, deze

beelden moeten worden uitgebreid om wrap-around errors te

voorkomen. Hierdoor ontstaan twee maal zo grote- matrices

ebeelden) , hetgeen computer technisch niet aantrekkelijk is.

Daarom worden de beelden bij praktische uitvoering van de in ~.2.

beschreven rilter methode niet uitgebreid. De wrap-around errors,

die overigens klein zijn omdat het signaal ede marker) maar een

klein deel van het totale beeld beslaat, worden dan op de koop

toe genomen.

Om de positie van de marker in een beeld te bepalen wordt het

gerilterde beeld bekeken. Op de plaats waar de marker zich

bevindt, bevindt zich een maximum. Om de juiste positie van dat

maximum te bepalen wordt een drempel ingesteld op O,S maal het

maximum. Daarna wordt het zwaartepunt bepaald van alle pixels die

een helderheidswaarde hebben die gelijk is aan or groter is dan

de drempelwaarde. Het aantal pixels dat wordt meegenomen ligt

tussen 19 en 30. Het aantal op de rand varieert dan van 16 tot

19. M.b.v. vgl.~C29) kan dan worden voor5peld dat de detektie

nauwkeurigheid 0,23 a 0,25 pixels bedraagt.

Daar de tijd tussen twee opeenvolgende beelden 20 ms bedraagt, is

op 20 equidistante tijdstippen de positie van de marker bekend.
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fig. 5-~: De posities van de marker in de 20 ingelezen beelden.

Een T.U. beeld van 625 lijnen is opgebouwd uit twee deelbeelden

(rasters) van elk 312,5 lijnen (lit. 9, 19). Wanneer één raster

in het T.U. beeld is geschreven, worden de lijnen van het

volgende raster tussen de reeds aanwezige lijnen geschreven

Cinterliniëring). Elke 20 ms wordt een nieuw raster geschreven.

Hieruit blijkt dat de 20 ingelezen beeldjes feitelijk 20

opeenvolgende rasters zijn. Wegens interliniëring zal elk raster

één lijn in de vertikale richting verschoven zijn t.o.v. het

vorige raster. Eén lijn komt overeen met ongeveer O,S pixels.

Hierdoor zal bij de bepaling van de positie van de marker in twee

opeenvolgende beelden een verschil in de y-richting worden

gevonden van ongeveer O,S pixels. Dit effekt dat inherent is aan

het systeem, is duidelijk waarneembaar in fig. 5-~.

Uoordat verder wordt gegaan met de verwerking van de

meetresultaten, worden allereerst enkele statistische



eigenschappen bekeken Clit. 21). Hierbij is aangenomen dat n het

aantal meetpunten aangeeft en xi de respektievelijke waarde van

elk meetpunt voorstelt.

n

verwachtingswaarde ~ - lim Cl/n) . ~

i-i

n

x· - E(x)
~

5(~)

variantie Cl/n) . ~

i-i

CXi-~)2 - ECx2 ) - CECx)J2

5(5)

In praktische gevallen komt het niet zo vaak voor dat n naar

oneindig nadert. Daarom wordt in dat geval gebruik gemaakt van

schatters.

n

schatter voor ~ x - Cl/n) . E xi

schatter voor ~2

"wordt ook wel gemiddelde genoemd.

n

s2 - Cl/Cn-i)) . E Cx"-x)2 5(7)•

s wordt de standaard deviatie genoemd.

Voordat een fit wordt gemaakt van de slingerbeweging worden

allereerst de periode tijd en de demping van de slinger bepaald.

Hiertoe worden een aantal volledige beelden C256x256) bekeken.

Allereerst wordt op een folie, dat op de beeldbuis is

aangebracht, gemarkeerd waar de marker zich bevindt als de

slinger stil hangt. Daarna worden de beelden van de bewegende

marker bekeken. Op het moment dat de marker de nul doorgang

passeert, wordt de tijd die linksonder in beeld is geprojekteerd,

afgelezen.

Uit 7 metingen volgt dan voor de halve periode tijd:



~T - C1/7) 0 C~01.0~ + 3 0 1,02) - 1,03 s

s2C~T) - C1 010-2 )2

Dus T - 2,06 ± 0,02 s.

De demping kan wo~den bepaald doo~ de opeenvolgende maximale

slinge~uitwiJkingen te bekijken. Elke uitwijking wo~dt gema~kee~d

op het folie dat op het beeldsche~m is aangeb~acht.

Uoo~ twee opeenvolgende positieve maximale uitwijkingen A en B

geldt t.o.v. de nulstand van de slinge~:

CexpC-~ot)J/CexpC-~oCt+T))J- A/B - expC~oT) 5(8)

dus ~ - C1/T)01nCA/B) 5(9)

20 wo~dt uit 9 metingen gevonden:

-1
~ - 0,027 ± O,OO~ s .

De slinge~hoek kan wo~den gesch~aven als:

mCt) - mo + CAocosCwt) + BosinCwt))oCexpC-~ot))

met w - 2w/T

5(10)

Omdat mCt) klein is voor de 20 ingelezen beelden, geldt:

Dus:

mCt) - sinJCt) - [xCt)-XJ/l 5(11)

of:

xCt) - X + lom + 10CAocosCwt) + BosinCwt))oexpC-aot)o
5(12)

xCt) - c + CaocosCwt) + bosinCwt))oexpC-aot) 5(13)

M.b.v. de kleinste kwad~aten methode kunnen a, b en c wo~den
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bepaald Clit. 7, 22, 23, 2~).

Er zijn 20 ti en xi waarden bekend en ~ en r zijn bekend.

Bekijk de reut:

e· - xCt.)-x. - c + Ca·ccsCwt.) + b·sinCwt;))·exp(-~·t;) - x;
~ ~ ~ ~ . ..

5(1~)

Stel

en

y; - ccsCwt. )·expC-~·t.). ~ ~

z; - sinCwt. )·exp(-~·t.). ~ ~

n

Bepaal nu a, b en c zö dat E

i-1

Hieruit volgt:

2ei minimaal is.

a -

b -

c - x - a' y -b'Z

Dit levert de volgende waarden:

a - ~0,1 pixels

b - -35,3 pixels

c - -11,0 pixels

-'5(15)

5(15)

5(17)
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fig. 5-5: De slingeruitwijking als funktie van de tijd. De

getrokken lijn geeft het gebied aan dat daar de 20

beelden wordt bestreken.

Evenzo kunnen het draaipunt en de slingerlengte warden bepaald.

De positie van de marker voldoet aan vgl.5(2). Daar Y en 1 beide

graat zijn, is het verstandiger om de vergelijking als volgt te

schrijven:

5(18)

met a - -1/C2Y)

b - X/V

c - C12 -x2 _y2)/C2Y)

Wanneer de bepaalde waarden xCt i ) en de gemeten waarden Yi in

vgl. 5(18) warden ingevuld. zal dit een fout opleveren:

5(19)
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n

Minimaliseer nu opnieuw E

Hieruit volgt:

CY"X-xy]"cX"ex2 +y2)-xex2 +y2)] +

Cx2 - ex)2] . CY" ex2 +y2) -y ex2 +y2)]

a -

5(20)

b - 5(21)

5(22)

Uoor X, Y en 1 worden dan de volgende waarden gevonden:

X - 

Y -
1 -

1Y:,l

1Y:86,O

1Y:70,O

pixels

pixels

pixels

Middels vgl. 5C~1) kan nu worden nagegaan hoe graot ICt)

maximaal is. Dit blijkt 0,03 radialan af 1,7· te zijn. Hieruit

blijkt inderdaad dat de toegepaste benadering in vgl. 5(12)

toegestaan is.
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fig. 5-6: De geschatte slingeLkLomme.

Tot slot is nog nagegaan hoe gLoot 1 pixel is als de sample

rLekwentie 6 MHz wOLdt genomen.

In de x-Lichting

In de Y-Lichting

-!.f -61 pixel - 3,07-10 ± 8-10 m.
-!.f -61 pixel - 2,88-10 ± S-10 m.

Uit de nu beschikbaLe gegevens kan wOLden afgeleid dat de

maximale veLplaatsing van de maLkeL in twee opeenvolgende beelden

ongeveeL 3,2 pixels in de x-Lichting bedLaagt. Dit komt neeL op

0,88 mm in 20 ms. VooL de maximale maLkeL snelheid wOLdt dan

!.f,8 cm/s gevonden.

Uit metingen aan een hondehaLt waaLbij optische maLkeLs zijn

gebLuikt, zoals in de inleiding is beschLeven, is gebleken dat de

maximale snelheid van zo'n maLkeL ongeveeL 5,3 cm/s bedLaagt.

HieLuit mag wOLden gekonkludeeLd dat de snelheid van de

LëntgenmaLkeL in de 20 ingelezen beeldjes goed oveLeenkomt met de

maximale snelheid van zo'n maLkeL, wanneeL die op de haLtwand is
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aangebracht.
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fig. 5-7: De geschatte punten in vergelijking met de geschatte

marker posities (Bijlage 3, tabel 1).

5.\f. De detektie nauwkeurigheid als funktie van SIN.

Om gezondheidsredenen is het wenselijk om de hoeveelheid

röntgenstraling zo klein mogelijk te nemen. Bekend is dat bij

afnemende röntgen intensiteit de SIN ook zal afnemen. Hierdoor'

zal de detektie van een röntgenmarker in toenemende mate worden

bemoeilijkt. Het is daarom belangrijk om te weten bij welke

röntgen intensiteit nog Juist een goede detektie mogelijk is.

Om praktische redenen is het niet handig om de SIN te verkleinen

d.m.v. vermindering van de röntgen intensiteit. Er moet dan

namelijk voor elke nieuwe opname (serie beeldjes) d.w.z. voor

elke instelling van de röntgen intensiteit, een kromme geschat

worden zoals in de vorige paragraaf is gedaan. Dit blijkt een

omslachtig en tijdrovend werk te zijn.
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Een ande~e manie~ om de SIN te ve~kleinen is toevoeging van ~uis.

Dit kan inte~aktieF met de compute~ gebeu~en en biedt daa~om mee~

voo~delen dan ve~minde~ing van de ~öntgen intensiteit.

Het is belang~iJk om cp te me~ken dat toevoeging van ~uis niet

p~ecies hetzelFde ~esultaat (beeld) opleve~t als ve~minde~ing van

~öntgen intensiteit. Desondanks zal wegens bovengenoemde ~edenen

de SIN toch wo~den ve~kleind doo~ toevoeging van ~uis.

In de vo~ige pa~ag~aaf is een schatting gemaakt van de

slinge~beweging. Dit houdt in dat op elk moment bekend is waa~ de

ma~ke~ zich bevindt.

Wannee~ nu aan elk van de 20 beeldjes een bepaalde hoeveelheid

~uis wo~dt toegevoegd, kan opnieuw de positie van de ma~ke~ in

elk beeld wo~den bepaald. Als gevolg van de ~uis zullen de

bepaalde ma~ke~ posities niet ove~eenkomen met hun

ve~wachtingswaa~den (geschatte k~omme).

Een maat voo~ de afwijking van de geschatte k~omme is de

standaa~d deviatie. Deze standaa~d deviatie wordt genomen ove~ de

20 bepaalde ma~ke~ posities. Ve~wacht wo~dt dat bij afnemende SIN

de standaa~d deviatie toeneemt.

Om ~uis te c~eë~en is een willekeu~ig beeldje van 6~x6~ pixels,

waa~in geen signaal aanwezig is, ingelezen. Dit beeldje dat enkel

~öntgen~uis bevat, kan nu met een bepaalde fakto~

ve~menigvuldigd wo~den en bij elk van de 20 ingelezen beeldjes

wo~den opgeteld. Op deze manie~ kunnen beeldjes van een gewenste

SIN gec~eëe~d wo~den.

Het ~uisbeeldJe en zijn spekt~um zijn wee~gegeven in foto 1.

De SIN van een stilstaande ma~ke~ bed~aagt ongevee~ 223 - 23,6

dB. Wannee~ de ~öntgen~uis wc~dt ve~waa~loosd en alleen

kwantisatie ~uis in ogenschouw wo~dt genomen, wo~dt een SIN

(vgl. 3(8)) van ongevee~ ~1,6 dB gevonden. Te~ ve~geliJking kan

wo~den ve~meld dat voo~ een goede T.V. ontvangst minstens een SIN

van ~5 dB geeist moet wo~den (lit. 9).

Voo~ elk van de 20 ingelezen beeldjes met de bewegende ma~ke~

kunnen het signaal ve~mogen S (vgl. ~(8)) en het ~uis ve~mogen N

C~uisva~iantie in het achte~g~ond niveau van het beeld) bepaald
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worden. Het signaal vermogen, gemiddeld over de 20 beeldjes,

gedeeld door het ruis vermogen, gemiddeld over de 20 beeldjes,

levert SIN - 36. Voor de 20 beeldjes is de SIN dus ongeveer 15,6

dB.

De gemiddelde snelheid die de marker in de 20 beeldjes heeft,

bedraagt ongeveer 3 pixels per 20 ms - ~,6 cm/s. Met deze

informatie en de wetenschap dat de SIN van een stilstaande marker

223 is, kan vgl. ~(27) worden gebruikt om de SIN in de 20

beeldjes te bepalen. Voor de SIN in de 20 beeldjes wordt dan

gevonden 223/32 - 2S. Dat is ongeveer 1~ dB. Dit is minder dan de

gemeten 1S,6 dB vanwege het reit dat de argelegde weg per beeld

(ongeveer 3 pixels) kleiner is dan de diameter van de marker (7

pixels).

Daar de diameter van de marker ongeveer 7 pixels (2,1 mm)

bedraagt, wordt een rererentie marker gekozen die ook een

diameter van 7 pixels heert. Het rererentie beeld wordt gecreëerd

volgens vgl. S(3) met K - 11~, r - 3,S pix, T - O,1S ·plx-1 . Om

na te gaan wat het errekt is van een grotere oc een kleinere

rererentie marker, worden nog twee andere referentie beelden

volgens vgl. S(3) gecreëerd. Voor het recerentie beeld met een

grotere marker geldt: K - 11~, r - ~,S pix en T - 0,11 pix-1 .

Voor het rererentie beeld met een kleinere marker zijn K - 11~,

r - 2,S pix en T - 0,21 pix-1 genomen. Zie de roto's 2, 3 en ~.

Het is nu mogelijk om ruis aan de 20 beeldjes toe te gaan voegen,

het achtergrond niveau te verwijderen en met elk van de

rererentie beelden volgens de in 3.2. beschreven methode te

rilteren (zonder uitbreiding van de beeldjes).

Oe positie van een marker wordt bepaald door in het gefilterde

beeld C(x,~) het zwaartepunt te bepalen van de pixels die gelijk

zijn aan oc groter zijn dan de drempelwaarde. De drempelwaarde

wordt zo ingesteld dat het volume van de gesloten ruimte tussen

de drempelwaarde en C(x,y) (paragraaf 3.~.) zo dicht mogelijk bij

S ligt maar groter is dan of gelijk is aan 5 (ongeveer 2% van

het totale volume). De drempelwaarde wordt m.b.v. iteratie

stappen van 0,02 (het maximum heeft grootte orde S) de juiste

waarde gegeven. Het aantal pixels dat op deze manier wordt
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gedetekteerd varieert van 11 ä 1q bij een referentie marker met r

- q,S pix tot 12 á 22 bij een referentie marker met r - 2,5 pix.

Om in sterk verontreinigde beelden toch nog goed te kunnen

detekteren, is gebruik gemaakt van voorkennis omtrent de positie

van de marker. Er wordt namelijk van uit gegaan dat een marker

maximaal 8 pixels in de x-richting en 8 pixels in de y-richting

kan verschuiven t.o.v. zijn positie in het vorige beeld. D.w.z.

dat de marker snelheid kleiner wordt verondersteld dan 12 cm/s.

De hier beschreven positie bepaling is middels het Fortran

programma "posit.f" uitgevoerd. In dit programma worden bovendien

de standaard deviaties in de x-richting en in de y-richting

bepaald van de 20 marker posities bij een opgegeven SIN. Met name

door het grote aantal FFT's dat voor de 20 beeldjes moet worden

uitgevoerd, komt de tijdsduur van het programma op ongeveer een

half uur.

In fig. 5-8, fig. 5-9 en fig. 5-10 is voor de drie referentie

markers de standaard deviatie in de x-richting (kruisje) en in de

y-richting (driehoekje) in pixels als funktie van S/N-~itgezet.

I I I I

12 14 18

1.5
s X-

-
-
-

1.0--

- XX
-
~- ~ X

0.5-- 6~ Xx
~66 X

- 66~~ ~
~ ~

- X

-
-

0.0 I I I I I I I
2 4 8 8 10

X
6

X

SiN (dB)

fig. 5-8: Filtering met de referentie marker met r - 2,5 pix.

(Bijlage 3, tabel 2).
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fig. 5-9: Filtering met de referentie marker met r - 3,5 pix.

(Bijlage 3, tabel 3).

Bij filtering met een referentie marker met r - ~,5 pix is nog

juist detektie mogelijk bij SIN - ~,5 dB.

Wanneer gefilterd wordt met een referentie marker met r - 3,5 pix

is de kleinste signaal-ruis-verhouding waarbij nog juist detektie

kan plaats vinden SIN - 3,3 dB.

De referentie marker met r - 2,5 pix levert op het eerste gezicht

het beste resultaat, SIN - 2,5 dB. Hierbij moet echter worden

opgemerkt dat bij SIN - 2,5 dB en SIN - 2,8 dB moeilijkhedGn zijn

opgetreden bij de detektie. In één beeldje bleek namelijk dat de

drempel niet goed was ingesteld, waarschijnlijk als gevolg van

aen te grote iteratie stap. Hierdoor zijn 55 pixels in plaats van

12 ä 22 pixels gedetekteerd. Bij SIN - 3,0 dB is in datzelfde

beeldje een afwijking van 6 pixels van de geschatte kromme

gevonden, terwijl de drempel juist (19 gedetekteerde pixels) was

ingesteld. Het is echter wel duidelijk dat filtering met

referentie markers met r - 2,5 pix en r - 3,5 pix de beste
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~esultaten opleve~en.
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fig. S-10: Filte~ing met de ~efe~entie ma~ke~ met ~ - ~,S pix.

(Bijlage 3, tabel ~).

Ten aanzien van de toegevoegde ~uis moet wo~den opgeme~kt dat zij

niet geheel onafhankelijk is van de ~eeds in de beelden aanwezige

~uis. Wannee~ bijvoo~beeld de ~uisva~iantie in een beeldje S,~

bed~aagt en e~ wo~dt ~uis toegevoegd met va~iantie SO, blijkt de

va~iantie in het ~esulte~ende beeldje 62,6 te bed~agen. Deze

afhankelijkheid is mogelijk te wijten aan het feit dat de

~ëntgenve~ste~ke~ enlof de kame~a plaatsafhankelijke ~uis

gene~e~en. De 20 opgenomen beeldjes (6~x6~) en het opgenomen ~uis

beeldje (6~x6~) hebben namelijk dezelfde positie in het g~ote

videobeeld C256x256).

Wegens het laagdoo~laat ka~akte~ van de kame~a (na-beelden)

t~eedt mogelijk ve~bete~ing van detektie op wannee~ hie~voo~

gekompenseerd wo~dt. Daa~om wordt het vo~ige beeld voo~ 30 ~ van

het huidige beeld afgetrokken en vindt filte~ing plaats met de
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referentie marker met r - 3,5 pix. Er blijkt echter geen enkele

verbetering op te treden t.o.v. de hierboven gegeven (fig. 5-9)

resultaten.

Tot slot is gekeken of er verbetering optreedt wanneer er

gekorrigeerd wordt voor de snelheid. Hierbij is aangenomen dat de

snelheid van de marker ongeveer 3 pixels per 20 ms (volgend

beeldje) in de negatieve x-richting bedraagt. De referentie

marker kan nu worden gefilterd met de in ~.3. beschreven

overdrachtsfunktie. Het nu verkregen beeld wordt als nieuwe

referentie marker gebruikt. M.b.v. "posit.f" wordt dan opnieuw

een waarde voor de standaard deviatie bij gegeven SIN gevonden.

De resultaten zijn uitgezet in fig. 5-11 en fig. 5-12.

Een kruisj~ geeft de standaard deviatie in de x-richting, een

driehoekje in de y-richting in pixels aan.

1.0
s

-
0.8-

X
X

Xx X0.6-
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A ~
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fig. 5-11: Filtering met de gekorrigeerde referentie marker met

r - 2,5 pix. Er is gekorrigeerd voor -3 pix/20 ms.

(Bijlage 3. tabel 5).
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fig. 5-12: Filtering met de gekorrigeerde referentie marker met

r - 3,5 pix. Er is gekorrigeerd vaar -3 pix/20 ms.

CBijlage 3, tabel 6).

Uoor de referentie marker met r - 3,5 pix kan nu gedetekteerd

warden tot SIN - 2,8 dB, terwijl vaar de referentie marker met

r - 2,5 pix tot 2,5 dB gedetekteerd kan warden.

De gemiddelde afwijking in de y richting van de geschatte kromme

is, evenals in de hiervoor beschouwde resultaten ongeveer nul. De

gemiddelde afwijking in de x-richting van de geschatte kromme is

nu ongeveer 1,3 pix rechts van de geschatte marker positie. En

niet ongeveer nul zoals hiervoor telkens het geval was. Dit duidt

op een systematische fout.

Dit kan als volgt warden verklaard. Door de snelheids korrektie

wordt de positie van de marker bepaald op het moment dat de

sluiter apen gaat Ct-O). Bij de bepaling van de geschatte kromme

is de marker positie bepaald gedurende de tijd dat de sluiter

apen was. Gedurende deze tijd verplaatst de marker zich 3 pixels.

Hierdoor zal de gevonden geschatte marker positie zich ongeveer
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l,S pixels links van de marker positie op het moment van sluiter

opening, bevinden.

Korrektie t.a.v. de snelheid levert dus verbetering op. Echter de

snelheid van de marker moet bij benadering bekend zijn. Dit is

vaak niet het geval.

Zowel met als zonder snelheids korrektie is het mogelijk om bij

filtering met de referentie marker met r 2,5 pix bij kleinere

SIN te detekteren dan bij filtering met de referentie marker met

r - 3,5 pix. Dit is een onverwacht resultaat, daar voor de

röntgenmarkers geldt r - 3,5 pix.

Ten aanzien van de ondergrens van nauwkeurigheid kan gezegd

worden dat die goed overeenkomt met de voorspelde waarde van 0,25

pixels, zoals die in de vorige paragraaf is berekend. Om een

hogere detektie nauwkeurigheid te bereiken kan gebruik worden

gemaakt van een gewogen zwaartepunt bepaling.

Als afsluiting van dit hoofdstuk worden nog enkele foto's

gegeven. Elk van de foto's 1 t.m. 5 is verdeeld in vier vlakken

van elk 6~x6~ pixels, die het volgende weergeven.

linksboven: het opgenomen of gecreëerde beeld.

rechtsboven: hetzelfde beeld als linksboven, maar nu

vermindert met het achterg~ond niveau.

linksonder: de modulus van het spektrum.

rechtsonder: de modulus van het spektrum logaritmisch

weergegeven.

onder een grijsbalk in 16 grijsniveau's

Wegens het geringe zichtbare verschil tussen de lichte

grijsniveau's, is bij de reproduktie helaas enige informatie

verloren gegaan. Met name in de opgenomen beelden is de marker

niet meer van het achtergrond niveau te onderscheiden, omdat de

grijsniveau's te weinig verschil vertoonden.
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roto 1: Het opgenomen ruisbeeldje.

roto 2: De rererentie marker met r - 2,5 pix.
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foto 3: De referentie marker met r - 3,5 pix.

foto ~: De referentie marker met r - ~.5 pix.
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foto 5: Het vijfde beeldje in de se~ie van 20 ingelez~D beelden.

De ma~ke~ positie is 19,~ pix in de x-~ichting en 16,~

pix in de y-~ichting (fig. 5-~).

De volgende foto's (5 t.m. 8) zijn ook elk ve~deeld in vie~

vlakken van 6~x6~ pixels.

linksboven: de ~efe~entie ma~ke~ met ~ - 3,5 pix waa~mee

gefilte~d wo~dt.

~echtsboven: het vijfde beeldje in de se~ie van 20 ingelezen

beelden met toegevoegde ~uis.

linksonde~: het spekt~um SCu,v) van het gefilte~de beeld.

~echtsonde~: het gefilte~de beeld CCx,y).

Wede~om is bij de ~ep~oduktie enige info~matie ve~lo~en gegaan.
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roto 6: SIN - 15,6 dB (~echtsboven), e~ is geen

snelheidsko~~ektie toegepast.

rata 7: SIN - 7,5 dB (~echtsbaven), e~ is geen snelheidskoLLektie

toegepast.
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fata 8: SIN - 3,0 dB CLechtsbaven), eL is geen snelheidskoLLektie

toegepast.
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~ Konklusies en aanbevelingen.

De detektie nauwkeurigheid in de x-richting wordt voornamelijk

bepaald door de hoeveelheid ruis die in een beeld aanwezig is. De

detektie nauwkeurigheid in de ~-richting zal bovendien worden

beïnvloed door interliniëring. Hierdoor zal met name bij weinig

ruis de nauwkeurigheid in de x-richting groter zijn dan in de

~-richting.

Wanneer de röntgenbuis op ongeveer 75 kU is ingesteld en de

snelheid van de rëntgenmarker ongeveer ~,6 cm/s bedraagt, is de

SIN in de rëntgenbeelden ongeveer 15,6 dB. Het is dan mogelijk om

met een standaard deviatie van 0,2 pixels in de x-richting

Cbewegingsrichting) en 0,3 pixels in de ~-richting te detekteren

Cfig. 5-12).

Aan de rëntgenbeelden kan nu zoveel rëntgenruis worden toegevoegd

dat de SIN - 3 dB wordt Cmarkersnelheid en rëntgenbuis instelling

blijven gelijk). De detektie nauwkeurigheid in_dex-~ichting

bedraagt dan 0,7 pixels en in de y-richting O,S pixels

Cfig.5-12),

Wanneer snelheids korrektie wordt toegepast bij de detektie, is

de nauwkeurigheid iets groter en kan bovendien bij een iets

kleinere SIN gedetekteerd worden dan wanneer geen korrektie wordt

toegepast.

Detektie met een referentie marker die iets kleiner is dan de

rëntgenmarker levert met name wanneer geen snelheids korrektie

wordt toegepast, iets betere resultaten.

Wanneer de rëntgenbuis op 75 kU is ingesteld, is de SIN van een

beeld met een stilstaande marker ongeveer 223 - 23,6 dB. Bij een

SIN - 3 dB is nog detektie mogelijk. M.b.v. vgl.~(27) kan dan ean

indikatie worden verkregen voor de maximale snelheid waarbij nog

detektie mogelijk is, n.l. s - 10 pix/20 ms - 15 cm/s.

Om zeker te weten of de hier gegeven resultaten eveneens van

toepassing zijn op rëntgenbeelden met een kleine SIN die

veroorzaakt is door een geringe röntgen intensiteit, moeten
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nadere metingen worden uitgevoerd. Met name de relatie tussen de

röntgenbuis spanning en de SIN van een beeld is hierbij van

belang.

Wanneer de relatie tussen de röntgen intensiteit en de

helderheids verdeling in het beeld bekend is, kan ook beter

worden nagegaan in hoeverre het gebruikte kriterium om de drempel

in te stellen bij segmentatie optimaal is. Mogelijk dat

optimalisering van dit kriterium een hogere detektie

nauwkeurigheid oplevert en detektie bij lagere SIN mogelijk

maakt.

Een hogere detektie nauwkeurigheid kan zonder meer worden

verkregen wanneer gebruik wordt gemaakt van een gewogen

zwaartepunt bepaling naar de helderheidswaarde.

Het verdient bovendien aanbeveling om na te gaan in hoeverre de

detektie nauwkeurigheid verhoogd wordt en bij welke SIN nog juist

detektie mogelijk is, wanneer de hier gehanteerde rilter techniek

vervangen wordt door het Wiener rilter. Wiener riltering brengt

echter een nog grotere hoeveelheid rekenwerk en dus rekentijd met

zich mee dan tot dusverre het geval was, zodat wel moet worden

nagegaan or dit opweegt tegen de voordelen.

Hiermee is meteen een nadeel van beeldbewerking via het spatiële

frekwentie domein aangegeven, n.l. de tijdsduur die nodig is om

de beelden te bewerken.

Met de bewerking van 20 beelden van 6~x6~ pixels m.b.v. het

Fortran programma "posit.f" is namelijk ongeveer een half uur

gemoeid. Deze tijd wordt voornamelijk bepaald door het grote

aantal FFT's dat wordt uitgevoerd en de tijd die nodig is om de

beelden van de harddisk te lezen en de resultaten naar de

harddisk te schrijven.

Een ander nadeel wordt gevormd door de grote hoeveelheid geheugen

die nodig is om beeldbewerking via het frekwentie domein uit te

voeren.

Alleen snelle processoren en grote hoeveelheden geheugen kunnen

hier uitkomst bieden.
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Billage 2j Het 00 videgband opgenomen slingerexoeriment.

In de opgenomen beelden is linksonder een tijdcode aanwezig.

M.b.v. deze tijdcode is het mogelijk om beelden te selekteren. De

indeling op de videoband is als volgt.

slingerlengte 1 - 109,1 cm.

bron voorwerp kamera 8Ceweging)/ tijdcode

afstand in cm positie SCtilstand)

28 horizontaal 5 07.50 - 08.01

28 horizontaal 8 09.30 - 10.02

28 vertikaal 5 11.5Lf - 11.59

28 vertikaal 8 12.Lf2 - 1Lf.LfO

10 vertikaal S 1Lf.LfO - 1Lf.Lf7

10 vertikaal 8 15.2.7 - 15.Lf6-

5Lf vertikaal 5 16.52 - 16.59

5Lf vertikaal 8 17.18 - 17.26

slingerlengte 1 -26,Lf cm

bron voorwerp kamera 8Ceweging)/ tijdcode

af"stand in cm positie SCtilstand)
,

10 vertikaal 5 1.07.Lf1 - 1.07.Lf6

10 vertikaal 8 1.08.03 - 1.08.06

10 vertikaal 8 1.08.27 - 1.08.39

30 vertikaal 5 1.09.32 - 1.09.39

30 vertikaal 8 1.09.SLf - 1.10.15

SS vertikaal 8 1.11.17 - 1.11.38

SS vertikaal 5 1.11.57 - 1.12.07
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Billace 3: Tabellen.

gemeten punten geschatte punten

x (pix)

2S'.4348
27.2.727
::4.4211
21.80'?5
1'?0500
ló.OOOO
14.0500
10.8400
7.8800

1.9615
-1. :370'-'
-4. 73'7'1
-:3.16é7

-11.2'1l t,3
-14.2308
-17.~i217

-20. ~S600
-24.03B5
-2"7. 5 16 cS 7

y (pix)

16.'7'130
16.~SOOO

16.5790
16.0952
16.6000
16.0000
16.6000
:1.6.1200
16. l 1400
1~5.7826

16.3077
16.0000
16.3'7'13
1~S • 7'7'17
16.1111
15.:307?
16.2609
16.0800
lt.• 307"7
15.7667

x (pix)

29.1634
26.9152
24.5286
22.0125
19.3"766
16.6306
13. "78~;0
10.8505

"7.8380
4.7588
1.6245

-1.5532
-4.7625
-7.9915

-11.2278
-Ut. 4599
-17. 67~i3
-20.8624
-24.0092
-27.10-11

IJ (cix)
16.6633
16.5984
16.5335
16.4692
16.',067
16.3467
16. 28'~8
16.2371
16.1883
16.l't64
16.1099
16.07'~6

16.0562
16.0396
16.0303
15.0283
16.0333
16.0453
16.0641
16.08'?1

tabel 1: De gemeten en geschatte punten die in fig. 5-7 zijn

uitgezet

SIN (dB) s.d. in x-r-ichting (pix) s.d. in y-r-ichting (pix)

15.6000 0.2414 0.3353
12.3 0.24~.;1 o. 3~j08
10.5 0.3179 0.3610
9.3 0.3363 0.3657
8.3 0.3828 0.3675
.... C' 0.4120 0.3717/ • ,-I

6.9 0.4331 0.3710
. 6.3 0.4831 0.3989

5.8 0.5144 0.4016
5.3 0.5',70 0.4475
4.9 0.6015 0.4679
4. :i 0.6243 0.4865
4.2 0.6537 0.4893
3.9 0.6645 0.5095
3.6 0.6'?46 0.5351
3.3 0.7075 0.5448
3.0 1.4258 0.5704
2.8 0.7848 0.5548
'1 co 0.7950 0.5776.:- • .J

tabel 2: De in fig. 5-8 weer-gegeven punten.
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SIN <dB) s.d. in x-richting Cpix) s.d. in y-richting <pix)

15.6000 0.2291 0.3035
12.3 0.2494 0.3261
10.5 0.2662 0.3284
9.3 0.3378 0.3424
8.3 0.3419 0.3566
7.5 0.3621 0.3878
6.9 0.4205 0.4097
6.3 0.4526 0.418"1
5.8 0.5188 0.4391
~i. 3 O. ~:;54 7 0.4617
4.9 0.5949 0.4749
4. :; 0.6592 0.4696
f " 0.6612 0.4725.,."-
3.9 0.6841 0.4652
3.6 0.7064 0.'t6·~6

3.3 0.7305 0.4784

tabel 3: De in fig. 5-9 weergegeven punten.

SIN CdB) s.d. in x-richting Cpix) s.d. in y-richting Cpix)

15.6000 0.2410 0.2773
12.3 0.2892 0.2904
10.5 0.3464 0.2951
9.3 0.3802 0.3030
8.3 0.4252 O. 326'~
7.5 0.5101t 0.3434
,~. 9 0.5305 0.3"704
6.3 0.5929 0.4022
5.8 0.:5873 0.4056
~~. 3 0.6977 0.4284
4.9 0.7006 0.4376
4.5 0.7285 0.4682

tabel ~: De in fig. 5-10 weergegeven punten.
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SIN CdB) s.d. in x-r-ichting Cpix) s.d. in y-r-ichting Cpix)

15.6 0.2130 0.3384
12.3 0.2488 0.3327
10.5 0.2609 0.3545

é:.3 0.3648 0.3912
6.9 0.4563 0.4468
5.8 0.5450 0.4556
4.9 0.6244 0.4833
4.2 0.6371 0.4858
3.6 0.6598 0.5002
3.0 0.7028 0.5:336
"") co 0.7516 0.5585~.J

tabel 5: De in Fig. 5-11 weer-gegeven punten.

SIN CdB) s.d. in x-r-icJ:1ting Cpix) s.d. i-n y-r-icJ:lting Cpix)

1~5. 6 0.2113 0.2694
12.3 0.2105 0.3028
10.5 0.2479 0.3418
8.3 0.3::i14 0.3761
oS. '7 0.·:'261 0.411t5
co n 0.4975 0.4295__1. Cc

4.'7 0.5440 0.4't86
l .-, 0.5906 0.4814.., .~.

3.6 0.6288 0.4'778
3.0 0.7334 0.5062
2.8 0.8092 0.4821

tabel 6: De in Fig. 5-12 weer-gegeven punten.
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Billage ~: Gebruikte programmatuur.

Gebruikte subroutines.

frofil: laadt een file van de harddisk in een programma.

tofil: schrijft een file vanuit het programma weg op de harddisk.

uscin: laadt een beeld vanuit de USC in een programma.

uscout: schrijft een beeld vanuit een programma naar de USC.

fft: voert een snelle FFT uit op een rij getallen door gebruik te

maken van tabellen.

fftjm: een langzamere versie van fft.

twofft: voert een 2-dimensionale FFT op een beeld uit.

shift: verschuift de oorsprong van linksboven naar_het midden van

het beeld.

balk: projekteert een grijsbalk van 16 niveau's in het beeld.

pxy: bepaalt het aantal markers in een beeld en het zwaartepunt"

van die markers.

mint: hetzelfde als pxy, bovendien wordt de gemiddelde_

intensiteit van de markers bepaald.

mark: hetzelfde als mint, bovendien wordt het gemiddelde vermogen

van de markers bepaald.

verdel: bepaalt de gemiddelde helderheid en zijn variantie van

een opgegeven deel van het beeld.

plotusc: bevat routine's om het scherm schoon te maken en om een

rechte lijn van een opgegeven beginpunt naar een

opgegeven eindepunt te trekken.

Gebruikte programma's.

plofil: maakt het mogelijk om een tekening van de

helderheidsverdeling van een kolom of een rij van een

beeld te maken.

filtousc: hiermee is het mogelijk om een aantal (files) beelden

van naar de USC te schrijven.

usctofil: hiermee kunnen beelden vanuit de USC naar floppy of

harddisk worden geschreven.

fit: hiermee wordt m.b.v. een aantal verschillende methoden een
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schatting gemaakt van de slingerbeweging.

fit2: schatting van de slingerbeweging, waarbij de

slingerbeweging als cirkel is beschouwd.

fit3: schatting van de slingerbeweging, waarbij de

slingerbeweging als parabool is beschouwd.

fit~: als fit3, maar nu werden de geschatte x waarden bij de

tweede schatting gebruikt.

fitS: als fit2, maar nu worden de geschatte x waarden bij de

tweede schatting gebruikt.

marker: hiermee kan een beeld met een referentie marker worden

gecreëerd.

spektr: hiermee wordt het spektrum van een beeld bepaald, de

modulus van het spektrum en het logaritmische spektrum

worden naar de USC geschreven.

cor6~: met dit programma kunnen twee beelden via het frekwentie

domein worden gekorreleerd, de beelden zelf, het

kruisspektrum en het kruiskorrelogram worden naar de USC

geschreven.

posit: met dit programma is de marker die de slingerbeweging

beschreef gevolgd en er is bepaald hoeveel de gemeten

marker posities van de geschatte slingerbeweging afwijken.
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