
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Bewegingsartefact-reductie in Digitale Subtractie Angiografie

Bongers, P.A.G.

Award date:
1986

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/478bcbeb-2b9e-44ec-966c-1f4ecbd57aa8


TUE
Technl.che Unlver.ltelt

Eindhoven

Faculteit Elektrotechniek

Bewegingsartefact 

reductie in Digitale

Subtractie Angiografie

Door P.A.G. Bonger •.

Betreffende een .fatudeer

proleet gedaan op het

St. Radboudzlekenhul. te

NIJmegen In de periode

van: 1-2-1986 tot 23-10-1986

In opdracht van: Prof. Dr. Ir. J.E.W. Beneken.

Onder leiding van: Dr. Ir. L.J.T.O. van Ernlng.

De Technl.che Unlver.ltelt Eindhoven aanvaardt geen

enkele verantwoording voor de Inhoud van .Iage- en

af.tudeer ver.lagen.



Inhoud

Movement artefact reduction in Digital Subtraction
Angography (summary).

Samenvatting.

1. Inleiding.

1.1. Probleemstelling.

2. De DSA-apparatuur.

2.1. De Digitale Subtractie Angiograaf (Digitron-2).
2.2. Systeem configuratie.
2.3. Opbouw van de röntgenbeelden.
2.4. Het insta111eren van user software.

3. Het bepalen van de fit tussen masker en image.

3.1. De keuze van het fit-algoritme.

3.1.1. Summed Absolute Values of Differences.
3.1.2. Summed Squared Values of Differences.
3.1.3. Cross Correlation algoritme.
3.1.4. Stochastic Sign Change algoritme.
3.1.5. Deterministic Sign Change algoritme.
3.1.6. Summed Reciproc values of Absolute

Differences algoritme.
3.1.7. Summed Reciproc values of Local

Absolute Differences algoritme.

3.2. Het vergelijken van de besproken fit
a l'=,o t- i t.me 's.

4. Het zoeken naar een optimale fit.

4.1. Het verschuiven van de beelden.
4.2. De keuze van het zoek-algoritme.

4.2.1. Hillclirnbing Ct.l,=,ot-it.rne.
4.2.2. Pattern search algoritrne.
4.2.3. Optimal steepest ascent algoritrne.

4.3. Vergelijking van de verschillende
zoek-algoritrne's.

1.

2.

.-,

.~ .
4.

~

"_I.

EI.
6.
r
! •

1121.

1121.

1121.
11.
11.
1 ,-,

.:.

14.

16.

23.

21::.•

2E.•
.-.-..,
L l •

29.
3121.
:32.

32.



5. De klinische evaluatie.

5. 1. [:'oe 1s t.e 11 i n'::l.
0:;.2. Opzet..
5.3. Testmethode.
5.4. Resultaten.
5.5. Ondervonden problemen.

6. Conclusies en aanbevelingen.

34.

34.
34.
40.
4 ·-,

L.

4:3.

45.

47.



Movement artefact reduction in Digital Subtraction Angiography.

In thlS report a method is discussed to automatically reduce
move ment artefacts in Digital Subtraction Angiography (DSA). DSA
is a recently developed technique in which an image of the
bloodvessels is obtained by subtracting two röntgen frames. The
first of these two frames, the mask, is a normal superposition
röntgenframe. The second frame, the image. is taken after
injection of contrast medIum in the vessels. Subtracting these two
frames results in the elimination of all background information
(all tissue except the vessels).

This, however. only applies in the case that the patient does
not move during acquisition of the frames. If this condition is
not met. subtracting the two frames results in movement artefacts
in the subtraction image. In order to reduce these artefacts the
operator can shift the entire mask with respect to the image.
prior to subtractlon. Of ten a partial removal of the artefacts can
be achieved in this way. The procedure however is quite time
consuming. Furthermore, if the patientmovement is only local,
shIfting the entire mask results in the introduction of movement
artefacts in parts of the subtraction image where there was na
movement. These problems reduce the value of interactive
, pi >::e l·:::.h i ft. i n':;/ I •

If the user defines a regIon of interest (ROl) over the area in
the subtraction Image containing the artefacts, the computer can
fetch those parts of image and mask laving 'underneath' the defined
ROl. Next it can compute the shiftvector over which to shift the
mask with respect to the image. After shifting the mask over the
computed vector, the subtraction of image and shifted mask (withIn
the ROl), can be written back into the original subtractionimage.
In this way the local movement artefacts can be removed without
introducing artefacts in other parts of the image.

The fit between mask and image can be represented as a
(fIt)function of the shiftvector. Optimizing this function results
In a shlftvector for WhlCh mask and image are laving preciselv
over one another. Several fit functions are discussed in this
report. Two new functions are introduced which are less sensitive
to partial inequality of the frames to be compared (as is often
the case in DSA).

Ta determine the performance of the automatic 'pixelshift'
procedure, a clinical evaluation has been performed. In this
evaluation. radlologists have been asked to evaluate eleven sets
of ima.ge·s. Each set. cor,t.ained t.ht"ee im·;:'.ges.: the Ot-i9ina.l
subtraction image, the image created by interactive 'pixelshift'
and the image created by automatic 'pixelshift'.

The results of this evaluation showed that the clinical value
of the subtraction images increased more by applying automatic
'pixelshift' than by interactive 'pixelshift'.
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Samenvatting.

In dit ve~slag wo~dt een methode besp~oken waa~mee automatisch
bewegingsa~tefacten ge~educeerd kunnen wo~den in Digitale
Subt~actie Angiog~afie beelden. Digitale Subt~actie Angiog~afie

(DSA) is een ~ecent ontwikkelde techniek waa~bij een beeld van de
bloedvaten wo~dt ve~k~egen doo~ de subt~actie van twee
~öntgenopnamen. De ee~ste van deze twee opnamen, het maske~, is
een no~male supe~positle ~öntgenopname. De tweede, het image,
wo~dt gemaakt na injectie van cont~astmiddel in de bloedvaten.
Subtraheren van deze twee opnamen ~esultee~t in de eliminatie van
alle achte~g~ond info~matie (alle weefsels behalve de bloedvaten).
Dit geldt echte~ alleen in het geval dat de patiènt tijdens het
maken van de opnames niet beweegt. Wo~dt aan deze voo~waa~de niet
voldaan dan wo~den bij het subt~ahe~en van de twee opnames
bewegingsa~tefacten geint~oducee~d. Om deze bewegingsa~tefacten te
reduce~en kan de labo~ant(el het gehele maske~ t.o.v. het image
ve~schulven voo~dat de subt~actie plaats vindt. Vaak kan op deze
manIer een gedeeltelijke ve~wijde~ing van de a~tefacten

bewe~kstelilgd wo~den. Deze p~ocedu~e ve~gt echte~ nogal wat tijd.
BovendIen geldt dat, indien de beweging van de patiènt lokaal is,
er door ve~schuivlng bewegingsa~tefactenontstaan in delen van het
subt~actiebeeld waa~ geen beweging plaats heeft gevonden. Deze
nadelen ~educe~en de waarde van 'inte~actieve pixelshift'.

Definlee~t de geb~ulke~ een '~egion of inte~est' (ROIl ove~ dat
gedeelte van het subt~actiebeeld waa~ zich de bewegingsa~tefacten

bevinden, dan kunnen doo~ de compute~ die delen van maske~ en
image, die zich 'onde~' deze ROr bevinden, binnengehaald wo~den.

Ve~volgens kan de shiftvecto~, waa~ove~ het maske~ t.o.v. het
Image ve~schoven moet wo~den. be~ekend worden. Nadat het maske~

ove~ de be~ekende vecto~ is verschoven kan de subtractie van image
en ve~schoven maske~ (binnen de ROIl te~ug gesch~even wo~den in
het o~lginele subtractiebeeld. Op deze manie~ kunnen de lokale
beweglngsa~tefacten ve~wiJde~d wo~den zonde~ int~oductie van
a~tefacten In ande~e delen van het beeld.

Is de 'fit' tussen maske~ en image gegeven als functie van de
ve~schuivlngsvecto~, dan ~esultee~t het optimalise~en van deze
functie in een ve~schuivingsvecto~ waa~voo~ image en maske~

F1t-e'=ies ovet- el~~aar ~1eet-1 11q'~et~. Vet-schillet1de 'fit.lfl~rlct.ies

wo~den In dit ve~slag bekeken. Twee nieuwe functies wo~den

geintroducee~d. Deze zijn minde~ gevoelig voo~ een gedeeltelijke
ongelijkheid van de te ve~gelijken opnames (zoals dat vaak het
geval is bij DSA-opnamesl.

Om de p~estaties van de 'automatische pixelshift' p~ocedu~e

vast te stellen. is een klinische evaluatie gedaan. In deze
evaillatle we~den elf sets doo~ ~adiologen beoordeeld. Elke set
bevatte d~ie beelden = het o~iginele subt~actiebeeld, het doo~ de
labo~ant m.b.v. iinte~actieve pixelshift' gep~oducee~de beeld en
het m.b.v. 'automatische pixelshift' gep~oducee~de beeld.

De ~esultaten van de evaluatie toonden aan dat middels 'automa
tische pixelshift' in het me~endeel van de gevallen een ve~hoging

van de klinische waarde van de beelden ve~k~egen we~d.
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1. Inleiding.

Bloedvaten worden, door hun geringe absorbtievermogen van
röntgenstraling, in het algemeen slecht afgebeeld in een
superpositie-röntgenbeeld. Toch kunnen ze op velerlei wijzen
onderzocht worden. Het zichtbaar maken van het lumen (het holle
deel van een bloedvat) gebeurt daarbij in vivo door middel van
angiografie. Hierbij wordt een jodium-houdend contrastmiddel
direct in het lumen van ader of slagader gebracht. Middels een
serie röntgenopnamen wordt het met het bloed meestromende
contrastmiddel afgebeeld, waardoor de holte van het vat zichtbaar
wordt. Voor de afbeelding van slagaderen moet het contrastmiddel
bij de conventionele methoden direct in de slagader zelf gebracht
worden. Dit brengt echter een aantal problemen en risico's met
zich mee.

Door de sterke verbetering van de gevoeligheid van de
röntgenapparatuur en de invoering van het computergebruik bij de
beeldvorming is het mogelijk geworden het contrastmiddel
intraveneus te injecteren in een armvene. Na passage door de
longen en het hart komt het contrastmiddel in de arterièle
circulatie waar het, hoewel sterk verdund, toch gebruikt kan
worden voor de afbeelding van de slagaderen overal in het lichaam.

Bij deze recente verbetering wordt gebruik gemaakt van een
methode die door onze landgenoot Prof. Dr. Ziedses des Plantes
werd uitgevonden en die reeds jaren gebruikt werd in de
conventionele angiografie. Deze methode heet subtractie en wordt
gebruikt daar waar de bloedvaten en schedel of andere beenderen
over elkaar worden geprojecteerd. Met behulp van de fotografische
methode van subtractie, het over elkaar leggen van een beeld met
contrast en een geinverteerd beeld zonder contrast, wordt deze
overprojectie opgeheven en kan het lumen van het bloedvat optimaal
zichtbaar gemaakt worden : Subtractie Angiografie.

De recentste ontwikkeling is de Digitale Subtractie Angiografie
(DSA). Er vindt dan een digitale inplaats van een fotografische
subtractie plaats. Dit is mogelijk doordat de röntgenopname bij
DSA niet direct op film wordt vastgelegd maar wordt opgeslagen
in een computergeheugen. Dit vastleggen gebeurt door een omzetting
van het analoge beeld, afkomstig van de beeldversterker, naar een
matrix van getallen. Met deze getallenmatrices kan door een
computer worden gerekend. Hierdoor ontstaan er naast de berekening
van verschilbeeld ook andere mogelijkheden voor beeldverwerking.

De verbetering van de gevoeligheid van de röntgenapparatuur,
met name van de beeldversterker en de digitalisering van de
beelden, waardoor er door de beoordelaar gemanipuleerd kan worden
met contrasten in de beelden, hebben ertoe geleid dat veel
kleinere contrastverschillen (tot 0.5%) dan voorheen (3 %)
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zichtbaar kunnen worden qemaakt in de afbeelding van bloedvaten.
Een röntgen-contrastmiddel, ingebracht in een armvene en sterk
verdund door passage door het rechter hartdeel en de
longcirculatie, kan toch zichtbaar gemaakt worden als het zich na
passage door het linker hartdeel weer in het arterièle systeem
bevindt.

Sinds het begin van de ontwikkeling van de Digitale Subtractie
Angiografie (DSA) in het midden van de zeventiger jaren, heeft
deze techniek zich verder ontwikkeld tot een algemeen toegepaste
klinische afbeeldingsmethode. Het digitale deel van de techniek is
een gevolg van stormachtige ontwikkelingen in de vele
computertoepassingen die dankzij grote geheugens en zeer snelle
signaalbemonstering mogelijk werden.

1.1. Probleemstelling.

Voorwaarde voor het succesvol toepassen van het subtractie
mechanisme, zoals dat bij subtractie angiografie gebruikt wordt,
is het stil liggen van de patiènt tijdens het maken van de
opeenvolgende röntgenopnamen (en van de weefsels binnen de
patiènt) wanneer structuren door verschuiving van plaats
veranderen, vallen zij door subtractie niet meer weg. Bij een DSA
onderzoek wordt er meestal een reeks van zo'n 20 tot 40
röntgenopnamen gemaakt. De hoeveelheid contrastvloeistof aanwezig
per opname neemt in het begin van de reeks toe tot een maximale
vulling bereikt is om daarna weer af te nemen. Uit deze reeks
wordt voor het maken van een subtractiebeeld het contrastloze
beeld (het masketo

-) en het contrastri jke beeld (het image) ~:o

gekozen dat na subtractie de bloedvaten zo duidelijk mogelijk
afgebeeld worden. Beweegt de patiènt tijdens het onderzoek dan zal
het subtraheren van masker en image niet leiden tot het volledig
wegvallen van de 'achtergrond informatie' (zoals botstructuren,
enz.>. Locale bewegingen van weefsel binnen de patiènt, in
beperkte delen van het beeld, kunnen b.v. ontstaan bij de
afbeelding van de halsvaten door slikken van de patiènt, of bij de
afbeelding van de vaten in het darm gebied t.g.v. de beweging van
de d2:l.rmen.

De beweging van de patiènt kan van opname tot opname
verschillen, zodat het kiezen van een ander masker en/of een ander
image toch een goed subtractiebeeld kan opleveren.

Voor die gevallen waarin op deze manier geen verbetering
bereikt kan worden is er op de DSA-apparatuur de mogelijkheid
aanwezig om het masker t.o.v. het image te verschuiven
C'pixelshift'), om op die manier de beweging van de patiènt te
compenseren. De laborant<e) kan door middel van een viertal
cursortoetsen de verschuiving van het masker t.o.v. het image
instellen, terwijl het resultaat van de subtractie tegelijkertijd
op het beeldscherm zichtbaar is. Vaak kan op deze manier nog een
redelijk resultaat verkregen worden.

Deze methode van interactief 'pixelshiften' heeft een tweetal
nadelen. Omdat het verschuiven in vier richtingen en met vier
verschillende stapgrootten gedaan kan worden, vergt het vinden van
een optimum veel tijd. Ten tweede is met deze vorm van
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'pixelshift' slechts een verschuiving van het gehele masker t.o.v.
het image mogelijk, terwijl de verschuiving van bepaalde
structuren vaak locaal is. Door het verschuiven van het gehele
masker kan deze locale verschuiving gecompenseerd woren. Dit
introduceert echter 'bewegingsartefacten' in de rest van het
beeld. Het zou dus wenselijk zijn om verschillende delen van het
masker in verschillende richtingen te kunnen verschuiven.

Uit vele recente publicaties (o.a. lito 1.1.) blijk dat de
aanwezigheid van bewegingsartefacten een nadelige invloed heeft op
de diagnostische waarde van subtractiebeelden.

De vraagstelling was of het m.b.v. een computer mogelijk is om
de juiste verschuiving van het masker t.o.v. het image te bepalen
voor een of meerdere door de gebruiker te specificeren deel
gebied(en) van het beeld.
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2. De DSA-apparatuur.

Om tot enig inzicht te komen van de apparatuur waarop de
voor het automatisch 'pixelshiften' geimplementeerd moest
volgt hier een korte beschrijving van deze hardware.

2.1. De Digitale Subtractie Angiograaf ( Digitron-2 >.

sc.ftware
worden,

Het St. Radboudziekenhuis te Nijmegen beschikt sinds 1984 over
DSA-apparatuur van de firma Siemens. Het betreft het Digitron-2,
een geintegreerd beeldacquisitie- en verwerkingssysteem.

2.2 Systeem configuratie.

Het Digitron-2 is globaal opgebouwd uit drie verschillende delen

- een acquisitie-blok
- een controller-blok
- een image processing-blok.

Deze blokken zijn onderling d.m.v.
(zie fig. 2.1.).

een aantal bussen verbonden

I
Beeld versterker I:~~~~"I I i

0 0 0 1-I Buis
Monitoren

ACQUISITIE - BLOK
_.-._._.-._._._'-'_._._'-'-'-'_._._'_._~_._'_._._'_._' _._.-._---_._._-_._._._.----_._-

L1n/log I I 20 MbI Display
• Systeem

I AID I CPU 1-

400 Mb IMAGE PROCESSING -
WInchuter ~ BLOK

._---_._-------_._-_._.-._-_.-

ICONTROLLER - BLOK 2 Mb
_.-._._._._._._._._._._._._._._._.- •

I 8086 18087
-I CPU I
r

I 110 I Terminal. II I

fig 2.1.
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De functie van deze drie blokken is als volgt

De ingang van het acquisitie-blok is met de beeldversterker
verbonden. Na omzetting door een lin/log-versterker, wordt
het signaal door een a/d-converter omgezet in een stroom van
gecodeerde pixel-grijswaarden. Op dit signaal kunnen hierna
door een CPU, real-time (even snel als de beelden binnen
komen), eenvoudige bewerkingen zoals aftrekken gedaan worden.
Dit signaal wordt opgeslagen in een groot (2~ Mb)
halfgeleidergeheugen en tegelijkertijd of achteraf, in een
achtergrondgeheugen (4~~ Mb). Het signaal wordt, na eventuele
bewerkingen, op een monitor zichtbaar gemaakt.

Het Controller-blok draagt zorg voor de besturing van het
gehele apparaat. Het bestaat uit een 8~86/8~87

microprocessor-systeem, met daaraan gekoppeld een 2~ Mb harde
schijf, 80~ Kb geheugen en interfaces voor het communiceren
met verschillende terminals. Via een van deze terminals vindt
de interactie met de gebruiker plaats.

Het Image processing-blok biedt de mogelijkheid om na het
binnen halen van de beelden ingewikkeldere bewerkingen te
doen, zoals b.v. het inzoomen van deelgebieden van een beeld.
Hiervoor beschikt dit blok over een eigen CPU en 2 Mb
halfgeleidergeheugen. De hier gemaakte beelden kunnen ook op
een monitor zichtbaar gemaakt worden.

2.3 De opbouw van de Röntgen-beelden.

De afzonderlijke beelden waarmee binnen het Digitron-2 gewerkt
wordt, zijn opgebouwd uit 512 bij 512 pixels (zie fig. 2.2.).

--- ./

~ /

512

V:
512 Bits

Per pixel zijn twee bytes (16
bit) beschikbaar. Tien bits
hiervan worden gebruikt om de
grijswaarde van de pixel aan te
geven (1024 grijstinten waarvan
er op het beeldscherm 256
zichtbaar gemaakt kunnen
worden) . Twee bits worden
gebruikt om twee graphic planes
te definiêren (deze dienen voor
b.v. het aangeven van
deelgebieden). De overige bits
zijn (nog) ongebruikt. Het.
totale geheugengebruik per
bE.'eld is ~.5 1'1b.

fig. "':1 r)
"':.." ":"'11
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2.4 Het installeren van user software.

Om als gebruiker achteraf bewerkingen op de afzonderlijke beelden
uit een serie te kunnen doen~ bestaat de mogelijkheid om onder het
operating system van de controller, iRMX-86, programma's (in
Fortran) te creêren en te runnen. Voor dit doel is er een editor~

een compiler, een bibliotheekmanager en een linker aanwezig. De
souree van het gebruikersprogramma wordt m.b.v de editor gecreèerd
en vervolgens door de compiler gecompileerd tot een 'relocatable
objectmodule'. Is het programma geschreven als deeltaak
(subroutine) van een hoofdprogramma dan wordt de objectmodule met
behulp van een bibliotheekmanager in een van de gebruikers-
bibliotheken opgenomen. Is het onderhavige programma het hoofd
proqramma dan wordt door de linker de geproduceerde relocatable
object module gekoppeld aan de objectmodules van alle in het
hoofdprogramma aangeroepen subroutines. Deze objectmodules worden
daarbij uit de, op bovenstaande wijze geproduceerde, gebruikers
bibliot.hE'kE·n geha.ald (;üe fig. 2.3.).

Run time
Librarii'

Fortran
86

.ource

DIGITRON - 2
Uur - L1brary

Rllocatabl&
object
moduli

Librarii'

fig. 2.3.

Omdat de gebruiker geen directe toegang heeft tot het 2 Mb
halfgeleidergeheugen van de imageprocessor, noch tot. de beeld-
informatie op de 400 Mb winchester, wordt er een speciale
gebruikersbibliot.heek meegeleverd de 'Digitron-2 Userlib'.
Hierin zijn handelingen als bVD het transporteren van beelden
tussen het beeldgeheugen, de 400 Mb winchester en het geheugen van
de controller, geimplementeerd. Dit transport kan per pixel, per
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rlJ, per kolom of per blok geschieden. Deze subroutines kunnen in
een gebruikersprogramma worden aangeroepen. Verder wordt door de
Userlib het gebruik van een 'graphic pad' (pen met tableau)
ondersteund. Hiermee is het b.v. mogelijk om op het
subtractiebeeld een Region of Interest (ROl) aan te geven. Ook de
interactie tussen een programma en de gebruiker kan middels het
'graphic pad' geschieden. De gebruiker kan b.v., door het plaatsen
(m.b.v. de pen) van een grafische cursor in een bepaald beeldvak,
een vraag van het programma beantwoorden.

De 'Digitron-2 userlib', de gebruikersbibliotheken en
gebruikersprogramma's bevinden zich samen met het iRMX-86
operating-system en de systeemsoftware op de 20Mb-winchester.
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3. Het bepalen van de fit tussen masker en image.

De automatische vergelijking van twee beelden op onderlinge
verschuiving is een standaardprobleem bij beeldverwerking en
patroonherkenning. Om de onderlinge verschuiving te corrigeren
wordt meestal gebruik gemaakt van een gelijkheidsmaat (fit), die
bepaald wordt door een fit-algoritme. Dit fit-algoritme bepaalt de
mate van gelijkheid tussen twee beelden. Willen we de fit als
functie van de verschuiving in x- en v-richting van het eerste
beeld t.o.v. het tweede weten, dan moet het eerste beeld eerst in
x- en v-richting over het gewenste aantal pixels verschoven
worden. Vervolgens wordt de fit tussen het verschoven eerste en
het tweede beeld bepaald. De zo berekende fit is dus een functie,
de fit-functie van x en y, waarbij x en y de gewenste verschuiving
in x- en v-richting voorstellen. Het optimaliseren van de door
zo'n algoritme bepaalde fit, levert de verschuiving op, waarbij de
beelden zo goed mogelijk over elkaar liggen.

De fit-functie is dus een maat voor de gelijkheid van twee
beelden als functie van hun onderlinge positie (verschuiving in x
en y-richtinq).

De twee beelden hoeven niet precies gelijk aan elkaar te zIJn.
Het bij DBA gebruikte masker en image bijvoorbeeld, zijn ongelijk.
Het image immers bevat een hogere dosis contrastvloeistof, hetgeen
resulteert in een geringere zwarting ter plaatse van de bloedvaten
(een i ntensi tei ts-versch i 1 ) • Ook kunnen de beel den locaal
verschillend van vorm zijn door b.v. een ongelijke vulling van de
bloedvaten (een geometrisch verschil). Het fit-algoritme zal
ondanks deze verschillen toch de mate van gelijkheid betrouwbaar,
d.w.z. zo goed mogelijk, aan moeten kunnen geven.

3.1 De keuze van het fit-algoritme.

In eerste instantie is in de literatuur gezocht naar bruikbare
algoritme's. Enkele veel gebruikte, uit de literatuur afkomstige,
fit-algoritme's worden hieronder kort besproken qua werking en
bruikbaarheid. Daarna komen twee, in het kader van het onderzoek
naar automatische 'pixelshift', ontwikkelde algoritme's aan de
orde. Tot slot wordt een methode besproken om de algoritme's met
elkaar te vergelijken. Bij de bespreking van de algoritme's wordt
veelvuldig gebruik gemaakt van de termen image, masker en beeld.
Meestal wordt hier niet het gehele, 512 bij 512 pixels grote image
of masker bedoeld maar slechts een gedeelte daarvan (dat gedeelte
b.v. onder de 'region of interest', de ROl).

3.1.1. Summed Absolute Values of Differences (SAVD-algoritme> :
<lito ::'..1.)

Dit algoritme bepaalt de fit door voor elk paar bij
horende pixels (een pixel uit het image, B1 (x,y)
overeenkomstige pixel uit het masker, B2 (x,y» de
waarde van het verschil van de grijswaarden van
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pixels te berekenen en deze absolute waarden daarna over
alle pixelparen te sommeren.

fit =
V&:Lz.

'0(-'1 YIr&l1

Hierbij ZIJn Xsize,Ysize de afmetingen van de beelden
respectievelijk x- en v-richting. B1 (x,y) en B2 (x,y)
de grijswaarden van de pixels op locatie x,y
respectievelijk image en mask. Er geldt: hoe kleiner
som is hoe beter de fit tussen beide beelden.

in
z i. j n

va.n
deze

3.1.2. Summed Squared Values of Differences <SSVD-algoritme>
<lito 3. la)

..

Dit algoritme bepaalt de fit als zijnde de som over
pixelparen, van het kwadraat van het verschil van
grijswaarden van de tot een pixelpaar behorende pixels.

alle
de

fit =
X.iz .. Y_t.z_

( B 1 (x , y) -' B2 (:.: , y) ) :'.~

)0(."::1. y-1

Ook hier geldt: hoe kleiner deze som hoe beter de fit.

3.1.3. Cross Correlation algoritme <CC-algoritme>.
(lit. ~':::.2.)

Dit algoritme bepaalt de fit tussen twee beelden B 1 en Ez
door het berekenen van de twee-dimensionale kruiscorrelatie
tussen twee beelden 8 1 ' en 8 z ". 8 1 " ontstaat door de
gemiddelde grijswaarde van de pixels in 8 1 af te trekken
van elke individuele pixelgrijswaarde in B 1 (82 " wordt op
overeenkomstige wijze bepaald). Het bepalen van de kruis
correlatie (en daarmee de fit) tussen B 1 " en 8 2 ' geschiedt
ö:d s \/01 gt :

fit -

Hoe qroter deze som, hoe beter de fit tussen de beelden.

De bovenstaande drie algoritme's werken goed indien de te
vergelijken beelden niet te zeer van elkaar verschillen. Dat b.v.
het SAVD-algoritme niet altijd in staat is om de fit voor
ongelijke beelden betrouwbaar te bepalen, wordt aan de hand van
een voorbeeld aannemelijk gemaakt. Voor de eenvoud wordt de fit
tU.SS:.E·n twee 1 i j nE·n i . p. v. tussen twee beel den bepaal d. In
TIg. 3.1. ZIJn twee gedeeltelijk ongelijke lijnen onder elkaar
afgebeeld. De fit als functie van de verschuiving van de bovenste
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lijn t.o.v.
uitgezet.

de onder·ste ( i n ~.: -r· i c h tin g ) is in een grafiek

!
/'.~

// ",
j",ageo

I //'-....., I t
I
I /' ." .....

..,.J'"

",askeor

I ...........----------. ,;-----------.,----------------..

SAUD-alg

fig. 3.1.

In deze grafiek is te zien dat deze fitfuctie niet alleen in x=~

een minimum heeft. Het is dus mogelijk dat m.b.v. dit algoritme de
verkeerde x-verschuiving gevonden wordt. Zou het fit-algoritme
zich meer richten op die delen in de lijnen die in grote mate
gelijk zijn (de driehoeken) dan zou het wel in staat zijn een
optimale verschuiving voor de twee lijnen te bepalen. Een
algoritme zal dus bij de bepaling van de fit tussen twee beelden
alleen moeten 'kijken' naar die delen in beide beelden die in
grote mate gelijk zijn (bij DSA b.v. botstructuren e.d.). In de
hieronder besproken algoritme's wordt deze 'strategie' toegepast.
De eerste twee te bespreken algoritme's zijn uit de literatuur
afkomstig, het derde en vierde, werden in het kader van dit
onderzoek naar automatische 'pixelshift' ontwikkeld.

3.1.4. Stochastic Sign Change algoritme (SSC-algoritme)
[lit 3.3.] :

Stel twee beelden, 8 1 (;<,y) en 8 2 (:·:,y), verschillen
onderling alleen wat betreft de aanwezige ruis (additieve
ruis, gemiddeld nul met een symmetrische dicht
heidsfunctie>. Het gemiddelde van de grijswaarden in het
subtractiebeeld : D(x,y) = 8 1 (x,y) - B 2 (x,y) is gelijk aan
nul (B 1 en 8 2 zijn immers op de ruis na gelijk). De ruis in
D(x,y) heeft ook een gemiddelde waarde van nul en een
symmetrische verdeling. De waarden van D(x,y) zijn dus
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positief of negatief, beide mogelijkheden met een kans
gelijk aan 0.5. Het BBC-algoritme bepaalt nu het aantal
nul-doorgangen in het verschilbeeld, D, van image en
masker. Met een nul-doorgang wordt hier een tekenwisseling
in het subtractiebeeld D bedoeld (van positief naar
negatief of van negatief naar positief). Het tellen van de
nul-doorgangen wordt gedaan door beginnende bij de eerste
beeldlijn van D van links naar rechts het teken van D(x,y)
te vergelijken met dat van Dex-1,y). Zijn deze tekens
ongelijk dan is er een tekenwisseling opgetreden. Door zo
elke beeldlijn van D te 'scannen' wordt het totale aantal
tekenwisselingen bepaald en daarmee dus het aantal nul
doorgangen.

B1(X.20~~

~ x- as
B2(x.20~

_ x-as

o(x, 20) 1'--.,......--....p__ç...._......p.......--""v---'_.-....._....,._è _l x- as

fig 3.2.

In fig. 3.2. is als
voorbeeld de 20-
beeldlijn van het
masker, B 1 ()·(,20)
afgebeeld (uitgezet als
een opeenvolging van de
grijswaarden van de tot
de lijn behorende
pixels). Daaronder is
de corresponderende
lijn, B2 (x,20), van het
image afgebeeld en daar
weer onder de sub
tractie, D(x,20), van
de twee beeldlijnen.

Als gevolg van de op D aanwezige ruis, zullen er dus een
groot aantal nul-doorgangen in D(x,20) optreden. Als nu
b.v. een gedeelte van het beeld B 1 wordt veranderd, dan zal
de dichtheidsfunctie van het subtractiebeeld D niet langer
een gemiddelde van nul hebben. Daar waar de beelden
ongelijk ZIJn, treden geen nul-doorgangen meer op. Er
zullen in het totaal dus minder nul-doorgangen in D worden
geconstateerd. Het aantal nul-doorgangen kan hierdoor
gebruikt worden als een qelijkheids-criterium en wordt
daarom gedefinieerd als het Stochastic Bign Change
criterium. Hoe groter het aantal nul-doorgangen, hoe beter
de fit.

De dichtheidsfunctie van het aantal tekenwisselingen, in
een rij + en - met gelijke waarschijnlijkheid, is in de
literatuur te vinden [lito 3.4.J. Voor een groot aantal
tekenwisselingen wordt de distributie normaal met een
gemiddelde en een variantie van respectievelijk (N/2)-1 en
(N/4) (lZl.~) Uit. 3.4. J. Uit deze distributie ka.n een 95~';

waarschijnlijkheids-interval afgeleid worden voor het
aantal nul-doorgangen, n :

(N/2)-1 - 1.96 (N/4) (lZl.=:;) <: n -::: (N/2)- 1 + 1.96 (N/4) (CZ').~)
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In het geval dat twee beelden op ruis na gelijk zijn, moet
het aantal nul-doorgangen, n, in het bovenstaande interval
liggen. Is dit niet het geval dan voldoet de ruis niet aan
de gedane veronderstellingen.

3.1.5. Deterministic
[lit. 3.3.J

Sign Change algoritme <DSC-algoritme>

Bij D5A hebben we te maken met 'ruisige' signalen die een
analoog naar digitaal omzetting ondergaan. Is de ruis in de
beelden klein, in vergelijking met de nauwkeurigheid van de
AID-omzetting, dan is het aantal nul-doorgangen in de
subtractie van twee beelden zeer klein ondanks het feit dat
de beelden op enige ruis na gelijk waren (het aantal nul
doorgangen valt dus niet in het bovengenoemde interval).

Stel dat B1 (x,y) en B2 (x,y) twee zulke beelden zijn
(weinig ruis). Het beeld B2 (x,y) kan op de volgende wijze
omgezet worden naar een beeld B3 (x,y)

B3 (~.: , y) := B 2 (:-: , y)

B3 (x,y) := B2 (x,y)
+ q

q
indien x+y even is,
indien x+y oneven is.

(hierin stelt q een kleine getalswaarde voor). Bij B2 wordt
dus een blokpatroon opgeteld. Zij D' ().:,y) := B J. (){,y)
B3(X,y). Doordat op B3 het blokpatroon aanwezig is, zullen
er weer een groot aantal nul-doorgangen in de subtractie D'
ontstaan. Ook geldt weer dat als een gedeelte van beeld B 1

niet langer gelijk is aan B2 , het aantal nul-doorgangen
h i er-door z 2-..1 af nemen. Het 'determi ni st i c si gn change
criterium' wordt nu gedefinieerd als het aantal teken
wisselingen in DO.

Bij DSA komen zowel het deterministische als het
stochastische geval voor (weinig, respectievelijk veel ruis
in de beelden). Dit hangt onder andere samen met de
gebruikte röntgendosis bij het maken van een serie beelden.
Hoe hoger deze dosis is hoe minder ruis. Wordt het sign
change algoritme gebruikt, dan moet eerst worden
vastgesteld hoeveel ruis er in de beelden aanwezig is. Aan
de hand daarvan wordt bepaald of het deterministic- dan wel
het stochastic sign change algoritme gebruikt moet worden.

Hoewel het stochastic- en het deterministic sign change
algoritme in de literatuur als nieuwe gelijkheidsmaten
tussen twee beelden werden voorgesteld, hebben zij een
aantal nadelen. Kort samengevat luiden deze:

- Afhankelijk van de beeldgrootte.

Aangezien het aantal nul-doorgangen in het verschilbeeld
afhankelijk is van een stochastisch verschijnsel (ruis),
zal dit aantal nauwkeuriger bepaald zijn naarmate er meer
nul-doorgangen optreden. In het geval van b.v. twee op ruis
na gelijke beelden ter grootte van 100 bij 100 pixels zal
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met 95% zekerheid het aantal nul-doorgangen liggen tussen
4901 en 5097 (bovengenoemd interval). Bij een beeldgrootte
van 10 bij 10 pixels zal het gemiddelde aantal nul
doorgangen 49 bedragen. Het 95% zekerheidsinterval is nu
echter door het kleinere aantal nul-doorgangen relatief
(t.o.v. het bij het 100 bij 100 pixels grote beeld bepaalde
interval) breder geworden. De bepaling van de fit
(afhankelijk van het aantal nul-doorgangen) wordt dus,
naarmate de te vergelijken beelden kleiner worden,
onbetrouwbaarder.

- Ruisafhankelijkheid.

Zoals eerder al is aangegeven moet aan de hand van de in de
beelden aanwezige ruis bepaald worden of het SSC- dan wel
het DSC-algoritme gebruikt moet worden. Het is echter niet
mogelijk om de ruis in beelden, waarover verder niets
bekend is, te bepalen. Men weet immers niet of bepaalde
fluctuaties in een beeld echte beeldinformatie of ruis
zijn. Als maat voor de ruis in een verschilbeeld kan het
aantal nul-doorgangen bepaald worden. Dit aantal is echter
ook afhankelijk van de mate van gelijkheid van de twee
beelden. De keuze van een beslissings-criterium voor het
gebruik van het SSC- dan wel het DSC-algoritme, is dus vrij
willekeurIg.

- DC-offset afhankelijkheid.

Stel dat twee beeldlijnen op een DC-offset na, qua vorm
gelijk zijn. Het aantal nul-doorgangen in de subtractie van
de twee lijnen zal, ondanks de gelijke vorm, nul zijn. Het
aantal nul-doorgangen is dus niet langer een maat voor de
structurele gelijkheid tussen de lijnen. Dit probleem
treedt sneller op naarmate er minder ruis in beide lijnen
aanwezig is. Als remedie zou de waarde van q (de amplitude
van de gesuperponeerde blokgolf) verhoogd kunnen worden.
Dit vermindert echter de nauwkeurigheid van de bepaling van
de fit. Bij grote waarde van q worden immers ook in
ongelijke delen van de beelden nul-doorgangen
geconstateerd.

Vanwege de boven genoemde bezwaren is In het kader van dit
onderzoek gezocht naar andere algoritme's die deze nadelen in
mindere mate vertonen. Hieruit zijn twee algoritme's voortgekomen.
Eerst zal de werking van de twee ontwikkelde algoritme's besproken
worden. Daarna wordt gekeken of deze algoritme's, in vergelijking
met het SSC- en het DSC-algoritme, beter presteren in aanwezigheid
van bovenstaande genoemde problemen.
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gelijke
de fit,
naarmate

pi:·: el s,

3.1.6. Summed Reciproc values of Absolute Difference algoritme
(SRAD-algoritme> :

Dit algoritme heeft hetzelfde uitgangspunt als het BBC
algoritme; alleen die delen in de beelden die min of meer
gelijk zijn dragen bij tot de bepaling van de fit. Bij het
BBC-algoritme werd dit gedaan doordat slechts daar waar de
beelden, op ruis na, gelijk waren, nul-doorgangen
ontstonden. Bij het onderhavige algoritme worden alleen die
pixels, die zich in het 'gelijke' gedeelte van de beelden
bevinden, meegenomen in de bepaling van de fit d.m.v.
'gewichts-toekenning'.

Gegeven de twee beelden B 1 en B2 • Aan elk paar van bij
elkaar behorende pixels (één pixel uit het eerste beeld en
één pixel, op dezelfde positie, uit het tweede beeld)
B 1 (:.:,y) , B2 (:·:,y), wordt een gewicht, W(:·:,y), toegekend.
Dit gewicht is daarbij een maat voor de gelijkheid van de
twee beel den i n het punt (:.:, y) (hoe groter die gel ijkhei d
hoe groter het gewicht). De som van de gewichten, over alle
tot het beeld behorende pixelparen, bepaalt de totale fit
tussen de twee beelden. Bij de toekenning van een bepaald
gewicht aan een pixelpaar P(x,y) spelen een aantal factoren
een rol
1) Om te bereiken dat alleen pixelparen in vrijwel

delen in de beelden mee doen in de bepaling van
zal het toegekende gewicht snel moeten afnemen,
de grijswaarden van de tot het paar behorende
verder uit elkaar liggen.

2) Gegeven twee op ruis na gelijke beelden. De amplitude
verdelingsfunctie (amplitude hier: het verschil tussen
de twee grijswaarden van de pixels uit een pixelpaar) is
dan gelijk aan de amplitude-verdelingsfunctie van de
aanwezige ruis. Deze laatste amplitude-verdelingsfunctie
is op zijn beurt weer afhankelijk van de hoeveelheid
röntgenstraling die op de beeldversterker wordt
ontvangen. Deze hoeveelheid is een functie van o.a. de
gekozen dosis-instelling, de dikte van de patiênt en van
de plaats in het beeld, allen factoren die niet a priori
bekend zijn. In het algemeen geldt echter dat de kans op
een bepaalde ruis-amplitude afneemt naarmate die
amplitude toeneemt.

Op grond van de twee voorafgaande overwegingen is de
volgende formule gekozen voor de bepaling van het gewicht
van een pixelpaar P(x,y) ter plaatse x,y :

W(:-: ,y) = INT
- I1'H

A /
A /

B 1 (x,y) - B 2 (x,y) I + c )
D(:·:,y) 1+ c ) )

(De functie INT bepaalt het gehele deel van het argument.)
Hoe steiler deze functie door de keuze van c wordt gemaakt,
hoe minder dat grijswaarde-verschillen, ontstaan door
eventueel aanwezige ruis 'getolereerd' worden het
toegekende gewicht neemt immers bij kleine c snel af
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wanneer de ruisamplitude toeneemt. Voor c is proef
ondervindelijk (door toepassing van het algoritme op
verschillende beelden met verschillende waarden van c) de
waarde 1 vastgesteld. Met A kan ingesteld worden hoe ver de
grijswaarden uit elkaar mogen liggen, willen zij nog
bijdragen aan de fit; zodra het argument van de INT
functie onder de 1 komt is het gewicht van een pixelpaar
gelijk aan 0. De waarde van W (het gewicht) is uitgezet als
functie D (met D == B 1 -B2 I, A = 10 en c = 1) in fig 3.3.

1 0

5
I

TOEGEKEND
GEWICHT
(A = 10)
(C =1)

fig. 3.3

5 D- 1 0

In de grafiek is nog eens te zien dat het gewicht snel
afneemt als het verschil tussen de grijswaarden van de
pixels in een paar toeneemt. In gebieden, waar de beelden
veel van elkaar verschillen, is de bijdrage tot de fit dus
minimaal terwijl de bijdrage hoog is, daar waar de
grijswaarden ongeveer gelijk zijn. De werking wordt nog
eens verduidelijkt aan de hand van onderstaande figuur (fig
3.4.). De bovenste lijn stelt een beeldlijn van het image
voor. De kleine 'verhoging' links is een bot terwijl zich
rechts daarvan een door contrastvloeistof zichtbaar gemaakt
bloedvat bevindt. De lijn daaronder is een corresponderende
beeldlijn van het masker. Deze doorsnede verschilt van de
vorige door het ontbreken van de contrastvloeistof in het
bloedvat.
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fig. 3.4.
Doordat het SRAD-algoritme hoge prioriteit geeft aan
gebieden in de beelden die (bijna) gelijk zijn, zal het
algoritme de hoogste waarde opleveren wanneer de
botstructuren precies onder elkaar liggen.

3.1.7. Summed Reciproc values of Local
algoritme (SRLAD-algoritme> :

Absolute Differences

Een nadeel van het SRAD-algoritme is dat het geen gebruik
maakt van de beschikbaarheid van de beeldinformatie in twee
dimensies. D.w.z. dat bij de bepaling van het gewicht van
een pixelpaar, P(x,y) geen gebruik gemaakt van beeld
informatie uit de omgeving van (x,y). Aan een aantal
pixelparen wOrdt daardoor een verkeerd gewicht toegekend.
De oorzaken hiervan zijn o.a.

Ruis: Stel dat de te vergelijken beelden in de omgeving
van een bepaald punt (x,y) ongelijk zijn maar dat, door
een door ruis veroorzaakte fluctuatie, de grijswaarden
van de pixels uit de twee beelden, ter plaatse (x,y),
niet veel van elkaar verschillen. Het algoritme zou dan
aan het paar P(x,y), ten onrechte, een hoog gewicht
toekennen (zie ook v.b. 2, fig. 3.6.).

Localiteit Stel dat de te vergelijken beelden in de
omgeving van een bepaald punt (x,y) ongelijk zijn maar
dat, door een kruising van twee beeldlijnen (in x,y), de
grijswaarden in het punt (x,y) ongeveer gelijk zijn (zie
Dok v. b. 1, fig. 3.5.). Dit resulteert ook nu in een te
hoog gewicht W voor dat punt.

Worden voor het berekenen van het gewicht van een bepaald
paar, niet alleen de pixels van dat paar gebruikt, maar ook
de pixels van een aantal omliggende paren, dan kunnen de
invloeden van de localiteit en ruis aanmerkelijk verminderd
worden.

Stel dat voor de berekening van het gewicht van een
paar, paar(x,y), gebruik gemaakt wordt van vier omliggende
paren paar(x-l,y-l), paar(x+l,y-l), paar(x-l,y+l),
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paa~(x+l,y+l) en van paa~(x,y) zelf. Het aantal pa~en dat
wo~dt meegenomen in de gewichts bepaling is bepe~kt doo~

het snel oplopen van de benodigde ~ekentijd en/of tabel
g~ootte (zie Dnde~). Van elk van deze pa~en wo~dt de
absolute waa~de van het ve~schil van de g~ijswaa~den, van
de tot het paa~ beho~ende pixels, be~ekend. Noem deze
(absolute) waa~den ~espectievelijk: D1 t/m D~. In het
SRAD-algo~itme was het gewicht van paa~(x,y) dus: W = INT
( A / ( D~ + C ». In het SRLAD-algo~itme wo~dt het
gewicht als volgt bepaald:

Hie~bij is de mediaan als volgt te bepalen: ~angschik de
vijf D's in een ~ij, op volgo~de van g~ootte. Het de~de

(middelste) element in deze ~ij is dan de mediaan. E~ zijn
dus twee van de D's die kleine~ of gelijk en twee D's die
g~ote~ of gelijk zijn, aan de mediaan. Het be~ekenen van de
mediaan kan op een aantal manie~en gedaan wo~den [lito
3.5.J. De be~ekening blijft echte~, ongeacht de gekozen
methode, een tijd~ovende zaak. Wo~dt het aantal
ve~schillende getalswaa~den voo~ D1 t/m D~ bepe~kt gehouden
dan kan de mediaan van de vijf D's in een tabel opgezocht
wD~den. Stel b.v. dat elke D een waa~de kan hebben van ~

t/m 9 (alle D's met een waa~de g~ote~ of gelijk aan 9
k~ijgen de waa~de 9). De g~ootte van de tabel waa~in de
mediaan als functie van de vijf D's opgezocht kan wo~den,

is dan 10~. Het beperkte aantal waa~den voo~ de D's hoeft
geen p~obleem te zijn daa~ het gewicht toch zee~ snel
afneemt voo~ g~ote~e D (afhankelijk van c en A).

Dat het SRLAD-algo~itme bete~ we~kt dan het SRAD
algo~itme wD~dt aan de hand van twee voo~beelden

aannemelijk gemaakt.
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1) Stel dat het image en masker
elkaar in het punt (x,y)
snijden (b.v. twee vlakken met
een verschillende helling). In
fig. 3.5. zijn (:.(,y) en de vier
omliggende punten met hun
grijswaarden (kruisje of bol
letje) afgebeeld. Stel de
waarden van D1 t/m De zijn res
pE~ctievelijk 1IZI, 1IZI, 1, 10, UZI.
Het gewicht dat aan paar(x,y)
wordt toegekend door het SRAD
en het SRLAD-algoritme (met
A=40 en c=1), is respectieve
lijk int(40/(1+1»=2lZ1 en
int(40/(10+1»=3. Aangezien de
beelden in de omgeving van x,y
niet op elkaar lijken wordt
door het SRLAD-algoritme het
'betere' gewicht toegekend.

fig.
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2) Stel dat image en masker
rond het punt (;.:,y) in
grijswaarde 10 verschillen en
er een grote hoeveelheid ruis
in de beelden aanwezig is (fig.
3.6.). De vijf waarden, D1 t/m
D~, zijn b.v. 8, 12, 6, 13 en
11 (de fluctuaties worden
veroorzaakt door de aanwezige
ruis). Door het SRAD- en het
SRLAD-algoritme wordt aan
paar(x,y) een gewicht gegeven
van 40/(6+1)=5, respectievelijk
40/(11+1)=3. Gezien het feit
dat de beelden een 'De-offset'
hebben van 10, presteert het
SRLAD-algoritme beter.

In beide gevallen blijkt het SRLAD-algoritme een
betere waarde te geven aan het gewicht van een pixel paar.
In plaats van de mediaan, zou b.v. ook het gemiddelde van
D1 t/m De genomen kunnen worden. Voor het reduceren van de
invloed van ruis zou dit inderdaad een beter resultaat
opleveren [lito 3.5.J: stel dat de variantie van de ruis
op de vijf 'ingangssignalen' gelijk is aan 1. De variantie
\/B.n de rui sin resp. het 'gemi ddel de-si gnaal' en het
'mediaan-signaal' bedragen dan 0.198 en 0.286. Bij het
verminderen van de localiteit van de gewichtsbepaling
echter, presteert de mediaan beter [lito 3.5.J. Zou
in het eerste voorbeeld i.p.v. de mediaan het gemiddelde
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van D1 t/m D~ genomen worden dan wordt voor het gewicht, W,
4 gevonden i.p.v. 3. Er is daarom is voor het toepassen van
de mediaan gekozen.

Tot
het
een

slot wordt gekeken of deze algoritme's,
SSC- en het DSC-algoritme, beter presteren
aantal in 3.1.4. genoemde problemen.

in vergelijking met
in aanwezigheid van

Afhankelijkheid van de beeldgrootte.

Door het SSC- en het DSC-algoritme wordt maar ten dele gebruik
gemaakt van de in de beelden aanwezige grijswaarde-informatie.
Alleen het optreden van tekenwisselingen in de grijswaarden van
opeenvolgende pixels, wordt gebruikt. Het SRAD- en het SRLAD
algoritme maken volledig gebuik van de aanwezige grijs-waarde
informatie. Stel de fit tussen twee, op een minimale
hOEveelheid ruis na, exact gelijke beelden (1~ bij 1~ pixels)
wordt bepaald door het SSC- en het SRLAD-algoritme. Het SRLAD
algoritme filtert (door het bepalen van de mediaan) de aanwezige
ruis eerst gedeeltelijk weg. De invloed van de resterende ruis
wordt verder gereduceerd doordat het gewicht voor 1~0 pixelparen
wordt bepaald. Het SSC-algoritme is van de ruis afhankelijk voor
het vinden van nul-doorgangen en kan daarom deze ruis niet
verminderen. Het aantal nul-doorgangen zal gemiddeld 49
bedragen (zie 3.1.3.). De speiding van het aantal gemeten nul
doorgangen rond 49 zal relatief gezien groter zijn dan de
spreiding van de door het SRLAD-algoritme bepaalde fitwaarde
rond zijn gemiddelde.

Ruisafhankelijkheid.

Een optredend probleem bij het gebruik van het SSC-algoritme is
de afnemende nauwkeurigheid bij kleine ruisamplitude. Door het
kleiner wordende aantal nul-doorgangen neemt de spreiding van
het aantal nul-doorgangen (relatief t.o.v. de spreiding bij meer
ruis) toe. Bij afwezigheid van ruis zal het algoritme helemaal
niet meer functioneren. Het SRAD- en het SRLAD-algoritme zullen
juist een betrouwbaardere fit geven naarmate er minder ruis
aanwezig is in de beelden.

DC-afhankelijkheid.

In aanweziqheid van een DC-offset ZIJn het SSC- en het DSC
algoritme, door het ontbreken van nul-doorgangen, niet langer in
staat tot het bepalen van de fit tussen twee beelden. Bij het
SRAD- en het SRlAD-algoritme zal, Dok bij aanwezigheid van een
DC-offset, blijven gelden dat het aan een pixelpaar toegekende
gewicht zal toenemen naarmate de grijswaarden dichter bij elkaar
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liggen. In fig. 3.7. echter is te zien dat ook b.v. het 5RAD
algoritme bij aanwezigheid van een DC-offset tot een minder
optimale verschuiving van de bovenste lijn t.o.v. de onderste
kan komen. Het algoritme zal een hogere waarde voor de fit
vinden (pieken links en rechts van x=0) als een van de flanken
van de driehoek in het masker (gedeeltelijk) samenvalt met de
overeenkomstige flank in het image dan wanneer de lijnen precies
onder elkaar liggen.

inagl!'

fig. ~ ~

'.~'. I •

Het is dus zaak een DC-offset in twee beelden, die optimaal
onder elkaar moeten worden geschoven, te detecteren en
vervolgens te compenseren of te elimineren. De DC-offset kan
bepaald worden in een gedeelte van de beelden waar zich geen
bloedvaten bevinden en waar dus het verschil in grijswaarde
tussen masker en image min of meer constant is. Dit gedeelte
kan door de gebruiker aangegeven worden door in het subtractie
beeld, over dit gedeelte een 'Background-ROl' te plaatsen. De
DC-offset is dan gelijk aan het verschil van de gemiddelde
waarden van de grijswaarden van de pixels in het image en masker
(binnen deze Background-ROl). Een tweede mogelijkheid om
invloeden van een DC-offset te vermijden is het highpass
filteren van de beelden alvorens de fit te bepalen. Hierdoor
wordt immers de DC-offset geèlimineerd. Een nadeel hiervan is
dat ook 'laagfrequente' beeldinformatie (b.v. een bot) onder
drukt wordt. Verder zou Dok de aanwezigheid van een bloedvat in
het image minder duidelijk worden. Een andere methode om de
invloed van DC-offset te verminderen is edge-enhancement
filtering (het ophalen van flanken). Hierbij worden hoge
frequenties in de beeldinformatie meer versterkt dan lage
<waaronder het DC-signaal), zodat de lage frequenties relatief
gezien minder invloed zullen hebben op de bepaling van de fit.
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Nadeel van edge-enhancement filtering is dat met de
frequenties ook de aanwezige ruis extra versterkt wordt.
gebruik van het SRLAD-algoritme wordt deze ruis echter in
mate onderdrukt (zie 3.1.6.). In de versie van de software
die in de klinische evaluatie is getest worden de beelden
ook eerst gefiterd door een edge-enhancement filter.

3.2. Het vergelijken van de besproken fit-algoritme·s.

hoge
Door
hoge

zoals
dan

Om tot een vergelijking van de besproken algoritme's te komen is
de volgende procedure ontwikkeld.

De algoritme's werden getest op het bepalen van de fit tussen
beeldlijnen (een-dimensionaal) i.p.v. (twee-dimensionale) beelden.
Dit vanwege de gemakkelijkere representatie en het sneller
verkrijgen van de resultaten. De fit tussen twee beeldlijnen kan
eenvoudig uitgezet worden als functie van de verschuiving in x
richting van één van de beeldlijnen t.o.v. de andere. Het testen
van de algoritme's is, vanwege de infrequente beschikbaarheid van
het Digitron-2 (door patiêntenonderzoeken), op een losstaand
computersysteem gedaan. Aangezien het (nog) niet mogelijk is om
DSA-beelden vanuit het Digitron-2 naar andere computersystemen te
transporteren, moest de vorm van de beeldlijnen door de
gebruiker gekozen worden. Als leidraad fungeerde hierbij de,
m.b.v. de systeem software te bepalen 'profiel' curven van echte
beeldlijnen. Daarom is de betrouwbaarheid en daarmee ook de
relevantie van de op deze manier gevonden resultaten slechts in
geringe mate beperkt. De resultaten geven daardoor een goede
indicatie omtrent de prestaties van de verschillende algoritme's.

De lijnen zijn in de hieronder besproken gevallen zo gekozen
dat de problemen van de verschillende algoritme's aangetoond
kunnen worden. De optimale verschuiving van de twee lijnen t.o.v.
elkaar is in alle gevallen~. Geeft een fit-algoritme voor een
schuiving in x-richting van ~ pixels een maximale waarde voor de
fit, dan is het dus mogelijk om m.b.v. dat algoritme de lijnen
precies onder elkaar te schuiven. De grootte van de
verschuivingsstappen in x-richting kan ingesteld worden (hier ~.5

pixel) evenals het aantal stappen (hier 1~~ in beide richtingen).

De grafieken bestaan steeds uit:

De twee beeldlijnen elk 5~~ pixels lang (precies onder elkaar).
Het resultaat van achtereenvolgens

SRLAD-algoritme.
SRAD-algoritme.
DSC-algoritme.
SSVD-algoritme.

(de bepaalde fit als functie van de verschuiving van de bovenste
lijn t.o.v. de onderste)

In grafieken waarin de beeldlijnen afgebeeld worden is op de x-as
de x-cobrdinaat van het desbetreffende pixel uitgezet (afstand
tussen opeenvolgende markeringen is 1~ pixels) en op de y-as de
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grijswaarde van dat pixel. In de grafieken waarin de door de
algoritme's gevonden fit wordt uitgezet, is op de x-as de
verschuiving van de bovenste lijn t.o.v. de onderste uitgezet (de
afstand tussen twee markeringenen komt overeen met een schuiving
over 10 pixels) en op de y-as de gevonden fit (voor de
bijbehorende verschuiving in x-richting).

Als eerste volgt een geval waarbij de twee lijnen vrijwel
gelijk aan elka.ar zijn (fig. 3.8.)

....---......" ~--~/ ' ....... -- -- ....... ",i..-age-

~......
~1.../ ",..... ,.r-----.....-....... ---- -........- "..-aske-r-

I

/~-~...·jl····,-~- ,.,..,...,'~
.~. . ..

I
SRLAD - alg

I)SC-alg

/ \,

~-.----r ~~

SRAD - alg I
~'. /~.".,

I/

\,~/

SSVI)-alg

fig. 3.8.

Duidelijk is te zien dat alle algoritme's hun optimum vinden voor
;.: = 0.

Als tweede geval wordt de fit berekend tussen twee lijnen die in
grotere mate verschillend zijn. Slechts in een ongeveer 100 pixels
breed gebied zijn de twee beeldlijnen exact gelijk (fig. 3.9.).
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fig. 3.9.

In deze grafieken is duidelijk te zien dat het SSVD-algoritme twee
locale minima vindt, beide ongelijk aan nul. M.b.v. dit algoritme
kunnen de lijnen dus niet precies onder elkaar geschoven worden.
Het SRLAD-algoritme geeft het beste resultaat. De flanken rond X=0
ZlJn bij dit algoritme het steilst. Ook het SRAD- en het DSC
algoritme vinden onder deze extreme omstandigheden als optimum
x=0. Dit kan hun gebruik rechtvaardigen. De fit kan door beide
algoritme's namelijk sneller bepaald worden dan door het SRLAD
algoritme. Op bovenstaande W1Jze is voor een groot aantal
verschillende lijnen de fit als functie van de verschuiving
berekend. Hieruit kwam steeds het SRLAD-algoritme als beste naar
voren. Een probleem voor het SSC- en het DSC-algoritme en in
mindere mate voor het SRLAD-, het SRAD-, en het SAVD-algoritme,
was het introduceren van een DC-offset tussen de twee lijnen. Het
SSVD-algoritme bleek als enige van de algoritme's in staat om
lijnen waartussen een DC-offset bestond (en die verder in grote
mate gelijk waren) optimaal over elkaar heen te schuiven.
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4. Het zoeken naar een optimale fit.

In hoofdstuk 3 werden een aantal fit-algoritme's besproken waarmee
het mogelijk is om de fit tussen twee beelden te bepalen. Wordt nu
een van de beelden vooraf in een bepaalde richting over een
bepaalde afstand (dus over een bepaalde verschuivings-vector)
verschoven en wordt vervolgens de fit bepaald, dan ontstaat de
fit-functie de fit als functie van de verschuiving (svector)
tussen de twee beelden. Om een dergelijke functie realiseren,
moeten de twee beelden t.o.v. elkaar verschoven kunnen worden.

Voordat het zoek-algoritme behandeld wordt, wordt daarom eerst
nader ingegaan op het verschuiven van een beeld over een bepaalde
verschuivingsvector.

Een volgende stap is dan het optimaliseren van deze fit
functie. Het is de taak van het zoek-algoritme om de richting en
lengte van de verschuivingsvector te vinden, waarvoor de fit
tussen de twee beelden optimaal is.

4.1. Het verschuiven van de beelden.

Voor de duidelijkheid zal eerst het een-dimensionale geval
behandeld worden. Gegeven een reeks van vier pixels, die een
gedeelte representeren van een van de 512 lijnen waaruit een DSA
beeld is opgebouwd. Wordt deze lijn b.v. een pixel naar rechts
geschoven dan krijgt elk pixel op de lijn de grijswaarde van het
pixel links van hem. In het geval dat de schuiving niet over een
geheel aantal pixels plaats vindt maar over een fractie daarvan,
wordt de grijswaarde van elk pixel berekend d.m.v. lineaire
interpolatie. Stel dat er over ~.3 pixel naar rechts geschoven
wordt. Gezocht wordt dan (in de onderste lijn in fig 4.1.) naar de
twee pixels (surrounding pixels) die respectievelijk links en
rechts van het pb:el (in de bovenste lijn) liggen, als er
geschoven zou worden over ~.3 pixel naar rechts (omcirkelde
punten) .

Nieuwe

• • •

fig. 4.1.
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De grijswaarde van het pixel is gelijk aan die van het rechter
surrounding pixel maal 0.7 plus die van het linker surrounding
pi :·:el maa.l 0.3.

In het twee-dimensionale geval moet bij het schuiven
worden naar vier surrounding pixels. Het beeld wordt
gewenste richting (over de verschuivingsvector> geschoven
pixels (kruisen> die het betreffende pixel dan omgeven,
de grijswaarde van dit pixel (zie fig. 4.2.a.>.

•

•

x

x

çlvlng

.V8CIO;M::::.'d8

x

•
fig. 4.2.a...

y-u
......... /"

-r~~L_"~"-;_"7_"'__
x-u

fig. 4.2.b.

De grijswaarde van het desbetreffende pixel wordt als volgt
bepaald. De surrounding pixels worden ingedeeld in twee paren, de
bovenste twee en de onderste twee. Voor elk van de twee paren
wordt horizontaal geïnterpoleerd (als in het een-dimensionale
geval). De twee eindresultaten worden vervolgens verticaal
geïnterpoleerd (fig 4.2.b.>.

De hieruit resulterende waarde is de nieuwe grijswaarde van het
pi :·:el .

4.2. De keuze van het zoekalgoritme.

Zoals gezegd moet het zoekalgoritme de fit-functie (een functie
van x en y) optimaliseren. Het betreft dus een twee-dimensionaal
optimaliseringsprobleem. Hiervoor zijn in de literatuur tal van
oplossingen te vinden.

De keuze van het algoritme is mede afhankelijk van het
karakter van de te optimaliseren functie. Dit karakter is aan de
hand van enkele tests bepaald. Uit een DSA-serie werd een image
en een masker gekozen. Vervolgens werd een ROl gedefinieerd. De
gedeeltes van het masker en image die zich binnen dit ROl bevonden
werden over een groot aantal vectoren t.o.v. elkaar verschoven
(van -3 tot +3 pixels in x- en in v-richting, in stappen van 0.2
pixel in beide richtingen). Voor al deze verschuivingsvectoren
werd vervolgens de fit bepaald tussen het image en het verschoven

pag 27



masker. Op deze manier werden dus 30 maal 30 fits bepaald. Door
elk van deze fits uit te zetten op een beeldscherm als een
beeldpunt met een door de fit bepaalde grijswaarde op een door de
verschuivingsvector bepaalde positie, kan een goede indruk
verkregen worden van de te optimaliseren functie. Uit de tests is
gebleken dat de fit-functie in het overgrote deel van de gevallen,
binnen een beperkt gebied, een globaal maximum heeft en dat er
zelden locale maxima bestaan.

Een drietal algoritme's werden bekeken en op hun toepasbaarheid
getest.
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4.2.1. Het 'hillclimbing' algoritme:

Dit algoritme bepaalt steeds de fit in een bepaald zoekpunt
en in een achttal om dit punt heen liggende punten. Het
punt met de beste fit wordt genomen als nieuw zoekpunt.
Gegeven een zoekpunt x,y en een initiäle stapgrootte s. De
fit wordt dan in de volgende negen punten, (l~-S,y-s), (}(,y

s) , ,(x+s,y+s) bepaald. Het punt met de beste fit
wordt dus als nieuw zoekpunt genomen. Is dit punt gelijk
aan het vorige zoekpunt dan wordt de stapgrootte
gehalveerd. Is dit niet het geval dan blijft de stapgrootte
dezelfde. Vanuit het nieuwe zoekpunt wordt op dezelfde
wlJze, in negen punten, de fit bepaald. Is de stapgrootte
niet veranderd, dan hoeft in een gedeelte van de negen
punten de fit niet meer bepaald te worden (deze is immers
al in de vorige 'zoekslag' bepaald). Als de stapgrootte
onder een instelbare drempel komt dan wordt het maximum als
gevonden beschouwd. In onderstaande figuur staat een
voorbeeld van de 'weg naar het maximum' zoals die door dit
algoritme gevolgd wordt.

x - as

fig. 4.3.
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2)

4.2.2. Het 'pattern search' algoritme [lito 4.1] :

In dit algoritme worden locale zoekacties gecombineerd met
extrapolatie-stappen. Het idee dat hieraan ten grondslag
ligt, is dat de strategie die in het verleden (de vorige
stap) geschikt bleek waarschijnlijk ook in de toekomst (de
volgende stap) zal voldoen. D.w.z. dat de beste richting
van een nieuwe stap waarschijnlijk gelijk zal zijn aan de
richting van de vorige stap.

In de zoekstap wordt vanuit een 'exploratory point', X1 *
naar een 'base point', X1 , gezocht. Dit zoeken verloopt als
volgt. Gegeven een 'exploratory point' (x,y) X1 * en een
stapgrootte d. Eerst wordt in x-richting gezocht. De fit
wordt bepaald in (x+d,y). Is deze fit groter dan die in
X1 *, dan wordt x+d als nieuwe x-coördinaat genomen. Anders
wordt de fit bepaald in (x-d,y). Is deze groter dan in X1 *,
dan is x-d de nieuwe x-coördinaat. Is ook dit niet het
geval dan blijft de x-coördinaat gelijk aan x. Er is nu een
nieuw punt gevonden: X11 *. Vanuit dit punt wordt nu op
dezelfde wijze in v-richting gezocht. Dit levert het
gezochte 'base point', X1 op. Is dit 'base point' gelijk
aan het 'exploratory point', X1 *, dan wordt de stapgrootte
gehalveerd en het zoekproces herhaald.

Bij het zoeken wordt bijgehouden in welke zoekrichting
de fit groter wordt (+d of -dl voor de x- en v-richting.
Bij een volgende zoekstap wordt dan eerst in de onthouden
richting gezocht.

In de pattern-move wordt gezocht naar een volgend
'exploratory point'. Hiertoe wordt vanuit 'base point' X1

door 'base point' X2 geëxtrapoleerd naar een 'exploratory
point', X3 *, op de volgende wijze

X3 * ligt dus op de lijn door X1 en X2 op afstand I X2 -X 1 I
van X2 (aan de andere kant van X2 dan X1 ). De fit wordt in
dit punt bepaald. Er kunnen zich nu twee gevallen
voordoen :

1) De fit in X3 * is groter of gelijk aan die in X2 •

wordt als nieuw 'exploratory point' genomen. X2 is
bijbehorende 'base point'.
De fit in X3 * is kleiner dan die in X2 • De richting
waarin gezocht wordt is dus niet meer de juiste. In dit
geval wordt X2 als nieuw 'exploratory point' genomen. X2

is tevens het bijbehorende 'base point'.

Vanuit het nieuwe 'exploratory point' wordt vervolgens in
beide gevallen weer een zoekstap gedaan om een volgend
'base point', (X 3 ), te vinden. Dit proces, de afwisseling
van zoekstap en extrapolatiestap, gaat door totdat de
stapgrootte, s, onder een bepaalde drempelwaarde komt.

Een voorbeeld van een complete optimalisatie m.b.v. het
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pattern search algoritme wordt nu behandeld (fig. 4.4.).
X1 * is het startpunt van de zoekactie. De eerste zoekstap
levert 'base point' X1 op. De richting van de beweging
wordt onthouden. Na extrapolatie wordt X2 * gevonden. De
tweede zoekstap, in de onthouden richting levert (door het
bepalen van slechts twee fit's) het 'base point' X2 op.
Door X1 en X2 wordt geëxtrapoleerd naar X3 * en de volgende
zoekstap levert X3 op. Extrapoleren door X2 en X3 levert
X4 * op. Bij de zoekstap blijkt de zoekrichting veranderd te
moeten worden. Als 'base point' wordt X4 gevonden.
Extrapolatie door X3 en X4 levert Xe * op. Nu doet zich een
nieuwe situatie voor. In Xe * is de fit kleiner dan in X4 •

Dus wordt X4 het nieuwe 'exploratory point'. Van hieruit
wordt Xb als 'base point' gevonden. Extrapoleren door X4 en
Xb levert X7 * op. Ook hier is de fit kleiner dan in Xb • Op
een zelfde manier worden X7 en Xe gevonden. Extrapolatie
door X7 en Xe levert X~* op. De fit blijkt hier kleiner te
zijn dan in Xe. Xe wordt dus het nieuwe 'exploratory
point'. Van hieruit blijkt echter na een zoekactie geen
betere fit gevonden te kunnen worden. Ook niet na het
verkleinen van de stapgrootte.

y-as

fig. 4.4.
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4.2.3. Het optimal steepest ascent algoritme [lit 4.2.J.

Bij deze methode wordt het steilste 'pad' naar het maximum
gevolgd. Er wordt hiervoor gebruik gemaakt van de, numeriek
te bepalen, eerste afgeleide van de te optimaliseren fit
functie f(x,y), in x- en v-richting, 8M(f(x,y» en
3 y (f(x,y». In een gegeven startpunt Xm (zie fig. 4.5.)
wordt deze afgeleide bepaald. Vervolgens wordt een
denkbeeldige lijn door het startpunt gedefinièerd in een
door de afgeleide's bepaalde richting. Op deze lijn wordt
het maximum van de fit gezocht (X 1 ). In het, op deze lijn
gevonden maximum, worden weer de afgeleide's bepaald, om zo
een tweede lijn te definièren, waarop opnieuw het maximum
bepaald wordt (X 2 ). Dit proces wordt voortgezet totdat de
afgeleide's, in beide richtingen, kleiner zijn dan een
bepaalde drempelwaarde. Het algoritme reduceert een twee
dimensionale zoekactie dus in een serie van een
dimensionale zoekacties.

fig. 4.5.

4.3. Vergelijking van de verschillende algoritme's.

Het pattern search algoritme bleek in tests, waarbij door beide
algoritme's een zelfde functie geoptimaliseed moetst worden,
sneller te werken dan het hillclimbing algoritme. Dit was te
verwachten, daar er per zoekactie hooguit vier , maar meestal
slechts twee of drie keer, een fit bepaald hoeft te worden. Bij
het hillclimbing algoritme is dit aantal minimaal 3, maar meestal
8 (na het halveren van de stapgrootte is alleen de fit in het
startpunt bekend). Bovendien levert het extrapoleren bij het
'pattern search' algoritme nog eens een extra snelheidswinst op.

Bij het optimal steepest ascent algoritme moeten steeds de
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afgeleide's in }:- en y-richting bepaald worden. Dit vergt de
berekening van drie of vier fits. Daarna moet nog eens over een
bepaalde lijn geoptimaliseerd worden, waarvoor uiteraard ook een
aantal fits berekend moeten worden. Er is daarom gekozen voor het
pattern search algoritme, hetgeen ook in de literatuur omschreven
wordt als een goede concurrent van de beste gradient technieken'
Uit 4.3.).
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5. De klinische evaluatie van het automatisch 'pixelshiften'.

5.1. Doelstelling.

Om tot een uItspraak te kunnen komen omtrent de voor- en nadelen
van automatisch 'pixelshiften' is hiernaar een klinisch onderzoek
verricht. Onderzocht werd of de door de computer 'geshifte'
beelden beter beoordeel baar worden geacht en daardoor een hogere
diagnostische waarde kregen, dan de niet 'geshifte' beelden.
Daarnaast werden de door de computer 'geshifte' beelden vergeleken
met de door de radiologisch laboranten, interactief 'geshifte'
bE'f?1 den.

5.2. Opzet.

Op het St. Radboudziekenhuis worden per week een groot aantal DSA
onderzoeken gedaan (+ 20). Deze onderzoeken kunnen ingedeeld
worden In een aantal groepen, zoals de spinaal-angiografie
(bloedvaten rond de wervelkolom), het beenvaten-onderzoek, het
nier-onderzoek, het darm-onderzoek, het longvaten-onderzoek en het
schedel/halsvaten-onderzoek. Bij de genoemde onderzoeken wordt in
verschillende mate last ondervonden van verschuivingen van weefsel
in de patiént, of van bewegingen van de patiènt zelf. Een
onderzoek waarbij bewegingsartefacten veelvuldig optreden, is het
schedel/halsvaten-onderzoek. In dit onderzoek worden de vaten. die
het hoofd van bloed voorzien, onderzocht op 0.2. de aanwezigheid
van stenoses (verstoppingen). Het schedel/halsvaten-onderzoek is
om deze reden en vanwege de hoge aanvraagfrequentie, gekozen voor
de klinische evaluatie. Teneinde zowel de bloedvaten in de schedel
als die In de hals goed te kunnen afbeelden worden er per
schedel/halsvaten-onderzoek een viertal series opnamen gemaakt
(elke serie bestaat uit ~ 25 opnamen). Deze series worden als
volgt ,;~.a.ngt:ö'c!uid (zi.e ook fig .. ::'.;. L)

Arcus aortae (De boog in de aorta vlak boven het hart)
Hals SS" LAD (Afbeelding van de vaten in de hals in een
projectie links schuin van de voorzijde onder een hoek van
55 - ) .
Hals 45" RAD (Afbeelding van de vaten in de hals in een
projectie rechts schuin van de voorzijde onder een hoek van
4~; " ) •

Intracranieel (Het vatenstelsel binnen de schedel).



ARCUS 45" ua

BIFURCATIES 45" RAO

fig. 5.1.

BIFURCATIES 55" LAO

INTRACRllIEEL 60" RAO

Van het halsgebied worden dus twee series gemaakt. Dit wordt
gedaan omdat bepaalde vaten (de carotis interna en de carotis
externa), niet in een en dezelfde projectierichting vrij'
geprojecteerd kunnen worden. D.w.z. dat de vaten over elkaar heen
geprojecteerd worden. Door loodrecht op de eerste serie een
tweede te maken, worden deze vaten 'open gedraaid' en daardoor
allebei zichtbaar.

In de normale klinische routine wordt van elk van de vier
series een aantal afdrukken gemaakt. Bij dit afdrukken wordt eerst
een masker en image gekozen. Daarna wordt, indien nodig,
interactief 'gepixelshift'. Vervolgens wordt het subtractiebeeld
op de monitor ingesteld door de keuze van de boven en onderwaarden
<levels) van het 'display window' (alleen pi>:els met een
grijswaarde liggend tussen de boven- en de ondergrens van dit
window worden afgebeeld). Verder kan een gedeelte van het beeld
'ingezoomd' worden en kan gekozen worden voor een geinverteerde of
een normale weergave. Hierna wordt een copie van het ingestelde
subtractiebeeld op een transparante film gemaakt. Al deze
afdrukken worden verzameld in een map, welke na het onderzoek
naar de afdeling gaat die het onderzoek heeft aangevraagd (in dit
geval dus neurologie). Daar worden alle afdrukken door de neuro
radiologen op een lichtkast beoordeeld.

Van de serie Hals 55"LAO bijvoorbeeld, worden vier afdrukken
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gemaakt (zie fig. 5.2.).

fig.

Er wordt een afdruk qemaa~t van het image (links boven), een
overzichtsafdruk (rechts boven) en twee afdrukken van de linker en
rechter bifurcaties (splitsingen) van de carotis-communis in de
carotis externa en de carotis interna (links en rechts onder). In
de laatste twee opnamen worden de bifurcaties 'ingezoomd' (twee
maal vergroot). Dit wordt gedaan omdat bij aanwezigheid van
bewegingsartefacten, voor de verschillende bifurcaties, linker en
rechter, meestal in verschillende mate en soms in een andere
richting 'gepixelshift' moet worden. Bovendien is het voor details
mogelijk d.m.v. vergroting, de beoordeling beter mogelijk te
maken. Voor de klinische evaluatie werden alleen de 'ingezoomde'
beelden gebruikt. Het overzichtsbeeld werd niet in de evaluatie
opgenomen. Bij het interactieve 'pixelshiften' kunnen namelijk de
twee bifurcaties (indien die zich in één beeld bevinden, zoals dat
in het overzichtsbeeld het geval is) niet apart 'geshift' worden.
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Bij automatische 'pixelshift' kan dit wél, hetgeen een zéér groot
voordeel is. Bij deze evaluatie komt dit voordeel toch enigszins
naar voren omdat ook in het ingezoomde beeld door de computer over
verschillende vectoren geshift kan worden.

Van één schedel/halsvaten-onderzoek (bestaande uit vier series)
worden in het totaal negen voor de klinische evaluatie relevante
afdrukken gemaakt van de arcus aortae twee, van de hals 55"LAO
twee, van de hals 45"RAO twee en van de intracranièle drie.

Voor de bepaling van de diagnostische waarde van de beelden
werden deze beoordeeld door radiologen en assistenten (radiologen
in opleiding) van de afdeling neurologie. De beoordeling werd
gekwantificeerd m.b.v. een beoordelings-formulier. De antwoorden
op de hierop gestelde vragen moeten de kwaliteit van een beeld zo
goed mogelijk omschrijven. Daarom is eerst aan een aantal
radiologen gevraagd welke eigenschappen voor hen de diagnostische
waarde van een beeld bepalen. De volgende eigenschappen kwamen
hieruit naar voren:

de afgebeelde
bloedvaten te

Het contrast in het beeld (het verschil in zwarting
bloedvaten en omgeving).
De duidelijkheid van de contouren van
bloedvaten (hoe goed zijn de randen van de
onderscheiden).
De in het beeld aanwezige ruis.

tussen

Vervolgens zijn een aantal verslagen gelezen, waarin de radiologen
hun bevindingen, betreffende een gedaan schedel/halsvaten
onderzoek, op papier zetten. In deze verslagen bleken de beelden
o.a. beoordeeld te worden op bepaalde, steeds terug kerende
eigenschappen ~

Het caliber van de vaten (caliber hier omvang).
De wandbegrenzing van de vaten.
Wandonregelmatigheden van de vaten.
De ostia van de vaten (ostium : doorsnede van de ingang van
een vat~ vlak na een splitsing).

Aan de hand van deze en bovenstaande eigenschappen is het
beoordelings-formulier samengesteld. Er worden tien vragen
gesteld. Bij de eerste negen vragen hoort een antwoordschaal in 5
stappen (Schaal A ~ Zeer goed, goed, normaal. slecht. zeer slecht
of schaal 8: zeer veel veel. normaal. weinig, zeer weinig). De
gestelde vragen zijn:

1) Hoe vindt u de algemene kwaliteit?
2) Irl wel~(e mate vind"t Ll over het algemeen de wandbegrenzing

van de bloedvaten beoordeel baar ?

3) 11' wel~(e mate vindt u over het algemeen de wand-
onregelmatigheden beoordeel baar ?

4) In welke mate vindt u het caliber van de vaten be
oordeel baar ?

5) In welke mate vindt u de ostia van de vaten
beoordeel baar ?

6) Hoe vindt u het contrastaanbod in het beeld?
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7) Hoeveel bewegingsartefacten er in het beeld aanwezig?
8) Hoeveel ruis is er in het beeld aanwezig?
cn HOeVElE'1 'pi>:elshift' is er volgens u toegepa.st ?

10) Welk beeld is volgens u het originele subtractiebeeld~ het
door de laborant geshifte beeld en het door de computer
geshifte beeld?

De te beoordelen beelden werden aangeboden
het:!l den. I r"l €.~l ke set bevi ndt zich :

in sets va.n dt-ie

het originele subtractiebeeld Czonder 'pixelshift'l.
h€-?t door de labora.nt: (el (d.m.v. interactieve 'pi:-:elshift' l
al dan niet geshifte subtractiebeeld (als de laborant het
originele subtractiebeeld goed genoeg vindt dan wordt geen
'pixelshift' toegepast; het beeld wordt echter onafhan
kelijk hiervan in de evaluatie opgenomen).

- het door de computer 'geshifte' subtractiebeeld Cm.b.v. het
SRAD-algoritme). Hierbij is in die gevallen waar het de
expirimentator nodig leek, gebruik gemaakt van de moge
lijkheid om op verschillende plaatsen in het ingezoomde
beeld, in vershillende richting en mate~ te shiften.

Per patiént worden negen (het aantal ingezoomde deelgebieden per
patièntl maal drie (het aantal afdrukken per ingezoomd deelgebied)
is zevenentwintig, voor de klinische evaluatie relevante beelden
gemaakt. Bij vijf patiènten levert dit 135 beelden op. Elk van
deze beelden krijgt een willekeurig uniek nummer tussen 1 en 135.
Vooraf wordt genoteerd uit welke drie nummers elke set is
opgebouwd en welk nummer bij welk van de drie beelden hoort (b.v.
voor set 4 geldt 44 =origineel, 33 ='laborantCel 'geshift',
16 ='computer SRAD-geshift'l. Dit wordt op de volgende wijze
Ç1enoteerd

Set : 4

serie
deelgebied

Hals 45' RAD
Linker bifurcatie.

beelden in deze set :

44 origineel
33 = 'laborant geshift'
16 = 'computer SRAD-geshift'

De beoordelaars kunnen aan de nummers op de beelden in een
niet zien om welk van de drie beelden het gaat. De
voorkennis die ze hebben is dat de drie beelden in een set
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dezelfde serie en van
Een beoordelingsformulier

van dezelfde patiént, van
deelgebied gemaakt zijn.
onderstaand afgebeeld (fig. 5.3.).

hetzelfde
ziet u

~1~~~~N~a~.~.~b~.~O~O~'~d~.~1.~n~d••_r.ad_10.1.0.0••_.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-_.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-_..1
_A.'

1) z••••ood
2) Go.d
J) No.",aol
4) ....'"
I) Z••r .'lcM

1) zaar ...01
2) v••,
J) No•••01
4) W.I....
5) z••• _"I.

V.I foto ••••• r. Ia

1) Ho. 01...11 0 do a1•• 
",.nl b••'dOra''''" ?
(k>U6lA)

2) 'n _,... lil'" I' d •
••ndb.gr••.!lng van
da va'an bloordel... ?
(_A)

J) In ..... "'. IIIft .....d
onr.galmaUghaden V'M
cli va'.n bloord••lbaar ?
('_A)

4) In _Ik. "'. I. hol
caUb.r YM cli valln
bloord"I".. .,
(_A)

5) In ••,to "'aIO lil. d.
o.tla Vilft dl vaten
b.oorel••lb.... ?
(_A)

') Ho. Vindt u h., contr...
••nbod In "a' b"ld '7
(,_A)

7) HOIv", blwlglno.art.
'.ctan ZlJn.r 'n ...t b"'d
••nWII:I, ?
("_ I)

I) HOI .....1 rul. I. ar IA hit
b•• ld ••nwazlg ?
(_')

') Ho..,..' 'plx.I.lttft' I. Ir
voloen. u tO'O'P'.1 ?
( HIUIII)

~~~
Et:tffjEt:tffjEt:tffj

~~~

Et:tffj~Et:tffj

Et:tffjEt:tffjEt:tffj

, 0) Walk vin d. clr1a b••ldln I.
volo.ne u ,••peeuwell)' het :

·f i g.

Z 1 J n wer k . Het
klinische manier

als volgt. in
de normale

Op elk beoordelingsformulier worden de tien vragen voor elk van de
drie beelden uit een set beantwoord. De radioloog vult op het
formulier eerst het nummer van de set in en vervolgens de nummers
van de drie tot de set behorende beelden met daarna de beoordeling
per beeld (tien vragen). Na beoordeling van alle vragen worden de
drie beelden weer in dezelfde map terug gedaan. Deze procedure
wordt door alle, aan de evaluatie deel nemende beoordelaars,
gevolgd. De ingevulde formulieren kunnen vervolgens verwerkt
v~Dr"den.

Het verzamelen van de beelden ging
schedel/halsvaten-onderzoek werd op



gedaan. Bij het afdrukken van de vier series werd door
laborant(e) voor elke afdruk een aantal gegevens genoteerd.
gegevens zijn:

de
Deze

'displayhet

id-nummer van de patiènt.
het gekozen masker en image.
boven- en ondergrenzen van

Naam, datum en
Het nummer van
De ingestelde
window'.
Inverted/normal het beeldcontrast kan ook geinverteerd
(witte vaten! zwarte achtergrond) i.p.v. normaal (zwarte
vaten! witte achtergrond) worden afgedrukt.
De ingestelde zoomfactor (1,2 of 4).
De ingestelde 'pixelshift' in x- en y-richting.

Van alle door de laborant(e) gemaakte afdrukken werd na het
onderzoek door de fotograaf een copie gemaakt. Hierdoor werd het
mogelijk om precies vast te stellen welk gebied door de
laborant Ce) werd 'ingezoomd', zodat na het automatisch
'pixelshiften' hetzelfde gebied weer kon worden 'ingezoomd'. Op
deze wijze verschillen de door de beoordelaars te beoordelen
beelden in een set alleen door een eventueel verschillende
pixelshift door laborant(e) of computer.

Bij het verzamelen van de beelden werd gebruik gemaakt van een
op het Digitron-2 aangesloten magtape-unit. Hierop werden per
pati~nt voor elk van de vier series (Intracran., hals SS"LAO,
enz.) het image en masker opgeslagen, dat voor het maken van de
afdrukken van de desbetreffende serie gebruikt werd.

5.3. Testmethode.

De resultaten van de klinische evaluatie zijn tot dusver gebaseerd
op een elftal sets. Deze elf sets werden door twee radiologen,
onafhankelijk van elkaar, beoordeeld. Deze hebben hiertoe elk elf
formulieren ingevuld. Er werden twee vergelijkingen gedaan

1) Originele beelden (type X) contra laborant geshifte beelden
(type V).

2) Laborant geshifte beelden (type X) contra computer geshifte
beelden (type Z).

De vergelijkingen werden op verschillende manieren gedaan

1) Vergelijken per vraag:
Voor elke vraag (b.v. Hoe vindt
beeldkwaliteit 7) werden de antwoorden,
sets, met elkaar vergeleken.

u de algemene
gemiddeld over elf

2) VergelIjken per groep vragen (die samengevoegd kunnen
worden vanwege een zelfde soort onderwerp van
vraagstelling)
Als onder punt 1) alleen werden nu de vragen (over de
beelden van type Ai als groep (b.v. vraag 2,3,4 en S in een
groep) vergeleken met dezelfde groep vragen (van type Y
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of Z)
gewogen.

Hierbij werd elke vraag in de groep even zwaar

De resultaten werden op de volgende wijze verkregen

Het vergelijken per vraag:

Voor de elf beelden van type X en de elf beelden van type Y
(of Zl werd er per vraag een frequentieverdeling van de
antwoorden bepaald. Hiertoe werd het aantal keren geteld~

dat er met 1, 2, 3, 4 en 5 werd geantwoord op de vraag in
kwestie. Op deze frequentieverdeling werd vervolgens m.b.v.
een door Grey en Morgan <lito 5.1.) geschreven programma een
curve gefit met een normale verdeling. Deze curve werd
vervolgens zo geschaald, dat de centrale (maximale) waarde
in de curve en de variantie, beide gelijk zijn aan één. Op
de frequentieverdeling van de beelden van type Y (of Z) werd
op dezelfde wijze een curve met een normale verdeling
gelegd. Ook deze curve werd weer geschaald, nu echter met de
eerder gevonden schalings-factoren (de variantie en maximale
waarde kunnen voor de tweede curve dus van één afwijken).

Liggen de middelpunten van de twee zo gevonden curves,
respectievelijk X1 en X2 , ver uit elkaar, dan wijst dat op
een significant verschil in de twee typen beelden voor wat
betreft de beantwoording van de vraag in kwestie. Verder
geldt dat de grootten van de gevonden varianties, resp. var1
en var2, omgekeerd evenredig zijn met de betrouwbaarheid van
deze bevinding. Een maat om beide grootheden uit te drukken
is de dO. Deze maat wordt veelvuldig in de literatuur
gebruikt, o.a. om de verschillen aan te geven tussen twee
diagnostische tests voor een groep waarnemingen bestaande
uit wel en niet pathologische (ziekelijke) gevallen. Door
het gebruik van deze maat, kunnen de in de literatuur
verkregen resultaten gemakkelijk vergeleken worden met de
onderhavige resultaten. De waarde van d" wordt als volgt
bepa.<::<.l d :

Het vergelijken per groep vragen

Deze vergelijking verloopt hetzelfde als het vergelijken van
losstaande vragen, alleen worden nu de frequentie
verdelingen bepaald over alle tot de groep behorende
vragen. Ook hier representeert de waarde van d" de
significantie van het verschil in beoordeling tussen de
beelden van type X en type Y (of Z).

Op de elf sets zijn tien tests gedaan. De eerste negen tests
betroffen de eerste negen, op het beantwoordings formulier
gestelde vragen. De tiende test betrof de groep vragen : 2,3,4,5.
De vragen in deze groep behandelen allen een bepaald facet van de
beoordeelbaarheid van de bloedvaten en zijn daarom in groeps
verband bekeken. Vraag tien kon niet worden getest omdat de
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radiologen bij de beantwoording van deze vraag volgens hun
op onoverkomelijke problemen stuitten en daarom ~eze

gedeeltelijk onbeantwoord hebben gelaten.

zeggen
Vt- aag

5.4. Resultaten.

De verkregen resultaten worden hieronder in tabelvorm (tabel 5.1.)
gepresenteerd. In de tabel staat horizontaal het type beeld uit.
Dit kan Y (laborant geshift) of Z (computer geshift) zijn, hetgeen
aangeeft dat beelden van type X (origineel) met resp. beelden van
type Y of Z vergeleken zijn. Verticaal in de tabel staat het
nummer van de test uit. Zoals reeds vermeld betroffen de eerste
negen sets de eerste negen vragen op het beoordelingsformulier en
de tiende test de groep vragen 2,3,4,5. Het teken van d"is zo
gecorrigeerd dat een positieve d'een verbetering aangeeft en een
negatieve d" een verslechtering (dit om het interpreteren van de
tabel te vereenvoudigen).

d" typt.~ Z test.

0.000 ~~. 123 1 Hoe vindt u de algemene beeld
kwaliteit?

liJ. 554 2 In welke mate is de wandbegren=lnq
van de vaten beoordeel baar ?

(). 0':;' 8 ~. In wel~(e mate ZIJn wandonregelma
tigheden van de vaten beoordeel
ba.a.r ?

aanwezig?

6 Hoe vindt u het contrastaanbod in
het beeld.

5 In welke mate zijn de ostia van de
vaten beoordeel baar ?

9 I-'Ioeveel 'pi:·:elshift' is er volgens
u toegepêl.st .-;;

van

vragen 2,:':::,4,5.

ruis is er in het beeld

welke mate is het. kaliber
vaten beoordeel baar ?

4 In
de

8 Hoeveel

7 Hoeveel bewegingsartefacten zijn
er in het beeld aanwezig?

1Q) GroE'pstest

liL lZJk'H,) 0. 175

0. 0eJ0 0. 369

(lI. 000 0. 001ZJ

(1. 180 1 .214

IZJ ~)00 0. 000..

vJ. 000 i . :581

0. 028 0"
";o-a;::'i::'
.-,:,~.)._I

ta.beI5 .. :I..

valt af te lezen dat bij de vergelijking van de
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o~iginele beelden met de computer geshifte beelden (kolom
d" type Z) voor de vragen 1. 2, 3, 4. 5. 7 en voor de groep
(2,3,4,5) verbeteringe~ doo~ toepassing"van het computershiften
ontstaan. Bij de vragen 6 en 8 is er geen verandering opgetreden.
Bij vraag 9 blijkt dat de radiologen vinden dat er in de
computergeshifte beelden meer 'pixelshift' is toegepast. Zoals
reeds vermeld, is vraag tien niet volledig beantwoord. De
radiologen hebben hier slechts ingevuld welk van de beelden (type
X, type Y of type Z) doo~ de labo~ant waren geshift. In negen van
de elf gevallen bleek het compute~ geshifte beeld het laborant
geshifte beeld genoemd te worden I I

In kolom d" type Y is af te lezen dat voor de laborant geshifte
beelden in geen van de tests significante veranderingen
aantoonbaar waren. Dit werd verwacht op basis van het feit dat de
laboranten in geen van de elf sets de beelden daadwerkelijk
geshift hadden' I Hieruit kan worden afgeleid dat de beoordeling
consistent is geschied (de beelden waren gelijk hetgeen ook bij de
beoordeling is gebleken).

5.5. Ondervonden problemen.

Bij het beantwoorden van de op het beoordelingsformulier
vragen ontstond er blj de radiologen de nodige weerstand
gestelde vragen. Een aantal van de bezwaren worden
vermeld :

gestelde
tegen de
hieronder

De gestelde vragen gelden niet voor elk onderdeel van het
beeld maar voo~ het gehele beeld (radiologen zijn gewend per
onderdeel, b.v. een bifurcatie, te beoordelen). Daarom
hebben zij de beelden, naar hun zeggen, op slechts een
onderdeel beoordeeld en wel het slechts zichtbare
onderdeel

Aan welke maat
Arteriêle eSA,
Angiografie.

moeten de antwoorden
Intraveneuse DSA

gerelateerd worden,
of Conventionele

Geen absolute schaal opgeven maar een relatieve schaal zodat
een beeld relatief t.o.v. de andere beelden beoordeeld kan
worden (hangt samen met het vorige punt). Hoewel de schaal
inderdaad relatief bedoeld was is dat blijkbaar niet
duidelijk over gekomen.

Vraag tien kan eigenlijk niet beantwoord worden omdat de
doelstellingen van de laborant en van de computer niet
bekend zijn. De doelstellingen zijn echter wel degelijk
bekend schuif masker in image optimaal over elkaar heen.

Gegeven deze bezwaren, zullen, in de klinische evaluatie volgend
op deze pilot-studie, de beoordelingsformulieren veel uitvoeriger
moeten ZlJn. Bovendien zal getracht worden dan een zodanige set
samen te stellen dat zowel normale als pathologische situaties in
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het stimulus ensemble voorkomen. Hierdoor kan een volledige ROe
analyse (lit. 5.2.) voor de klinische evaluatie van automatisch
'pixelshiften' worden bereikt.

In onderstaande figuur (fig. 5.4.) ziet u een voorbeeld van een
subtractiebeeld waarop automatische 'pixelshift' is toegepast. Er
wordt een ROl over de bifurcatie gelegd (links boven). Voor deze
ROl wordt de optimale verschuiving berekend. Na verschuiving wordt
het deelbeeld terug geschreven in het originele subtractie beeld
(rechts boven. 2 maal vergroot). Vervolgens kan een grotere ROl
gedefinieerd worden (links onder). Deze ROl kan over dezelfde
shiftvector verschoven worden (door de grootte van de laatste ROl
zou het opnieuw berekenen van de optimale verschuiving te lang
duren). Het verschoven deelgebied wordt weer in het originele
subtractiebeeld terug geschreven (rechts onder).
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6. Conclusies en aanbevelingen:

Het doel van dit onderzoek was het creéren van een hulpmiddel
waarmee het mogelijk is om automatisch bewegingsartefacten in D8A
beelden (Digitale Subtractie Angiografie) te reduceren. Deze
bewegingsartefacten ontstaan door beweging van de patiént of
beweging van weefsel in de patiént tijdens het maken van een serie
röntgenopnamen. Worden twee beelden uit zo'n serie van elkaar
afgetrokken, zoal·s dat bij de Digitale Subtractie Angiografie
gebeurt. dan ontstaan in het subtractiebeeld storende randen
(bewegingsartefacten). De laborant(e) kan, als remedie daartegen,
de twee beelden t.o.v. elkaar verschuiven. Benevens het feit dat
dit vaak veel tijd vergt, heeft het als nadeel dat alleen gehele
beelden t.o.v. elkaar verschoven kunnen worden en niet slechts
gedeelten daarvan (hetgeen vaak wenselijk blijkt).

Door het schrijven van software waarmee automatisch beelden of
delen van beelden, zo optimaal mogelijk over elkaar heen geschoven
worden (automatische 'pixelshift') , is gepoogd dit probleem op te
lossen. De gebruiker bepaalt hierbij het gebied waar zich de
bewegingsartefacten bevinden. Door de computer wordt vervolgens
berekend in welke richting en over welke afstand de beelden t.o.v.
elkaar verschoven moeten worden. Na het verschuiven van één van de
beelden t.o.v. het andere, wordt voor het gekozen deelgebied een
nieuw subtractiebeeld gemaakt. Dit wordt vervolgens op de juiste
plaats in het oorspronkelijke subtractiebeeld terug geschreven.

Een van de zwaartepunten bij het schrijven van de software was
de keuze van het algoritme waarmee de gelijkheid tussen twee
róntgenbeelden zo betrouwbaar mogelijk bepaald kan worden. De
beelden die door zo'n algoritme vergeleken moeten worden, zijn
vaak In grote delen ongelijk (b.v. doordat in een van de beide
beelden een bloedvat zichtbaar is gemaakt door de inspuiting van
contrastvloeistof). Dit IS wellicht een van de oorzaken van het
feit dat geen van de in de literatuur gevonden algoritme's
optimaal functioneren.

In het kader van dit onderzoek zijn daa~om een tweetal
algoritme's geschreven waa~mee het mogelijk is om tot een optimale
verschuiving te komen, ook als de te vergelijken beelden in een
groot gedeelte ongelijk zijn.

In een klinische evaluatie werd de diagnostische waarde van de
door de computer ge'shifte' subtractiebeelden vergeleken met die
van de originele en de door de laborant(e) ge'shifte' subtractie
beelden. Hierbij kwam naar voren dat het computer'shiften' veelal
een verhoging van de diagnostische waarde tot gevolg had. In meer
dan de helft van de gevallen werd door de beoordelende radiologen
een verbetering van de beeldkwaliteit geconstateerd. Verder bleek
dat door de computer vrijwel altijd minimaal een kwart pixel in x
er") of y-~ichting geschoverl werd»

Deze bevindingen strekken tot de aanbeveling automatische
'pixelshift' toe te voegen aan de normale klinische routine (als
standaard onderdeel van een DSA-onderzoek). Voorwaarde hiervoor is
wel dat de programmatuur geimplementeerd wordt op een snellere
processor dan die waarop op het moment gewerkt wordt. Hierdoor zou
dan teverlS de mogeliJkhej,d c>ntstaan om het gehele subtractiebeeld
op te delen in kleinere deelgebieden en voor elk van die
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deelgebieden de optimale verschuiving te bepalen. De gebruiker
hoeft dan niet langer aan te geven waar zich de bewegings
artefacten bevinden. Dit is een onwikkeling die gaat in de
richting van een zgn. 'rubber sheet matching'. Een andere
interessante mogelijkheid is het toepassen van matched-filtering
(lit. 6.1.). Dit is een filteringstechniek waarbij gebruik gemaakt
wordt van alle in een serie gemaakte róntgenopnamen (i.p.v.
slechts twee) om tot een optimale ruisonderdrukking in het
uiteindelijke subtractiebeeld te komen. Voorwaarde voor het
succesvol toepassen van deze techniek is dat alle beelden precies
over elkaar heen liggen. Aan deze voorwaarde wordt voldaan door
vooraf op alle beelden automatische 'pixelshift' toe te passen.
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