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ABSTRAKT 
 
Pri snímaní obrazových dát pomocou ultrazvuku vieme len málo informácií 

 zobrazovanej scény. Pre porozumenie obsahu obrazu  sa snažíme oddeliť sledované 

objekty záujmu  od pozadia. Získaním informácie týchto objektov sa označuje proces 

nazývaný segmentácia. Táto práca je zameraná na segmentáciu  obrazu ultrazvukových 

sekvencií, s využitím geometrických aktívnych kontúr riešených pomocou metódy 

úrovňových množín. Pre kvalitnejšie zobrazenie sa zaoberáme taktiež predspracovaním 

obrazu. Výsledkom je implementácia jednotlivých segmentačných metód na simulované 

a reálne dáta. 
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ABSTRACT 
 
When we scan image data by ultrasound, we have a little information of displayed 

scene. For understanding content of the image we try to separate the observed objects of 

interest from the background. Obtaining information of these objects is called a process 

called segmentation. This work is focused on the segmentation of ultrasound image 

sequences using geometric active contours solved by the method of level sets. For better 

representation is also dealing with image preprocessing. The result is an implementation 

of segmentation methods on simulated and real data. 
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1 Úvod 
Použitie ultrazvuku v medicínskom prostredí v posledných rokoch znamená prístup 

vzhľadom k jeho účinnosti a pomerne málo nákladným položkám k populárnej a často 

využívanej zobrazovacej metóde v mnohých odvetviach. Jeho účelom je sledovanie 

patologických zmien, kde je diagnosticky overovaný patričnou osobou. V prvom rade je 

vhodné si uvedomiť, čo predstavuje v ultrasonografii tento problém. Vážnosť tejto témy 

naberá fakt, že jediný parameter môže byť použitý pri rozhodnutí o záchrane ľudského života. 

Práve pre tento účel na scénu vstupuje segmentácia ultrazvukových obrazov. Pre diagnostiku 

sa často používajú zobrazovacie systémy rtg., ktorých problém je ich samotné žiarenie. Môže 

vyvolať nádorové onemocnenie, ktorému sa snažíme predísť pri tomto skúmaní. Preto nie je 

častým vyšetrovacím spôsobom. Pri systémoch ultrazvukových sa tomuto problému 

dokážeme vyhnúť, preto  sa radí táto metóda ako neinvazívna. 

Predmetom spracovania a prípadného rozpoznania obrazu je obrazová informácia 

o reálnom svete, kde jej cieľom je porozumenie obsahu obrazu. Na účinnosť samotnej 

segmentácie  vo veľkej miere prispieva vhodné predspracovanie obrazu. Jedná sa o vstupné 

dáta a nevýhodou ultrasonografického zobrazenia je, že je výrazne poznačený artefaktmi. 

Medzi tieto artefakty patria útlm, reverberace (opakované odrazy), zosilnenie alebo 

zoslabenie odrazivosti, zrkadlový artefakt,  akustické tiene, zoslabenie signálu a spekle. 

V poslednej dobe sú tieto problémy utlmené samotným návrhom ultrazvukového prístroja 

v podobe zlepšenia návrhu meničov, použitím vhodných filtrov a v neposlednom rade rukou 

skúseného doktora. Napriek tomu vývoj v tejto oblasti pokračuje neustále smerom dopredu 

v podobe návrhu meničov, priestorovo/časovom rozlíšení, digitálnych systémov, mobilite, 

atď.. Znamená to, že kvalita informácie z ultrazvukových prístrojov sa významne zlepšuje 

a moderné multi-elementové sondy a digitálne spracovanie obrazu výrazne obmedzuje vznik 

všetkých artefaktov. Avšak posledný zmienený artefakt sa odstraňuje len veľmi ťažko 

pomocou vhodne spracovaných filtrov. Výskytom speklí je poznačený každý obraz získaný 

ultrazvukom. 

Segmentáciu obecne ide popísať ako proces delenia  obrazovej domény do častí 

spojených regiónov. Cieľom segmentácie v ultrasonografii je rozčlenenie obrazu do častí, 

ktoré súvisia s predmetami alebo oblasťami záujmu. Analýzou obsahu obrazu sa snažíme 

oddeliť objekty od pozadia a tým buď chystáme obraz pre ďalší krok, alebo redukujeme dáta 

pre zjednodušenia. 

 Táto práca sa zameriava na predspracovanie obrazu, metódy statických  segmentácií 

pomocou prahovania a vrcholná časť predstavuje segmentačné techniky geometrických 

aktívnych kontúr, metódou úrovňových množín level set v troch podobách.  
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2 Fyzikálny princíp ultrazvukového zobrazenia 

2.1 Ultrazvuk ako biofyzikálny činiteľ 

Pod pojmom ultrazvuk rozumieme mechanické kmity o frekvencii vyšších než 20 kHz, čo 

predstavuje horný prah počuteľnosti ľudského ucha. Aplikácie ultrazvuku v biologických a 

lekárskych vedách sú veľmi rôznorodé a len veľmi málo fyzikálnych činiteľov sa v tomto 

zmysle môže s ultrazvukom zrovnávať. Cez všetku zložitosť problematiky je patrná ostrá 

deliaca čiara medzi aplikáciami, ktoré využívajú pasívny ultrazvuk, tj. ultrazvuku, ktorý 

nevyvoláva v prostredí zmeny trvalého charakteru a aplikáciami aktívneho ultrazvuku, ktoré 

vedú prevažne k vážnemu poškodeniu až k deštrukcii či výraznej modifikácii funkcie 

exponovaných objektov. Bádateľské tímy logicky pôsobia v oblasti vývoja diagnostických 

lekárskych metód, ktoré sa preto neustále zdokonaľujú prístrojovo i metodicky. Pre 

diagnostické účely sa výhradne používa oblasť vysokých frekvencií v megahertzovej oblasti. 

Pružným prostredím sa ultrazvukové kmity šíria formou vlnenia, v tekutinách a v mäkkých 

tkanivách ľudského tela pozdĺžnou formou vlnenia, zatiaľ čo v kostiach formou vlnenia 

priečneho. Zdrojom ultrazvukových kmitov pre diagnostické účely sú prevažne elektricky 

budené piezoelektrické meniče. 

V lekárskej ultrazvukovej diagnostike - ultrasonografii - jednoznačne dominujú tzv. 

duplexné zobrazovacie systémy, ktoré spojujú výhody ultrazvukovej tomografie, tj. 

akustického zobrazenia priečneho rezu tkaniva, s dopplerovským meraním parametrov toku 

krvi. Akékoľvek akustické rozhranie (živé aj neživé), je z hľadiska prostredia 

charakterizované niekoľkými parametrami, kde najväčšiu prioritu predstavujú rýchlosť šírenia 

daným prostredím (fázová rýchlosť), akustická impedancia a útlm . Akustická energia 

odrážaná na akustickom rozhraní je funkciou množstva rozdielu akustických impedancií 

tkaniva, ktoré tvoria toto rozhranie. Ultrazvukové signály sa tak stávajú diagnostickou 

informáciou získanou zachytením a spracovaním odrazených signálov od tkaninového 

rozhrania.  Útlm je frekvenčne závislý a priamou úmerou sa podieľa no rozlišovacej 

schopnosti, ale taktiež na absorpciu a tým sa znižuje dosiahnuteľná hĺbka zobrazenia [1]. 

2.2 Typy ultrazvukového zobrazenia 

2.2.1 Zobrazenie v A móde 

Zobrazenie A je najjednoduchším typom ultrazvukového obrazu (viď.obr.1). Jedná sa o 

jednorozmerné zobrazenie založené na amplitúdovej modulácii signálu. Jednotlivé odrazy 

registrované ultrazvukovou sondou sú zobrazené na monitore ako impulzy na časovej osi za 

predpokladu konštantnej rýchlosti šírenia ultrazvuku. Amplitúda impulzov odpovedá intenzite 

odrazených ultrazvukových vĺn. Toto zobrazenie má význam pri sledovaní vzdialenosti 

jednotlivých akustických rozhraní, napr. meraní vzdialenosti optických rozhraní v oku 

a taktiež sa používa v oftalmologii k biometrickým meraniam. 
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Obr. 1: Obraz skúmaného prostredia v A zobrazení 

2.2.2  Zobrazenie v B móde 

Zobrazenie B – statické, jednorozmerné. Tento mód využíva jasovú moduláciu. 

Odrazené ultrazvukové vlny od jednotlivých rozhraní sú zobrazované na monitore ako body 

(pixely) o rôznej hodnote jasu. Poloha týchto bodov odpovedá polohe impedančných 

rozhraní, na ktorých došlo k odrazu. Intenzita odrazených vĺn odpovedá jasu týchto bodov. 

Čím väčšia je intenzita odrazenej vlny, tým jasnejší je zobrazený bod. Štruktúry, ktoré dobre 

odrážajú ultrazvuk sú znázornené najjasnejšie a nazývajú sa echogénne. Anechogénne 

nazývame štruktúry, ktoré ultrazvuk tak neodrážajú a sú znázornené menej jasne. U tohto typu 

vzniká obraz pomerne pomaly (viď. obr. 2b). Týmto spôsobom nie je možné zachytiť 

a posúdiť obrazy pohyblivých štruktúr (srdečné steny, chlopne a pod.). 

Zobrazenie B – dynamického typu, 2D. Založené na vytvorení dvojrozmerného obrazu 

rezu mäkkými tkanivami tela. Jedná sa o rýchly spôsob snímania so širokou stupnicou šedi. 

Rovina rezu je ohradená tvarom ultrazvukového pola, ktoré je dané typom sondy. 

Dvojrozmerné pole je vytvorené buď mechanicky (rotáciou meniča v rovine zobrazenia), 

alebo elektronicky (sonda je tvorená niekoľkými miniatúrnymi meničmi, pričom ich 

usporiadanie a aktivácie určujú výsledné ultrazvukové pole). Obraz 2D sa javí ako obraz celej 

roviny rezu vytvorený na jeden raz (viď. Obr. 2a). Obecne môžeme povedať, že dynamické 

B- zobrazenie tvorí základ ultrazvukovej diagnostiky tým, že poskytuje základné 

morfologické informácie, tj. informácie o odrazivosti jednotlivých tkanivových štruktúr 

vyšetrovanej oblasti. 
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Obr. 2: Zobrazenie B módu. Vľavo dynamické zobrazenie tváre, vpravo statické zobrazenie tkaniva 

2.2.3  Zobrazenie v M móde 

Metóda zobrazenie v M móde je zobrazenie pohybujúcich sa štruktúr a napĺňa potreby 

pre kardiologické vyšetrenie (napr. sledovanie pohybu srdečnej steny alebo chlopní). Cieľom 

tejto metódy je jednorozmerné zobrazenie, t.j. zobrazenie polohy jedného bodu pohybujúcej 

sa štruktúry v závislosti na čase. Nahradením výchyliek časovej základne svietiacimi bodmi je 

možné zaznamenať časový priebeh ich vzájomného pohybu (viď. obr. 3). Zobrazenie je 

jednorozmerné, pretože zmena je sledovaná na priamke danej smerom šírenia ultrazvukovej 

vlny zo sondy. 

 
Obr. 3: Záznam pohybu srdečnej štruktúry v 2D/M obraze 
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2.2.4 Spôsob harmonického zobrazenia 

Medzi ďalší spôsob patriacej k tejto podkapitole patrí tzv. harmonické zobrazenie. 

Aplikuje sa u pacientov, kde oblasť záujmu vyžaduje hlbší prienik. Princíp tohto zobrazenia 

spočíva vo vysielaní ultrazvukového impulzu o frekvencii 0. Prijímač však nezachycuje 

odrazy tejto frekvencie, ale harmonické kmity  s frekvenciou 2 0 (viď. obr. 4a).  Tieto kmity 

vznikajú priamo v tkaninových štruktúrach ako dôsledok nelineárneho šírenia ultrazvukového 

budiaceho impulzu. Tým je zaistený hlbší prienik do tkaniva (nízke frekvencie vysielača) 

a zároveň dobrá rozlišovacia schopnosť (vysoké frekvencie na príjmu). Výsledok je výrazne 

zlepšený pomer signál/šum, zvýšenie kontrastu a priestorového rozlíšenia (viď. obr. 4b,c). 

Obr. 4: a,b,c: Harmonické zobrazenie vľavo princíp, v strede a pravo snímok  prsnej cysty- vysvetlenie v textu. 

2.2.5  Panoramatické zobrazenie 

Ako doplnok ku konvenčnému zobrazeniu patrí panoramatické zobrazenie, ktoré väčšinou  

poskytuje čiastočný pohľad na vyšetrované tkanivo alebo orgán. Umožňuje zobrazenie  v 

kompletnom i väčšom  rozsahu než je rozsah zobrazovacej sondy (obr. 5). Spočíva  v 

postupnom nábere obrazu  jednotlivých častí (manuálny - posun  sondy) a okamžitom 

softwarovom   spojení v jeden obraz obsahujúci kompletnú sledovanú oblasť. 

 
Obr. 5: Panoramatický snímok zárodku v tele matky.
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2.2.6 Zobrazenie SonoCT 

Pri metóde SonoCT (real-time compound imaging) dochádza k striedavému vychyľovaniu 

UZ , čím vzniknú „tomografické“ obrazy z rôznych uhlov pohľadu. Tie sú následne veľmi 

rýchlo zložené do jediného UZ obrazu a my vidíme na obrazovke tento zložený obraz v 

reálnom čase. Význam spočíva v podstatnej redukcii artefaktov (napr. akustických tieňov  za 

kalcifikáciami a pod.). 

2.2.7 Ultrazvuková elastografia 

Metóda ultrazvuková elastografia je založená na kvantifikácii  elasticity vyšetrovaného 

tkaniva a na predpoklade menšej elasticity  malígnych tkanív oproti benígnym. Buď to  je 

použitá metóda manuálnej kompresie  tkaniva sondou (a porovnanie s kľudovým obrazom) 

alebo pomocou  vibrácií produkovaných sondou. Výsledkom  je obraz farebne vyjadrujúci 

elasticitu tkaniva  v danej oblasti. 

2.2.8 Doplerovské zobrazenie 

Významnou súčasťou ultrazvukového vyšetrenia sa stala metóda s využitím 

doplerovského zobrazenia, kde jeho základný princíp spočíva v umožnení detekcii a meraní 

rýchlosti pohybujúcich sa štruktúr. Vychádzajú zo vzťahu zmeny frekvencie. Základné typy 

dopplerovského záznamu patria farebný záznam, spektrálny záznam a power dopler [2]. 

2.2.9 Zobrazenie v 3D 

Moderným zobrazením je 3D zobrazenie (trojrozmerná rekonštrukcia radov 

dvojrozmerných snímkov). Najčastejšie sa takéto obrazy používajú v pôrodníctve, môžu však 

byť použité i napr. v ortopédii. Trojrozmerný obraz vzniká ako počítačová rekonštrukcia z 

radov za sebou ležiacich dvojrozmerných rezov. Aby bolo možné takúto rekonštrukciu 

uskutočniť, je dôležité poznať informácie o umiestnení jednotlivých rezov. Toto zobrazenie 

vyžaduje špeciálny typ sondy. Tá je schopná generovať  trojrozmerné ultrazvukové pole (2D 

zobrazenie je rozvinuté do priestoru). Kvalitný obraz vznikne, pokiaľ sa zobrazovaná 

štruktúra po relatívne dlhú dobu nepohybuje. Výsledný 3D obraz je počítačovo 

rekonštruovaný z jednotlivých 2D rezov (viď obr.6). To sa dá v praxi docieliť niekoľkými 

spôsobmi: 

 použitím zariadenia s riadeným posunom sondy nad sledovanou oblasťou 
 použitím bežnej sondy doplnenej o snímač polohy 
 použitím jednorozmernej rady s uhlovým vychyľovaním 

(manuálnym, mechanickým či elektronickým) 
 použitím dvojrozmernej rady (matice) meničov 
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Prvá metóda je historicky pôvodná, dnes sa príliš nepoužíva. Pomocou dvojrozmernej 

matice meničov sa dá prevádzať snímanie z oblasti záujmu veľmi rýchlo, pokiaľ máme k 

dispozícii dostatočne výkonný počítač, môžeme získavať a zobrazovať dáta v reálnom čase, 

potom hovoríme o real-time 3D sonografii alebo tiež o 4D sonografii. 

 
Obr. 6: 3D obraz plodu v tele matky 

2.2.10 Echokontrastné látky a spôsob aplikácie 

Do popredia sa v  poslednej dobe dostáva ultrazvukové vyšetrenie s použitím 

kontrastných látok. Ide o plynové mikrobubliny (stabilizované fosfolipidy), ktoré  majú  až 

100 milión krát vyššiu odrazivosť ako krv.  Aplikácia je intravenózna a zlepšujú amplitúdu 

signálu, pomer signál / šum  a echogenitu prúdiacej krvi. Jednou z podmienok je, aby ich 

veľkosť umožnila priechod pľúcnymi kapilármi a boli dostatočne stabilné v krvnom obehu. 

Látka je z tela postupne eliminovaná pľúcami. Vplyvom ultrazvuku ktorý generuje akustické 

vlny zložené z nižších a vyšších frekvencií sa pri zrážke tejto vlny s mikrobublinou dôjde 

striedavo k jej kompresii či k následnej expanzii. Keďže expanzia je oveľa väčšia ako 

kompresia, kde polomer bubliny sa zväčší niekoľkokrát, dôsledkom je asimetrická nelineárna 

oscilácia bublín produkujúca vyššie harmonické frekvencie (s dopadajúcim ultrazvukovým 

vlnením mikrobubliny rezonujú a tým zvyšujú intenzitu odrazu). Podmienkou  použitia 

kontrastných látok sú prístroje vybavené metódou Pulse inversion či Power modulation (viď 

obr.7). Slúžia k ich detekcii, keďže sú senzitívne na veľmi malé odrazy od mikrobublín, 

zobrazujúce bez ich deštrukcie v reálnom čase pri veľmi nízkych akustických výkonoch. 

Chovanie týchto látok v organizme závisí na energii ultrazvukového impulzu, ktorá sa určuje 

hodnotou mechanického indexu (MI).  Pri technike s  1  v neskoršej fáze vedie 

k deštrukcii bublín prezentovanej v B- obraze a farebnom doplerovskom obraze. Použitie je 

u kontrastných látok s rýchlo rozpustnými látkami. Pre zobrazenie s   1  je založené na 

rezonancii bublín a umožňuje dynamické zobrazenie so zámerom spresniť diagnostiku 

predovšetkým u ložiskových lézií. 
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Obr. 7: Porovnanie konvenčného a miktobublinového kontrastu vaskulárnej komplikácie po transplantácii 

pečene 
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3 Predspracovanie obrazu 

3.1 Snímanie a digitalizácia obrazu 

Predmetom spracovania a prípadného rozpoznania obrazu je obrazová informácia 

o reálnom svete, kde jej cieľom je porozumenie obsahu obrazu. Tento postup spracovania 

a rozpoznania reálneho sveta môžeme rozdeliť do niekoľko krokov (viď obr. 8). Prvým 

krokom spracovania obrazu je snímanie a digitalizácia obrazu. 

Obr. 8: Bloky uzv zobrazenia 

3.1.1 Vyšetrovacie sondy 

Ultrazvukový diagnostický prístroj slúži k vytvoreniu tomografických obrazov 

vyšetrovaného tkaniva na základe rôznej odrazivosti jednotlivých tkanivových štruktúr. Patrí 

medzi sofistikované zobrazenie, kde na základe odrazu signálu vzniká informácia o hĺbke 

odrazu a analýza odrazeného signálu poskytuje informáciu o odrazivosti danej štruktúry. 

Snímač predstavuje vyšetrovaciu sondu, kde ich zdrojom je polykrištalický uzv menič na 

podklade piezoelektrického efektu pomocou vysokofrekvenčného napätia, kde dôjde 

k rozkmitaniu na požadovanú frekvenciu.  

Jednotlivé sondy dnes obsahujú veľké množstvo ultrazvukových meničov a rozdeľujeme 

ich podľa geometrického tvaru(viď obr. 9). U sektorovej sondy je výhoda zobrazenia celého 

akustického rezu vyšetrovanej oblasti z pomerne malej vstupnej plochy (obr. 9a). Lineárne 

sondy sú tvorené veľkým počtom malých meničov usporiadaných v súvislej rade. Jedná sa 

o pravouhlé zobrazenia  a obraz má tvar obdĺžnika (viď obr. 9b). Ich využitie predstavujú 

povrchy orgánov a vyšetrovanie ciev v kombinácii s dopplerovským modulom. Kombinácia 

oboch typov predstavuje sondy konvexné (viď obr. 9c), kde uzv lúč je postupne vychyľovaný 

buď mechanicky alebo elektronicky a má tvar sektorového záberu. 
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Obr. 9: a,b,c: Zobrazovacie tvary uzv sond 

Novinkou s výsledkom najdokonalejšieho obrazu patria tzv. maticové sondy. Veľký počet 

uzv meničov vysiela širokopásmový signál, kde vysielacích meničov je minimálne o polovicu 

menej ako meničov prijímacích. Tým získame podstatne lepší obraz za cenu ich hodnoty 

a veľkého počtu káblov.  

Vyššie uvedené sondy patria medzi neinvazívny spôsob zobrazenia. U invazívneho 

spôsobu zaraďujeme sondy transvaginálne (využite v gynekológii a asistovanej reprodukcii), 

transesofageálne (vyšetrenie srdca), transrektálne (vyšetrenie prostaty), peroperačné a 

laproskopické (operačné zákroky). 

3.1.2 Digitálne spracovanie obrazu 

V prvotných fázach vývoja uzv diagnostických metód boli jednotlivé odrazy od 

tkanivových štruktúr spracovávané pomocou spojitého (analógového) signálu, ktorý bol v 

elektrostatickom meniči na základe odrazov premenený na signál elektrický a ten bol ďalej 

spracovávaný a zobrazený (viď. obr.10). S vývojom počítačovej technológie vznikli 

novodobé ultrasonografy, kde analógovú časť tvorí len detekčný systém. Ten zabezpečí 

pomocou elektricky budeného piezoelektrického meniča zachytenie jeho odrazov a premení 

ho v elektrický signál. Ďalej zohrá hlavnú úlohu analógovo digitálny prevodník(A/D), ktorý 

prevedie elektrický signál do diskrétnej (číslicovej) podoby. Digitálna podoba má nesmierne 

výhody, ako je kvalitnejší záznam, prenos, úprava obrazu, a optimálne naprogramovanie 

podmienok pre jednotlivé vyšetrenia. 
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Obr. 10: Digitálne spracovanie signálu zo sondy 

3.1.3 Formulácia obrazových dát 

Pod pojmom digitálny obraz si predstavujeme maticu obsahujúcich určitých hodnôt. 

Rovinný (2D) obraz zastupuje dvojrozmerná matica a jednotlivé body nazývame pixely. 

Priestorový (3D)  je reprezentovaný trojrozmernou maticou a jednotlivé body sú označované 

ako voxely. Hodnoty, ktoré jednotlivé body matice dosahujú, môžeme rozdeliť obrazové dáta 

do troch skupín: 

Šedotónový obraz: Využíva jeden kanál  a hodnoty v danom bode obrazu zahrňujú 

celočíselný interval 0, 2   1 , kde  označuje počet kódovaných bitov. Nazývame  ju aj 

stupňom šedi a v 8- bitovej reprezentácii je intenzita jednotlivých bodov matice v intervale 

0, 255 . Hodnota intenzity 0 reprezentuje farbu čiernu a intenzita 255 farbu bielu. Ostatné 

hodnoty intenzít určujú stupeň šedi medzi týmito dvomi krajnými farbami. 

Binárny obraz: Vychádza zo šedotónového obrazu s rozdielom, kde   1. 

Jednotlivé body obrazu sú reprezentované hodnotou buď 0 alebo 1, kde 0 intezita 

predstavuje čiernu farbu a intenzita s hodnotu 1 farbu bielu. 

Farebný obraz: Pri tomto zobrazení je obraz tvorený troma farebnými kanálmi (červený, 

modrý a zelený), označovaný taktiež ako RGB. Každá hodnota v danom bode obrazu je 

určená hodnotou z trojice intenzít jednotlivých kanálov. 
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3.2 Artefakty v ultrasonografii 

Samotná segmentácia je pomerne zložitý proces. Jej náročnosť nesúvisí iba s charakterom 

a  vlastnosťami objektov v obraze. Do značnej mieri úspešnú segmentáciu ovplyvňujú 

vstupné dáta. V tejto podkapitole si ukážeme, s čím všetkým je pri získavaní obrazu potrebné 

počítať, pretože jednotlivé artefakty nám môžu samotnú segmentáciu úplne znemožniť. 

Ultrazvukový obraz je silne ovplyvnený kvalitou dát, charakteristickými artefaktami, 

ktoré robia segmentáciu komplikovanú. Príčiny artefaktov spočívajú v technickom riešení uzv 

prístrojov ako sú vyšetrovacie sondy, interakcie uzv signálu s vyšetrovaným tkanivom a aj 

v úroveň skúseností a znalostí vyšetrujúceho. 

Medzi tieto artefakty patrí útlm, reverberácia (opakované odrazy), zosílenie, alebo 

zoslabenie odrazivosti, zrkadlový artefakt,  akustické tiene, zoslabenie signálu a spekle 

(speckle). Kvôli smerovej závislosti akvizície môže byť výsledný obraz poznačený v podobe 

chýbajúcich okrajov a faktom je, že kontrast v sledovanej oblasti záujmu je často malý. 

Napriek tomu vývoj v tejto oblasti pokračuje neustále smerom dopredu v podobe návrhu 

meničov, priestorovo/časovom rozlíšení, digitálnych systémov, mobilite, atď.. Znamená to, že 

kvalita informácie z ultrazvukových prístrojov sa významne zlepšuje a moderné multi-

elementové sondy a digitálne spracovanie obrazu výrazne obmedzuje vznik všetkých 

artefaktov [3].  

Ultrazvuk sa týmto stal významným faktorom nielen v tradičnej oblasti aplikácie, čím je 

diagnóza (a CAD), ale taktiež sa objavuje pri obrazovo riadených zákrokoch a terapii.  Zatiaľ 

čo v prípade iných oblastí medicínskych zobrazení ako je röntgenovo žiarenie (X-ray), 

počítačová tomografia (CT), magnetická rezonancia (MRI) aplikácia metód všeobecného 

spracovania obrazu  nám postačuje, v prípade ultrazvukových dát sa jedná o aplikácie metód, 

ktoré prispôsobujú svoj zobrazovací fyzikálny model určitým smerom, čím sa preukazujú ako 

významné. Zameriame sa na techniky natívne (konvenčné) - obrazy ultrazvukových módov 

a nie segmentácie rádio-frekvenčného (RF) signálu nie však dopplerovských obrazov. 

V klinických aplikáciách sa ultrasonografia pri vyšetrení používa v mnohých odvetviach 

rozličného charakteru. Preto pri segmentácii rozličných aplikácii s rôznorodými oblasťami 

záujmu nie je možné zahrnúť segmentačnú techniku, ktorá by platila obecne [4]–[6]. Samotná 

segmentácia si vplyvom artefaktov  z výstupného obrazu ultrazvuku vyžaduje spracovanie 

obrazu, pri ktorých dosiahneme potlačenie týchto artefaktov [7]. 

Kvôli relatívne nízkej kvalite klinických ultrazvukových obrazov, dobrá ultrazvukovo 

obrazová segmentačná metóda sa potrebuje vysporiadať so všetkými  apriornými  

špecifickými úlohami obmedzenia. Metódy môžu byť široko definované na základe okolností, 

z ktorých jednotlivé obmedzenia sa môžu vyskytovať vo fyzikálnom zobrazení ( spomínané 

artefakty), v anatomickom tvare alebo dočasnom obmedzení čím je napr. perfúzny model 

(kontrastný obrazový činiteľ). Čo sa týka fyzikálnej podstaty uzv a jeho šírenia, artefakty sa 
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korigujú obtiažne. Ich odstránenie a možnosti korekcie závisí na ich pôvode. Odrazové 

artefakty môžu byť korigované správnym nastavením a úpravou akustického výkonu. 

Artefakty spôsobené odrazmi a lomami väčšinou zmiznú pri zobrazení rovnakej oblasti pod 

iným uhlom alebo inej polohe sondy. Avšak odstránenie šumu typu spekle sa darí odstrániť 

len obtiažne pomocou navrhnutých filtrov. 

3.2.1 Artefakt typu spekle 

Ultrazvukový obraz je významne poznačený charakteristickým zrnitým vzhľadom 

nazývaným spekle. Je neodmysliteľne existenčný v koherenčnom obraze, pri ultrazvukovom 

zobrazení. Analýza tohto signálovo-závislého účinku bola hlavným predmetom skúmania 

v spoločnosti rovnako ako optický laser a radarové zobrazenie. Zloženiu objavujúcich sa 

pozorovaných speklí neodpovedá pozadiu tkaninovej štruktúry. Lokálny jas vzoru speklí 

odrážajú lokálnu echogenitu v pozadí rozptylov.  

Tým sa stáva nežiaduci  a vidíme ho ako šum, alebo ako signál nesúci informáciu 

pozorovaného tkaniva. Z pohľadu segmentácie sa ho snažíme odstrániť alebo použiť ako 

informáciu pri potlačení. Ultrazvukové obrazy, ktoré sú degradované týmto vnútorným 

artefaktom predstavujú sa  ako dôsledok konštrukcie a poškodením koherentnej sumácie 

ultrazvukových ozvien. Bolo vyvinutých niekoľko metód na potlačenie tohto šumu. Podľa 

okamihu na zredukovaniu tohto artefaktu môžeme použiť dva spôsoby. Zlučovaním alebo 

postupným spracovaním dát. Zlučovací postup obsahuje metódy,  v ktorých dáta získavame 

postupným modifikovaním obrázkov z rovnakej oblasti a skombinujeme ich do jedného 

obrazu. Metóda s postupným spracovaním zahrňuje mnoho odlišných filtračných spôsobov 

zrealizované v B-móde. Rozdeľujú sa do dvoch tried: (i) metóda, ktoré sa používajú priamo v 

originálnych obrazoch a (ii) metódy používan vo vlnkovej doméne. 

V posledných rokoch sa zameriavame na filtračnú metódu s postupným formovaním 

priamo v originálnych obrazoch. Prístupy v tejto kategórii zahrňujú mnoho stabilných 

prispôsobovateľných filtrov ako L2 stredný filter, adaptívny redukovaný filter (ASR) 

adaptívne váhovaný  mediánový filter (AVMF), nelineárne šírenie, MAP odhad  a tak ďalej. 

Adaptívny filter je populárny pre redukciu spekle. Vyberá veľkosť oblasti filtru, náležite 

odhaduje homogenitu pre vytvorenú oblasť. Homogénne oblasti sa spracovávajú pomocou 

aritmetického priemeru. Hrany pixlov sa filtrujú mediánovým nelineárnym filtrom. V terajšej 

dobe zníženie rozmazania v dohodnutom váhovaní interpolujeme navrhovanou zlepšujúcou 

metódou nazývanou ako štvorcová vzdialenosť váhy (SDW). Využíva štvorcovú inverznú 

vzdialenosť ako váhu pre každý pixel. Adaptívny algoritmus založený na SDW interpolácii 

pre obsah rekonštrukcie 3D pre potlačenie uzv obrazoch je uvedený v [7]. Asimetricky 

pridaný filter je v podstate definovaný okolitým rozložením  obdĺžnikov do krivky segmentov 

variabilne orientovaných. Váhový súčet priemerovaním pozdĺž každého priloženia sa používa 

pri vytvorení filtrovaných obrazoch. 
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Jeden z hlavných problémov kde pracujeme so zobrazovacími obrazmi hľadajúc 

odstránenie spekle hodnotíme výkon. Kvalitu rekonštruovaných obrazov  meriame tradičným 

skreslením ako MSE (stredná kvadratická chyba), PSNR (obrysový pomer signálu k šume ) a 

korelačné indexi  medzi originálom a rekonštruovaným obrazom. Ohodnotená efektivita 

zníženia spekle v ultrazvukových obrazoch pre každý obraz sa štatisticky odhaduje troma 

obrazovými parametrami: pomer kontrastu k šumu (CNR), pomer poruchy signálu k šumu 

(LSNR) a pomer signálu k šumu (SNR). Parameter SNR vyhodnocuje zlepšenia vo vyhladení, 

ako pozorovanie obrazovej homogenity. V najznámejších vlnkových profiloch pre uzv 

odšumenie: DWT a vlnkové pakety je metóda založená  podľa štatistickej významnosti 

účinnosti konkrétnych vĺn. Výsledky sú porovnávané s nelineárnym adaptívnym filtrom pri 

potlačení šumu. Obrysový pomer signálu k šumu (PSNR) a normalizovaná stredná 

kvadratická chyba (NMSE)  hodnotia dôsledky diskrétnych vlnkových metód. Táto kapitola 

preskúmava dobre známe metódy použité pri vyhladzovaní alebo potlačení spekle šumu v uzv 

obraze. Porovnávanie metód je založené na meraniach a poukazuje na ich výhody a akým 

spôsobom môžu prispieť [8]. 

3.2.2  Šum Spekle a niektoré dobre známe filtre 

Poznáme rôzne typy šumu v číslicovom zobrazení ako napríklad: impulzívny a náhodný 

šum, Gaussiánov šum, frekvenčný šum a multiplikativný šum. Impulzívny šum sa môže javiť, 

kedy snímač sníma obraz saturovane a hodnota pixlu ukazuje vyššiu hodnotu, respektíve 

pokiaľ signál nespracuje, hodnota pixlu je nízka. V tomto prípade hodnoty pixlov obrazu 

nadobúdajú príliš nízke, alebo príliš vysoké hodnoty. Na druhej strane Gaussianov šum 

ukazuje malé výchylky v obraze ako napríklad rozdielny snímací zisk, kvantovacie chyby 

v digitalizácii atď. Na prvý pohľad zdá sa byť zašumený obraz totožný ako originálny, no je 

v tom veľký rozdiel. Frekvenčný šum je charakterizovaný rušením  signálov, ktoré sa 

pripájajú k obrazu na určitej frekvencii. Napokon multiplikatívny šum je výsledok násobenia 

2 signálov. Vo všetkých prípadoch šum vždy naznačuje náhly prelom v obrazových hladinách 

intenzity a tak sa považuje za prvok vo vysoko frekvenčných obrazoch. V ultrazvukových 

obrazoch sa však vysporiadávame so šumom spomínaného typu spekle. Obrazy s týmto 

druhom šumu zobrazujú zrnitý model kvôli rozptylu elektromagnetických vĺn spôsobené 

snímačom. Odrazené vlny na nerovnom zložení majú dopad na zmienené zloženie, vytvorí 

rušenie ktoré spôsobí  šum v zaznamenanom obraze. Tento šum je veľmi škodlivý, pretože 

obmedzuje detekcie snímanej scény obzvlášť v nízko kontrastných obrazoch. Aby bolo 

možné zdokonaliť odšumovacie metódy, je dôležité mať presný a spoľahlivý model. To nie je 

jednoduchá úloha, avšak nasledujúci model je považovaný ako vhodný pre obrazy so spekle 

šumom. 

 ,  , . μ , μ ,  (1) 
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V predošlom vzorci  ,  je reálny šumový obraz, ,   predstavuje neznámy 

narušený obraz, ktorého sa snažíme docieliť, μ  ,   a  μ  ,  sú multiplikatívne a 

aditívné  funkcie šumu[8]. 

3.3 Typy filtrov 

Mediánový filter. Jedná sa o nelineárny filter aplikovaný na obrazovo geometrickej 

doméne. Hodnota tohto filtru v potlačení impulzívneho šumu nám je už dlho známa. Táto 

filtrácia je často účinná pri potlačení spekle. Používa strednú veľkosť o vhodných rozmeroch 

tvarovej oblasti _   v okolí pixlu  ,  následnej výstupnej hodnoty pixlu. Odtiaľ eliminuje 

akékoľvek impulzívne artefakty s oblasťou (v pixle) menšou než polovica rozsahovej veľkosti 

||  || [8]. 

Adaptívne váhovaný mediánový filtrer. Adaptívne váhovaný mediánový filtrer 

(AWMF) je vylepšený mediánovy filter. Predstavuje koncept váhovania koeficientov pixlu 

v okne. Koeficienty ovplyvňujú každý pixel takým spôsobom, že jeho hodnota sa zobrazuje 

tak, akú ukazuje medián hodnotu. Keď sú hodnoty rovnaké, tak sa medián chová rovnako ako 

klasický mediánový filter. Hoci váhy nie sú rovnaké a znižujú sa od stredu okna k vonkajším 

hodnotám, podrobnosti a krajné hodnoty budú menej zmenené. Zároveň menej sa týmto 

spôsobom eliminuje. Preto vybraná váha znamená kompromis medzi šumovým potlačením 

a zachovaním obrazu. Keď toto zoberieme do úvahy, algoritmus sa prispôsobuje obrazovým 

hodnotám v oblasti vo vnútri okna pre každý krok zobrazenia obrazu. Charakteristiky sú 

určené miestnymi štatistickými hodnotami[8].  

Fourierova filtrácia. Fourierová filtrácia je prirodzená, založená na vlastnostiach 

Fourierovej transformácie. V medicínskych obrazoch je naším cieľom nájsť filter alebo 

filtračnú funkciu ktorá minimalizuje Fourierovou transformáciou vysoko frekvenčné zložky. 

Ako náhle máme toto splnené výstupný obraz získame inverznou Fourierovou 

transformáciou. Vezmeme do úvahy 2 druhy filtrov. Jeden je známi ako ideálny filter a druhý 

ako Butterworth[8]. 

Vlnková transformácia. V tejto filtrácii taktiež získavame vstupný signál  frekvenčne 

vyjadrený. S vlnkovou  transformáciou sa pokúsime vyjadriť funkciu vo vzťahu malých vĺn, 

preto dostala meno vlnková. Používa sa zobrazenie, ktoré sa uskutočňuje bez realizácie  

mnoho komplexnej premeny. Obsahuje proces, ktorý eliminuje určité frekvencie aby vyrušilo 

akýkoľvek existujúci šum. Keďže vieme že obraz je rozložený HH,LH a HL,obrazy obsahujú 

väčšinou v obrazových vysokých frekvenciach šum, môžeme teda eliminovať šum 

odstránením týchto frekvencií. To však neznamená, že všetok šum vyskytujúci sa v obraze je 

vyrušený. Niektoré detaily v obraze môžu byť stratené [8]. 
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3.3.1 Metriky pre výpočet šumu spekle 

Metódy na potlačenie šumu môžu byť porovnané jedným z dvoch spôsobov. V prvom sú 

odlišné algoritmy umiestnené do súboru ultrazvukových obrazov za účelom získania 

odpovedajúceho nezvlneného obrazu. V tomto prípade odkedy máme narušený obraz 

a skutočný bezšumový obraz neexistuje, bežné metódy nemôžu byť použité k určeniu kvality 

získanej filtráciou. Pokúšame sa preto  dať subjektívny vizuálny odhad algoritmického 

výsledku na vstupný obraz. Ďalší spôsob porovnania odlišných metód spočíva vo vytvorení 

umelého obrazu, braného ako bezšumový obraz a potom použijeme už známy šumový model 

aby sme narušili tento obraz. Preto nezvlnené metódy môžu byť porovnávané použitím 

číselnej metriky vzatou bezšumovým obrazom ako obraz.  Vytvorený šum simuluje speckle 

šum, aproximujúco naznačené na obr. 11b. Tieto typy šumu môžu byť simulované použitím 

nasledujúceho vzorca: 

 , , , . , (2) 

kde g(x, y) je originálny narušený obraz a  f (x,y) je šumom  narušený obraz,  zatiaľ čo n je 

Gaussovo rozdelená premenná veličina obsahujúca nulu alebo 1. Pokiaľ ide o náhodný šum, 

spôsobom ako ho vytvoriť je jednoducho pridanie každému pixlu stanovenú náhodnú hodnotu 

zavedenú medzi dve hrany, nižšiu a vyššiu. Nižšia hrana je zvyčajne záporná, vyššia kladná. 

Vačšinou sú symetrické príbuzné nule. Metriky využívajú umelé obrazy a stali sa dobre 

známe ako MSE (Stredná kvadratická chyba),SNR (pomer signálu k šumu), PSNR (obrys 

pomeru signálu ku šumu), ale taktiež takzvaný činiteľ prenosu beta (β), metricky navrhovaný. 

MSE,SNR a MSNR metriky sú definované v nasledujúcom výraze: 

  1
1
·

, , , (3) 

  10

1
· ∑ ∑ ,

, (4) 

10.
255

. (5) 

V týchto vyjadreniach,  je originálny obraz a  odhad originálneho obrazu získaný od 

zašumeného obrazu. Obrázové veľkosti sú M · N. Beta metrika je definovaná ako: 

           
∑ ∑ ∆ , ∆ · ∆ , ∆

∑ ∑ ∆ , ∆ · ∆ , ∆

,     (6) 

Kde ∆ operátor  znamená použitie filtru hornej priepusti obrazu. Vykoná filtráciu, 

Laplacian operátoru, ktorý je používaný v jeho 3x3 rozložení. ∆  je stredná hodnota obrazu. 
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MSE metrika  sa indikuje ako rozdielne obrazy ktoré sa porovnávajú. Preto nižšia jeho 

hodnota je odhadovaný obraz originálneho obrazu  a má za následok zlepšenie výkonu 

algoritmu, ktorý sa použil na získanie odhadu. Avšak SNR a PSNR metriky ukazujú vzťah 

medzi skutočným obrazom a odhadovanou chybou. Tu, najvyššia hodnota indikuje zlepšenie. 

Činiteľ prenosu beta sa používa na hodnotenie zachovania hrán v odhadovaných obrazoch. V 

tomto prípade, zvýšenie tohto parametru taktiež indikuje lepšie výkonové kvality [8]. 

Pre názornosť si ukážeme na umelo vytvorenom obrázku (viď obr. 11) metriky PSNR 

a MSE za použitia mediánového filtru o rôznej veľkosti okna. Obrázok predstavuje objekty 

s rozdielnymi hodnotami jasu pozadia a popredia. Pridáme originálnemu obrazu patričnú 

hodnotu šumu typu spekle (viď obr. 11b). Metricky vypočítané hodnoty pomocou programu 

matlab sú znázornené v tabuľke. Aplikujeme mediánový filter s rozdielnymi veľkosťami okna 

a váhovaný mediánový filter(viď obr. 11c). 

Výsledné metriky spočívajú v rozdiele originálneho obrazu oproti obrazu s pridaným 

typom šumu. Z výsledkov je patrné zlepšenie kvality obrazu so zvyšovaním sa okna, avšak 

z obrázku je taktiež vidieť, že jeho nárast znamená stratu ostrosti hrán( činiteľ ), čo vedie ku 

komprosmisu výberu okna. 

Nasledujúca tabuľka uvádza prehľad hodnôt MSE a PSNR metrík za použitia 

mediánového filtru 

Veľkosť okna mediánového filtru MSE PSNR 

Zašumený obraz 1570 16,20 

Med. filter s veľkosťou okna 3x3 465,69 21,48 

Váhovaný  med. filter s veľkosťou okna 3x3 460,11 21,51 

Med. filter s veľkosťou okna 6x6 199,8 25,16 

Med. filter s veľkosťou okna 9x9 105,66 27,93 

Med. filter s veľkosťou okna 11x11 99,25 28,32 
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Obr. 11: Simulovaný obraz filtrovaný jednotlivýmy maskami mediánového filtru. (a) originálny obraz, (b) 

pridaná hodnota  spekle šumu originálnemu obrazu, (c) filtrovaný maskou 3x3, (d) filtrovaný maskou 6x6, (e) 

filtrovaný maskou 9x9, (F) filtrovanýmaskou 11x11 
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4 Segmentačné metódy a ich využitie v ultrasonografii 
Segmentáciu obecne ide popísať ako proces delenia  obrazovej domény do častí spojených 

regiónov. Cieľom segmentácie v ultrasonografii je rozčlenenie obrazu do častí, ktoré súvisia 

s predmetami alebo oblasťami záujmu. Analýzou obsahu obrazu sa snažíme oddeliť objekty 

od pozadia a tým buď chystáme obraz pre ďalší krok, alebo redukujeme dáta pre 

zjednodušenia. Výsledok segmentácie záleží na zložitosti scény, na použitej metóde, ktorá sa 

musí vysporiadať s problémami  ako sú artefakty viď. kap. 3.1, nejednoznačnosť obrazových 

dát. Preto taktiež neexistuje univerzálna metóda, ktorá by platila obecne pre každú oblasť 

analýzy obecne. My sa budeme zaoberať iba segmentáciou šedotónových obrazov. Metódy 

pre segmentáciu farebného obrazu sú popísané v [9]. 

4.1 Histogramy v ultrasonografii 

Histogram (stĺpcový diagram) poskytuje globálnu informáciu o obraze. Používame ho pri 

nastavení  podmienok pre snímanie a digitalizáciu, pri zmene jasovej stupnici alebo pre 

segmentáciu obrazu na objekty a jeho okolia (viď. obr 12). V ulstrasonografii sa využíva 

najčastejšie pri objektívnom porovnávaní  odrazivosti niekoľko zvolených oblastí daného 

akustického rezu vyšetrovaného tkaniva.  

Pojem histogram si môžeme predstaviť vektor absolútnych četností bodov príslušného 

jasu v obrázku, ktorý môžeme zapísať ako: 

, ,
,

 (7) 

,
1, ,
0, ,

, (8) 

kde  je vektor s počtom zložiek rovným počtu jasových úrovní . Chápeme ho ako 

odhad hustoty pravdepodobnosti rozdelenia jasu v obraze. Poskytuje základnú informáciu 

o úrovni jasu v obrázku. Metódy spracovania histogramu môžu viesť k zlepšeniu kvality 

obrazu [10]. 
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Obr. 12 Ukážka histogramu 2D uzv-ového obrazu diastoly srdca po vstreknutí kontrastnej látky. 

(a) Predstavuje obraz, (b) Histogram obrazu 

4.2 Ekvalizácia histogramu 

Jednou z metód úpravy histogramu je jeho ekvalizácia.  Môžeme ho zaradiť ako 

predspracovanie obrazu, pokiaľ chceme dosiahnuť  zreteľnejšie znázornenie jeho štruktúr. 

Výhodou je, že táto operácia je pomerne jednoduchá, výpočet nie je náročný a súčasne je 

 invertibilná. Nevýhodou je, že môže zvýšiť  šumovú zložku v pozadí a tým sa zníži užitočný 

signál. Implementáciu ekvalizácie znázorňujeme nasledovne: 

Máme obrázok na stupnici šedi a  je počet výskytu úrovne šedi . pravdepodobnosť 

výskytu úrovne šedi je 

, 0, … , 1, (9) 

kde  je celkový počet rôznych úrovní šedi v obrazu,  celkový počet bodov v obraze. 

Potom  p vlastne stĺpový diagram normalizovaný v intervale 0,1 . 

Definujme  ako kumulatívnu distributívnu funkciu odpovedajúcu p: 

. (10) 

Ďalej definujeme tranformáciu hodnôt pixelov vo forme   tak, aby distribuovaná 

funkcia  bola vo svojom obore hodnôt linearizovaná. Táto transformácia je definovaná: 

. (11) 
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Vieme, že  mapuje úrone šedi v intervale 0,1 . Aby sme vrátili hodnoty do jej pôvodnej 

oblasti, musíme na výsledok aplikovať nasledujúcu jednoduchú transformáciu: 

·  (12) 

Táto predstava znázorňuje popísanie vyrovnanie histogramu na obraze v stupniach šedi. 

Na obrázku 13 vidieť uzv obraz spoločne s rozložením stupňa šedi v histograme (a), následná 

ekvalizácia pomocou logaritmu(b) a ekvalizácia pomocou funkcie power (c).Viacej o tejto 

problematike [8]. 

Obr. 13: Ukážka ekvalizácie 2D uzv-ového obrazu diastoly srdca po vstreknutí kontrastnej látky . 

(a) Predstavuje obraz v 2D. (b) Ekvalizácia logaitmickej funkcie. (c) Ekvalizácia pomocou  funkcie power. 

4.3 Segmentácia prahovaním (tresholding) 

Segmentácia pomocou prahovania sa radí ako najstaršia segmentácia obrazu na objekty.  

Je výpočtovo nenáročná a tým sa stáva jednou z najrýchlejších segmentačných metód. 

V ultrasonografii sa väčšinou nevyskytujú samostatne, ale stáva sa súčasťou 

sofistikovanejších metód [7]. 

Vychádzame z myšlienky, že každý pixel má určitú hodnotu intenzity s predpokladom, že 

hľadané objekty majú rozdielnu hodnotu  intinzity od pozadia. Definujeme prah, kde dôjde 

k transformácii vstupného obrazu f na výstupný obraz . Každý pixel  s vyššou hodnotou, než 

je stanovený prah nadobúda hodnotu rovné 1, v opačnou prípade nadobúda hodnotu 0. Z časti 

3.1.2 je zrejmé, že sa jedná o binárny obraz, z ktorého prahovanie obecne  popisujeme: 

,
1, ,
0,

, (13) 
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kde  je vstupný šedotónový obraz a  je výsledný binárny obraz tejto transformácie, 

popredie získava kladných hodnôt inak sa jedná o pozadie. Výslednú podobu obrazu určuje 

zvolený prah intenzity . Vektor  značí pozíciu daného bodu v 2D. 

Na priebeh histogramu obrazu sa môžeme pozrieť z hľadiska clasteru. Clastery sa formujú 

v histograme, kde jeden z nich predstavuje popredie druhý pozadie. Ich zlúčením dostávame 

celkový vývoj histogramu. Pokiaľ sa clastery vzájomne neprekrývajú a sú od seba dostatočne 

vzdialené , zvolenie prahu zvolíme z lokálnych miním priebehu histogramu. No v praxi 

dochádza k ich vzájomnemu prekrytiu. V tomto prípade sa ideálny prah nachádza v bode, kde 

sa pretínajú. Ako vidieť na obrázku (obr. 11) prienik clasterov sa nenachádza v ich lokálnych 

minímách. To má za následok výskyt šumovej zložky v obraze a tým sa stáva zvolenie 

optimálneho prahu obtiažnejšie. 

 
Obr. 14: Ukážka clasterov dvoch prostredí 

4.3.1 Spôsoby prahovania a jeho určovania prahu. 

Spôsobov akým sa prahovanie využíva je niekoľko.  Správna voľba prahu je zásadná pre 

požadovaný výsledok. Môžeme ho určiť pokusne, alebo z metód automatického určovania 

prahu. Medzi najznámejšie patrí  globálne prahovanie, kde pre celý obraz je určený rovnaký 

prah. Avšak tým sa dostávame k nerovnomernosti intenzity.  Preto je najvhodnejšie odstrániť  

tento nedostatok vhodným predspracovaním obrazu. 

Prah sa taktiež určuje aj poloprahovaním, kde sa jedná o obyčajné prahovanie  

s rozdielom, kde sa pixlom majúcu vyššiu alebo rovnú hodnotu ako prax T nepriradzuje  

manuálne nastavená hodnota, ale ponecháva si svoju vlastnú intenzitu šedi. 

 (14) 

Percentuálne prahovanie môžeme zaradiť ako globálne prahovanie. Prahom nie je 

úroveň šedi, ale percentuálny výskyt bodov v obraze, ktoré sú buď rovné, nižšie, prípadne 
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vyššie vhodne zvolenému prahu. Toto prahovanie sa využíva za predpokladu, že vieme 

priemerné pokrytie určitej oblasti. 

Medzi lokálne prahovanie patrí adaptívne prahovanie, kde dochádza k rozdeleniu obrazu 

na oblasti najčastejšie v tvare štvorcov, alebo obdĺžnikov. Na jednej strane volí  individuálny 

prah pre každý pixel založený na rozsahu intenzity v lokálnom okolí. To mu dovoľuje 

prahovanie obrazu, kde globálny histogram neobsahuje výrazných vrcholov. Určenie prahu je 

pre takto zvolenú oblasť určený zvlášť (viď. obr. 15). Touto myšlienkou sa síce lepšie 

kompenzujeme vplyv nerovnomerného osvetlenia na úkor  nevyspytateľného chovania na 

hraniciach medzi jednotlivými oblasťami [9]. 

Obr. 15: Ukážka Adaptívneho prahovania 2D uzv-ového obrazu diastoly srdca po vstreknutí kontrastnej látky.(a) 

Predstavuje obraz v 2D. (b) adaptívne prahovaný originálny obraz. Kvôli pomerne veľkému výskytu šumu sme 

zvolili veľké okno. 

Ďalej môžeme použiť prahovanie s použitím viacerých prahov. Tým rozdelíme obraz 

na viacej než dve oblasti, kde každému prahu priradíme určitú hodnotu jasu. 

 (15) 

Možností zvolenia prahu je niekoľko. Môžeme ho určiť experimentálne, percentuálne, zo 

štatistík, globálneho hľadiska alebo z histogramu. Posledná možnosť býva najčastejšia. 

Predpokladajme jednoduchý model popredia a pozadia, kde v obraze budú vystupovať dve 

skupiny bodov. Tieto objekty obsahujú v obraze určité hodnoty rozsahu intenzít obrazového 

spektra zachované normálny (Gaussovským) rozložením. V tomto prípade to platí tak ako pre 

popredie tak aj pre pozadie. 

Metóda Otsu a jej využitie v ultrasonografických segmentácií je pomerne známa a vďaka 

svojej jednoduchosti a výpočetnej nenáročnosti sa využíva doteraz. Je to technika prahovaním 
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a jej princíp je hľadanie  optimálneho prahu na základe výpočetného rozptylu (viď. obrázok 

16 ). Definujeme vnútorný rozptyl a medzi rozptyl, ktorý formulujeme: 

ú ý  

 
(16) 

kde, 

 (17) 

sú váhy. Vnútorný rozptyl je suma rozptylu pozadia  a popredia . Priemernú 

hodnotu intenzity značia symboly a  a . Medzi-rozptyl  predstavuje vážený 

rozptyl priemerovaných hodnôt  intenzity popredia a pozadia okolo celkovej priemernej 

intenzity v obraze. Postup akým spôsobom sme to vyjadrili je uvedený v  [10]. Celkový 

rozptyl dostaneme súčtom vyššie uvedených rozptylov  

ú ý . (18) 

Finálom tejto metódy je nájsť prahovú hodnotu , ktorá maximalizuje medzi-rozptyl,  

prípadne alternatívne minimalizuje  jeho vnútorný rozptyl. 

Medzi optimálne prahovanie môžeme zaradiť mieru fuzzy úrovní (fuzzy entrópia) a 

obrazová informácia (fuzzy divergencia). Na obrázku 16 c,d, je znázornené fuzzy prahovanie 

využitím 3-tried c-means clusterov. V prvom prípade sa jedná o výber prahu medzi menšou 

a strednou triedou, v druhom prípade medzi strednou a väčšou triedou. 
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Obr. 16: Ukážka prahovania Otsu a fuzzy c-means  2D uzv-ového obrazu diastoly srdca po vstreknutí kontrastnej 

látky.(a) Predstavuje obraz v 2D. (b) Otsu prahovanie s údajom prahu 0,295. (c) Fuzzy prahovanie  s hodnotou 

0,127. (d) Fuzzy pahovanie s hodnotou 0,406. Stupnica šedi predstavuje hodnoty v intervale [0,1]. 

4.4 Metódy segmentácie vychádzajúce z detekcie hrán (edge-based) 

Pri tejto metóde vychádzame z orientácie detekcie významných hrán v obraze. Z tejto 

myšlienky vznikli veľké množstvá segmentačných algoritmov, ktoré sa prezentujú rozličnými 

modifikáciami. V prvom rade sa jedná o nájdenie hrán z ktorých hranové detektory  na 

základe príslušného algoritmu vykonávajú samotnú segmentáciu. Podstatou sa jedná 

o identifikácii oblastí na základe nerovností, ktoré sa v obraze vyskytujú. Spôsob prístupu 

a definícii hrany má za následok rozdielnu interpretáciu pre výslednú segmentáciu. 

4.4.1 Hrana a hranový detektor 

Pod pojmom hrany môžeme rozumieť body v obraze, v ktorých sa výrazne mení intenzita 

jasu. Vlastnosť obrazového bodu v roli funkcii obrazu, je hrana reprezentovaná veľkosťou 

a smerom.  Táto funkcia pre každý pixel vracia hodnotu intenzity v danom bode v rôznych 

podobách stvárnených na obr.17. Ideálnou hranou nazývame skoková (angl. step) funkcia, 

avšak v reálnych obrazoch je zmena postupná, preto sa využíva  šikmá (ramp) funkcia. 

Výskytom týchto dvoch funkcií vedľa seba v obraze, vznikajú ďalšie dva typy hrán: čiara 

(line) a strecha (roof). Keďže ultrasonografické obrazy sú výrazne postihnuté šumovým 

artefaktom, je náročné zistiť ktorá zmena intenzity jasu patrí hrane a ktorá hrana je daná 

šumom (obr. 17f).  Obmedzenie šumovej zložky a tým zlepšenie tohto typu hranu dosiahneme 

predspracovaním obrazu za použitia vhodného typu filtru. Na obrázku 17e je patrná oblasť na 

hraniciach dvoch susedných štruktúr. Pomocou klasických metód založených na prvej či 
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druhej derivácii sú pomerne ťažko detekovateľné, pretože nenachádzajú hrany na hraniciach 

medzi dvoma rôznymi textúrami, ale v jeho vnútri. K tomu sú určené iné metódy ako 

napríklad zrovnávanie so vzorom alebo štatistické metódy. 

Obr. 17: Typy hrán: a) step; b) ramp; c) line; d) roof; e) variance edge f) noise edge 

4.4.2 Metódy detekcie pomocou prvej derivácie 

Metódy založené na prvej derivácii sú založené na predstave, že v miestach, kde dochádza 

k najväčšej zmene intenzity sa nachádza hrana, zatiaľ čo v homogénnej oblasti je zmena 

nulová. Tieto metódy nájdeme aj pod názvom gradientné metódy. Parciálnou deriváciou 

v smere x,y získame vektor udávajúci veľkosť a smer hrany. Gradient   je vektor 

kolmý na vektor udávajúci smer hladiny. 

 (19) 

 (20) 

Samotná derivácia pre diskrétnu obrazovú funkciu sa počíta zložito, preto je treba 

deriváciu aproximovať vhodným výpočtom diferenciálu. Najčastejšie sa pre výpočet 

diferenciálu používa Centrálna diferenciálna rovnica 19 , kde funkcia  udáva úroveň chyby 

výpočtu 

 (21) 

Gradient chápeme ako vektor prvých parciálnych derivácií. Ďalším prístupom k výpočtu 

gradientu je konvolučný filtrovaný signál (obraz). Jednotlivé hranové detektory sa líšia 

jadrom konvolučného filtru. Jadro filtru udáva, ktoré body sa pre výpočet použijú a ktoré 

budú mať váhy. Vlastnosti filtrov, jeho veľkosť a hodnoty významne ovplyvňujú výsledné 

vlastnosti hranového detektoru. “Gradientný obraz“ získame konvolúciou medzi originálnym 

obrazom a jadrom filtru. Impulzné charakteristiky významných filtrov sú znázornené 

nasledovne: 
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Robertsov operátor 0 0 1
0 1 0
0 0 0

     
1 0 0

0 1 0
0 0 0

 

Prewitov operátor 1
3

1 0 1
1 0 1
1 0 1

  
1
3

1 1 1
0 0 0
1 1 1

 

Sobelov operátor 1
4

1 0 1
2 0 2
1 0 1

1
4

1 2 1
0 0 0
1 2 1

 

Veľkosť jadra filtrov tohto typu významne ovplyvňuje ich citlivosť na šum preto existujú 

niektoré uvedené filtre s jadrom 5x5, alebo 7x7. 

Ďalšou možnosťou hranových filtrov tohto typu sú detektory s váhovacou funkciou 

Gausovského tvaru uvedenou v [11]. Výsledná odozva gradientných operátorov sa potom 

získa zložením riadkových a stĺpcových operátorov pomocou konvolúcie 

, , ,   

kde HR predstavuje odozvu gradientných operátorov pre riadky a  odozvu gradientných 

operátorov pre stĺpce. 

Príklad operátoru prvej derivácie Gaussovskej funkcie: 

(j,k)= 
, ,

  =
, ,

  

obdobne to platí aj pre operátor stĺpcov HS. 

Tieto uvedené metódy pre zvýraznenie hrán boli vyvinuté heuristicky. Analitický prístup 

zvolil Canny. Impulzná odozva Cannyho operátoru je nastavená tak, aby čo najlepšie 

vyhovovala podmienkam: veľkosti pomeru signál/šum čo najväčší, vybrané hranové body by 

mali byť najbližšie stredu hrany s jedinečnou odozvou na skutočné hrany. Analytická 

realizácia kvôli zložitosti podmienkam  nie je možná. Operátor je preto realizovaný rôznymi 

spôsobmi, ktoré sa týmto podmienkam snažia priblížiť. Jednou z možností je využitie 

operátora prvej derivácie Gaussovskej funkcie, adaptívnym prahovaním a techniky 

potlačením nemaximálnym smerom [11]. 
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4.4.3 Metódy detekcie pomocou druhej derivácie 

Pri použití druhej derivácie nepotrebujeme poznať smer ani jej veľkosťpretože sa jedná o 

spôsob detekcie pri prechode nulou. Na obrázku 18 je vidieť, že najväčšia zmena intenzity je 

v prvej derivácii. 

Obr. 18: Ukážka prechodu nulou 1D funkcie prvej a druhej derivácie 

Pokiaľ chceme nájsť hrany, musíme najprv previesť výpočet druhej derivácie obrazovej 

funkcie a následne detegovať miesta, v ktorých dochádza k prechode nulou. Výpočet druhej 

derivácie je možné previesť dvojitým použitím prvej derivácie. Výsledný obraz pre výpočet 

druhej derivácie odpovedá rovnici (22). Pre diskrétnu funkciu sa výpočet druhej derivácie 

prevádza pomocou rovnice (23). 

 (22) 

 (23) 

Laplacián v rovnici (24) je jedným z operátorov využívajúcu druhú deriváciu a má 

rovnaké vlastnosti vo všetkých smeroch, vďaka čomu je invariantný voči rotácii. 

 (24) 

Laplaciánové operátory: 

 

Nevýhodou Laplaciánu je dvojitá odozva na niektoré hrany v obraze. Laplacián 

Gaussovskej funkcie označuje rovnica (25) 

 (25) 
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kde táto funkcia je aproximovateľná funkciou diferenciálu Gaussovskej funkcie: 

,  , , , , . (26) 

Ďalšou nevýhodou druhej derivácie detegujúcej priechod nulou je príliš veľké vyhladenie 

obrazu , časová náročnosť, strata ostrosti rohov a sklon vytváraní uzavrenej smyčky hrán. 

Oproti tomu mapa hrán obsahuje iba tenké a uzavrené hrany [11]. 

4.5 Metóda aktívnych kontúr 

Aktívne kontúry sú pokročilou  segmentačnou metódou označované taktiež pod 

anglickým názvom ako snakes. Slovom „pokročilou“ máme na mysli  výhody oproti 

klasickým obrazovým segmentačným metódam ako sú hranová detekcia, prahovanie a region 

grow. 

1) Modely aktívnych kontúr môžu dosiahnúť sub-pixelovú presnosť objektov záujmu 
[12]. 

2) Môžeme jednoducho vyjadriť podľa princípu minimalizovanie energetickej štruktúry 
a dovoľujú nám začleniť predchádzajúce znalosti akým je tvar a rozdelenie intenzity 
pre mnohé segmentačné metódy [13]. 

3)  Segmentačný výsledok je tvorený kontúrami, ktoré sa môžu použiť pre ďalšie 
aplikácie, ako je tvarová analýza a rozpoznávanie. 

Existujúce aktívne kontúry môžeme rozdeliť do dvoch hlavných kategórií : 

hranovo –založené modely (edge-based models) a oblastne-založené modely (region-based 

models). 

Prístup je tvorený na odlišnej báze, ako sme pristupovali doteraz, kde princípom je 

deformácia počiatočného geometrického modulu postupným tvarovaním uzavretej krivky 

(kontúry). Pomocou vhodne zvoleného energetického funkciónálu (jeho minimalizovanie), 

zahajujeme proces deformácie. Deformácia riadenej, uzavretej kontúry sa formuje vplyvom 

vnútorných a vonkajších obrazových síl, označovaný ako energetický funkcionál ktorý 

rozdeľujeme: 

1) Energia vnútorných síl - kontroluje hladkosť priebehu, drží ju pohromade, snaží sa 
tvarovať krivku k požadovanému objektu záujmu. Je závislá na aktuálnom stave 
modelu. 

2) Energia vonkajších síl - je závislá na čase a pozícii modelu (nie však na jeho 
vlastnostiach). Jej cieľom je priviesť model na skúmaný objekt záujmu. 
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Parametricky pri minimalizovaní energie kontúry môžeme označiť energie v troch 

zložkách znázornenej v rovnici. Kontúra v podobe u(k)=(x(k), y(k)) píšeme: 

 

 

 

   

Vnútorná energia  reprezentuje energiu kontúry, pre ktorú platí: 

, 

Kde  je definícia energie kontúry a   symbolizuje energiu zakrivenia kontúry. 

Energia obrazu  sa skladá z troch zložiek, čím sú hrany, okraje a obmedzenie. 

Hrany určujú mieru intenzity obrazu. Okraje  sú mierou pre smer kontúry k výrazným 

prechodom obrazu a obmedzenie je vyhladenie kontúry. K týmto energiám prikladáme 

jednotlivé váhy pre získanie požadovaného výsledku. Energia obmedzenia  nám 

umožňuje užívateľsky nastaviť chovanie kontúry pre jednotlivé potreby. 

Pri pohybe rozhrania (krivky ) a spôsobe akým ho reprezentujeme, môžeme rozdeliť 

aktívne modely na parametrické (explicitné), alebo geometrické (implicitné) [11,18]. 

4.5.1 Parametrické aktívne modely 

V úvahe predpokladáme dvojrozmerné iniciálne rozhranie, kde C(0) je začiatočná 

uzavrená krivka v priestore  a nech {C (t)|  0, ∞} je množina kriviek generovaná 

pohybom krivky C(0)  v smere jej normálového vektoru  rýchlosťou F, kde F je skalárna 

veličina funkcie v každom bode C(t). Parametrické aktívne modely vyjadrujú krivku C(t) 

pomocou množiny bodov  

C t x s, t , y s, t |0 1 0, ∞ . 

Voľbou vhodnej diskretizácie dostaneme sadu rovnomerne rozmiestnených bodov 

(viď.obr.19). Pre takto formulovanú krivku existujú vzťahy, ktorými z hodnôt množiny C(t) 

vypočítame pomocou aproximácie parciálnych derivácií hodnoty z C (t + t). 
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Obr. 19: Znázornenie diskretizácie parametrickej aktívnej krivky 

Nevýhodou pomerne  výpočtovo náročného parametrického prístupu je problém spojený 

s parametrickou reprezentáciou pohybujúcich sa rozhraní, ako je napr. rozšíriteľnosť do viacej 

dimenzií, zmena topológie, nutná reparametrizácia, inicializácia, rozpísaných v [11,14,19]. 

4.5.2 Geometrické aktívne modely 

Základný rozdiel oproti  parametrickým modelom spočíva v pohľade počiatočnej krivky 

C(t) ako nulovej vrstevnice  implicitne zadanej funkcie  navzorkovanej v pevne zvolenej 

pravidlenej sieti bodov v priestore  (viď obr.20). V tomto prípade je  funkciou 

dvoch priestorových premenných  a časovej premennej . Vývoj funkcie   je daný 

pohybom hraničnej krivky smerom normálového vektoru  rýchlosťou . Tým dôjdeme k 

nájdeniu novej nulovej vrstevnice. Celý  vývoj funkcie  sa zakladá na riešení parciálnych 

diferenciálnych rovníc, ako si ukážeme pri konkrétnom riešení jednotlivých metód 

vychádajúcich z aktívnych kontúr. 

Keďže parciálne diferenciálne rovnice pri implicitne zadanej funkcie v pozadí pohybu 

zostávajú bezo zmeny aj v troch a viacej dimenziách, pohyb povrchu v trojrozmernom 

priestore je reprezentovaný pohybom hyperplochy pomocou rovnakej krivky ako pohyb 

krivky v rovine. 

Zmena topológie sa v tomto prípade nevyskytuje ako riešenie problému, keďže 

pohybujúce sa rozhranie  sa prirodzene zlučuje, delí, prípadne zaniká [11,14,17]. 
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Obr. 20: Geometrická reprezentácia hranice v 2D 

Základom geometrickej vlastnosti hranice (normálový vektor, krivosť) pohybujúceho sa 

rozhrania vyjadrujeme normálovým  vektorom (viď.obr.21) v danom bode rozhrania 

definovaný  

 

Krivosť definujeme ako divergenciu , 

 

Týmto prístupom v konvexných oblastiach je  , v konkávnych oblastiach je  

a v rovných je k=0 [11,14]. 

 
Obr. 21 :Normálový vektor a krivosť v bodoch nulovej vrstevnice implicitne zadanej funkcie 
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5 Metódy úrovňových množín (Level Set) 

5.1 Metóda úrovňovej množiny bez re-inicializácie (Levet Set Uvolution) 

Táto metóda predstavuje novú variačnú formuláciu geometrickej aktívnej kontúry, ktorá 

sa zameriava na funkciu nastavenia úrovne blízko označenej funkčnej vzdialenosti a tak 

kompletne eliminuje potrebu procesu nastavenia počiatočných hodnôt. Variačná hodnota 

obsahuje vnútorné energetické podmienky, ktorá znevýhodňuje odchýlky úrovňovej množiny 

z označenej funkcie vzdialenosti a vonkajšie energetické podmienky, ktoré sa pohybujú k 

impulzu od nulovej úrovňovej množiny k  požadovanému obrysu obrazu, čím sa stáva objekt 

ohraničený. Výsledný výpočet koreňov úrovňovej množiny je gradientný tok, ktorý 

minimalizuje celkovú energetickú hodnotu. Navrhnutá variačná úrovňová množina má tri 

hlavné výhody oproti tradičnej formulácii. 

1) Významne väčší časový krok môže byť použitý pre numerické riešenie výpočtu 
koreňov parciálnych diferenciálnych rovníc a preto sa zrýchľuje vývojová krivka.  

2) Funkcia úrovňovej množiny  môže byť inicializovaná s hlavnými funkciami, ktoré sú 
efektívnejšie a jednoduchšie v praxi než široko užívané označenie funkciou 
vzdialenosti. 

3) Vývoj úrovňovej množiny v tejto formulácii sa jednoducho implementuje  absolútnym 
konečne diferenčným schématom a výpočet je účinnejší. Takto navrhnutý algoritmus 
je aplikovaný na simulované a reálne obrazy s priaznivým výsledkom. 

V posledných rokoch sa zameriavame na geometrické aktívne kontúry, aktívne kontúry 

implementované cez metódu úrovňovej množiny boli navrhnuté k tomu, aby oslovili široký 

okruh problémov  obrazovej segmentácie  v spracovaní obrazu[15]. Metódy úrovňovej 

množiny boli ako prvé predstavené S. Osherrom a J. A. Sethianom [16], kde zachycovali 

pohybujúce sa fronty. Pod pojmom aktívne kontúry k segmentácii objektov v obrazoch 

s použitím aktívnych kriviek sú uložené mená jako Kass, Witkins a Terzopoulos. 

Existujúce aktívne kontúry môžu byť široko klasifikované buď ako modely 

parametrických aktívnych kontúr alebo modely geometrických aktívnych kontúr podľa ich 

zastúpenia a implementácie. Zvláštnosťou je, že parametrické aktívne kontúry sú 

reprezentované ako parametrické krivky v Langrangeovej konštrukcii, zatiaľ čo geometrické 

aktívne kontúry  sa predstavujú implicitne ako úrovňové množiny dvojrozmernej množiny 

ktoré sa vyvíjajú v Eulerianovej sústave. 

Geometrické aktívne kontúry sú nezávisle a samostatne predstavené Cesellesom 

a Malladim. Tieto modely sú založené na rozvinutej teórii kriviek  a metóde úrovňovej 

množiny. Základnou myšlienkou je predstavenie kontúr ako nulová úrovňová množina 

v implicitnej funkcii definovanej vo väčšej miere, zvyčajne ako funkcia úrovňovej množiny 
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a rozvinúť túto funkciu o parciálnu diferenciálnu rovnicu (PDE). Tento prístup predstavuje 

niekoľko výhod oproti tradičným parametrickým aktívnym kontúram. 

Kontúry predstavujúce funkciou úrovňovej množiny sa môžu prerušiť alebo zlúčiť 

prirodzene počas vývoja a topologické zmeny sú tak automaticky ovládané. 

Funkcia úrovňovej množiny vždy zostáva funkciou stálou a pevne danou, ktorá dovoľuje 

účinné numerické zobrazenie. 

Skoršie geometrické aktívne kontúrové modely, sú charakteristicky odvodené použitím 

Langrangiovej formulácie, ktorá prináša určitý vývoj  PDE parametrickej krivky. Táto PDE je 

potom prevedená na vývojovú PDE funkciou úrovňovej množiny použitím súvisiacej 

Eulerianovej formulácie  z metód úrovňovej množiny. Ako alternatíva, vývoj PDE funkciou 

úrovňovej množiny môže byť priamo odvodená z problému minimalizovania určitej funkčnej 

energie. Tento druh variačných metód sú známe ako variačné metódy úrovňovej množiny. 

V porovnaní s čistými PDE riadenými metódami úrovňovej množiny, variačne metódy sú 

vhodnejšie a prirodzenejšie pre ďalšie informácie ako je oblastne-založená a modelovo-

apriorná informácia (shape-prior information), kde v energetických funkciách sú priamo 

formulované v doméne úrovňovej množiny a preto vytvárajú pevnejšie výsledky. Napríklad 

Chan a Vese  [21] navrhol model aktívnych kontúr  s použitím formulácie variačná úrovňová 

množina. Pri začlenení oblastne - založenej informácie do jej energetickej funkcie ako ďalšie 

obmedzenie, model má väčší konvergenčný rozsah a flexibilnú inicializáciu. Vemuri a Chen 

navrhli ďalšiu formuláciu úrovňovej množiny. Začlenili do tvarovo-apriornej informácie ich 

model, ktorý je schopný  vykonať spojitosť registračného obrazu a segmentácie. V realizácii 

tradičných metód úrovňovej množiny, to je numericky potrebné udržiavať funkciu úrovňovej 

množiny blízko označenej funkcie vzdialenosti. Reinicializácia, technicky pre periodicitu re-

inicializácie funkcie úrovňovej množiny funkciou označenej vzdialenosti počas procesu bola 

značne užívaná ako numerická pomoc pri udržaní stabilnej vývojovej krivky a zaistení 

použiteľných výsledkov. Avšak ako poukázal Gomes a Faugeras, re-inicializácia funkcie 

úrovňovej množiny vykazuje nesúlad medzi teóriou tejto  metódy a jej realizáciou. Naviac 

mnoho navrhnutí re-inicializovaných návrhov ma vedľajší efekt pohybujúcej sa nulovej 

úrovňovej množiny z pôvodnej polohy. Na to ešte zostáva závažný problém kedy a ako 

použiť re-inicializáciu. Doteraz sa  postup re-inicializácie často aplikoval v spôsobe v zvanom 

ad-hoc. 

V nasledujúcej časti sa prezentuje nová formulácia, ktorá núti úrovňovú množinu byť 

blízko označenej funkcie vzdialenosti a preto kompletne eliminuje potreby nákladného 

riadenia re-inicializácie. Táto variačná funkčná schopnosť sa skladá z vnútornej energetickej 

doby a vonkajšej energetickej doby zároveň. Vnútorná energetická doba znevýhodňuje 

odchýlku funkcie úrovňovej množiny z označenej funkcie vzdialenosti, zatiaľ čo vonkajšia 

energetická doba prebieha za chodu stanovenej nulovej hladiny k požadovanej podobe obrazu 
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čím je ohraničený predmet. Výsledný vývoj funkcie úrovňovej množiny je gradientný tok, 

ktorý minimalizuje celkovú funkčnú energiu. Kvôli vnútornej energie funkcia úrovňovej 

množiny je prirodzená a automaticky pokračuje po označenej funkcii vzdialenosti počas 

procesu. Z toho dôvodu sa úplne vyraďuje postup re-inicializácie. Navrhovaná variačná 

metóda má tri hlavné výhody oproti tradičnej formulácii úrovňovej množiny. 

Môže sa použiť významne väčší časový krok na numerické riešenie vývoja PDE, a tak sa 

zrýchľuje vývojová krivka. 

Funkciu úrovňovej množiny môžeme označiť ako funkcie, ktoré sú výpočtovo viac 

účinnejšie generovať než označiť funkciu vzdialenosti. 

Navrhnutý vývoj úrovňovej množiny môže byť implementovaný použitím jednoduchou 

diferenčnou schémou namiesto komplexnej tzv. upwind  schéme ako v tradičnom vyjadrení 

úrovňovej množiny.  

Navrhnutý algoritmus je navrhnutý na simulované a reálne obrazy. V ďalších častiach sa 

popisuje prostredie tejto metódy, implementácia a jej experimentálne výsledky ktorú ukazujú 

celkové charakteristiky  tejto metódy [15,16]. 

5.1.1 Tradičné metódy úrovňovej množiny 

Vo vyjadrení úrovňovej množiny pohybujúcich sa front (alebo aktívnych kontúr), fronty 

sú označené písmenom ako nulová úrovňová množina   ,  |  , ,   0   

z úrovňovej množiny  (t, x, y). Priebeh rovnice úrovňovej množiny  môžeme napísať 

v nasledujúcej podobe: 

| | 0, (27) 

ktorú nazývame rovnicou úrovňovej množiny (level set equation). Funkcia F 

predstavuje rýchlostnú funkciu. Pre obrazovú segmentáciu funkcia F závisí na obrazových 

dátach a funkcie úrovňovej množiny . V tradičnej metóde tejto množiny  funkcia  môže 

spôsobiť veľmi ostré vzruchy, alebo ploché tvary počas vývoja, ktoré vyrobia ďalšie početné 

nepriaznivé nepresnosti. Vyhnutie sa týmto problémom  bežného číslicového návrhu je 

inicializovať funkciu  ako označenú funkciu vzdialenosti pred vývojom a potom „zmeniť 

obrys“(alebo re-incializovať) funkcie  funkciou vzdialenosti s predpokladom pravidelnosti 

počas vývoja. Rozhodne procesy reinicializácie sú rozhodujúce a nevyhnutné pri použití 

tradičnej metódy úrovňovej množiny [15,16]. 

 

5.1.2 Kompenzásia spojená s re-inicializáciou 

Re-inicializácia bola značne používaná ako numerická pomoc pri tradičných metódach 

úrovňovej množiny[18]. Štandartná metóda re-inicializácie a jej obecné riešenie vyjadrujeme 

nasledujúcou rovnicou  
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1 | | , (28) 

kde  je funkcia ktorá má byť re- inicializovaná a sign( ) je znamienková funkcia 

(signed distance function). Pomerne mnoho literatúry  popisuje túto metódu, najviac variant 

z nich sú popisované už zo zmienenej metódy PDE. Bohužiaľ ak  0 nie je hladká alebo je 

príliš strmá na jednu stranu rozhrania než na druhú, výsledok funkcie  sa pohybuje 

nesprávne z originálnej funkcie [18]. Naviac ak funkcia úrovňovej  množiny je ďaleko od 

označenej funkcie vzdialenosti, tieto metódy nemusia byť re-inicializované. V praxi sa môže 

vyvíjajúca úrovňová množina značne odchýliť od hodnôt označenej plochy v malých 

množstvách iteračných krokov, zvlášť ak nie je vybraný časový krok dostatočne malý. 

Doposiaľ bola re-inicializácia značne používaná ako výpočtová pomoc pri udržaní stabilnej 

vývojovej krivky a zaistení požadovaných výsledkov. Z praktického hľadiska tento proces 

môže byť pomerne komplikovaný, nákladný s  vedľajšími efektmi. Nadto mnoho metód 

úrovňových množín sa potýkajú s vlastnými problémami ako napríklad kedy a ako re-

inicializovať funkciu úrovňovej množiny do označenej funkcii vzdialenosti. Doteraz nie je 

jednoduché odpovedať ktoré platia obecne. 

V nasledujúcej časti sa ukáže, že variačná formulácia úrovňovej množiny môže byť 

jednoducho implementovaná prostou konečnou diferenciou bez  re-inicializácie [15,16]. 

5.1.3  Hlavná formulácia variačnej úrovňovej množiny s penalizing energy 

Ako sa uviedlo predtým, je rozhodujúce udržať vyvíjajúcu krivku funkcie úrovňovej 

množiny ako aproximačne znamienkovú funkciu vzdialenosti počas vývoja, obzvlášť 

v susedstve okolo nulovej úrovňovej množiny. Vlastnosť označenej vzdialenosti funkcie musí 

splňovať | | = 1. Obrátene, každá funkcia  uspokojená | | = 1, je funkcia vzdialenosti 

plus konštanta. Obecne navrhujeme nasledujúci integrál  

1
2

| 1  (29) 

ako mieru charakterizujúcu blízkosť funkcie  od označenej funkcie vzdialenosti v 

  . Táto miera zohrá kľúčovú úlohu vo variačnej formulácii. Spoločne s vyššie 

uvedeným vyjadrením P( ), predkladáme následnú variačnú formuláciu 

 , (30) 

kde μ > 0 je kontrolný parameter efektu penalizácie efektu  z označenej funkcie 

vzdialenosti a �m( )je určitá energia pohybujúca sa od nulovej úrovne . V tejto časti 

označujeme  Geteauxovú deriváciu funkčnej  , a následná vývojová rovnica  

 (31) 
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je gradientný tok, ktorý minimalizuje funkčnú �. Pre partikulárnu funkčnú �( ) 

definujeme  explicitne v členoch funkcie  a jeho derivácie. Sústredíme sa na nanesenú 

variačnú formuláciu (30) pre aktiváciu kontúr segmentácie obrazu, tak aby táto krivka nulovej 

úrovňovej množiny  sa mohla rozvinúť do požadovanej podoby v obraze. Pre tento účel 

vnútorná energia   bude definovaná ako funkčná, ktorá závisí od obrazových dát a preto ju 

nazývame vonkajšia energia. Podľa toho energia  sa nazýva vnútorná energia funkcie  

odkedy sa stáva súčasťou tejto funkcie. 

Počas vývoja  podľa gradientného toku, ktorá minimalizuje funkčnú (30), nulová 

úrovňová krivka bude prenesená do vonkajšej energie �m. Medzitým kvôli penalizovanému 

efektu vnútornej energie vyvíjajúcej funkcie  bude automaticky udržovaná ako aproximačná 

znamienková funkcia vzdialenosti podľa vývoja v (31). Avšak re-inicializácia je kompletne 

eliminovaná v nasledujúcom vyjadrení. Toto pojatie aktívnych kontúr je demonštrované 

v súvisiacej  časti ďalej [15,16]. 

5.1.4 Variačná formulácia úrovňovej množiny bez re-inicializácie 

V obrazovej segmentácii aktívne kontúry sú dynamické krivky pohybujúce sa k objektom 

záujmu. K dosiahnutiu toho cieľa explicitne definujeme vonkajšiu energiu, ktorá posunuje 

nulovú úrovňovú hladinu smerom k objektovým rozhraniam. Nech  je obraz a  je okrajová 

indikačná funkcia definovaná: 

| |
, (32) 

kde  je Gaussian kernel so smerodajnou odchýlkou . Definujeme vonkajšiu energiu 

ako funkciu  , ) uvedenú nižšie. 

  , ,  (33) 

kde λ > 0, ν sú konštanty, členy Lg( ) a Ag( ) sú definované 

| |  (34) 
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, (35) 

navzájom , kde  je viac premenná Dirakova funkcia a H je Heavisideova  funkcia. 

Následne definujeme  celkovú funkčnú energiu 

   , ,  (36) 

Vonkajšia energia   , ,  riadi nulovú úrovňovú množinu smerom k objektovým 

rozhraniam,  zatiaľ čo vnútorná energia μP( ) znevýhodňuje odklon  znamienkovej  

funkcie vzdialenosti počas vývoja. 

Pre porozumenie  geometrickému významu energie  dospejeme k tomu, že nulová 

úrovňová hladina  môže byť reprezentovaná diferencovanou parametrickou krivkou 

,   0, 1 . Je známe, že energetická funkčná ) v (34) počíta dĺžku krivky nulovej 

úrovňovej hladiny  v zhodnej metrickej sústave   | _ | . 

Energetická funkčná Ag( ) v (35) je predstavená k zrýchleniu vývojovej krivky. 

Všimnime si, že keď funkcia g je rovná 1, energetická funkčná v (35) je plocha v oblasti 

Ω ={(x, y)|  (x, y) < 0}. Energetickú funkčnú  v (35) môžeme považovať ako 

váhovanú oblasť Ω . Koeficient pred   môže byť kladný alebo záporný, závisý na 

vzájomnej polohe počiatočnej kontúry objektu záujmu. Napríklad ak počiatočná kontúra je 

umiestnená mimo objektu, koeficient  v podmienke váhovej oblasti by mal mať kladnú 

hodnotu a tak kontúry sa zmenšujú. Pokiaľ prvotná kontúra je umiestnená vo vnútri objektu 

záujmu, koeficient   musí nadobúdať záporné hodnoty k urýchleniu expanzie kontúr. U 

variačného počtu, Gateauxová derivácia (prvá variácia) funkčnej  v (36) môže byť zapísaná 

ako  

 
    

| | | |
 (37) 

kde Δ je Laplaceov operátor. Preto funkcia , ktorá minimalizuje túto funkčnú, 

uspokojuje Eulerova-Lagrangeova rovnica 
  0.  Metóda najstrmšieho zostupu pre 

reguláciu na najmenšiu hodnotu funkčnej  je v nasledujúcom toku gradientu: 

  
 
| |

. (38) 
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Tento gradient predstavuje vývojovú rovnica funkcie úrovňovej množiny navrhnutej  

metódy. 

Druhý a tretí člen na pravej strane z  (38) odpovedá gradientnému toku energetickej 

funkčnej  λLg( ) a νAg( ) navzájom a sú dôležité pri riadení nulovej úrovňovej množiny 

smerom k objektu . Pre vysvetlenie účinku prvého člena, ktorý je spojený s vnútornou 

energiou μP( ), gradientný tok 

   
| |

1
1

| |
 

má faktor (1 −    rýchlosť difúzie. Ak  1, difúzna rýchlosť je plusová a účinok 

tohto člena je väčšinou difúzny, t.j. vytvára viacej plochú  a znižuje gradient |   |. Ak |   | 

< 1, člen má efekt spätnej difúzie a tak zvyšuje gradient [15,16]. 

5.1.5 Numerické schémy 

 V praxi je Dirakova funkcia  v (38) mierne vyhladená ako nasledujúca funkcia 

δɛ x  definovaná: 

ɛ   
  0, | |

 
 1
2ɛ

 1 , | | .
 (39) 

Použijeme nastavenie pre Dirakovu funkciu   s ε = 1.5. Pretože rozptylový člen 

zahrňuje penalizujúcu energiu , už viac nepotrebujeme upwind schému ako v tradičných 

metódach úrovňovej množiny. Miesto toho priestorové parciálne derivácie   a  sú 

aproximované strednou diferenciou, a časová parciálna derivácia  je aproximovaná 

doprednou diferenciou. Aproximácia z (38) s uvedeným diferenčným schématom môžeme 

napísať ako  

, ,
, , (40) 

kde ,  je priblíženie sa pravej strane v (38). Diferenčnú rovnicu (40) upravíme na 

nasledujúcu iteráciu 

, , , . (41) 
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5.1.6 Výber časového kroku 

Základnou otázkou je: aký je rozsah časového kroku, kde je iterácia v rovnici (41) ešte 

stabilná? Z experemintov sa zistilo, že časový krok  a koeficient  musí splňovať  

   1/4 v diferenčnom schémate popísané v sekcii 5.1.5, aby udržovali stabilnú krivku 

úrovňovej množiny. 

Použitím väčšieho časového kroku môže zrýchliť vývoj, ale taktiež zapríčiniť chyby 

v polohe rozhraní. Volíme teda kompromis medzi veľkosťou časového kroku a presnosťou 

lokalizácie rozhrania. Väčšinou používame 10.0. 

5.1.7 Flexibilná inicializácia funkcie 

Pomocou prvého člena vývojovej rovnice (38) sme nielen eliminovali potrebnú 

reinicializáciu, ale taktiež funkcia úrovňovej množiny, nie je označovaná ako znamienková 

funkcia vzdialenosti. 

Následne navrhneme nasledujúce inicializačné funkcie . Nech Ω  je podmnožina 

obrazovej domény Ω a   predstavujú body rozhrania z  , ktorá môže byť efektívne 

identifikovateľná morfologickými operátormi. Inicializáciu funkcie definujeme ako 

,
, ,

0 ,  (42) 

kde 0 je konštanta. Navrhujeme vybrať túto konštantu väčšiu ako  2ɛ, kde ɛ je šírka 

Dirakovej funkcie v rovnici (38). 

5.2 Metóda upravujúca vývoj vzdialenosti úrovňovej množiny (DRLSE) 

Z predchádzajúceho vyjadrenia vyznelo, že funkcia úrovňovej množiny charakteristicky 

vyvíja nepravidelnosť počas vývoja, ktorá môže spôsobiť numerické chyby a eventuálne 

zničiť stabilitu vývoja. A tak numerické nápravy nazývame reinicializácia. Avšak jej 

nevýhodou je, že môže ovplyvniť numerickú presnosť nesprávnym smerom. Preto na scénu 

prichádza ďalší modifikácia vývoja predošlej metódy, ktorej pravidelnosť  je udržovaná počas 

vývoja úrovňovej množiny [23]. Vývoj je odvodený ako gradientný tok, ktorý minimalizuje 

energetickú funkčnú so vzdialenostne upraveným členom a vonkajšej energie, ktorá 

prechádza návrhom nulovej úrovňovej množiny smerom k požadovaným lokalitám. Môžeme 

ju označiť ako úprava vývoja vzdialenosti úrovňovej množiny (pod anglickým názvom 

Distance Regularized Level Set Evolution, ). Pre zobrazenie pôsobnosti DRLSE formulácie, 

použijeme model hranovo-založenej geometrickej aktívnej kontúry, ktorej rovnicu 

zapisujeme: 
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| | . (43) 

Táto metóda sa oproti uvedenej v podkapitole 5.2 líši v prvom člene a eliminuje možný 

stranový afekt , ktorý môže viesť k numerickým nepresnostiam. Prvý člen na pravej strane 

predstavuje konštanta  definovaná 0 s vzdialenostne regulačnou energiou (vnútorná 

enegia)  odvodená nasledovne: 

, (44) 

kde  je funkcia energetickej hustoty : 0, ∞ . Gateauxovou deriváciou dostaneme  

, (45) 

kde div (.) je odchýlkový operátor a  je funkcia definovaná 

1
2

1 . 

Nech : Ω  definujeme energetickú funkčnú 

 , (47) 

ktorej kombinácia s (45) dostávame: 

| |
�

. (48) 

Z rovnice (46) vyplýva, že difúzny člen sa indikuje v dvoch prípadoch a môže dôjsť, že 

| |sa blíži k nule.  

K udržaniu tvaru LSF , potenciálna funkcia  musí mať dve minimá v bodoch 1 a 

0. K tomu nám dobre slúži potenciál označovaný ako double-well potenciál , ktorý 

sa nielen vyhýba vedľajším javom vyskytujúcich sa v prípade , ale taktiež ponúka 

zaujímavé teoretické a numerické vlastnosti LSF. Charakteristicky ho zapisujeme ako 

1
2

1 2 , 1

1
2

1 , 1.
 (49) 

, 1, 

kde 

(46) 
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Tento potenciál má dva minima v bodoch 0 a 1. Overenie je dvojitá diferencia 

v 0, ∞ , s prvou a druhou deriváciou daná  

′
1

2
2 , 1

1 , 1,
 (50) 

a 

′′ 2 , 1
1 , 1.

 (51) 

Z toho vyplýva, že  funkcia  /  zahrňuje  

1, pre celé 0, ∞  

(52) 
1.

Preto máme  | | , ktorá overuje difúznu rýchlosť potenciálu  v troch 

prípadoch: 

 Pre | | 1 ú  ýchlosť  je kladná, a šírenie v (48) urýchľuje, ktorý 

znižuje ; 
 Pre 1/2 1 ú  ý ť  je záporná a šírenie v (48) je spätné, 

ktorý zvyšuje ; 
 | |  1/2  difúzna rýchlosť  je kladná, a šírenie v (48) urýchľuje, ktorý 

znižuje  smerom k nule. 
 Kľúčové rozdiely  sú medzi rozptylmi s potenciálmi ohraničenými odpovedajúcimi 

difúznej rýchlosti a difúznemu chovaniu v prípade | |  . 

Druhý a tretí člen v modelu hranovo-založenej geometrickej aktívnej kontúry (rovnica 

43), predstavuje numerické schémy a ich zastúpenie zhodnosť s pedchádzajúcou rovnicou. 

Vplyv prvého členu v rovnici 43 nám úmožňuje zvoliť polovičný počet inicializačných 

množín [22]. 

5.3 Metóda minimalizovania oblastne-merateľnej úpravy pre obrazovú 
segmentáciu (Region-Scalable Fitting Energy) 

Oblastne-založené modely smerujú k rozpoznaniu každej oblasti záujmu za použitia 

určitého oblastného reťazca usmernením aktívnej kontúry. Tieto modely inklinujú 

k spoľahlivosti v intenzitnej homohogenity každej oblasti, ktorá má byť segmentovaná.  

V tejto podkapitole si ukážeme oblastne-založenú aktívnu kontúru vo variačnej formulácii 

úrovňovej množiny.  

Najprv definujeme region-scalable fitting (RSF) energetickú funkčnú v podmienkach 

obrazovej intenzity z dvoch strán kontúry. Oblastne-rozšírenie RSF energie je kvôli jadrovej 

funkcii váhových parametrov, ktoré dovoľujú použitie informácie intenzity v oblasti 
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regulovateľných váh  z malých susediacich bodov celej domény. Táto energia je potom 

zahrnutá do variačného úrovňového vyjadrenia s level set regulovateľnými podmienkami. 

Tým sa vyhneme reinicializačnej procedúre. 

5.3.1 Modely oblastne - založených aktívnych kontúr 

Nech Ω  obrazovej doméne a I Ω  dostaneme obraz v úrovni šedi. V [22] 

Mumford and Shah formuloval  problém segmentácie obrazu nasledovne, kde navrhol 

nasledujúcu energetickú funkčnú: 

Ƒ ,  
⁄

 (53) 

Kde  je dĺžka kontúry .,   predstavuje originálny obraz a  je aproximovaný obraz 

originálneho obrazu . V praxi je je ťažké minimalizovať uvedenú rovnicu (53) kvôli 

neznámej kontúry  nižšej miery a nekonvexnosti funkčnej.  

Chan a Vese navrholi aktívnu kontúru priblížením sa Mumford–Shah problému 

špeciálnym prípadom, kde obraz v (53) je po častiach hladká funkcia. Pre obraz ,  

v obrazovej doméne Ω, navrhli: 

Ƒ , , , , | | (54) 

Kde outside C  a inside C  reprezentuje oblasti vonku a vo vnútri kontúri C v tomto 

poradí a ,  sú dve konštanty aproximované outside C  a inside C . Prvé dva členy v (54) 

nazývame the global fitting energy. Táto energia môže byť vytvorená formulovaním 

úrovňovej množiny a potom problém minimalizovania energie konvertuje riešenie vývoja 

rovnice úrovňovej množiny[23]. 

5.3.2 Model oblastne-meriteľnej úpravy (REGION-SCALABLE FITTING MODEL) 

Energia oblastne-meriteľnej úpravy 

Oblastne založené modely využívajú informáciu intenzity v lokálnych oblastiach 

regulovateľných váhami. 

Najskôr zahrnieme nezápornú Kernelovu funkciu K: 0, ∞  s nasledujúcimi 

vlastnosťami: 

1)   
2) ,  u| |v|a lim 0  
3) 1 

Vlastnosť 2) nazývame lokalizačná vlastnosť (localization property) kernelu K, ktorá hrá 

kľúčovú úlohu v tejto metóde. 
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Nech  je uzavretá v obrazovej doméne v obrazovej doméne Ω, ktorá oddeľuje Ω do 

dvoch regiónov Ω vonkajšia C a Ω vnútorná C . Pre Ω  definujeme nasledujúcu 

energiu lokálne merateľnej úpravy (local intensity fitting energy): 

, , | , (55) 

kde  a   sú pozitívne konštanty, a  a  sú dve hodnoty, ktoré aproximujú 

obrazové intenzity v Ω , Ω . Intenzity , sú v lokálnych oblastiach koncentrované okolo 

bodu , ktorého veľkosť je kontrolovaná kernelovou funkciou K. Preto nazývame energiu 

lokálne intenzitnej úpravy v (55) oblastne- merateľná úprava (region-scalable fitting RSF). 

V tejto metóde si vyberieme Gaussiana Kernela vo vyjadrení: 

1
2 /

| | ⁄ . 

S parametrom 0.Pre vysvetlenie rozvedieme význam rovnice v (55), kde   je 

váhovaná stredná kvadratická odchýlka aproximačných obrazových intenzít vo vnútri a vonku 

kontúry   vhodnými hodnotami  a ,  ako váhe pripísanej každej intenzity 

. Zvláštnosťou je, že Gaussian kernel sa drasticky znižuje k nule, ak  je ďaleko 

rozdielny od , kde efektívne sa približuje k nule ak 3 . Preto iba intezity v okolí 

: | 3  sú dominantné v energii . 

Následne vyhladíme kontúru C jeho dĺžkou, ako vo väčšine modelov aktívnych kontúr 

následným vyjadrením energetickej funkčnej: 

, , , , | | (56) 

kde topologické zmeny konvertujeme na formuláciu úrovňovej množiny. 

Formulácia úrovňovej množiny 

V metódach úrovňovej množiny  kontúra  Ω je reprezentovaná nulovou úrovňovou 

množinou od Lipschitz funkcie : Ω , nazývanou funkciou úrovňovej množiny. 

Túto funkciu označujeme , ktorá vezme kladné a záporné hodnoty z vonkajšej 

a vnútornej kontúry C vzájomne. Nech  je Heavisaidova funkcia, potom energetickú 

funkčnú môžeme vyjadriť: 

, , | , (57) 

kde 

a 1  
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V praxi je Heaviside funkcia  uvedená v(57) aproximovaná hladká funkcia  

definovaná: 

= 1  (58) 

deriváciou  dostaneme 

1
 (59) 

Pre uchovanie pravidelnosti funkcie úrovňovej množiny, ktorá je nutná pre správny 

výpočet, a stabilitu vývoja, predstavíme level set regularization členy vo variačnej 

formuláciii: 

1
2

| | 1 , (60) 

ktorá charakterizuje odchýlku znamienkovej funkcie vzdialenosti. Preto je navrhnutá 

funkcia na minimalizovanie energie 

 ( , ,  ( , ,  (61) 

Kde  je pozitívna konštanta. Minimalizovanie tejto energie jeho gradientom ako 

úrovňová množinová vývojová rovnica v nasledujúcom texte. 

Minimalizovanie energie 

Pre minimalizovanie energetickej funkčnej použijeme štandardný gradientný sklon 

(najstrmšieho zostupu)v (61) nasledujúcou Euler-Lagrange rovnicou: 

0, 1,2.    (62) 

Z (61) dostaneme 

, 1,2 (63) 

Kde, funkcie  a  sú váhové priemery intenzít v susedstve , ktorého veľkosť je 

úmerná váhovému parametru . 

Udržaním stálej  a , minimalizujeme energetickú funkčnú s ohľadom na , riešime 

gradientné rovnice (gradient flow equation) nasledovne: 

∂
∂t | |

µ
 
| |

 (64) 
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Kde  je vyhladená Diracova delta funkcia daná z (59) a ,  sú funkcie 

| | , 1,2 

kde  a  sú z (62). 

Rovnica v (64) je vývojová rovnica tejto navrhovanej metódy. Člen  

je derivovaný z údajov upravenej energie a tak ho označujeme ako data fitting term. Tento 

člen hrá kľúčovú úlohu v tomto modelu odkedy sa riadi aktívna kontúra  smerom k hraniciam. 

Druhý člen 
 

| |
 má charakter skrátenia dĺžky, alebo vyhladzovací efekt na 

kontúru nulovej úrovňovej množiny, ktorá je potrebná k udržaniu pravidelnosti kontúry. Tretí 

člen udržuje zákonitosť funkcie úrovňovej množiny [23].  
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6 Implementácia 
Program pre jednotlivé segmentačné metódy je realizovaný v prostredí matlab. V tejto 

kapitole si názorne ukážeme jednotlivé segmentačné metódy, ich aplikácie na simulovaných, 

fantómových a reálnych dátach. Simulované dáta predstavuje obraz s pozadím o rovnakej 

intenzity a popredím rozličných objektov s rozdielnou intenzitou oproti pozadiu. Hodnoty 

v stupni šedi popredia a pozadia nepredstavujú výrazné jasové zmeny, kvôli problematike, 

ktorou sa zaoberáme v tejto práci. Ich úlohou je sťaženie procesu segmentačných metód a čo 

najbližšie sa priblížiť reálnym dátam. Simulovaným dátam pridáme patričnú hodnotu šumu 

spekle. Fantómové dáta sú získané z rádio-frekvenčného (RF) prvého a druhého 

harmonického signálu, kde kvalitnejšie zobrazenie poskytoval druhý harmonický signál. 

Reálne dáta  predstavuje zobrazenie v B móde dynamického typu, získané z archívu na našej 

fakulte. V implementácii nezahrňujeme ekvalizáciu obrazu, tým by sme pridali ďalší 

nežiaduci šum danej scény. Viacej o ekvalizácii obrazu v podkapitole 4.2. 

6.1 Statické metódy 

Statické metódy ktorými sme sa zaoberali zahrňujú segmentačné techniky pomocou 

prahovania. Na obrázku 22, 23 sú znázornené jednotlivé prahovania na simulovanom obrázku 

(viď. obr. 22a) s pridanou 5% hodnotou šumu typu spekle (viď. obr. 22b). Pri Adaptívnom 

prahovaní (viď. obr. 22c) sme zvolili rozdeľovacie okno v tvare štvorca s rozmerom 10x10, 

kde pre každú túto oblasť sa volil individuálny prah pomocou mediánu. Tým  sme odstránili 

nerovnomerné osvetlenie s dobrým chovaním na hraniciach. Pri metóde Otsu (viď. obr. 22d) 

bolo optimálne prahovanie na jasovej stupnici [0,1]s hodnotou 0, 401 kde došlo k strate 

jedného objektu záujmu. Pri metóde prahovania pomocou Fuzzy 3-means množín (viď. obr 

22e,f) si v prvom prípade vyberalo hodnoty medzi menším a stredným prahom s hodnotou 

optimálneho prahu 0,236  a v druhom prípade medzi stredným a vyšším prahom s optimálnou 

hodnotou 0,467.  
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Obr. 22: Ukážka jednotlivých  statických segmentácií.(a) Originálny obraz (b) Zašumený obraz .(c) Adaptívne 

prahovanie .(d) Otsu prahovanie. (e),(f) Fuzzy prahovanie 

Obrázok 23 zobrazuje simulovaný obraz s pridanou 5% hodnotou šumu spekle, ktorý 

filtrujeme váhovaným mediánovým filtrom s váhovacím oknom 3x3 a segmentujeme 

pomocou prahovania spomínaných metód. Zlepšením filtrovaného obrazu má vplyv aj na 

samotnú segmentáciu, kde taktiež dochádzalo k zlepšeniu výsledkov. Implementáciu na 

reálne dáta a bližší popis zahrňuje kapitola 4.3. 

 

Obr. 23 Ukážka jednotlivých  statických segmentácií zašumeného obrazu typu spekle po filtrácii váhovaným 

mediánovým filtrom .(a) Zašumený obraz (b) obraz po filtrácii.(c) Adaptívne prahovanie .(d) Otsu prahovanie. 

(e),(f) Fuzzy prahovanie 
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6.2 Aktívne metódy 

V tejto práci zohrávajú aktívne metódy kľúčovú úlohu pre segmentáciu ultrazvukových 

sekvencií. Realizované sú pomocou  geometrických aktívnych kontúr, metódou úrovňových 

množín level set. Ich implementácia sa zakladá na realizácii v troch podobách: 

1) Edge-based, variačná metóda úrovňovej množiny aktívnych kontúr bez re-

inicializácie (LSF). 

2) Edge-based, metóda upravujúca vývoj vzdialenosti úrovňovej množiny (DRLSE). 

3) Region-based, metóda minimalizovania oblastne-merateľnej úpravy pre obrazovú 

segmentáciu (RSF). 

Matematické vyjadrenie, numerické schémy a hlavné výhody oproti klasicickým level set 

metódam podrobne rozpisuje 5- ta kapitola. 

Nasledujúca tabuľka znázorňuje užívateľsky nastavovacie parametre 

LSF  , , , , , , , počet iterácií 

DRLSE  , , , , , , , počet iterácií 

RSF  , , , , , , , , počet iterácií 

Nemenná premenná g je hranový funkčný indikátor. Jeho vplyv je popísaný v sekcii 

5.1.4. Vyskytuje sa u edge-based metód. Užívateľsky nastavovacie premenné predstavujú  , 

parameter pre definíciu Dirakovho impulzu. Vyjadruje presnosť kontúry na danom rozhraní. 

Parameter  určuje výber časového kroku. Jeho hodnota by mala presahovať 2  , kvôli 

zachovaniu podmienkam. Parameter  je koeficient vnútornej penalizujúcej energie . 

 ·   musia byť menšie ako 0.25 kvôli stabilite. Koeficient  je váhovaný dĺžkový člen . 

Koeficient  predstavuje šírku dirakovej funkcie. Parameter   je koeficient váhového 

oblastného členu  Ag. Ak je jeho hodnota kladná, vývoj krivky sa bude pohybovať smerom do 

vnútra, pri zápornej hodnote má vývoj krivky opačný efekt. Pri metóde RSF to však neplatí, 

vývoj krivky nemá jednosmerný charakter. Koeficient  je  inicializačná množina. Pre LSF 

Navrhujeme vybrať túto konštantu väčšiu ako  2   rovnica (42). 

6.2.1 Test jednotlivých metód a ich porovnanie 

Pre testovanie simulovaných dát sme použili obrázok s veľkosťou 620x500 pixlov 

s hodnotou šumu spekle 3%(viď. obr. 24). Pre hranovo založene metódy LSF, DRLSE sme 

brali do úvahy parametre  ́= 1,5, =10,  = 1.5,  , =3, . . Pre LSF sme zvolili 

inicializačnú množinu  a v prípade DRLSE modulu . Nulovú úrovňovú množinu  

predstavuje počiatočná kontúra  v tvare štvorca vzdialeného 8 pixlov počiatku obrazu z každej 

strany. Parameter   je kladný, tým sme udali smer vývojovej krivky k požadovaným 

objektom  záujmu. No obrázku je znázornený vývoj kivky pre jednotlivé iterácie. Pomocou 
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tohto znázornenia a experimentálnych výsledkov na jednotlivých obrázkoch sa LSF metóda 

javila časovo porovnateľná s DRLSE, avšak vyžadovala zvolenie väčšieho počtu iterácií 

k dosiahnutiu požadovaného efektu. Pri znížení kvality simulovaného obrazu sme pri 

dodržaní rovnakých parametrov dokázali detegovať všetky objekty záujmu. Pri zväčšovaní 

šumového zastúpenia v obraze, LSF metóda vykazovala horšie rozpoznanie hrán objektov.  

DRLSE metóda diverguje rozhodne rýchlejšie k požadovaným objektom záujmu. Použitím 

mediánového filtru sa vývojová kontúra rýchlejšie blížila k požadovaným objektom za cenu 

horšej detekcie hrá záujmových objektov (viď. obr. 25). V prípade RSF (viď. obr.24h ) sme 

zadali parametre ´= 3, ,  = 1.5, =1,   Táto metóda 

sa javila podstatne rýchlejšie a bola schopná detegovať všetky popredia v obraze kvôli 

možnosti zvolenia  parametra pre  gaussian kernel  s hodnotou . Jej aplikácia na 

ultrazvukových obrazov predstavovala vplyvom vysokého počtu nehomogénnych  oblastí 

tvorby veľkého počtu uzavretých kriviek (viď. obr. 29). V samotnej podstate RSF metóda 

segmentuje správne keďže sa radí do oblastne založených segmentácií. 

 
Obr. 24: Ukážka vývoja level set metód. (a) Zašumený obraz s počiatočnou kontúrou. (b) Vývoj krivky LSF po 

500 iteráciách. (c) Vývoj krivky LSF po 1000 iteráciách. (d) vývoj krivky LSF po 1500 iteráciách.(e)Vývoj 

krivky DLRSE po 300 iteráciách. (f) Vývoj krivky DRLSE po 500 iteráciách. (g) Vývoj krivky DRLSE po 700  

iteráciách (h) vývoj krivky RSF po 100 iteráciách 
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Obr. 25: Simulovaný obraz s  využitím mediánového filtru LSF metódou po 600 iteráciách. (a) Zašumený obraz 

po 600 iteráciách (b) Zašumený obraz filtrovaný mediánom s váhovacím oknom 6x6 po 600 iteráciách 

Pri testovaní fantómových dát sa jednalo o rádiofrekvenčné dáta získané z druhého 

harmonického signálu. Priebeh segmentácie založenej na dodržaní rovnakých parametrov ako 

pri simulovaných dátach, vykazoval proces založený na počtu iterácií. Pri teste LSF a DRLSE 

nevykazovali podstatné zmeny. Išlo o proces správneho zvolenia počtu iterácií (viď. obr. 26). 

 

 
Obr. 26: Segmentácia fantómových dát získaných z druhého harmonického signálu.(a) Manuálne nastavená 

počiatočná kontúra objektu záujmu. (b) Segmentácia DRLSE metódy po 100 iteráciách.(c) Manuálne nastavená 

počiatočná kontúra objektu záujmu (d) Segmentácia LSF metódy po 100 iteráciách 
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Pre názornosť a jednoduchú  manipuláciu sú metódy RSF a DRLSE spracované 

matltabovom prostredí Guide. Užívateľské rozhranie nám umožňuje zvoliť si buď 

automaticky nastavovaciu masku počiatočnej kontúry, no pre praktické využitie je možné 

zvoliť si manuálne nastavenie počiatočnej kontúry, ktorej vývin určuje znamienkovo zvolená 

hodnota . Ďalšie možnosti, ktoré umožňuje tento program, je percentuálne zvolenie šumu 

spekle v obraze, výber masky mediánového filtru, počet iterácií a nastavovacie parametre. 

Na obrázku  27,28 je vidieť manuálne nastavenú masku počiatočnej kontúry pomocou 

metódy DRLSE a jej vývoj po konečnú štruktúru vývojovej krivky pre vhodne nastavené 

parametre. 

 

 
Obr. 27: Ukážka programu segmentácie kardiovaskulárneho reálneho obrazu v matltabovom prostredí GUI 

s možnosťou manuálneho nastavenia počiatočnej štruktúry pomocou DRLSE metódy. 
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Obr. 28: Ukážka programu segmentácie kardiovaskulárneho reálneho obrazu v matltabovom prostredí GUI 

pomocou DRLSE metódy po 500 iteráciách manuálne zvolenej kontúry. 

 

 

Obr. 29: Ukážka segmentácie RSF po 100 iteráciách kadiovaskulárneho reálneho obazu. 
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7 Záver 
Táto práca v ultrazvukovom meradle predstavuje popis vzniku ultrazvukového obrazu od 

získania signálu, až po segmentácie implicitných geometrických aktívnych kontúr metódami 

level set. Predpokladali sme potlačenie artefaktov, ktorým sa vieme pomerne dobe vyhnúť až 

na šumovú zložku typu spekle. Venovali sme  sa predspracovaním obrazu v podobe využitia 

mediánového filtru a jeho aplikácie na samotné segmentácie. Výskyt tohto filtru v obraze 

predstavoval zlepšenie  pomeru signálu ku šumu, PSNR a MSE, avšak so zväčšovaním 

filtračného okna strácame ostrosť hrán v objektoch záujmu.  

Praktické využite statických segmentácií, ktorými sme sa venovali, môžeme nájsť 

v uplatnení segmentácie pomocou aktívnych kontúr, kde vhodným nastavením prahu 

a príslušnou modifikáciou zadáme počiatočnú kontúru. Práve toto téma bolo hlavnou náplňou 

tejto práce, kde sme sa zaoberali implementáciami aktívnej segmentácie pomocou level set 

metód. Level set metódy sa radia medzi hranovo založené metódy, no v prípade RSF modulu 

sa jednalo o modifikáciu na oblastne založenú segmentáciu. Metóda  DRLSE v porovnaní 

s LSF  vykazovala vplyvom upravenia vnútornej energie podstatné výhody v podobe  

rýchlejšej divergencie vývojovej krivky smerom k objektu záujmu a nižším využitím počtu 

iterácií. Vnútornú energiu DRLSE modulu zahrňoval výskyt dvojitého potenciálu, v prípade 

LSF vnútornú energiu predstavoval Laplaceov operátor. Pri testovaní týchto metód sa zistilo, 

že u LSF modulu je potrebné zvoliť inicializačnú množinu aspoň dvakrát väčšiu ako je 

parameter pre určovanie šírky Dirakovho impulzu. V opačnom prípade je výsledný vývoj 

nestabilný v  podobe vytváraní nežiaducich kontúr, prípadne  ich samotný zánik. Časová 

náročnosť v objektívnom zhodnotení sa prikláňala k modulu s dvojitým potenciálom, keďže 

sa potlačil stranový efekt, ktorým môže byť LSF metóda poznačená. Aplikácia mediánového 

filtru na vývoj kontúry mal pozitívne výsledky v podobe zrýchlenia segmentácie objektov 

záujmu, a tým využitie menšieho počtu iterácií,  za cenu horšieho chovania sa na hraniciach 

týchto objektov. U RSF modulu  výsledok aplikácie na reálne dáta predstavoval vznik 

veľkého počtu uzavretých kriviek s rovnakou homogénnou oblasťou. Praktické využite tohto 

modulu sa vo väčšej miere uplatní u segmentačných techník s menším počtom nehomogenít  

a jasne ohraničenou hranou u objektov záujmu. Pre praktickú názornosť a jednoduchú 

manipuláciu LSF a DRLSE modulu sa v matlabovom prostredí GUI vytvoril program, ktorý 

umožňuje manuálne nastaviť počiatočnú úrovňovú množinu. 

Po implementácií navrhnutých rýchlych aproximácií pomocou level set metód, je kvôli 

časovej náročnosti segmentácia v reálnom čase prakticky nepoužiteľná. 
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9 Zoznam príloh 
 

OBSAH CD-ROM PRÍLOHY 

jednotlivé adresáre na CD-ROM obsahujú: 

diplomová práca - text diplomovej práce v PDF. 

program – zdrojové kódy jednotlivých segmentačných metód . 

obrázky- simulované, fantómové, reálne dáta. 

 


