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Seznam zkratek 

 

CT   Computed Tomography (počítačová tomografie) 

DICOM  Digital Imaging and Communications in Medicine (formát pro přenos 

a ukládání lékařských obrazů) 

DT  Distance Transform (distanční transformace) 

FA   Flip Angle 

FFE  Fast Field Echo 

FLAIR  Fluid Attenuated Inversion Recovery 

FOV  Field Of View 

Gd-DTPA  gadodiamid 

GRASE  Gradient Recalled And Spin Echo 

KL  Kontrastní Látka 

MR  Magnetic Resonance (magnetická resonance) 

NSA  Number of Signal Averages 

RFOV  Rectangular Field Of View 

SD   Signed Distance (znaménková vzdálenost) 

SED  Sequential Euclidean Distance mapping 

SSED  Signed Sequential Euclidean Distance mapping 

TE   Time of Echo 

THK  (slice) Thickness  

TR   Time of Repetition 

TSE  Turbo Spin Echo 

T1 WI  T1 vážený obraz 

T2 WI  T2 vážený obraz 

VD  Voronoiův Diagram 
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VP   Voronoiův Polygon 

2D   dvojrozměrný 

3D   trojrozměrný 

4SED  4-point Sequential Euclidean Distance mapping 

4SSED  4- point Signed Sequential Euclidean Distance mapping 

4SSED+  4SSED, doplněný dle Cuisenaira o druhý průchod, ve kterém se chyby  

   v místě vrcholů Voronoiových polygonů opraví 

8SED  8-point Sequential Euclidean Distance mapping 

8SSED  8-point Signed Sequential Euclidean Distance mapping 
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1 ÚVOD 

1.1 Distanční transformace 
 
1.1.1 Úvod do algoritmů distanční transformace 
 

Algoritmy distanční transformace slouží k výpočtu distanční mapy, která se často používá 

v metodách rozpoznávání obrazu, stereoskopického prostorového vidění a v automatické 

registraci digitálních obrazů. Distanční transformace (DT) je jeden z nástrojů matematické 

morfologie a spolu s Fourierovou a Houghovou transformací patří k  základním 

transformacím používaným při zpracování rastrového obrazu (Borgefors, 1984). 

V medicínském zobrazování lze DT použít za účelem zkvalitnění hodnocení diagnostického 

obrazu (Viták, 2003). 

Zpracování dat medicínského zobrazování je velmi náročné na výpočetní rychlost 

procesoru a na operační paměť. Jedno rutinní vyšetření magnetickou rezonancí (MR) či 

výpočetní tomografií (CT) obsahuje řádově desítky až stovky megabajtů dat (10-100MB). 

Mnoho grafických nástrojů je užitečných pouze tehdy, je-li schopno zpracovat vstupní 

obrazová data v reálném čase – tj. v nejhorším případě řádově v desítkách vteřin (Maintz et 

al., 1998). Značná část těchto nároků je sice uspokojována stále se zdokonalujícím a 

zrychlujícím hardwarem, nicméně v případě nelineární výpočetní složitosti má vývoj a použití 

nových rychlých algoritmů nezastupitelnou úlohu. 

V této části nejdříve ve stručnosti definuji a vysvětluji základní pojmy použité dále 

v textu. Dále pak uvedu přehled nejpoužívanějších algoritmů distanční transformace se 

kterými jsem se dosud v literatuře setkal. Tyto mohou být rozděleny podle více kritérií. 

Především podle přesnosti výsledné mapy vzdáleností, podle výpočetní složitosti a časové 

náročnosti algoritmu a v neposlední řádě i podle typu uchovávané informace a způsobu jejího 

šíření ve zpracovávaném obraze (Borgefors, 1986). U každého algoritmu uvádím jeho princip 

a z něho plynoucí případné výhody či nevýhody uplatňující se při výpočtu distanční mapy. 

 

1.1.2 Definice distanční transformace a typů používaných metrik 
 

Distanční transformace je založena na výpočtu vzdálenosti z každého bodu binárního 

obrazu (p) k objektu (O) – tedy z každého pixelu okolí k nejbližšímu pixelu dané množiny, 
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jež tvoří objekt. V literatuře se setkáme i s opačnou definicí ve smyslu vzdálenosti z každého 

pixelu objektu k nejbližšímu pixelu dané množiny, jež tvoří okolí (Breu et al., 1995). Zjevně 

jsou obě definice shodné a rozdíl spočívá pouze v tom, kterou část binárního obrazu 

definujeme jako objekt a kterou jako okolí. Výsledkem distanční transformace binárního 

obrazu, který se skládá z objektu (O) a pozadí (O’) je nový binární obraz (D), nazývaný 

distanční mapa, který každému pixelu (p) přiřadí novou hodnotu, jež odpovídá jeho 

vzdálenosti od definovaného objektu.  

}),,(min{)( OqqpdistpD M ∈=         (1) 

Ve výše uvedeném výrazu je distM(p,q) vzdálenost mezi pixely p a q při použití metriky 

M. Rozeznáváme několik základních používaných metrik, které postupně vysvětlím 

v následujícím textu. Všeobecně známé definici vzdálenosti nejvíce odpovídá metrika 

euklidovská definovaná vztahem (2). 

diste(p,q)= 22 )- q(p)- q(p yyxx +        (2) 

Při počítačovém zpracování se ovšem dává přednost celočíselným operacím a tak nejčastěji 

používaná metrika udává většinou čtverec euklidovské vzdálenosti. Tato metrika se 

v anglosaském písemnictví nazývá „squared euclidean“ a je definována vztahem (3) 

(Cuisenaire, 1999). 

distE(p,q)=(px- qx)2+(py- qy)2        (3) 

Obrázek 1 ukazuje příklad distanční transformace aplikované na monochromatický rastrový 

obrázek 7x7 pixelů za použití  distE metriky. 

 

Obr. 1 

Příklad distanční mapy monochromatického rastrového obrázku 7x7 pixelů za použití  distE metriky. 

 

Distanční transformace, kromě absolutní vzdálenosti pixelu okolí od objektu, může 

poskytnout i souřadnice nejbližšího pixelu objektu. Tato rozšířená informace se uchovává 
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v podobě uspořádané dvojice čísel, kde první resp. druhé číslo odpovídá rozdílu souřadnic osy 

x resp. y pixelu okolí (p) a nejbližšího pixelu objektu (q). Takto uspořádaná dvojice čísel se 

označuje jako znaménková vzdálenost, tzv. signed distance (SD). Obrázek 2 demonstruje 

vztah mezi SD a souřadnicemi obou zúčastněných pixelů. 

 

 

Obr. 2  

Příklad znaménkové vzdálenosti (SD) pixelu p, který je od nejbližšího pixelu objektu q vzdálen o 5 jednotek v 
diste metrice SD(p) = (px- qx, py- qy) =  (3,-4) (Viták, 2003).  

 

Vzhledem k tomu, že všechny algoritmy výpočtu distanční transformace jsou založeny na 

výměně informace mezi jedním pixelem a jeho okolními několika sousedy, je nutné formálně 

definovat pojem množiny sousedů N(p) v okolí pixelu p a s tím úzce související pojem 

sousedství N((0,0)), v anglosaské literatuře označovaný jako „neighborhood“ (Juany et al., 

1993). 

}|{)( NnnpqpN ∈+==         (4) 

}))0,0(,(|{))0,0(( dndistnNN M <==        (5) 

V dalším textu nejčastěji používaná sousedství jsou N4 a N8 definovaná ve vztazích (6) a (7). 

N4 = {n|dist4(n,(0,0))=1} = {(1,0),(-1,0),(0,1).(0,-1)}     (6) 

N8 = {n|dist8(n,(0,0))=1} = N4 U {(1,1),(1,-1),(-1,1).(-1,-1)}    (7) 
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Mezi nejstarší v literatuře uváděné metody výpočtu distanční transformace patří algoritmy 

založené na tzv. „chamfer“ metrice. Výraz (8) definuje obecnou chamferovou vzdálenost 

s dvěma koeficienty A a B.  

distcha(A:B)(p,q)=A.max{|px- qx|, |py- qy|}+(B-A).min{|px- qx|, |py- qy|}   (8) 

Vhodným dosazením za koeficienty A a B ve výrazu (8) je možné vyjádřit některé ostatní 

metriky, které jsou speciálním případem „chamfer“ metriky. „City block“ metrika dist4(p,q) 

(viz. výraz (9)) odpovídá distcha(1:2)(p,q), „chess-board“ metrika dist8(p,q) (viz.výraz (10)) 

odpovídá distcha(1:1)(p,q).  

dist4(p,q)=|px- qx| + |py- qy|         (9) 

dist8(p,q)=max {|px- qx|, |py- qy|}                 (10) 

Hodnota vzdálenosti s použitím metriky dist4(p,q) udává délku nejkratší cesty mezi body 

p, q , je-li cesta omezena pouze na 4 přímé sousedy. Hodnotu vzdálenosti s použitím metriky 

dist8(p,q) lze chápat jako délku nejkratší cesty mezi body p, q, je-li cesta omezena pouze na 

osmi členné přímé sousedství a vzdálenost dvou sousedních pixelů, ať již diagonálně nebo 

přímo horizontálně či vertikálně spolu sousedících, je 1. Metrika distcha(1:√2)(p,q) odpovídá 

také použití osmi členného sousedství s horizontální či vertikální vzdáleností 1 a s diagonální 

vzdáleností √2 (tedy s lokálními euklidovskými vzdálenostmi v rámci osmi členného 

sousedství). 

 

1.1.3 Základní typy algoritmů distanční transformace 
 

Algoritmy distanční transformace lze rozdělit podle přesnosti výsledné mapy vzdáleností 

na přibližné, používající neeuklidovské tzv. quasieuklidovské metriky a přesné používající 

euklidovskou metriku. Mezi neuklidovské metriky patří „city-block“, „chess-board“, 

„chamfer“ metriky (Borgefors, 1986). Ze znaménkové vzdálenosti se snadno vypočítá 

euklidovská vzdálenost. 

Podle způsobu výpočtu distanční mapy lze algoritmy rozdělit na propagační a na metody 

založené na skenování. Propagační metody aktualizují hodnoty několika sousedů na základě 

informace v jednom pixelu a tím tedy do značné míry napodobují lidský způsob řešení. 

Naproti tomu algoritmy skenování, které jsou principem velmi blízké typickému 

počítačovému zpracování obrazových dat, aktualizují hodnotu vzdálenosti jednoho pixelu na 
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základě informací pocházejících od několika okolních sousedů. Tyto algoritmy lze dále dělit 

podle způsobu průchodu obrázkem na rastrové a nezávislé.  

Výše zmíněná dvě základní dělení algoritmů distanční transformace v této práci slouží 

pouze jako hrubě orientační a ani zdaleka nevyčerpávají velmi širokou škálu metod výpočtů 

distanční transformace, se kterými je možné se v literatuře setkat. 

 

 

Obr. 3 

Způsob šíření informace o vzdálenosti od objektu do okolí u propagačních metod výpočtu distanční 
transformace. 

 

Obrázek 3 ukazuje způsob šíření informace o vzdálenosti od objektu u propagačních 

metod. Všechny pixely v propagační linii jsou obvykle uloženy v dynamickém seznamu a 

propagovány jsou pouze ty, jejichž hodnota je nižší než aktuálně stanovená vzdálenost. Každý 

pixel je propagován pouze jednou (na rozdíl od rastrových metod, kdy je to 3krát nebo 4krát 

v dvourozměrných datech). Informace je propagována pouze ve směru vzrůstající vzdálenosti, 

což snižuje výpočetní náročnost. 

 

 
Obr. 4  

Postupný výpočet distanční mapy metodou rastrového skenování nejdříve po dopředném.průchodu a poté po 
zpětném průchodu (Cuisenaire, 1999). 
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Obrázek 4 ilustruje postupný výpočet distanční mapy metodou rastrového skenování 

nejdříve po dopředném průchodu, kdy algoritmus prochází rastrový obrázek z levého horního 

rohu po řádcích směrem dolů a poté po zpětném průchodu, který začíná v pravém dolním 

rohu a postupuje směrem nahoru. Při každém průchodu dochází k aktualizaci hodnot 

vzdáleností  každého pixelu v závislosti na hodnotách vzdálenosti jeho sousedů. 

 

Obr. 5  

Postupný výpočet distanční mapy metodou nezávislého skenování nejdříve po řádkovém průchodu a poté po 
sloupcovém průchodu (Cuisenaire, 1999). 

 

Obrázek číslo 5 ilustruje postupný výpočet distanční mapy metodou nezávislého 

skenování nejdříve po řádkovém průchodu a poté po sloupcovém průchodu. Každý řádek 

resp. sloupec se prochází dvakrát, pokaždé v opačném směru, tedy zleva doprava a zprava 

doleva resp. shora dolů a zdola nahoru. 

Distanční transformace je globální transformace, která by při použití algoritmů hrubé síly 

vyžadovala výpočet vzdálenosti od každého pixelu okolí ke každému pixelu objektu. Tedy 

její výpočetní složitost by byla řádu O(m.n), kde m je počet pixelů objektu a n počet pixelů 

okolí. Výše zmíněné algoritmy ve snaze snížit výpočetní složitost vesměs vycházejí z 

lokálních transformací. Metody rastrového skenování předpokládají, že distanční 

transformace v daném pixelu může být odvozena z hodnot jeho nejbližších sousedů. Toto 

bezvýhradně platí pro neeuklidovské metriky, ale již ne pro euklidovské metriky. Bohužel 

tyto neeuklidovské metriky jsou pouze jistým přiblížením euklidovské vzdálenosti a jsou 

zatíženy systematickou chybou (Fitzpatrick et al., 1998). Dále prezentované algoritmy 

skenování (4SSED, Saito, Maurer) pro vstupní obrazy o velikosti axa dosahují přibližné 

výpočetní složitosti O(a2) a liší se pouze konstantami. Tato k celkovému počtu pixelů 

vztažená řádově lineární složitost vyplývá ze skutečnosti, že algoritmy navštíví každý pixel 

dvourozměrného obrazu.  Níže diskutované propagační algoritmy (Eggers) mohou pro 
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vstupní obrazy stejné velikosti (axa) v nejhorším případě dosáhnout výpočetní složitosti 

O(a3).  Tato řádově vyšší operační složitost je zčásti kompenzována nižším počtem návštěv 

každého pixelu a tedy i nižšími multiplikativními konstantami.  Nižší počet opakovaných 

návštěv pixelů u těchto algoritmů je, jak již bylo zmíněno výše, způsoben šířením informace 

pouze ve směru vzrůstající vzdálenosti. 

 

1.1.4 Algoritmy rastrového skenování 
 
1.1.4.1 Algoritmy přibližné DT využívající chamferovou metriku 

 

Tyto algoritmy, založené na chamfer metrice jsou nejstarší v literatuře uváděné metody 

rastrového skenování a tvoří jakýsi historický základ, z kterého ostatní algoritmy rastrového 

skenování vychází (Cuisenaire, 1999).  

Borgefors  provádí výpočet distanční transformace ve dvourozměrných i třírozměrných 

datech ve dvou průchodech za použití masek z obrázků 6 a 7 (Borgefors, 1984). Horní maska 

na obrázku 6 se používá pro dopředný průchod a dolní maska pro zpětný průchod 

dvourozměrným rastrovým obrázkem. Dopředný průchod začíná v levém horním rohu 

obrázku a pohybuje se zleva doprava po řádcích postupně shora dolů. Zpětný průchod začíná 

v pravém dolním rohu a pohybuje se zprava doleva po řádcích postupně zdola nahoru. 

V každé pozici masky jsou lokální hodnoty vzdáleností d1 a d2 přičteny ke korespondujícím 

hodnotám pixelů distanční mapy a do pixelu mapy, jež odpovídá pozici 0 masky, je uloženo 

minimum z těchto pěti hodnot (tedy hodnota nulového pixelu se změní pouze v případě, je-li 

součet hodnot jednoho ze čtyř sousedů s korespondující hodnotou d1 nebo d2 menší než 

hodnota, která byla v nulovém pixelu původně). Formální popis iteračního a rekurzivního 

algoritmu při tomto typu rastrového skenování je přibližně následující: 

´],)(),([min)(
1 iterace Další

´,)],,(max[
 ́,)(

,0)(
0 iteraci první  vceInicializa

)()1()()( Oqwqfqfqf
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Obr. 6 

Maska 3x3 navržená autorkou Borgefors pro výpočet přibližné distanční transformace ve dvourozměrných 
datech metodou rastrového skenování (Cuisenaire, 1999). 

 

Obr. 7  

Maska 3x3 navržená autorkou Borgefors pro výpočet přibližné distanční transformace ve trojrozměrných datech 
metodou rastrového skenování (Cuisenaire, 1999). 

  

Obrázek 7 ilustruje „trojrozměrné“ masky pro dopředný a zpětný průchod používané pro 

rastrové skenování ve trojrozměrných datech. V tomto textu se soustředím pouze na výpočet 

distanční transformace ve dvourozměrných rastrových datech, nicméně postupy 

ve trojrozměrných datech jsou ve značné míře analogické. 

Borgefors vypočítává optimální hodnoty pro koeficienty d1 a d2 , aby minimalizovala 

největší rozdíl mezi chamferovou a euklidovskou metrikou.  

Vychází z předpokladu, že 2d1>d2 , jinak by totiž diagonální směr nebyl nikdy použit. Dále 

současně implicitně předpokládá, že d1 <d2 . 

Vzdálenost mezi dvěma pixely lze vyjádřit jako  

1212221211)d:cha(d ).(.).(.q)(p,dist
21

dmmdmmddmd −+=−+=    ,           (11) 

kde  21 mm ≥  (jinak by se označení pro 21,mm  prohodila) 



 16

||1 xx pqm −=                   (12) 

||2 yy pqm −=    .                 (13) 

Rozdíl mezi Euklidovskou a chamferovou vzdáleností lze vyjádřit jako 

12122
2
2

2
1 )( dmmdmmm −−−+                 (14) 

Dosadíme-li do (14) za 2,1 21 <== ddd , dostáváme  

12
2
2

2
1 )1( mdmmm −−−+                 (15) 

Optimální d nalezneme minimalizací maximální hodnoty, které může výraz (15) nabýt. 

Maximální hodnoty může výraz (15) nabýt v krajních bodech definičního oboru pro m1 a m2, 

tedy když 122  nebo 0 mmm == a nebo pro takovou hodnotu m2 (v závislosti na m1), ve které 

derivace výrazu (15) vůči m2 nabývá hodnoty nula. 

Pro 02 =m  je výraz (15) roven 0 a není třeba se touto alternativou dále zabývat.  

Pro Mmm == 12  výraz (15) nabývá hodnoty (16). 

MdMdMM )2()1(2 2 −=−+−               (16) 

Položíme-li první derivaci výrazu (15) rovnou 0, získáme výraz (17) a (18). 

1
2
2

2
1

2 −=
+

d
mm

m                   (17) 

2
1

2
2

)1(
dd

dmm
−

−
=                   (18) 

Po dosazení za m2 z výrazu (18) do výrazu (15) a položíme-li Mm =1 , získáme po úpravách 

výraz (19). 

Mdd )12( 2 −−                   (19) 

Výrazy (16) a (19) udávají maximální hodnoty rozdílu chamferové a euklidovské vzdálenosti. 

Minimální hodnota absolutní hodnoty obou výrazů (16) a (19) nastane pro takové d na 

intervalu )2,1(∈d , ve kterém se oba grafy funkcí (16) a (19) protnou. To je zřejmé ze 

skutečnosti, že hodnota absolutní hodnoty funkce (16) na intervalu )2,0(∈d klesá a na 

intervalu )2,2∈d  roste a absolutní hodnota funkce definované výrazem (19) na intervalu 
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)1,0(∈d  klesá a na zbylém intervalu )2,1∈d  roste. Místo průniku nastane pro d vyjádřené 

v (20). 

351,112
2

1
≈−+=d                  (20) 

Pro dosažení výpočetní efektivnosti Borgefors navrhuje sub-optimální celočíselnou 

aproximaci d1=3 a d2=4 a poté výslednou distanční mapu vydělit číslem 3. Tato aproximace 

dosahuje horní hranice rozdílu mezi euklidovskou a chamferovou vzdáleností 

MM 08,0)3
42( ≈−  kde M= max {|px- qx|, |py- qy|}, což je samozřejmě mnohem lepší, než 

u city-block MM 59,0)22( −≈− nebo chess-board metriky MM 41,0)12( ≈− . 

Borgefors dále rozšiřuje použití 3x3 (3:4) masek na masky 5x5 (5:7:11), které vedou 

k dalšímu snížení horní hranice rozdílu mezi euklidovskou a chamferovou vzdáleností na 

0,02M. Obrázek číslo 8 ukazuje masku 5 x 5 (5:7:11). 

 

Obr. 8 

Maska 5x5 navržená autorkou Borgefors pro výpočet přibližné distanční transformace ve dvourozměrných 
datech metodou rastrového skenování (Cuisenaire, 1999). 

 

Borgefors nedoporučuje použití 7x7 masek, kdy vzrůst výpočetních nároků není ani 

zdaleka kompenzován nevýrazným zvýšení přesnosti v porovnání s maskami 5x5 (Borgefors, 

1986). 

 
1.1.4.2 Algoritmy propagující vektor vzdálenosti 
 

Tyto algoritmy vycházejí z prací Danielssona, který ve snaze dosáhnout lepšího přiblížení 

k euklidovské vzdálenosti propaguje dvouhodnotový deskriptor: |px-qx| a |py-qy|. také 

označovaný dpx, dpy (Danielsson, 1980). Euklidovská vzdálenost může být z těchto dvou 

hodnot snadno vypočítána podle vztahu (2). Algoritmus výpočtu je podobný algoritmům 

přibližné distanční transformace využívajícím „chamferovou“ metriku (popsaným 
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v předcházející části) s jedním hlavním rozdílem. Dopředné a zpětné průchody masek 

zobrazených na obrázcích číslo 6 a 8 zajišťovaly algoritmům přibližné DT využívajícím 

„chamferovou“ metriku šíření informace pod úhlem 135°. To je ale pro algoritmy propagující 

dvouhodnotový deskriptor nedostatečné. Tyto algoritmy vyžadují při každém průchodu šíření 

informace pod úhlem přinejmenším 180°. Toho je dosaženo modifikací výše zmíněné 

procedury rastrového skenování. V každém kroku ve vertikálním směru je řádek procházen 

nejdříve zleva doprava a pak zprava doleva. Pro levo-pravý i pravo-levý průchod je používána 

rozdílná maska. Danielsson popisuje tento algoritmus pro čtyřčlenné a osmičlenné sousedství 

jako „4-point Sequential Euclidean Distance mapping“ a „8-point Sequential Euclidean 

Distance mapping“, které jsou známy pod svými zkratkami 4SED a 8SED (Danielsson, 

1980). Obrázek číslo 9 ukazuje masky používané pro 4SED (vlevo) a 8SED (vpravo). 

Danielssonem popisovaný algoritmus je bohužel ve srovnání s dříve zmiňovaným algoritmem 

přibližné DT využívajícím chamferovou metriku výpočetně značně náročnější. Toto je 

zapříčiněno jednak dvojitým skenováním každého řádku a dále pak výpočtem hodnot 

euklidovské vzdálenosti podle vztahu (2) z hodnot |px-qx| a |py-qy|, které jsou nutné pro každé 

porovnání. 

 

 

Obr. 9 

Masky používané pro algoritmy 4SED (vlevo) a 8SED (vpravo) navržené Danielssonem (Danielsson, 1980).  

 

Leymarie ve své práci upravuje Danielssonův  algoritmus a snižuje jeho výpočetní nároky 

(Leymarie et al., 1992). Především používá distE  metriku pro všechna prováděná porovnání. 

V každému pixelu (bodě) p ukládá 3 hodnoty dpx, dpy a distE(dp). Za použití zvláště třetí 

hodnoty se značně zjednodušují výpočty vzdáleností pro sousední pixely v čtyřčlenném 

sousedství: (dpx±1, dpy.) a (dpx, dpy.±1). 
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  (21) 

Vztahy (21) ukazují, jak Leymarie nahrazuje operace dvakrát násobení, jeden součet, 

jedna druhá odmocnina operacemi jedním součtem, jedním posunem doleva, jedním 

inkrementem. Jiným výrazným urychlením výpočtů je použití vyhledávací tabulky druhých 

mocnin celočiselných hodnot vzdáleností. 

Ye zavádí modifikaci SED algoritmu tím, že propaguje znaménkovou vzdálenost ve 

formě dvouhodnotového deskriptoru (px- qx,),(py- qy), také označovaného dpx, dpy  a nazývá 

jej Signed Sequential Euclidean Distance mapping SSED (Ye, 1988). 

 

 

Obr. 10  

Masky používané pro algoritmy propagující znaménkovou vzdálenost 4SSED (vlevo) a 8SSED (vpravo) 
navržené Yenem (Ye, 1988). 

 

Na obrázku 10 jsou vyobrazeny vlevo masky pro 4SSED a vpravo masky pro 8SSED.  
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Bohužel, tyto algoritmy neposkytují vždy přesnou euklidovskou transformaci. Obrázek 11 

spolu s rovnicemi (22), (23) ilustruje situaci, kdy pixel q získá chybnou vzdálenost 3 místo 

správné √8 při výpočtu DT algoritmem 4(S)SED – tedy jakoby jeho nejbližší pixel objektu 

byl pixel p1 a ne pixel p2. 

       (22) 

             (23) 

 

Toto odpovídá maximální relativní chybě %  )/-( 1,6883 = . Chyba je způsobena tím, že 

při 4(S)SED dochází k propagaci pouze do 4 členného sousedství. Použitím 8(S)SED, které 

propaguje informaci do 8mi členného sousedství, by k chybě v tomto pixelu sice nedošlo, ale 

obdobná chyba by se objevila později. Obrázek 12 spolu s rovnicemi (24), (25) ilustrují 

obdobnou situaci, se kterou se můžeme setkat při výpočtech algoritmem 8(S)SED. 

 

Obr. 11  

Situace, kdy pixel q získá chybnou vzdálenost 3 místo správné √8 při výpočtu DT algoritmem 4(S)SED. Pixely 
p1 a p3 „maskují“ nejbližší pixel objektu p2 před pixelem q (Cuisenaire, 1999). 

 

 

3(3)(0)),( 22
1 =+=qpdiste

  8(2)(2)),( 22
2 =+=qpdiste
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Obr. 12  

Situace, kdy pixel q získá chybnou vzdálenost √170 místo správné √169 = 13 při výpočtu DT algoritmem 
8(S)SED. Pixely p1 a p3 „maskují“ nejbližší pixel objektu p2 před pixelem q (Cuisenaire, 1999). 

 

 

         (24) 

            (25) 

 

Zde to odpovídá maximální relativní chybě %3,0
13

13170
=

− . 

 

Cuisenaire ve své práci poukazuje na podobnost výpočtu distatnční mapy daného 

binárního obrazu s určením Voronoiova diagramu (VD) (Cuisenaire, 1999). VD rastrového 

obrazu rozděluje rovinu na polygony Voronoiovy polygony (VP). VP(p) je polygon 

obklopující pixel p patřící objektu O a je definován následujícím výrazem (26) (Hudec, 1997).

  

            (26) 

 

Obrázek 13 ilustruje úzkou souvislost mezi distanční mapou s distE metrikou (uprostřed) a 

VD (vpravo). 

170),( 1 =qpdiste

13169),( 2 ==qpdiste
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Obr. 13 

Původní rastrový obraz (vlevo), distanční mapa  s distE metrikou (uprostřed) a VD (vpravo) (Cuisenaire, 1999). 

 

Z obrázků 11, 12 a z úvah Cuisenaira vyplývá, že k chybám v distanční transformaci dochází 

v místech vrcholů Voronoiova polygonu, když vlivem diskretizace Voronoiův polygon není 

spojitý. Všechny pixely vrcholové oblasti mají společnou vlastnost, které může být využito 

pro jejich snadné nalezení. Každý pixel vrcholové oblasti má spolu se svými dvěma přímými 

sousedy ve směru propagace informace 3 různé nejbližší objektové pixely. Na obrázku 14 se 

středem kartézské soustavy umístěným do pixelu p1  je zobrazen tento vrcholový pixel p1 

 

Obr. 14 

Oblast vrcholu VP s potenciálním výskytem chyb (Cuisenaire, 1999). 

 
 

s jeho dvěma přímými sousedy p2 = p1 + (0,1) a p3 = p1 + (1,0). Nejbližší objektový pixel 

pixelu p1, resp. p2, resp. p3 je q1, resp. q2, resp. q3. Znaménková vzdálenost SD(p1)=(dpx1, 

dpy1), SD(p2)=(dpx2, dpy2) a SD(p3)=(dpx3, dpy3). Vztah (27) definuje přímku L12, která je osou 

úsečky spojující body q1, q2 . Přímka L13  je osou úsečky spojující body q1, q3 a je definována 

vztahem (28). Pro pixel vrcholové oblasti VP se souřadnicemi (nx , ny) musí platit, že jeho 
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souřadnice se musí nacházet pod body definovanými přímkou L12 (27) a současně nad body 

definovanými přímkou L13 (28). 

L12 : y = α12 x + β12                     (27) 

L13 : y = α13 x + β13                     (28) 

pro souřadnici ny pixelu (nx , ny) ve vrcholové oblasti VP musí tedy platit vztah (29), 

α13 x + β13 ≤  ny ≤  y = α12 x + β12                  (29) 

Z obrázku odvodíme vztahy pro koeficienty α12, β12, α13, β13  (30), (31), (32), (33), 

                  (30) 

 

                 (31) 

 

 

                  (32) 

                  (33) 

 

Skutečný vrchol VD (cx, cy) definovaný vztahem (34) udává horní limit pro souřadnici nx 

pixelu (nx , ny). 

 

                    (34) 

 

Z rovnic (30), (32) a (34) vyplývá nutnost zvažovat odděleně případy, kdy jmenovatel nabývá 

hodnoty 0. V případě rovnice (30) toto nastane pro dpy1 = dpy2 –1, což ovšem nikdy nenastane 

pro q1 ≠ q2 . V rovnici (32) bude jmenovatel nulový, když platí dpy1 = dpy3 . Potom L13 je 

vertikálně orientovaná přímka, pro kterou α13 = ∞. V případě, že v rovnici (34) α13 = α12, 

potom L12 a L13  jsou rovnoběžky, což za dané situace znamená, že α13 = α12 = ±1. V tomto 

případě je nutné kontrolovat pixely v diagonálním směru a čekat na okamžik, kdy přestane 

růst hodnota jejich vzdáleností. 

 Obrázek 15 demonstruje princip algoritmu 4SSED zapsaný v intuitivně pochopitelném 

pseudokódu modifikováném z Danielssonova algoritmu pro 4SED (Danielsson, 1980). 

121
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Vstupem tohoto algoritmu je rastrový obraz I o velikosti mxn pixelů, který obsahuje objekt O. 

Výstupem je distanční transformace za použití znaménkové vzdálenosti SD(p)= p – q, kde 

q∈O a diste(p,q)≤diste(p,q´) ∀q´∈ O. 

 

 

 

Obr. 15 

Princip algoritmu 4SSED zapsaný v intuitivně pochopitelném pseudokódu modifikováném z Danielssonova 
algoritmu pro 4SED (Cuisenaire, 1999). 

 

Výše uvedený algoritmus, který provádí distanční transformaci s možnými chybami v místě 

vrcholů Voronoiových polygonů, lze doplnit dle Cuisenaira o druhý průchod, ve kterém 

případné chyby opravíme. Tento algoritmus označujeme jako 4SSED+ (Cuisenaire, 1999).  

Obrázek 16 demonstruje algoritmus pro výše zmíněnou detekci vrcholů Voronoiových 

polygonů a pro případné opravy chyb v těchto místech. Cuisenaire ve své práci dále ukazuje, 

že pro distE(SD(p))<116 může k chybám docházet (při použití 4SSED) pouze v případě, že 
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α13 = α12. Vzhledem k tomu, že je výpočetně náročnější provádět výpočty koeficientů α13 a α12 

než provádět test diagonálních pixelů, jsou tyto testovány vždy, kdy je splněna podmínka 

distE(SD(p))<116. Vstupem pro algoritmus na obrázku 16 je přibližná mapa znaménkové 

vzdálenosti získaná algoritmem 4SSED a výstupem je opravená přesná mapa znaménkové 

vzdálenosti. 
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Obr. 16 

Algoritmus pro detekci vrcholů Voronoiových polygonů a pro případné opravy chyb v těchto místech 
(Cuisenaire, 1999). 

 

 
1.1.5 Algoritmy nezávislého skenování 

 

1.1.5.1 Saitova metoda výpočtu distanční transformace 
 

Rosenfeld ve svém článku navrhuje alternativní přístup k výpočtu distanční transformace 

za použití „city-block“ metriky (Rosenfeld et al., 1966). Rozkládá N-dimenzionální problém 

na N jednodimenzionálních podproblémů. Ve dvourozměrném obraze jsou vzdálenosti od 

nejbližšího pixelu nejdříve vypočítány nezávisle v každé řádce. Potom jsou tyto hodnoty 

použitelné pro výpočet vzdáleností v každém sloupci. Saito a Toriwaki ve svém článku 

ukazuje, že podobný přístup lze použít i pro výpočet přesných Euklidovských vzdáleností 

(Saito et al., 1994). Uvažujme sloupec px po proběhlém řádkovém průchodu. Pixel (px,y) 

v řádce y tohoto sloupce obsahuje hodnotu R(y)=(px-qx(y))2, kde q(y) je nejbližší objektový 

pixel k pixelu (px,y). Pouze v případě, že R(y)<R(y+1), má smysl v průběhu sloupcového 

průchodu směrem nahoru propagovat informaci o vzdálenosti z pixelu (px,y) do vyšších řádků 

a to až do vzdálenosti ymax = y + ∆y.  Z obrázku 17 a z  rovnic (35), (36) a (37) plyne vztah 

(38). 

 

 

 )1()()1( 22 +∆+=∆++ yyRyyR                     (35) 
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                      (36) 

                        (37) 

 

ymax= y + (R(y+1)-R(y)-1)/2                    (38) 

 

 

Obr. 17 

Obrázek vztahující se k odvození vztahu (37) pro  ∆y , které udává, do kolika pixelů ve směru osy y má význam 
propagovat informaci z pixelu (px,y) (Viták, 2003). 

 

Informace o nejbližším objektovém pixelu q(y) a z toho plynoucí vzdálenost 

distE(q(y),(px,y+i))=R(y)+i2 je šířena (při sloupcovém průchodu směrem nahoru) do pixelů 

(px,y+i) , dokud platí R(y)<R(y+i) a současně (y+i)≤ ymax . Sloupcový průchod směrem dolů 

probíhá obdobným způsobem. Informace o nejbližším objektovém pixelu q(y) a z toho 

plynoucí vzdálenost distE(q(y),(px,y-i))=R(y)+i2 je šířena směrem dolů ve sloupci do pixelů 

(px,y-i) dokud platí R(y)<R(y-i) a současně (y-i)≥ ymin  (kde ymin je definováno vztahem (39)). 

 

12)()1( +∆=−+ yyRyR

yyRyR
∆=

−−+
2

1)()1(
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ymin= y - (R(y-1)-R(y)-1)/2                     (39) 

 

Obrázek 18 demonstruje přiřazení hodnoty vzdálenosti pixelu p. Vlevo zobrazený rastrový 

obrázek o rozměrech 7x7 pixelů reprezentuje stav po již proběhlých všech řádkových 

průchodech. Pixel p nemá zatím přiřazenou konkrétní hodnotu vzdálenosti, která je tedy 

nekonečno (inf). Pro souřadnici py pixelu p se vypočítá pomocný sloupec hodnot (py–y)2, 

jehož hodnoty se přičtou k odpovídajícím hodnotám sloupce R(y), což jsou hodnoty získané 

po všech proběhlých řádkových levo-pravých a pravo-levých průchodech. Z těchto hodnot 

součtů, které se dočasně uchovávají v pomocném sloupci, se vybere ten nejmenší a ten je 

přiřazen jako nová vzdálenost D(p) pixelu p. 

 

 

Obr. 18 

Obrázek demonstruje přiřazení hodnoty vzdálenosti pixelu p Saitovou metodou nezávislého skenování (Saito et 
al., 1994). 
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1.1.5.2 Algoritmy využívající Voronoiovy transformace 
 

Breu ukazuje přímé použití Voronoiova diagramu pro výpočet distanční transformace 

v teoreticky lineárním čase (Breu et al., 1995). Pracuje ve dvou průchodech. Zde probereme 

pouze průchod směrem nahoru, protože průchod směrem dolů je analogický. V průchodu 

směrem nahoru určujeme průsečík každé řádky R s Voronoiovým diagramem každého 

objektového pixelu lokalizovaného pod řádkou R , tedy p(px, py)∈ O, py ≤ R . Tento průnik je 

reprezentován jako seznam pixelů objektu, označme ho jako LR, pro které VP(p) protíná řádku 

R. Algoritmus využívá dvou skutečností:  

 

1. Pro každé dva pixely p, q nacházející se v části obrazu pod řádkou R ve stejném 

sloupci, kde p je nad q (pro které tedy platí, že px=qx a současně py>qy) platí, že VP(p) 

neprotíná řádku R (rostoucí kladná orientace osy y je směrem dolů). Z této skutečnosti 

plyne, že LR obsahuje nejvýše jeden pixel objektu pocházející z jednoho sloupce. 

Jinými slovy v LR se nemohou vyskytovat dva objektové pixely se stejnou souřadnicí 

y. Objektové pixely p(px,py)∈ O, splňující podmínku  py ≤ R a py ≥ y ⎠(px,y)∈ O, jsou 

jediní kandidáti CR, kteří mohou náležet do LR . 

 

2. Pro každé dva pixely p, q nacházející se v části obrazu pod řádkou R, kde p je více 

nalevo/napravo než q (px<qx)/(px>qx), je i VP(p) nalevo/napravo od VP(q) a dělící 

hranicí mezi oběma VP je osa úsečky p,q. Z obrázku 19 plyne, že do seznamu 

kandidátů CR, kteří mohou náležet do LR,  nezařazujeme takové pixely q, pro které 

platí, že px<qx<rx  a současně      kde , xxxx pqaqrqrpq ≥ jsou x-ové souřadnice 

průsečíků přímek dělících jednotlivé Voronoi polygony s řádkou R.  

 

Vztah  xx qrpq ≥ lze vyjádřit pomocí souřadnic bodů p, q, r v nerovnicí (40). 
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Obr. 19  

Tři VP kolem objektových pixelů p,q, r. Z obrázku vyplývá, že do seznamu kandidátů CR, kteří mohou náležet 
do LR,  nezařazujeme takové pixely q, pro které platí, že px<qx<rx  a současně      kde , xxxx pqaqrqrpq ≥ jsou 

x-ové souřadnice průsečíků přímek dělících jednotlivé Voronoi polygony s řádkou R (Viták, 2003). 

 

)).(2).(()).(2).(( 22222222
yyyyxxxxyyyyxxxx rqrqRrqqppqpqRpqqr −+−−−−≥−+−−−−   (40) 

 

Seznam LR lze ze seznamu CR získat následujícím způsobem. Pixely jsou postupně do LR 

přidávány z CR po jednom. Dříve než je přidán pixel r ze začátku seznamu CR na konec 

seznamu LR, je zkontrolována nerovnost (40), kde za q a p jsou dosazeny poslední a 

předposlední již do LR zařazené pixely. Poslední pixel z LR  je iterativně odstraněn dokud 

nepřestane platit nerovnost (40) nebo dokud v seznamu LR nezbývá pouze jeden pixel. Potom 

pixel r je přidán na konec seznamu LR.. Protože je každý pixel přidán nebo odebrán ze 

seznamu CR do seznamu LR  pouze jednou, jedná se o lineární časovou složitost. Taktéž 

přiřazení jednotlivých pixelů ze seznamu LR k odpovídajícím Voronoiovým polygonům (VP) 

lze provést v lineárním čase, protože jsou podél R uspořádány v stejném pořadí. V literatuře 

se objevují četná vylepšení a modifikace výše zmíněného algoritmu, který slouží pouze jako 

principiální základ (Guan et al., 1998; Maurer et al., 2001). Jedním z hlavních zjednodušení je 

odstranění redundance, kdy se pro každou řádku vypočítává LR ze seznamu CR . Ve většině 

vylepšených algoritmů se vypočítává LR přímo z LR-1 , což představuje výrazné urychlení 

celého algoritmu. 
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1.1.6 Propagační metody výpočtu distanční transformace 
 

Ragnelmam, který se mimo jiné taktéž podrobně zabýval studiem výše zmíněných 

algoritmů SSED, ve své práci sekvenčně implementuje paralelní algoritmus propagační 

metody výpočtu distanční transformace zveřejněný Yamadou (Ragnelmam et al., 1993; 

Yamada, 1984). Ragnelmam po iniciální přípravě rastrového obrázku (společné všem 

algoritmům DT) ve smyslu přiřazení hodnoty 0 všem objektovým pixelům a velké hodnoty 

jako nekonečné vzdálenosti všem ostatním, ukládá objektové pixely do dynamického 

seznamu. Potom z dynamického seznamu tyto pixely po jednom vybírá a v prvním kroku za 

použití masky 3x3 zobrazené na obrázku 20 porovnává a případně i modifikuje hodnoty 

vzdáleností (distE) všech osmi sousedů vybraného pixelu. V případě, že nová hodnota 

vzdálenosti souseda vypočítaná jako součet hodnoty vzdálenosti právě ze seznamu vybraného 

pixelu (v případě objektových pixelů je to 0) s hodnotou odvozenou z odpovídajícího políčka 

masky (jehož výběr závisí na relativní poloze vybraného pixelu a jeho právě zkoumaného 

souseda) je menší než původní, je tato stará hodnota novou nahrazena a daný pixel, není-li 

dosud označen, je označen. Byl-li označen již dříve, zůstává samozřejmě i nadále označený a 

pouze se aktualizuje jeho hodnota ve smyslu menší vzdálenosti. Postupně se vyberou všechny 

pixely ze seznamu a pouze tehdy, když je seznam prázdný, zařadí se do něj všechny označené 

pixely, které tvoří novou propagační linii. Implementačně je označování pixelů budoucí 

propagační linie řešeno druhým dynamickým seznamem. Z tohoto postupu „časově 

odloženého a zdánlivě simultánního“ zařazení označených pixelů do nové propagační linie je 

patrná zjevná simulace paralelního výpočtu. Maska vyobrazená na obrázku 20 je použita 

pouze v prvním kroku Ragnelmamova algoritmu, kdy stávající propagační linii tvoří pouze 

pixely náležející objektu O s hodnotou vzdálenosti 0. V druhém kroku, kdy aktuální 

propagační linii tvoří první řada sousedů objektových pixelů, je maska 3x3 nahrazena 

soustavou masek směrově orientovaných v závislosti na poloze propagovaného pixelu, 

vyobrazených na obrázku 21. Od třetího kroku (třetí krok včetně a všechny další) jsou pro 

všechny propagace používány směrově orientované masky vyobrazené na obrázku 22. 

Z použitých masek je zřejmá postupná redukce velikosti sousedství, do kterých se informace 

o vzdálenosti propaguje, což výrazně redukuje časovou náročnost celého algoritmu, která 

ovšem v nejhorším případě šikmé linie pixelů dosahuje pro rastrový obraz o velikosti nxn 

pixelů složitosti O(n3).  
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Obr. 20 

Maska 3x3 používaná v prvním kroku Ragnelmamova algoritmu propagační metody výpočtu DT, kdy 
propagační línii tvoří pouze pixely náležející objektu O s hodnotou vzdálenosti 0 (Ragnelmam, 1993). 

 
 
 
 

 

Obr. 21 

Soustava masek směrově orientovaných v závislosti na poloze propagovaného pixelu používaná v druhém kroku 
Ragnelmamova algoritmu propagační metody výpočtu DT, kdy propagační linii tvoří první řada sousedů 

objektových pixelů (Ragnelmam, 1993).  
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Obr. 22 

Soustava masek  směrově orientovaných v závislosti na poloze propagovaného pixelu používaná v třetím kroku 
Ragnelmamova algoritmu propagační metody výpočtu DT (Ragnelmam, 1993). Ve srovnání s obrázkem 21 je 

patrná zjevná postupná redukce velikosti sousedství, do kterých se informace o vzdálenosti propaguje.  

 

 

Eggers si všímá skutečnosti, že k nalezení nejkratších cest a tím i nejmenších vzdáleností 

mezi pixely stačí propagovat informaci o vzdálenosti nejdříve diagonálním a potom pouze 

horizontálním nebo vertikálním směrem (Eggers, 1998). Pro první krok používá stejnou 

masku o rozměrech 3x3 jako Ragnelmam, vyobrazenou na obrázku 20. Pro všechny 

následující kroky pak, ale používá systém masek tzv. dostatečné propagace vyobrazený na 

obrázku 23. 



 34

 

Obr. 23  

Soustava masek směrově orientovaných v závislosti na poloze propagovaného pixelu používaná od druhého 
kroku Eggersova algoritmu propagační metody výpočtu DT (Eggers, 1998). Pro první krok používá tento 

algoritmus stejnou masku jako Ragnelmamův algoritmus vyobrazenou na obrázku 20. 

 

 

1.2 Automatická registrace obrazů  
 

Registrace (někdy označovaná jako koregistrace) obrazů spočívá v jejich posunutí a rotaci 

tak aby jejich vzájemná poloha byla stejná. Automatická koregistrace obrazu využívající 

parametrické geometrické transformace ve smyslu rotace a translace nachází své uplatnění 

v medicínském zobrazování zejména při dynamických a opakovaných kontrolních 

vyšetřeních, kdy pro správné vyhodnocení změn v CT a MR obrazech řezů je nutné, aby tyto 

měly stejnou polohu a prostorovou orientaci vůči zobrazované oblasti. Například oblast 

epigastria sleduje respirační pohyby bránice a následkem toho jsou dynamické postkontrastní 

řezy často vůči sobě vzájemně posunuté. Vzhledem k tomu, že dynamickou charakteristiku 

postkontrastního sycení patologických ložiskových procesů lze optimálně posoudit pouze 

tehdy je-li poloha časných i opožděných skenů neměnná, je toto vyšetření vhodným 

kandidátem pro koregistrační úpravu (obr.24) .  
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a) Nativní T1W b) Dyn T1W Gd
(10 s po aplikaci KL)

c) Dyn T1W Gd
(1 min. po aplikaci KL)

 

d) Dyn T1W Gd
(3 min. po aplikaci KL)

e) Dyn T1W Gd
(6 min. po aplikaci KL)

f) Dyn T1W Gd
(12 min. po aplikaci KL)

 

Obr. 24  

Dynamická studie po podání KL Gd-DTPA i.v., koregistrované transverzální T1W řezy oblastí epigastria 
demonstrují v pravém laloku jaterním typické sycení objemného hemangiomu z periférie do centra, které lze 

optimálně posoudit pouze v případě, kdy se poloha dynamických řezů vzájemně v čase nemění.  
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Obr.25a
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

Obr. 25 a,b 

 Dynamická studie, transverzální T1W řezy oblastí prsní žlázy v místě následně histologicky ověřeného 
karcinomu po podání KL Gd-DTPA i.v. s následnou subtrakcí nativního skenu od postkontrastních.  Původní 
(nekoregistrované) řezy s křivkou pomalého a mírného nárůstu intenzity signálu po podání KL Gd-DTPA, jež je 
typická pro benigní lézi a vede zde k mylné interpretaci. Obr. 25a zobrazuje akviziční nekoregistrované 
transverzální T1W řezy dynamické studie. Obr. 25b zobrazuje křivku pomalého a mírného nárůstu intenzity 
signálu po podání KL Gd-DTPA. 
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Obr.25 c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 25 d 

Obr. 25 c,d 

 Dynamická studie, transverzální T1W řezy oblastí prsní žlázy v místě následně histologicky ověřeného 
karcinomu po podání KL Gd-DTPA i.v. s následnou subtrakcí nativního skenu od postkontrastních,. Srovnané 
(koregistrované) řezy s křivkou rychlého a strmého nárůstu intenzity signálu po podání KL Gd-DTPA, jež je 
typická pro maligní lézi a je v souladu s histologickou verifikací. Obr. 25c zobrazuje akviziční koregistrované 
transverzální T1W řezy dynamické studie. Obr. 25d zobrazuje křivku rychlého a strmého nárůstu intenzity 
signálu po podání KL Gd-DTPA. 
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Dynamické sekvence, které jsou doprovázeny subtrakcí nativního skenu od 

postkontrastních, jsou obzvláště náchylné k nedodržení identické polohy řezů. I sebemenší 

vzájemný posun dynamických řezů může způsobit mylné hodnocení postkontrastní 

charakteristiky sycení patologické léze, což má například u vyšetření prsů zásadní význam pro 

určení diagnózy. Rychlost a absolutní velikost nárůstu intenzity signálu po podání KL je 

hlavním kritériem pro určení malignity patologického ložiska v prsní žláze (viz. obr. 25).  

Přinejmenším 35-40% z celkového počtu hodnocených obrazů na našem pracovišti tvoří 

kontrolní a dynamická vyšetření a u mnoha z nich se automatické srovnání jeví jako užitečná 

pomůcka.  

Podrobněji o možné implementaci algoritmu automatické registrace diagnostických 

obrazů získaných při vyšetření CT a MR pohovoříme v části 2 věnované metodice vlastní 

práce.  
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1.3 Cíl práce 
 

Hlavním cílem práce bylo provést rozbor a vybrat vhodný algoritmus distanční 

transformace a následně ho použít při automatické registraci MR obrazu. Snahou práce bylo 

dokázat, že vhodně vybraný a implementovaný algoritmus automatické registrace s použitím 

distanční transformace může být stejně přesný jako manuální metoda srovnání a přitom 

mnohem rychlejší. Nezbytným předpokladem bylo použití standardizovaných vstupních dat 

získaných z MR vyšetření. Na závěr bylo provedeno zhodnocení výsledků manuální opravou 

automatické registrace souboru MR obrazů. 

Důvodem celé studie je skutečnost, že vzhledem k velkému počtu kontrolních a 

dynamických studií by vyvinutí robustního automatického registračního nástroje znamenalo 

značný přínos pro zrychlení a zkvalitnění práce radiodiagnostika na našem oddělení. Došlo by 

tím zejména k zpřesnění hodnocení dynamických studií a celkového vývoje  patologických 

procesů v čase. 
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2 METODIKA 

 

2.1 Implementace algoritmů distanční transformace  
 

Pro implementaci algoritmů distanční transformace jsem si zvolil reprezentativní a 

v literatuře posledních let nejvíce diskutované zástupce z každé výše zmíněné skupiny 

algoritmů.  

Ze skupiny algoritmů rastrového skenování jsem implementoval algoritmus 4SSED a 

jeho modifikaci s opravou chyb navrženou Cuisenairem (4SSED+) (Cuisenaire, 1999). Ze 

skupiny algoritmů nezávislého skenování jsem implementoval Saitův algoritmus a použil jej 

dvěma způsoby, které se liší pořadím řádkového a sloupcového průchodu (Saito et al., 1994). 

Ze stejné skupiny nezávislého skenování je i další algoritmus Maurerův,  který využívá 

výpočtu Voronoiových polygonů (Fitzpatrick et al., 1998; Maurer et al., 2001). Z poslední 

skupiny propagačních metod jsem použil Eggersův algoritmus dostatečné propagace 

(Eggers, 1998). 

 Implementované algoritmy zpracovávají pouze dvourozměrná data. Jako implementační 

jazyk jsem zvolil jazyk C. Každý algoritmus je implementován jako samostatná funkce 

přijímající dva argumenty.  

Prvním vstupním argumentem je ukazatel na rastrový obrázek, který je chápán jako 

dvourozměrné celočíselné pole, kde pixely náležející objektu mají nulovou hodnotu a zbylé 

pixely okolí mají tzv. maximální hodnotu, která je o jednu vyšší než je součet druhých 

mocnin rozlišení v ose x a y. Tedy hodnota vzdálenosti v metrice distE v obrázku bude vždy 

menší než výše zmíněná maximální hodnota.  

Druhým vstupním argumentem je jednorozměrné celočíselné pole o dvou prvcích 

udávající rozměr vstupního dvourozměrného rastrového obrazu v počtu pixelů. Výstupem je 

vypočítaná distanční mapa v metrice distE, která je zapsána přímo do vstupního rastrového 

obrazu prostřednictvím ukazatele v prvním vstupním argumentu. 
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2.2 Výběr souboru zjednodušených experimentálních dat  
 

Vlastnosti a rychlost jednotlivých algoritmů jsem testoval na několika elementárních 

dvourozměrných vzorech, které jsem označil jako „dvě čáry“ (viz. obrázek 26), „čtyři čáry“ 

(viz. obr. 27), „tečka“ (jedná se pouze o jeden pixel v centru obrazu a proto není demonstrační 

obrázek) a „kružnice“ (viz. obr. 28).  

Jako příklad dat z medicínské praxe jsem použil upravené dvourozměrné obrazy získané 

z vyšetření magnetickou rezonancí (MR) a výpočetní tomografií (CT). V případě obrazu z 

magnetické rezonance se jedná o standardní 6mm silný transverzální řez mozkem na úrovni 

postranních komor mozkových v T2 váženém obraze (viz. obr. 29), který jsem vhodně upravil 

prahováním a Sobelovým filtrem zdůrazňujícím hrany. Tím jsem zdůraznil rozhraní tkání 

s velmi odlišnou intenzitou signálu. Na T2 vážených obrazech se jedná především o rozhraní 

mozkové tkáně a likvorových prostor a rozhraní kostěného lebního krytu a podkožního tuku 

(viz. obr. 30). 

 

 

Obr. 26 

Testovací elementární obrázek v textu označený jako „dvě čáry“. 
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Obr. 27  

Testovací elementární obrázek v textu označený jako „čtyři čáry“. 

 
 

 

Obr. 28  

Testovací elementární obrázek v textu označený jako „kružnice“. 
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Obr. 29 

Standardní 6mm silný transverzální řez mozkem na úrovni postranních komor mozkových v T2 váženém obraze 
získaný při vyšetření mozku metodou MR. 

 

Obr. 30 

Transverzální řez mozkem na úrovni postranních komor mozkových v T2 váženém obraze z obrázku 29, který je 
upravený prahováním a Sobelovým filtrem detekujícím hrany, aby se co nejvíce zdůraznilo rozhraní tkání 
s velmi odlišnou intenzitou signálu. Jedná se především o rozhraní mozkové tkáně a likvorových prostor a 

rozhraní kostěného lebního krytu a podkožního tuku. 
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V případě obrazu z vyšetření výpočetní tomografií jsem zvolil standardní 10mm silný řez 

mozkem na úrovni postranních komor mozkových v parenchymatózním okně (viz. obr. 31), 

který jsem upravil prahováním, abych co nejvíce zjednodušil a zdůraznil kostěný kryt lební a 

potlačil signál všech ostatních tkání (viz. obr. 32). Podobného výsledného efektu lze 

dosáhnout i přímo užitím obrázků ve standardním kostním okně, kde se ale tento nejeví tak 

výrazně zjednodušen (např. přetrvává komplikovaná struktura pneumatických systémů kostí 

skalních, oddělená lamina interna a externa…). 

 

Obr. 31 

Standardní 10mm silný řez mozkem na úrovni postranních komor mozkových v parenchymatózním okně 
získaný při vyšetření metodou CT. 
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Obr. 32  

Standardní řez mozkem získaný při vyšetření metodou CT v parenchymatózním okně z obrázku 31 upravený 
prahováním, aby se co nejvíce zdůraznil a zjednodušil kostěný kryt lební a potlačil signál všech ostatních tkání. 

 

 

Distanční mapy jsem generoval pro rastrové obrazy o rozlišení 512x512 a 1024x1024, 

což patří mezi nejobvyklejší používané rozměry v diagnostickém zobrazování MR a CT. V 

barevné příloze jsou pro demonstraci vyobrazeny distanční transformace všech základních 

vzorů a obou upravených diagnostických obrazů. Pro větší názornost byly použity barevné 

obrazy, ve kterých určitým vzdálenostem a jejím násobkům v diste metrice odpovídá stejný 

barevný odstín. Gradienty barevných odstínů jsem pro větší přehlednost obrázků vytvořil na 

základě různých empiricky stanovených lineárních závislostí intenzity každé ze základních 

barev R,G,B modelu na hodnotě vzdálenosti pixelu distanční mapy.  Na obrázcích 33 až 36 

v barevné příloze jsou zobrazeny distanční mapy o rozlišení 1024x1024 všech základních 

vzorů (tj. „dvě čáry“, „čtyři čáry“, „tečka“, „kružnice“). Na obrázcích 37 a 38 v barevné 

příloze jsou zobrazeny distanční mapy upravených transverzálních řezů mozkem o rozlišení 

1024x1024, získaných metodou magnetické rezonance a výpočetní tomografie. Na obrázku 

39 v barevné příloze je zobrazena distanční mapa vzoru „tečka“ o rozlišení 1024x1024, jež 

byla získána Maurerovým algoritmem a jež demonstruje extrémně vysoký počet chyb 

v centrální části obrázku. Jedná se o nevýznamnou chybu horního limitu vzdálenosti, kterou 

jsem ve své implementaci odstranil (blíže viz. tabulka číslo 1 a text dále) (Viták, 2003).  
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X´     cosφcosχ cosωsinχ + sinωsinφcosχ sinωsinχ - cosωsinφcosχ tx X
Y´ =  -cosφsinχ cosωcosχ - sinωsinφsinχ sinωcosχ + cosωsinφsinχ tY Y
Z´ sinφ -sinωcosφ cosωcosφ tz Z
1 0                          0                                    0                           1 . 1

 

2.3 Implementace algoritmu automatické registrace obrazů 
 

Princip metody automatické registrace obrazu spočívá v nalezení vektoru translace t 

(txt,y,tz)  a tří úhlů rotace ω,φ, χ (podél osy x,y,z) , které po dosazení do transpozičně-rotační 

matice slouží k přepočítání posunutého obrazu na referenční (obr. 40) (Mangin et al., 1994; 

Hudec, 1997).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 40  

Modelová transpozičně-rotační matice ve 3D sloužící k přepočítání (posunutí a rotaci) srovnávaného obrazu na 
referenční. Souřadnice původního obraz jsou x,y,z a posunutého a rotovaného obrazu jsou x´,y´,z´. Vektor 

translace t (txt,y,tz) charakterizuje posunutí a tří úhly ω,φ, χ rotaci podél os x,y,z v kartézské soustavě souřadné. 

 

 

 

Prvním krokem při automatické registraci obrazu je jeho zjednodušení se zachováním 

základních pokud možno neměnných tvarových charakteristik (Hill et al., 1994; Zuk et al., 

1996). Jedná se o stejnou úpravu obrazu jako při výše zmíněném výpočtu distanční 

transformace. V případě obrazu CT se osvědčilo použití kostního okna popřípadě prosté 

prahování, které zachová pouze vyšší denzity odpovídající převážně kortikální kosti (obr. 32). 

V případě MR obrazu se osvědčilo použití vysokofrekvenčního filtru, který zdůrazní 

kontrastní rozhraní  a následné prahování (obr.30). Výsledkem jsou pak zjednodušené 

monochromatické obrazy, se kterými dále pracujeme. K posunutému a zrotovanému obrazu 

se snažíme iteračním (opakovaným) procesem najít takovou transformační matici,  která by 

tento obraz přepočítala do stejné polohy, jakou má obraz referenční. Výsledkem je nalezení 

optimálního vektoru translace t (txt,y,tz) a tří úhlů rotace ω,φ, χ  podél os x,y,z kartézské 
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soustavy, který použijeme pro posunutí a rotaci skutečných MR nebo CT řezů tak, aby jejich 

poloha odpovídala referenčnímu (viz. obr 41). Pro posouzení shody polohy upravených 

monochromatických obrazů používáme součet absolutních hodnot rozdílů intenzity pixelů. 

Nejlepší shoda polohy dvou obrazů odpovídá minimu daného součtu. 

 

 

 

obraz č. 2
(zčásti posunut a rotován)

obraz č. 1
(referenční)

upravený obraz 

upravený obraz 

úpravy, filtrace, prahování

Transformovaný 
obraz č.2

translace t (x,y,z)

rotace ω,φ, χ

posouzení shody 
obrazů (korelace) 

optimalizační algoritmus 

výběru translačního 
vektoru a rotačních úhlů

translační vektor, 

rotační úhly 

iterace

 

Obr. 41  

Obecný iterační algoritmus automatické registrace obrazu.  

 

 

 

 

V klinické praxi jsme u opakovaných a dynamických vyšetření se standardním 

rozlišením (nejčastěji obrazy od 256x256 až po 512x512 pixelů) neshledali vzájemný posun 

obrazů větší než 20 pixelů a vzájemnou rotaci větší než 10o  podél každé osy kartézské 

soustavy souřadné. Taktéž inkrement 0,2 pixelu pro posunutí a 0,1o pro rotaci se nám ukázal 

jako bohatě dostačující  přesnost pro visuálně uspokojivé srovnání obrazů. (Při FOV=400mm, 

matrix 512x512 se  0,2pix =  0,16mm). Je možné tedy prostor řešení omezit. Vzhledem 



 48

k tomu, že se jedná o systém se šesti stupni volnosti (tři posuny a tři rotace), je i s těmito 

omezeními prostor řešení obrovský. Uvažujeme-li 100 možností posunutí a 100 možností 

úhlu rotace v kladném a 100 možností posunutí a 100 možností úhlu rotace v záporném 

smyslu všech tří os kartézské soustavy souřadné, dostáváme celkem 2006 = 64000000000000 

možností řešení, které je třeba vyzkoušet a následně najít ten nejvhodnější. Takto rozsáhlý 

prostor řešení pro svou výpočetní náročnost činí vyzkoušení všech možností v reálném čase 

nemožné.  

Na první pohled se nabízí možnost postupného zjemňování použitého inkrementu 

posunutí a rotace například půlením. Uvažujme při prvním „pokusu“ o srovnání největší 

posun a to o ±12,8 pixelu a největší úhel rotace o ±6,4o, což dává celkový rozsah pro posun od 

-25,4 do +25,4 pixelu a pro rotaci od -12,7 o do  +12,7 o, což je ještě větší rozsah než 

uvažováno dříve při vymezování prostoru řešení. Postupně dosazujeme 12,8; 0; -12,8 za 

hodnoty txt,y,tz vektoru translace a 6,4; 0; -6,4 za hodnoty úhlů rotace ω,φ, χ. V prvním 

průchodu tedy musíme porovnat 36  možností. Vybereme ty nejlepší hodnoty, kde součet 

absolutních hodnot rozdílů intenzity pixelů obou obrazů dosahuje minima. Z těchto hodnot 

pak vycházíme v dalším kroku, kde inkrement posunu i rotace zmenšíme na polovinu tedy 

±6,4 pixelu a ±3,2o a tyto hodnoty postupně přičítáme a odčítáme k hodnotám získaným 

v prvním průchodu a vzájemně porovnáváme. Opět tedy musíme porovnat  36  možností. 

Takto postupujeme dále za postupného zjemňování půlením inkrementu posunu 12,8 → 6,4 

→ 3,2 → 1,6 → 0,8 → 0,4 → 0,2 pixelu a úhlu rotace 6,4o → 3,2o → 1,6o → 0,8o → 0,4o → 

0,2o → 0,1o až dosáhneme požadované přesnosti minimálního posunu 0,2 pixelu a 

minimálního úhlu rotace 0,1o. Tedy celkem je třeba vyzkoušet a porovnat 7. 36  =  5103 

možností, což je již přijatelné.  

Bohužel tento postup nemusí vždy úspěšně vést k cíli. Jak již bylo řečeno pro 

posouzení shody polohy upravených monochromatických obrazů používáme součet 

absolutních hodnot rozdílů intenzity pixelů. Nejlepší shoda polohy dvou obrazů odpovídá 

minimu daného součtu. Algoritmus takto může uvíznout v lokálním minimu, které se ovšem 

liší od globálního a ani k němu nevede  (Zuk et al., 1996). Tedy při některém dílčím posunu a 

rotaci může součet absolutních hodnot rozdílů intenzity pixelů obou obrazů být nejmenší 

v poloze, která odpovídá vzájemnému vzdalování místo přibližování (viz. obr. 42). Abychom 

tomuto nežádoucímu jevu zabránily, upravíme monochromatický obraz pomocí distanční 

transformace a vytvoříme jeho distanční mapu (viz. obr. 37 a 38). Lze tedy říci, že spíše než 

upravené monochromatické obrazy původních CT a  MR vyšetření srovnáváme jejich 
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distanční mapy. Pro výpočet distanční mapy byl požit algoritmus 4SSED+. Tato volba 

vyplynula z rozboru výsledků v části 3.1. 

 

Při posuzování shody 
obrazů lokální minimum 
nemusí odpovídat 
globálnímu

 

Obr. 42  

Při posunu levého obrázku dále doleva a pravého obrázku dále doprava, tedy proti smyslu požadované 
registrace, dojde k překryti zesílené oblasti kalvy ve frontální oblasti levého obrázku a okcipitální oblasti 

pravého obrázku s kalvou druhého obrázku a součet absolutních hodnot rozdílů intenzity pixelů bude nabývat 
lokálního minima. Toto způsobí další vzájemné oddálení polohy obou obrazů a rozhodně není na cestě k minimu 

globálnímu, které odpovídá identické poloze obou obrazů.   

 

 

 

 

 

  Obrázek 43 ukazuje schéma celého iteračního algoritmu automatické registrace obrazu 

s použitím distanční mapy. Kritérium pro posouzení nejlepší shody vzájemné polohy obou 

obrazů je opět minimum ze součtu absolutních hodnot rozdílů hodnot distančních map 

v každém pixelu.  Pixelům objektu přiřazujeme nulovou hodnotu vzdálenosti. V případě 

použití distančních map v algoritmu postupného zjemňování inkrementu posunu a rotace již 

nedochází k nežádoucímu jevu, že by algoritmus uvízl v lokálním minimu, které již nevede 

k minimu globálnímu (viz. obr. 44).  
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Obr. 43 

Iterační algoritmus automatické registrace obrazu s použitím distanční mapy  
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min ∑│aij - bij│

důvodná obava, aby 
algoritmus postupného 
zjemňování neuvízl v 
lokálním minimu, které bude 
odlišné od globálního  -> 
chybná translace, rotace

Obr. A Obr. B

min ∑│aij - bij│

Jednoduchý algoritmus 
postupného zjemňování 
dělením intervalu translace, 
rotace

Dist.mapa A Dist.mapa B

 
 
 
 
 

Obr. 44 

Jednoduché kritérium pro posouzení nejlepší shody vzájemné polohy obou obrazů resp. distančních map je 
minimum ze součtu absolutních hodnot rozdílů hodnot obrazů resp. distančních map v každém pixelu. V případě 

použití distančních map v algoritmu postupného zjemňování inkrementu posunu a rotace nedochází 
k nežádoucímu jevu, že by algoritmus uvízl v lokálním minimu, které již nevede k minimu globálnímu .  

 
 
 
 

2.4 Výběr souboru MR vyšetření použitý při automatické registraci 
obrazů  

 

Algoritmus automatické registrace jsem testoval na vstupních a po 5 letech provedených 

kontrolních MR vyšetřeních mozku u 76 pacientů s roztroušenou sklerosou. Všechna 

vyšetření byla prováděna stejným standardním způsobem na přístroji Gyroscan NT 15 fy 

Philips, síla magnetu 1,5 T. Rozsah zobrazení byl od vertexu po prodlouženou míchu. 

Automatickou registraci jsem použil pro T1W/3D/FFE sekvenci se 150 řezy se sílou řezu 

1mm, nulovým meziřezovým intervalem a s velikostí pixelu 1x1mm. Každý voxel je krychle 

o straně 1mm a má alokováno 16 bitů. Scan matrix = 256x256, FOV=204x256, 
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RFOV=79,69%, THK=1,0/0,0mm,TR=25, TE=5, FA=30o, NSA=1, Scan Duration = 12:48 

minut.   

Některé základní parametry sekvence vypsané z DICOM hlavičky: 

G0008E0020 Date of examination YYYY.MM.DD: 2008.10.27 

G0008E0030 Time of examination: 15:40:23.000 

G0008E0060 Modality: MR 

G0008E0080 Department: FN University Karlovy  

G0008E1030 Name of examination: QMRI 

G0010E0010 Name of patient: ________________  

G0010E0020 Registration number: 57315/V  

G0010E0030 Date of birthday YYYY.MM.DD: 1972.07.30 

G0010E0040 Sex: F 

G0010E1030 Weigt: 86 

G0010E4000 Remarque: HEAD / 0028  

G0018E0020 Type of sequence: GR 

G0018E0080 TR: 25.000 

G0018E0081 TE: 5.006 

G0018E0082 TI:  

G0019E101A Flip angle: 30.000 

G0019E1100 Number of stacks: 1 

G0019E1102 Stack info:  

$0019#1102 Ident Stacku: 1 

G0018E0083 Number of average: 1 

G0018E0084 Frequency: 63.897 

G0021E1040 Ident Phase: 1 

G0021E1030 Ident Echa: 1 

G0021E1050 Ident Dynamic scan: 1 

G0021E1010 Ident Img type: 34 

G0018E4000 Anatomy and other: hRS T1W/3D hRS T1W/3D   TRA    T1FFE 25.00     5.0    30         

$0018#4000 Anatomy:  

$0018&4000 Name of sequence: hRS T1W/3D 

$0018%4000 Orientation TRA SAG COR MST: TRA 

$0018@4000 Technic: T1FFE 

G0020E0010 Ident Study: 278350812 

G0020E0012 Ident Sequence: 3 

G0021E1000 Ident Reconstruction: 1 
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$0008#0041 Image type: M 

G0020E0020 Patient orientation: L\P 

$0020#0020 Orientation one letter: T 

G0019E110C FH distance of central slice: 39.026 

G0019E110D AP distance of central slice: 3.519 

G0019E110B RL distance of central slice: 0.997 

$0019#1005 Angulation FH of central slice: 0.646 

$0019#1006 Angulation AP of central slice: -0.103 

$0019#1007 Angulation RL of central slice: -1.880 

$0019#1000 Field of view: 256.000 

G0018E0050 Thickness: 1.000 

G0021E1221 Gap: 0.000 

G0028E0010 Number of rows: 256 

G0028E0011 Number of columns: 256 

$0028#0004 Color mode: 1 

$0028#0030 Pixel size: 1.000000 

G0028E0100 Bits allocated on pixel: 16 

G0028E0101 Bits on pixel: 12 

G0028E1050 Level: 1221 

G0028E1051 Window: 2122 

G0028E1052 Rescale Intercept: -2234.676435 

G0028E1053 Rescale Slope: 2.234676 

G0019E100F Original total number of slices: 150 

$0019#100F Actual total number of slices: 150 

G0019E10CF Total number of echo: 1 

G0019E101B Total number of dynamic scans: 1 

G0019E1069 Total number of phases: 1 

 

 

Obrázek 45 demonstruje srovnávaný standardní, výše zmíněným protokolem získaný,  

T1W/3D/FFE transverzální obraz a jeho Laplaceovým hranovým filtrem a prahováním 

upravený monochromatický ekvivalent.  
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Obr. 45 

Standardní srovnávaný  transverzální T1W/3D/FFE MR obraz  v úrovni postranních komor, upravený nejdříve 
Laplaceovým 3x3 filtrem (0,-1,0,  -1,4,-1,   0, -1,0), který zdůraznil hrany a následně prahováním, které 

hodnotám menším jak 150 přiřazuje 0 a  hodnotám větším jak 150 přiřazuje 1.  
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3 VÝSLEDKY 

 

3.1 Srovnání algoritmů distanční transformace na zjednodušených datech 
 

Jako dvě hlavní srovnávací kritéria pro porovnání implementací výše zmíněných 

algoritmů jsem vybral rychlost výpočtu a počet chybně ohodnocených pixelů. V případě, že 

byly zjištěny chybně ohodnocené pixely, zaznamenal jsem i velikost největší nalezené chyby 

v distE metrice. Rychlost výpočtu jsem měřil na osobním počítači s procesorem Intel 

Pentium III 600 MHz s operační pamětí 128 MB RAM a s operačním systémem Windows 98 

SE. Počet chybně vypočítaných hodnot vzdáleností v distanční mapě jsem zjistil porovnáním 

jednotlivých hodnot testovaným algoritmem vypočítané distanční mapy s hodnotami mapy 

referenční, která byla pro tyto účely vypočítána bezchybným Saitovým algoritmem (Saito et 

al., 1994). Naměřené hodnoty jsem zanesl do tabulky číslo 1. Srovnání rychlostí jednotlivých 

algoritmů nejvíce vynikne z grafů na obrázcích 46 a 47 v barevné příloze. Již z prvního 

pohledu na tyto dva grafy plyne, že mezi nejrychlejší algoritmy na všech typech vstupních 

obrazů patří 4SSED, 4SSED+ a Maurerův algoritmus. 
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Dvě čáry Čtyři čáry Tečka Kružnice MR obraz CT obraz  

512 1024 512 1024 512 1024 512 1024 512 1024 512 1024

čas 
(ms) 160 490 110 490 110 490 50 500 110 490 160 500 

No. 
chyb 0 0 122 44 0 0 2997 9273 476 939 912 1260

4 
S 
S 
E 
D 
 max. 

chyba 0 0 1 1 0 0 58 128 12 32 21 33 

čas 
(ms) 170 550 130 600 120 550 60 600 170 600 170 550 

No. 
chyb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 
S 
S 
E 
D 
+ max. 

chyba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

čas 
(ms) 270 610 710 6920 110 490 330 4560 550 3130 390 2530

No. 
chyb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

S 
A 
I 
T 
O 
X 
Y 

max. 
chyba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

čas 
(ms) 220 720 270 1540 60 610 270 1540 220 1210 220 1150

No. 
chyb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

S 
A 
I 
T 
O 
Y 
X 

max. 
chyba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

čas 
(ms) 170 600 110 610 160 600 110 550 160 610 110 610 

No. 
chyb 0 0 0 0 0 

(0)* 
348160 0 0 0 0 0 0 

M 
A 
U 
R 
E 
R max. 

chyba 0 0 0 0 0 (0)** 

2531503
0 0 0 0 0 0 

čas 
(ms) 270 1040 1490 11650 330 770 490 10440 600 2910 720 3290

No. 
chyb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

E 
G 
G 
E 
R 
S max. 

chyba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tabulka 1 
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3.1.1 Algoritmus 4SSED 
Jedná se zcela jistě o Algoritmus nejrychlejší algoritmus ze všech zde prezentovaných 

algoritmů (viz. tabulka číslo 1). Jeho jedinou nevýhodou jsou chyby, kterých se při výpočtu 

distanční mapy dopouští. Kromě vzorů „dvě čáry“ a „tečka“, kde byly výpočty bezchybné, 

došlo k chybám při výpočtu distanční mapy ve všech ostatních případech. Tabulka 2 shrnuje 

počty a velikosti chyb u zkoumaných obrazů. 

 

Čtyři čáry Kružnice MR obraz CT obraz Počet 

Chyb 
512 1024 512 1024 512 1024 512 1024 

Abs. 122 44 2997 9273 476 939 912 1260 

rel.(%) 0,05 0,00 1,14 0,88 0,18 0,09 0,35 0,12 

max. chyba 1 1 58 128 12 32 21 33 

Tabulka 2 

 

Bezchybnost algoritmu 4SSED při výpočtu distanční mapy vzorů „tečka“ a „dvě čáry“ je 

způsobena nepřítomností nespojitých vrcholových oblastí Voronoiových diagramů popsaných 

v teoretickém rozboru v části 1.1.4.2. Naproti tomu největší počet a velikost chyb byly 

nalezeny při výpočtu distanční mapy kružnice, kde u obrázku o rozlišení 512x512 pixelů 

došlo k 2997 chybám (což představuje 1,14% relativní chybu) a největší odchylka dosáhla 

hodnoty 58 v metrice distE. a u obrázku o rozlišení 1024x1024 pixelů došlo k 9273 chybám 

(což představuje 0.88% relativní chybu) a největší odchylka dosáhla hodnoty 128 v metrice 

distE. Tato skutečnost opět vyplývá z teoretického rozboru v části 1.1.4.2. a je způsobena 

relativně vyšším počtem nespojitých vrcholových oblastí Voronoiových polygonů diskrétního 

obrazu kružnice (Cuisenaire, 1999).  

V případě upraveného obrazu MR o rozlišení 512x512 pixelů došlo k 476 chybám (což 

představuje 0,18% relativní chybu) a největší odchylka dosáhla hodnoty 12 v metrice distE. a 

u obrázku o rozlišení 1024x1024 pixelů došlo k 939 chybám (což představuje 0.09% relativní 

chybu) a největší odchylka dosáhla hodnoty 32 v metrice distE.  

V případě upraveného obrazu CT o rozlišení 512x512 pixelů došlo k 912 chybám (což 

představuje 0,35% relativní chybu) a největší odchylka dosáhla hodnoty 21 v metrice distE. a 
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u obrázku o rozlišení 1024x1024 pixelů došlo k 1260 chybám (což představuje 0,12% 

relativní chybu) a největší odchylka dosáhla hodnoty 33 v metrice distE.  

Algoritmus 4SSED byl vylepšen Cuisenairem o časově minimálně náročnou opravu chyb 

a označen jako 4SSED+, který vzhledem ke své bezchybnosti původní algoritmus zcela 

nahradil. V současné době tedy nutno považovat samotný algoritmus 4SSED za nevyhovující 

pro potřeby registrace obrazů v medicínských aplikacích. 

  

3.1.2 Algoritmus 4SSED+ 
Rychlost tohoto algoritmu je srovnatelná s 4SSED, protože oprava chyb navržená 

Cuisenairem zabírá pouze zanedbatelnou část celkového výpočetního času. Cuisenaire uvádí, 

že počet všech kontrolovaných vrcholů Voronoiových polygonů téměř nikdy nepřesahuje 2% 

celkového počtu pixelů obrazu (Cuisenaire, 1999).  

Z naměřených hodnot (viz. tabulka číslo 1) vyplývá, že oprava chyb v případě kružnice, 

kde došlo při výpočtu algoritmem 4SSED k největšímu počtu chyb, trvala pouhých 10ms 

v případě rozlišení obrazu 512x512 a 100ms v případě rozlišení 1024x1024, což představuje 

v obou případech cca 16% celkového času výpočtu.  

V případě upraveného MR obrazu o velikosti 512x512 byla oprava poněkud náročnější a 

trvala 60ms, což představuje 35% celkového výpočetního času, v případě velikosti obrázku 

1024x1024 je to opět pouze 110ms, což je cca 17%. V případě upraveného obrazu CT o 

rozlišení 512x512 trvala oprava přibližně 10ms což představuje pouze 5,9% doby celkového 

výpočtu a v případě rozlišení obrazu 1024x1024 trvala oprava 50ms což představuje 9% doby 

celkového výpočtu.  

Z naměřených hodnot v tabulce 1 a z grafů na obrázcích v barevné příloze 38 a 39 

vyplývá, že tento algoritmus se jeví jako zcela nejvýhodnější pro výpočet přesné distanční 

mapy v přijatelném čase. Vzhledem ke skutečnosti, že je nutné informaci o vzdálenosti 

uchovávat v podobě vektoru znaménkové vzdálenosti, tedy v podobě dvou čísel, které jsou 

v mé implementaci ukládány po dvojicích ve formátu short do prvků pole celočíselného typu, 

je algoritmus v této implementaci limitován na výpočet distanční mapy o maximální velikosti 

32767x32767 pixelů. To se ovšem v současné době zdá být více než dostatečné.  
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3.1.3 Algoritmus SaitoXY 
Jedná se o algoritmus nezávislého skenování, který vypočítává bezchybnou distanční 

mapu, kde nejdříve procházíme rastrový obrázek po řádcích a v druhé fázi po sloupcích (viz. 

oddíl 1.1.5.1). Tento algoritmus je v porovnání s dvěma výše zmíněnými algoritmy výrazně 

pomalejší, v případě upravených medicínských dat až téměř pětinásobně pomalejší. Výpočet 

distanční mapy obrázků MR o rozměrech cca 1024x1024 trval celých 3130ms. V případě, že 

by tento algoritmus byl součástí nějaké aplikace provádějící registraci celého vyšetření, které 

se běžně skládá přinejmenším z 30-50 snímků, trvala by pouze část zodpovědná za výpočet 

distanční mapy neúnosných 94-156 vteřin. V případě registrace a výpočtu distanční mapy ve 

třech rozměrech by byl celý proces ještě podstatně časově náročnější. Tento algoritmus tedy 

vzhledem k jeho značné časové náročnosti nelze pokládat za vhodný pro zpracování 

medicínských obrazů v reálném čase. 

 

 

3.1.4 Algoritmus SaitoYX 
Tento algoritmus je identický výše zmíněnému, od kterého se liší pouze prohozením 

pořadí, ve kterém prochází řádky a sloupce. Tato verze prochází nejdříve sloupce a potom 

řádky a je výrazně rychlejší než předcházející verze.  

Zrychlení jsem pozoroval dvou až čtyřnásobné. Toto zrychlení vyplývá z popisu 

algoritmu v části 1.1.5.1 kde je na první pohled patrná výrazná převaha výpočetní složitosti 

druhého průchodu nad prvním. Druhý průchod provádí mnohem více aritmetických operací, 

porovnání atd. a tedy i opakovaných přístupů k jednotlivým prvkům pole distanční mapy. Je 

proto vhodné pro tento druhý, výpočetně výrazně náročnější průchod použít souvislá data (tj. 

prvky pole jdoucí bezprostředně za sebou v řádce), protože tyto jsou načítány ve větších 

souvislých úsecích dopředu (tzv. cache-ování) a jsou k dispozici v rychlé vyrovnávací paměti.  

Ačkoliv tento algoritmus není tak rychlý jako 4SSED či 4SSED+, mohl by i tento být 

v případě nepříliš rozsáhlého souboru dat součástí aplikace pro registraci medicínských 

obrazů. 

 

3.1.5 Maurerův algoritmus 
Třetí nejrychlejší algoritmus, který se při správné implementaci nedopouští žádných chyb 

při výpočtu distanční mapy. Implementace uvedená v práci Cuisenaira, která je převzatá 
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z práce Maurera, se ovšem v případě vzoru „tečka“ o velikosti větší než 950x950 pixelů 

dopouští výrazných chyb, což demonstrují hodnoty v políčkách označených hvězdičkami v 

tabulce číslo 1 (Cuisenaire, 1999, Maurer et al., 1998). Distribuci těchto chyb nejlépe 

demonstruje obrázek číslo 39 v barevné příloze. Po vlastní úpravě algoritmu, která nemění 

jeho časovou náročnost a spočívá v úpravě horního limitu maximální vzdálenosti v obraze 

(blíže viz. přiložený zdrojový soubor maurer.c), již k  chybám při výpočtu distanční mapy 

v žádném obraze nedocházelo. To je plně v souladu s teoretickým rozborem algoritmu v části 

1.1.5.2.  

I tento algoritmus vzhledem k jeho rychlosti srovnatelné s 4SSED+ lze pokládat za 

vhodný pro výpočet distanční mapy použitelné pro registraci medicínských obrazů v reálném 

čase. 

 

 

3.1.6 Eggersův algoritmus 
Z tabulky číslo 1 a z grafů na obrázcích 46 a 47 v barevné příloze vyplývá, že se jedná o 

nejpomalejší algoritmus ze všech výše zmíněných a že se nedopouští žádných chyb. Jeho 

časová náročnost je nejspíše z hlavní části zapříčiněna velmi častou alokací a dealokací 

seznamů z dynamické paměti. Vyšší časová náročnost naměřená na vybraných datech je plně 

v souladu s řádově vyšší operační složitostí v nejhorším případě řádu O(a3) pro binární obraz 

o velikosti axa pixelů (viz. část 1.1.1.5). 
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3.2 Zhodnocení automatické registrace MR vyšetření   
 

Tabulka 3 udává hodnoty úhlů ω, φ, χ ve stupních a posun ve směru os x, y, z  v pixelech 

o které bylo „vhodné“ výsledné obrazy získané provedenou automatickou registrací ještě dále 

manuálně prostorově dorovnat, aby bylo dosaženo „vizuálně optimální“ registrace. Hodnoty 

subpixelového posunu a malých rotačních úhlů je nutné brát jako teoreticky vypočtené 

z transformační matice (viz obr. 40), které jsou poskytovány softwarovým nástrojem pro 

manuální prostorové vyrovnání Scanview a následně zaokrouhlené na jedno desetinné místo. 

Je nutné mít na paměti, že prostorově  srovnávané MR obrazy mozku nejsou zcela identické, 

ale pochází ze dvou různých vyšetření, mezi kterými uplynula doba 5 let. Za tuto dobu mohlo 

dojít ke změnám způsobeným jednak vývojem základní choroby roztroušené sklerosy 

především ve smyslu progrese atrofie a ložiskového postižení a dále pak aktuálním stavem 

organismu (odlišná celková hydratace organismu, různá fáze přirozeného denního rytmu…).   

Objektivní měřítko optimálního prostorového srovnání kontrolních vyšetření tedy neexistuje a 

je vždy do značné míry subjektivní. 

 

# pac. ω Φ χ x y Z 
1 0 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 0 0 
3 0,1 0 0,1 0,3 0,2 0,1 
4 0 0 0 0 0 0 
5 0 0,2 0,1 0 0 0,4 
6 0,4 0,1 0 0,1 0,2 0,2 
7 0,3 0,2 0,1 0,3 0,2 0,3 
8 0 0 0 0 0 0 
9 0,2 0,1 0,3 0,1 0 0,3 
10 0 0 0 0 0 0 
11 0,1 0 0,4 0,3 0 0,4 
12 0 0 0 0 0 0 
13 0,2 0,5 0 0 0,2 0,3 
14 0,5 0,1 0,1 0 0 0,2 
15 0 0 0 0 0 0 
16 0,3 0 0 0 0,4 0,2 
17 0,1 0,2 0,5 0 0 0,3 
18 0 0 0 0 0 0 
19 0,3 0,2 0,1 0,2 0,1 0,3 
20 0 0,4 0,2 0,1 0,2 0,3 
21 0 0 0 0 0 0 
22 0,1 0,2 0,1 0 0 0,4 
23 0 0 0 0 0,1 0,1 
24 0 0 0 0 0 0 
25 0,3 0,5 0 0 0 0,1 
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26 0 0 0,3 0,4 0,3 0 
27 0 0,3 0,5 0 0 0 
28 0 0 0 0 0 0 
29 0,3 0 0,2 0,5 0,2 0,1 
30 0 0 0 0,1 0,2 0,1 
31 0 0 0 0,1 0 0,2 
32 0 0,1 0,1 0,3 0 0,4 
33 0 0 0 0 0 0 
34 0,5 0,1 0 0,1 0 0,4 
35 0 0 0 0 0 0 
36 0,1 0,5 0 0,1 0 0,1 
37 0 0 0 0 0 0 
38 0 0 0 0 0 0 
39 0,1 0 0,1 0,4 0 0,5 
40 0 0 0 0 0,1 0,2 
41 0 0 0 0 0 0 
42 0,5 0 0,1 0,5 0 0,4 
43 0,1 0 0,4 0,3 0,2 0,3 
44 0 0 0 0 0 0 
45 0 0,1 0 0 0,1 0,2 
46 0 0 0 0 0 0 
47 0,1 0,2 0,1 0 0,2 0,1 
48 0 0 0 0 0 0 
49 0,1 0 0 0 0 0 
50 0 0 0 0 0,1 0,1 
51 0,1 0,3 0,1 0 0 0 
52 0,2 0,4 0 0,1 0,1 0,3 
53 0 0 0 0 0 0 
54 0 0 0,1 0 0,1 0,2 
55 0,4 0,1 0,3 0,1 0,2 0,4 
56 0,3 0,1 0,2 0 0,1 0,2 
57 0 0 0 0 0 0 
58 0 0 0,1 0 0 0,4 
59 0,3 0,2 0 0,3 0 0,5 
60 0 0 0 0 0 0 
61 0 0,1 0,4 0 0,1 0,3 
62 0 0 0 0 0 0 
63 0 0 0 0 0 0 
64 0 0 0,3 0,1 0,2 0,3 
65 0 0 0 0 0 0 
66 0,3 0,2 0,3 0 0 0,2 
67 0 0 0 0 0 0 
68 0,4 0 0,1 0,2 0 0,2 
69 0 0 0 0 0 0 
70 0 0 0 0 0 0 
71 0,3 0 0,5 0,1 0,2 0,2 
72 0,1 0,2 0,5 0,2 0,5 0,2 
73 0 0 0 0 0 0 
74 0 0 0 0,1 0,2 0,4 
75 0,1 0 0 0 0 0 
76 0 0 0,1 0 0 0 

Tabulka 3 
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Tabulka 4 udává základní statistické charakteristiky vypočítané z experimentálně 

zjištěných hodnot tabulky 3. 

 

  ω Φ χ x y Z 
Μ 0,09 0,07 0,09 0,07 0,06 0,14 
Σ 0,15 0,13 0,15 0,13 0,10 0,16 
Σ_µ 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,02 
Μmin 0,06 0,04 0,06 0,04 0,04 0,11 
 Max 0,13 0,10 0,12 0,10 0,09 0,18 

       
Μ =  výběrový průměr     
Σ =  směrodatná odchylka výběru    

σ_µ =  směrodatná odchylka výběrových průměrů  

Μmin = 
minimální hodnota výběrového průměru pro 95% interval 
spolehlivosti 

 Max =  
maximální hodnota výběrového průměru pro 95% interval 
spolehlivosti 

Tabulka 4 
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4 DISKUZE 

 

Z naměřených výsledků v části 3.1 vyplývá, že mezi nejvhodnější algoritmy pro výpočet 

distanční transformace patří 4SSED+ a Maurerův algoritmus. Tyto algoritmy jsou ze všech 

výše zmíněných nejrychlejší (viz. obrázek 46, 47 v barevné příloze) a nedopouští se žádných 

chyb. Výhodou 4SSED+ je, že díky vypočtené znaménkové vzdálenosti získáváme u každého 

pixelu informaci nejenom o jeho euklidovské vzdálenosti, ale i o jeho nejbližším objektovém 

pixelu. Jedinou nevýhodou tohoto přístupu může být snad jen poněkud větší paměťová 

náročnost, protože je třeba ukládat místo jedné hodnoty dvě a v 3D dokonce i tři. Nicméně 

v současné době, kdy rozlišení diagnostických obrazů nepřekračuje 1024x1024 pixelů, jsou 

tyto paměťové nároky stále únosné. Na přiloženém CD v adresáři \src jsou uvedeny zdrojové 

soubory výše zmíněných algoritmů a zdrojový soubor jednoduchého pomocného programu, 

který tyto algoritmy porovnává a z jehož výstupu byla sestavena tabulka číslo 1 a obrázky 

distančních map v barevné příloze. V adresáři \exe jsou pak uvedeny vlastní zkompilované 

programy. Pro další použití pro automatickou registraci jsem si zvolil algoritmus 4SSED+, 

který se jevil jako snáze implementovatelný pro 3D data než Maurerův algoritmus. 

Algoritmus pro automatickou registraci je volán jako procedura z prohlížecího programu 

Scanview, který se nachází v adresáři \scanview na přiloženém CD. Funkce manuálního 

prostorového srovnávání tohoto prohlížecího programu byla použita i pro získání hodnot 

zapsaných  v tabulce 3. 

Pro algoritmus automatické registrace obrazu testovaný na vstupních a po 5ti letech 

provedených kontrolních MR vyšetřeních mozku u 76 pacientů s roztroušenou sklerosou jsem 

si zvolil data s izotropní dimenzí voxelu (krychle o straně 1mm) a s nulovým meziřezovým 

intervalem. Tato skutečnost poněkud zjednodušila a pravděpodobně i zpřesnila použité 

algoritmy (Kapouleas, 1991). V rutinních vyšetřeních, v trojrozměrných datech je síla řezu 

(rozměr v ose z kartézské soustavy, uvažujeme-li rovinu řezu totožnou s rovinou xy) téměř 

vždy větší než rozměry pixelu v rovině řezu. Taktéž meziřezový interval nebývá nulový. Při 

výpočtu distanční transformace v běžných trojrozměrných datech je tedy třeba tuto skutečnost 

zohlednit a počítat tzv. váženou distanční transformaci.  

Jak vyplývá z experimentálně zjištěných hodnot uvedených v tabulce číslo 3 a z jejich 

statistických charakteristik uvedených v tabulce 4, pracuje algoritmus automatické registrace 

(s použitím výpočtu distanční transformace pomocí 4SSED+) s dostatečnou přesností. 

Průměrná dodatečná manuální korekce rotace podél osy x se pohybuje pro 95% interval 
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spolehlivosti v rozmezí  od 0,060 po 0,130. Průměrná dodatečná manuální korekce rotace 

podél osy y se pohybuje pro 95% interval spolehlivosti v rozmezí  od 0,040 po 0,100. 

Průměrná dodatečná manuální korekce rotace podél osy z se pohybuje pro 95% interval 

spolehlivosti v rozmezí  od 0,060 po 0,120. Průměrná dodatečná manuální korekce posunu 

podél osy x se pohybuje pro 95% interval spolehlivosti v rozmezí  od 0,04 po 0,10 pixelu. 

Průměrná dodatečná manuální korekce posunu podél osy y se pohybuje pro 95% interval 

spolehlivosti v rozmezí  od 0,04 po 0,9 pixelu. Průměrná dodatečná manuální korekce posunu 

podél osy z se pohybuje pro 95% interval spolehlivosti v rozmezí od 0,11 po 0,18 pixelu.  

Korekční hodnoty subpixelového posunu a malých rotačních úhlů je nutné brát jako 

teoreticky vypočtené z transformační matice (viz obr. 40), které jsou poskytovány 

softwarovým nástrojem pro manuální prostorové vyrovnání a následně zaokrouhlené na dvě 

desetinná místa.  

Výsledné subjektivní dodatečné korekce provedené dle tabulky 3 a 4 jsou tedy  v praxi 

prakticky zanedbatelné a jsou pod rozlišovací mezí zobrazovacího zařízení.  

Z našich zkušeností vyplývá, že v případě neizometrického voxelu a nenulového 

meziřezového intervalu je přesnost výše popsaného algoritmu poněkud nižší i když stále 

dostatečná jak demonstrují obrázky 48,49,50 a 51 (kde se jedná o 6 a 4mm silné řezy s 0,6 a 

0,4mm širokým meziřezovým intervalem). V práci, odkud pochází i série obrázků 48,49,50 a 

51 sledujeme průběh postižení mozku u pacientů s herpetickou encefalitidou v čase. Pro 

optimální posouzení vývoje intrakraniálního postižení zde bylo nutné jednotlivá kontrolní 

vyšetření mozku prostorově srovnat (Viták et al., 2009). Ačkoliv tato vyšetření používají 

rutinní neizometrické voxely a navíc bylo nutné prostorově srovnat dvě vyšetření získané 

různou akviziční technikou s různou šíři řezu, byl výsledek automatické registrace velmi 

uspokojivý. 
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Obr. 48  

Původní nekoregistrované postkontrastní T1W-Gd/SE , THK=6,0/0,6mm silné řezy získané s časovým odstupem 
6 měsíců. Malý orientační obrázek sagitálního řezu v levém horním rohu obrázku s referenční čárou indikuje 

rozdílnou prostorovou orientaci diagnostických transverzálních řezů (Viták et al., 2009).  
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Obr. 49  

Automaticky přepočítané koregistrované postkontrastní T1W-Gd/SE , THK=6,0/0,6mm silné řezy získané 
s časovým odstupem 6 měsíců. Malý orientační obrázek sagitálního řezu v levém horním rohu obrázku 

s referenční čárou indikuje identickou prostorovou orientaci diagnostických transverzálních řezů (Viták et al., 
2009).  

 

 

 

V případě prostorového srovnávání dvou vyšetření s různou sílou řezu a meziřezového 

intervalu (viz. obr. 50 a 51) je nutné obrazy nejdříve předzpracovat (Viták et al., 2009). Toto 

spočívá v přepočítání a úpravě obou sérií obrazů tak, aby měli stejný počet stejně širokých 

řezů. Meziřezové intervaly, které jsou většinou defaultně voleny jako 1/10 šíře řezu pomíjíme 

a nahrazujeme intenzitami signálu z nejbližšího řezu. Tedy konkrétně T2W sekvence 

z obrázků 50 a 51 používají sílu řezu a meziřezový interval THK=4,0/0,4mm a 6,0/0,6mm a 

bylo je nutné „přepočítat“ na největší společný dělitel (s interpolací v místě meziřezového 

intervalu) tedy na THK=2,2/0,0mm. Počet těchto nových přepočítaných řezů byl upraven tak, 
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aby byl stejný u obou sekvencí. Tedy u sekvence s více řezy byly krajní řezy (z obou stran) 

pro účely algoritmu automatické registrace odstraněny.        

 

 

 

 

Obr. 50  

Původní nekoregistrované T2W/GRASE, THK=4,0/0,4mm a T2W/TSE, THK=6,0/0,6mm řezy získané 
s časovým odstupem 6 měsíců. Malý orientační obrázek sagitálního řezu v levém horním rohu obrázku 

s referenční čárou indikuje rozdílnou prostorovou orientaci diagnostických transverzálních řezů (Viták et al., 
2009).  
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Obr. 51  

Automaticky přepočítané koregistrované postkontrastní T2W/GRASE, THK=4,0/0,4mm a T2W/TSE, 
THK=6,0/0,6mm řezy získané s časovým odstupem 6 měsíců. Malý orientační obrázek sagitálního řezu v levém 
horním rohu obrázku s referenční čárou indikuje identickou prostorovou orientaci diagnostických transverzálních 
řezů. Na levém obrázku je patrný drobný v T2* hyposignální okrsek, který není patrný na obrázku vpravo. Toto 
je spíše než chybnou prostorovou registrací  způsobeno skutečností, že gradientní sekvence vlevo je více citlivá 

k přítomnosti rozpadových krevních produktů než turbospinechová sekvence vpravo (Viták et al., 2009).   
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5 ZÁVĚR 

 

Distanční transformace je nástroj sloužící pro výpočet distanční mapy, která většinou není 

konečným produktem, ale pouze jakýmsi meziproduktem při zpracování obrazu a která je 

sama dále zpracovávána. Distanční transformace je součástí mnoha metod automatické 

registrace digitálních obrazů. Užití automatické a semi-automatické registrace v medicínském 

zobrazování je široká a teoreticky hojně propracovaná oblast. Samotná klasifikace metod 

registrace medicínských obrazů je v literatuře důkladně popsána (Maintz et al., 1998). 

Bohužel, firemní software dodávaný výrobci přístrojů MR a CT do diagnostických stanic ani 

většina běžných komerčně dostupných prohlížečů možnost automatické registrace zpravidla 

neumožňuje. 

Automatická registrace obrazu nachází své uplatnění v medicínském zobrazování 

zejména při dynamických a opakovaných kontrolních vyšetřeních, kdy pro správné 

vyhodnocení změn v CT a MR obrazech řezů je nutné, aby tyto měly stejnou polohu a 

prostorovou orientaci vůči zobrazované oblasti. Posouzení vývoje patologického nálezu (růst 

tumoru, zmnožení počtu patologických ložisek, vliv terapie atd.) do značné míry závisí na 

subjektivní schopnosti radiologa odlišit změny způsobené vývojem nemoci od změn 

způsobených rozdílnou geometrií obou vyšetření. V posledních letech se objevují softwarové 

nástroje disponující možností korelace obrazů stejné anatomické oblasti získaných z různých 

diagnostických modalit například CT a MR nebo MR a PET (Positron Emission 

Tomography). V tomto případě jde o snahu zvýšit diagnostickou výtěžnost výsledného 

obrazu, do kterého se skládají obrazy z více vzájemně se doplňujících vyšetřovacích modalit. 

Například obraz MR, který poskytuje optimální zobrazení měkko tkáňových struktur, lze 

doplnit o obraz CT stejné anatomické oblasti, který poskytuje optimální zobrazení kostních 

struktur. Zde je opět úkolem automatické registrace, aby s minimálním manuálním zásahem 

bylo zajištěno, že se stejné anatomické struktury zobrazené na obrazech z různých modalit 

promítnou ve výsledném zkombinovaném obraze do stejného místa.  

Na našem pracovišti algoritmus automatické registrace obrazu s výpočtem distanční 

transformace metodou 4SSED+ používáme k předzpracování obrazu při hodnocení některých 

kontrolních a dynamických vyšetření, kde došlo ke změně polohy pacienta. Jeho přesnost je 

srovnatelná s manuálním vyrovnáním a je časově výrazně méně náročný.    
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6 SOUHRN 

 

Cílem předkládané práce bylo prostudovat a seznámit se s jednotlivými algoritmy 

distanční transformace, provést jejich srovnání na vybraném souboru dat a tyto algoritmy 

implementovat. Posuzovali jsem rychlost a bezchybnost daných algoritmů. Z naměřených 

hodnot v tabulce 1 vyplývá, že nejvhodnějším algoritmem se jevil algoritmus 4SSED+ a ten 

jsme také implementovali pro 3D data a použili v algoritmu automatické registrace MR 

obrazů.  

Na souboru 76 pacientů s kontrolními MR vyšetřeními mozku provedenými standardním 

způsobem jsme prokázali vysokou přesnost algoritmu automatické registrace, která, jak je 

patrné z tabulek 3 a 4, je srovnatelná s manuálním srovnáváním. Průměrné dodatečné 

manuální korekce pro 95% interval spolehlivosti se pohybovali v rozmezí od 0,060 po 0,130 

pro rotaci podél osy x, od 0,040 po 0,100 pro rotaci podél osy y, od 0,060 po 0,120 pro rotaci 

podél osy z, od 0,04 po 0,10 pixelu pro posun podél osy x, od 0,04 po 0,9 pixelu pro posun 

podél osy y a od 0,11 po 0,18 pixelu pro posun podél osy z a lze je tedy  pokládat za 

zanedbatelné, zvláště pak uvážíme-li, skutečnost, že jsme srovnávali kontrolní vyšetření po 

pěti letech, kdy MR obrazy mozku nejsou zcela identické. Za tuto dobu u některých pacientů 

jistě došlo ke změnám způsobeným přinejmenším vývojem základní choroby roztroušené 

sklerosy především ve smyslu progrese atrofie a ložiskového postižení. Vzhledem k tomu, že 

přesné objektivní měřítko optimálního prostorového srovnání kontrolních vyšetření 

neexistuje, je nutné výše zmíněné hodnoty posuzovat jako diagnosticky nevýznamné.  Vysoké 

přesnosti algoritmu jistě pomohla i skutečnost, že srovnávaná vyšetření obsahovala data 

s izotropní dimenzí voxelu (krychle o straně 1mm) a s nulovým meziřezovým intervalem. 

V rutinních vyšetřeních, v trojrozměrných datech je síla řezu téměř vždy větší než rozměry 

pixelu v rovině řezu a meziřezový interval nebývá nulový. Při výpočtu distanční transformace 

v běžných trojrozměrných datech je tedy třeba tuto skutečnost zohlednit a počítat tzv. váženou 

distanční transformaci. Taktéž se často objevuje potřeba prostorového srovnávání dvou 

vyšetření s různou sílou řezu a meziřezového intervalu viz. obrázek 50, 51 a v těchto 

případech je nutné obrazy vždy nejdříve standardním způsobem předzpracovat . V naší práci  

jsme obě série obrazů přepočítali a upravili tak, aby měli stejný počet stejně širokých řezů 

(Viták et al., 2009). Meziřezové intervaly, které jsou většinou ve srovnání s šířkou řezu 

výrazně tenčí jsme pominuli a nahradili intenzitami signálu z nejbližšího řezu. Ačkoliv jsme 

dosud neprováděli systematická vyhodnocení prostorového srovnání vyšetření s různou šířkou 
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řezu na souboru pacientů domníváme se, že popsaný algoritmus automatické registrace při 

výše zmíněném předzpracování vstupních dat lze i v tomto případě uspokojivě použít.   
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I. Distanční mapy v barevném provedení 

 

 

 

Obr. 33 

Obarvená distanční mapa vzoru „dvě čáry“ z obrázku 26 o rozlišení 1024x1024.  
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Obr. 34  

Obarvená distanční mapa vzoru „čtyři čáry“ z obrázku 27 o rozlišení 1024x1024.  
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Obr. 35  

Obarvená distanční mapa vzoru „kružnice“ z obrázku 28 o rozlišení 1024x1024. 
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Obr. 36  

Obarvená distanční mapa vzoru „tečka“ o rozlišení 1024x1024.  
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Obr. 37  

Obarvená distanční mapa vypočítaná z prahováním a Sobelovým filtrem upraveného transverzálního T2 
váženého řezu mozkem z obrázku 30.  
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Obr. 38  

Obarvená distanční mapa vypočítaná z prahováním upraveného transverzálního řezu mozkem získaného 
metodou CT z obrázku 32. 
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Obr. 39  

Distanční mapa vzoru „tečka“ o rozlišení 1024x1024, jež byla získána Maurerovým algoritmem  jež demonstruje 
extrémně vysoký počet chyb v centrální části obrázku. Jedná se o nevýznamnou chybu horního limitu 
vzdálenosti, kterou jsem ve své implementaci odstranil (blíže viz. tabulka číslo 1 a text v části 3.1.5). 
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II. Grafy srovnávající rychlost jednotlivých algoritmů 
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Obr. 46 

Srovnání rychlostí všech algoritmů pro jednotlivé obrazy o velikosti 512x512 pixelů. 
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Obr. 47 

 Srovnání rychlostí všech algoritmů pro jednotlivé obrazy o velikosti 1024x1024 pixelů. 
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III. Obsah přiloženého CD 
 

 

Adresář Obsahuje 
\src Zdrojové kódy funkcí provádějící DT a srovnávacího 

programu 
\text Text dizertační práce a autoreferátu ve formátu MS-

WORD a PDF 
\exe Program srovnávající jednotlivé algoritmy DT 
\data Barevné distančních mapy všech obrazů a zdrojové 

obrazy MR a CT 
\summary Stručný souhrn v angličtině 
\scanview DICOM prohlížeč MR a CT obrazů s rozšířenou funkcí 

manuální a automatické registrace 
 
 


