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Περίληψη 
Η ύπαρξη αθηρωματικής πλάκας στην καρωτίδα προκαλεί στένωση των 

αρτηριακών τοιχωμάτων και μπορεί να οδηγήσει σε εγκεφαλικό επεισόδιο, την τρίτη 
αιτία θανάτου στο δυτικό κόσμο. Για τη διάγνωση της αθηρωμάτωσης 
χρησιμοποιούνται τεχνικές απεικόνισης υπερήχων, όπως το υπερηχογράφημα 
Doppler, οι απεικονίσεις Β-σάρωσης και Μ-σάρωσης, που επιτρέπουν την εκτίμηση 
του βαθμού στένωσης και αιμοδυναμικών παραμέτρων. Η χρήση υπολογιστικών 
μεθόδων ανάλυσης της υφής και της κίνησης της αθηρωματικής πλάκας και του 
τοιχώματος της καρωτίδας, μπορούν βοηθήσουν σε σημαντικό βαθμό τις διαδικασίες 
διάγνωσης. Ένα από τα βασικότερα βήματα επεξεργασίας των εικόνων υπερήχων με 
χρήση υπολογιστικών συστημάτων αποτελεί η κατάτμηση των δομών ενδιαφέροντος. 
Ο σκοπός της διπλωματικής εργασίας ήταν η ανάπτυξη αλγορίθμου αυτόματης 
κατάτμησης εικόνων καρωτίδας από εικόνες υπερήχων Β-σάρωσης. 

 Ο αλγόριθμος βασίστηκε στο μετασχηματισμό Hough για την 
αυτόματη εξαγωγή περιγράμματος σε εγκάρσιες εικόνες υπερήχων καρωτίδας στις 
οποίες ο αρτηριακός αυλός έχει μια σχεδόν κυκλική μορφή. Η εφαρμογή του 
αλγορίθμου σε χρονικές ακολουθίες εικόνων επιτρέπει την εκτίμηση της 
κυματομορφής μεταβολής της αρτηριακής διαμέτρου κατά τη διάρκεια του 
καρδιακού κύκλου, και κατά συνέπεια, την εκτίμηση της συστολικής και διαστολικής 
διαμέτρου.  

Για να ελέγξουμε τη δυνατότητα του μετασχηματισμού Hough για κατάτμηση 
εικόνων υπερήχων Β-σάρωσης της καρωτίδας συγκρίναμε τις μεταβολές της 
αρτηριακής διαμέτρου κατά τη διάρκεια του καρδιακού κύκλου με τρεις διαφορετικές 
τεχνικές: α/ Μετασχηματισμό Hough, β/ ανάλυση της κίνησης δύο περιοχών του 
τοιχώματος με χρήση block-matching, και γ/ τεχνική Μ-σάρωσης. Τα αποτελέσματα 
έδειξαν ότι η εφαρμογή του  μετασχηματισμού Hough δίνει με ακρίβεια το 
περίγραμμα του αυλού υγιών αρτηριακών τοιχωμάτων. Οι τιμές για τις συστολικές 
και διαστολικές διαμέτρους που εκτιμήθηκαν με το μετασχηματισμό Hough, 
0.69±0.04 και 0.61±0.06, αντίστοιχα, ήταν πλησιέστερες σε αυτές που εκτιμήθηκαν 
με B-σάρωση και motion tracking, 0.75±0.07 και 0.67±0.09. Σε άτομα με 
αθηρωματική πλάκα όπου η υπόθεση για κυκλική μορφή της καρωτίδας παύει να 
ισχύει, προτείνεται η επέκταση του αλγορίθμου με μεθόδους ενεργών περιγραμμάτων 
ώστε να περιλάβει ελλειπτικές μορφές. 

 
Λέξεις κλειδιά: Μετασχηματισμός Hough, Στένωση Καρωτίδας, 

Αθηρωματική πλάκα, Απεικόνιση υπερήχων Β-σάρωσης, Κατάτμηση εικόνας 



Abstract 

Carotid atherosclerotic plaque causes stenosis of the arterial wall and may lead 

to stroke, the third leading cause of death in the western world. Ultrasound imaging 

techniques such as Doppler, B-mode and M-mode, are widely used to diagnose 

atherosclerosis, and they allow the estimation of the degree of stenosis and of 

haemodynamic parameters. The use of advanced image processing methods for 

texture and motion analysis is expected to enhance the diagnostic procedure. An 

important step in computer-aided ultrasound image processing is the segmentation of 

regions of interest. The aim of this thesis was to implement a technique for the 

automatic segmentation of B-mode ultrasound images of the carotid artery. 

The algorithm was based on Hough Transform for the automatic extraction of 

the boundaries of ultrasound images of transverse sections of the carotid artery, in 

which the arterial lumen can be assumed to have an almost circular shape. The 

application of the Hough Transform to temporal image sequences allows the 

estimation of the arterial distension waveform, and consequently, of the systolic and 

diastolic diameters.  

To assess the validity of the Hough Transform arterial diameters were 

estimated with three different techniques: a/ Hough Transform, b/ motion analysis of 

two regions on the arterial wall using block-matching, and c/ M-mode ultrasound. The 

values for systolic and diastolic diameters estimated with the Hough Transform, 

0.69±0.04 and 0.61±0.06, respectively, were closer to those estimated with B-mode 

and motion tracking, 0.75±0.07 and 0.67±0.09. For subjects with atherosclerotic 

plaque on the arterial wall, the shape of the lumen can no longer be considered 

circular, thus the extension of Hough Transform for elliptical shapes in combination 

with active contours methods is suggested. 

 

Key words: Hough Transform, Carotid Stenosis, Atherosclerotic plaque, B-

mode ultrasound, Image segmentation 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

1. Εισαγωγή 

1.1 Αθηροσκλήρωση στην καρωτίδα 
 

Ο εγκέφαλος αποτελείται από δισεκατομμύρια νευρικά κύτταρα. Ελέγχει την 

ικανότητα της όρασης, της ακοής, της γεύσης, της όσφρησης, της ομιλίας και της κίνησης. 

Η σκέψη, η ευαισθησία της μνήμης, της κρίσης και της παρατηρητικότητας επίσης 

ξεκινούν από τον εγκέφαλο. Το αίμα παρέχει συνεχώς οξυγόνο και θρεπτικά συστατικά 

στον εγκέφαλο μέσω τεσσάρων βασικών αρτηριών. Οι μεγαλύτερες είναι η δεξιά και η 

αριστερή καρωτίδα, οι οποίες εύκολα ψηλαφώνται δίπλα στον τράχηλο, στην περιοχή του 

λαιμού. Δύο μικρότερες αρτηρίες, οι σπονδυλικές αρτηρίες, εισέρχονται από το πίσω μέρος 

του εγκεφάλου και τρέφουν περιοχές του που ευθύνονται για την ανάπτυξη, την καρδιακή 

λειτουργία και τη θερμοκρασία του σώματος. 

Όταν η παροχή του αίματος σε μία περιοχή του εγκεφάλου σταματήσει, τα κύτταρα 

που δεν οξυγονώνονται φυσιολογικά πεθαίνουν. Η βλάβη του εγκεφάλου που ακολουθεί 

ονομάζεται εγκεφαλικό επεισόδιο. Ένα εγκεφαλικό επεισόδιο μπορεί να είναι ελαφρύ ή 

πολύ σοβαρό και τα αποτελέσματά του προσωρινά ή μόνιμα. Η σοβαρότητα ενός 

εγκεφαλικού επεισοδίου εξαρτάται από την έκταση και τον εντοπισμό της καταστροφής 

των νευρικών κυττάρων. Διαφορετικές περιοχές του εγκεφάλου ελέγχουν διαφορετικές 

λειτουργίες κι έτσι τα συμπτώματα εξαρτώνται από την περιοχή η οποία θα υποστεί τη 

βλάβη. Ακόμα και ένα ελαφρύ εγκεφαλικό μπορεί να είναι καταστροφικό, εάν επηρεάσει 

ένα κρίσιμο σημείο του εγκεφάλου. Σε αντίθεση με πολλά άλλα κύτταρα του σώματος τα 

κύτταρα του εγκεφάλου δεν αναγεννιούνται.  

Τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια αποτελούν στο δυτικό κόσμο την τρίτη κατά 

σειρά αιτία θανάτου και την πρώτη αιτία μόνιμης αναπηρίας. Ένα ποσοστό της τάξης του 

15-20% των ασθενών καταλήγουν εντός των πρώτων 4 εβδομάδων μετά την εκδήλωση των 

συμπτωμάτων. Μόλις το 1/3 των επιζώντων επανέρχεται πλήρως, ενώ σχεδόν άλλο 1/3 

παρουσιάζει βαρύ κλινικό υπόλειμμα. Με βάση τα παραπάνω στοιχεία καταλήγει κανείς 

εύκολα στο συμπέρασμα ότι τα αγγειακά επεισόδια είναι από κοινωνικοοικονομική άποψη 

μια από τις πλέον δαπανηρές κατηγορίες παθήσεων. Από τα 500.000 έως 600.000 

εγκεφαλικά επεισόδια που συμβαίνουν κάθε χρόνο στις ΗΠΑ, το 43% συμβαίνουν σε 
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άτομα άνω των 65 ετών. Τα υπόλοιπα θύματα έχουν μόνιμη ανικανότητα σε διάφορους 

βαθμούς. Οι άντρες παρουσιάζουν μεγαλύτερη συχνότητα εγκεφαλικών επεισοδίων από 

ό,τι οι γυναίκες. 

Η συντριπτική πλειοψηφία των αγγειακών επεισοδίων είναι ισχαιμικής αιτιολογίας 

(80-85%). Οι περισσότερες των περιπτώσεων αυτών οφείλονται σε εμβολικής ή αυτόχθονα 

θρομβωτικής αιτιολογίας απόφραξη μιας εκ των κυρίων εγκεφαλικών αρτηριών ή ενός εκ 

των πρωτεύοντων κλάδων τους. Με τον τρόπο αυτό προκύπτουν ισχαιμικές βλάβες οι 

οποίες ουσιαστικά συμπίπτουν με το πεδίο άρδευσης της εκάστοτε προσβεβλημένης 

αρτηρίας. [1] 

Τα εγκεφαλικά επεισόδια κατατάσσονται ανάλογα με τα αίτια που τα προκάλεσαν: 

• Θρόμβωση: η αιματική ροή προς τον εγκέφαλο αποφράσσεται εξαιτίας θρόμβου σε ένα 

αγγείο που έχει υποστεί βλάβη από αρτηριοσκλήρυνση.  

• Εμβολή: η αιματική ροή ενός αγγείου προς τον εγκέφαλο αποφράζεται από θρόμβο που 

δημιουργείται σε κάποιο άλλο σημείο του σώματος, συχνότερα στην καρδιά.  

• Αιμορραγία: όταν ένα αγγείο εντός ή εκτός του εγκεφάλου ρήγνυται, επιτρέποντας αίμα 

να διαφύγει στον εγκέφαλο (εγκεφαλική αιμορραγία). Ανεξέλεγκτη υπέρταση πολύ 

συχνά είναι η αιτία αυτής της κατάστασης. 

Η παροδική διακοπή της αιματικής ροής σε ένα σημείο του εγκεφάλου ονομάζεται 

παροδικό ισχαιμικό επεισόδιο (ΤΙΑ). Μπορεί έχει διάρκεια μερικών δευτερολέπτων ή 

μερικών ωρών, συνήθως όμως διαρκεί λιγότερο από 24 ώρες. Το παροδικό ισχαιμικό 

επεισόδιο αποτελεί ένα σημαντικό προειδοποιητικό σημείο ενός μελλοντικού εγκεφαλικού 

επεισοδίου. Είναι μια σαφής ένδειξη ότι η αιματική ροή προς τον εγκέφαλο είναι 

διαταραγμένη. Παρακάτω καταγράφονται ορισμένα συμπτώματα του παροδικού 

ισχαιμικού επεισοδίου: 

• Μούδιασμα, αδυναμία, μη συνεργασία χεριού-ποδιού 

• Παροδική απώλεια όρασης σε ένα μάτι 

• Δυσαρθρία ή δυσκολία στην κατανόηση λέξεων γραμμένων ή προφορικών  

• Παροδική αμνησία  

Ο γιατρός, με την κλινική εξέταση, μπορεί να ανακαλύψει κάποια προειδοποιητικά 

σημεία για μελλοντικό εγκεφαλικό επεισόδιο. Ένα από αυτά είναι το φύσημα στην 

καρωτίδα, το οποίο σημαίνει συνήθως την ύπαρξη αθηροσκλήρυνσης μέσα στον αυλό της 

αρτηρίας. Το φύσημα είναι ένας ήχος που προκαλείται από το αίμα που διασχίζει τη 
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στενωμένη αρτηρία και ακούγεται με το στηθοσκόπιο τοποθετημένο πάνω από την 

αρτηρία. 

Τα συμπτώματα ενός παροδικού ισχαιμικού επεισοδίου έχουν μικρή διάρκεια. 

Αντίθετα, αυτά ενός εγκεφαλικού επεισοδίου διαρκούν περισσότερο από 24 ώρες. Οι 

βλάβες που προκαλούν τα εγκεφαλικά επεισόδια είναι μόνιμες και έχουν αποτέλεσμα μία ή 

περισσότερες αναπηρίες: 

• Παράλυση ή μούδιασμα της μιας πλευράς του σώματος  

• Πτώση της γωνίας του στόματος ή παραμόρφωση του προσώπου  

• Τύφλωση ή στιγμιαία τύφλωση του ενός ματιού  

• Δυσαρθρία στην ομιλία, μη κατανόηση του γραπτού και προφορικού λόγου  

• Δυσκαταποσία  

• Απώλεια των αισθήσεων 

• Υψηλός κίνδυνος για εκδήλωση εγκεφαλικού επεισοδίου 

Ορισμένα άτομα έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να υποστούν εγκεφαλικό επεισόδιο:  

• Άτομα προχωρημένης ηλικίας  

• Άνδρες  

• Διαβητικοί  

• Άτομα με ιστορικό εγκεφαλικού επεισοδίου 

Άλλοι παράγοντες που αυξάνουν την πιθανότητα να συμβεί εγκεφαλικό επεισόδιο 

και μπορούν να αντιμετωπιστούν είναι:  

• Υπέρταση  

• Καρδιακή και αγγειακή νόσος  

• Ιστορικό παροδικού ισχαιμικού επεισοδίου 

Ο έλεγχος της χοληστερίνης, η ελάττωση του καπνίσματος και της κατανάλωσης 

υπερβολικής ποσότητας αλκοόλ, καθώς και η αντιμετώπιση της παχυσαρκίας μειώνουν την 

πιθανότητα να συμβεί εγκεφαλικό επεισόδιο. 

Εάν η νόσος της καρωτίδας είναι ελαφριάς μορφής, η φαρμακευτική αγωγή μπορεί 

να μειώσει τον κίνδυνο του εγκεφαλικού επεισοδίου. Χρησιμοποιούνται φάρμακα που είτε 

ελαττώνουν τη ροή ή τη δημιουργία θρόμβων είτε ελέγχουν συνυπάρχουσες παθήσεις, 

όπως ο διαβήτης και η υπέρταση. 

Η αγγειοχειρουργική επέμβαση δίνει τη δυνατότητα να αποφύγουμε το εγκεφαλικό 

επεισόδιο, με την αφαίρεση της πλάκας που περιορίζει την αιματική ροή προς τον 
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εγκέφαλο. Σε σοβαρές περιπτώσεις, συνιστάται η καρωτιδική ενδαρτηρεκτομή [2] ή και η 

διαστολή με μπαλόνι και η τοποθέτηση ενδαρτηριακού νάρθηκα (stent) με ενδοαγγειακή 

χειρουργική. Ύστερα από την καρωτιδική ενδαρτηρεκτομή, πολύ λίγες αρτηρίες 

αποφράσσονται, ενώ μερικές μπορεί να στενέψουν με το χρόνο. Η επέμβαση είναι ασφαλής 

και αποτελεσματική.  

Η στένωση της έσω καρωτίδας μπορεί να αποκατασταθεί με χειρουργική επέμβαση. 

Η επέμβαση αυτή ονομάζεται ενδαρτηρεκτομή της καρωτίδας. Η επέμβαση προτείνεται 

στον ασθενή όταν η στένωση υπερβαίνει το 70% σε ασυμπτωματικούς ασθενείς ή το 50% 

σε ασθενείς που έχουν ήδη σχετικά συμπτώματα. 

Στους ασθενείς με συμπτώματα λόγω της στένωσης της καρωτίδας, η 

ενδαρτηρεκτομή της καρωτίδας είναι αποτελεσματική και μειώνει το ποσοστό των 

ισχαιμικών εγκεφαλικών επεισοδίων στον εγκέφαλο. 

Σε μια μεγάλη έρευνα [3] που συμπεριέλαβε 3.120 ασθενείς από 30 χώρες 

εξετάστηκε ο ρόλος της εν λόγω χειρουργικής επέμβασης για πρόληψη των ισχαιμικών 

εγκεφαλικών επεισοδίων. Η έρευνα διήρκεσε από το 1993 έως το 2000 και έλαβαν μέρος 

126 νοσοκομεία. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδωσαν πολύτιμες πληροφορίες: 

Οι ασθενείς που υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση με ενδαρτηρεκτομή της 

καρωτίδας, είχαν 50% λιγότερο κίνδυνο να υποστούν εγκεφαλικό επεισόδιο. Οι ασθενείς 

που δεν είχαν υποβληθεί σε ενδαρτηρεκτομή είχαν 12% κίνδυνο θανάτου λόγω 

εγκεφαλικού ενώ αυτοί που υποβλήθηκαν σε επέμβαση είχαν 6% κίνδυνο. Οι ασθενείς που 

υποβάλλονταν σε ενδαρτηρεκτομή διέτρεχαν 3% κίνδυνο να αποβιώσουν μετά την 

επέμβαση λόγω επιπλοκών της επέμβασης. Επιπρόσθετα κατά την περίοδο της 

παρακολούθησης είχαν ακόμη 3% πιθανότητες να αποβιώσουν λόγω εγκεφαλικού. Έτσι 

συνολικά οι πιθανότητες θανάτου ανέρχονταν στο 6%. 

Το συμπέρασμα των ερευνητών είναι ότι σε ασθενείς χωρίς συμπτώματα οι οποίοι 

παρουσιάζουν σημαντικό βαθμό στένωσης των έσω καρωτίδων, της τάξης του 70% ή 

περισσότερο, η διάνοιξη του αυλού των αρτηριών με ενδαρτηρεκτομή μειώνει κατά 50% 

τον κίνδυνο ισχαιμικών εγκεφαλικών επεισοδίων. 

Παρ' όλα αυτά οι γιατροί που διεξήγαγαν την έρευνα τονίζουν ότι τα πιο πάνω 

ισχύουν όταν η επιλογή των ασθενών γίνεται ορθά και όταν η χειρουργική επέμβαση είναι 

ψηλού επιπέδου. 
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Η αξιολόγηση του βαθμού στένωσης της καρωτίδας, η αποτελεσματικότητα των 

άλλων μεθόδων και φαρμάκων, ο συνυπολογισμός όλων των άλλων κινδύνων του 

ασθενούς όπως και η ποιότητα της χειρουργικής επέμβασης, είναι παράγοντες που πρέπει 

να λαμβάνονται υπ' όψη στην λήψη της τελικής απόφασης.  

1.1.1 Αθηρεκτομή 

Ειδικά κατασκευασμένοι καθετήρες έχουν τη 

δυνατότητα να αφαιρούν τη αθηρωματική πλάκα που 

προκαλεί τη στένωση της αρτηρίας με μια διαδικασία 

γνωστή ως αθηρεκτομή. Υπάρχουν διάφοροι τύποι. 

Ένας τύπος λειτουργεί όπως μια ξυριστική μηχανή, 

που κόβει τη μαλακή αθηρωματική πλάκα από τη 

στενωμένη περιοχή και την καταθέτει σε μια 

κάψουλα που αποσύρεται έπειτα. 

 

Σχήμα 1.1.1 Αθηροτόμος 

  

 
Σχήμα 1.1.2 Περιστροφικός 

καθετήρας αθηρεκτομής 

  

Εάν η αθηρωματική πλάκα 

είναι σκληρή από αποθέματα 

ασβεστίου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

μια συσκευή, αποκαλούμενη 

περιστροφικός καθετήρας 

αθηρεκτομής, που περιστρέφεται με 

εξαιρετικά υψηλή ταχύτητα και 

κονιορτοποιεί τη πλάκα σε αβλαβή 

μικροσκοπικά μόρια που ξεπλένονται 

με τη ροή του αίματος 

Μερικοί καθετήρες λειτουργούν με ειδικά

λέιζερ που μπορούν να διαλύσουν την αθηρωματική

πλάκα που στενώνει την αρτηρία  

Σχήμα 1.1.3 Kαθετήρας 

αθηρεκτομής με laser 
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1.2 Το πρόβλημα της διάγνωσης στην καρωτίδα 

1.2.1 Αθηρωμάτωση 

Η αθηρωμάτωση μπορεί να οριστεί ως μία αρτηριακή αλλοίωση που 

χαρακτηρίζεται από μορφολογικές αλλαγές του εσωτερικού στρώματος του αρτηριακού 

τοιχώματος (intima) [13]. Σε αυτές τις αλλαγές περιλαμβάνονται η ταχεία ανάπτυξη λείων 

μυϊκών κυττάρων, η εναπόθεση λιπιδίων και η συσσώρευση συνδετικού ιστού [16]. Οι 

αθηρωματικές πλάκες, που συναντούνται συνήθως σε μεγάλου και μεσαίου μεγέθους 

ελαστικές και μυϊκές αρτηρίες, μπορεί να οδηγήσουν σε καρδιακή ή εγκεφαλική 

ισχαιμία [17]. 

 
Σχήμα 1.2.1 Αθηροσκληρυντική Πλάκα στην Καρωτίδα 

1.2.2 Ανατομία και φυσιολογία 

Η δεξιά και αριστερή καρωτίδα είναι υπεύθυνες για την τροφοδότηση του 

εγκεφάλου με αίμα [18]. Βρίσκονται μέσα στους ιστούς του λαιμού και μπορούν να 

ψηλαφιστούν αν πιέσουμε ελαφρά κατά μήκος κάθε πλευράς της τραχείας μέχρι να 

αισθανθούμε παλμό. Κάθε κοινή καρωτίδα χωρίζεται σε δύο διακλαδώσεις, την έξω και 

την έσω καρωτίδα. Οι έξω καρωτίδες τροφοδοτούν με αίμα το λαιμό, το φάρυγγα, το 

λάρυγγα, την κάτω σιαγόνα και το πρόσωπο. Οι έσω καρωτίδες εισέρχονται στην κρανιακή 

χώρα και τροφοδοτούν με αίμα τον εγκέφαλο [13]. 

Η παρουσία αθηρωμάτωσης στις καρωτίδες μπορεί να επιφέρει διαταραχές 

στην ομαλή κυκλοφορία του αίματος και στην τροφοδότηση του εγκεφάλου με αυτό. Η 

αθηρωμάτωση στην καρωτίδα (Σχήμα 1.2) μπορεί να προκαλέσει στένωση της 

καρωτίδας με πιθανότητες πρόκλησης θρομβοεμβολής. Η στένωση υποβοηθάει τη 
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συγκόλληση των ερυθρών αιμοσφαιρίων και τη δημιουργία μικρών εμβόλων τα οποία με 

τη ροή του αίματος εισχωρούν και είναι πιθανό να φράξουν κάποια μικρότερη αρτηρία. 

Αν ο θρόμβος είναι μικρού μεγέθους η εμπλοκή μπορεί να καθαρίσει γρήγορα 

προκαλώντας ένα παροδικό ισχαιμικό επεισόδιο ή ένα ήπιο εγκεφαλικό. Σε αντίθετη 

περίπτωση μπορεί να έχουμε ένα σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο με πρόκληση 

μόνιμων προβλημάτων, όπως παράλυση και απώλεια ομιλίας [13]. 

1.2.3 Η αστάθεια της αθηρωματικής πλάκας στην καρωτίδα 

Η στένωση της καρωτίδας αποτελεί το σημαντικότερο γνωστό παράγοντα 

πρόκλησης εγκεφαλικής ισχαιμίας στην έσω καρωτίδα. Ωστόσο, μόνο ένα πολύ μικρό 

ποσοστό των ασθενών με αθηρωμάτωση στην καρωτίδα έχουν προειδοποιητικά 

συμπτώματα, αφού στην πλειοψηφία τους τα εγκεφαλικά επεισόδια προκαλούνται 

από ασυμπτωματικές πλάκες στην καρωτίδα [19]. Η διάκριση μεταξύ συμπτωματικών, ή 

ασταθών, και ασυμπτωματικών, ή ευσταθών, αθηρωματικών πλακών είναι σημαντική για 

την πρόληψη εγκεφαλικών επεισοδίων. 

Η αστάθεια της πλάκας στην καρωτίδα μπορεί να καθοριστεί από παράγοντες όπως 

ο βαθμός στένωσης του αγγείου [20], [21] και τα χαρακτηριστικά των εικόνων υπερήχων 

[22]. Σχετίζεται με την παρουσία εμφράγματος στην υπολογιστική τομογραφία 

εγκεφάλου [23], ενώ στένωση της διαμέτρου του εσωτερικού της αρτηρίας 

μεγαλύτερη του 70% σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης εγκεφαλικού 

επεισοδίου. Επιπλέον, σε ασυμπτωματικούς ασθενείς ηλικίας μεγαλύτερης των 65 

ετών, οι πλάκες με χαμηλή φωτεινότητα σε εικόνες υπερήχων β-σάρωσης συνδέονται με 

εμφάνιση εγκεφαλικού επεισοδίου [13]. 

1.3 Διάγνωση που υποβοηθάται από Υπολογιστικά 
Συστήματα 

Ο έλεγχος των αγγείων που παρέχουν το αίμα στον εγκέφαλο γίνεται με ανώδυνο 

υπερηχογράφημα των καρωτίδων. Η κύρια απεικονιστική μέθοδος για τον έλεγχο των 

καρωτίδων είναι το υπερηχογράφημα με Doppler (με τη χρήση υπερηχητικών κυμάτων 

μετριέται η αιματική ροή στις καρωτίδες αρτηρίες) και η απεικόνιση με υπερήχους Triplex 

(ένα μικρός ηχοβολέας ακουμπά πάνω στο λαιμό και, χρησιμοποιώντας υψηλές 

συχνότητες, δημιουργεί την εικόνα της αρτηρίας και του αυλού της στην οθόνη). Οι δύο 

αυτές εξετάσεις είναι ανώδυνες, χωρίς σκιαγραφικό, ενέσεις ή ακτινοβολία. Γίνονται 

γρήγορα (σε δέκα λεπτά περίπου) και δεν χρειάζεται εισαγωγή στο νοσοκομείο. Εάν τα 
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αποτελέσματα των εξετάσεων και τα συμπτώματα δείχνουν στένωση της καρωτίδας, ο 

ασθενής μπορεί να χρειαστεί περαιτέρω έλεγχο με αγγειογραφία (ακτινολογική εξέταση 

κατά την οποία χρησιμοποιείται σκιαγραφικό που εγχέεται στις αρτηρίες προς τον 

εγκέφαλο). Αυτή δείχνει το ακριβές σημείο της στένωσης, της απόφραξης ή άλλης 

αλλοίωσης. 

1.3.1 Μέθοδοι απεικόνισης υπερήχων 

Οι τεχνικές υπερηχητικής απεικόνισης αναλύουν κυρίως το πλάτος, ενώ τα 

εργαλεία που στηρίζονται στο φαινόμενο Doppler αναλύουν τη συχνότητα των 

αντηχήσεων. Η απλούστερη μέθοδος παρουσίασης των αντηχήσεων είναι η A-mode 

(Amplitude mode), στην οποία ο άξονας x του παλμογράφου αντιπροσωπεύει το βάθος 

διείσδυσης και ο άξονας y το πλάτος των λαμβανόμενων σημάτων. Η μέθοδος αυτή 

παρέχει πληροφορίες κατά μήκος μίας «ακτίνας» και χρησιμοποιείται για τη μέτρηση 

βασικών ανατομικών χαρακτηριστικών με γραμμικές διαστάσεις [15]. 

Στη μέθοδο B-mode (Brightness mode), το πλάτος μίας αντήχησης 

αντιπροσωπεύεται από ένα σημείο ανάλογης φωτεινότητας ή απόχρωσης του γκρι (gray 

scale display) στην αντίστοιχη γεωμετρική του θέση, με αποτέλεσμα την απεικόνιση 

μίας τομής του σώματος [15]. Κύρια προτερήματα της μεθόδου είναι η μελέτη του 

τοιχώματος και των αθηρωματικών πλακών. 

Η τεχνική M-mode (Motion mode) αποτελεί συνδυασμό των δύο 

προηγούμενων μεθόδων. Η απόσταση μέσα στον ασθενή αντιπροσωπεύεται από την 

κάθετη ακτίνα και το πλάτος της αντήχησης από ένα σημείο κατάλληλης 

φωτεινότητας. Η κάθετη ακτίνα μετακινείται κατά μήκος της οριζόντιας διάστασης με 

σταθερή ταχύτητα, με αποτέλεσμα οι ακίνητες δομές να προκαλούν ανακλάσεις στο ίδιο 

σημείο, ενώ οι κινούμενες δομές να παράγουν ένα γράφημα της κίνησης τους [15]. 

Τα συστήματα Doppler των υπερήχων εκμεταλλεύονται το φαινόμενο 

Doppler, δηλαδή τη μεταβολή της παρατηρούμενης συχνότητας ενός κύματος λόγω της 

σχετικής κίνησης πομπού-δέκτη. Τα συστήματα αυτά χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση 

της ταχύτητας και του όγκου της ροής του αίματος στην καρδιά και τα αγγεία. Οι 

κυριότεροι ανακλαστές των υπερήχων στο αίμα είναι τα ερυθρά αιμοσφαίρια, η 

κατανομή της ταχύτητας των οποίων μπορεί να προσδιοριστεί με την εκτίμηση της 

συχνότητας μετατόπισης Doppler. Στην απεικόνιση με χρήση του φαινομένου Doppler 

χρησιμοποιούμε συνεχές κύμα για καταγραφή πολύ μικρών ταχυτήτων και παλμικό 

Doppler για εκτίμηση της κατανομής της ταχύτητας του αίματος. Τέλος, στην 
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έγχρωμη απεικόνιση Doppler τοποθετούνται πύλες κατά μήκος της δέσμης σε ολόκληρο 

το πεδίο σάρωσης και κωδικοποιώντας με χρώματα τις μετρούμενες ταχύτητες 

επιτυγχάνεται η έγχρωμη απεικόνιση της αιματικής ροής σε πραγματικό χρόνο, με τη 

σύγχρονη απεικόνιση της ανατομίας των περιβαλλόντων ιστών (εικόνα B-mode) [15]. 

1.3.1.1. Βαθμός στένωσης 

Η υπερηχωτομογραφική απεικόνιση μας επιτρέπει να εκτιμήσουμε έναν αριθμό 

παραμέτρων οι οποίες σχετίζονται με την αθηρωματική πλάκα. Σε αυτές 

περιλαμβάνονται ο βαθμός της στένωσης, οι αιμοδυναμικές παράμετροι και η 

μορφολογία της πλάκας. Ο βαθμός μίας μικρής, ενδιάμεσης ή σοβαρής στένωσης μπορεί 

να υπολογιστεί από μία εικόνα υπερήχων β-σάρωσης ή από μετρήσεις της ταχύτητας του 

αίματος στην περιοχή όπου έχουμε τη μεγαλύτερη στένωση του εσωτερικού της αρτηρίας. 

Προβλήματα μπορεί να υπάρξουν κατά τη διαφορική διάγνωση ενός υψηλού βαθμού 

στένωσης από πλήρες έμφραγμα. Στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιείται έγχρωμη 

απεικόνιση Doppler, όπου μπορεί να επισημανθεί μία πολύ χαμηλή ροή αίματος [13]. 

Ο βαθμός της στένωσης μπορεί να προσδιορίσει την πιθανότητα που έχει μία 

αθηρωματική πλάκα στην καρωτίδα να προκαλέσει ένα εγκεφαλικό επεισόδιο 

(σύμπτωμα) [24], [20], θεωρώντας πλάκες που προκαλούν υψηλό βαθμό στένωσης 

επίφοβες για πρόκληση συμπτωμάτων. Εντούτοις, οι περισσότεροι ασθενείς με 

νευρολογικά συμπτώματα παρουσιάζουν στένωση μικρότερη του 50% στην καρωτίδα 

[25]. Επίσης, η πλειοψηφία των ασυμπτωματικών ασθενών με υψηλό βαθμό 

στένωσης παραμένει ασυμπτωματική [26], Διαφαίνεται συνεπώς η ανάγκη 

καθορισμού επιπρόσθετων παραμέτρων χαρακτηρισμού και κατηγοριοποίησης των 

αθηρωματικών πλακών. 

1.3.1.2. Αιμοδυναμικές Παράμετροι 

Οι αιμοδυναμικές παράμετροι μπορούν να υπολογιστούν από ηχωτομογραφία 

Doppler. Σε αυτές περιλαμβάνονται η κατεύθυνση της ροής, η διαταραχή της ροής και η 

ταχύτητα της ροής. Επιπρόσθετες παράμετροι μπορούν να προκύψουν από το φάσμα 

Doppler. Ο όγκος ροής μπορεί να καθοριστεί αν πολλαπλασιάσουμε το εμβαδόν της 

εγκάρσιας τομής του εσωτερικού μέρους της αρτηρίας με τη μέση τιμή της ταχύτητας, ενώ 

η περιφερειακή αντίσταση μπορεί επίσης να εκτιμηθεί από το φάσμα Doppler και γνώση 

της πίεσης του αίματος [13]. 
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1.3.1.3. Μορφολογία Πλάκας 

Η υπερηχωτομογραφία β-σάρωσης είναι πολύ χρήσιμη στην εκτίμηση της 

μορφολογίας της αθηρωματικής πλάκας. Σε συνδυασμό με το βαθμό της στένωσης 

αποτελεί παράγοντα καθοριστικής σημασίας για την εκτίμηση της σοβαρότητας της 

αλλοίωσης. Η μορφολογία της πλάκας μπορεί να εκτιμηθεί από τις παρακάτω 

παραμέτρους: 

Ομοιογένεια / ετερογένεια της πλάκας. Οι ομογενείς πλάκες χαρακτηρίζονται 

από ενιαίας τιμής αντηχήσεις υψηλού ή μεσαίου επιπέδου, ενώ οι ετερογενείς από 

συνδυασμό υψηλών, μεσαίων ή χαμηλών επιπέδων. Συχνά υπάρχει μία περιοχή μέσα 

στην πλάκα η οποία έχει την ίδια ηχογένεια με το αίμα [27]. 

Ηχογένεια / Μη-ηχογένεια της πλάκας. Οι ηχογενείς πλάκες αντανακλούν 

ισχυρά το σήμα του υπερήχου, ενώ οι μη-ηχογενείς έχουν μειωμένη ανακλαστική 

ικανότητα. Η ηχογένεια σχετίζεται με την παρουσία ινώδους ιστού και ασβέστωσης 

μέσα στην πλάκα, ενώ η μη-ηχογένεια με την παρουσία λιπιδίων και θρόμβων [19], [28]. 

Ανάλυση υφής της πλάκας. Η ανάλυση της υφής αναφέρεται στην 

κατηγοριοποίηση συγκεκριμένων  χαρακτηριστικών της ψηφιακής εικόνας και την 

εκτίμηση στατιστικών παραμέτρων οι οποίες σχετίζονται με το σχήμα και την οριοθέτηση 

αυτών των χαρακτηριστικών [8]. 

Χαρακτηριστικά επιφάνειας της πλάκας. Η παρουσία ρωγμών στην επιφάνεια 

της πλάκας αποτελεί ένδειξη ύπαρξης σύνθετης ή ενισχυμένης αλλοίωσης [17]. 

Υπερηχοτομογραφικώς, μία τομή είναι μία ανωμαλία ή μία ρωγμή στην ηχοανακλαστική 

επιφάνεια της πλάκας [28]. 

Γενικά, μπορούμε να πούμε ότι λείες επιφάνειες, ηχογένεια και ομογενής υφή 

χαρακτηρίζουν σταθερές πλάκες, ενώ ανώμαλες επιφάνειες, μη-ηχογένεια και 

ετερογενής υφή τις εν δυνάμει ασταθείς πλάκες [29]. 

1.3.2 Ανάλυση της Υφής 

Η έννοια της υφής στην καθημερινή ζωή σχετίζεται με την αίσθηση που 

δημιουργείται από την επαφή μας με κάποιο υλικό σώμα. Αποτελεί χαρακτηριστική 

ιδιότητα της επιφάνειας ενός υλικού και καθορίζεται από τη δομή της επιφάνειας. 

Στις ψηφιακές εικόνες δεν υπάρχει αυστηρός ορισμός της έννοιας της υφής. Η υφή 

σε αυτές σχετίζεται με τις διάφορες τιμές φωτεινότητας και τη χωρική κατανομή των 

αντιστοίχων εικονοστοιχείων, με τρόπο τέτοιο ώστε η διάταξη των διαφόρων σχημάτων να 
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μας δίνει την αίσθηση του τρισδιάστατου και του ανάγλυφου της υφής της επιφανείας. 

Μπορεί να συνοψιστεί στον ορισμό: «η φυσική ιδιότητα που αναπαριστά τη χωρική 

ταξινόμηση των επιπέδων του γκρι των εικονοστοιχείων σε μια περιοχή»[7] Σε προσπάθεια 

εύρεσης ενός πιο σαφούς ορισμού, η υφή προσδιορίστηκε μέσω των εξής παραμέτρων [8]. 

• Αδρότητα (Coarseness) 

• Αντίθεση (Contrast)  

• Τραχύτητα (Roughness)  

• Κανονικότητα (Regularity) 

• Περιοδικότητα (Periodicity) 

• Γραμμικότητα (Line-lightness) 

• Κατευθυντικότητα (Directionality) 

Η υφή των ψηφιακών εικόνων είναι άμορφη και κυτταρική. Το είδος αυτό της υφής 

το εξετάζουμε σαν ένα φαινόμενο οργανωμένης περιοχής της εικόνας. Όταν το εξετάσουμε 

μικροσκοπικά, έχει δύο βασικές διαστάσεις βάσει των οποίων μπορεί να περιγραφεί. Η 

πρώτη διάσταση αφορά τους πρωταρχικούς σχηματισμούς επιπέδων φωτεινότητας / 

επιπέδων του γκρι (gray level primitives) ή τις τοπικές ιδιότητες που στοιχειοθετούν την 

υφή. Η δεύτερη διάσταση αφορά τη χωρική οργάνωση των πρωταρχικών σχηματισμών 

των επιπέδων φωτεινοτήτων. Η υφή δεν μπορεί να αναλυθεί αν δεν υπάρχει ένα πλαίσιο 

αναφοράς όπου ένας πρωταρχικός σχηματισμός των επιπέδων φωτεινοτήτων αναφέρεται ή 

υπονοείται. Όταν σε μία μικρή περιοχή της εικόνας υπάρχει μικρή διαφοροποίηση των 

σχηματισμών αυτών, το κυρίαρχο στοιχείο της περιοχής είναι το επίπεδο φωτεινότητας. 

Όταν στην περιοχή υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση των σχηματισμών, το κυρίαρχο 

στοιχείο είναι η υφή [8]. 
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Στο Σχήμα, στο κεντρικό μέρος αυτού του ιστοπαθολογικού τμήματος, υπερισχύει το ασβέστιο (με το κίτρινο χρώμα). 

 

Για την ανάλυση της υφής των εικόνων καρωτίδας από υπερήχους Β-σάρωσης 

χρησιμοποιούνται οι εξής τεχνικές [9]: 

• Στατιστικές παράμετροι πρώτης τάξης: κυριότερες παράμετροι περιγραφής τής 

καρωτίδας είναι: ελάχιστη/ μέγιστη/ ενδιάμεση/ μέση τιμή φωτεινότητας, 

μεταβλητότητα συντελεστής μεταβολής, κύρτωση/ λοξότητα/ ενέργεια/ εντροπία 

επιπέδων του γκρι.[30] 

• Στατιστικές παράμετροι δεύτερης τάξης (Μέθοδος του Haralick): Τα χαρακτηριστικά 

υφής προκύπτουν από πίνακες σύμπτωσης που φέρουν χρήσιμες πληροφορίες για τη 

χωρική οργάνωση της υφής. Σε αυτές περιλαμβάνονται η εντροπία, η ομογένεια και η 

μέγιστη πιθανότητα. [8] 

• Μέθοδος του Laws[10]: τα χαρακτηριστικά τής εικόνας όπως το επίπεδο, οι ακμές, το 

σχήμα και ο κυματισμός περιγράφονται με διανύσματα πέντε συντελεστών της μορφής: 

L=[1 4 6 4 1] (Level/ Επίπεδο) 

E=[-1 -2 0 2 1] (Edge/ Ακμή) 

S=[-1 0 2 0 -1] (Shape/ Σχήμα) 

R=[1 -4 6 -4 1] (Ripple/ Κυματισμός) 
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• Κλασματική Διάσταση: γίνεται κατηγοριοποίηση και ενδυνάμωση των ακμών. Όσο πιο 

αδρή είναι η εμφάνιση της υφής τόσο μεγαλύτερη είναι η κλασματική της διάσταση 

[11] 

1.3.3 Ανάλυση της κίνησης 

Για την ανάλυση την κίνησης της αθηρωματικής πλάκας[9] μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν τρεις τεχνικές: η τεχνική της οπτικής ροής [12] με την οποία 

υπολογίζεται η κίνηση της επιφάνειας της πλάκας, η μέθοδος block matching [13] και η 

απεικόνιση Μ-σάρωσης. 

1.3.3.1. Η μέθοδος block matching 

Η μέθοδος block matching [31] είναι μια pixel-based μεθοδολογία, η οποία 

επιτρέπει τον υπολογισμό κίνησης του τοιχώματος της καρωτίδας μελετώντας την 

μετακίνηση σε επίπεδο εικονοστοιχείων (pixels). Τέτοιου είδους μεθοδολογίες μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό της σχετικής μετακίνησης μεταξύ δυο πολύ 

κοντινών γειτονικών σημείων. Στα πλαίσια της μεθόδου block matching, για ένα δεδομένο 

παράθυρο (block) w στην πρώτη από τις δυο εικόνες, η διαδικασία ταιριάσματος 

αναφέρεται στην εύρεση του παραθύρου w στην δεύτερη εικόνα που ταιριάζει καλύτερα 

στο παράθυρο στην πρώτη εικόνα. Ο ορισμός αυτός δηλώνει ότι το παράθυρο στην 

δεύτερη εικόνα μετακινείται σε σχέση με την αρχική του θέση. Η μέθοδος απαιτεί την 

επιλογή ενός πολύ καλού μέτρου του ταιριάσματος. Η τιμή του μέτρου θα πρέπει να είναι 

μεγάλη όταν το παράθυρο που έχει επιλεγεί και η προς μελέτη περιοχή της εικόνας 

συμπίπτουν στα επίπεδα έντασης και μικρή σε διαφορετική περίπτωση. Για μια 

δισδιάστατη εικόνα ένα τέτοιο μέτρο μπορεί να οριστεί ως: 

( , , ) ( , , )( , ) 2( , , )

I x y t w x x y y t tC x yN I x y t

⋅ + Δ + Δ + Δ∑Δ Δ =
∑ ∑

 

όπου I(x,y,t) είναι η ένταση της φωτεινότητας της εικόνας στη θέση (x,y) τη 

χρονική στιγμή t και το άθροισμα λαμβάνεται για το παράθυρο w. Στην μέθοδο block 

matching, όλα τα εικονοστοιχεία μέσα στο παράθυρο w, θεωρούνται ότι έχουν την ίδια 

ταχύτητα. 

Ένα καλό κριτήριο για την διαδικασία ταιριάσματος είναι ο κανονικοποιημένος 

συντελεστής συσχέτισης για τις μέσες τιμές [14] που ορίζεται ως εξής: 
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( ( , ) ) ( ( , ) )( , )
2 2( ( , ) ) ( ( , ) )

w x x y y w I x y ICORR x y
w x x y y w I x y I

+ Δ + Δ − ⋅ −∑ ∑Δ Δ =
+ Δ + Δ − ⋅ −∑ ∑

 

όπου το w και το I  είναι οι μέσες τιμές των w και Ι αντίστοιχα. 

1.3.3.2. Η μέθοδος της οπτικής ροής 

Η μέθοδος της οπτικής ροής[32] βασίζεται στην ιδέα ότι υπάρχει συσχέτιση μεταξύ 

των χρονικών και των χωρικών διαφορών. Έστω ότι g(x,y,t) είναι η συνάρτηση της 

φωτεινότητας στο σημείο (x,y) τη χρονική στιγμή t. Για δύο διαδοχικά καρέ της 

ακολουθίας, τα οποία απέχουν χρονικά Δt, μπορεί να θεωρηθεί αντίστοιχα ότι και η 

οποιαδήποτε κίνηση θα είναι επίσης μικρή. Άρα προκύπτει η σχέση 

g(x+Δx,y+Δy,t+Δt)=g(x,y,t). Αναπτύσσουμε σε σειρά Taylor την έκφραση του αριστερού 

μέρους– αγνοώντας τους όρους που είναι ανώτεροι της πρώτης παραγώγου. Έτσι προκύπτει 

η σχέση: 

( , , ) ( , , )

0

g g gg x y t x y t g x y t
x y t

g g gx y t
x y t

ϑ ϑ ϑ
ϑ ϑ ϑ

ϑ ϑ ϑ
ϑ ϑ ϑ

+ Δ + Δ + Δ = ⇔

Δ + Δ + Δ = ⇔
 

0g g gV Vx yx y t
ϑ ϑ ϑ
ϑ ϑ ϑ

+ + =  (1.3.3.2) 

όπου Vx και Vy είναι οι ταχύτητες ανάμεσα στις δύο διαδοχικές εικόνες προς την 

κατεύθυνση του άξονα x και y αντίστοιχα. Το σύνολο των διανυσμάτων Vx και Vy για μία 

εικόνα συνθέτει την "οπτική ροή" (optical flow) της εικόνας. Οι μερικές παράγωγοι που 

εμφανίζονται στην τελευταία εξίσωση μπορούν να υπολογιστούν από την ακολουθία των 

εικόνων. Έτσι για κάθε σημείο (x,y) προκύπτει μια εξίσωση με δύο αγνώστους Vx και Vy. 

Η αοριστία αυτή, λόγω της ύπαρξης δύο αγνώστων σε μια εξίσωση, είναι γνωστή ως 

"aperture problem". Προκειμένου να λυθεί το συγκεκριμένο πρόβλημα, υιοθετούνται 

επιπρόσθετοι γενικοί περιορισμοί, οι οποίοι εξηγούνται στην επόμενη ενότητα. 

Προκειμένου να υπολογισθούν οι ταχύτητες από την εξίσωση (1.3.3.2), χρειάζεται να 

θεωρηθούν κατάλληλες περιοριστικές παραδοχές. Μερικές από τις πιο δημοφιλείς 

παραδοχές είναι: 

α. Η οπτική ροή είναι ομαλή και άρα γειτονικά σημεία έχουν 

παρεμφερείς ταχύτητες 

β. Η οπτική ροή είναι σταθερή για ένα μεγάλο τμήμα της εικόνας 
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γ. Η οπτική ροή είναι αποτέλεσμα μιας περιορισμένης κίνησης, π.χ. 

επίπεδη κίνηση 

Προφανώς, η παραδοχή (β) οδηγεί σε μια υβριδική κατάσταση ανάμεσα σε τεχνικές 

block matching και optical flow, αφού υπολογίζονται ταχύτητες για ένα block (και όχι για 

μεμονωμένα σημεία) αλλά με τεχνικές optical flow. 

1.3.3.3. Η απεικόνιση Μ-σάρωσης (M-mode) 

Η απεικόνιση Μ-σάρωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη μελέτη της μετακίνησης 

διεπιφανειών για να λάβει διαγνωστικές πληροφορίες. Η απεικόνιση Μ-σάρωσης 

περιλαμβάνει τις σειριακές μετρήσεις της θέσης (βάθους) μιας συγκεκριμένης 

κυματομορφής, που λαμβάνεται από περιοδική εκπομπή παλμών σε μια ενιαία κατεύθυνση, 

δηλαδή κατά μήκος του άξονα του μετατροπέα. Ένα παράδειγμα Μ-σάρωσης αποτελείται 

από τα χρονικά ίχνη του βάθους των ανακλώμενων διεπιφανειών, π.χ. αρτηριακά 

τοιχώματα, μετά από μερικούς καρδιακούς κύκλους. Οι μέγιστες και ελάχιστες διαφορές 

μεταξύ των κυματομορφών αντικρινών τοιχωμάτων χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό 

των συστολικών και διαστολικών διαμέτρων, αντίστοιχα. 

1.4 Σκοπός της εργασίας 
Βασικός σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η αυτόματη εξαγωγή 

περιγράμματος σε εγκάρσιες εικόνες υπερήχων καρωτίδας που θα επιτρέψει την 

αυτοματοποίηση των διαδικασιών διάγνωσης και τον αυτόματο υπολογισμό της 

διαστολικής και συστολικής διαμέτρου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

2. Το Πρόβλημα της Τμηματοποίησης Εικόνας 

2.1 Εισαγωγή 
Η κατάτμηση εικόνας είναι ένα από τα σημαντικότερα και δυσκολότερα 

προβλήματα στον τομέα της όρασης υπολογιστών. Γενικά, είναι η διαδικασία απομόνωσης 

των αντικειμένων στην εικόνα από το φόντο, δηλαδή χωρισμού της εικόνας σε περιοχές 

που είναι συνδεδεμένες και ομοιογενείς με βάση κάποιο κριτήριο, όπως το επίπεδο του 

γκρι, υφή, χρώμα, κίνηση, βάθος. Εφόσον ο όρος «ομοιογενής» είναι μάλλον ασαφής και 

επιτρέπει πολλές διαφορετικές ερμηνείες της έννοιάς του, ο στόχος της κατάτμησης εικόνας 

εμφανίζεται να είναι και εξαρτώμενος τόσο από κριτήριο όσο και από εφαρμογή. Ακόμη 

και ένας άνθρωπος μπορεί να αντιμετωπίσει μερικές σχετικές δυσκολίες τμηματοποιώντας 

μια εικόνα, και μπορούν να προκύψουν ποικίλες διαφορετικές κατατμήσεις από 

διαφορετικούς ανθρώπινους παρατηρητές όπως φαίνεται στο σχήμα 1: 

 Σχήμα 2.1:  Δύο αρχικές εικόνες και τα όρια της περιοχής τους που προκύπτουν από τις εναλλακτικές κατατμήσεις από 

τρεις διαφορετικούς ανθρώπινους παρατηρητές.  

Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την κατάτμηση μιας εικόνας, μερικές από τις οποίες 

αναλύονται στις ενότητες που ακολουθούν. 

2.2 Μέθοδοι τμηματοποίησης εικόνων 
Στην κατάτμηση, υπάρχει μια δυαδικότητα μεταξύ των προσεγγίσεων βασισμένων 

σε όριο (boundary-based) σε σύγκριση με αυτές που είναι βασισμένες σε περιοχή(region-

based). Οι βασισμένες σε όριο προσεγγίσεις περιλαμβάνουν τις μεθόδους ανίχνευσης ακμών 
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και τις μεθόδους ενεργών περιγραμμάτων (φίδια, μπαλόνια, εξέλιξη καμπυλών μέσω των 

επιπεδοσυνόλων, γεωδεσικά φίδια) (snakes, balloons, curve evolution via levels sets, 

geodesic snakes). Μεταξύ των βασισμένων στο όριο προσεγγίσεων, η τρέχουσα προηγμένη 

τεχνολογία δε διέπεται πλέον από τις περίπλοκες μεθόδους ανίχνευσης ακμών αλλά από τις 

μεθόδους ενεργών περιγραμμάτων που εφαρμόζονται χρησιμοποιώντας μεθόδους 

επιπεδοσυνόλων και την εξέλιξη καμπυλών οδηγούμενων από μη γραμμικές μερικές 

διαφορικές εξισώσεις γεωμετρικής διάδοσης (PDEs). Οι βασισμένες σε περιοχή 

προσεγγίσεις μπορούν να ταξινομηθούν στις μεθόδους αύξησης περιοχών (διάσπασης-

συγχώνευσης, watershed), τις στατιστικές μεθόδους βασισμένες στους τυχαίους τομείς 

Μarkov (MRFs), και τις μεθόδους κλίσης (που ελαχιστοποιούν τις ενεργειακές 

συναρτήσεις). Η προσέγγιση MRF έχει το μειονέκτημα πως είναι πολύ χρονοβόρα. Μεταξύ 

των μεθόδων αύξησης περιοχών, μια ισχυρή και αποτελεσματική μέθοδος είναι η 

μορφολογική προσέγγιση watershed που συνδέεται με τους μη γραμμικούς μορφολογικούς 

τελεστές πολλαπλού κριτηρίου (multiscale) για την αντικειμενοστρεφή απλοποίηση εικόνας 

και την εξαγωγή των δεικτών που είναι οι σπόροι της κατάτμησης. Οι ανωτέρω καλύτερες 

μέθοδοι είτε από τις βασισμένες σε όριο είτε από τις βασισμένες σε περιοχή προσεγγίσεις 

έχουν χρησιμοποιηθεί κυρίως για τις εικόνες έντασης (και σε μερικές περιπτώσεις για 

έγχρωμες) χρησιμοποιώντας την αντίθεση και το μέγεθος είτε τα τοπικά στατιστικά ως 

κριτήρια ομοιογένειας για την κατάτμηση.  

Επιπλέον, θα μπορούσαν σε γενικές γραμμές να λειτουργήσουν με ποικίλα άλλα 

οπτικά κριτήρια όπως: κριτήριο «σειράς-βάθους» (range-depth), υφή και κίνηση. Ωστόσο, 

η εφαρμογή αυτών των ισχυρών προσεγγίσεων κατάτμησης που βασίζονται σε τέτοια 

οπτικά κριτήρια δεν έχει τελειοποιηθεί ακόμα ούτε έχει ωριμάσει σε ένα επίπεδο ίσο με την 

απόδοσή τους επάνω σε κριτήρια έντασης τύπου αντίθεσης/ μέγεθος (contrast/size-type). 

Περαιτέρω, έχουν υπάρξει λίγες προσπάθειες να ενσωματωθούν οι βασισμένες στο όριο με 

τις βασισμένες σε περιοχή προσεγγίσεις, σε μια ισχυρή μικτή προσέγγιση. Αυτό οφείλεται 

μερικώς στο γεγονός ότι οι δύο συμπληρωματικές προσεγγίσεις έχουν 

αλληλοσυγκρουόμενους στόχους: οι βασισμένες σε περιοχή ιδέες εκμεταλλεύονται τις 

ιδιότητες ομοιογένειας, ενώ οι βασισμένες σε όριο ιδέες προσπαθούν να κεφαλαιοποιήσουν 

τις πιθανές ανομοιογένειες των ίδιων στοιχείων εικόνας.  

Για την τμηματοποίηση των εικόνων έχουν αναπτυχθεί πολλές τεχνικές. Δεν 

υπάρχει όμως γενική μέθοδος και σταθερές προδιαγραφές που να καθορίζουν την ποιότητα 

και την αποτελεσματικότητα των τεχνικών αυτών. Ανάλογα με την εφαρμογή πρέπει να 
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επιλέγεται και η κατάλληλη τεχνική τμηματοποίησης. Ο Haralick και ο Shapiro [1] 

πρότειναν ότι για να είναι "καλή" μία μέθοδος τμηματοποίησης πρέπει: 

• Οι περιοχές που διαχωρίζει να είναι ομοιόμορφες και ομογενείς σε σχέση με 

κάποιο χαρακτηριστικό, όπως για παράδειγμα τα επίπεδα του γκρι. 

• Το εσωτερικό των περιοχών πρέπει να είναι απλό, χωρίς για παράδειγμα πολλές 

μικρές οπές. 

• Γειτονικές περιοχές πρέπει να έχουν σαφώς διαφορετικές τιμές για το 

χαρακτηριστικό με το οποίο έγινε ο διαχωρισμός. 

• Τα όρια των περιοχών πρέπει να είναι απλά, όχι απότομα, και ακριβή. 

Συνήθως για την ανάπτυξη και την επιλογή μιας τεχνικής διαχωρισμού 

χρησιμοποιούνται οι ιδιότητες της ασυνέχειας (discontinuity) και ομοιότητας (similarity). 

Με τον έλεγχο της ασυνέχειας εξετάζεται η απότομη μεταβολή στις τιμές των 

εικονοστοιχείων. Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατόν για παράδειγμα να προσδιοριστούν 

απομονωμένα σημεία, καμπύλες και ακμές. Στη δεύτερη κατηγορία ο έλεγχος της 

ομοιότητας ως προς ένα ή περισσότερα χαρακτηριστικά οδηγεί σε τεχνικές 

τμηματοποίησης όπως κατωφλίου (Thresholding) και ανάπτυξη περιοχής (region 

growing). 

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι υπάρχουσες τεχνικές τμηματοποίησης δεν 

καλύπτουν όλες τις δυνατές εφαρμογές παρά αποτελούν ερεθίσματα για την ανάπτυξη 

εξειδικευμένων τεχνικών τμηματοποίησης που αφορούν συγκεκριμένες εφαρμογές. Για 

παράδειγμα, επικαλυπτόμενα αντικείμενα, ενωμένοι χαρακτήρες είναι δύσκολο να 

διαχωριστούν ικανοποιητικά. Επίσης, ο ποιοτικός έλεγχος ηλεκτρονικών πλακετών ή 

η αναγνώριση ιατρικών εικόνων απαιτούν συνθετότερους και πλέον εξειδικευμένους 

αλγορίθμους. Στη συνέχεια αναπτύσσονται ορισμένες από τις πλέον γνωστές τεχνικές 

τμηματοποίησης εικόνας. 

2.2.1 Aνίχνευση ακμών 

Ως σημείο ακμής ορίζεται εκείνο το σημείο όπου η μεταβολή της φωτεινής έντασης 

είναι τοπικά μέγιστη. Ένα σύνολο συνδεόμενων σημείων ακμής αποτελεί ένα περίγραμμα. 

Σε κάθε σημείο ενός περιγράμματος μπορεί να ορισθεί ο προσανατολισμός του σε σχέση με 

το σύστημα συντεταγμένων του επιπέδου της εικόνας. Η φωτεινή ένταση παρουσιάζει τη 

μέγιστη μεταβολή στην κάθετη στο περίγραμμα κατεύθυνση. Η ανίχνευση των σημείων 

ακμής μπορεί να γίνει με τη βοήθεια είτε του διανύσματος των δύο πρώτων μερικών 

παραγώγων της φωτεινής έντασης, που ονομάζεται κλίση, είτε του αθροίσματος των δύο 
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δεύτερων μερικών παραγώγων της φωτεινής έντασης, που καλείται λαπλασιανός 

(Laplacian) τελεστής. Ο τελεστής αυτός είναι ισοτροπικός, δηλαδή η απόκρισή του είναι 

ανεξάρτητη από τον προσανατολισμό του περιγράμματος. Η ισοτροπικότητα είναι 

σημαντική ιδιότητα για την ακρίβεια του εντοπισμού των περιγραμμάτων. 

Συνήθως, η ανίχνευση ακμών αποτελεί το πρώτο στάδιο σε μια εφαρμογή. Για 

παράδειγμα, ο προσδιορισμός των ακμών των αντικειμένων προηγείται συχνά του σταδίου 

τμηματοποίησης της εικόνας. Μερικές από τις μεθόδους ανίχνευσης ακμών παρουσιάζονται 

παρακάτω [3]: 

2.2.1.1. Μέθοδος της κλίσης 

Το διάνυσμα της κλίσης [2] της φωτεινής έντασης, I(x,y), έχει ως συνιστώσες τις 

δύο πρώτες μερικές παραγώγους: 

IxI
I y

⎡ ⎤
⎢ ⎥∇ =
⎢ ⎥
⎣ ⎦

 (2.2.1) 

Για την ανίχνευση των ακμών χρησιμοποιείται το μέτρο του διανύσματος της 

κλίσης 

2 2I I Ix y∇ = +  (2.2.2) 

Αποδεικνύεται ότι το μέτρο του διανύσματος της κλίσης ικανοποιεί την ιδιότητα της 

ισοτροπικότητας. Η κατεύθυνση του διανύσματος της κλίσης δίνεται από τη γωνία: 

arctan
I y
Ix

θ =   (2.2.3) 

Η κλίση της φωτεινής έντασης σε μια δοσμένη κατεύθυνση, φ, είναι: 

cos sinI I Ix yφ φφ = +  (2.2.4) 

Η κλίση της φωτεινής έντασης είναι μέγιστη στην κατεύθυνση του διανύσματος της 

κλίσης, και μηδενική στην κάθετη σε αυτήν κατεύθυνση. Σημεία ακμής ανιχνεύονται 

ακριβώς στην κατεύθυνση που η κλίση είναι μέγιστη, οπότε είναι ίση με το μέτρο του 

διανύσματος της κλίσης, I∇ . Τελικά τα σημεία ακμής ανιχνεύονται ως τα τοπικά μέγιστα 

του μέτρου του διανύσματος της κλίσης, με τα τοπικά μέγιστα να ευρίσκονται στην 

κατεύθυνση αυτού του ίδιου διανύσματος. Για την εφαρμογή της μεθόδου της κλίσης 

απαιτείται επομένως ο αριθμητικός υπολογισμός των πρώτων μερικών παραγώγων της 
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φωτεινής έντασης. Εφόσον πρόκειται για μερική παραγώγιση, το χρησιμοποιούμενο φίλτρο 

είναι μονοδιάστατο. Ωστόσο λόγω της ύπαρξης θορύβου, είναι αναγκαία επιπλέον η χρήση 

ενός βαθυπερατού φίλτρου στην άλλη κατεύθυνση, ως προς αυτή της παραγώγισης. Έτσι 

στην περίπτωση της οριζόντιας παραγώγισης, πραγματοποιείται ολοκλήρωση στην 

κατακόρυφη κατεύθυνση, και αντίστροφα. Τα δύο φίλτρα χρησιμοποιούνται ξεχωριστά, 

ώστε το 2-Δ φίλτρο που προκύπτει να είναι διαχωρίσιμο. Ας είναι g(n) η κρουστική 

απόκριση του φίλτρου παραγώγισης, και h(n) η κρουστική απόκριση του φίλτρου 

ολοκλήρωσης. 

Η ακολουθία g(n) είναι πάντοτε αντισυμμετρική: 

( ) ( )g n g n= − −  (2.2.5) 

ενώ συνιστάται η ακολουθία h(n) να είναι συμμετρική: 

( ) ( )h n h n= −  (2.2.6) 

Πολύ συχνά μεταξύ των δύο αυτών ακολουθιών υπάρχει ακριβώς η σχέση 

παραγώγου και ολοκληρώματος: 

1 1( ) ( ) ( )
2

n
h n g k g n

k

−
= +∑

= −∞
 (2.2.7) 

Παρουσιάζονται στη συνέχεια μερικά φίλτρα παραγώγισης και ολοκλήρωσης με 

πεπερασμένη κρουστική απόκριση. Το απλούστερο αντισυμμετρικό φίλτρο παραγώγισης 

είναι το ακόλουθο: 

1 , 12
1( ) , 12

0, 1

n

g n n

n

⎧ = −
⎪
⎪

= − =⎨
⎪

≠⎪
⎩

 (2.2.8) 

Tο αντίστοιχο φίλτρο ολοκλήρωσης, με βάση την Εξίσωση(2.2.7), είναι 

1 , 14
1( ) , 02
0, 1

m

h m m

m

⎧ =
⎪
⎪

= =⎨
⎪

>⎪
⎩

  (2.2.9) 

To 2-Δ φίλτρο που προκύπτει είναι γνωστό σαν το φίλτρο Sobel. Αν είναι: 

1 , 13( )
0, 1

m
h m

m

⎧ ≤⎪= ⎨
⎪ >⎩

  (2.2.10) 
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πρόκειται για το φίλτρο Prewitt. Αν λόγω θορύβου απαιτείται ένα φίλτρο 

ολοκλήρωσης με πιο τονισμένο το βαθυπερατό χαρακτήρα, αρκεί να πάρουμε τη συνέλιξη 

του (2.2.9) με τον εαυτό του, που δίνει το εξής αποτέλεσμα: 

1 , 216
1 , 14( )
6 , 016

0, 2

m

m
h m

m

m

⎧ =
⎪
⎪

=⎪= ⎨
⎪ =
⎪
⎪ >⎩

 (2.2.11) 

 
Σχήμα 2.2.1.1: Χρήση του φίλτρου Sobel για την ανίχνευση ακμών. Αριστερά δίνεται η οριζόντια παραγώγιση, 

δεξιά η κατακόρυφη παραγώγιση και στο κέντρο το μέτρο του διανύσματος της κλίσης. 

Το φίλτρο παραγώγισης που ικανοποιεί την Εξίσωση (2.2.7), είναι: 

1 , 2
8
1 , 1
4

1( ) , 1
4
1 , 2
8

0, 0 2

n

n

g n n

n

n n

⎧ = −⎪
⎪
⎪ = −⎪
⎪⎪= − =⎨
⎪
⎪− =⎪
⎪

= ∨ >⎪
⎪⎩

 (2.2.11) 

Το πρόβλημα της σχεδίασης του φίλτρου παραγώγισης μπορεί να τεθεί σαν ένα 

πρόβλημα βελτιστοποίησης ορισμένων κριτηρίων που να εκφράζουν την καλή ανίχνευση 

ακμών με παρουσία θορύβου. Το πρόβλημα τέθηκε αρχικά και λύθηκε για ένα συνεχές 

μονοδιάστατο σήμα, όπου το μοντέλο της ασυνέχειας δίνεται από μια βηματική συνάρτηση, 

στην οποία προστίθεται λευκός θόρυβος με μηδενική μέση τιμή και διασπορά σ2. Ας 

υποθέσουμε ότι το σήμα έχει ως εξής: 

, 0
( )

0, 0
A x

f x
x

≥⎧
= ⎨ <⎩

 (2.2.12) 
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Ζητείται το φίλτρο παραγώγισης που ικανοποιεί τρία κριτήρια: καλής ανίχνευσης, 

μικρής τοπικής απόκλισης και μικρής παρενόχλησης από πολλαπλά μέγιστα. Η καλή 

ανίχνευση μετριέται με τη σηματοθορυβική σχέση στην έξοδο του φίλτρου στο σημείο της 

ασυνέχειας: 

( ) ( )

2( )

g x f x dx

R

g x dxσ

∝
−∫

− ∝=
∝
∫

− ∝

  (2.2.13) 

Η σηματοθορυβική σχέση πρέπει να είναι η μέγιστη δυνατή. Η ασυνέχεια πρέπει 

επίσης να ανιχνεύεται όσο γίνεται πλησιέστερα στο σημείο της πραγματικής ασυνέχειας 

του σήματος. Έχει προταθεί το ακόλουθο κριτήριο καλού εντοπισμού: 

'( ) '( )

2' ( )

f x g x dx

L

g x dxσ

∝
−∫

− ∝=
∝
∫

− ∝

  (2.2.14) 

Tέλος, αποδεικνύεται ότι η μέση απόσταση μεταξύ δύο μεγίστων στην έξοδο του 

φίλτρου είναι: 

2' ( )
2

2'' ( )

g x dx
D

g x dx
π

∝
∫

− ∝=
∝
∫

− ∝

  (2.2.15) 

Με δοσμένη την απαίτηση ικανοποίησης πολλαπλών κριτηρίων, έχει προταθεί ο 

ορισμός του βέλτιστου φίλτρου παραγώγισης ως εκείνου που μεγιστοποιεί το γινόμενο RL 

με μία συνθήκη για το D. Κάτω από αυτούς τους όρους είναι δυνατή η λύση του 

προβλήματος βελτιστοποίησης για την περίπτωση του σήματος (2.2.12) και για 

πεπερασμένη ή άπειρη κρουστική απόκριση. Για την περίπτωση μιας πεπερασμένης, και 

οπωσδήποτε αντισυμμετρικής, κρουστικής απόκρισης, εκτεινόμενης στο διάστημα [-M, 

M], ζητείται επομένως, για διάφορες τιμές του D/Μ, η μεγιστοποίηση του: 

0
'(0) ( )

2 2( ) ' ( )

g g x dx
M

M M
g x dx g x dx

M M

∫
−

∫ ∫
− −

  (2.2.16) 
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Για χαμηλές τιμές του ( 0,1)D
M

≈ , η λύση που προκύπτει μπορεί να προσεγγισθεί 

από: 

1 , 02

1( ) ,02

0, 0

M x
M

g x x M
M
x x M

⎧ − ≤ <⎪
⎪
⎪

= − < ≤⎨
⎪
⎪ = ∨ >
⎪
⎩

  (2.2.17) 

Το αντίστoιχο φίλτρο ολοκλήρωσης είναι: 

,2( )
0,

M x
x M

h x M
x M

⎧ −
≤⎪

= ⎨
⎪ >⎩

  (2.2.18) 

Για υψηλές τιμές του ( 1,5)D
M

≈ , η λύση που προκύπτει μπορεί να προσεγγισθεί από 

την παράγωγο μιας συνάρτησης Gauss: 

2

22( ) 3 2

x
xg x e σ

σ π

−
= −   (2.2.19) 

Προφανώς το φίλτρο αυτό έχει άπειρη κρουστική απόκριση. Αν το φίλτρο ζητηθεί 

κατευθείαν να έχει άπειρη κρουστική απόκριση, η λύση του προβλήματος βελτιστοποίησης 

δίνει: 

1 3( )
4

a xg x a xe−
= −    (2.2.20) 

Υψηλές τιμές του a αντιστοιχούν σε χαμηλές τιμές του D, και αντίστροφα. Το 

αντίστoιχο φίλτρο ολοκλήρωσης είναι: 

1( ) (1 )
4

a xh x a a x e−
= +  (2.2.21) 

Άλλο χρησιμοποιούμενο ζεύγος φίλτρων με άπειρη κρουστική απόκριση είναι το 

ακόλουθο: 

2
( ) ( )

2
a xag x sign x e−

= −   και  ( )
2

a xah x e−
=   (2.2.22) 

με παρόμοιο ρόλο για το a. Όλα τα παραπάνω φίλτρα χρησιμοποιούνται φυσικά σε 

διακριτή μορφή, ανεξάρτητα αν είναι πεπερασμένης ή άπειρης κρουστικής απόκρισης. Για 
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τα φίλτρα άπειρης κρουστικής απόκρισης, υπάρχουν υλοποιήσεις μέσω αναδρομικών 

σχέσεων. Στο Σχήμα 2.2.1.2 δίνονται τα παραπάνω φίλτρα παραγώγισης, με τέτοιες τιμές 

για τις παραμέτρους, ώστε η σηματοθορυβική σχέση στην έξοδο του φίλτρου να είναι ίδια. 

 
Σχήμα 2.2.1.2 Φίλτρα Παραγώγισης 

Συγκεκριμένα θα είναι για την παράγωγο της συνάρτησης Gauss, 2σ = , για το 

φίλτρο της Εξίσωσης (2.2.20), που δίνεται με διακοπτόμενη γραμμή, 
2
πα = , και για το 

φίλτρο της Εξίσωσης (2.2.22), 1
2 2

πα = .Τα αντίστοιχα φίλτρα ολοκλήρωσης δίνονται στο 

Σχήμα 2.2.1.3: 
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Σχήμα 2.2.1.3 Φίλτρα Ολοκλήρωσης 

 
 

2.2.1.2. Μέθοδος δευτέρων παραγώγων 

 

Ο μηδενισμός των τιμών του αθροίσματος των δύο δευτέρων παραγώγων δίνει 

επίσης σημεία ακμών της φωτεινής έντασης. Ο τελεστής που δίνει αυτό το άθροισμα, 

ονομάζεται λαπλασιανός (Laplacian), και ορίζεται ως ακολούθως: 

I I Ixx yyΔ = +  (2.2.23) 

Αποδεικνύεται ότι ο λαπλασιανός τελεστής είναι ισοτροπικός, αρκεί να είναι: 

Ixy=Iyx. Aπλά φίλτρα πεπερασμένης κρουστικής απόκρισης που χρησιμοποιούνται για την 

υλοποίηση του λαπλασιανού τελεστή είναι τα ακόλουθα: 

2 24, 0
2 2( , ) 1, 1
2 20, 1

m n

g m n m n

m n

⎧− + =⎪
⎪= + =⎨
⎪

+ >⎪⎩

  (2.2.24) 

και 
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2 24, 0
2 2 2 2( , ) 0,5, 1 2

2 20, 2

m n

g m n m n m n

m n

⎧− + =⎪
⎪= + = ∨ + =⎨
⎪

+ >⎪⎩

  (2.2.25) 

Ωστόσο αυτά τα φίλτρα χαρακτηρίζονται από ενίσχυση του θορύβου. Για τη μείωση 

του θορύβου προτείνεται η χρήση ενός βαθυπερατού φίλτρου Gauss, του οποίου η 

κρουστική απόκριση, σε συνεχείς συντεταγμένες είναι: 

2 2

21 2( , ) 22

x y

h x y e σ
πσ

+
−

=  (2.2.26) 

Η όλη επεξεργασία είναι ισοδύναμη με τη συνέλιξη του σήματος της φωτεινής 

έντασης με το φίλτρο που προκύπτει από την εφαρμογή του λαπλασιανού τελεστή στην 

κρουστική απόκριση Gauss, που δίνει το ακόλουθο αποτέλεσμα: 

2
2 21 2( , ) ( 1)4 22

r
rh x y e σ

πσ σ

−
= −  (2.2.27) 

όπου: 2 2r x y= + . Αποδεικνύεται επίσης ότι η παραπάνω κρουστική απόκριση 

μπορεί να προσεγγισθεί από μία διαφορά δύο συναρτήσεων Gauss: 

2 2

2 22 21 11 2( ) 2 22 21 2

r r

g r e e
σ σ

σ σ

− −

∝ −  (2.2.28) 

όπου 22 1, 281σ σ=  και 22 0,82σ σ= . Στο Σχήμα 2.2.1.4 δίνεται τόσο η λαπλασιανή 

της συνάρτησης Gauss, όσο και η προσέγγιση της, με διακοπτόμενη γραμμή, με τη διαφορά 

δύο συναρτήσεων Gauss. Επειδή η συνάρτηση Gauss δύο μεταβλητών είναι διαχωρίσιμη, η 

διαφορά δύο συναρτήσεων Gauss απαιτεί την υλοποίηση δύο διαχωρίσιμων φίλτρων. Η 

συνάρτηση Gauss μιας μεταβλητής προσεγγίζεται σε διακριτή μορφή είτε από ένα φίλτρο 

πεπερασμένης κρουστικής απόκρισης είτε από δύο αναδρομικά φίλτρα. 
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Σχήμα 2.2.1.4 Λαπλασιανή της συνάρτησης Gauss 

2.2.2 Κατωφλίωση 

Η εύρεση κατωφλίων (Thresholds) είναι μία από τις αποτελεσματικότερες τεχνικές 

για την τμηματοποίηση εικόνων που απεικονίζονται με αποχρώσεις του γκρι [4]. Η 

εφαρμογή των τεχνικών κατωφλίου σε μια ψηφιακή εικόνα βασίζεται στην υπόθεση ότι τα 

εικονοστοιχεία του αντικειμένου μπορούν να διαχωριστούν από τα εικονοστοιχεία του 

φόντου (background) με βάση τις τιμές των αποχρώσεων τους. Για τον προσδιορισμό των 

δύο κύριων αποχρώσεων του γκρι με τη χρήση ενός κατωφλίου (bilevel ή global 

thresholding) η εικόνα μετατρέπεται σε εικόνα δύο κύριων αποχρώσεων με τη χρήση 

μιας μοναδικής τιμής κατωφλίου για όλα τα εικονοστοιχεία της. Η τεχνική αυτή 

χρησιμοποιείται ευρέως για τη μετατροπή μιας εικόνας σε δυαδική. Η προσέγγιση αυτή 

δίνει ικανοποιητικά αποτελέσματα σε περιπτώσεις όπως των εικόνων κειμένου, όπου είναι 

γνωστό εκ των προτέρων ότι η εικόνα περιέχει μόνο δύο κύριες αποχρώσεις του γκρι (π.χ, 

άσπρο, μαύρο). Συνεπώς οι μέθοδοι ενός καθολικού (ή απόλυτου) κατωφλίου πρέπει να 

εφαρμόζονται σε εικόνες όπου είναι ξεκάθαρη η διαφορά μεταξύ των αποχρώσεων του 

αντικειμένου με το φόντο [5]. Έχουν προταθεί αρκετές τεχνικές για την αυτόματη επιλογή 

ενός καθολικού κατωφλίου. Μια καλή επισκόπηση τέτοιων τεχνικών παρουσιάζεται στην 

εργασία [6]. 
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Αν προσδιορίσουμε με μια κατάλληλη μέθοδο μια τιμή κατωφλίου Τ στην περιοχή 

της κοιλάδας, τότε μπορούμε να διαχωρίσουμε την εικόνα και να τη μετατρέψουμε σε 

δυαδική σύμφωνα με τη σχέση: 

1, ( , )
( , )

0, ( , )
f m n T

b m n
f m n T

>⎧
= ⎨ ≤⎩

      (2.2.2.1) 

όπου (m,n) οι συντεταγμένες του εικονοστοιχείου f(m,n). Έτσι, στην τελική 

δυαδική εικόνα, οι χαρακτήρες θα έχουν εικονοστοιχεία με τιμή 1 ενώ τα 

εικονοστοιχεία του φόντου θα έχουν τιμή 0. 

Η διαδικασία που περιγράφηκε παραπάνω ανήκει στις μεθόδους του απόλυτου 

κατωφλίου. Είναι όμως πιθανό να έχουμε εικόνες που περιέχουν αντικείμενα με 

διαφορετικές μεταξύ τους φωτεινότητες. Στην περίπτωση αυτή ομιλούμε για πολλών 

επιπέδων κατώφλια (multilevel thresholding). Αν υπάρχουν η αντικείμενα με 

διαφορετικές φωτεινότητες, τότε στο ιστόγραμμα της εικόνας θα υπάρχουν 

πιθανότατα n λόφοι και n-1 κοιλάδες. Συνεπώς, απαιτείται ο προσδιορισμός n-1 

κατωφλίων. Αν λοιπόν Ti, i=1,…,n-1 είναι τα κατώφλια, τότε η τελική εικόνα μετά από 

την πολυκατωφλίωση προκύπτει από τη σχέση: 

, ( , )1 1
, ( , )2 1 2( , )

( , )1, 1

L f m n T

L T f m n T
b m n

L f m n Tn n

≤⎧
⎪

< ≤⎪⎪= ⎨
⎪
⎪ >− −⎪⎩

M
     (2.2.2.2) 

Για την τμηματοποίηση περίπλοκων εικόνων είναι αναγκαία η χρήση τεχνικών 

επιλογής κατωφλίων για πολλά επίπεδα (multilevel thresholding). Στη γενική περίπτωση 

αυτό δεν είναι απλό πρόβλημα. Υπάρχουν αρκετές δυσκολίες για την επιλογή κατωφλίων 

σε εικόνες με πολλά αντικείμενα και οφείλονται κυρίως στις κατανομές των αποχρώσεων, 

στα μικρά και στα αλληλοεπικαλυπτόμενα αντικείμενα. Ο προσδιορισμός του βέλτιστου 

αριθμού των τελικών αποχρώσεων είναι ένα σημαντικό πρόβλημα. Αν και υπάρχουν 

αλγόριθμοι προσδιορισμού του βέλτιστου αριθμού των αποχρώσεων στις περισσότερες 

τεχνικές ο αριθμός αυτός θεωρείται εκ των προτέρων γνωστός. 

Αρκετές τεχνικές έχουν προταθεί για την αντιμετώπιση των δυσκολιών που 

προαναφέρθηκαν. Οι περισσότερες από αυτές βασίζονται στην ταύτιση των ακμών (edge 

matching) και την ταξινόμηση. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι μέθοδοι των Kohler [7], 

Wang και Haralick [8], Hertz και Schafer [9], Span και Wilson [10], Οι συγκεκριμένες 

μέθοδοι είναι εφαρμόσιμες σε εικόνες με καλές ακμές και δεν βασίζονται στο 
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ιστόγραμμα των αποχρώσεων. Αρχικά, όλες αυτές οι τεχνικές ταξινομούν τα 

εικονοστοιχεία σε αυτά που ανήκουν σε ακμές και μη. Ακολούθως για την εξαγωγή των 

τιμών των κατωφλίων χρησιμοποιούνται υπολογιστικά δαπανηρές επαναληπτικές 

διαδικασίες. Σε κάθε επανάληψη οι τιμές των κατωφλίων τροποποιούνται με σκοπό την 

ικανοποίηση των χαρακτηριστικών συνθηκών που αφορούν τις ακμές. Στη δεύτερη 

κατηγορία ανήκουν οι τεχνικές που βασίζονται στο ιστόγραμμα. Η κατηγορία αυτή 

περιλαμβάνει τις μεθόδους των Reddi et al.[11], Kapur et al.[12], και Carlotto [13]. Η 

μέθοδος του Reddi κ.α. είναι μία επέκταση για πολλαπλά κατώφλια, που παρουσιάζεται 

από τους Otsu et al.[14] για ένα κατώφλι, η οποία είναι πιθανώς η ισχυρότερη για τον 

προσδιορισμό ενός καθολικού κατωφλίου. Κριτήριο επιλογής του κατωφλίου είναι η 

μεγιστοποίηση της διασποράς μεταξύ της κλάσης των σκοτεινών και της κλάσης των 

φωτεινών περιοχών [15]. Η μέθοδος των Kapur et al. βασίζεται στο κριτήριο της 

μέγιστης εντροπίας αλλά υστερεί σε χρόνο εκτέλεσης. Ο Carloto έχει προτείνει μια 

ενδιαφέρουσα προσέγγιση για την εύρεση πολλαπλών κατωφλίων. Σύμφωνα με αυτήν 

τα κατώφλια καθορίζονται με τη βοήθεια της πληροφορίας που προέρχεται από τις 

μεταβολές των διαβάσεων των μηδενικών {zero-crossings) της δεύτερης παραγώγου. Η 

μέθοδος αυτή δίνει καλά αποτελέσματα όταν τα ιστογράμματα περιέχουν μόνον 

κανονικές κατανομές. Μια άλλη μέθοδος βασίζεται στον αλγόριθμο "hill-clustering" 

και σε μία τεχνική προσέγγισης με γραμμικές συναρτήσεις [16]. Αρχικά προσδιορίζονται οι 

κύριες κορυφές του ιστογράμματος και κατόπιν οι μορφές των κοιλάδων 

προσεγγίζονται από ρητές συναρτήσεις, τα ελάχιστα των οποίων αντιστοιχούν στα βέλτιστα 

κατώφλια.  

2.2.3 Ανάπτυξη περιοχών 

Ας υποθέσουμε ότι έχουμε κάνει μια πρόχειρη πρώτη τμηματοποίηση μιας 

εικόνας. Για παράδειγμα μπορούμε απλά να ομαδοποιήσουμε γειτονικά εικονοστοιχεία που 

έχουν ίσα ή πολύ κοντινά επίπεδα του γκρι. Κατόπιν, μπορούμε να αναπτύξουμε τις 

περιοχές αυτές ενώνοντας τις με γειτονικές τους παρόμοιες. Ο καθορισμός της ομοιότητας 

μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Για παράδειγμα, με την εξέταση της μέσης τιμής και 

της μεταβλητότητας των τιμών των εικονοστοιχεία κάθε περιοχής, με τον έλεγχο και τη 

θέσπιση κανόνων που να αφορούν γεωμετρικά χαρακτηριστικά των περιοχών και γενικά 

με τον καθορισμό και τον έλεγχο συνόλων από χαρακτηριστικά των περιοχών. 

Οι Brice και Fenema [17] πρότειναν μία μέθοδο τμηματοποίησης με ανάπτυξη 

περιοχών που βασίζεται σε γεωμετρικά χαρακτηριστικά των περιοχών. Η μέθοδος ξεκινά 
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με τη διαίρεση της εικόνας σε ατομικές περιοχές που έχουν σταθερά επίπεδα του γκρι. 

Σημειώνεται ότι γενικά στις μεθόδους ανάπτυξης περιοχών οι αρχικές περιοχές 

ονομάζονται σπόροι (seed points). Κατόπιν, όμοιες γειτονικές περιοχές ενώνονται και 

αναπτύσσονται έως ότου οι γειτονικές περιοχές να μην ικανοποιούν τα κριτήρια 

ομοιότητας (Σχήμα 2.3.3). Τα γεωμετρικά κριτήρια ομοιότητας για την ανάπτυξη των 

περιοχών που καθορίστηκαν από τους Brice και Fenama είναι τα ακόλουθα: 

Δύο περιοχές iR  και jR  ενώνονται αν 

 

min( , )i j

D
P P

ξ>        (2.2.2.3) 

όπου Pi  και Pj  είναι οι περίμετροι των iR  και jR , αντίστοιχα. D είναι το πλήθος 

των ασθενών εικονοστοιχείων στα όρια των περιοχών iR  και jR (weak boundary locations), 

δηλαδή τα εικονοστοιχεία εκατέρωθεν του συνόρου των περιοχών των οποίων οι απόλυτες 

τιμές των διαφορών τους είναι μικρότερες από μία επιθυμητή στάθμη. Η παράμετρος ξ έχει 

ικανοποιητικά μικρή απόλυτη τιμή και επιτρέπει τον έλεγχο του μεγέθους των περιοχών 

που ενώνονται. Μια τυπική τιμή για το ξ είναι το 0.5. 

Ο δεύτερος κανόνας των Brice και Fenama επιτρέπει την ένωση των περιοχών iR  

και jR  όταν 

D
C

δ>          (2.2.2.4) 

όπου C το μήκος της συνοριακής καμπύλης των δύο περιοχών και S μία κατάλληλη 

σταθερά με τυπική τιμή δ = 0.7. Σύμφωνα λοιπόν μ' αυτόν τον κανόνα, οι δύο περιοχές 

ενώνονται όταν τα σύνορα τους είναι αρκετά ασθενή. Συχνά ο κανόνας αυτός ακολουθεί 

τον πρώτο έτσι ώστε να έχουμε μείωση του πλήθους των περιοχών. 

 
Σχήμα  2.2.3.1 Ανάπτυξη περιοχών 
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Το "κλειδί" στην τεχνική ανάπτυξης περιοχών είναι η επιλογή του βέλτιστου 

κριτηρίου για την ένωση και το "σπάσιμο" των περιοχών. Ένας σχετικά διαφορετικός από 

τον παραπάνω αλγόριθμο είναι αυτός που ξεκινά από ένα μεγάλο αριθμό περιοχών και 

σταδιακά ενώνει γειτονικές περιοχές με κριτήριο την ομοιογένεια και το μήκος της 

συνοριακής καμπύλης. Περιοχές που έχουν κοντινή μέση φωτεινότητα (ή κοντινή μέση 

τιμή άλλου χαρακτηριστικού) και χωρίζονται από μικρού μήκους συνοριακές καμπύλες 

ενώνονται μεταξύ τους και δημιουργούν μεγαλύτερες περιοχές. Ως κριτήριο τερματισμού 

του αλγορίθμου μπορεί να τεθεί το μέγιστο πλήθος των ανεξάρτητων περιοχών που 

επιτρέπεται να δημιουργηθούν.  

2.2.4 Ενεργά Περιγράμματα 

Στον καθορισμό των ενεργών περιγραμμάτων, δίνεται μια κλειστή καμπύλη ή ένα 

σύνολο καμπυλών που εσωκλείει κάποια αρχική περιοχή, και επιθυμούμε να τις 

τροποποιήσουμε έως ότου να μπουν σε ευθυγράμμιση με τα περιγράμματα των 

προεξεχόντων αντικειμένων εικόνας. Αυτό επιτυγχάνεται εξελίσσοντας το περίγραμμα 

κατά την κατεύθυνση της πιο απότομης καθόδου της συνάρτησης ενέργειας και θεωρώντας 

με ως λύση μια θέση όπου το περίγραμμα δε μεταβάλλεται πλέον με το χρόνο. Αυτό 

ολοκληρώνεται από μαθηματική άποψη παραγωγίζοντας μια μερική διαφορική εξίσωση 

(PDE) από τις εξισώσεις Euler-Lagrange που αντιστοιχούν στη συνάρτηση ενέργειας και 

λύνοντας έπειτα αριθμητικά αυτήν την PDE.  

Αυτή η ιδέα εισάχθηκε για πρώτη φορά στην αμιγώς βασισμένη στο όριο μέθοδο 

των φιδιών (Snakes)[18], η οποία εφαρμόστηκε χρησιμοποιώντας αλγορίθμους τόξου και 

διανύσματος (splines) για την παραμετροποίηση των εξελισσόμενων καμπυλών. Το 

γεγονός ότι ο αριθμός των αντικειμένων που ανιχνεύθηκαν δεν θα μπορούσαν να αλλάξουν 

δυναμικά, περιόρισε τη δυνατότητα εφαρμογής τους, αφού είναι σχεδόν πάντα πρωταρχική 

προϋπόθεση μια καλή αρχικοποίηση.  

Το περίγραμμα περιγράφεται με τη μορφή παραμετρικής καμπύλης στις δύο 

διαστάσεις v(s) = [x(s), y(s)], όπου η παράμετρος s αντιπροσωπεύει το μήκος του τόξου. Η 

συνάρτηση ενέργειας ορίζεται από την εξίσωση: 

1
{Eint[v(s)]  Eext[v(s)]}ds

0
+∫  (2.2.2.5) 

όπου Eint και Ext είναι οι συνιστώσες εσωτερικής και εξωτερικής ενέργειας, 

αντίστοιχα. Η ενέργεια ελαχιστοποιείται για τον προσδιορισμό του περιγράμματος. Οι 
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διάφορες παραλλαγές των μεθόδων αυτής της κατηγορίας σχετίζονται με τον τρόπο 

προσδιορισμού του αρχικού περιγράμματος, με τον τελεστή ανίχνευσης ακμών που 

χρησιμοποιείται, με τον τρόπο ορισμού των Eint και Eextκαι με τον τρόπο που υπολογίζεται 

το ελάχιστο της ενέργειας. Συνήθως, η Eint περιλαμβάνει όρους που εξομαλύνουν την 

ελαστικότητα και τη συνέχεια του περιγράμματος και η Eext αποτελείται από όρους που 

εξισορροπούν τις δυνάμεις της εικόνας και τους περιορισμούς που τίθενται από τη 

φύση του προβλήματος. 

Επειδή είναι δύσκολο να εξασφαλιστεί ότι η διαδικασία βελτιστοποίησης μπορεί 

να υπολογίσει το ολικό ελάχιστο της ενέργειας, συνήθως υπολογίζεται η μορφή του 

περιγράμματος που αντιστοιχεί σε κάποιο τοπικό ελάχιστο. Αυτό το αποτέλεσμα δεν 

είναι πάντα το επιθυμητό. Οι πιο σημαντικές απαιτήσεις είναι α) η ακρίβεια, δηλ. το 

περίγραμμα που ανιχνεύεται να αντιστοιχεί στο πραγματικό, β) η ευστάθεια, δηλ. νέα 

εφαρμογή της μεθόδου να οδηγεί στην ανίχνευση του ίδιου περιγράμματος και γ) η 

αποτελεσματικότητα, δηλ. πόσο βελτιώνεται το αποτέλεσμα σε σχέση με τον ορισμό 

του περιγράμματος από το χρήστη [3]. Στο Σχ. 2.2.4.1, φαίνεται η απομόνωση της 

καρδιακής κοιλίας με χρήση ενεργού περιγράμματος. 

 
(γ) 

Σχήμα 2.2.4.1  Απομόνωση καρδιακής κοιλίας με χρήση ενεργού μοντέλου 

(α) Αρχικοποίηση (β) Ενδιάμεσο αποτέλεσμα (γ) Τελικό αποτέλεσμα. 

2.2.4.1. Γεωδεσικά ενεργά περιγράμματα  

Μια από τις αρχικές εξελίξεις στο πεδίο των μοντέλων ενεργού περιγράμματος στην 

τελευταία δεκαετία είναι η αναδιατύπωση [19] του μοντέλου φιδιών ως ο υπολογισμός από 

τη γεωδαισία, ως προς ένα μετρικό που καθορίζεται χρησιμοποιώντας την εικόνα. Αυτό 

προκάλεσε άνοδο στο γεωδεσικό μοντέλο ενεργών περιγραμμάτων (GAC), το οποίο είναι 

ελεύθερο παραμετροποίησης, και όπου ο γεωδεσικός υπολογισμός καμπυλών συνοψίζεται 

στην αριθμητική λύση μιας γεωμετρικής  ροής. Αυτή η γεωμετρική ροή  μπορεί να λυθεί 
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αριθμητικά χρησιμοποιώντας τις καθορισμένες μεθόδους επιπεδοσυνόλων [20], όπου το 

περίγραμμα αντιπροσωπεύεται ως το μηδενικό επιπεδοσύνολο μιας τρισδιάστατης 

συνάρτησης. Με αυτόν τον τρόπο τα εξελισσόμενα περιγράμματα χωρίζουν φυσικά και 

συγχωνεύονται, επιτρέποντας την ταυτόχρονη ανίχνευση διάφορων αντικειμένων. Ακόμα, 

είναι απαραίτητο ένα συγκεκριμένο βήμα αρχικοποίησης, όπου η αρχική καμπύλη πρέπει 

να βρίσκεται απολύτως εξωτερικά ή εσωτερικά των ορίων του αντικειμένου.  

2.2.5 Ενεργές περιοχές 

Κατά μήκος μιας διαφορετικής γραμμής, βασισμένη πρώτιστα στη (βασισμένη σε 

περιοχή) συνάρτηση Mumford-Shah [21], οι μέθοδοι Κλίσης έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να 

εξετάσουν τα πολλαπλά κριτήρια [22] και αργότερα διαμορφώθηκαν εκ νέου [23] από την 

άποψη των γεωμετρικών σχεδίων εξέλιξης καμπυλών που εφαρμόζονται χρησιμοποιώντας 

μεθόδους συνόλων με βάση το επίπεδο [24]. Συγκεκριμένα [23], οι βασισμένοι στο όριο 

και στην περιοχή όροι έχουν παρουσιαστεί μαζί, έτσι ώστε η εξέλιξη καμπυλών να 

οδηγείται τόσο από τους στατιστικούς [22], όσο και από τους γεωμετρικούς όρους [19]. Σε 

άλλη έρευνα [25] χρησιμοποιείται μία ειδική περίπτωση της συνάρτησης Mumford-Shah, 

για να αναδείξει εξισώσεις εξέλιξης καμπυλών αμιγώς βασισμένες στην περιοχή, που 

εφαρμόζονται χρησιμοποιώντας μια αποτελεσματική παραλλαγή της μεθόδου 

επιπεδοσυνόλων. 

2.2.6 Εξαγωγή Τόξων 

Η εξαγωγή τόξων (arc extraction) από μια ψηφιακή εικόνα μπορεί να γίνει με τη 

χρήση των αλγορίθμων border-tracking (παρακολούθησης ορίων) και edge-linking 

(σύνδεσης ακμών). Το εξαγόμενο ψηφιακό τόξο είναι μια ακολουθία από ζεύγη γραμμών 

και στηλών στα οποία οι χωρικές συντεταγμένες διαδοχικών ζευγών είναι κοντινές. 

Η τμηματοποίηση τόξων είναι μια διαδικασία που χωρίζει την ακολουθία 

εξαγόμενων ψηφιακών τόξων σε υποακολουθίες (subsequences) ψηφιακών τόξων που 

έχουν την ιδιότητα καθεμία να είναι η μέγιστη ακολουθία που μπορεί να χωρέσει μια 

ευθεία ή μια καμπύλη γραμμή ενός συγκεκριμένου τύπου. Τα τελικά σημεία των 

υποακολουθιών ονομάζονται σημεία γωνίας ή κυρίαρχα σημεία. Η βάση για τη διαδικασία 

διαχωρισμού είναι η ταυτοποίηση όλων των τοποθεσιών: 

(α) που έχουν αρκετά μεγάλη καμπυλότητα (απαιτείται μεγάλη μεταβολή στην 

εφαπτόμενη γωνία για να αλλάζει το μήκος του τόξου) και  
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(β) που περικλείονται στις υποακολουθίες που μπορούν να χωρέσουν ευθείες 

γραμμές ή καμπύλες ενός συγκεκριμένου τύπου. Οι μέγιστες υποακολουθίες που μπορούν 

να χωρέσουν ένα τμήμα καμπύλης γραμμής είναι ακολουθίες για τις οποίες κάποιο μέτρο 

καμπυλότητας είναι σχετικά μεγάλο. Το βασικό πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίσει 

κάθε μέθοδος τμηματοποίησης τόξων είναι ο καθορισμός της κατάλληλης περιοχής 

υποστήριξης για κάθε υπολογισμό καμπυλότητας καθώς και το χειρισμό της χωρικής 

κβαντοποίησης και του θορύβου της εικόνας, που αναστατώνει τη θέση του σημείου 

συστηματικά. 

2.2.6.1. Η μέθοδος των Duda και Hart 

Η μέθοδος των Duda και Hart [26] βασίζεται στον προσδιορισμό διαδρομών με τη 

βοήθεια μιας επαναληπτικής διαδικασίας τμηματικής γραμμικής προσέγγισης. Η μέθοδος 

αυτή είναι απλή στην υλοποίηση της :κατά το πρώτο στάδιο του αλγορίθμου, τα τελικά 

σημεία μιας διαδρομής Α και Β συνδέονται μεταξύ τους με ένα ευθύγραμμο τμήμα. 

Κατόπιν, προσδιορίζεται το εικονοστοιχείο C που βρίσκεται μεταξύ των Α και Β, το οποίο 

έχει τη μεγαλύτερη κάθετη απόσταση από την ευθεία ΑΒ. Αν η απόσταση του C από την 

ευθεία ΑΒ είναι αρκετά μεγάλη, τότε η διαδρομή ΑΒ σπάει σε δύο νέες διαδρομές AC 

και CB. Η διαδικασία αυτή συνεχίζεται επαναληπτικά έως ότου η προσέγγιση της 

διαδρομής να είναι ικανοποιητική. Όπως είναι φανερό, το κριτήριο για τον έλεγχο αν έχει 

επιτευχθεί ικανοποιητική προσέγγιση αναφέρεται στο μέγεθος της μέγιστης επιτρεπτής 

απόστασης. 

Ο αλγόριθμος αυτός είναι απλός στην υλοποίηση του και δίνει ικανοποιητικά 

αποτελέσματα σε πολλές περιπτώσεις. Όμως, είναι εύκολο να κατάληξει σε 

αποτυχημένες προσεγγίσεις όταν υπάρχουν λανθασμένα αρχικά εικονοστοιχεία ή θόρυβος. 

Έχουν γίνει επεκτάσεις του αλγορίθμου αυτού που αναφέρονται σε πολυωνυμική 

προσέγγιση κλειστών καμπυλών ή σε προσέγγιση πολυγώνων. 

Ακολούθηση καμπυλών 

Οι τεχνικές ακολούθησης καμπυλών ιχνηλατούν τα περιγράμματα και βάζουν σε 

σειρά τα εικονοστοιχεία που θα απαρτίσουν τα περιγράμματα των αντικειμένων. Ένας 

απλός αλγόριθμος της κατηγορίας αυτής περιγράφεται στο Σχήμα 2.2.6.1. Ο αλγόριθμος 

αυτός δίνει αρχικά μια παχιά καμπύλη σε ορισμένες θέσεις της οποίας το πάχος είναι 

μεγαλύτερο του ενός εικονοστοιχείου. Στη συνέχεια γίνεται λέπτυνση και βελτίωση της 

καμπύλης με την εφαρμογή τεχνικών λέπτυνσης. Στην τελική αυτή μορφή του ίχνους της 

καμπύλης μπορούν να εφαρμοσθούν τεχνικές, όπως αυτές που βασίζονται στα splines, για 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ                                                  46 

να προσδιορίσουμε μια εξομαλυμένη μορφή του ορίου. Σημειώνεται ότι ο αλγόριθμος 

αυτός καταλήγει, ανεξάρτητα του αν το όριο είναι ανοιχτό ή κλειστό, σε μια κλειστή 

καμπύλη. Είναι δυνατή η επέκταση της μεθόδου και σε εικόνες με πολλά επίπεδα του γκρι. 

Στην περίπτωση αυτή εξετάζεται η κλίση και η ύπαρξη εικονοστοιχείων του περιγράμματος 

με διευθύνσεις από 45° - 135°. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε και πάλι να κινηθούμε μέσα 

και έξω από τα περιγράμματα και να εφαρμόσουμε κανόνες παρόμοιους μ' αυτούς των 

δυαδικών εικόνων. 

 

 
 (α) Πρώτο Στάδιο 

 
(β) Δεύτερο Στάδιο 

 
(γ) Τρίτο Στάδιο 

Σχήμα 2.2.6.1 Τα στάδια της ακολούθησης καμπυλών 

 

2.2.7 Μετασχηματισμός Hough 

Ο Μετασχηματισμός Hough[30] είναι μια μέθοδος ανίχνευσης ευθειών γραμμών 

και καμπυλών σε εικόνες απόχρωσης του γκρι. Αρχικά εισάγεται στη μέθοδο η μορφή των 

καμπυλών που αναζητούνται και στη συνέχεια η μέθοδος παράγει την ομάδα των 

καμπυλών αυτής της μορφής που εμφανίζονται στην υπό επεξεργασία εικόνα. Ο 

μετασχηματισμός αναζητεί για μέγιστα στον παραμετρικό χώρο. Επομένως κάθε σχήμα 

που μπορεί να περιγραφεί παραμετρικά είναι κατάλληλο για τεχνικές που χρησιμοποιούν 

τον μετασχηματισμό Hough. 

Ο Μετασχηματισμός Hough χρησιμοποιεί παραμετρική περιγραφή απλών 

γεωμετρικών σχημάτων με σκοπό να ελαττώσει την υπολογιστική πολυπλοκότητα της 

αναζήτησής τους σε μια δυαδική εικόνα [2]. Για την αναζήτηση ευθειών γραμμών, 

χρησιμοποιείται η ακόλουθη παράσταση: 
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r=xcosθ+ycosθ  (2.2.7.1) 

που περιγράφει μια γραμμή με προσανατολισμό θ σε απόσταση r από την αρχή των 

αξόνων. Χρησιμοποιήθηκε η έκφραση σε πολικές συντεταγμένες αντί της εξίσωσης 

ευθείας: 

y=ax+b 

Ο λόγος για τη χρήση πολικών συντεταγμένων είναι πως αυτές μπορούν να 

περιγράψουν και ευθείες που είναι παράλληλες στο επίπεδο [x-y]. Aυτές για να 

παρασταθούν στο επίπεδο [α,β] θα απαιτούσαν άπειρα ζεύγη τιμών (α,β) γιατί τα όρια των 

τιμών αυτών είναι μη πεπερασμένα. Με την προσέγγιση των Duda και Hart [26] 

αντικαθίσταται το πεδίο [α-β] με το επίπεδο [θ-ρ] των πολικών παραμέτρων και το 

πρόβλημα λύνεται. 

 
Σχήμα 2.2.7.1 Πολική αναπαράσταση ευθείας γραμμής. 

Το εύρος των προς χρήση παραμέτρων (r,θ) δίνεται από τις σχέσεις:  

1 1

2 2 2 2
2 2

2 2

N N r N N

π πθ

− + ≤ ≤ +

− ≤ ≤
 (2.2.7.2) 

για μια δυαδική εικόνα μεγέθους Ν1 x Ν2. 

Η χρήση της κλίσης των ακμών περιορίζει την πολυπλοκότητα του 

μετασχηματισμού Hough στην τάξη Ο(Ν). Παρόλα αυτά πρέπει να φροντίσουμε ώστε να 

αποφευχθεί η χρήση θορυβωδών εκτιμήσεων της διεύθυνσης ακμής, οι οποίες θα μείωναν 

την απόδοση του αλγορίθμου. 

Για τις ανάγκες της ανίχνευσης κύκλων στην εικόνα μας, χρησιμοποιείται η 

παραμετρική μορφή της καμπύλης: 

( )2 2 2( )x a y b r− + − =   (2.2.7.3) 

Οι παράμετροι του Hough είναι η ακτίνα r και οι συντεταγμένες του κέντρου (a,b). 

Για το λόγο αυτό απαιτείται μια τρισδιάστατη παραμετρική μήτρα P(r,a,b). Ο 

μετασχηματισμός Hough πραγματοποιείται με τον ακόλουθο τρόπο: Έστω (xi,yi) ένα 
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υποψήφιο στίγμα δυαδικής ακμής στην εικόνα. Οι συντεταγμένες του κέντρου (a,b) ενός 

κύκλου ακτίνας r=R που διέρχεται από το (xi,yi), βρίσκονται πάνω σε κύκλο της μορφής: 

xi = a + Rcosθ   (2.2.7.4) 

yi = b + Rsinθ   (2.2.7.5) 

Για κάθε ακτίνα r, 0< r ≤ rmax , υπολογίζονται οι συντεταγμένες (a,b) που δίνονται 

από τις εξισώσεις (2.2.7.4) και (2.2.7.5) και αυξάνονται κατά ένα τα αντίστοιχα στοιχεία 

της μήτρας P(r,a,b). Αυτά τα σημεία ανήκουν σε μία κωνική επιφάνεια. Αυτή η διαδικασία 

επαναλαμβάνεται για κάθε υποψήφιο στίγμα της δυαδικής εξόδου του ανιχνευτή ακμών. Τα 

στοιχεία της μήτρας P(r,a,b) που έχουν μια τελική τιμή μεγαλύτερη από ένα συγκεκριμένο 

κατώφλι, δηλώνουν τους κύκλους που υπάρχουν στην έξοδο του ανιχνευτή ακμών. 

Ο υπολογισμός του μετασχηματισμού Hough διευκολύνεται πολύ αν είναι 

διαθέσιμη η διεύθυνση ακμής φ(xi,yi). Ιδανικά το στοιχείο της τοπικής ακμής είναι 

εφαπτόμενο σε κάθε κύκλο ακτίνας R που διέρχεται από το (xi,yi). Έτσι μόνο δύο τέτοια 

κέντρα κύκλου (a0, b0), (a1, b1) είναι επιτρεπτά. Μόνο τα αντίστοιχα στοιχεία στη μήτρα 

P(r,a,b) πρέπει να ανανεωθούν. Αφού η διεύθυνση ακμής φ(xi,yi) είναι συνήθως 

θορυβώδης, είναι επιτρεπτή μια συγκεκριμένη ανοχή θ0  για τις (2.2.7.4-2.2.7.5) και 

επιτρέπεται να ανανεωθούν στη μήτρα P(r,a,b) μόνο τα κέντρα των κύκλων που 

αντιστοιχούν στα τόξα Α0Β0, Α1Β1, όπως φαίνεται στο σχήμα: 

 

 
 
Σχήμα 2.2.7.2 (α) Ο τόπος των κέντρων των κύκλων που διέρχονται από το (xi,yi), (β) Κέντρα κύκλων 

που διέρχονται από το (xi,yi) και είναι εφαπτόμενοι στο αντίστοιχο στοιχείο της ακμής. 
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Η πολυπλοκότητα του μετασχηματισμού εξαρτάται ισχυρά από τον αριθμό των 

συντεταγμένων και των συντελεστών σε μια δοσμένη συναρτησιακή απεικόνιση. Επίσης, 

είναι δυνατή η περαιτέρω γενίκευση του Hough ώστε να ανιχνεύει καμπύλες με σύνθετη 

αναλυτική απεικόνιση. 

Η λειτουργία του Hough και η χρήση του στο πρόβλημα της ένωσης ακμών μπορεί 

να περιγραφεί με τα ακόλουθα βήματα: 

1) Υπολογισμός της βαθμίδας ενός συστήματος 

2) Καθορισμός υποπεριοχών στο πεδίο ρ-θ (πολικές συντεταγμένες) 

3) Εξέταση των μετρητών της παραμετρικής μήτρας περιοχών για υψηλές 

συγκεντρώσεις εικονοστοιχείων.  

4) Εξέταση της σχέσης (πρωτίστως για εξακρίβωση συνέχειας) μεταξύ 

εικονοστοιχείων σε μια επιλεγμένη περιοχή. 

2.2.8 Η μέθοδος Watershed  

Μια γνωστή μεθοδολογία κατάτμησης είναι η προσέγγιση watershed [27], [28] [29]. 

Η γραμμή watershed (κρίσιμης καμπής) μιας επιφάνειας εικόνας ορίζεται για τις εικόνες 

επιπέδων του γκρι μέσω της έννοιας μιας λεκάνης συλλογής: ας θεωρήσουμε την υπό 

μελέτη εικόνα ως ανάγλυφο τοπογραφικό χάρτη και ας υποθέσουμε ότι βρέχει σε αυτόν. 

Μια σταγόνα νερού που πέφτει σε ένα σημείο p ρέει κάτω κατά μήκος ενός πιο απότομου 

μονοπατιού κλίσεων έως ότου παγιδευτεί σε ένα ελάχιστο Μ του τοπογραφικού χάρτη. Το 

σύνολο C(M) των εικονοστοιχείων που είναι τέτοια ώστε μια σταγόνα που πέφτει σε αυτά 

να φθάνει τελικά στο Μ καλείται λεκάνη συλλογής που συνδέεται με το ελάχιστο Μ. Το 

σύνολο των ορίων των διαφορετικών λεκανών συλλογής μιας εικόνας αποτελεί τον 

watershed (το κρίσιμο σημείο καμπής) της. (σχήμα 2.2.8) Με άλλα λόγια, οι ακμές ή οι 

γραμμές watershed βρίσκονται στις κορυφογραμμές της εικόνας που στην πραγματικότητα 

χωρίζουν δύο διαφορετικά ελάχιστα (τα στοιχεία watershed είναι πάντα κλειστές ακμές). 

Μια εννοιολογική διαδικασία για να βρεθεί η γραμμή watershed είναι μέσω 

«πλημμυρίσματος». (σχήμα 2.2.8). Ο τοπογραφικός χάρτης πλημμυρίζεται από τα ελάχιστά 

του και με την οικοδόμηση των φραγμάτων δεν επιτρέπεται στο νερό που ανεβαίνει να 

υπερχειλίσει μεταξύ των γειτονικών λεκανών. Το πλημμύρισμα σταματά όταν φθάσει το 

νερό στο υψηλότερο ύψος του τοπογραφικού χάρτη. Τότε η γραμμή watershed αποτελείται 

από τα σημεία κορυφογραμμής των υπόλοιπων βουνών και των ακμών των φραγμάτων.  

Αυτές οι έννοιες καθώς επίσης και οι νέοι ψηφιακοί αλγόριθμοι για να βρούν τη 

γραμμή watershed εξηγούνται λεπτομερώς στις μελέτες [27], [28], [29]. 
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  (α)      (β) 
Σχήμα 2.2.8.1 Η εικόνα ως τοπογραφικός χάρτης, η γραμμή watershed, και η διαδικασία πλημμυρίσματος (α) 

Λεκάνες συλλογής. (β) Πλημμύρισμα από Τοπικά Ελάχιστα 

Η βασική ιδέα της τμηματοποίησης watershed συνίσταται στην εφαρμογή αυτού 

του εργαλείου στη βαθμίδα μιας εικόνας Ι προς τμηματοποίηση. Αυτό φαίνεται στο σχήμα 

2.2.9. Μια από τις δημοφιλέστερες απλές βαθμίδες λαμβάνεται από την αλγεβρική διαφορά 

μεταξύ της στοιχειώδους διαστολής (dilation) και της διάβρωσης (erosion) της εικόνας Ι: 

( ) ( ) ( ( ) )grad I I B I XNOR BB = ⊕ −      (2.2.7.6) 

όπου το Β είναι ένα στοιχειώδες τετράγωνο. Όπως εξηγείται στα [29], [28], η 

απευθείας εφαρμογή του μετασχηματισμού watershed σε μια εικόνα κλίσης οδηγεί σε 

πενιχρά αποτελέσματα. Όντως, ακόμα και ύστερα από δραματικό φιλτράρισμα της αρχικής 

εικόνας ή της κλίσης της, η τελευταία συχνά εμφανίζει υπερβολικά πολλά ελάχιστα και, 

κατά συνέπεια, υπερβολικά πολλές λεκάνες συλλογής. 

Επομένως, η απευθείας τμηματοποίηση watershed της βαθμίδας οδηγεί πρωτίστως 

σε υπερ-κατατμημένες εικόνες, όπως φαίνεται στο σχήμα: 

   

 
  (α)    (β)    (γ) 

Σχήμα 2.2.8.2 (α) Αρχική Εικόνα. (β) Μορφολογική Βαθμίδα της (α). (γ) Υπερ-κατάτμηση της εικόνας που 

προκύπτει από τον υπολογισμό του watershed της βαθμίδας (β). 

Μία από τις καλύτερες λύσει σε αυτό πρόβλημα είναι η χρήση δεικτών στις 

περιοχές προς εξαγωγή. Με τον όρο «δείκτης» μιας περιοχής εννοείται μια συνδεδεμένη 
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συνιστώσα των εικονοστοιχείων που βρίσκονται μέσα στην περιοχή. Η υπόθεση που 

χρησιμοποιείται εδώ είναι ότι είναι ευκολότερο να σχεδιαστούν εύρωστες μέθοδοι για την 

εξαγωγή δεικτών από ότι να εξαχθούν άμεσα τα ακριβή περιγράμματα των επιθυμητών 

περιοχών. Μόλις εξαχθούν αυτοί οι δείκτες, μια κλασική διαδικασία που βασίζεται στο 

κλείσιμο της ανακατασκευής σε επίπεδα του γκρι [28] μας επιτρέπει να: 

• Επιβάλλουμε αυτούς τους δείκτες ως ελάχιστα της βαθμίδας ενώ απομακρύνουμε όλα 

τα άλλα ελάχιστα γεμίζοντας τις συνδεδεμένες με αυτά λεκάνες συλλογής, και 

• Να διατηρήσουμε τις υψηλότερες κορυφογραμμές της κλίσης που εντοπίζεται μεταξύ 

δύο δεικτών. 

Αυτή η διαδικασία καλείται ομοτοπική τροποποίηση (homotopy modification). Στη 

συνέχεια, ο υπολογισμός των σημείων κρίσιμης καμπής (watershed) της τροποποιημένης 

βαθμίδας παρέχει τα βέλτιστα περιγράμματα αναφορικά με το σύνολο των δεικτών εισόδου 

και της ίδιας της βαθμίδας. Η ποιότητα της προκύπτουσας τμηματοποίησης συνδέεται 

άμεσα με τους αρχικούς δείκτες και, σε κάποιο βαθμό, με τη χρησιμοποιούμενη βαθμίδα. 

Αυτή η μεθοδολογία που περιγράφεται λεπτομερώς στα [28], [29], έχει ήδη αποδειχθεί 

εξαιρετικά χρήσιμη σε διάφορα πεδία της ανάλυσης εικόνας, από την ιατρική απεικόνιση 

μέχρι τις επιστήμες υλικών, αισθητήρες από απόσταση και μοντέλα ψηφιακής ανύψωσης. 

  
  (δ)     (ε) 

Σχήμα 2.2.8.3 (δ) Εικόνα τελικού δείκτη. (ε) Εικόνα τελικής τμηματοποίησης της αρχικής εικόνας 

2.2.9 Τμηματοποίηση με Νευρωνικά  

Αν η τμηματοποίηση θεωρηθεί ως στόχος ταξινόμησης, τότε ο σκοπός της 

τμηματοποίησης είναι να αναθέσει αναγνωριστικά στα ανεξάρτητα εικονοστοιχεία ή 

voxels. Κάποιες τεχνικές που βασίζονται σε νευρωνικά δίκτυα εκτελούν τμηματοποίηση 

απευθείας στα δεδομένα των εικονοστοιχείων που λαμβάνονται είτε από ένα παράθυρο 

συνέλιξης (περιστασιακά από περισσότερες ζώνες όπως είναι παρούσες, π.χ. σε εικόνες 
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Μαγνητικής Τομογραφίας) είτε από την πληροφορία που παρέχεται στον νευρωνικό 

ταξινομητή υπό τη μορφή τοπικών χαρακτηριστικών. 

2.2.9.1. Τμηματοποίηση εικόνας βασισμένη σε 

δεδομένα εικονοστοιχείων 

Έχουν παρουσιαστεί πολλές προσεγγίσεις με νευρωνικά δίκτυα (ΑΝΝ) που 

τμηματοποιούν εικόνες απευθείας από τα δεδομένα των εικονοστοιχείων ή των voxels. 

Αρκετά διαφορετικού τύπου ΑΝΝ έχουν εκπαιδευτεί ώστε να πραγματοποιούν 

τμηματοποίηση βασισμένη σε δεδομένα εικονοστοιχείων: feed-forward ANNs (με 

τροφοδότηση-μπροστά), αυτο-οργανούμενοι χάρτες χαρακτηριστικών (SOMs), δίκτυα 

Hopfield, πιθανοκρατικά νευρωνικά δίκτυα [31],[32], νευρωνικά συνάρτησης ακτινικής 

βάσης [31], κυτταρικά νευρωνικά δίκτυα (CNNs), νευρωνικά περιορισμένης ικανοποίησης 

[33] και δίκτυα RAM [34]. Μια αυτό-οργανούμενη αρχιτεκτονική με μετρήσεις ασάφειας 

παρουσιάστηκε από τον Ghosh [35]. Επίσης, έχουν προταθεί προσεγγίσεις νευρωνικών 

δικτύων εμπνευσμένες από τη βιολογία: το μοντέλο αντιληπτικότητας (perception model) 

που αναπτύχθηκε από τον Grossberg [36],[37], που είναι σε θέση να τμηματοποιεί εικόνες 

από επιφάνειες και τη σκιά τους, καθώς και δίκτυα όμοια με του εγκεφάλου από τους 

Opara, Worgotter [38]. 

Έχουν σχεδιαστεί προσεγγίσεις ιεραρχικής τμηματοποίησης για να συνδυάσουν τα 

νευρωνικά δίκτυα με διαφορετικά επίπεδα απόσπασης. Οι βασικές αρχές πίσω από την 

ιεραρχική τμηματοποίηση είναι η εξειδίκευση και η επεξεργασία από κάτω-προς-τα-πάνω: 

ένα ή περισσότερα νευρωνικά αφιερώνεται σε χαμηλού επιπέδου εξαγωγή/κατάτμηση, και 

τα αποτελέσματά τους συνδυάζονται σε ένα υψηλότερο επίπεδο απόσπασης όπου κάποιος 

άλλος νευρωνικός ταξινομητής εκτελεί την τελική κατάτμηση της εικόνας.  

Γενικά, τα νευρωνικά δίκτυα που βασίζονται σε εικονοστοιχεία (συχνά υπό 

επίβλεψη), έχουν εκπαιδευτεί ώστε να ταξινομούν το περιεχόμενο μιας εικόνας με βάση: 

• Υφή [39] 

• Συνδυασμό υφής και τοπικού σχήματος [40] 

Επίσης, έχουν αναπτυχθεί νευρωνικά δίκτυα για βήματα προ- και μετα-

επεξεργασίας σε σχέση με την τμηματοποίηση, για παράδειγμα για: 

• Σκιαγράφηση των περιγραμμάτων 

• Σύνδεση εικονοστοιχείων ακμών 

• Ταυτοποίηση επιφανειών 
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• Καθαρισμό θολωμένης τμηματοποιημένης εικόνας 

• Τμηματοποίηση κίνησης 

Στις περισσότερες από αυτές τις εφαρμογές, τα νευρωνικά δίκτυα εκπαιδεύτηκαν ως 

ταξινομητές υπό επίβλεψη (supervised classifiers) ώστε να αποδώσουν την επιθυμητή 

κατάτμηση. 

2.2.10 Υβριδικές Τεχνικές Τμηματοποίησης 

Δεδομένου ότι δε μπορεί να υπάρξει οικουμενική μέθοδος τμηματοποίησης για 

κάθε εικόνα, η επιλογή αλγορίθμου κατάτμησης γίνεται συνήθως με βάση τη μορφή της 

προς επεξεργασία εικόνας. Ωστόσο, υπάρχουν έρευνες που συνιστούν το συνδυασμό 

ορισμένων από τις τεχνικές που αναλύθηκαν στις προηγούμενες ενότητες.  

Με στόχο να μην περιορίζεται από τη μορφή του ιστογράμματος και αν είναι 

δυνατόν να αξιοποιεί και πρόσθετες πληροφορίες και όχι μόνον τις φωτεινότητες της 

εικόνας, οι Papamarkos et al. [41], [42], ανέπτυξαν μια τεχνική πολυκατωφλίωσης η 

οποία βασίζεται στη θεώρηση του όλου προβλήματος ως ένα πρόβλημα ταξινόμησης 

χαρακτηριστικών. Φυσικά, ως πρώτο χαρακτηριστικό χρησιμοποιείται η απόχρωση των 

εικονοστοιχείων της κάθε εικόνας. Όμως το σύνολο των χαρακτηριστικών 

συμπληρώνεται με τιμές τοπικών χωρικών χαρακτηριστικών έτσι ώστε το όλο σύστημα να 

λαμβάνει υπόψη του και τη χωρική μορφολογία των εικόνων. Το σύνολο των 

χαρακτηριστικών αυτών τροφοδοτεί ένα αυτο-οργανούμενο νευρωνικό ταξινομητή, ο 

οποίος αποτελείται από ένα δίκτυο Ανάλυσης Κύριων Συνιστωσών (Principal Component 

Analyzer - PCA) και ένα δίκτυο που καλείται Αυτο-οργανούμενος Πίνακας Απεικόνισης 

Χαρακτηριστικών κατά Kohonen {Kohonen Self Organised Feature Map – SOFM} [43], 

[44]. To νευρωνικό αυτό δίκτυο εκπαιδεύεται αρχικά χωρίς επίβλεψη και προσδιορίζει τις 

«κύριες» αποχρώσεις της εικόνας. Στη συνέχεια χρησιμοποιείται για τη μετατροπή της 

απόχρωσης του κάθε εικονοστοιχείου σε μια από τις κύριες αποχρώσεις που έχουν 

προσδιορισθεί. Για την επιτάχυνση της επεξεργασίας εκπαίδευσης και εξαγωγής 

χαρακτηριστικών είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί υπο-δειγματοληψία της εικόνας 

βασισμένη σε σάρωση με μια καμπύλη fractal. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

3. Μετασχηματισμός Hough σε εικόνες 

υπερήχων Β-σάρωσης 

3.1 Εισαγωγή 
Ο Μετασχηματισμός Hough [1] έχει χρησιμοποιηθεί σε πολλές ιατρικές εφαρμογές 

μέχρι σήμερα. Το γεγονός ότι μέσω αυτού μπορεί να γίνει επεξεργασία σε ολόκληρη την 

εικόνα (global processing), υποδιαιρώντας τον παραμετρικό χώρο σε περιοχές 

συσσώρευσης (accumulator cells), τον καθιστά πολύ ελκυστικό από υπολογιστικής 

σκοπιάς. Η ταχύτητά του στην κατάτμηση εικόνων μπορεί να βελτιωθεί αν επιλεγεί περιοχή 

ενδιαφέροντος μικρότερη από το μέγεθος της εικόνας.  

Η ανάγκη για επεξεργασία των εικόνων υπερήχων της καρωτίδας πηγάζει τόσο από 

την ύπαρξη σημαντικού θορύβου σε αυτές αλλά και από την διαφορά που εμφανίζουν στη 

φωτεινότητά τους, από εικόνα σε εικόνα. Στην περίπτωση που οι εικόνες είναι διαμήκεις, η 

επιθυμητή τμηματοποίηση μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα με την προσέγγιση ενεργών 

περιγραμμάτων (active contours- snakes) [4]. 

Κύριο πλεονέκτημα του μετασχηματισμού Hough είναι ότι εκτελείται αυτόματα, 

στοιχείο που ήταν πρωταρχικό ζητούμενο στην παρούσα εργασία. Επίσης, είναι ένα ισχυρό 

εργαλείο στην ανίχνευση κύκλων και- στην περίπτωση κατά την οποία είναι επιθυμητό- 

στην απαρίθμηση πολλαπλών κύκλων σε μια εικόνα. Οι σχετικά αυξημένες υπολογιστικές 

απαιτήσεις εκτέλεσής του εξισορροπούνται από τις δυνατότητες των σύγχρονων 

προσωπικών υπολογιστών. Επιπρόσθετα, ο Μετασχηματισμός Hough πετυχαίνει πολύ 

ικανοποιητική διαχείριση του θορύβου σε μια εικόνα. 

Τόσο αυτά τα πλεονεκτήματα όσο και η αποτελεσματικότητα με την οποία 

διεκπεραιώνει την κατάτμηση εικόνας, ιδιαίτερα στην περίπτωση εγκάρσιων εικόνων, 

καθιστούν το μετασχηματισμό Hough κατάλληλο για εφαρμογή σε ιατρικές εικόνες με 

κυκλικές δομές [2],[3]. 

Τέτοια εφαρμογή είναι και η μέτρηση της αρτηριακής διαμέτρου κατά τη διάρκεια 

του καρδιακού κύκλου. Οι μεταβολές στη διάμετρο του αρτηριακού τοιχώματος δίνουν 

πληροφορίες για τις ιδιότητές τους αλλά και τις αλλαγές που συνδέονται με την ασθένεια 

της αθηρωμάτωσης. Στην παρούσα διπλωματική εργασία, οι διαστολικές και συστολικές 

διάμετροι των καρωτιδικών αρτηριών υπολογίστηκαν από την απεικόνιση υπερήχου. 
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Χρησιμοποιήθηκαν εγκάρσιες εικόνες της καρωτιδικής αρτηρίας, στις οποίες ο αρτηριακός 

αυλός έχει μια σχεδόν κυκλική μορφή. 

3.2 Μεθοδολογία 
Ένας τρόπος για να υπολογιστούν οι αρτηριακές διάμετροι είναι να κατατμείται 

αυτόματα ο αυλός του αγγείου και να υπολογίζονται οι διαστάσεις του. Για αυτόν τον λόγο, 

πρέπει να γίνουν υποθέσεις για τη μορφή του αυλού. Σε κάποιες μελέτες έχουν υποτεθεί 

κυκλικές ή ελλειπτικές μορφές για να υπολογιστεί η κυματομορφή αρτηριακής μεταβολής 

της διαμέτρου. Σε εγκάρσιες τομές της καρωτίδας, ο αρτηριακός αυλός μπορεί να θεωρηθεί 

κυκλικός, και επομένως, ο Μετασχηματισμός Hough (HT) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 

απομονώσει το αγγειακό τοίχωμα [2]. O Μετασχηματισμός Ηough [1] έχει χρησιμοποιηθεί 

εκτενώς για να χαρακτηρίσει ευθύγραμμα τμήματα [6] και μπορεί να επεκταθεί και σε 

κωνικές τομές, όπως οι κύκλοι και οι ελλείψεις [5]. Μετατρέπει το σύνθετο πρόβλημα 

γενικής ανίχνευσης στο χώρο της εικόνας στην απλή ανίχνευση τοπικών μεγίστων στο 

παραμετρικό διάστημα. Η αυτόματη κατάτμηση του αρτηριακού τοιχώματος προσφέρει το 

πρόσθετο πλεονέκτημα ότι ο χρήστης δε χρειάζεται να περιγράψει το όριο του αυλού, που 

συχνά αποτελεί ένα δύσκολο στόχο στις εικόνες υπερήχων των στενωμένων καρωτιδικών 

αρτηριών. 

Η ποσοτικοποίηση ενός κύκλου σε μια εικόνα περιλαμβάνει τρεις παραμέτρους, 

δηλαδή, την κεντρική θέση (Xc, Yc) και την ακτίνα ρ. Τα κύρια βήματα της προτεινόμενης 

προσέγγισης με μετασχηματισμό Hough, που υλοποιήθηκε σε Matlab (version 6.5.0 

Release 13) για την εξαγωγή των κύκλων στις εικόνες υπερήχου ήταν:  

• Επιλέχθηκε μια περιοχή ενδιαφέροντος σε κάθε εικόνα, που αντιστοιχεί σε μια 

εκτεταμένη περιοχή γύρω από τον αυλό του αγγείου. Η επιλογή έγινε χειρωνακτικά και 

είχε σκοπό να περιορίσει το χρόνο εκτέλεσης του αλγορίθμου. Όσο μικρότερο 

παράθυρο επιλεγεί γύρω από τον αυλό, τόσο γρηγορότερα θα καταλήξει ο αλγόριθμος 

στον κύκλο που περιγράφει τον αυλό.  

• Για την αφαίρεση θορύβου υψηλής συχνότητας χρησιμοποιήθηκε ένα συμμετρικό 

γκαουσιανό βαθυπερατό φίλτρο. Όσον αφορά στα χαρακτηριστικά του φίλτρου, το 

διάνυσμα που χρησιμοποιείται για τη συνέλιξη της εικόνας και καθορίζει τις διαστάσεις 

της προκύπτουσας εικόνας έχει διαστάσεις 7 x 7 και η τυπική απόκλιση σ έχει τιμή 0.5. 

• Η εικόνα πολλαπλασιάστηκε με το διαφορικό φίλτρο Canny [7] έτσι ώστε να βρεθούν 

τα τοπικά μέγιστα της κλίσης της εικόνας. Η κλίση υπολογίστηκε χρησιμοποιώντας την 

παράγωγο ενός γκαουσσιανού φίλτρου, όπως καθορίζεται στο προηγούμενο βήμα. Η 
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μέθοδος χρησιμοποίησε δύο κατώφλια, για να ανιχνεύσει τις ισχυρές και ασθενείς 

ακμές, και περιέλαβε τις ασθενείς ακμές στην έξοδο μόνο εάν συνδέονταν με τις 

ισχυρές ακμές. Χάρη σε αυτή την ιδιότητά της η μέθοδος Canny είναι λιγότερο πιθανό 

να «παραπλανηθεί» από το θόρυβο και πιο πιθανό να ανιχνεύσει πραγματικές ασθενείς 

ακμές, για αυτό και επιλέχθηκε. 

• Η έξοδος της μεθόδου ανίχνευσης ακμών Canny παρήγαγε δυαδικές εικόνες που έχουν 

“1” στις θέσεις ακμών. Στη συνέχεια εφαρμόστηκε ο αλγόριθμος του μετασχηματισμού 

Hough για να υπολογίσει όλους τους κύκλους στη δυαδική εικόνα. Ο αλγόριθμος 

χρησιμοποίησε έναν τρισδιάστατο πίνακα P(Xc, Yc, ρ) όπου οι (Xc, Yc) 

αντιστοιχούσαν στις συντεταγμένες του κέντρου και ρ ήταν η ακτίνα του κύκλου. 

Χρησιμοποιήθηκαν πολικές συντεταγμένες ώστε να μπορούν να περιγραφούν 

παραμετρικά και πιθανές ευθείες παράλληλες στους άξονες Χ και Υ. Για οποιοδήποτε 

υποψήφιο για ακμή εικονοστοιχείο της δυαδικής εικόνας και για οποιαδήποτε ακτίνα 

rmin≤r≤rmax, υπολογίστηκαν οι συντεταγμένες (Xc, Yc) και τα αντίστοιχα στοιχεία της 

σειράς συσσωρευτών αυξήθηκαν κατά ένα. Τα στοιχεία της μήτρας συσσωρευτών που 

έχουν τελική τιμή μεγαλύτερη από ένα ορισμένο κατώφλι έδειξαν τους κύκλους που 

ήταν παρόντες στη δυαδική εικόνα. 

• Τα όρια των ακτινών (rmin=40 pixels, rmax=60 pixels) τέθηκαν μετά από πειραματική 

δοκιμή και βασίστηκαν στη γνώση ότι οι επιθυμητές ακτίνες κύκλων ποικίλλουν μεταξύ 

αυτών των τιμών κατά τη διάρκεια συστολής και διαστολής του αγγείου. Αξίζει να 

σημειωθεί πως λόγω της ισχυρής εξάρτησης του αποτελέσματος της κατάτμησης από 

τα όρια της ακτίνας, διαφορετικοί κύκλοι ανιχνεύονται για διαφορετικά όρια ακτινών. 

Επιπλέον, τα όρια αυτά μεταβάλλονται ανάλογα με το είδος της εικόνας και πρέπει να 

προσαρμόζονται στη μορφή των προς ανίχνευση κύκλων ώστε να εξασφαλίζεται η 

ορθότητα της εξόδου του αλγορίθμου, αλλά και η ταχύτητα εκτέλεσής του. 

• Το αποτέλεσμα του μετασχηματισμού Hough είναι μια εικόνα που περιέχει ένα πλήθος 

υποψηφίων κύκλων. Ωστόσο, το τελικό βήμα του αλγορίθμου φθάνει στο βέλτιστο 

κύκλο βασιζόμενο στο κριτήριο της διαφοράς φωτεινότητας μεταξύ των περιοχών γύρω 

από τους υποψηφίους κύκλους. Αναλυτικά, κατά την εκτέλεση του αλγορίθμου 

εμφανίζονται κύκλοι συνεχώς αυξανόμενης διαμέτρου. Κάθε φορά που ανιχνεύεται 

κύκλος που πληροί τις προδιαγραφές που τέθηκαν παραπάνω, παίρνει τη θέση του 

προηγούμενου. Ανάμεσα σε δύο κύκλους ίσης διαμέτρου επιλέγεται εκείνος που 

εμφανίζει εντονότερη διαφορά φωτεινότητας με τα γειτονικά εικονοστοιχεία εξωτερικά 
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της περιμέτρου του. Αυτό σημαίνει ότι ο τελικός κύκλος έχει πλησιάσει περισσότερο 

από όλους στο τοίχωμα του αυλού, όπου παρατηρείται η μεγαλύτερη διαφορά 

φωτεινότητας σε σχέση με τον αυλό. 

Η προηγούμενη διαδικασία εφαρμόστηκε αρχικά σε δύο εικόνες για κάθε ασθενή, 

μία που αντιστοιχούσε στη συστολή και η άλλη στη διαστολή. Αυτές οι εικόνες 

επιλέχθηκαν από μια ακολουθία βασισμένη στις κορυφές και τα βυθίσματα της 

κυματομορφής αρτηριακής μεταβολής της διαμέτρου που λήφθηκε από την ανάλυση 

κινήσεων των εικόνων Β-σάρωσης[8]. Στη συνέχεια έγιναν εκτελέσεις του αλγορίθμου και 

για ολόκληρη την ακολουθία και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στο τέταρτο κεφάλαιο. 

3.3 Εξεταζόμενοι και σχεδιασμός μελέτης  
Για τις ανάγκες της μελέτης, ερευνήθηκαν πέντε άτομα με φυσιολογικές (μη-

στενωτικές) καρωτιδικές αρτηρίες (ηλικίες: 25-32 έτη, μία γυναίκα) και ένα ασθενής με μια 

αθηροσκληρυντική πλάκα στο αρτηριακό τοίχωμα (γυναίκα ηλικίας 60 ετών). Για κάθε 

εξεταζόμενο, οι εικόνες Β-σάρωσης των εγκάρσιων τομών της καρωτίδας καταγράφηκαν 

με ένα ATL (Advanced Technology Laboratory) Ultramark 4 σαρωτή και έναν ηχοβολέα 

7.5MHz. Οι ρυθμίσεις του σαρωτή (δυναμικό εύρος, 60dB, 2D χάρτης γκρίζου, persistence, 

χαμηλή, υψηλός αριθμός εναλλαγής εικόνων) ήταν σταθερές για όλες τις μετρήσεις. Οι 

ακολουθίες εικόνων Β-σάρωσης καταγράφηκαν με ρυθμό 25Hz για 3 δευτερόλεπτα (2-3 

καρδιακοί κύκλοι) κατά τη διάρκεια της συγκράτησης της αναπνοής. Ο Μετασχηματισμός 

Hough εκτελέσθηκε στις ακολουθίες εικόνων Β-σάρωσης. Το σχήμα 1 παρουσιάζει ένα 

παράδειγμα εικόνας Β-σάρωσης μιας εγκάρσιας τομής μιας υγιούς καρωτίδας. 

Για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της μελέτης, χρησιμοποιήθηκαν μετρήσεις 

σε εικόνες Μ-σάρωσης των εγκάρσιων τομών της καρωτίδας στους ίδιους ασθενείς. Η 

εικόνα Μ-σάρωσης λήφθηκε στο τέλος των ακολουθιών Β-σάρωσης  
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Σχήμα 1 Παράδειγμα εικόνας Β-σάρωσης μιας εγκάρσιας τομής μιας υγιούς καρωτίδας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

4. Αποτελέσματα 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της εφαρμογής του 

Μετασχηματισμού Hough: 

1. στην εξαγωγή περιγραμμάτων σε εγκάρσιες εικόνες υπερήχων Β-σάρωσης και  

2. στον υπολογισμό της κυματομορφής μεταβολής της αρτηριακής διαμέτρου.  

Για το δεύτερο σκοπό γίνεται σύγκριση με αντίστοιχες μετρήσεις από εικόνες Β-σάρωσης 

με block matching και Μ-σάρωσης. 

4.1 Εξαγωγή περιγράμματος σε εγκάρσιες εικόνες 
υπερήχων Β-σάρωσης της καρωτίδας 

Η εφαρμογή της μεθόδου που αναπτύχθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο στις εικόνες 

δύο υγιών ατόμων κατά τη διάρκεια της συστολής και της διαστολής της καρωτίδας, έδωσε 

τα εξής αποτελέσματα: 
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Παράδειγμα 1: 

 
4.1.1 (α) Τέλος Συστολής σε υγιή εξεταζόμενο  

 
4.1.1 (β) Τέλος Διαστολής σε υγιή εξεταζόμενο 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ                                                                                                                  66 

 

Παράδειγμα 2: 

 
4.1.2. α) Τέλος Συστολής σε υγιή εξεταζόμενο 

 

 
4.1.2. (β) Τέλος Διαστολής σε υγιή εξεταζόμενο 
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Παράδειγμα 3: Για τον εξεταζόμενο με αθηροσκλήρυνση πήραμε τα παρακάτω 

αποτελέσματα: 

 
4.1.3 (α) Τέλος Συστολής σε εξεταζόμενο με αθηροσκλήρυνση 

 
(β) Τέλος Διαστολής σε εξεταζόμενο με αθηροσκλήρυνση 
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Συνολικά η μεταβολή της αρτηριακής διαμέτρου στην καρωτίδα του ασθενούς με 

αθηροσκλήρυνση, απεικονίζεται στο σχήμα 4.1.5: 

 
Σχήμα 4.1.5. Υπολογισμός αρτηριακής διαμέτρου με Μετασχηματισμό Hough σε ασθενή με αθηροσκλήρυνση 

 

Συνολικά οι τιμές της διαστολικής (Dd) και συστολικής (Ds) διαμέτρου, και της 

σχετικής μεταβολής της διαμέτρου (ΔD/Dd) για όλα τα άτομα που εξετάστηκαν, δίνονται 

στον παρακάτω πίνακα:  

Άτομο Dd Ds ΔD/Dd (%) 

1 0.56 0.63 13.1 

2 0.68 0.71 4.4 

3 0.66 0.76 10.7 

4 0.53 0.67 4 

5 0.64 0.68 20.4 

6 0.61 0.7 26 

Mean±std 0.61±0.06 0.69±0.04 13.3±7.8 

Πίνακας 4.1 Διαστολικές και συστολικές διάμετροι για κάθε άτομο όπως υπολογίστηκαν από την εφαρμογή του 

μετασχηματισμού Hough. 
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4.2 Υπολογισμός της κυματομορφής μεταβολής της 
αρτηριακής διαμέτρου 

Οι μετρήσεις της διακύμανσης στην αρτηριακή διάμετρο κατά τη διάρκεια του 

καρδιακού κύκλου, επίσης γνωστής ως κυματομορφής αρτηριακής μεταβολής της 

διαμέτρου, είναι πολύτιμες στη μελέτη της αρτηριακής παθοφυσιολογίας. Αυτές οι 

μετρήσεις παρέχουν πληροφορία για τις μηχανικές ιδιότητες του αρτηριακού τοιχώματος 

[1] και των αλλαγών στις μηχανικές ιδιότητες σε παθολογικές καταστάσεις, όπως η 

αρτηριοσκλήρωση, η υπέρταση, ο διαβήτης, και η καρδιακή ανεπάρκεια [2]. Επιπλέον, με 

το συνδυασμό των ταυτόχρονων μετρήσεων των αρτηριακών διαμέτρων και της πίεσης 

σφυγμού, μπορούν να υπολογιστούν δείκτες της αρτηριακής διατασιμότητας ή της 

ενδοτικότητας. Η αρτηριακή διατασιμότητα ποικίλλει με το φύλο και μειώνεται με την 

ηλικία. 

Οι αρτηριακές διαστολικές και συστολικές διάμετροι μπορούν να υπολογιστούν μη-

επεμβατικά χρησιμοποιώντας τη ρύθμιση φωτεινότητας (Β-σάρωσης) [1] ή απεικόνιση 

υπερήχου με ρύθμιση κίνησης (Μ-σάρωσης) [3]. Στην απεικόνιση Β-σάρωσης σε 

πραγματικό χρόνο, το πλάτος του ανακλώμενου κύματος αναπαράγεται από τη 

φωτεινότητά του στο όργανο ελέγχου [4]. Έντονα ανακλώμενες δομές αναπαράγονται ως 

φωτεινά σημεία, ενώ οι πιο αδύναμα ανακλώμενες από αυτές αναπαράγονται ως σκοτεινά 

σημεία. Στη Β-σάρωσης απεικόνιση, το αίμα ανακλάται πολύ λίγο και ο αυλός ενός 

αiμoφόρου αγγείου εμφανίζεται ως υποηχοϊκή ζώνη. Αυτό επιτρέπει τον αξιόπιστο 

προσδιορισμό του υπό έρευνα αγγείου. Η ανάλυση κίνησης των περιοχών στον αρτηριακό 

αυλό από τις ακολουθίες εικόνων Β-σάρωσης μπορεί να αποκαλύψει πολύτιμες 

πληροφορίες για τη διατασιμότητα του αρτηριακού τοιχώματος [6]. Η απεικόνιση Μ-

σάρωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη μελέτη της μετακίνησης διεπιφανειών για 

διαγνωστικούς σκοπούς. Η απεικόνιση Μ-σάρωσης περιλαμβάνει τις σειριακές μετρήσεις 

της θέσης (βάθους) μιας συγκεκριμένης δομής ηχούς, που λαμβάνεται από περιοδική 

εκπομπή παλμών σε μια ενιαία κατεύθυνση, δηλαδή κατά μήκος του άξονα του 

μετατροπέα. Μια απεικόνιση  Μ-σάρωσης αποτελείται από τα χρονικά ίχνη του βάθους των 

ανακλώμενων διεπιφανειών, π.χ. αρτηριακά τοιχώματα, μετά από μερικούς καρδιακούς 

κύκλους. Οι μέγιστες και ελάχιστες διαφορές μεταξύ των κυματομορφών αντικρινών 

τοιχωμάτων χρησιμοποιούνται ως εκτιμήσεις των συστολικών και διαστολικών διαμέτρων, 

αντίστοιχα. 
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Στη συνέχεια (σχήματα 4.2.1-4.2.6) θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα εφαρμογής 

του μετασχηματισμού Hough σε εξεταζόμενο με υγιή καρωτίδα, πάνω σε μια ακολουθία 

εικόνων που αντιστοιχούν σε έναν καρδιακό κύκλο, με βήμα 5 καρέ (frames): 

 

  
Σχήμα 4.2.1 Frame 5- Τέλος συστολής                            Σχήμα 4.2.2  Frame 11 

 

 

  
Σχήμα 4.2.3 Frame 18                                                     Σχήμα 4.2.4 Frame 25 

 

 

  
Σχήμα 4.2.5 Frame 28                                                Σχήμα 4.2.6 Frame 32 – Τέλος Διαστολής 

Οι εικόνες αυτές αντιστοιχούν σε διαμέτρους που απεικονίζονται στο παρακάτω 

γράφημα: 
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Σχήμα 4.2.7 Κυματομορφή μεταβολής αρτηριακής διαμέτρου σε υγιή εξεταζόμενο όπως υπολογίστηκε με χρήση 

Block matching, Στην κυματομορφή απεικονίζονται τα σημεία που αντιστοιχούν στις εικόνες της ακολουθίας. 

4.3 Σύγκριση της μεθόδου Hough με Block matching 
και M-Mode για τον υπολογισμό 
συστολικής/διαστολικής διαμέτρου 

Προκειμένου να ελέγξουμε τη δυνατότητα του Μετασχηματισμού Hough για 

κατάτμηση εικόνων υπερήχων Β-σάρωσης της καρωτίδας συγκρίναμε τα αποτελέσματα της 

εφαρμογής του Hough με μετρήσεις από τις τεχνικές Block Matching και Μ-σάρωσης. 

4.3.1 Υπολογισμός αρτηριακών διαμέτρων από εικόνες Β-

σάρωσης με τεχνικές Block-matching 

Για να υπολογιστούν οι αρτηριακές διάμετροι από ακολουθίες εικόνων Β-σάρωσης, 

αναλύθηκε η κίνηση επιλεγμένων περιοχών ενδιαφέροντος (ROIs) στο αρτηριακό τοίχωμα 

χρησιμοποιώντας block matching [6]. Ερευνήθηκαν δύο ορθογώνιες ROIs μεγέθους 

3.2x2.5 mm
2 

 για κάθε ακολουθία, μια που εντοπίζεται στο εμπρόσθιο τοίχωμα δηλ. κοντά 

στον ηχοβολέα, και μία στην αντίθετη πλευρά, στο οπίσθιο τοίχωμα. Το σχήμα 1a 

παρουσιάζει παραδείγματα ερευνημένων ROIs. Το block matching συνίσταται στην 

επιλογή μιας ROI στην πρώτη εικόνα της ακολουθίας και την ανίχνευση της θέσης του 

αυτόματα στις επόμενες εικόνες καθ’ όλη τη διάρκεια της ακολουθίας. Η ανίχνευση μιας 
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ROI σε κάθε εικόνα βασίστηκε στο ταίριασμα των εντάσεων των εικονοστοιχείων της 

επιλεγμένης ROI στην πρώτη εικόνα με εκείνα των διάφορων υποψηφίων ROIs μέσα σε 

κάθε εικόνα. Οι προκύπτουσες κυματομορφές που αντιπροσωπεύουν την κίνηση στην 

ακτινική κατεύθυνση χρησιμοποιήθηκαν για να υπολογιστεί η κυματομορφή αρτηριακής 

μεταβολής της διαμέτρου από μια απλή αφαίρεση. Οι διαστολικές (Dd) και οι συστολικές 

(Ds) διάμετροι των αγγείων αντιστοιχούσαν στις τιμές των βυθισμάτων και των κορυφών, 

αντίστοιχα, της κυματομορφής μεταβολής της αρτηριακής διαμέτρου. Το πλάτος (ΔD) της 

μετατόπισης υπολογίστηκε ως ο μέσος όρος της μεταξύ τους απόστασης. Η σχετική 

μεταβολή διαμέτρων (ΔD/ Dd) ομαλοποιήθηκε μέσω της διαστολικής διαμέτρου. 

Το σχήμα 2(β) παρουσιάζει ακτινικές μετατοπίσεις των ROIs του σχήματος 1(α). Το 

σχήμα 2(γ) παρουσιάζει τη διαφορά σε αυτές τις μετατοπίσεις, που αντιστοιχούν στην 

κυματομορφή αρτηριακής μεταβολής της διαμέτρου. Οι διαστολικές (Dd) και οι συστολικές 

(Ds) διάμετροι καθώς επίσης και το πλάτος της μετατόπισης (ΔD) υπολογίστηκαν από 

αυτήν την τελευταία κυματομορφή. 

4.3.2 Υπολογισμός των αρτηριακών διαμέτρων από 

Κυματομορφές Μ-σάρωσης 

Για τον υπολογισμό της αρτηριακής διαμέτρου, χρησιμοποιήθηκε επίσης μια 

κυματομορφή Μ-σάρωσης στην περιοχή όπου εκτελέσθηκε η ανάλυση κινήσεων. Για να 

έχουμε τις μετρήσεις Β-σάρωσης και Μ-σάρωσης περίπου στην ίδια θέση στην καρωτίδα, η 

εικόνα Β-σάρωσης συγκρίθηκε οπτικά με αυτήν που παρουσιάζει την περιοχή της 

κυματομορφής Μ-σάρωσης. Στον εξεταζόμενο με την πλάκα, η σάρωση Μ-σάρωσης 

εκτελέσθηκε κατά μήκος της γραμμής που περνά από το μέσον της πλάκας και, κατά 

συνέπεια, στην περίπτωση της Β-σάρωσης, η διάμετρος υπολογίστηκε στην ίδια θέση. 

Ο πίνακας 4.3 παρουσιάζει τις διαστολικές και συστολικές διαμέτρους καθώς 

επίσης και σχετικές μεταβολές της διαμέτρου που μετριούνται με τις τρεις τεχνικές. Όπως 

μπορούμε να δούμε, τα αποτελέσματα του μετασχηματισμού Hough ήταν πιο κοντά στις 

μετρήσεις που λήφθηκαν από την απεικόνιση Β-σάρωσης και την ανάλυση κίνησης. Οι 

μεγαλύτερες διαφορές μεταξύ των αποτελεσμάτων του μετασχηματισμού Hough και της 

Μ-σάρωσης εμφανίστηκαν για τον εξεταζόμενο ο οποίος είχε μια αθηροσκληρυντική 

πλάκα στο αρτηριακό τοίχωμα. 
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Subject 

BM M-mode HT BM M-mode HT BM M-mode HT 

1 0.72 0.56 0.56 0.77 0.64 0.63 6.9 14.3 13.1

2 0.7 0.54 0.68 0.78 0.63 0.71 11.4 16.7 4.4

3 0.79 0.45 0.66 0.71 0.54 0.76 11.3 20 10.7

4 0.68 0.56 0.53 0.75 0.68 0.67 10.3 21.4 4

5 0.61 0.58 0.64 0.7 0.67 0.68 14.8 15.5 20.4

6 0.54 0.47 0.61 0.59 0.54 0.7 9.3 14.9 26
Mean±   

std 
0.67±
0.09 0.53±0.05 0.61±0.06 0.75±0.07 0.62±0.06 0.69±0.04 10.66±2.6 17.1±2.9 13.3±7.8 

Dd (cm)  Ds (cm) ΔD/Dd, %

 

Πίνακας 4.3 Διαστολικές (Dd) και συστολικές (Ds) διάμετροι και σχετικές μεταβολές διαμέτρου (ΔD/ Dd), όπως 

υπολογίστηκαν με χρήση Block matching (BM), Μ-σάρωσης και Μετασχηματισμού Hough (HT). 

 
     1.(α) 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ                                                                                                                  74 

 
     1.(β) 
Σχήμα 1: Παράδειγμα (α) μιας εικόνας υπερήχου Β-σάρωσης μιας υγιούς καρωτίδας σε εγκάρσια τομή, και (β) 

της αντίστοιχης εικόνας Μ-σάρωσης. Τα τετράγωνα δείχνουν τις επιλεγμένες περιοχές ενδιαφέροντος στο πρόσθιο και το 

οπίσθιο αρτηριακό τοίχωμα. 

 

 
 2.(α) 
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 2.(β) 

Σχήμα 2. Ακτινικές μετατοπίσεις μιας περιοχής ενδιαφέροντος (α) στο εμπρόσθιο τοίχωμα και (β) στο οπίσθιο 

τοίχωμα. 

 
 (γ) 

Σχήμα 2. Η κυματομορφή στο (γ) προέκυψε ως η διαφορά μεταξύ (α) και (β). Οι συστολικές και διαστολικές 

διάμετροι υπολογίστηκαν από (γ) την κυματομορφή μεταβολής της αρτηριακής διαμέτρου. 
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4.3.3 Υπολογισμός αρτηριακής διαμέτρου με χρήση 

μετασχηματισμού Hough 

Για την ακολουθία που παρουσιάστηκε στην προηγούμενη ενότητα μετά από 

εφαρμογή του Hough, προκύπτει το ακόλουθο διάγραμμα (σχήμα 3) μεταβολής της 

αρτηριακής διαμέτρου: 
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Σχήμα 3. Υπολογισμός αρτηριακής διαμέτρου με Μετασχηματισμό Hough και μέθοδο Block-matching 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

5. Συμπεράσματα 

Από την εφαρμογή του μετασχηματισμού Hough εικόνες υπερήχων της Β-σάρωσης 

εγκάρσιων τομών της καρωτίδας συνάγεται ότι είναι δυνατή η αυτόματη τμηματοποίηση 

του αυλού υγιών αρτηριακών τοιχωμάτων, υποθέτοντας ότι έχει κυκλική μορφή. Επιπλέον 

ο μετασχηματισμός Hough μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση της μεταβολής της 

αρτηριακής διαμέτρου κατά τη διάρκεια του καρδιακού κύκλου. 

Αναφορικά με τη σύγκριση του μετασχηματισμού Hough με την τεχνική Block 

matching, παρατηρήθηκε ότι οι τιμές που προκύπτουν από τον Hough είναι, στις 

περισσότερες περιπτώσεις, μικρότερες από τις αντίστοιχες της Block matching. Αυτό 

οφείλεται στο γεγονός ότι η επιλογή των περιοχών ενδιαφέροντος στην Block matching 

γίνεται πάνω στο τοίχωμα και είναι δύσκολο να επιλεγούν οριακά πάνω στο περίγραμμα 

της καρωτίδας. Αντίθετα ο μετασχηματισμός Hough υπολογίζει κύκλους που βρίσκονται 

εσωτερικά του περιγράμματος της καρωτίδας. 

5.1 Προβλήματα και τρόποι που αντιμετωπίστηκαν 
Ένα κύριο εμπόδιο στην ανάπτυξη του αλγορίθμου κατάτμησης με χρήση του 

Μετασχηματισμού Hough ήταν η παρουσία θορύβου υψηλού επιπέδου στις εικόνων 

καρωτίδας από υπερήχους Β-σάρωσης. Σε πολλές από τις εικόνες, η μορφή του αυλού 

εμφάνιζε μορφή σημαντικά διαφορετική από τις εικόνες της ίδιας ακολουθίας, λόγω της 

αλληλεπίδρασης των αντηχήσεων διαφορετικών μικρών δομών στην επιφάνεια της πλάκας. 

Έτσι ενώ η εύρεση της θέσης του αυλού γινόταν σωστά, η σχεδίαση του περιγράμματος 

του αυλού εμφάνιζε πολλές ατέλειες.  

Μία από αυτές ήταν η εμφάνιση κενών στην νοητή περιφέρεια του αυλού. Σε 

κάποιες περιοχές το υπερηχογράφημα εμφανιζόταν θολό και με δυσκολία μπορούσε το 

ανθρώπινο μάτι να εντοπίσει το αρτηριακό τοίχωμα. Σε κάποιες εικόνες, το τοίχωμα 

εμφανίζονταν ευθύγραμμο και δεν ήταν δυνατό να περιγραφεί με κύκλο. Για να 

αντιμετωπιστεί αυτή η ανωμαλία, έγιναν πολλές τροποποιήσεις μέχρι να αποκτήσει ο 

αλγόριθμος ενιαίες παραμέτρους εκτέλεσης για όλες τις εικόνες. 

Συγκεκριμένα, η συνέχεια βασίστηκε στον υπολογισμό της απόστασης μεταξύ 

ασύνδετων εικονοστοιχείων που αναγνωρίζονται κατά τη διάρκεια της σάρωσης της 

ομάδας των εικονοστοιχείων που ανήκουν σε μια δεδομένη περιοχή. Τα κενά σε 
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οποιοδήποτε σημείο του κύκλου που δεν υπερέβαιναν ένα κατώφλι τιμών μεταξύ του 

αρχικού σημείου διακοπής της καμπύλης και του κοντινότερου γειτονικού του, 

σχεδιάστηκαν αυτόματα στο τέλος της ανίχνευσης. Αν υπερέβαιναν αυτό το κατώφλι, 

θεωρούνταν πραγματικά και έμεναν ως είχαν ή έπαιρναν τη μορφή της πλησιέστερης 

καμπύλης. Για παράδειγμα, στην περίπτωση του ασθενούς με αθηρωμάτωση, σε κάποιες 

εικόνες μία πλευρά του τοιχώματος ήταν ευθύγραμμη και έτσι σχεδιάστηκε. Ο υπόλοιπος 

αυλός περιγράφηκε από το τόξο της περιφέρειας που ένωνε τα σημεία αρχής και τέλους του 

ευθύγραμμου τμήματος που αντιστοιχούσε στο κάθετο τμήμα του αυλού.  

Άλλο πρόβλημα που αντιμετωπίστηκε ήταν η παρουσία πολλών κυκλικών μορφών 

στις εγκάρσιες εικόνες. Η εφαρμογή του μετασχηματισμού Hough με συσσώρευση κύκλων 

στην αρχική εικόνα, εμφάνισε από 20-60 κύκλους, ανάλογα με το εύρος επιτρεπτών τιμών 

διαμέτρου. Για την επιλογή του πιο κατάλληλου εφαρμόστηκε περιορισμός τόσο στην τιμή 

της διαμέτρου ώστε να φιλτραριστούν κύκλοι που ήταν αδύνατο να αποτελούν το 

περίγραμμα του καρωτιδικού αυλού, όσο και κριτήριο επιλογής με βάση τη φωτεινότητα 

των γειτονικών περιοχών, όπως περιγράφεται στο τελευταίο βήμα της μεθοδολογίας. 

5.2 Η περίπτωση του ασθενούς με αθηρωματική πλάκα 
Στην περίπτωση ασθενών με στένωση της καρωτίδας, ο αυλός δε μπορεί πλέον να 

θεωρηθεί κυκλικός λόγω της παρουσίας αθηρωμάτωσης που είναι πιο ηχογενής από το 

αίμα. Σε αυτήν την περίπτωση, ο κύκλος που ανιχνεύεται από την εφαρμογή του 

μετασχηματισμού Hough μπορεί να μην αντιπροσωπεύει το όριο του αυλού. Έτσι, η 

ανίχνευση κύκλων δε μπορεί να δώσει αξιόπιστα αποτελέσματα στα τοιχώματα 

αρτηριοσκληρωτικών αγγείων και η χρήση μιας ελλειπτικής μορφής εμφανίζεται ως πιο 

κατάλληλη.  

Η εφαρμογή του μετασχηματισμού Hough σε εικόνες καρωτίδας με αθηρωμάτωση 

δεν εμφάνισε ικανοποιητικά αποτελέσματα. Έτσι, παρόλο που το περίγραμμα του αυλού 

σχεδιάστηκε σε αρκετές από τις εικόνες με αρκετή ακρίβεια, σε κάποιες άλλες, η ηχογένεια 

της αθηρωματικής πλάκας που έχει τιμές μεταξύ της ηχογένειας του αίματος και αυτής του 

τοιχώματος, προκάλεσε σύγχυση ως προς τα ακριβή όρια του αυλού. Πιο αναλυτικά, οι 

κύκλοι που ανιχνεύθηκαν στις εικόνες καρέ-καρέ, έδειξαν άλλοτε πως η πλάκα αποτελεί 

μέρος του τοιχώματος και άλλοτε πως εμπεριέχεται σε αυτούς. 
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5.3 Μελλοντικές Προοπτικές 
Η επέκταση του μετασχηματισμού Hough για τις ελλειπτικές μορφές [1] μπορεί να 

επιτρέψει ανάλογες εκτιμήσεις για ασθενείς με αθηρωματική πλάκα.  

Μια εναλλακτική αντιμετώπιση του προβλήματος είναι να χρησιμοποιηθούν 

ενεργές καμπύλες για τον προσδιορισμό του περιγράμματος της αθηρωματικής πλάκας, 

συμπληρωματικά στην ανίχνευση κύκλων. Εκτός από τη μέθοδο των ενεργών 

περιγραμμάτων εφαρμόζεται με επιτυχία και η μέθοδος των Snakes[3], καθώς και το 

μοντέλο balloon (γέμισμα με μπαλόνια) [4]. Οι μέθοδοι αυτές προσφέρουν μεγαλύτερη 

ακρίβεια στην τμηματοποίηση περιοχών με χαμηλή ηχογένεια. 

Αποτελέσματα της μεθόδου των Snakes σε υπερηχογραφήματα που απεικονίζουν 

κύστη σε στήθος φαίνονται παρακάτω: 

 
Σχήμα 5.1 Αρχικοποίηση μεθόδου Snakes για την εικόνα της κύστης στο στήθος 

 
Σχήμα 5.2 Αποτέλεσμα της τμηματοποίησης με Snakes 
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