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Περίληψη 
 

 Σκοπός της διπλωματικής είναι η μελέτη μεθόδων εξαγωγής του πεδίου 

κίνησης από εικόνες spin – tagging MRI. Στο πλαίσιο της εργασίας αναπτύσσονται 

υπολογιστικές τεχνικές εκτίμησης της κίνησης που βασίζονται στη μέθοδο οπτικής 

ροής. Οι συγκεκριμένες τεχνικές χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση της κίνησης από 

συνθετικές αλλά και πραγματικές εικόνες spin – tagging MRI. Η ακρίβεια εκτίμησης 

κίνησης των τεχνικών μελετάται τόσο με σύγκριση των εκτιμώμενων τιμών με τις 

πραγματικές τιμές ταχύτητας όσο και χρησιμοποιώντας το θεώρημα διατήρησης της 

μάζας. 

 Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια γενική εισαγωγή στην απεικόνιση 

μαγνητικού συντονισμού και στη μέθοδο spin – tagging MRI. Ειδικότερα 

αναφέρονται κάποια πεδία εφαρμογής της MRI στην ιατρική σήμερα, ο τρόπος 

σχηματισμού της SPAMM (spatial modulation of magnetization) ακολουθίας και ο 

τρόπος απεικόνισης των tagged εικόνων.  

 Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρονται διάφορες μέθοδοι εξαγωγής κίνησης από 

spin – tagging MRI. Στο τέλος περιγράφεται πως αυτή η κίνηση που προσδιορίστηκε 

στο δισδιάστατο χώρο μπορεί να μεταφερθεί στον τρισδιάστατο. Το τρίτο κεφάλαιο 

ασχολείται αποκλειστικά με τη μέθοδο της οπτικής ροής και τις διάφορες τεχνικές 

που υπάρχουν στη βιβλιογραφία. Στη συνέχεια αναλύονται οι μέθοδοι που 

υλοποιήθηκαν.  

 Στο τέταρτο περιγράφονται τα δεδομένα και έπειτα παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα των μεθόδων και γίνεται μια σύγκριση μεταξύ τους. Τέλος στο πέμπτο 

εξάγονται κάποια συμπεράσματα από την όλη μελέτη που έγινε και προτείνονται 

κατευθύνσεις για μελλοντική έρευνα είτε συμπληρωματική στα αποτελέσματα αυτής 

της έρευνας είτε σε κάποιο άλλη μέθοδο εξαγωγής κίνησης. 

 

Λέξεις Κλειδιά: Spin – tagging MRI, ανάλυση κίνησης, οπτική ροή, SPAMM  
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Abstract 
 

 The aim of this thesis is the study of the methods for extracting motion field 

from spin – tagging MRI images. Motion analysis can be performed through tracking 

the deformation of the grid, which is created by the longitudinal component of the 

spin polarization on each picture of the sequence. Particularly we deal with the optical 

flow methods. We have developed different approaches of the optical flow method 

and tested them on synthetic and real data. In order to assess the methods’ ability to 

export the motion field (i) we compare the real velocity of synthetic data with the 

estimated value and (ii) we check the satisfaction of the mass conservation theorem.  

 In the first chapter we refer to magnetic resonance imaging and to the spin – 

tagging MRI method. More specifically we present some MRI applications used in 

our days and the way SPAMM (spatial modulation of magnetization) sequence is 

produced. The second chapter is a review of various methods for extracting the 

motion from spin – tagging MRI. At the end of this chapter we refer to the 3D motion 

estimation. In the third chapter we focus on the optical flow method for motion 

estimation and we describe the different methods appearing in literature. Then, we 

present the gradient – based optical flow methods that have been implemented and 

comparatively assessed in this thesis. In the fourth chapter we describe the data, 

synthetic and real, that are used to assess the performance of the implemented optical 

flow methods. The methods are comparatively evaluated by mean of the average 

mean error, the average max error and the mass conservation law. At the end of the 

thesis some future research directions are presented.  

 In summary the optical flow method has been proved able to extract the 

motion field from spin – tagged MR data. 

 

Key words: Spin – tagging MRI, motion analysis, optical flow, SPAMM 
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Κεφάλαιο 1 

Εισαγωγή Equation Section 1 

1.1 Η μαγνητική τομογραφία στην Ιατρική 

1.1.1 Γενικά 

 Η απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού (Magnetic resonance imaging – MRI) 

είναι μια ιατρική τεχνική απεικόνισης που χρησιμοποιείται κυρίως στην ακτινολογία 

για την οπτικοποίηση της δομής και της λειτουργίας του σώματος. Παρέχει 

λεπτομερείς εικόνες του σώματος σε οποιοδήποτε επίπεδο. Η μαγνητική τομογραφία 

προσφέρει πολύ μεγαλύτερη αντίθεση μεταξύ των διαφορετικών μαλακών ιστών του 

σώματος απ’ ότι κάνει η υπολογιστική τομογραφία (computed tomography – CT), 

γεγονός που την καθιστά ιδιαίτερα χρήσιμη για νευρολογικές (εγκεφάλου), 

μυοσκελετικές, καρδιαγγειακές, και ογκολογικές (καρκίνους) απεικονίσεις. Σε 

αντίθεση με την υπολογιστική τομογραφία δεν χρησιμοποιεί ιονίζουσα ακτινοβολία, 

αλλά χρησιμοποιούνται μαγνητικά πεδία και πεδία ραδιοσυχνότητας. Τα πεδία 

ραδιοσυχνότητας χρησιμοποιούνται συστηματικά για να μεταβάλλουν την 

ευθυγράμμιση της παρούσας μαγνήτισης, προκαλώντας τους πυρήνες υδρογόνου να 

παράγουν ένα περιστρεφόμενο μαγνητικό πεδίο που ανιχνεύετε από το δέκτη. Αυτό 

το σήμα μπορεί να μεταβληθεί από συμπληρωματικά μαγνητικά πεδία για να 

παραχθούν επαρκείς πληροφορίες για να ανακατασκευαστεί μια εικόνα του σώματος.  

 

1.1.2 Περιγραφή τα μαγνητικής τομογραφίας 

 Η απεικόνιση μαγνητικής τομογραφίας (Magnetic Resonance Imaging – MRI) 

βασίζεται στο φαινόμενο του πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού (Nuclear Magnetic 

Resonance - NMR) και στην απορρόφηση και εκπομπή ενέργειας στη περιοχή των 

ραδιοσυχνοτήτων (RF) του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος [1, 2, 3].  

 Η απεικόνιση με την τεχνική του NMR βασίζεται στην επιλεκτική διέγερση 

των μαγνητικών διπόλων του πυρήνα των ατόμων που απαρτίζουν το εξεταζόμενο 

βιολογικό υλικό. Οι πυρήνες που διεγείρονται επανεκπέμπουν ένα σήμα 

ραδιοσυχνοτήτων, το οποίο καταγράφεται με τη βοήθεια ενός δέκτη. Η 

επιλεκτικότητα στη διέγερση επιτυγχάνεται με τη χρήση στατικών μαγνητικών 
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πεδίων, των οποίων η ένταση και η φορά μεταβάλλεται εξωτερικά. Η διέγερση των 

πυρήνων γίνεται μ’ έναν πομπό ραδιοσυχνοτήτων. Ανάλογα με την πυκνότητα των 

πυρήνων προκύπτει αυξομείωση στην ένταση των σημάτων που λαμβάνονται από τον 

δέκτη. Με τη σάρωση της περιοχής συντονισμού στον τρισδιάστατο χώρο και την 

καταγραφή της έντασης του λαμβανόμενου σήματος έχουμε την απεικόνιση της 

πυκνότητας των πυρήνων ή ακόμα και άλλων παραμέτρων που σχετίζονται με τη 

διέγερση των πυρήνων. Επειδή τα πρωτόνια είναι αυτά που έχουν φορτίο η ανάλυση 

στη συνέχεια θα γίνει για τα πρωτόνια.  

 Τα πρωτόνια όταν τοποθετηθούν σε ένα μαγνητικό πεδίο 0B  θα 

ευθυγραμμιστούν με τις μαγνητικές διπολικές ροπές τους, pm , είτε παράλληλες είτε 

αντιπαράλληλες στο πεδίο. Ένα πρωτόνιο από αυτά μπορεί να απορροφήσει ένα 

φωτόνιο γωνιακής συχνότητας 0ω . Η συχνότητα Larmor 0ω  εξαρτάται από το 

γυρομαγνητικό λόγο γ του δεδομένου σωματιδίου και από την ένταση του μαγνητικού 

πεδίου 0B . Η εξάρτηση αυτή φαίνεται από την εξίσωση Larmor: 

 0 0= ⋅γω B  

Για τα πρωτόνια του υδρογόνου ισχύει 2 42.58=γ π MHz T . 

 Επιπλέον στον πυρηνικό μαγνητικό συντονισμό το εκπεμπόμενο σήμα 

κωδικοποιείται χωρικά από χωρικά μεταβλητά πεδία που δημιουργούνται από πηνία 

κλίσης. Συνεπώς διαφορετικές συνιστώσες συχνότητας του ανιχνεύσιμου σήματος 

αντιστοιχούν σε διαφορετικές τοποθεσίες του σήματος πηγής και μπορούμε να 

λάβουμε χωρικές εικόνες πραγματοποιώντας μετασχηματισμό Fourier. Ο πρότυπος 

χώρος του σήματος στο πεδίο των συχνοτήτων ονομάζεται k-space. Στην πράξη, μόνο 

μια λεπτή τομή του αντικειμένου απεικονίζεται και διεγείρεται κάθε φορά με τη 

χρήση ενός πηνίου επιλογής τομής, παρουσία ενός επιλεκτικού ως προς τη συχνότητα 

RF παλμού. Μια ογκομετρική εικόνα προκύπτει από το συνδυασμό των εικόνων των 

τομών.  

 Σε ένα δείγμα που περιλαμβάνει πολλούς πυρήνες, η καθαρή μαγνητική ροπή 

M προκύπτει από το διανυσματικό άθροισμα όλων των πυρηνικών μαγνητικών 

ροπών και ευθυγραμμίζεται με το 0B , όπως φαίνεται και στο σχήμα 1.1. Για να 

προκύψει μετρήσιμο σήμα, η M θα πρέπει να εκτραπεί από την κατεύθυνση z στο xy 

επίπεδο. Αυτό επιτυγχάνεται με την εφαρμογή εναλλασσόμενου μαγνητικού πεδίου 
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1B  με κατεύθυνση στο xy επίπεδο και συχνότητα Larmor 0ω . Η γωνία εκτροπής α 

εξαρτάται από την ενέργεια του εφαρμοζόμενου παλμού και δίνεται από τη σχέση: 

 ( )1
0

= ∫
τ

α γ B t dt  

Ένας παλμός RF 90º εκτρέπει τη M κατά 90º στο xy επίπεδο, ενώ κατά την 

επιστροφή της στην αρχική κατάσταση προκύπτει το σήμα εξασθένησης ελεύθερης 

επαγωγής (Free Induction Decay, FID). 

 Μετά την διέγερση του διανύσματος των spin από μία γωνία εκτροπής, αυτό 

ηρεμεί πίσω στην κατάσταση ισορροπίας με δύο ανεξάρτητες μεθόδους. Η πρώτη, 

που ονομάζεται 1T  χαλάρωση, επιστρέφει την z - συνιστώσα του διανύσματος 

μαγνήτισης σε θερμική ισορροπία, σύμφωνα με τη σχέση: 

 ( ) ( )1 1
0 01 cos− −= − +t T t T

zM t M e M αe  

όπου η χρονική σταθερά 1T  είναι ο χρόνος διαμήκους χαλάρωσης (longitudinal 

relaxation time) του δείγματος. Η διαμήκης χαλάρωση προκαλείται από ένα 

κυμαινόμενο μαγνητικό πεδίο και από την ανταλλαγή ενέργειας μεταξύ spins και 

πλέγματος. Η δεύτερη διαδικασία, που ονομάζεται 2T  χαλάρωση, και επιστρέφει την 

εγκάρσια μαγνήτιση xyM  σε μηδενική τιμή, δηλαδή σε κατάσταση ισορροπίας 

απουσία ανομοιογενειών μαγνητικού πεδίου βάσει της σχέσης: 

 ( ) 2
0 sin −= t T

xy t M αeM  

όπου 2T  ο χρόνος εγκάρσιας χαλάρωσης που είναι χαρακτηριστικός του δείγματος 

και γενικά είναι πολύ μικρότερος από το χρόνο διαμήκους χαλάρωσης. Η εγκάρσια 

χαλάρωση προκαλείται από τη διαμήκη χαλάρωση και από αλληλεπιδράσεις μεταξύ 

των spins που οδηγούν σε γωνιακή μετατόπιση των φάσεων των spin στο πληθυσμό 

των πρωτονίων. Ο χρόνος χαλάρωσης *
2T  περιλαμβάνει την επίδραση των 

ανομοιογενειών του μαγνητικού πεδίου στο χρόνο εγκάρσιας χαλάρωσης. Με 

διακυμάνσεις της συχνότητας του RF παλμού που εφαρμόζεται και συλλέγεται 

μπορούν να ληφθούν διαφορετικοί τύποι εικόνων όπως οι 1T , 2T , και *
2T  

σταθμισμένες. Η χρησιμότητα του NMR σε κλινικό επίπεδο βασίζεται στο γεγονός 

ότι οι χρόνοι χαλάρωσης εξαρτώνται από τον τύπο του ιστού. Για παράδειγμα μια 2T  

σταθμισμένη εικόνα απεικονίζει το λίπος, το νερό και τους ιστούς που περιέχουν 
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υγρά φωτεινότερους, έτσι μια 2T  σταθμισμένη εικόνα είναι χρήσιμη στη παθολογία 

αφού μπορεί να τονίσει μια περιοχή με οίδημα.  

 

 
Σχήμα 1.1: Μετάπτωση των διανυσμάτων spin στη MR απεικόνιση 

(a) Το διάνυσμα [ ]0 00,0,= TMM  αναπαριστά το άθροισμα όλων των διανυσμάτων spin τις 
συγκεκριμένης περιοχής του δείγματος. (b) Ο RF παλμός (rf pulse) διεγείρει το δείγμα και 
απομακρύνει τα διανύσματα των spin από την κατάσταση ισορροπίας. (c) Τα διανύσματα των 
spin περιστρέφονται γύρω από το στατικό πεδίο με συχνότητα 0ω . 
 

 

 
Σχήμα 1.2: Block διάγραμμα ενός μαγνητικού τομογράφου 
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1.1.3 Πλεονεκτήματα – Μειονεκτήματα της μαγνητικής 
τομογραφίας 

 Το γεγονός ότι τα συστήματα MRI δεν χρησιμοποιούν ιονίζουσα ακτινοβολία 

προσφέρουν άνεση στους περισσότερους ασθενείς και τα υλικά αντίθεσης που 

χρησιμοποιούνται στις μαγνητικές τομογραφίες δεν έχουν σοβαρές παρενέργειες. Ένα 

άλλο σημαντικό πλεονέκτημα της μαγνητικής τομογραφίας είναι η δυνατότητά της να 

απεικονίζει οποιαδήποτε επίπεδο. Αντίθετα ο αξονικός τομογράφος περιορίζεται σε 

ένα επίπεδο, το αξονικό. Ο μαγνητικός τομογράφος μπορεί να απεικονίσει εγκάρσιες 

(axial), οβελιαίες (sagittal) και στεφανιαίες (coronal) τομές, που φαίνονται στο σχήμα 

1.3, ή οποιοδήποτε άλλη ενδιάμεσα σε αυτές, χωρίς ο ασθενής να χρειάζεται να 

μετακινηθεί. Αυτό μπορεί να το πετύχει με τη βοήθεια των τριών πηνίων κλίσης, που 

αναφέραμε πριν. Επίσης παρέχει υψηλή αντίθεση στην απεικόνιση των μαλακών 

ιστών, όπως και υψηλή χωρική ανάλυση. Τέλος δίνει την δυνατότητα να αποκτηθούν 

λειτουργικές πληροφορίες, όπως η ροή, η κίνηση, η διάχυση, οι ενεργές περιοχές του 

εγκεφάλου αλλά και μεταβολικές πληροφορίες. Αυτές οι πληροφορίες αποτελούν και 

την βάση των βασικών εφαρμογών του μαγνητικού τομογράφου, που θα αναλύσουμε 

στη συνέχεια. 

 Αν και η μαγνητική τομογραφία είναι ιδανική για τη διάγνωση και την 

αξιολόγηση πολλών παθήσεων έχει και κάποια αρνητικά. Αυτά που αναφέρουμε είναι 

τα πιο χαρακτηριστικά. Πολλοί άνθρωποι είναι επικίνδυνο να μπουν στον μαγνητικό 

τομογράφο είτε γιατί έχουν βηματοδότη είτε γιατί δεν χωράν είτε γιατί έχουν 

ορθοπεδικό υλικό (όπως βίδες, πλάκες ή τεχνητές ενώσεις) στη περιοχή της εξέτασης. 

Το ορθοπεδικό υλικό μπορεί να προκαλέσει και αλλοιώσεις στο ομοιόμορφο κύριο 

μαγνητικό πεδίο, με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται παραμορφώσεις στις εικόνες. 

Επίσης επειδή ο χώρος είναι ιδιαίτερα περιορισμένος, οι άνθρωποι που είναι 

κλειστοφοβικοί έχουν σοβαρό πρόβλημα. Ένα ακόμα μειονέκτημα είναι ο θόρυβος 

που παράγεται κατά την εξέταση, ώστε οι ασθενείς να χρειάζεται να φορούν 

ωτοασπίδες ή να ακούν μουσική, για να αντισταθμιστεί ο θόρυβος. Ο θόρυβος 

οφείλεται στο αυξανόμενο ηλεκτρικό ρεύμα στα καλώδια των πηνίων κλίσης που 

αντιτίθενται στο κύριο μαγνητικό πεδίο. Ένα άλλο μειονέκτημα είναι ότι δεν 

απεικονίζει τα οστά ως συμπαγή δομή. Δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως και το κόστος 

αυτών των μηχανημάτων. Βέβαια τα σχεδόν απεριόριστα οφέλη της μαγνητικής 
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τομογραφίας για τους περισσότερους ασθενείς ξεπερνούν τα λίγα μειονεκτήματα, που 

παρουσιάζει.  

 Η κίνηση των spin των πυρήνων επηρεάζει το MRI σήμα με δύο τρόπους: 

Αφενός, η κίνηση τροποποιεί το πλάτος του σήματος και έτσι και τη φωτεινότητα π.χ. 

αγγεία με αίμα που κινείται. Από την άλλη, η κίνηση κατά μήκος του μαγνητικού 

πεδίου κλίσης μεταβάλει τη φάση του σήματος μαγνητικής τομογραφίας. Συχνά οι 

δύο επιδράσεις προκαλούν ανεπιθύμητες αλλοιώσεις στις εικόνες, που μπορούν όμως 

να χρησιμοποιηθούν για την εκτίμηση της κίνησης των δομών ή των οργάνων στο 

ανθρώπινο σώμα. Αυτές οι δύο επιδράσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 

μέτρηση της κίνησης της καρδιάς και της ροή του αίματος εντός των αγγείων, όπως η 

MR αγγειογραφία. Επειδή οι δύο επιδράσεις τροποποιούν είτε το πλάτος είτε τη φάση 

του σήματος οι διαδικασίες που κάνουν χρήση αυτών των επιδράσεων ονομάζονται 

μέθοδοι αντίθεσης πλάτους (amplitude contrast procedures) και μέθοδοι αντίθεσης 

φάσης (phase contrast procedures) αντίστοιχα και αποτελούν δύο βασικές τεχνικές 

μέτρησης ταχύτητας στη μαγνητική τομογραφία. Οι μέθοδοι αντίθεσης πλάτους 

ονομάζονται και spin-tagging μέθοδοι που αποτελούν και το θέμα της διπλωματικής. 

Οι μέθοδοι spin-tagging χρησιμοποιούν tagging (σήμανση) και εντοπισμό ενός 

υλικού όγκου του υγρού. Αυτό επιτρέπει μια προσέγγιση χρόνου κίνησης (time-of-

flight approach) για την εκτίμηση της τοπικής ταχύτητας. Ενώ η spin-tagging 

χρησιμοποιεί τις μετατοπίσεις των tag για να εξάγει το πεδίο κίνησης, η μέθοδος 

αντίθεσης φάσης παρέχει απ’ ευθείας δεδομένα ταχύτητας για κάθε pixel της εικόνας. 

 

1.1.4 Εφαρμογές 

 Στην κλινική πρακτική, η μαγνητική τομογραφία χρησιμοποιείται για να 

διακρίνει τους παθολογικούς ιστούς (όπως έναν εγκεφαλικό όγκο) από τους 

φυσιολογικούς ιστούς. Ένα πλεονέκτημα της μαγνητικής τομογραφίας είναι ότι είναι 

ακίνδυνη για τον ασθενή. Χρησιμοποιεί ισχυρά μαγνητικά πεδία και μη ιονίζουσες 

ακτινοβολίες στο φάσμα των ραδιοσυχνοτήτων, σε σύγκριση με την υπολογιστική 

τομογραφία (ΥΤ) ή τις παραδοσιακές ακτίνες – Χ που συνεπάγονται δόσεις 

ιονίζουσας ακτινοβολίας, οι οποίες μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο κακοήθειας, 

ειδικά σε ένα έμβρυο [1].  
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Σχήμα 1.3: Εγκάρσια (axial), οβελιαία (sagittal) και στεφανιαία (coronal) τομή. 
 

 Ενώ η ΥΤ παρέχει καλή χωρική διακριτική ανάλυση (η ικανότητα να 

διακρίνει δύο δομές που βρίσκονται σε μια αυθαίρετα μικρή απόσταση η μία από την 

άλλη ως ξεχωριστές), η μαγνητική τομογραφία παρέχει συγκρίσιμη ανάλυση με πολύ 

καλύτερη ανάλυση αντίθεσης (η ικανότητα να διακρίνει τις διαφορές ανάμεσα σε δύο 

αυθαίρετα παρόμοιους αλλά όχι ταυτόσημους ιστούς). Η ικανότητα αυτή στηρίζεται 

στις πολλές διαφορετικές ακολουθίες παλμών που μπορούν να εφαρμοστούν από 

τους καινούργιους μαγνητικούς τομογράφους, όπου η κάθε μία είναι 

βελτιστοποιημένη για να παράγει καλή αντίθεση εικόνας ανάλογα με τον ιστό 

(χημικό στοιχείο) που χρειάζεται να απεικονιστεί.  

 

Ειδικές MRI απεικονίσεις 

MRI διάχυσης (Diffusion MRI)  

 Η diffusion MRI μετρά τη διάχυση των μορίων του νερού μέσα στους ιστούς. 

Σε ένα ισοτροπικό μέσο (π.χ. σε ένα ποτήρι με νερό) τα μόρια του νερού κινούνται 

τυχαία σύμφωνα με τον νόμο κίνησης του Brown. Στους βιολογικούς ιστούς όμως, η 

διάχυση μπορεί να είναι ανισοτροπική. Για παράδειγμα ένα μόριο μέσα στο άξονα 

ενός νευρώνα έχει μικρή πιθανότητα να διασχίσει την μεμβράνη της μυελίνης. Έτσι 

τα μόρια θα κινούνται κυρίως κατά μήκος του άξονα της νευρικής ίνας. Οι σύγχρονες 

εξελίξεις της απεικόνισης της διάχυσης επιτρέπει η μέτρηση της διάχυσης σε 

πολλαπλές κατευθύνσεις και ο υπολογισμός της ανισοτροπίας για κάθε voxel, έτσι οι 

ερευνητές μπορούν να παράγουν χάρτες της κατεύθυνσης των ινών και να εξετάζουν 

τη διασύνδεση των διάφορων μερών του εγκεφάλου ή να εξετάζουν περιοχές του 

εγκεφάλου για διάφορες ασθένειες όπως η σκλήρυνση. 
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Αγγειογραφία μαγνητικού συντονισμού (Magnetic Resonance Angiography – 

MRA) 

 Η μαγνητική τομογραφία αγγειογραφίας χρησιμοποιείται για να παραχθούν 

εικόνες από τις αρτηρίες ώστε να εξεταστούν για στένωση ή για ανεύρυσμα 

(διαστολή των τοιχωμάτων των αγγείων, με κίνδυνο τη διάρρηξη). Η MRA 

χρησιμοποιείται συχνά για να αξιολογήσει τις αρτηρίες του λαιμού και του 

εγκεφάλου, στη θωρακική και κοιλιακή αορτή, τις νεφρικές αρτηρίες, και τα πόδια.  

 

Φασματοσκοπία μαγνητικού συντονισμού (Magnetic Resonance Spectroscopy – 

MRS) 

 Η in vivo φασματοσκοπίας μαγνητικού συντονισμού, γνωστή και ως MRSI 

(MRS imaging), είναι μια τεχνική η οποία συνδυάζει τη χωρική φύση της μαγνητικής 

τομογραφίας με τις φασματοσκοπικές πληροφορίες που αποκτώνται από την NMR. 

Δηλαδή, ενώ η μαγνητική τομογραφία επιτρέπει να μελετηθεί μια συγκεκριμένη 

περιοχή στο εσωτερικό ενός οργανισμού ή ενός δείγματος, δίνει σχετικά λίγες 

πληροφορίες για τις χημικές ή φυσικές ιδιότητες της εν λόγω περιοχής (βασικός 

στόχος της είναι να διακρίνει ιδιότητες της περιοχής και να τη ξεχωρίσει από τις γύρω 

περιοχές). Η MR φασματοσκοπία, ωστόσο, παρέχει πλήθος πληροφοριών για άλλα 

βιολογικά χημικά προϊόντα (μεταβολίτες) μέσα στην περιοχή.  

 

Λειτουργική μαγνητική τομογραφία (functional MRI – fMRI) 

 Η λειτουργική μαγνητική τομογραφία μετρά τις μεταβολές σημάτων στον 

εγκέφαλο που οφείλονται σε νευρωνικές δραστηριότητες. Ο εγκέφαλος σαρώνεται σε 

χαμηλή ανάλυση, αλλά με ταχύ ρυθμό (συνήθως κάθε 2 - 3 δευτερόλεπτα). Οι 

αυξήσεις της νευρωνικής δραστηριότητας προκαλούν αλλαγές στο MR σήμα μέσω 

των αλλαγών του *
2T . Ο μηχανισμός αυτός αναφέρεται ως BOLD (Blood – Oxygen – 

Level Dependent). Η αυξημένη νευρική δραστηριότητα προκαλεί αυξημένη ζήτηση 

για οξυγόνο, και έτσι το αγγειακό σύστημα αυξάνει το ποσό της οξυγονωμένης 

αιμοσφαιρίνης σε σχέση με τη μη οξυγονωμένη αιμοσφαιρίνη.  

 

Επεμβατική MRI (Interventional MRI) 

 Η έλλειψη αρνητικών επιπτώσεων για τον ασθενή και τον χειριστή καθιστά τη 

μαγνητική τομογραφία κατάλληλη για επεμβατική ακτινολογία, όπου οι εικόνες που 
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παράγονται από το μαγνητικό τομογράφο χρησιμοποιούνται για να κατευθύνουν τις 

ελάχιστα επεμβατικές διαδικασίες. Φυσικά, οι εν λόγω διαδικασίες θα πρέπει να 

γίνονται χωρίς σιδηρομαγνητικά μέσα. 

 

Υπέρηχοι που καθοδηγούνται από μαγνητικό τομογράφο (Magnetic resonance 

guided focused ultrasound – MRgFUS)  

 Στην MRgFUS θεραπεία, οι δέσμες του υπέρηχου εστιάζουν σε ένα ιστό – 

καθοδηγούμενες και ελεγχόμενες από MR θερμικής απεικόνισης – και λόγω της 

σημαντικής εναπόθεσης ενέργειας στο σημείο εστίασης, η θερμοκρασία εντός του 

ιστού αυξάνεται πάνω από τους 65° C, καταστρέφοντάς τον ολοκληρωτικά. Η 

τεχνολογία αυτή μπορεί να πετύχει ακριβή αφαίρεση των μη υγιών ιστών. Η MR 

απεικόνιση προσφέρει μια τρισδιάστατη άποψη του ιστού – στόχου, επιτρέποντας την 

ακριβή εστίαση της ενέργειας των υπερήχων. 

 

 

1.2 Spin-tagging MRI 

1.2.1 Εισαγωγή 

 Η πρόοδος που σημειώθηκε στο τομέα της ιατρικής απεικόνισης στα τέλη του 

20ου αιώνα κατέστησε δυνατή την λήψη λεπτομερών εικόνων της παλλόμενης 

καρδιάς. Αυτό οδήγησε σε διάφορες μεθόδους ([4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], 

[12] και [13]) για την εξαγωγή δεδομένων κίνησης από καρδιακές εικόνες. Τα 

δεδομένα κίνησης μπορούν έπειτα να χρησιμοποιηθούν για να εντοπίσουν και να 

αξιολογήσουν καρδιακές παθήσεις μέσω της ανίχνευσης της ανώμαλης συστολής. 

Ένας αρχικός στόχος είναι η παρακολούθηση της κίνησης του τοιχώματος της 

αριστερής κοιλίας (ΑΚ, Left Ventricle - LV), επειδή η αριστερή κοιλία είναι 

υπεύθυνη για την προώθηση του οξυγονωμένου αίματος στο σώμα. Πιθανές 

εφαρμογές είναι ο προσδιορισμός των ισχαιμικών περιοχών μέσα στη ΑΚ [14] και η 

ανίχνευση της ανώμαλης ενεργοποίησης της ΑΚ [15].  

 Πολλές προσεγγίσεις έχουν αναπτυχθεί για να ακολουθηθεί το επικαρδιακό 

και το ενδοκαρδιακό όριο της ΑΚ. Επειδή οι περισσότερες εικόνες έχουν σχετικά 

σταθερή ένταση μέσα στο μυοκάρδιο, εντούτοις, είναι δύσκολο να ληφθούν 

λεπτομερείς εκτιμήσεις της κίνησης του μυός ανάμεσα στα όρια της ΑΚ. Επιπλέον το 
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σήμα της μαγνητικής τομογραφίας ήταν γνωστό από καιρό ότι είναι ευαίσθητο στη 

κίνηση ([16], [17]). Ένας από τους κύριους λόγους για αυτή την ευαισθησία στη 

κίνηση είναι ότι όταν αλλάζει η τοπική μαγνήτιση ενός υλικού, το υλικό διατηρεί την 

αλλαγμένη μαγνήτιση καθώς κινείται (μέσα στα όρια των χρόνων χαλάρωσης). 

Βασισμένοι σε αυτό, για παράδειγμα οι Morse και Singer ([18]) πρότειναν την 

μέτρηση της ροής του αίματος με τοπική αλλαγή της μαγνήτισης του αίματος και 

έπειτα την ανίχνευση του περάσματος αυτού του "tagged" αίματος προς τα κάτω. 

Ανάλογες τεχνικές προτάθηκαν για τη μέτρηση της ροής του αίματος με την MR 

απεικόνιση με την ανίχνευση της διέλευσης του αίματος με την τοπικά κορεσμένη ή 

αντιστραμμένη μαγνήτιση μέσω της περιοχής που απεικονίζεται ([19], [20]).  

 Όλα αυτά οδήγησαν σε μια διαδικασία της μαγνητικής απεικόνισης (MRI) 

που ονομάζεται tagging ([4]). Γενικά, η tagging είναι μια τεχνική για τη μη 

επεμβατική αλλαγή της φωτεινότητας του ιστού, με συνέπεια να σχηματίζονται 

φωτεινά και σκοτεινά χωρικά μοτίβα στις εικόνες. Η κίνηση του ιστού μετά από την 

εφαρμογή της tagging αποκαλύπτεται από την παραμόρφωση αυτού του σχεδίου των 

tag στην ακολουθία εικόνων που παίρνουμε. 

 Αρχικά τα tag δημιουργούνται ως ένα σύνολο παράλληλων επιπέδων, όπως 

φαίνεται στο σχήμα 1.4. Καθώς η καρδιά παραμορφώνεται, αυτά τα επίπεδα των tag 

γίνονται επιφάνειες tag (tag surfaces) των οποίων οι θέσεις στο χρόνο και στο χώρο 

μεταφέρουν την πληροφορία της κίνησης της καρδιάς. Αυτές οι πληροφορίες 

παρατηρούνται στις εικόνες ως παραμόρφωση των γραμμών των tag, οι οποίες είναι 

οι τομές των επιπέδων των tag με τα επίπεδα της εικόνας. Στο σχήμα 1.5 

παρουσιάζεται η παραμόρφωση των γραμμών των tag από το τέλος της διαστολής 

[σχήμα 1.5(a)] έως το τέλος της συστολής [σχήμα 1.5(b)] σε μια short – axis εικόνα 

της ΑΚ, η οποία είναι το κυκλικό αντικείμενο στο κέντρο των εικόνων. Συνήθως 

περίπου 100 τέτοιες εικόνες αποκτιούνται, παραταγμένες στο χρόνο και στο χώρο. 

Για να διαπιστώσουμε την κίνησης της ΑΚ από μια συλλογή τέτοιων εικόνων, πρέπει 

πρώτα να εντοπίσουμε τις παραμορφωμένες γραμμές των tag και να τις συσχετίσουμε 

με τις αρχικές επιφάνειες των tag. Για να δημιουργηθεί μια τρισδιάστατη λεπτομερείς 

εκτίμηση του πεδίου κίνησης της ΑΚ χρειάζεται περαιτέρω επεξεργασία. 
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Σχήμα 1.4: Προσανατολισμός των εικόνων (Image planes) και των επιπέδων των tags (tag 
planes). Επιπρόσθετα επίπεδα tag αντιστοιχούν σε κάθε γραμμή tag στις εικόνες. 
 

  
Σχήμα 1.5: Tagged MR εικόνες: (a) αμέσως μετά την εφαρμογή των tag, (b) 260ms μετά, στο 
τέλος της συστολής (η αριστερή κοιλία είναι το δακτυλιοειδές αντικείμενο). 
 

 
Σχήμα 1.6: Δισδιάστατα tags. 
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1.2.2 Μαθηματική περιγραφή των spin tagged εικόνων και της 
κίνησής τους 

1.2.2.1 Κίνηση των εικόνων 

 Το σύνολο όλων των υλικών σημείων p του μυοκαρδίου ή του αίματος μέσα 

σε ένα αγγείο αποτελούν ένα τρισδιάστατο σώμα σε κίνηση [21]. Αυτή η κίνηση 

περιγράφεται από την συνάρτηση ( ), tx p  που συσχετίζει την θέση αναφοράς p με 

την καινούργια θέση του x την χρονική στιγμή t. Συνήθως η θέση αναφοράς είναι η 

θέση του p την χρονική στιγμή t = 0, δηλαδή ισχύει ( ),0=p x p . Η χρονική πρόοδος 

των σημείων μέσω του χώρου ( ), tx p  ονομάζεται ευθύς χάρτης (forward map) της 

κίνησης και είναι μια θεμελιώδεις συνάρτηση που απαιτείται για τη διαγνωστική 

ανάλυση της κίνησης. Μια άλλη σημαντική συνάρτηση είναι ο χάρτης αναφοράς 

(reference map) ( ), tp x , ο οποίος συσχετίζει τη χωρική θέση x στο χρόνο t με την 

αντίστοιχη θέση αναφοράς p και είναι συχνά ευκολότερος να μετρηθεί από τον ευθύ 

χάρτη.  

 Μια σχετική μέτρηση της κίνησης, που θεωρείται γενικά σημαντικότερη για 

τη διάγνωση, είναι η πίεση, η οποία μπορεί να υπολογιστεί και από τους δύο χάρτες 

κίνησης. Μια λεπτομερέστερη αναφορά στη πίεση είναι εκτός αντικειμένου, οπότε 

απλώς θα αναφέρουμε πως μπορεί να υπολογιστεί. Από τη μήτρα κλίσης 

παραμόρφωσης:  

 ( ) ( ), ,= ∇ pF t tp x p  

μπορεί να υπολογιστεί άμεσα οποιαδήποτε πίεση. Σε αυτήν την έκφραση, ∇ p  είναι η 

κλίση ως προς το p. Εάν θεωρήσουμε ότι [ ]1 2 3= Tx x xx  και [ ]1 2 3= Tp p pp  

τότε η κλίση παραμόρφωσης είναι: 

 

1 1 1

1 2 3

2 2 2

1 2 3

3 3 3

1 2 3

⎡ ⎤∂ ∂ ∂
⎢ ⎥∂ ∂ ∂⎢ ⎥
⎢ ⎥∂ ∂ ∂

= ⎢ ⎥
∂ ∂ ∂⎢ ⎥
⎢ ⎥∂ ∂ ∂
⎢ ⎥
∂ ∂ ∂⎢ ⎥⎣ ⎦

x x x
p p p
x x xF
p p p
x x x
p p p

 

όπου η εξάρτηση του F από το p και το t υπονοείται. 
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Σχήμα 1.7: Χάρτες κίνησης και αναφοράς 
 

1.2.2.2 Tagging 

 Αν και η διαγνωστική και επιστημονική αξία των προηγούμενων 

συναρτήσεων κίνησης είναι καλά καθορισμένες, ο in vivo προσδιορισμός της κίνησης 

της αριστερής κοιλίας ή του αίματος από τις ιατρικές εικόνες είναι μια σημαντική 

πρόκληση. Για το μυοκάρδιο ισχύει ότι είναι ομοιόμορφο και παρέχει λίγα και 

εύκολα προσδιορίσιμα χαρακτηριστικά στις εικόνες.  

 Το πρόβλημα της έλλειψης χαρακτηριστικών γνωρισμάτων λύνεται 

αποτελεσματικά από την spin tagging τεχνική της απεικόνισης μαγνητικού 

συντονισμού ([4], [22]). Το πλεονέκτημα αυτής της τεχνικής είναι ότι το μοτίβο που 

σχηματίζεται βρίσκεται μέσα στον ιστό. Επομένως, οποιαδήποτε κίνηση που 

συμβαίνει μεταξύ του tagging και της απεικόνισης είναι ορατή ως μια διαστρέβλωση 

του εφαρμοσμένου μοτίβου όπως φαίνεται στο σχήμα 1.5(b). Στo σχήμα 1.5(b) 

φαίνεται και το ξεθώριασμα του μοτίβου των tags σε σχέση με το σχήμα 1.5(a), που 

δείχνει το περιοδικό χαρακτήρα των tags. 

 Θεωρούμε ότι το εφαρμοζόμενο μοτίβο των tag είναι το ( )0f p , η συνάρτηση 

η οποία τροποποιεί τη μαγνήτιση της μόνιμης κατάστασης κάθε υλικού σημείου p του 

ιστού και πρέπει να ισχύει ( )0 1≤f p . Στη βιβλιογραφία υπάρχουν πολλές 

διαφορετικές ακολουθίες για να δημιουργηθούν τα μοτίβα των tag (π.χ. [4], [23], 

[24]) αλλά η συνηθέστερα χρησιμοποιούμενη είναι η ακολουθία που δημιουργεί τη 

σχετικά απλή χωρική διαμόρφωσης της μαγνήτισης (SPAtial Modulation of 

Magnetization – SPAMM) [5, 25], που περιγράφουμε στη επόμενη ενότητα. 

Επιπλέον να αναφέρουμε και την μέθοδο όπου χρησιμοποιούνται tags με τις γραμμές 

τους να μην ισαπέχουν ώστε να αντιμετωπιστούν με διαφορετική διακριτική 
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ικανότητα τα διάφορα τμήματα του μυοκαρδίου [24]. Για μια ακολουθία SPAMM 

που εφαρμόζεται τη στιγμή t = 0, το μοτίβο των tags είναι (βλέπε [26]): 

 ( ) ( )
1

0
0

cos
−

=

= ∑
N

T
n

n
f α np g p       (1.1) 

όπου nα  είναι οι συντελεστές που καθορίζονται από τις γωνίες εκτροπής των RF 

παλμών. Το μέγεθος του g καθορίζει τη χωρική συχνότητα του μοτίβου των tag και η 

κατεύθυνση του g καθορίζει την κατεύθυνση των tag. Το μοτίβο στο σχήμα 1.5 είναι 

ένα παράδειγμα των SPAMM tags, όπου οι σκοτεινές γραμμές εμφανίζονται όπου τα 

συνημίτονα βρίσκονται σε φάση. Τέλος, δύο ακολουθίες SPAMM εφαρμόζονται 

συχνά διαδοχικά με τις κλίσεις ορθογώνιες μεταξύ τους ώστε να δημιουργηθεί ένα 

μοτίβο πλέγματος που δίνεται από τη σχέση:  

 ( ) ( ) ( )
1 1

0 1 2
0 0

cos cos
− −

= =

⎛ ⎞⎛ ⎞
= ⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠⎝ ⎠
∑ ∑
N N

T T
n n

n n
f α n α np g p g p  

όπου 1g  και 2g  είναι οι δύο κατευθύνσεις των κλίσεων. 

 

1.2.2.2.1 SPAMM 

 Η τεχνική που παράγει μια περιοδική χωρική διαμόρφωση της μαγνήτισης 

(SPAtial Modulation of Magnetization - SPAMM) πριν από την απεικόνιση 

χρησιμοποιεί μη επιλεκτικούς RF παλμούς και μαγνητικά πεδία κλίσης πεδίου. Ένα 

παράδειγμα φαίνεται στο σχήμα 1.10, όπου χρησιμοποιείται μια ακολουθία δύο μη 

επιλεκτικών RF παλμών και δύο μαγνητικών παλμών κλίσης πεδίου. Τα γράμματα 

στο σχήμα 1.10 αντιστοιχούν στα διαγράμματα των διανυσμάτων spin του 1.8. 

Αρχίζοντας από μια κατάσταση ομοιόμορφης διαμήκους μαγνήτισης, ο πρώτος RF 

παλμός 90ο που εφαρμόζεται στον ιστό, μετακινεί όλα τα spins στο κάθετο επίπεδο 

(1.8a). Έπειτα μια x – κλίση εφαρμόζεται ώστε να δώσει σε κάθε διάνυσμα spin μια 

μετατόπιση φάσης ανάλογη στη x – συντεταγμένη (b). Ακόμα ένας RF παλμός 

εφαρμόζεται μετά ώστε να μετακινήσει τα διανύσματα spin στο y – z επίπεδο (c). Σε 

αυτό το σημείο ένας «καταστρεπτικός» παλμός εφαρμόζεται στο δείγμα και έτσι 

μηδενίζεται κάθε εγκάρσια συνιστώσα (d). Τα διανύσματα spin είναι τώρα 

ευθυγραμμισμένα με τον z – άξονα με τη μαγνήτισή τους να μεταβάλλεται με ένα 

ημιτονοειδές προφίλ ως συνάρτηση του x – άξονα όπως φαίνεται το σχήμα 1.11. Αν 

και ο δεύτερος RF παλμός δεν χρειάζεται να είναι ίδιος με τον πρώτο, εάν έχει την 

ίδια γωνία εκτροπής, η διαμήκης μαγνήτιση θα αποκατασταθεί στην αρχική τιμή της 
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στις αιχμές της διαμόρφωσης. Η φάση του δεύτερου RF παλμού είναι ασήμαντη, 

εκτός από να καθορίσει τη σχετική φάση του χωρικού σχεδίου διαμόρφωσης. Ο 

δεύτερος παλμός κλίσης είναι προαιρετικός και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 

χαλάσει την υπόλοιπη εγκάρσια μαγνήτιση. Η χρήση των πεδίων κλίσης για την 

επιλογή των τμημάτων στην επόμενη ακολουθία απεικόνισης θα το πετύχει το ίδιο. 

Το αποτέλεσμα είναι η παραγωγή ενός σωρού από επίπεδα ή ζώνες, διαμορφωμένης 

μαγνήτισης. Μια παρόμοια ακολουθία παλμών εφαρμόζεται αμέσως μετά για να 

μεταβάλει τη μαγνήτιση της y – συντεταγμένης. Ο ιστός απεικονίζεται μετά με τις 

συνηθισμένες τεχνικές απεικόνισης. Πιο σύνθετα σχέδια tag μπορούν να 

δημιουργηθούν με ακολουθίες παλμών όπως του Pauly et al. [27, 28, 29, 30] 

 Η ακολουθία SPAMM είναι ανάλογη με την κλασσική δισδιάστατη 

απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού [31] με τις φάσεις της προετοιμασίας, της 

εξέλιξης και της μίξης, με την επόμενη ακολουθία απεικόνισης να επιτρέπει την 

ανίχνευση σημάτων. Η διαμήκης χαλάρωση μεταξύ την παραγωγή των ζωνών και της 

απεικόνισης θα μειώσει το εύρος της διαμόρφωσης (σχήμα 1.9d), η οποία δεν μπορεί 

να αναγνωριστεί μετά από κάποιο χρόνο. Τυπική τιμή αυτού του χρόνου για τον 

καρδιακό ιστό είναι τα 500 – 600 ms. Η εξάρτηση του εύρους της διαμόρφωσης από 

την καθυστέρηση μεταξύ της ακολουθίας SPAMM και της απεικόνισης θα μπορούσε 

να χρησιμοποιηθεί για να υπολογιστεί η τοπική τιμή του διαμήκους χρόνου 

χαλάρωσης, Τ1, αφού η ένταση του μοτίβου των tags μειώνεται εκθετικά με το χρόνο 

T1. Το αρχικό εύρος της διαμόρφωσης της μαγνήτισης καθορίζεται από την επιλογή 

της γωνίας εκτροπής (π.χ., μια γωνία εκτροπής 45° παράγει τις ζώνες του κορεσμού 

στα βυθίσματα, ενώ μια γωνία εκτροπής 90° παράγει τις ζώνες στην αντιστροφή). 

(Στο [4] αναλυτικότερη μελέτη των συνεπειών της αλλαγής της γωνίας εκτροπής στο 

tag). Ο προσανατολισμός της ζώνης καθορίζεται από την κατεύθυνση της κλίσης 

«τυλίγματος». Ο χωρισμός των ζωνών είναι αντιστρόφως ανάλογος προς την ισχύ και 

τη διάρκεια της κλίσης «τυλίγματος». Παραδείγματος χάριν, ένας ορθογώνιος παλμός 

κλίσης με διάρκεια 0.6msec και 0.8G/cm (0.00008 T/cm) πλάτος θα παράγει ζώνες με 

απόσταση 0.5cm. Το διάστημα των ζωνών ως αποτέλεσμα ενός παλμού κλίσης 

γνωστής μορφής και διάρκειας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βαθμολογήσει την 

ισχύ της κλίσης. Οι διάφορες χημικές μετατόπισης μεταξύ δύο περιοχών θα παράγουν 

μια σχετική μετατόπιση στις θέσεις των σχεδίων ζωνών. Ένα δεύτερο σύνολο ζωνών 

διαμόρφωσης, παραδείγματος χάριν, σε μια κατεύθυνση ορθογώνια στη πρώτη, 
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μπορεί να παραχθεί αν ο δεύτερος RF παλμός ακολουθηθεί από μια δεύτερη κλίση 

«τυλίγματος» σε μια κατάλληλη κατεύθυνση και έπειτα από έναν τρίτο RF παλμό.  

 Παρουσία των ανομοιογενειών των μαγνητικών πεδίων (που δημιουργούν 

τοπικές κλίσεις), οι ζώνες της διαμορφωμένης μαγνήτισης μπορούν να μην είναι 

παράλληλες. Κρατώντας το χρόνο μεταξύ των RF παλμών σύντομο πετυχαίνουμε τη 

μείωση της εξέλιξης της διαμόρφωσης φάσης λόγω της ανομοιογένειας των πεδίων 

και ελαχιστοποιούμε έτσι αυτήν την επίδραση. Για τις μελέτες της καρδιακής 

κίνησης, η διατήρηση αυτού του χρόνου μικρού ελαχιστοποιεί επίσης και την 

καθυστέρηση μεταξύ της ανίχνευσης των R κυμάτων και της έναρξης της 

απεικόνισης.  

 

 
Σχήμα 1.8: Τα διανύσματα spin του SPAMM tagging. Τα γράμματα αντιστοιχούν στα 
διαγράμματα του σχήματος 1.10. 
 

a b c d  
Σχήμα 1.9: Τα διανύσματα spin τις ίδιες χρονικές στιγμές με το προηγούμενο σχήμα για RF 
παλμό γωνίας θ. 
 

 
Σχήμα 1.10: Ακολουθία παλμών SPAMM tagging. Τα γράμματα αντιστοιχούν στο σχήμα 
1.8. 
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Σχήμα 1.11: Διαμόρφωση SPAMM του 0M  στον x – άξονα. 
 

1.2.2.3 Απεικόνιση 

 Για να περιγράψουμε μια tagged MR εικόνα, προσδιορίζουμε κάθε θέση της 

εικόνας με το δισδιάστατο διάνυσμα συντεταγμένων [ ]1 2= Ty yy  και τη 

φωτεινότητα της εικόνας σε κάθε θέση με το ( ), tI y . Η εικόνα είναι πλάγια 

προσανατολισμένη στο τρισδιάστατο χώρο και κάθε συντεταγμένη y της εικόνας 

μπορεί να συσχετιστεί με την τρισδιάστατη θέση της x μέσω της σχέσης 

( ) 1 1 2 2 0= + +y yx y h h x  όπου 1h  και 2h  είναι δύο τρισδιάστατα, ορθογώνια, 

μοναδιαία διανύσματα που περιγράφουν τον προσανατολισμό της εικόνας και το 0x  

είναι η αρχή της εικόνας. Καθορίζοντας το [ ]1 2,=H h h  εναλλακτικά μπορούμε να 

γράψουμε: 

 ( ) 0= +Hx y y x  

Το υλικό σημείο που απεικονίζεται στο y δίνεται από το ( )( ), tp x y , το οποίο 

μπορούμε να γράψουμε συνοπτικά ως ( ), tp y . Σε αυτό το σημείο υποθέτουμε ότι οι 

εικόνες λαμβάνονται από ένα απειροελάχιστου πάχους επίπεδο. Στην 

πραγματικότητα, οι εικόνες είναι ολοκληρωμένες από μια πλάκα ιστού, αλλά η 

υπόθεση του επιπέδου είναι γενικά μια λογική προσέγγιση.  

 Η βασική απόκτηση των MR tagged εικόνων γίνεται με την εφαρμογή μιας 

ακολουθίας tagging τη χρονική στιγμή t = 0, που είναι το τέλος της διαστολής για την 

απεικόνιση της καρδιάς, ακολουθούμενη από μια ακολουθία απεικόνισης κάποια 

στιγμή t αργότερα. Η προκύπτουσα εικόνα δίνεται από τη σχέση: 

 ( ) ( ) ( )0, , ,=I t I t f ty y y  
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όπου το ( )0 ,I ty  είναι η εικόνα που θα είχε ληφθεί χωρίς το tagging και η ( ),f ty  

είναι το εξασθενισμένο και παραμορφωμένο μοτίβο των tags. Μέσα στον ιστό η 

( ),f ty  δίνεται με καλή προσέγγιση από τη: 

 ( ) ( ) ( )( ) ( )( )0, , 1= + −f t β t f t β ty p y  

όπου η ( )β t  αντιπροσωπεύει το ξεθώριασμα του tag και είναι μια συνάρτηση 

μονότονα φθίνουσα από το 1 στο 0. Η συνάρτηση ( )β t  καθορίζεται βασικά από τη 

διαμήκη χαλάρωση της μαγνήτισης και την επιλογή της ακολουθίας απεικόνισης. 

 Η σταθερότητα του μοτίβου των tags στον ιστό οδηγεί στη δισδιάστατη 

φαινόμενη κίνηση του μοτίβου των tags μέσα στο επίπεδο της εικόνας, παρόλο που η 

πραγματική κίνηση είναι τρισδιάστατη. Η έννοια της φαινόμενης κίνησης 

αποδεικνύεται πολύ χρήσιμη για την περιγραφή των tagged εικόνων. Για να 

καθορίσουμε τη φαινόμενη κίνηση από μαθηματική άποψη, καθορίζουμε αρχικά μια 

δισδιάστατη θέση αναφοράς που δίνεται από τη σχέση: 

 ( ) ( )0= −THq p p x  

η όποια είναι η προβολή οποιουδήποτε υλικού σημείου από τη θέση αναφοράς του 

πάνω στο επίπεδο της εικόνας. Αυτό μας επιτρέπει να καθορίσουμε μια αναφορά 

ανάμεσα σε οποιαδήποτε θέση της εικόνας y και μιας δισδιάστατης θέσης αναφοράς q 

μέσω της απεικόνισης ( )( ), tq p y , για συντομία ( ), tq y . Μέσα στον ιστό ο 

δισδιάστατος χάρτης αναφοράς αντιστρέψιμος, οπότε ο ευθύς χάρτης ( ), ty q  επίσης 

υπάρχει. Το αποτέλεσμα είναι ένα πλήρες σύνολο δισδιάστατων εξισώσεων κίνησης, 

που αποτελούν τη φαινόμενη κίνηση.  

 Ο χάρτης ( ), ty q  είναι κατάλληλος ως φαινόμενη κίνηση του μοτίβου των 

tags επειδή τα μοτίβα των tags εφαρμόζονται συνήθως έτσι ώστε όλα τα υλικά σημεία 

p που χαρτογραφούνται στο ίδιο ( )q p  να έχουν την ίδια αρχική τιμή ( )0f p . 

Επομένως, για ένα σταθερό q, ο ευθύς χάρτης ( ), ty q  επισημαίνει τη χρονική πορεία 

ενός συγκεκριμένου σημείου στο μοτίβο των tags. Η απαραίτητη προϋπόθεση για να 

κρατήσει αυτό είναι ότι όλοι οι παλμοί κλίσης στην ακολουθία tagging να είναι 

προσανατολισμένοι παράλληλοι στο επίπεδο της εικόνας, δηλ. το g  να είναι 

γραμμικός συνδυασμός των 1h  και 2h . Από εδώ και εξής θεωρούμε ότι ισχύει αυτό 

εκτός και αν αναφέρουμε κάτι άλλο. 
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1.2.3 Εφαρμογές 

 Για να λάβουμε μετρήσεις κίνησης σε όλη τη φάση συστολής της αριστερής 

κοιλίας (ΑΚ), οι tagged εικόνες αποκτιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα από την 

δημιουργία των tags στο τέλος της διαστολής έως την πλήρη συστολή. Κάθε 

ακολουθία εικόνων δημιουργεί μια ταινία που απεικονίζει τη συστολή της ΑΚ και τη 

φαινόμενη κίνηση μέσα στα συγκεκριμένα επίπεδα της εικόνας. Τέτοιες ταινίες 

λαμβάνονται για πολλές χωρικές θέσεις και προσανατολισμούς επιπέδων της εικόνας, 

όπως αυτά που φαίνονται στο σχήμα 1.12, για να απεικονίσουν την κίνηση όλης της 

ΑΚ. Τρεις (ή περισσότεροι) προσανατολισμοί μοτίβων tag, που καθορίζονται από το 

g, μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμούς ανά επίπεδο εικόνας. Συνολικά 

εκατοντάδες εικόνες μπορεί να ληφθούν για να αξιολογηθεί η κίνηση μιας καρδιάς.  

 Η απόκτηση αυτών των εικόνων απαιτεί να λάβουμε υπόψη μας παραμέτρους, 

όπως η ταχύτητα λήψης και η αντίθεση των εικόνας (βλέπε [32, 33] για 

λεπτομέρειες). Ειδικότερα, η παρούσα τεχνολογία απαιτεί πολλούς καρδιακούς 

κτύπους με πολλές περιόδους κρατήματος της ανάσας για να αποκτηθούν όλες αυτές 

οι εικόνες. Κατά τη διάρκεια της απόκτησης, η κίνηση της ΑΚ υποτίθεται ότι 

επαναλαμβάνεται ακριβώς, τουλάχιστον από το τέλος της διαστολής έως το τέλος της 

συστολής. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι εξισώσεις απεικόνισης που χαρακτηρίζουν το 

MR tagging μπορούν να υποθέσουν ότι η ολόκληρη η διαδικασία απεικόνισης 

πραγματοποιείται σε έναν κτύπο της καρδιάς.  

 

 
Σχήμα 1.12: Τυπική γεωμετρία εικόνων που περιλαμβάνουν στοίβες από εικόνες. Εδώ έχουμε 
εικόνες στον μικρό άξονα (short axis – SA) (a) και ακτινωτές εικόνες που απεικονίζουν 
καλύτερα τον μεγάλο άξονα (long axis – LA) της αριστερής κοιλίας (b). 
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Σχήμα 1.13: (a) Τομή στον μικρό άξονα (short – axis cross section). (b) Θέση του τοιχώματος 
της αριστερής (LV) και της δεξιάς κοιλίας (RV) στην εικόνα του μικρού άξονα. Φαίνεται 
επίσης το μυοκάρδιο (myocardium) και το επικάρδιο (epicardium). 
 

1.2.4 Εντοπισμός των tag και προσδιορισμός της κίνησης  

 Στη βιβλιογραφία έχουν προταθεί διάφορες μέθοδοι για τον εντοπισμό των 

MR tags. Κάποιες από αυτές είναι των Guttman et al. [34], Amini et al. [35], Zhang et 

al. [36], Young et al. [37], και Radeva et al. [38]. Η κάθε μία έχει συγκεκριμένα 

πλεονεκτήματα, αλλά όλες έχουν και κάποια κοινά μειονεκτήματα. Κατ' αρχάς, οι 

περισσότερες από αυτές τις μεθόδους μεταχειρίζονται τις εικόνες χωριστά, 

υπολογίζοντας ταυτόχρονα τη δισδιάστατη έκταση της παραμόρφωσης των γραμμών 

των tag και της σχέσης τους με ένα επίπεδο tag. Επειδή δεν επεξεργάζονται τα tags 

στο τρισδιάστατο χώρο, αυτές οι μέθοδοι δυσκολεύονται να συσχετίσουν τις 

εντοπισμένες γραμμές tag με τις αντίστοιχές τους σε άλλες εικόνες. Δεύτερον, οι 

περισσότερες από αυτές τις μεθόδους δεν λαμβάνουν υπόψη τους τη χρονική πρόοδο 

των tags, επομένως, οι δυναμικές πληροφορίες δεν ενσωματώνονται είτε στην 

εκτίμηση είτε στη συσχέτιση των tag. Τέλος, καμία από αυτές τις μεθόδους δεν 

ενσωματώνει ένα προγενέστερο γενικό μοντέλο της καρδιακής κίνησης και τελικά, 

καμία από αυτές τις μεθόδους δεν είναι βελτιστοποιημένη για το θόρυβο που υπάρχει 

στην απεικόνιση μαγνητικού τομογράφου. Ως αποτέλεσμα αυτών των ανεπαρκειών, 
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αυτές οι μέθοδοι δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τις ατέλειες και το θόρυβο της 

εικόνας, και αποτυγχάνουν συνήθως να εντοπίσουν με μεγάλη ακρίβεια. Συνήθως 

απαιτείται χειροκίνητη παρέμβαση είτε για να καθοδηγηθεί η διαδικασία είτε για να 

διορθωθούν tag που εντοπίστηκαν λάθος. Περαιτέρω ανάπτυξη θα κάνουμε στο 

επόμενο κεφάλαιο.  

 

 

1.3 Σκοπός της εργασίας 

 

 Σκοπός της παρούσας διπλωματικής είναι η μελέτη μεθόδων εξαγωγής του 

πεδίου κίνησης από εικόνες spin – tagging MRI. Ιδιαίτερα ασχοληθήκαμε με τη 

μέθοδο οπτικής ροής, βάση της οποίας αναπτύξαμε αλγόριθμο για την εκτίμηση της 

κίνησης από συνθετικές αλλά και πραγματικές εικόνες. Για να μπορέσουμε να 

ποσοτικοποιήσουμε την ακρίβεια των αλγορίθμων που αναπτύξαμε για τον 

υπολογισμό της ταχύτητας των διάφορων σημείων των εικόνων, και κατ’ επέκταση 

και των υλικών σημείων των πραγματικών εικόνων που αντιπροσωπεύουν 

χρησιμοποιήσαμε δύο τρόπους. Η μία προσέγγιση ήταν να συγκρίνουμε τις τιμές των 

ταχυτήτων που υπολογίσαμε με τις πραγματικές που γνωρίζαμε για τα συνθετικά 

δεδομένα και η άλλη ήταν να χρησιμοποιήσουμε το θεώρημα της διατήρησης της 

μάζας και για τους δύο τύπους εικόνων. Η δεύτερη μέθοδος είναι γενικότερη και δεν 

απαιτεί την γνώση των πραγματικών τιμών των ταχυτήτων.  

 

 

1.4 Διάρθρωση του κειμένου 

 

 Στο πρώτο κεφάλαιο που έχει προηγηθεί κάναμε μια γενική εισαγωγή στην 

απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού και στην μέθοδο spin – tagging MRI που είναι 

και το θέμα της διπλωματικής. Ειδικότερα αναφέραμε κάποια γενικά στοιχεία της 

MRI και κάποια πεδία εφαρμογής της στην ιατρική σήμερα και έπειτα σε κάποια 

γενικά στοιχεία της μεθόδου spin – tagging MRI, τον τρόπο σχηματισμού της 

SPAMM ακολουθίας και τον τρόπο απεικόνισης των tagged εικόνων. Στο δεύτερο 

κεφάλαιο θα αναφερθούμε σε διάφορες μεθόδους εξαγωγής κίνησης από spin – 
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tagging MRI και συγκεκριμένα στην προσδιορισμού της γραμμής του tag, στη μέθοδο 

οπτικής ροής και στη HARP. Τελειώνοντας αυτό το κεφάλαιο θα αναφερθούμε στο 

πως αυτή η κίνηση που προσδιορίσαμε στο δισδιάστατο χώρο μπορούμε να την 

μεταφέρουμε στον τρισδιάστατο. Στο τρίτο κεφάλαιο θα αναφερθούμε ειδικά στη 

μέθοδο οπτικής ροής και στις διάφορες παραλλαγές της. Στο τέταρτο θα 

παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα της μελέτης μας. Τέλος στο πέμπτο εξάγονται 

κάποια συμπεράσματα από την όλη μελέτη που κάναμε και προτείνονται 

κατευθύνσεις για μελλοντική έρευνα είτε συμπληρωματική στα αποτελέσματα αυτής 

της έρευνας είτε σε κάποιο άλλη μέθοδο εξαγωγής κίνησης. 
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Κεφάλαιο 2 Equation Section 2 

Μέθοδοι εξαγωγής της κίνησης από spin - tagged MRI  

2.1 Εισαγωγή 

 

 Στο κεφάλαιο αυτό θα αναφερθούμε στις διαθέσιμες τεχνικές εξαγωγής της 

κίνησης από το spin – tagged πλέγμα. Για την ανάλυση της κίνησης από μια εικόνα, 

ιδανικά θα έπρεπε να συσχετίζουμε κάθε σημείο y κάθε εικόνας με την θέση 

αναφοράς του ( ), tp y . Για να υπολογίσουμε την πίεση, θα έπρεπε να καθορίσουμε 

τον πίνακα ( )( ), ,F t tp y . Αυτοί οι υπολογισμοί δεν είναι δυνατόν να γίνουν για μία 

μόνο εικόνα, ακόμα και αν έχουν tagging. Αντιθέτως έχουμε τη δυνατότητα να 

κάνουμε όχι πλήρεις μετρήσεις της κίνησης και αυτές συχνά αφορούν συγκεκριμένα 

σημεία. Μερικές από αυτές τις μετρήσεις είναι: 

 Από τη φωτεινότητα της εικόνας, μπορούμε να υπολογίσουμε την τιμή του 

αρχικού μοτίβου ( )( )( )0 ,f tp y  του tag για το σημείο που βρίσκεται τώρα 

στη θέση y. 

 Γνωρίζοντας αυτή την εκτίμηση και αρχικό μοτίβου του tag, που δίνεται 

από την εξίσωση ( ) ( )
1

0
0

cos
N

T
n

n
f α n

−

=

= ∑p g p , μπορούμε να εκτιμήσουμε 

την τιμή της παράστασης ( ),T tg p y , που μας δίνει την συνιστώσα της 

( ), tp y  στην κατεύθυνση της g. 

 Χρησιμοποιώντας δύο διαφορετικές τιμές για το g στην ίδια εικόνα 

υπολογίζουμε δύο διαφορετικές συνιστώσες της κίνησης, ώστε να 

μπορέσουμε να εκτιμήσουμε ( ), ty p , το δισδιάστατο χάρτη αναφοράς της 

φαινόμενης κίνησης.  

 Επίσης μπορούμε να προσδιορίσουμε εν μέρει πληροφορίες για το F, όπως 

μία ή και περισσότερες από τις εννιά συνιστώσες του. 

 Στις τρεις πρώτες ενότητες θα αναφερθούμε για τρεις διαφορετικούς τρόπους 

εύρεσης της κίνησης. Στην πρώτη θα ασχοληθούμε με δύο μεθόδους προσδιορισμού 

της θέσης των γραμμών του tag. Στη δεύτερη θα αναφερθούμε στη μέθοδο της 
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οπτικής ροής (Optical Flow), που είναι και η μέθοδος που χρησιμοποιούμε στη 

διπλωματική. Ενώ η τρίτη αφορά τη μέθοδο HARP (Harmonic Phase). 

Χρησιμοποιώντας όλες τις μετρήσεις που κάναμε σε κάθε εικόνα μπορούμε να 

παράγουμε την συνολική κίνηση, που αποτελεί και αντικείμενο της προτελευταίας 

ενότητας.  

 

 

2.2 Προσδιορισμός των γραμμών του tag (Tag Line Tracking) 

 

 Η πιο άμεση χρήση των tagged MR εικόνων είναι η παρακολούθηση των 

σκοτεινών γραμμών του πλέγματος, όπως φαίνονται και στο σχήμα 2.2. Για καλύτερα 

αποτελέσματα εφαρμόζεται μια ακολουθία SPAMM παλμών με 3 έως 7 RF παλμούς 

και μια συνολική γωνία απόκλισης 90ο. Αυτό έχει ως συνέπεια να δημιουργηθεί ένα 

πλέγμα tag, που δεν είναι μαγνητισμένο, δηλαδή ( )0 0f =p , όπου ισχύει 2T mπ=g p , 

με m ακέραιος αριθμός. Το σύνολο των υλικών σημείων που ικανοποιούν αυτή τη 

συνθήκη ανήκουν σε παράλληλα επίπεδα του ιστού, που ονομάζονται tag planes. Σε 

διαδοχικές εικόνες, ευδιάκριτες γραμμές ελάχιστης φωτεινότητας, οι γραμμές του tag 

(tag lines), αντιστοιχούν σε υλικά σημεία αυτών των επιπέδων. Κατά συνέπεια αν iy  

είναι ένα σημείο κατά μήκος μιας γραμμής ελάχιστης φωτεινότητας τη χρονική 

στιγμή t, γνωρίζουμε ότι ισχύει ( )( )0 , 0if t =p y . 

 Έπειτα για να μπορέσουμε να μετατρέψουμε αυτή τη γνώση σε μέτρηση 

ταχύτητας πρέπει να καθορίσουμε το m, το οποίο συσχετίζει το σημείο iy  τη χρονική 

στιγμή t με το tag plane που βρισκόταν τη χρονική στιγμή t = 0. Αυτή η πληροφορία 

παρέχει με μονοδιάστατη μέτρηση της συνιστώσας της ταχύτητας που είναι κάθετη 

στο tag plane, όπως φαίνεται από το σχήμα 2.1. Για τον εντοπισμό των γραμμών του 

tag και την μέτρηση αυτής της συνιστώσας της κίνησης χρειάζονται δύο πράγματα: 

πρώτον να ανιχνευτούν σημεία ελάχιστης φωτεινότητας και μετά να υπολογιστεί το 

m. Οι μέθοδοι για να επιτευχθεί αυτό μπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες: 

ταύτιση περιγράμματος (Template Matching) και ενεργής γεωμετρίας (Active 

Geometry). Οι μέθοδοι αυτες αναλύονται στη συνέχεια. 
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Σχήμα 2.1: Απεικόνιση ενός σημείου σε μια γραμμή tag. Έχει μετατοπιστεί από κάποιο 
άγνωστο σημείο αναφοράς και βρίσκεται στο γνωστό αρχικό επίπεδο tag. Έτσι γνωρίζουμε 
την κάθετη, στο επίπεδο του tag, συνιστώσα της μετατόπισης.  
 

 
Σχήμα 2.2: Tagged MR εικόνες: (a) αμέσως μετά την εφαρμογή των tag στο τέλος της 
διαστολής, (b) 260ms μετά, στο τέλος της συστολής (η αριστερή κοιλία είναι το 
δακτυλιοειδές αντικείμενο). Παρατηρούμε την εξασθένηση του tag ιδιαίτερα στα αριστερά 
της (b). 
 

2.2.1 Μέθοδος ταύτισης περιγράμματος (Template Matching) 

 Στη μέθοδο ταύτισης του περιγράμματος, η οποία φαίνεται στο σχήμα 2.3, ένα 

σημείο πάνω στη γραμμή του tag εντοπίζεται συγκρίνοντας τη φωτεινότητα της 

εικόνας κατά μήκος μιας λωρίδας pixels με ένα αναμενόμενο περίγραμμα των tags. 

Στη θέση στην οποία το πρότυπο και η μετρούμενη φωτεινότητα ταιριάζουν 

καλύτερα θεωρούμε ότι υπάρχει ένα σημείο πάνω στη γραμμή του tag. Για να το 

εξηγήσουμε, έστω s η μονοδιάστατη θέση πάνω σε μια λωρίδα pixels, ( )I s  η 

συνάρτηση φωτεινότητας της εικόνας πάνω στη λωρίδα και ( )g s  το κεντραρισμένο 
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περίγραμμα του tag. Μετά τα pixels στη λωρίδα είναι δείγματα της ( )I s  σε θέσεις 

1,..., Ks s  που ισαπέχουν και η εκτιμώμενη θέση  της γραμμής του tag υπολογίζεται 

μετακινώντας το ( )g s  μέχρι το συνολικό τετραγωνικό σφάλμα μεταξύ του ( )g s  και 

των ( ) ( )1 ,..., KI s I s  να ελαχιστοποιείται. Δηλαδή η εκτίμηση των σημείων του tag 

δίνονται από τη σχέση: 

 ( ) ( )
0

2

0 0
1

ˆ arg min
K

k k
s k

s g s s I s
=

= − −∑     (2.1) 

Επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία και για άλλες γραμμές από pixels οδηγούμαστε σε 

μια καλή προσέγγιση των γραμμών του tag. 

 Το σημείο του tag που βρέθηκε μέσω της μεθόδου ταύτισης περιγράμματος 

καθορίζεται με ακρίβεια subpixel. Θεωρητικά, το λάθος στη μέτρηση μπορεί να έχει 

μια σταθερή απόκλιση ίση με 0.9 CNR , όπου το CNR είναι ο λόγος της αντίθεσης 

προς τον θόρυβο ενός μοτίβου tag. Σε τυπικές tag MRI εικόνες, αυτό το λάθος είναι 

περίπου 0.1 pixels, κάτι που επιβεβαιώθηκε και πειραματικά [39]. Για να πετύχουμε 

ένα τέτοιο χαμηλό επίπεδο λάθους, το πρότυπο θα πρέπει να απεικονίζει ακριβώς το 

αληθινό μοτίβο, το οποίο εξαρτάται από το εφαρμοζόμενο μοτίβο των tags, από την 

εξασθένιση, τη συνάρτηση γραμμικής διασποράς (line spread function) του 

ανιχνευτή, της τοπικές ιδιότητες του ιστού και την κίνηση του ιστού, την οποία 

προσπαθούμε να προσδιορίσουμε. Μια προσέγγιση για να λάβουμε πιο ικανοποιητικό 

πρότυπο είναι να χρησιμοποιήσουμε τη φυσική του MRI tagging και της απεικόνισης. 

Από την άλλη πλευρά, μια γενικά καλή προσέγγιση είναι το γκαουσιανό πρότυπο: 

 ( ) ( )2 2

0 1 s wg s I de−= −       (2.2) 

όπου το 0I  είναι η τοπική φωτεινότητα του ιστού, το d είναι το βάθος του tag και το 

w είναι μια παράμετρος πλάτους. Αυτές οι παράμετροι μπορούν επίσης να 

υπολογιστούν στο στάδιο του προσδιορισμού ενός σημείου σε μια γραμμή του tag. 

 Αν και η εύρεση της βέλτιστης θέσης 0ŝ  της μεθόδου ταύτισης του 

περιγράμματος προσδιορίζει ένα σημείο σε μια γραμμή tag, δεν καθορίζει το m, το 

οποίο συσχετίζει το σημείο με ένα συγκεκριμένο tag plane. Για να καθορίσει το m, 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια επαναλαμβανόμενη διαδικασία. Αρχίζοντας με ένα 

σύνολο αρχικών θέσεων για τις γραμμές του tag, που δίνεται από το χρήστη, οι 

περιοχές αναζήτησης προσδιορίζονται σε κάθε επόμενη εικόνα από την εκτιμώμενη 
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θέση του tag στην προηγούμενη εικόνα. Η καλύτερη αντιστοιχία μοτίβων μέσα στην 

περιοχή αναζήτησης θεωρείται ένα σημείο στη γραμμή του tag που αντιστοιχεί στο 

ίδιο tag plane. Για να πετύχουν καλύτερη απόδοση λάθους οι Kerwin και Prince [40] 

πρόσθεσαν ένα χωροχρονικό φίλτρο ώστε να βελτιώσουν την εκτίμηση του σημείων 

του tag ανάμεσα στις επαναλήψεις Βελτιωμένη απόδοση μπορεί επίσης να επιτευχθεί 

με το φιλτράρισμα Fourier των tagged εικόνων. 

 Μια πρόκληση για τη μέθοδο ταύτισης περιγράμματος είναι ότι κάποια 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα της εικόνας εκτός από τα tags, όπως τα όριά της, συχνά 

συγχέονται με τα tags. Για να αποφευχθεί αυτό το πρόβλημα, οι περιοχές αναζήτησης 

πρέπει να καθοριστούν με το χέρι ή με εντατικές για το χρήστη ημιαυτόματες 

διαδικασίες [34]. Εναλλακτικά ο Denney [41] χρησιμοποιεί τις χωρικές και τις 

χρονικές ιδιότητες των tags του μυοκαρδίου για να αφαιρέσει τα λανθασμένα σημεία. 

 

2.2.2 Ενεργή Γεωμετρία (Active Geometry) 

 Στις προσεγγίσεις ενεργής γεωμετρίας, η αναγνώριση του tag 

πραγματοποιείται με τη χρήση ενός τμήματος καμπύλης που ονομάζεται «φίδι» 

(snake) και προσαρμόζεται στη γραμμή του tag στην εικόνα. Στο «φίδι» αναθέτεται  

 

 
Σχήμα 2.3: Μέθοδος ταύτισης περιγράμματος: Πρώτα μια περιοχή αναζήτησης, όπως αυτή 
στο λευκό ορθογώνιο επιλέγεται από μια tagged εικόνα (a), που φαίνεται εδώ σε μεγέθυνση. 
Έπειτα, οι εντάσεις των pixel της εικόνας στη περιοχή αναζήτησης αντιστοιχίζονται με ένα 
περίγραμμα (b) το οποίο παρέχει τη θέση της γραμμής του tag 0ŝ . Επαναλαμβάνοντας αυτή 
τη διαδικασία ταύτισης παράγεται ένα πλήρες σύνολο από αναγνωρισμένα σημεία tag με τις 
αντίστοιχες τιμές του m (c). Επίσης φαίνονται και τα σύνορα του μυοκαρδίου.  
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μια συνάρτηση ενέργειας και κινείται με στόχο να ελαχιστοποιήσει την ενέργειά του. 

Η συνάρτηση ενέργειας έχει δύο συστατικά: την imageE , που καθορίζεται από την 

εικόνα κατά τέτοιο τρόπο ώστε το «φίδι» να έχει την ελάχιστη ενέργεια κατά μήκος 

του χαρακτηριστικού που μας ενδιαφέρει, και την int ernalE , που καθορίζεται από 

παραγώγους της καμπύλης και της αναγκαστικής συνέχειας και ομαλότητας του 

«φιδιού». Για τον εντοπισμό των γραμμών του tag, η imageE  σχετίζεται συνήθως με τη 

φωτεινότητα της εικόνας επειδή η ελαχιστοποίηση αυτής της ενέργειας θα αναγκάσει 

το «φίδι» να κινηθεί προς τα ελάχιστα της φωτεινότητας, δηλ. προς τις γραμμές του 

tag. 

 Στην πράξη, ένα «φίδι» αποτελείται από ένα σύνολο σημείων Κ κατά μήκος 

μιας γραμμής tag, το k σημείο την n στιγμή είναι το ( ), nk ty . Για να καθορίσουμε το 

σύνολο των σημείων ( ) ( )1, ,..., ,n nt K ty y  που καθορίζουν καλύτερα μια γραμμή tag, 

αρχίζουμε με τη λύση για την χρονική στιγμή 1nt − , ή για την πρώτη φορά, με μια 

καθορισμένη από το χρήστη γραμμή σημείων. Έπειτα βρίσκουμε ένα σύνολο 

δισδιάστατων μετατοπίσεων ( ), nk td  που κινούν το «φίδι» της χρονικής στιγμής 1nt −  

στη βέλτιστη θέση της nt . Κατά συνέπεια, η λύση δίνεται από τη σχέση: 

 ( ) ( ) ( )1, , ,n n nk t k t k t−= +y y d      (2.3) 

Επαναλαμβάνοντας αυτή τη διαδικασία για το χρόνο 1nt + , χρησιμοποιώντας τη λύση 

για nt  ως σπόρο, οδηγούμαστε σε μια επαναλαμβανόμενη διαδικασία που διατηρεί 

την αντιστοιχία του «φιδιού» σε ένα συγκεκριμένο αρχικό tag plane.  

 Σε αυτήν την διατύπωση, το πρόβλημα οδηγεί στην εύρεση του βέλτιστου 

συνόλου μετατοπίσεων d. Επομένως, οι ενέργειες imageE  και int ernalE  καθορίζονται σε 

σχέση με τις ( ), nk td . Κατ’ αρχάς, η εσωτερική ενέργεια του k σημείου δίνεται από 

τη σχέση: 

 
( )( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

2
int 1

2
2

, 1, ,

                           1, 1, 2 ,

ernal n n n

n n n

E k t α k t k t

α k t k t k t

= + −

+ + + − − ⋅

d d d

d d d
 (2.4) 

Τα δύο συστατικά αυτής της συνάρτησης εσωτερικής ενέργειας προσεγγίζουν τα 

τετράγωνα της πρώτης και της δεύτερης παραγώγου, αντίστοιχα, με αυτόν τον τρόπο 

αντιστέκεται στο τέντωμα (πρώτη παράγωγος) και στην κάμψη (δεύτερη παράγωγος). 
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Τα βάρη α1 και α2 επιλέγονται εμπειρικά για την καλή εκτέλεση. Δεύτερον, η 

ενέργεια της εικόνας στο k σημείο δίνεται από τη φωτεινότητα της εικόνας στη 

μετατοπισμένη θέση: 

 ( )( ) ( ) ( )( )1, , ,image n n nE k t I k t k t−= +d y d     (2.5) 

Η παρεμβολή της φωτεινότητας της εικόνας μεταξύ των pixels χρησιμοποιείται για να 

παρέχει ακρίβεια subpixel. Τέλος, η λύση για τη μετατόπιση δίνεται από τη σχέση: 

 
( ) ( )

( )( ) ( )( )int
1, ,..., , 1
arg min , ,

n n

K

image n ernal n
t K t k

E k t E k t
=

+∑
d d

d d    (2.6) 

η οποία βρέθηκε με τη μέθοδο gradient descent ξεκινώντας από την ισότητα 

( ), 0nk t =d .  

 Ένα παράδειγμα που χρησιμοποιεί η μέθοδος ενεργής γεωμετρίας των Young 

et al. παρουσιάζεται στο σχήμα 2.4, στο οποίο 20 «φίδια» σε δύο προσανατολισμούς 

ακολουθούν ένα πλέγμα γραμμών tag. Μερικά μοναδικά χαρακτηριστικά της 

μεθόδου είναι: 

o χρησιμοποιούν συνδεδεμένα «φίδια» όπου οι τομές μοιράζονται από δύο 

«φίδια» και έτσι υπόκεινται σε δύο σύνολα εσωτερικών δυνάμεων 

 

 

 
Σχήμα 2.4: Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο ενεργής γεωμετρίας των Young et al. [42], ένα 
10 10×  πλέγμα συνδεδεμένων “φιδιών» υπερτίθεται στην πρώτη εικόνα της ακολουθίας (a). 
Μετά την ελαχιστοποίηση της ενέργειας, τα «φίδια» μετακινούνται την επόμενη στιγμή σε 
παραμορφωμένες θέσεις (b). Οι ρόμβοι στην εικόνα είναι τα σημεία των «φιδιών» που έχουν 
τεθεί εκτός λειτουργίας επειδή είναι εκτός του μυοκαρδίου.  
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o προσθέτουν μια διαδραστική, καθορισμένη από το χρήστη ενέργεια για να 

αναγκάσουν το «φίδι» να απομακρυνθεί από τα ανακριβή τοπικά 

ενεργειακά ελάχιστα όπου είναι απαραίτητο 

o χρησιμοποιούν όρια που έχουν καθοριστεί με το χέρι για να κλείσουν την 

ενέργεια που οφείλεται σε σημεία έξω από μυοκάρδιο (που 

παρουσιάζονται ως διαμάντια στο σχήμα 2.4b), με αυτόν τον τρόπο 

αποτρέπουν το «φίδι» να επηρεαστεί από δεδομένα που βρίσκονται εκτός 

μυοκαρδίου.  

Εντούτοις, οι μέθοδοι ενεργής γεωμετρίας είναι γενικά λιγότερο ευαίσθητες σε 

ακριβής πληροφορίες για το σύνορο και συχνά δουλεύουν καλά χωρίς πληροφορίες 

για το σύνορο. Μια παραλλαγή αυτού του θέματος είναι η μέθοδος των Amini et al. 

[43] στην οποία το φίδι παραμετροποιείται από ένα σύνολο από B-spline σημεία 

ελέγχου. Οι έμφυτες ιδιότητες ομαλότητας των B – spline αντικαθιστούν την ανάγκη 

για τις εσωτερικές δυνάμεις των «φιδιών».  

 

 

2.3 Οπτική ροή (Optical flow) 

 

 Αν και η μέθοδος εντοπισμού των γραμμών του tag παρέχει ιδιαίτερα ακριβείς 

μετρήσεις του χάρτη αναφοράς (reference map), αυτές οι μετρήσεις περιορίζονται 

στις σχετικά αραιές περιοχές ανάμεσα στις γραμμές του tag. Για να παράγουμε πιο 

πυκνές μετρήσεις από tagged MR εικόνες, τεχνικές οπτικής ροής έχουν 

χρησιμοποιηθεί, στις οποίες η ταχύτητα υπολογίζεται για κάθε σημείο της εικόνα. 

Στην περίπτωση των δισδιάστατα tagged MR εικόνων, μέθοδος οπτικής ροής παράγει 

μια εκτίμηση της δισδιάστατης φαινόμενης ταχύτητας ( ), tv y . 

 Η βάση για τη μέτρηση της ταχύτητας χρησιμοποιώντας τεχνικές οπτικής 

ροής που βασίζονται σε gradient είναι η εξίσωση περιορισμού της φωτεινότητας 

(brightness constrain equation). Η εξίσωση αυτή απορρέει από τη χρονική παράγωγο 

της συνάρτησης φωτεινότητας του σημείου – δηλαδή τη μερική παράγωγο του 

( ),I ty  κρατώντας σταθερό το q. Αυτή η παράγωγος είναι περίπλοκη γιατί το y είναι 

συνάρτηση του q και του χρόνου t που δίνονται από τον ευθύ χάρτη (forward map) 
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της φαινόμενης κίνησης ( ), ty q . Εφαρμόζοντας τον κανόνα της αλυσίδας στη 

χρονική παράγωγο προκύπτει: 

 ( ) ( ) ( ) ( ), , , ,y tI t I t t I t= ∇ ⋅ +y y v y y      (2.7) 

όπου το y∇  είναι η κλίση ως προς y και το ( ),tI ty  είναι η μερική παράγωγος του I 

ως προς τον χρόνο t (κρατώντας σταθερό το y). Η εξίσωση (2.7) είναι η εξίσωση 

περιορισμού της φωτεινότητας. 

 Για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε την (2.7) για τον υπολογισμό της 

ταχύτητας ( ), tv y  είναι απαραίτητο να υπολογίσουμε τις χωροχρονικές παραγώγους 

των διαθέσιμων εικόνων. Η χωρική κλίση ( ),y I t∇ y  σε κάθε pixel της εικόνας 

προσεγγίζεται χρησιμοποιώντας τις πεπερασμένες διαφορές των γειτονικών pixels. Η 

χρονική παράγωγος ( ),tI ty  προσεγγίζεται χρησιμοποιώντας την αλλαγή στην 

ένταση του pixel από τη μια εικόνα στην επόμενη της ακολουθίας. Τέλος, χρειάζεται 

και μία τιμή για τη ( ),I ty . Το πιο κοινό στην όραση υπολογιστών είναι να υποτεθεί 

ότι ένα σημείο διατηρεί σταθερή τη φωτεινότητά του, έτσι ( ), 0I t =y , μια υπόθεση 

που έχει εφαρμοστεί στο tagged MRI [44]. Στο tagged MRI, εντούτοις, η 

φωτεινότητα ενός σημείου αλλάζει – αυτό είναι το πρόβλημα του ξεθωριάσματος του 

tag. Βέβαια και η κίνηση από επίπεδο σε επίπεδο προκαλεί μεταβολές στη 

φωτεινότητα, αλλά αυτή η επίδραση είναι μικρή σε σύγκριση με το ξεθώριασμα του 

tag. Για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα αυτό, οι Prince και McVeigh πρότειναν τη 

μέθοδο οπτικής ροής με μεταβλητή φωτεινότητα (VBOF – Variable Brightness 

Optical Flow) [45], η οποία υπολογίζει τη ( ),I ty  χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο 

βασισμένο στο πρωτόκολλο απεικόνισης και στις φυσικές ιδιότητες του ιστού. 

Εναλλακτικά, η μέθοδος των Gennert και Negahdirapour (GNOF) [46] μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί, στην οποία η μεταβολή της φωτεινότητας υποτίθεται ότι ικανοποιεί 

το γραμμικό μοντέλο: 

 ( ) ( ) ( ) ( ), , , ,t tI t I t m t c t= ⋅ +y y y y      (2.8) 

Έπειτα το ξεθώριασμα του tag εκτιμάται ως τμήμα του ίδιου του αλγόριθμου [47]. 

 Ανεξάρτητα από την υπόθεση που γίνεται για τη μεταβολή της φωτεινότητας, 

η εξίσωση περιορισμού της φωτεινότητας παρέχει μόνο μια εξίσωση, όπου έχει ως 

άγνωστο τη ταχύτητα ( ), tv y  που έχει δύο συνιστώσες. Για να λυθεί αυτό το μερικώς 
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ορισμένο πρόβλημα, η οπτική ροή διατυπώνεται ώστε να αποτελεί μια μεταβλητή 

ποσότητα που αφορά την ελαχιστοποίηση της συνάρτησης: 

 2
BCE smoothE E α E d⎡ ⎤= +⎣ ⎦∫ y       (2.9) 

όπου 

 ( ) ( ) ( ) ( ) 2
, , , ,BCE y tE I t t I t I t= ∇ ⋅ + −y v y y y  

ένας όρος που βοηθά στη συμφωνία με την εξίσωση περιορισμού της φωτεινότητας, 

και smoothE  είναι μια παράγωγος της ( ), tv y , για να εξασφαλιστεί η ομαλότητα και 

δίνεται συνήθως από τη σχέση ( ) 2
, t∇ yv y . Η παράμετρος κανονικοποίησης α 

καθορίζει τη βέλτιστη λύση μεταξύ της ομαλότητας της ταχύτητας και της συμφωνίας 

με την εξίσωση περιορισμού της φωτεινότητας.  

 Η ελαχιστοποίηση της (2.9) μπορεί να γίνει αναλυτικά για να παραχθεί ένα 

σύνολο από συνδεδεμένες μερικές διαφορικές εξισώσεις. Αυτές μπορούν να λυθούν 

αριθμητικά χρησιμοποιώντας τις υπολογισμένες χωροχρονικές παράγωγους της 

εικόνας για να παραχθεί μια ακολουθία από εκτιμώμενες ταχύτητες. Πρέπει να 

σημειωθεί ότι στη GNOF, η πολλαπλασιαστική και η σταθερή συνάρτηση, ( ),tm ty  

και ( ),tc ty  αντίστοιχα, πρέπει να υπολογιστούν μαζί με τη ( ), tv y . Επίσης, στη 

VBOF η ( ),I ty  εκτιμάται περιοδικά χρησιμοποιώντας τις προηγούμενες εκτιμήσεις 

της ( ), tv y . 

 Οι μέθοδοι οπτικής ροής που βασίζονται σε gradient είναι κατάλληλες για την 

επεξεργασία tagged MR εικόνων επειδή η διαδικασία του tagging παράγει τις χωρικές 

μεταβολές της φωτεινότητας, στις οποίες στηρίζεται η εξίσωση περιορισμού της 

φωτεινότητας. Καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται όταν εφαρμόζονται δύο 

μοτίβα SPAMM χρησιμοποιώντας μόνο δύο παλμούς RF ανά μοτίβο και κάθετες 

κατευθύνσεις 1g  και 2g  για την κλίση των παλμών. Το αποτέλεσμα είναι ένα μοτίβο 

tag που μεταβάλλεται ημιτονοειδώς και στις δύο κατευθύνσεις του gradient, όπως 

φαίνεται και στο σχήμα 2.5. Η χρήση της ζωνοπερατής οπτικής ροής, που 

χρησιμοποιεί τις τεχνικές του μετασχηματισμού του Hilbert για να μετακινήσει τη 

φάση του ημιτονοειδούς μοτίβου του tag, έχει παρουσιάσει κάποια επιτυχία στη 

μείωση των συνεπειών της κανονικοποίησης [48].  
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Σχήμα 2.5: Αποτελέσματα της τεχνικής οπτικής ροής: οι εικόνες στα αριστερά είναι δύο από 
μια ακολουθία εικόνων που απεικονίζουν τη συστολή της αριστερή κοιλίας μετά το tagging 
με ημιτονοειδή tags σε δύο κατευθύνσεις. Η εφαρμογή της οπτικής ροής στις δύο αυτές 
εικόνες παράγει το πεδίο ταχυτήτων στα δεξιά, όπου φαίνεται η περιοχή γύρω από την 
αριστερή κοιλία.  
 

 

2.4 Εικόνες αρμονικής Φάσης (HARP – Harmonic Phase 

Images) 

 

 Μια από τις νεότερες εξελίξεις στην επεξεργασία tagged MRI οδηγεί σε 

πυκνές μετρήσεις κινήσεων που λαμβάνονται από την εξαγωγή της φάσης του 

μοτίβου του tag που βρίσκεται από κάτω. Για να το εξηγήσουμε, υποθέτουμε ότι 

εφαρμόζουμε μια ακολουθία SPAMM με δύο RF παλμούς των 90ο, για τους οποίους 

ισχύει ( ) ( )0 cos Tf = −p g p . Υποθέτουμε επίσης ότι η έκφραση για τη 

παραμορφωμένη κατανομή του tag είναι η: 

 ( ) ( ) ( )( ) ( )( )0, , 1f t β t f t β t= + −y p y  

οπότε η προκύπτουσα εικόνα είναι η: 

 ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )( )0, , cos , 1TI t I t β t t β t⎡ ⎤= − + −
⎣ ⎦

y y g p y   (2.10) 

Σε αυτήν την έκφραση, η φάση του συνημιτόνου, που δίνεται από τη σχέση: 
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 ( ) ( ), ,Tφ t t=y g p y        (2.11) 

συσχετίζεται άμεσα με τον επιθυμητό χάρτη κινήσεων ( ), tp y . Επιπλέον, η χωρική 

παράγωγος της ( ),φ ty  σχετίζεται με το gradient παραμόρφωσης μέσω της σχέσης: 

 ( ) 1, Tφ t H F −∇ =y y g        (2.12) 

όπου το [ ]1 2,H = h h  καθορίζει τον προσανατολισμό της εικόνας στο τρισδιάστατο 

χώρο. Κατά συνέπεια, η μέτρηση της ( ),φ ty  παρέχει πληροφορίες σχετικά με το 

χάρτη αναφοράς και την κλίση παραμόρφωσης για κάθε υλικό σημείο στην εικόνα. 

 Για να μετρήσουμε τη ( ),φ ty , εικόνες HARP λαμβάνονται. Οι εικόνες HARP 

χρησιμοποιούν την παρουσία ευδιάκριτων φασματικών αιχμών στο μετασχηματισμό 

Fourier των tagged εικόνων, όπως φαίνεται και στο σχήμα 2.6. Οι θέσεις των αιχμών, 

από το θεώρημα διαμόρφωσης, καθορίζονται από τη χωρική συχνότητα του μοτίβου 

των tag. Συγκεκριμένα, θα υπάρχει μια φασματική αιχμή στη θέση TH=w g . Εάν 

όλες οι φασματικές πληροφορίες εκτός από τη φασματική αιχμή που βρίσκεται στο w 

αφαιρεθούν μέσω φιλτραρίσματος, και εφαρμοστεί αντίστροφος μετασχηματισμός 

Fourier, η προκύπτουσα εικόνα είναι κατά προσέγγιση η: 

 ( ) ( ) ( ) ( ),
0, , jφ t

HARPI t b t I t e≈ yy y      (2.13) 

όπου το ( )b t  συσχετίζεται με το ξεθώριασμα του tag. Κατά συνέπεια, η εικόνα 

HARP παίρνει σύνθετες τιμές με τη φάση κάθε pixel να δίνεται από τη ( ),φ ty . Η 

HARP έχει το πλεονέκτημα της ενδεχόμενης γρήγορης απεικόνισης επειδή οι MR 

εικόνες αποκτιούνται στη περιοχή του Fourier και η φασματική αιχμή μπορεί να 

αποκτηθεί γρήγορα. 

 Για να φιλτραριστεί μία φασματική αιχμή και ληφθεί μια εικόνα HARP, μια 

τυποποιημένη tagged εικόνα μετασχηματίζεται στο πεδίο του Fourier (ή τα 

ακατέργαστα στοιχεία της εικόνας κρατιούνται στην περιοχή του Fourier). Κατόπιν, 

επιλέγεται ένα φίλτρο με κεντρική συχνότητα w και ομαλό rolloff, όπως το: 

 
2

exp f w
BW

⎧ ⎫−⎪ ⎪⎛ ⎞−⎨ ⎬⎜ ⎟
⎝ ⎠⎪ ⎪⎩ ⎭

 

όπου f είναι η θέση στο χώρο του Fourier και το BW είναι το εύρος ζώνης του 

φίλτρου. Στην πράξη, το BW πρέπει να επιλεχτεί προσεκτικά ώστε να ελαχιστοποιεί 
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την επιρροή από τις άλλες φασματικές αιχμές και ταυτόχρονα να μεγιστοποιεί τις 

πληροφορίες που λαμβάνονται από την επιθυμητή αιχμή. Μετασχηματίζοντας πίσω 

στο πεδίο του χώρου δημιουργείται η σύνθετη HARP εικόνα. 

 Κατόπιν, η μέτρηση της φάσης για κάθε pixel της HARP εικόνας λαμβάνεται 

εύκολα από τη πραγματική και τη φανταστική συνιστώσα χρησιμοποιώντας την 

αντίστροφη εφαπτομένη (arctangent). Αυτή η μέτρηση υπόκειται, όμως, σε τύλιγμα 

(wrapping) (βλέπε σχήμα 2.6c) επειδή το εύρος του arctangent είναι μόνο [ ),π π− . Η 

τυλιγμένη φάση είναι η ( ),Wφ ty , η οποία πρέπει να ξετυλιχθεί ώστε να λάβουμε την 

( ),φ ty . Για να ξετυλίξουμε τη ( ),Wφ ty  τα σημεία σταθερής φάσης εντοπίζονται με 

το να αναγνωρίσουμε το κοντινότερο σημείο σε διαδοχικές εικόνες που έχουν την 

ίδια τυλιγμένη φάση. Η απόλυτη φάση τη χρονική στιγμή t καθορίζεται έπειτα από τη 

γνωστή φάση του αντίστοιχου σημείου τη στιγμή t = 0. Στο χρονικό διάστημα μεταξύ 

των διαδοχικών εικόνων, η κίνηση του ιστού θεωρούμε ότι είναι αρκετά μικρή έτσι 

ώστε η ασάφεια της φάσης να μην αποτελεί πρόβλημα. 

 Εναλλακτικά, ο εντοπισμός και το ξετύλιγμα της φάσης μπορεί να αποφευχθεί 

με τον απευθείας υπολογισμό της δισδιάστατης φαινόμενης παραμόρφωσης που 

σχετίζεται με τη δισδιάστατη φαινόμενη κίνηση (βλέπε σχήμα 2.6d). Για αυτό, η 

δισδιάστατη κλίση παραμόρφωσης appF  της φαινόμενης κίνησης απαιτείται, ο 

αντίστροφος της οποίας είναι: 

 ( )1 ,appF t− = ∇ yq y        (2.14) 

Αυτή η δισδιάστατη κλίση παραμόρφωσης συσχετίζεται με την τρισδιάστατη κλίση 

παραμόρφωσης F μέσω της σχέσης: 

 1 1T
appF H F H− −=  

Συγκρίνοντας αυτή τη σχέση με την (2.12) διαπιστώνουμε ότι είναι παρόμοιες. Στην 

πραγματικότητα, εάν δύο HARP εικόνες ληφθούν με κατευθύνσεις 1g  και 2g  που 

είναι γραμμικός ανεξάρτητος συνδυασμός των 1h  και 2h  τότε μπορούμε να 

υπολογίσουμε ότι: 

 ( ) ( )
1

1 1 2 11
1 2

1 2 2 2

, ,
T T

app T T
F φ t φ t

−
−

⎡ ⎤
⎡ ⎤= ∇ ∇ ⎢ ⎥⎣ ⎦

⎢ ⎥⎣ ⎦

g h g h
y y

g h g h
   (2.15) 
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όπου ( )1 ,φ ty  και ( )2 ,φ ty  είναι οι σχετικοί χάρτες φάσης των HARP εικόνων. Ο 

λόγος που αυτός ο υπολογισμός μπορεί να εκτελεσθεί χωρίς το ξετύλιγμα της φάσης 

είναι ότι οι χωρικές παράγωγοι των ( ),φ ty  και ( ),Wφ ty  είναι ίδιες εκτός από τα 

σημεία ασυνέχειας στην τυλιγμένη φάση. Εκείνα τα σημεία της ασυνέχειας 

εξετάζονται εύκολα από μια τοπική διαδικασία ξετυλίγματος. Έπειτα, καθορίζοντας 

τις κλίσεις της φάσης μέσω πεπερασμένων διαφορών οδηγούμαστε άμεσα στη 

φαινόμενη παραμόρφωση. Το αρνητικό αυτής της προσέγγισης είναι ότι η φαινόμενη 

παραμόρφωση δεν σχετίζεται με την πραγματική. Για παράδειγμα, μια περιστροφή 

χωρίς παραμόρφωση μπορεί να παραγάγει μια μη μηδενική φαινόμενη 

παραμόρφωση. Στις καρδιακές εφαρμογές, εντούτοις, υπάρχει γενικά ένας καλός 

συσχετισμός μεταξύ της φαινόμενης και της πραγματικής παραμόρφωσης.  

 Η HARP έχει επίσης τη δυνατότητα να παρέχει μετρήσεις κίνησης και έξω 

από το επίπεδο της εικόνας γιατί η φάση της HARP εικόνας, που δίνεται από τη 

σχέση (2.11), είναι ανεξάρτητη από την κατεύθυνση του g. Εάν χρησιμοποιηθούν 

τρεις ανεξάρτητες κατευθύνσεις tag που εκτείνονται στο τρισδιάστατο χώρο, η HARP 

μπορεί, θεωρητικά, να υπολογίσει το ( ), tp y  εντελώς. Στην πράξη, εντούτοις, αυτό 

απαιτεί tags τα οποία είναι εκτός επιπέδου και επηρεάζονται από το πεπερασμένο 

πάχος των εικόνων. Αυτή η επίδραση πρέπει να επιλυθεί έτσι ώστε οι τρισδιάστατες 

μετρήσεις από την HARP να μπορούν να καταδειχθούν.  

 

 

2.5 Τρισδιάστατος προσδιορισμός κίνησης 

 

 Μετά την απόκτηση των πληροφοριών από τις δισδιάστατες εικόνες, ο 

επόμενος στόχος της ανάλυσης tagged MR εικόνων είναι ο προσδιορισμός της 

πλήρης τρισδιάστατης κίνησης του ιστού. Αυτό μπορεί να γίνει με τον υπολογισμό 

της συνάρτησης 

 ( ) ( ), ,t t= −u x p x x        (2.16) 

η οποία περιγράφει την απαραίτητη μετατόπιση ώστε να κινηθεί ένα υλικό σημείο 

από την παραμορφωμένη θέση του x στη θέση αναφορά του p. Για να υπολογίσουμε 

αυτή τη συνάρτηση, υποθέτουμε ότι έχουμε λάβει εικόνες από πολλές χωρικές θέσεις  
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Σχήμα 2.6: Στην επεξεργασία HARP, μια φασματική κορυφή εξάγεται από τα δεδομένα 
Fourier μιας tagged MR εικόνας (a). Λαμβάνοντας τον αντίστροφο μετασχηματισμό Fourier 
παράγεται μια σύνθετη εικόνα με πλάτος (b) και τυλιγμένη φάση (c) για κάθε pixel. Οι 
εικόνες δείχνουν από κοντά την αριστερή κοιλία και στο (c) το μαύρο αντιστοιχεί σε φάση 
π−  και το λευκό σε π+ . Για ευκολία, η φάση έχει κωδικοποιηθεί χρησιμοποιώντας μια 

περιορισμένη σε πλάτος έκδοση της εικόνας πλάτους. Ο συνδυασμός δύο HARP εικόνων με 
tag διαφορετικής κατεύθυνσης επιτρέπει τη φαινόμενη τάση να αναπαρίσταται (d). Σε αυτήν 
την περίπτωση παρουσιάζεται η περιφερειακή βράχυνση για μια αριστερή κοιλία που 
υφίσταται μη φυσιολογική συστολή, όπως φαίνεται από τις φωτεινές περιοχές επάνω 
αριστερά που φανερώνουν επιμήκυνση.  
 

όπως αυτές που φαίνονται στο σχήμα 2.7 και ότι αυτές οι εικόνες περιέχουν πολλούς 

συνδυασμούς των τριών ορθογώνιων προσανατολισμών των tag 1g , 2g  και 3g . 

 Από τις εικόνες, οι ίδιες θεμελιώδεις πληροφορίες για τον υπολογισμό του 

( ), tu x  είναι διαθέσιμες, ανεξάρτητα εάν χρησιμοποιήθηκε προσδιορισμός των 

γραμμών του tag, οπτική ροή ή ανάλυση HARP για την επεξεργασία των εικόνων. 

Για να εξηγήσουμε πως είναι αυτή η πληροφορία, υποθέτουμε ότι έχουμε μια 

μέτρηση για μια θέση y σε μία εικόνα με την κατεύθυνση του tag να είναι η ig . 

Έπειτα αυτή η μέτρηση δίνει: 
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 ( ) ( )( ), ,T
i iu t t=x e u x y       (2.17) 

όπου το ie  είναι το μοναδιαίο διάνυσμα στη κατεύθυνση του tag που δίνεται από τη 

σχέση: 

 i
i

i
=

ge
g

. 

Η μέτρηση ( ),iu tx  είναι μια μονοδιάστατη συνιστώσα του τρισδιάστατου 

διανύσματος της μετατόπισης ( ), tu x  που έχει υπολογισθεί στο ( )x y . Αυτή η 

έννοια είναι εύκολα προφανής για τον προσδιορισμό των γραμμών του tag όπως 

φαίνεται και στο σχήμα 2.1. Για τις μεθόδους οπτικής ροής η συνιστώσα μετατόπισης 

λαμβάνεται με αντίστροφη ολοκλήρωση του πεδίου ταχυτήτων, και στη μέθοδο 

HARP η συνιστώσα μετατόπισης λαμβάνεται συσχετίζοντας μια μέτρηση φάσης με 

ένα επίπεδο σταθερής φάσης στο χρόνο αναφοράς. Διαιρούμε τις μετρήσεις για όλες 

τις εικόνες σε τρία σύνολα 1Γ , 2Γ  και 3Γ , όπου το Γi  περιέχει όλα τα σημεία x στα 

οποία η συνιστώσα μετατόπισης στη διεύθυνση ie  είναι γνωστή.  

 Συχνά, δύο συνιστώσες για την μετατόπιση υπολογίζονται για το ίδιο σημείο 

της εικόνας. Στο προσδιορισμό των γραμμών του tag αυτό συμβαίνει στις γραμμές 

tag που διασταυρώνονται στο σχήμα 2.4. Στις μεθόδους οπτικής ροής και HARP, δύο 

συνιστώσες είναι σχεδόν πάντα διαθέσιμες για κάθε pixel της εικόνας. Γενικά είναι 

αδύνατο να μετρηθούν ταυτόχρονα και οι τρεις συνιστώσες της κίνησης για ένα 

δεδομένο σημείο. Επιπλέον, υπάρχει συνήθως 5 με 8mm απόσταση μεταξύ των 

επιπέδων των εικόνων όπως αυτές που απεικονίζονται στο σχήμα 2.7, που αποτελεί 

μεγάλη περιοχή για την οποία δεν υπάρχουν διαθέσιμες μετρήσεις. Η εκτίμηση του 

( ), tu x  πρέπει να είναι ο χάρτης που συμφιλιώνει καλύτερα τις γνωστές μηχανικές 

ιδιότητες του ιστού με τις μετρούμενες συνιστώσες της απομάκρυνσης ( ),iu tx  με 

Γi∈x , και παρεμβάλει μεταξύ των μετρήσεων.  

 Η βέλτιστη μέθοδος επεξεργασίας εικόνας για να λάβουμε τις μετρήσεις δεν 

είναι συγκεκριμένη ακόμα. Οι υπάρχουσες μέθοδοι για τον τρισδιάστατο 

προσδιορισμό της κίνησης [49, 42, 50, 51] χρησιμοποιούν κυρίως τον προσδιορισμό 

των γραμμών του tag, αν και θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν δεδομένα από 

μεθόδους οπτικής ροής ή HARP επίσης. Το κυριότερο πλεονέκτημα του 

προσδιορισμού των γραμμών του tag είναι ότι έχει φανεί ότι έχει την καλύτερη ακρί- 



 47

 
Σχήμα 2.7: Τυπική γεωμετρία εικόνων που περιλαμβάνουν στοίβες από εικόνες. Εδώ έχουμε 
εικόνες στον μικρό άξονα (short axis – SA) (a) και ακτινωτές εικόνες που απεικονίζουν 
καλύτερα τον μεγάλο άξονα (long axis – LA) της αριστερής κοιλίας (b). 
 

βεια. Συγκριτικά, η οπτική ροή πάσχει από τη συσσώρευση των λαθών που 

προκύπτουν από τις αριθμητικές προσεγγίσεις των παραγώγων και των 

ολοκληρωμάτων. Η HARP μπορεί να αποδείξει ότι έχει την ακρίβεια του 

προσδιορισμού των γραμμών του tag, αλλά οι τεχνικές HARP δεν έχουν δοκιμαστεί 

αρκετά για να το αποδείξουν. 

 Το μειονέκτημα του προσδιορισμού των γραμμών του tag είναι ότι τα 

δεδομένα είναι αραιά, σε σχέση με τις μεθόδους οπτικής ροής και τη HARP, οι οποίες 

παράγουν δεδομένα για κάθε pixel. Για να φανεί αυτή η αραιότητα, υποθέτουμε ότι 

ήταν δυνατό να παρατηρήσουμε την παραμόρφωση όλου του tag plane, όχι μόνο την 

γραμμή του tag που σχηματίστηκε όταν διασταυρώθηκε με ένα επίπεδο της εικόνας. 

Κατόπιν, η χρήση των τριών προσανατολισμών των tag plane θα προκαλούσε ένα 

τρισδιάστατο πλέγμα που παραμορφώνει με την κίνηση του ιστού όπως φαίνεται και 

στο σχήμα 2.8 για την αριστερή κοιλία. Η κίνηση, όμως. αυτού του πλέγματος θα 

ήταν ανεπαρκής για τον καθορισμό της ακριβής τρισδιάστατης κίνησης των σημείων 

εκτός από τις διασταυρώσεις του πλέγματος όπου και οι τρεις συνιστώσες της 

κίνησης είναι γνωστές. Αυτή η ιδέα είναι, στην πραγματικότητα, η βάση της μεθόδου 

MR δεικτών [52], όπου οι διατομές εντοπίζονται χρησιμοποιώντας splines για να 

ανακατασκευάσουμε το πλέγμα παραμόρφωσης. Για τυπικές tagged MR εικόνες, 

εντούτοις, οι διασταυρώσεις χωρίζονται από αρκετά χιλιοστά και μόνο μερικές 

εκατοντάδες υπάρχουν μέσα στο μυοκάρδιο της αριστερής κοιλίας.  

 Αφού λάβουμε τις μετρήσεις των μετατοπίσεων, διάφορες μέθοδοι έχουν 

προταθεί για τον υπολογισμό του πυκνού πεδίου μετατοπίσεων ( ), tu x  σε όλη την 

αριστερή κοιλιά (ΑΚ) [49, 42, 50, 51]. Κάθε μέθοδος είναι μοναδική, αλλά όλες 
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έχουν την ίδια βασική προσέγγιση, περιλαμβάνοντας μια παρόμοια ακολουθία 

βημάτων. Στο αρχικό βήμα, η ΑΚ τμηματοποιείται ώστε να ξεκαθαριστεί η 

τρισδιάστατη έκτασή της και τοποθετείται σε ένα σύστημα συντεταγμένων. Έπειτα, 

επιλέγεται ένα μοντέλο για την περιγραφή της κίνησης και οι παράμετροι μέσα σε 

αυτό το μοντέλο βελτιστοποιούνται για να ταιριάζουν στις παρατηρούμενες 

μονοδιάστατες μετατοπίσεις. Οι προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται για να 

εκτελεστούν αυτά τα βήματα είναι αυτό που διακρίνει τις διάφορες προτεινόμενες 

μεθόδους.  

 Στα βήματα τμηματοποίησης και καταχώρησης, τα όρια της ΑΚ αρχικά 

αναγνωρίζονται στις εικόνες και μετά παρεμβάλλονται για να προσεγγίσουν το 

τρισδιάστατο σχήμα της ΑΚ. Η ακρίβεια αυτής της τμηματοποίησης δεν είναι 

κρίσιμη για τη διαδικασία προσδιορισμού της κίνησης. Επίσης απαιτείται ένα 

σύστημα συντεταγμένων στην ΑΚ ώστε να προσδιορίζονται τα σημεία 

τμηματοποίησης. Μια κοινή επιλογή είναι το ωοειδές σφαιρικό σύστημα 

συντεταγμένων που αντικατοπτρίζει το ελλειπτικό σχήμα της ΑΚ. Ένα μειονέκτημα 

αυτής της επιλογής είναι ότι το σύστημα συντεταγμένων πρέπει να καθορίζεται από 

χρονικό πλαίσιο σε χρονικό πλαίσιο σε ορόσημα που κινούνται με τη ΑΚ. Μια 

δεύτερη επιλογή είναι ένα σταθερό ευκλείδειο σύστημα συντεταγμένων που 

καθορίζεται από τα διανύσματα διεύθυνσης, 1e , 2e  και 3e , των tag.  

 

 
Σχήμα 2.8: Ο εντοπισμός των γραμμών του tag στην ουσία ισοδυναμεί με τον εντοπισμό των 
επιπέδων των tags καθώς παραμορφώνονται. Ο συνδυασμός τριών ορθογώνιων συνόλων από 
επίπεδα tag καθορίζει ένα τρισδιάστατο πλέγμα που υπερτίθεται στην αριστερή κοιλία που 
παραμορφώνεται (a). Από το πλέγμα, η τρισδιάστατη κίνηση των σημείων είναι γνωστή μόνο 
για τις τομές του πλέγματος που φαίνονται στο τέλος της διαστολής (b) και της συστολής (c). 
Μόνο αυτά τα σημεία μέσα στο μυοκάρδιο της αριστερής κοιλίας παρουσιάζονται.  
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 Η σημαντικότερη διαφορά μεταξύ των μεθόδων είναι πως η εκτιμώμενη 

μετατόπιση ( )ˆ , tu x  καθορίζεται μαθηματικώς και προσαρμόζεται με τα δεδομένα. 

Μια προσέγγιση είναι η συναρμολόγηση πεδίων, στην οποία βαθμωτές συναρτήσεις 

του τρισδιάστατου χώρου προσαρμόζονται χωριστά σε κάθε μία από τις συνιστώσες 

της μετατόπισης που αντιστοιχούν στα σημεία στα 1Γ , 2Γ  και 3Γ . Η μορφή του 

πεδίου είναι άθροισμα των συναρτήσεων βάσεων ( )kψ x  και έχει τη μορφή: 

 ( ) ( ) ( )
1

ˆ ,
K

i k k
k

u t α t ψ
=

= ∑x x       (2.18) 

όπου ( )kα t  είναι οι συντελεστές που καθορίζονται από τις παρατηρούμενες 

μετατοπίσεις και το K καθορίζεται από τη μέθοδο. Μια τέτοια προσέγγιση 

προτείνεται από τον O’Dell et al. [49] χρησιμοποιώντας περίπου 50 πολυώνυμα 

Lagendre ως συναρτήσεις βάσεις. Μια άλλη προσέγγιση είναι η χρήση B-spline 

συναρτήσεις βάσεις [53]. Για να βρεθούν οι χρονικά μεταβαλλόμενοι συντελεστές 

του μοντέλου, χρησιμοποιείται η προσέγγιση των ελάχιστων τετραγώνων που 

ελαχιστοποιεί την:  

 ( ) ( )( )2
Γ

ˆ , ,
i

i iu t u t
∈

−∑
x

x x  

Τελικά οι προσεγγίσεις που λήφθηκαν για κάθε i ενοποιούνται σε μια τρισδιάστατη 

προσέγγιση: 

 ( ) ( ) ( ) ( )1 1 2 2 3 3ˆ ˆ ˆ ˆ, , , ,u t u t u t u t= + +x x e x e x e . 

 Μια άλλη προσέγγιση είναι να χρησιμοποιηθεί η μοντελοποίηση 

πεπερασμένων στοιχείων, στην οποία η ΑΚ χωρίζεται σε μεμονωμένα στοιχεία. Η 

κίνηση του υλικού μέσα σε κάθε στοιχείο υποτίθεται ότι καθορίζεται εξ ολοκλήρου 

από τη μετακίνηση των γωνιών του στοιχείου. Η εκτίμηση μετατόπισης δίνεται από 

τη σχέση: 

 ( ) ( ) ( )
1

ˆ ˆ, ,
K

k k
k

t ξ t
=

= ∑u x x u x  

όπου τα 1,..., Kx x  είναι οι γωνίες του στοιχείου μέσα στο οποίο το x βρίσκεται και 

( )kξ x  είναι τα βάρη που καθορίζονται από τη θέση του x μέσα στο στοιχείο. Στο 

μοντέλο του Young et al. [42] η ΑΚ χωρίζεται σε 16 στοιχεία, όπως φαίνεται και στο 

σχήμα 2.9 και τα βάρη δίνονται από tensor συναρτήσεις βάσης. Αντίθετα οι Denney 
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και McVeigh [49] χρησιμοποιούν πολυάριθμα μικρά κυβικά στοιχεία (διάστασης 

πλευράς περίπου 1mm) και για βάρη την απλή trilinear στάθμιση παρεμβολής.  

 Τέλος, οι Park et al. [51] πρότειναν μια υβριδική μέθοδο στην οποία λίγες 

γενικές κινήσεις ορίζονται κατά την προσαρμογή του πεδίου, αλλά οι παράμετροι που 

καθορίζουν αυτές τις κινήσεις ποικίλλουν από στοιχείο σε στοιχείο. Οι όροι της 

γενικής κίνησης απεικονίζουν βασικές κινήσεις της ΑΚ όπως η ακτινωτή συστολή. Η 

λεπτή παραλλαγή της κλίμακας στην κίνηση καθορίζεται από τη χωρική παραλλαγή 

των παραμέτρων.  

 

 

2.6 Συγκριτική αποτίμηση των παραπάνω μεθόδων 

 

 Από την παραπάνω ανάλυση των μεθόδων εξαγωγής της κίνησης από spin –

tagged MRI εικόνες διαπιστώνουμε ότι είναι δύσκολο να βρεθεί η βέλτιστη μέθοδος 

αφού η κάθε μία παρουσιάζει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Στη μέθοδο 

ταύτισης περιγράμματος για να μπορέσουμε να πετύχουμε χαμηλό επίπεδο λάθους, 

πρέπει το πρότυπο που χρησιμοποιούμε να απεικονίζει ακριβώς το πραγματικό 

μοτίβο των tags. Το πραγματικό μοτίβο εξαρτάται από τις τοπικές ιδιότητες του 

ιστού, που είναι δύσκολο να τις γνωρίζουμε με ακρίβεια και την κίνηση του ιστού, 

την οποία όμως προσπαθούμε να προσδιορίσουμε. Βέβαια έχουν αναπτυχθεί διάφορα 

 

 
Σχήμα 2.9: Η μέθοδος πεπερασμένων στοιχείων των Young et al [52] χωρίζει την αριστερή 
κοιλία σε 16 στοιχεία, που φαίνονται εδώ πριν και μετά από την παραμόρφωση. 
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μοντέλα για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα. Επίσης εξαρτάται και από άλλους 

παράγοντες, όπως το εφαρμοζόμενο μοτίβο των tags, την εξασθένιση και τη 

συνάρτηση γραμμικής διασποράς του ανιχνευτή, τα οποία είναι πιο εύκολο να τα 

γνωρίζουμε ή να τα υπολογίσουμε. Η συγκεκριμένη μέθοδος συγχέει συχνά τα tags 

με χαρακτηριστικά γνωρίσματα της εικόνας, όπως τα όρια της. Για να αντιμετωπιστεί 

αυτό, πρέπει οι περιοχές αναζήτησης να καθοριστούν χειροκίνητα ή ημιαυτόματα. 

Αντιθέτως η μέθοδος ενεργής γεωμετρίας είναι λιγότερο ευαίσθητη στο σύνορο της 

εικόνας και συχνά μπορεί να δουλέψει και χωρίς καμία γνώση για το σύνορο. 

 Η μέθοδος οπτικής ροής μας δίνει τη δυνατότητα να υπολογίσουμε την 

ταχύτητα σε κάθε σημείο της εικόνας και έτσι να παράγουμε ακόμα περισσότερες 

μετρήσεις από τις tagged MR εικόνες. και όχι σε μερικά, όπως κάνουν οι δύο 

προηγούμενες. Οι μέθοδοι οπτικής ροής που βασίζονται σε gradient είναι κατάλληλες 

για την επεξεργασία tagged MR εικόνων αφού η διαδικασία του tagging παράγει τις 

απαραίτητες μεταβολές στη φωτεινότητα της εικόνας, στις οποίες στηρίζεται και η 

εξίσωση περιορισμού της φωτεινότητας (2.7). 

 Η μέθοδος HARP έχει το πλεονέκτημα ότι μπορεί ενδεχομένως να 

απεικονίσει άμεσα το πεδίο ταχυτήτων αφού οι MR εικόνες αποκτιούνται στη 

περιοχή του Fourier και έτσι η φασματική αιχμή μπορεί να αποκτηθεί άμεσα. 

Επιπλέον όπως και οι μέθοδοι οπτικής ροής έτσι και η HARP παράγει δεδομένα για 

κάθε pixel. Ένα ζήτημα που προκύπτει είναι η προσεκτική επιλογή του κατάλληλου 

φίλτρου και βασικά του εύρους ζώνης του. Το εύρος ζώνης πρέπει να είναι αρκετά 

μεγάλο για να διέρχεται η επιθυμητή αιχμή αλλά και μικρό ώστε να μην υπάρχει 

επιρροή από τις άλλες φασματικές αιχμές και τον θόρυβο. Η φάση της μεθόδου 

HARP, που δίνεται από τη σχέση (2.11), είναι ανεξάρτητη από την κατεύθυνση του g, 

έτσι η μέθοδος μπορεί να δώσει και μετρήσεις κίνησης και έξω από το επίπεδο της 

εικόνας. Στην πράξη αυτό είναι ιδιαίτερα δύσκολο αφού χρειάζονται tags και εκτός 

του επιπέδου, τα οποία όμως επηρεάζονται από το μικρό πάχος των εικόνων.  

 Όπως είδαμε οι μέθοδοι τρισδιάστατου προσδιορισμού της κίνησης 

χρησιμοποιούν κυρίως τις μεθόδους προσδιορισμού των γραμμών του tag. Συγκριτικά 

το κυριότερο πλεονέκτημα των μεθόδων προσδιορισμού των γραμμών του tag είναι 

ότι παρουσιάζουν την καλύτερη ακρίβεια. Αντιθέτως η οπτική ροή πάσχει από τη 

συσσώρευση των λαθών που προκύπτουν από τις αριθμητικές προσεγγίσεις των 

παραγώγων και των ολοκληρωμάτων. Η HARP μπορεί να έχει ακρίβεια στον 
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προσδιορισμό των γραμμών του tag, αλλά δεν έχει δοκιμαστεί αρκετά μέχρι τώρα για 

να το αποδείξει.  

 Σύμφωνα με την παρουσίαση των μεθόδων προσδιορισμού της κίνησης που 

πραγματοποιήσαμε σε αυτό το κεφάλαιο, οι μέθοδοι οπτικής ροής μπορούν να 

αποτελέσουν ένα σημαντικό εργαλείο για την αξιόπιστη εκτίμηση της κίνησης από 

spin – tagged MR δεδομένα. Στο επόμενο κεφάλαιο θα πραγματοποιήσουμε μια 

ανάλυση των μεθόδων οπτικής ροής που υπάρχουν και θα δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση 

σε αυτές που υλοποιήσαμε στα πλαίσια της παρούσας εργασίας.  
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Κεφάλαιο 3 

Αλγόριθμοι οπτικής ροής Equation Section 3 

3.1 Εισαγωγή 

 

 Η κίνηση είναι μια εγγενής ιδιότητα του κόσμου και ένα αναπόσπαστο τμήμα 

της οπτικής εμπειρίας μας. Είναι μια πλούσια πηγή πληροφοριών που υποστηρίζει 

μια ευρεία ποικιλία οπτικών στόχων, συμπεριλαμβανομένου της τρισδιάστατης 

απόκτησης του σχήματος και της κίνησης των ματιών, της αντιληπτικής της 

οργάνωσης, της αναγνώρισης αντικειμένων και της κατανόησης των σκηνών [54, 55, 

56, 57, 58, 59, 60, 61, 62]. Όταν οι συντεταγμένες έχουν κέντρο τη κάμερα κάθε 

σημείο σε μια τρισδιάστατη επιφάνεια κινείται κατά μήκος μιας τρισδιάστατης 

πορείας ( )X t . Όταν προβάλλεται επάνω στο επίπεδο της εικόνας κάθε σημείο 

παράγει μια δισδιάστατη πορεία ( ) ( ) ( )( ), Tt x t y t≡x , όπου η στιγμιαία κατεύθυνσή 

της είναι η ταχύτητα ( )d t dtx . Οι δισδιάστατες ταχύτητες για όλα τα ορατά σημεία 

της επιφάνειας αναφέρονται συχνά στο δισδιάστατο πεδίο κινήσεων [63]. Ο στόχος 

της εκτίμησης της οπτικής ροής είναι να υπολογιστεί μια προσέγγιση του πεδίου 

κινήσεων από χρονικά μεταβαλλόμενης έντασης εικόνες. Ενώ έχουν προταθεί 

διάφορες προσεγγίσεις για την εκτίμηση της κίνησης, όπως ο συσχετισμός ή το 

ταίριασμα περιοχών (π.χ., [64]), ο εντοπισμός χαρακτηριστικών ή οι μέθοδοι 

ελάχιστης ενέργειας (π.χ., [65]), αυτό το κεφάλαιο επικεντρώνεται σε μεθόδους 

βασισμένες στη κλίση, δείτε [66] για μια επισκόπηση και μια σύγκριση των άλλων 

κοινών τεχνικών.  

 Όπως είδαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο η μέθοδος εντοπισμού των γραμμών 

του tag παρέχει ιδιαίτερα ακριβείς μετρήσεις του χάρτη αναφοράς (reference map), 

αυτές οι μετρήσεις περιορίζονται όμως στις σχετικά αραιές περιοχές ανάμεσα στις 

γραμμές του tag. Για να παράγουμε πιο πυκνές μετρήσεις από tagged MR εικόνες, 

τεχνικές οπτικής ροής έχουν χρησιμοποιηθεί, στις οποίες η ταχύτητα υπολογίζεται για 

κάθε σημείο της εικόνας. Στην περίπτωση των δισδιάστατα tagged MR εικόνων, η 

μέθοδος οπτικής ροής παράγει μια εκτίμηση της δισδιάστατης φαινόμενης ταχύτητας 
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( ), tv y . Σε αυτό το κεφάλαιο αρχικά θα κάνουμε μια επισκόπηση των διάφορων 

τεχνικών που υπάρχουν στη βιβλιογραφία για την εκτίμηση της οπτικής κίνησης. Στη 

συνέχεια θα επικεντρωθούμε στις μεθόδους που βασίζονται στην κλίση (gradient) και 

αποτελούν και τις μεθόδους που υλοποιήσαμε.  

 

 

3.2 Τεχνικές υπολογισμού οπτικής ροής 

3.2.1 Αντικείμενο και σκοπός  

 Υπάρχουν πολλά υπολογιστικά μοντέλα για την εκτίμηση της ταχύτητας της 

εικόνας, τα οποία μπορούμε να κατατάξουμε σε τρεις κύριες ομάδες: οι διαφορικές 

μέθοδοι που βασίζονται στην ένταση (intensity differential methods), οι μέθοδοι 

φιλτραρίσματος με βάση τη συχνότητα (frequency – based methods) και οι μέθοδοι 

με βάση τη συσχέτιση (correlation – based methods), σύμφωνα με τους Beauchemin 

και Barron [67]. Επιπλέον, υπάρχουν μέθοδοι για τον υπολογισμό της ασυνεχούς ή 

πολλαπλής τιμής οπτική ροή και τεχνικές για την εκτέλεση των χρονικών βελτιώσεων 

των εκτιμήσεων της ταχύτητας ώστε περισσότερες πληροφορίες να γίνουν διαθέσιμες 

μέσω της διαδικασίας απόκτησης της εικόνας. Οι μέθοδοι αυτές κατατάσσονται στις 

ακόλουθες ομάδες: μέθοδοι πολλαπλής κίνησης (multiple motion methods) και 

μέθοδοι χρονικής βελτίωσης (temporal refinement methods).  

 Οι περισσότερες από αυτές τις προσεγγίσεις αποτελούνται από τρία 

θεμελιώδη στάδια επεξεργασίας: το προ – φιλτράρισμα (prefiltering) (βαθυπερατό ή 

ζωνοπερατό) προκειμένου να αποσπαστούν οι δομές του σήματος με ενδιαφέρον και 

να ενισχυθεί ο σηματοθορυβικός λόγος, την εξαγωγή των μετρήσεων από τις βασικές 

δομές της εικόνας, όπως οι χωροχρονικές παράγωγοι ή οι τοπικές επιφάνειες 

συσχέτισης και η ολοκλήρωση της μέτρησης με κανονικοποίηση, συσχέτιση ή 

υπολογισμό των ελάχιστων τετραγώνων. Οι προσεγγίσεις αυτές είναι σχεδόν 

ισοδύναμες [65, 68], παρόλο που οι διαφορές στην εφαρμογή τους μπορεί να 

οδηγήσουν σε σημαντικές διαφορές στις επιδόσεις τους. Με δεδομένη αυτή τη 

συγκεκριμένη κατάταξη, αυτή η έρευνα καλύπτει τις τεχνικές οπτικής ροής, οι οποίες 

δεν απαιτούν την επίλυση του προβλήματος της αντιστοίχισης. Ως εκ τούτου, 

περιοχές που δεν καλύπτονται από την παρούσα έρευνα είναι οι μέθοδοι που 
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βασίζονται στο ταίριασμα των χαρακτηριστικών που περιέχουν το πρόβλημα της 

αντιστοίχισης και στερεοφωνικές προσεγγίσεις για την κίνηση της εικόνας.  

 Μια από τις πιο θεμελιώδεις χρήσης της οπτικής ροής είναι ο υπολογισμός της 

τρισδιάστατης κίνησης και δομής. Συνήθως, αυτοί οι αλγόριθμοι ανακατασκευής 

είναι κακώς ορισμένοι και η οπτική ροή γίνεται εξαιρετικά σημαντική. Η επίτευξη πιο 

ακριβών υπολογισμών για την οπτική ροή δεν απαιτεί μόνο προσοχή στις 

λεπτομέρειες, αλλά, επίσης, και στο ότι οι ιδιότητες των πραγματικών εικόνων θα 

πρέπει να ληφθούν υπόψη.  

 Εμείς θα αναφερθούμε στις επόμενες τεχνικές οπτικής ροής: α) διαφορικές 

μέθοδοι που βασίζονται στην ένταση (Intensity – based differential methods), β) 

μέθοδοι με πολλαπλούς περιορισμούς (multiconstraint methods), γ) μέθοδοι με βάση 

τη συχνότητα (frequency – based methods), δ) μέθοδοι συσχέτισης (correlation – 

based methods), ε) μέθοδοι πολλαπλής κίνησης (multiple motion methods) και στ) 

μέθοδοι χρονικής βελτίωσης (temporal refinement methods). Τα όρια μεταξύ αυτών 

των κατηγοριών δεν είναι ξεκάθαρα: όπως η μέθοδος των Waxman et al. [69] που 

εφαρμόζει ένα διαφορικό σχήμα σε χάρτες ακμών που μεταβάλλονται με το χρόνο, 

την οποία εδώ θα την κατατάξουμε στις διαφορικές μεθόδους. Επιπλέον, οι μέθοδοι 

πολλαπλών κινήσεων και χρονικής βελτίωσης για τον εντοπισμό της οπτικής ροής 

επικαλύπτονται με άλλες κατηγορίες. Ωστόσο, η σημασία τους υπαγορεύει ότι πρέπει 

να καλύπτονται ξεχωριστά.  

 

3.2.2 Διαφορικές Μέθοδοι (Differential Methods) 

 Οι διαφορικές τεχνικές υπολογίζουν την ταχύτητα της εικόνας από τις 

χωροχρονικές παραγώγους τις εικόνας. Η εικόνα θεωρούμε ότι είναι συνεχής (ή 

διαφοροποιήσιμη) στο χώρο και στο χρόνο. Οι γενικές και τοπικές 1ης και 2ης τάξης 

μέθοδοι που βασίζονται στη σχέση 0tI I∇ ⋅ + =v  μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 

τον υπολογισμό της οπτικής ροής. Οι γενικές μέθοδοι χρησιμοποιούν την παραπάνω 

σχέση και έναν πρόσθετο όρο κανονικοποίησης της ομαλότητας για να υπολογίσουν 

πυκνή οπτική ροή σε μεγάλες περιοχές. Οι τοπικές μέθοδοι συνήθως χρησιμοποιούν 

κανονικές πληροφορίες ταχύτητας στη τοπική γειτονιά για να εφαρμόσουν μια 

ελαχιστοποίηση ελάχιστων τετραγώνων για να βρουν τη βέλτιστη τιμή για το v. Το 

μέγεθος της γειτονιάς για την απόκτηση μιας εκτίμησης της ταχύτητας καθορίζει εάν 

μια τεχνική είναι τοπική ή γενική. Ένα μοντέλο επιφάνειας ή περιγράμματος μπορεί 
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επίσης να χρησιμοποιηθεί για να ολοκληρώσει κανονικές ταχύτητες σε πλήρη 

ταχύτητα. Η ασυνεχής οπτική ροή μπορεί να αναλυθεί από γραμμικές διαδικασίες, 

διανομή μεικτής ταχύτητας ή παραμετρικά μοντέλα. Αυτές οι τεχνικές εκτελούν την 

κατάτμηση της οπτικής ροής σε περιοχές που αντιστοιχούν σε διάφορα ανεξάρτητα 

κινούμενα αντικείμενα ή επιφάνειες. Μεγάλες δισδιάστατες κινήσεις μπορούν να 

αναλυθούν με ένα ιεραρχικό πλαίσιο, ενδεχομένως σε συνδυασμό με μεθόδους 

παραμόρφωσης.  

 

3.2.2.1 Γενικές μέθοδοι (global methods) 

 Συχνά, μια σαφής χρήση της 0tI I∇ ⋅ + =v  γίνεται [70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 

77, 78, 79, 80] σε συνδυασμό με ένα όρο κανονικοποίησης (συνήθως ένας 

περιορισμός ομαλοποίησης). Σε συνδυασμό, αποτελούν ένα συναρτησιακό το οποίο 

ελαχιστοποιείται πάνω στην εικόνα. Η ομαλοποίηση με την απαίτηση ενός αργά 

μεταβαλλόμενου πεδίου οπτικής ροής πρωτοεισήχθει από τους Horn και Schunck 

[75] για να αποσαφηνίσουν τις κανονικές μετρήσεις και δικαιολογήθηκε από τον 

ισχυρισμό ότι οι γειτονικές ταχύτητες, αν αντιστοιχούν στην επιφάνεια του ίδιου 

αντικειμένου, θα πρέπει να είναι σχεδόν ταυτόσημες. Αυτοί οι περιορισμοί 

χρησιμοποιούνται για να καθορίσουν μια συνάρτηση λάθους: 

 ( ) ( ) ( )( )( )2 2 T
tD

I I λ tr d∇ ⋅ + + ∇ ∇∫ v v v x  

πάνω σε μια περιοχή ενδιαφέροντος D, όπου ( ),u υ=v . Η λύση για τη ταχύτητα v 

δίνεται από ένα σύνολο εξισώσεων Gauss – Seidel που έχουν επιλυθεί επαναληπτικά. 

Ενιαίος φωτισμός (τουλάχιστον σε τοπικό επίπεδο) στην περιοχή ενδιαφέροντος της 

εικόνας, ορθογώνια προβολή, και καθαρή κίνηση παράλληλη προς τη σκηνή, είναι οι 

προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για να ικανοποιείται η παραδοχή της 

σταθερότητας της φωτεινότητας ( )0dI dt = . 

 

3.2.2.2 Τοπικά μοντέλα (local models) 

 Τοπικά μοντέλα της ταχύτητας που υποθέτουν απλά μοντέλα κίνησης είναι 

επίσης συχνά. Για παράδειγμα, οι Lucas και Kanade χρησιμοποίησαν ένα τοπικό 

σταθερό μοντέλο για την v [81, 82], το οποίο λύθηκε ως μια λύση ελάχιστων 

τετραγώνων της 0tI I∇ ⋅ + =v . Η ταχύτητα εκτιμάται από την ελαχιστοποίηση της 

σχέσης: 
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 ( ) ( ) ( )( )22 , ,t
R

W I t I t
∈

∇ ⋅ +∑
x

x x v x      (3.1) 

όπου ( )W x  δηλώνει μια συνάρτηση παράθυρο και R είναι η χωρική γειτονιά. Οι 

λύσεις για το v λαμβάνονται σε κλειστή μορφή. Οι τροποποιήσεις που πρότειναν οι 

Simoncelli et al [83] επιτρέπουν τη χρήση της χαρακτηριστικής ρίζας του πίνακα των 

ελάχιστων τετραγώνων που εμπλέκεται στη λύση της (3.1) ως μέτρο εμπιστοσύνης 

στην μετέπειτα επεξεργασία.. Ωστόσο, αυτά τα τοπικά μοντέλα τείνουν να αντιδρούν 

άσχημα στην παρουσία πολλαπλών κινήσεων στη γειτονιά της περιοχής την οποία 

επεξεργάζονται.  

 

3.2.2.3 Μοντέλα επιφάνειας (surface models)  

 Πρωτοποριακή εργασία από τους Longuet – Higgins και Prazdny [57] 

εξετάζει τη μορφή του πεδίου οπτικής ροής για τη μετακίνηση ενός παρατηρητή σε 

μια άκαμπτη σκηνή. Αντλούν τη γνωστή εξίσωση της ταχύτητας της εικόνας, 

συσχετίζοντας την τρισδιάστατη κίνηση και τις μετρήσεις βάθους στη δισδιάστατη 

κίνηση της εικόνας (στρογγυλοποιημένη ως οπτική ροή). Δείχνουν ότι αυτές οι 

παράμετροι μπορούν να ανακτηθούν από την οπτική ροή και τις παράγωγους πρώτης 

και δεύτερης τάξης.  

 

3.2.2.4 Μοντέλα περιγραμμάτων (contour models) 

 Πολλές διαφορικές προσεγγίσεις για την εκτίμηση της κίνησης της εικόνας 

εξαρτώνται από την παρουσία των περιγραμμάτων ή των ακμών της ακολουθίας των 

εικόνων [84, 85, 86, 87, 69]. Τα υπολογιστικά στάδια των μεθόδων αυτών 

αποτελούνται από την εξόρυξη των σχετικών περιγραμμάτων της εικόνας με τεχνικές 

προφιλτραρίσματος που ακολουθείται από μια διαφορική εκτίμηση της κίνησης της 

εικόνας. Ουσιαστικά, τα περιγράμματα ή οι ακμές εμφανίζουν ισχυρό 

σηματοθορυβικό λόγο που διευκολύνει τον εντοπισμό τους. Επιπλέον, είναι κοινή 

πεποίθηση ότι αυτά αντιστοιχούν σε σημαντικές δομές της εικόνας, αν και αυτός ο 

ισχυρισμός δεν μπορεί να στηριχθεί σε καμία αυστηρή έννοια του όρου [88]. 

Επιπλέον, ο υπολογισμός της οπτικής ροής σε άκρα οδηγεί συχνά σε αραιό πεδίο 

ροής (συνήθως, το 10% του πεδίου ή και λιγότερο, ανάλογα με την πυκνότητα των 

ακμών). 
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3.2.2.5 Μέθοδοι με πολλαπλούς περιορισμούς (multiconstraint methods) 

 Οι μέθοδοι με πολλαπλούς περιορισμούς χρησιμοποιούν πολλαπλές 

εμφανίσεις της εξίσωσης 0tI I∇ ⋅ + =v  για να παρέχουν σαφείς εκφράσεις για την 

κίνηση της εικόνας σε μονά σημεία της εικόνας [89, 90, 91, 92, 93, 94, 95]. Οι Liu et 

al. [90] κάνουν χρήση της εξίσωσης 0tI I∇ ⋅ + =v : αναπτύσσουν την χωροχρονική 

εικόνα με Ερμιτιανά (Hermite) πολυώνυμα και λύνουν ως προς v χρησιμοποιώντας 

ελάχιστα τετράγωνα. Τα υπολείμματα για να είναι ακριβής η τιμή, ο αριθμός των 

περιορισμών και η ορίζουσα του πίνακα των ελάχιστων τετραγώνων λειτουργούν ως 

μέτρα εμπιστοσύνης για το τελικό πεδίο οπτικής ροής. Συστήματα εξισώσεων με 

πολλαπλούς περιορισμούς μπορούν επίσης να αποκτηθούν με πολλαπλές πηγές 

φωτός [89] ή με τη χρήση εικόνων που αποκτήθηκαν με οπτικούς αισθητήρες 

συντονισμένους σε διαφορετικές περιοχές του φωτεινού φάσματος. Οι φασματικές 

εικόνες περιλαμβάνουν εκείνες στο ορατό (3 επίπεδα χρωμάτων) και στο υπέρυθρο 

φάσμα.  

 

3.2.2.6 Ιεραρχικές Προσεγγίσεις (hierarchical approaches) 

 Οι διαφορικές μέθοδοι οπτικής ροής παρουσιάζουν επίσης προβλήματα με τις 

μεγάλες δισδιάστατες κινήσεις, λόγω των χαμηλών ρυθμών δειγματοληψίας, 

παραβιάζοντας έτσι το θεώρημα δειγματοληψίας του Shannon. Η εφαρμογή των 

διαφορικών μεθόδων με ένα χονδροειδές τρόπο αμβλύνει αυτά τα προβλήματα. Η 

παραμόρφωση της εικόνας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να κρατήσει τις εικόνες 

αρκετά καλά ορισμένες στη κλίμακα του ενδιαφέροντος έτσι ώστε η αριθμητική 

διαφοροποίηση να μπορεί να εκτελεστεί. Το ιεραρχικό πλαίσιο των Berger et al [71] 

ενοποιεί πολλές διαφορετικές μεθόδους οπτικής ροής. Χρησιμοποιώντας ένα 

παραμετρικό μοντέλο που βασίζεται σε αφινικούς (affine) μετασχηματισμούς, στη 

δυσκαμψία της σκηνή, στην επιπεδότητα της επιφάνειας ή στη γενική κίνηση σε μια 

περιοχή της εικόνας επιτρέπει σε κάποιον να κρίνει την ποιότητα ταιριάσματος στα 

δεδομένα (ίσως ο χωρισμός της περιοχής να είναι αναγκαίος) και να συμπληρώσει το 

αραιό πεδίο της οπτικής κίνησης με παραμέτρους που υπολόγισε.  

 Ιεραρχικά πλαίσια βασισμένα σε διαφορικά προτάθηκαν από τους Glazer, 

Enkelmann και Battiti et al. [72, 73, 74, 96]. Επιπλέον, οι Bergen et al. έδειξαν ότι 

πολλά μοντέλα κίνησης μπορεί να εκφραστούν μέσα σε ένα ιεραρχικό πλαίσιο [97]. 
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Προσαρμόσιμες ιεραρχικές μέθοδοι που λαμβάνουν υπόψη τους την κλίμακα έχουν 

επίσης προταθεί. [96, 98, 99, 100].  

 

3.2.3 Μέθοδοι βασισμένες στη συχνότητα (Frequency – based 
Methods) 

 Μια δεύτερη κατηγορία τεχνικών οπτικής ροής βασίζονται στη χρήση 

φίλτρων που είναι συντονισμένα στη ταχύτητα. Αυτές οι τεχνικές χρησιμοποιούν 

φίλτρα ευαίσθητα στο προσανατολισμό των χρονικά μεταβαλλόμενων εικόνων στο 

πεδίο του Fourier [65, 101, 102, 103, 104]. Ανάμεσα στα πλεονεκτήματα αυτών των 

μεθόδων είναι ότι οι μηχανισμοί που είναι ευαίσθητοι στη κίνηση και λειτουργούν 

στη χωροχρονική προσανατολισμένη ενέργεια στο χώρο Fourier μπορούν να 

υπολογίσουν την κίνηση σε εικόνες για τις οποίες οι προσεγγίσεις ταιριάσματος θα 

αποτύχουν. Για παράδειγμα, η τυχαία κίνηση σημείων μπορεί να είναι δύσκολο να 

συλληφθεί με μεθόδους με βάση τα χαρακτηριστικά ή τους περιορισμούς, όπου στο 

χώρο Fourier, η προκύπτουσα προσανατολισμένη ενέργεια μπορεί πιο εύκολα να 

υπολογίζει την κίνηση [65]. 

 

3.2.3.1 Φιλτράρισμα επιλεκτικού προσανατολισμού (orientation selection filtering) 

 Οι Adelson και Bergen [65] πρότειναν μια κατηγορία υπολογιστικών 

συστημάτων που εκμεταλλεύονται το γεγονός ότι η ανίχνευση της κίνησης της 

εικόνας είναι ισοδύναμη με την εξόρυξη του χωροχρονικού προσανατολισμού. Το 

φιλτράρισμα Gabor παρουσιάζεται ως μια τεχνική για την εξόρυξη της χωροχρονικής 

ενέργειας. Ένα φίλτρο Gabor είναι μια Gaussian συνάρτηση πολλαπλασιασμένη με 

ένα ημιτονοειδές ή ένα συνημιτονοειδές κύμα. Για παράδειγμα η συνάρτηση: 

 ( )
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είναι ένα τρισδιάστατο ημιτονοειδές φίλτρο Gabor, όπου ( ),ωk  είναι η κεντρική 

συχνότητα στην οποία βρίσκεται το μέγιστο του πλάτους. Οι Adelson και Berger 

σημείωσαν ότι η απόκριση ενός τέτοιου φίλτρου επηρεάζεται από την αντίθεση του 

σήματος: ερεθίσματα με μικρή αντίθεση δημιουργούν χαμηλά πλάτη απόκρισης και 

το αντίστροφο. Δεδομένου ότι η μέτρηση της ταχύτητας είναι ανεξάρτητη από την 
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αντίθεση του πλάτους, προτείνεται η χρήση ποσοστών των αποκρίσεων διαφορετικών 

φίλτρων για την εξόρυξη της εκτίμησης της ταχύτητας. 

 Συχνά, αυτές οι τεχνικές ταχύτητας που βασίζονται στη συχνότητα 

παρουσιάζονται ως βιολογικά μοντέλα της ανθρώπινης αίσθησης της κίνησης: οι 

Watson και Ahumada [104] καθόρισαν έναν επιλεκτικού προσανατολισμού 

μηχανισμό, ο οποίος συμφωνεί με τις ψυχοφυσιολογικές μετρήσεις της ανθρώπινης 

αίσθησης της κίνησης. Ο μηχανισμός χρησιμοποιεί ένα συνδυασμό δισδιάστατων 

χωρικών φίλτρων Gabor μονοδιάστατων χρονικών φίλτρων συντονισμένων σε 

διάφορες κατευθύνσεις για την εκτίμηση των τοπικών ταχυτήτων της εικόνας. Η 

ολοκλήρωση των απαντήσεων αυτών των αισθητήρων διακριτοποιεί τις τοπικές 

μετρήσεις σε κάθε αισθητήρα όπως κάθε αισθητήρα εντός μιας κατευθυντικής ομάδα 

παρέχει μία γραμμικά ανεξάρτητη συνιστώσα του διανύσματος της ταχύτητας.  

 

3.2.3.2 Φιλτράρισμα βασισμένο στη φάση (phase-based filtering) 

 Η μέθοδος που αναπτύχθηκε από τους Fleet και Jepson [105] ορίζει μια 

συνιστώσα ταχύτητα (ο όρος συνιστώσα ταχύτητα χρησιμοποιείται για να δηλώσει 

την ταχύτητα που είναι κάθετη στην τοπική φάση της δομής ενώ η κάθετη ταχύτητα 

είναι η ταχύτητα που είναι κάθετη στην τοπική ένταση της δομής), όσον αφορά την 

αυθόρμητη κίνηση των περιγραμμάτων του επίπεδου φάσης στην έξοδο του 

ζωνοπερατού φίλτρου Gabor που είναι συντονισμένο στην ταχύτητα. Αυτά τα φίλτρα 

χρησιμοποιούνται για να αποσυντεθεί το σήμα εισόδου σύμφωνα με την κλίμακα, την 

ταχύτητα και τον προσανατολισμό. Η έξοδος κάθε φίλτρου είναι πολύπλοκη και 

μπορεί να εκφραστεί ως: 

 ( ) ( ) ( ),, , iφ tR t ρ t e= xx x  

όπου ( ),ρ tx  και ( ),φ tx  είναι το πλάτος και η φάση του σήματος εξόδου. Η 

συνιστώσα δισδιάστατη ταχύτητα με κατεύθυνση κάθετη στο επίπεδο φάσης του 

περιγράμματος δίνεται από: 

 ( ) ( )
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( ),tφ tx  είναι η χρονική παράγωγος της φάσης και ( ),φ t∇ x  είναι η χωρική κλίση. Οι 

παράγωγοι της φάσης υπολογίζονται χρησιμοποιώντας την ταυτότητα: 
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όπου R* είναι η μιγαδική συζυγής της ( ),R tx , ( ),R t∇ x  είναι η κλίση της ( ),R tx  

και Im δηλώνει το φανταστικό μέρος ενός σύνθετου αριθμού.  

 

3.2.3.3 Ιεραρχικές Προσεγγίσεις (hierarchical approaches) 

 Ο Heeger παρουσιάζει ένα υπολογιστικό μοντέλο για την εκτίμηση της 

ταχύτητας της εικόνας που χρησιμοποιεί τετράγωνα ζεύγη των χωροχρονικών 

φίλτρων Gabor [103]. Μια οικογένεια φίλτρων Gabor, συντονισμένα στην ίδια 

χωρική ζώνη συχνοτήτων, αλλά σε διαφορετικές χωρικές κατευθύνσεις ορίζεται. Το 

εύρος των χωρικών συχνοτήτων συντονισμού είναι σταθερό και κατά συνέπεια άλλα 

φίλτρα μπορούν να σχεδιαστούν για κανάλια διαφορετικών συχνοτήτων.  

 

3.2.4 Μέθοδοι βασισμένες στη συσχέτιση (Correlation – based 
Methods) 

 Η αριθμητική διαφοροποίηση είναι ενίοτε αδύνατη λόγω των μικρών 

χρονικών διαστημάτων (μόνο λίγα καρέ) ή του κακού σηματοθορυβικού λόγου [66]. 

Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι διαφορικές προσεγγίσεις ή οι προσεγγίσεις συχνότητας 

μπορεί να μην είναι κατάλληλες και είναι φυσικό να εξεταστούν οι μέθοδοι 

ταιριάσματος.  

 

3.2.4.1 Μέθοδοι ταύτισης συσχέτισης (correlation – based matching) 

 Συνήθως, ταιριαστά χαρακτηριστικά, όπως τα γωνιακά σημεία, είναι αραιά 

ενώ φτωχά και εύκολα μη ταιριαστά χαρακτηριστικά, όπως οι ακμές, είναι 

πυκνότερα. Ακόμα και όταν λογικά μοναδικά χαρακτηριστικά είναι διαθέσιμα, η 

δημιουργία των σωστών αντιστοιχίσεων μπορεί να είναι προβληματική. Επίσης 

περαιτέρω περιπλέκονται θέματα είναι το φράξιμο των χαρακτηριστικών που μπορεί 

να οδηγήσει σε λάθη ταύτισης.  

 Οι μέθοδοι ταύτισης είναι λιγότερο ευαίσθητες σε αυτά τα προβλήματα: δεν 

στηρίζονται στην παρουσία των σημαντικών χαρακτηριστικών της εικόνας και 

μεταβλητά παράθυρα ταύτισης μπορούν να χρησιμοποιηθούν κοντά σε σύνορα 

φραγμού για να χειριστούν πολλαπλές κινήσεις [106]. Οι προσεγγίσεις αυτές 



 62

καθορίζουν τη μετακίνηση (που είναι μια προσέγγιση για την ταχύτητα) ως μια 

μετακίνηση που αποφέρει την καλύτερη ταύτιση μεταξύ των συνεχώς 

μεταβαλλόμενων στο χρόνο περιοχών των εικόνων.  

 

3.2.4.2 Ιεραρχικές Προσεγγίσεις (hierarchical approaches) 

 Στην παρουσία μεγάλων ανισοτήτων, οι αλγόριθμοι μη ιεραρχικής συσχέτισης 

γίνονται ευαίσθητοι σε ψευδείς αντιστοιχίσεις, λόγω της αύξησης των περιοχών που 

πρέπει να επεξεργαστούν λόγω της ταχύτερης κίνησης. Επιπλέον, ο συσχετισμός των 

περιοχών της εικόνας απαιτεί, σε γενικές γραμμές, εντατικούς υπολογισμούς. Για να 

μειωθεί το ποσό των υπολογισμών και οι πιθανότητες για λάθος αντιστοιχίσεις, 

μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει χονδροειδείς εκτιμήσεις της κίνησης για να 

κατευθύνει τη διαδικασία αντιστοίχησης. Ο αλγόριθμος των Ogata και Sato [107] 

παρέχει τους υπολογισμούς συσχέτισης με χονδροειδείς εκτιμήσεις της κίνησης που 

προέρχονται από φίλτρα Gabor συντονισμένα στη ταχύτητα. Οι εκτιμήσεις αυτές 

μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν για να περιοριστεί το μέγεθος της 

περιοχής αναζήτησης και έτσι να μειωθεί ο αριθμός των υπολογισμών που συνήθως 

απαιτείται για την απόκτηση των ανισοτήτων. 

 

3.2.5 Μέθοδοι πολλαπλής κίνησης (Multiple Motion Methods) 

 Πολλά φαινόμενα μπορούν να προκαλέσουν πολλαπλές κινήσεις εικόνας. 

Ανάμεσά τους, η σύγκλιση και η διαφάνεια είναι σημαντικές από τη πλευρά της 

εμφάνισης και της σημασίας σε ρεαλιστικές εικόνες. Επιπλέον, οι πληροφορίες που 

περιέχουν είναι χρήσιμες σε μεταγενέστερα στάδια της επεξεργασίας, όπως η 

τμηματοποίηση της κίνησης και η τρισδιάστατη ανακατασκευή της επιφάνειας. Τα 

σύνορα σύγκλισης περιγράφονται από τη μερική σύγκλιση μιας επιφάνειας από μια 

άλλη, ενώ η διαφάνεια ορίζεται ως η σύγκλιση μιας επιφάνειας από ένα ημιδιαφανές 

υλικό. Σε ρεαλιστικές εικόνες, η σύγκλιση μπορεί να είναι η πιο συχνή αιτία για 

ασυνεχή κίνηση, όπως έδειξε και ο Prazdny [108]. 

 Ανάμεσα στους περιορισμούς που είναι εγγενείς στις μεθόδους με βάση την 

κλίση, η απαίτηση της διαφορίσιμης έντασης των δομών σε όλη την εικόνα είναι ίσως 

η πιο περιοριστική. Στις ασυνέχειες της κίνησης όπου βρίσκονται οι περισσότερες 

πληροφορίες, η χρήση της 0tI I∇ ⋅ + =v  καθίσταται προβληματική, καθώς η 

παράγωγος της έντασης, θεωρητικά δεν υπάρχει. Επιπλέον, οι τυπικές μέθοδοι 
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αντιστοίχισης είναι ευαίσθητες στη σύγκλιση καθώς οι δομές της εικόνας κοντά στα 

όρια σύγκλισης μπορεί να εμφανίζονται ή να εξαφανίζονται με το χρόνο, οδηγώντας 

ενδεχομένως σε κακές αντιστοιχίσεις. Επιπλέον, οι τοπικοί περιορισμοί της οπτικής 

ροής, όπως η 0tI I∇ ⋅ + =v  και οι μέθοδοι τοπικής συσχέτισης χρησιμοποιούνται 

συχνά σε συνδυασμό με τις γενικές προδιαγραφές οι οποίες επιβάλουν μια χωρική 

συνέχεια στην οπτική ροή. Είναι προφανές ότι τέτοιου είδους ισοτροπικές απαιτήσεις 

δεν μπορούν να ικανοποιηθούν σε γενικές γραμμές, καθώς οι εικόνες περιέχουν 

ασυνέχειες κίνησης.  

 

3.2.5.1 Γραμμικές Διαδικασίες (line processes)  

 Άλλα συναρτησιακά, τα οποία προσπαθούν να εκτιμήσουν τις ασυνέχειες της 

κίνησης, έχουν αναπτυχθεί. Μία στρατηγική για τον χειρισμό συγκλίσεων 

προϋποθέτει τη χρήση μεθόδους δυαδικής γραμμής [109] που ρητά μοντελοποιεί τις 

ασυνέχειες της έντασης.  

 

3.2.5.2 Μικτές κατανομές ταχύτητας (mixed velocity distributions)  

 Μια άλλη στρατηγική για την εκτίμηση της ασυνεχούς οπτικής ροής είναι να 

καταστεί σαφές ένα μοντέλο για τις μικτές κατανομές ταχύτητας (συνήθως δύο) σε 

κάθε σημείο της εικόνας. Η μέθοδος υπολογισμού ασυνεχούς κίνησης σε τοπική 

βάση, που παρουσιάστηκε από τον Schunck [110], χρησιμοποιεί την εξίσωση 

περιορισμού της οπτικής ροής 0tI I∇ ⋅ + =v  για να υπολογίσει πολλές περιοριστικές 

γραμμές στο χώρο της ταχύτητας για μικρές χωρικές γειτονιές.  

 

3.2.5.3 Παραμετρικά μοντέλα (Parametric Models) 

 Τα παραμετρικά μοντέλα γενικά περιγράφουν την κίνηση της εικόνας με 

διμεταβλητά πολυώνυμα μεταβλητής τάξης στις συντεταγμένες της εικόνας και 

παρέχουν ισχυρούς περιορισμούς στην κίνηση, τα οποία συνήθως έχουν ως 

αποτέλεσμα την ακριβή εξαγωγή της οπτικής ροής [111]. Αυτά τα μοντέλα διαθέτουν 

επιθυμητές ιδιότητες: η κίνηση μεγάλων τμημάτων της εικόνας μπορεί να περιγραφεί 

με ένα ενιαίο σύνολο παραμέτρων, λόγω της αυξημένης ευελιξίας της παρουσίασης. 

Επιπλέον, τα παραμετρικά μοντέλα είναι κατάλληλα για την περιγραφή των 

ασυνεχειών της οπτικής ροής καθώς κάθε μεμονωμένη περιοχή μπορεί να περιγραφεί 

με ένα συγκεκριμένο σύνολο παραμέτρων κίνησης.  
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3.2.6 Μέθοδοι χρονικής τελειοποίησης (Temporal Refinement 
Methods) 

 Οι περισσότερες μέθοδοι που παρουσιάστηκαν παραπάνω για τον υπολογισμό 

της οπτικής ροής δεν ενσωματώνουν εκτιμήσεις κίνησης από τους προηγούμενους 

υπολογισμούς μέσα σε μια αλληλουχία εικόνων που αποκτήθηκαν: αν δοθούν δύο ή 

περισσότερες εικόνες, η οπτική ροή υπολογίζεται μόνο για μία από τις εικόνες. Έχει 

υπάρξει βέβαια ενδιαφέρον για τον υπολογισμό της οπτικής ροής [112, 113, 114, 115, 

116]. Τα πλεονεκτήματα περιλαμβάνουν στιγμιαία πρόσβαση στη βέλτιστη εκτίμηση 

της ταχύτητας, βελτίωση της ακρίβειας καθώς εκτελείται ολοκλήρωση της οπτικής 

ροής στο χρόνο, απόκτηση υπολογιστικής απόδοσης με την αναπροσαρμογή των 

εκτιμήσεων με το τρέχων πλαίσιο και ικανότητα προσαρμογής σε ασυνεχής οπτική 

ροή καθώς ο παρατηρητής ή τα αντικείμενα της σκηνής μεταβάλλουν απότομα τις 

κινήσεις τους. 

 

 

3.3 Μέθοδος οπτικής ροής των Horn και Schunck 

 

 Στη παρούσα εργασία ασχοληθήκαμε με μια διαφορική τεχνική για τον 

υπολογισμό της οπτικής ροής και πιο συγκεκριμένα με μια γενική μέθοδο, σύμφωνα 

με την προηγούμενη κατηγοριοποίηση, τη μέθοδο υπολογισμού της ροής των Horn 

και Schunck. Παρακάτω περιγράφουμε τον αλγόριθμο που ανέπτυξαν και 

χρησιμοποιήσαμε και εμείς. 

 Ο δημιουργικός αλγόριθμος οπτικής ροής δημιουργήθηκε από τους Horn και 

Schunck [75]. Ο αλγόριθμός τους αναδημιουργεί έναν πυκνό πεδίο ταχυτήτων από τις 

τοπικές χωρικές και χρονικές παράγωγους των τιμών έντασης σε μια ακολουθία 

εικόνων. Η κεντρική υπόθεση αυτού του αλγορίθμου, στον οποίο θα αναφερόμαστε 

ως οπτική ροή των Horn και Schunck (Horn and Schunck’s Optical Flow – HSOF), 

είναι ότι η φωτεινότητα οποιουδήποτε σημείου του κινούμενου σώματος δεν αλλάζει 

καθώς το σώμα κινείται. Οι Horn και Schunck έδειξαν ότι εάν γίνει αυτή η υπόθεση, 

το διάνυσμα της ταχύτητας ( ), tv x  σε κάθε χωρικό σημείο x και χρόνο t πρέπει να 

ικανοποιεί την εξίσωση περιορισμού φωτεινότητας (Brightness Constraint Equation - 

BCE): 
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 ( ) ( ) ( ), , , 0tI t t I t∇ ⋅ + =x v x x  

όπου ( ),I t∇ x  και ( ),tI tx  είναι αντίστοιχα η χωρική κλίση και η χρονική 

παράγωγος της φωτεινότητας. Σε δύο (ή περισσότερες) διαστάσεις η αναδημιουργία 

του πεδίου των ταχυτήτων από τη BCE είναι ένα κακώς ορισμένο πρόβλημα επειδή 

σε κάθε σημείο στο χώρο και στο χρόνο υπάρχουν δύο (ή περισσότερες) άγνωστες 

συνιστώσες ταχύτητας και μόνο μια εξίσωση που τις συσχετίζει. Οι Horn και 

Schunck έλυσαν αυτό το πρόβλημα επιβάλλοντας μια χωρική υπόθεση 

κανονικοποίησης και χρησιμοποίησαν την αριθμητική ανάλυση των μεταβολών για 

να δείξουν ότι η εκτίμηση της ταχύτητας ικανοποιεί τη διανυσματική εξίσωση του 

Poisson: 

 2
2 2

1 1T
tI I II

α α
−∇ + ∇ ∇ = ∇v v  

όπου ο 2∇  είναι ο χωρικός τελεστής του Laplace που ενεργεί ανεξάρτητα σε κάθε 

συνιστώσα του διανύσματος v [117] και το α2 είναι η παράμετρος κανονικοποίησης, 

που έχει προσδιοριστεί πειραματικά. Αυτή η εξίσωση δεν μπορεί να λυθεί σε κλειστή 

μορφή γενικά και συνήθως διακριτοποιείται χρησιμοποιώντας τεχνικές 

πεπερασμένων διαφορών. Το προκύπτον γραμμικό σύστημα εξισώσεων, γράφετε ως: 

 V̂ Y=∑  

λύνεται με SOR (Simultaneous Over Relaxation), με Gauss – Seidel ή με σχετικές 

μεθόδους χαλάρωσης.  

 Στις πρακτικές εφαρμογές, η συνάρτηση φωτεινότητας ( ),I tx  είναι μια 

ακολουθία ψηφιακών εικόνων που επιλέγονται σε διακριτά χρονικά σημεία, και ένα 

δισδιάστατο πεδίο ταχυτήτων υπολογίζεται για κάθε ζευγάρι διαδοχικών εικόνων. 

Ένα διάγραμμα μιας χαρακτηριστικής πρακτικής εφαρμογής του αλγορίθμου των 

Horn και Schunck για μια ακολουθία εικόνων με διάσταση N N×  παρουσιάζεται στο 

σχήμα 3.1. Ο αλγόριθμος εφαρμόζεται για κάθε ζευγάρι διαδοχικών εικόνων ( )iI t  

και ( )1iI t +  στην ακολουθία. Το πρώτο βήμα είναι ο υπολογισμός της χωρικής και της 

χρονικής κλίσης της φωτεινότητας σε κάθε pixel χρησιμοποιώντας προσέγγιση 

πεπερασμένων διαφορών. Η χωρική κλίση υπολογίζεται σε κάθε pixel 

χρησιμοποιώντας μια διαφορά δύο σημείων και μετά το μέσο όρο των πέντε 

γειτονικών pixel. Άλλες υλοποιήσεις φιλτράρουν πρώτα την ακολουθία των εικόνων  
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Σχήμα 3.1: Πρακτική υλοποίηση του HSOF 
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με ένα χωροχρονικό φίλτρο Gauss, και μετά υπολογίζεται η χωρική κλίση και η 

χρονική παράγωγος χωρίς το μέσο τον υπολογισμό του μέσου όρου [66], μέθοδο που 

επιλέξαμε και εμείς. Η κλίση και η χρονική παράγωγος μαζί με την παράμετρο 

κανονικοποίησης α2 διαμορφώνουν τους συντελεστές της εκτίμησης PDE, (εξίσωση 

Poisson) και χρησιμοποιούνται για να κατασκευαστεί η μήτρα Σ στην εξίσωση (το 

σύστημα), η οποία λύνεται αριθμητικά για να υπολογισθεί η εκτίμηση του πεδίου 

ταχυτήτων.  

 

 

3.4 Μέθοδοι εκτίμησης κίνησης που υλοποιήθηκαν – 

Μαθηματική περιγραφή 

3.4.1 Εισαγωγή 

 Όπως είδαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο οι τεχνικές οπτικής ροής μπορούν να 

υπολογίζουν την ταχύτητα σε κάθε σημείο της εικόνας. Επίσης οι μέθοδοι οπτικής 

ροής που βασίζονται σε gradient είναι ιδιαίτερα κατάλληλες για την επεξεργασία 

tagged MR εικόνων, αφού με την διαδικασία του tagging παράγονται στην εικόνα 

χωρικές διαμορφώσεις της φωτεινότητας, που αποτελούν και την βάση της εξίσωσης 

περιορισμού της φωτεινότητας. Για αυτούς τους λόγους ασχοληθήκαμε με διαφορική 

μέθοδο οπτικής ροής. 

 Όπως αναλύσαμε στο κεφάλαιο 2, η βάση για τη μέτρηση της ταχύτητας 

χρησιμοποιώντας τεχνικές οπτικής ροής που βασίζονται σε gradient είναι η εξίσωση 

περιορισμού της φωτεινότητας (brightness constrain equation). Η εξίσωση αυτή 

απορρέει από τη χρονική παράγωγο της συνάρτησης φωτεινότητας του σημείου – 

δηλαδή τη μερική παράγωγο του ( ),I tx  κρατώντας σταθερό το q. Αυτή η 

παράγωγος είναι περίπλοκη γιατί το x είναι συνάρτηση του q και του χρόνου (t) που 

δίνονται από τον ευθύ χάρτη (forward map) της φαινόμενης κίνησης ( ), tx q . 

Εφαρμόζοντας τον κανόνα της αλυσίδας στη χρονική παράγωγο προκύπτει: 

 ( ) ( ) ( ) ( ), , , ,x tI t I t t I t= ∇ ⋅ +x x v x x      (3.2) 

όπου το x∇  είναι η κλίση ως προς x και το ( ),tI tx  είναι η μερική παράγωγος του I 

ως προς τον χρόνο (t) (κρατώντας σταθερό το x). Η εξίσωση (2.7) είναι η εξίσωση 

περιορισμού της φωτεινότητας. 
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 Στην ενότητα αυτή αρχικά αναλύουμε πως προέκυψε η εξίσωση (2.7), 

ξεκινώντας από το μονοδιάστατο πρόβλημα και μετά γενικεύοντας για το 

δισδιάστατο. Η ανάλυση γίνεται για ( ), 0I t =x  που είναι και η απλούστερη λύση. 

Επίσης αναφερόμαστε, όχι ιδιαίτερα εκτενώς, και στο πρόβλημα του ανοίγματος 

(Aperture Problem). Στη συνέχεια αναφέρουμε κάποιες βελτιώσεις αυτής της 

μεθόδου, δηλαδή την επαναληπτική χρήση του αλγορίθμου και την υπόθεση ότι 

( ), 0I t ≠x . 

 

3.4.2 Βασική εκτίμηση βασισμένη στη κλίση 

 Μια κοινή αφετηρία για την εκτίμηση της οπτικής ροής είναι να υποτεθεί ότι 

οι εντάσεις των pixels μεταφέρονται από το ένα πλαίσιο στο επόμενο [118],  

 ( ) ( ), , 1I t I t= + +x x v       (3.3) 

όπου το ( ),I tx  είναι η ένταση της εικόνας ως συνάρτηση του χώρου ( ), Tx y=x  και 

του χρόνου t, και η ( ), Tu υ=v  είναι η δισδιάστατη ταχύτητα. Φυσικά, η σταθερότητα 

της φωτεινότητας σπάνια κρατά ακριβώς. Η ελλοχεύουσα υπόθεση είναι ότι η 

ακτινοβολία της επιφάνειας παραμένει σταθερή από ένα το πλαίσιο στο επόμενο. 

Κάποιος μπορεί να κατασκευάσει σκηνές για τις οποίες αυτό ισχύει πχ. μια σκηνή 

μπορεί να περιέχει μόνο επιφάνειες Lambertian (καμία ανακλαστικότητα), με μια 

απόμακρη σημειακή πηγή (έτσι ώστε η αλλαγή της απόστασης από την πηγή φωτός  

 

 
Σχήμα 3.2: Ο περιορισμός της κλίσης σχετίζει τη μετατόπιση του σήματος με τη χρονική 
διαφορά και τις χωρικές παραγώγους (κλίση). Για μια μετατόπιση ενός γραμμικού σήματος 
(αριστερά), η διαφορά στις τιμές του σήματος σε ένα σημείο διαιρούμενο με την κλίση δίνει 
τη μετατόπιση. Για μη γραμμικά σήματα (δεξιά), η διαφορά διαιρούμενη με την κλίση δίνει 
μια προσέγγιση της μετατόπισης.  
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να μην έχει καμία επίδραση), καμία περιστροφή αντικειμένου, και κανένας 

δευτεροβάθμιος φωτισμός (σκιές ή αντανάκλαση διά-επιφάνειας). Αν και μη 

ρεαλιστικό, είναι αξιοπρόσεκτο ότι η υπόθεση σταθερότητας φωτεινότητας (3.3) 

λειτουργεί τόσο καλά στην πράξη. 

 Για να παραγάγουμε μια εκτίμηση για την δισδιάστατη ταχύτητα v, θεωρούμε 

αρχικά τη μονοδιάστατη περίπτωση. Έστω τα ( )1f x  και ( )2f x , που είναι δύο 

μονοδιάστατα σήματα (εικόνες) σε δυο χρονικές στιγμές, που φαίνονται στο σχήμα 

3.2. Υποθέτουμε ότι το ( )2f x  είναι μια μεταφερμένη έκδοση του ( )1f x , οπότε 

ισχύει ( ) ( )2 1f x f x d= −  όπου d δείχνει τη μετακίνηση. Μια έκφραση της ( )1f x d−  

με σειρά Taylor ως προς x είναι: 

 ( ) ( ) ( ) ( )2
1 1 1 1f x d f x df x O d f′ ′′− = − +     (3.4) 

Όπου ( )f df x dx′ ≡ . Με την έκφραση αυτή μπορούμε να ξαναγράψουμε τη διαφορά 

μεταξύ των δύο σημάτων στο x ως: 

 ( ) ( ) ( ) ( )2
1 2 1 1f x f x df x O d f′ ′′− = +  

Αγνοώντας τους όρους δεύτερης και υψηλότερης τάξης παίρνουμε μια προσέγγιση 

για το d: 

 ( ) ( )
( )

1 2

1

ˆ f x f x
d

f x
−

=
′

       (3.5) 

 Η μονοδιάστατη περίπτωση γενικεύεται απευθείας για τη δισδιάστατη. Όπως 

και πριν, υποθέτουμε ότι η μετατοπισμένη εικόνα προσεγγίζεται καλά από μια 

πρώτης τάξης σειρά Taylor: 

 ( ) ( ) ( ) ( ), 1 , , ,tI t I t I t I t+ + ≈ + ⋅∇ +x v x v x x    (3.6) 

όπου ( ),x yI I I∇ ≡  και tI  είναι η χωρική και η χρονική μερική παράγωγος της 

εικόνας I και ( ), Tu υ=v  η δισδιάστατη ταχύτητα. Αγνοώντας τους όρους υψηλότερης 

τάξης της σειράς Taylor και αντικαθιστώντας έπειτα τη γραμμική προσέγγιση στη 

(3.3) προκύπτει [76]: 

 ( ) ( ), , 0tI t I t∇ ⋅ + =x v x       (3.7) 

Η εξίσωση (3.7) συσχετίζει την ταχύτητα με τις χωροχρονικές παραγώγους της 

εικόνας σε μια θέση της εικόνας, και συχνά ονομάζεται εξίσωση περιορισμού της 

κλίσης (Gradient constraint equation). Εάν κάποιος έχει πρόσβαση σε μόνο δύο 



 70

εικόνες ή δεν να την υπολογίσει την tI , πρέπει να πάρει ένα σχετικό περιορισμό 

κλίσης, στον οποίο η ( ),tI tx  στην (3.7) αντικαθίστανται από την 

( ) ( ) ( ), , 1 ,δI t I t I t= + −x x x  [82].  

 

3.4.2.1 Διατήρηση φωτεινότητας  

 Ο εντοπισμός των σημείων που έχουν σταθερή φωτεινότητα μπορεί να 

αποτελεί μια εκτίμηση της δισδιάστατης πορείας ( )tx  κατά μήκος της οποίας η 

ένταση παραμένει σταθερή: 

 ( )( ),I t t c=x         (3.8) 

η χρονική παράγωγος της οποίας δίνει 

 ( )( ), 0d I t t
dt

=x        (3.9) 

Επεκτείνοντας το δεξιό μέρος της (3.9) και χρησιμοποιώντας τον κανόνα της 

αλυσίδας έχουμε: 

 ( )( ), t
d I dx I dy I dtI t t I I
dt x dt y dt t dt

∂ ∂ ∂
= + + = ∇ ⋅ +
∂ ∂ ∂

x v    (3.10) 

όπου η παράγωγος της διαδρομής είναι η οπτική ροή ( ), Tdx dt dy dt≡v . Εάν 

συνδυάσουμε τις (3.9) και (3.10) παίρνουμε την εξίσωση περιορισμού της κλίσης 

(3.7).  

 

3.4.2.2 Εκτίμηση ελάχιστων τετραγώνων 

 Φυσικά, κάποιος δεν μπορεί να ανακτήσει το v από έναν περιορισμό κλίσης 

δεδομένου ότι η (3.7) είναι μια εξίσωση με δύο αγνώστους τα u  και υ. Η κλίση της 

έντασης περιορίζει τη ροή σε μια οικογένεια ταχυτήτων μιας παραμέτρου πάνω σε 

μια γραμμή στο χώρο των ταχυτήτων. Κάποιος μπορεί να αντιληφθεί από την (3.7) 

ότι αυτή η γραμμή είναι κάθετη στο I∇  και η κάθετη απόστασή της από την αρχή 

είναι tI I∇ .  

 Ένας κοινός τρόπος για να περιοριστεί περαιτέρω το v είναι να 

χρησιμοποιηθούν οι περιορισμοί κλίσης από τα κοντινά pixel, υποθέτοντας ότι 

μοιράζονται την ίδια δισδιάστατη ταχύτητα. Με όλους αυτούς τους περιορισμούς δεν 

μπορεί να υπάρχει κάποια ταχύτητα που να τους ικανοποιεί όλους ταυτόχρονα, οπότε 
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βρίσκουμε την ταχύτητα που ελαχιστοποιεί τα λάθη περιορισμού. Ο εκτιμητής 

ελαχίστων τετραγώνων (LS) ελαχιστοποιεί τα τετράγωνα των σφαλμάτων [82]:  

 ( ) ( ) ( ) ( ) 2, ,tE g I t I t⎡ ⎤= ∇ +⎣ ⎦∑
x

v x v x x     (3.11) 

όπου το ( )g x  είναι μια συνάρτηση βάρους που καθορίζει την υποστήριξη του 

εκτιμητή (η περιοχή μέσα στην οποία συνδυάζουμε τους περιορισμούς). Συνήθως το 

( )g x  είναι η Gaussian προκειμένου να σταθμιστούν οι περιορισμοί στο κέντρο της 

γειτονιάς, δίνοντάς τους περισσότερη επιρροή. Η δισδιάστατη ταχύτητα v  που 

ελαχιστοποιεί το ( )E v  είναι η εκτίμηση ροής των ελάχιστων τετραγώνων. 

 Το ελάχιστο του ( )E v  μπορεί να βρεθεί από τα κρίσιμα σημεία του, όπου οι 

παράγωγοι ως προς v είναι μηδέν, οπότε:  

 ( ) ( ) 2,
0x x y x t

E u υ
g uI υI I I I

u
∂ ⎡ ⎤= + + =⎣ ⎦∂ ∑

x
x  

 ( ) ( ) 2,
0y x y y t

E u υ
g υI uI I I I

υ
∂ ⎡ ⎤= + + =⎣ ⎦∂ ∑

x
x  

Αυτές οι εξισώσεις μπορούν να γραφούν σε μορφή πίνακα ως εξής: 

 M =v b         (3.12) 

όπου τα στοιχεία M και b είναι: 

 
2

2

x x y

x y y

gI gI I
M

gI I gI

⎡ ⎤
⎢ ⎥=
⎢ ⎥
⎣ ⎦

∑ ∑
∑ ∑

 , x t

y t

gI I
gI I

⎛ ⎞
= −⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠

∑
∑

b  

Όταν το M έχει την τάξη 2, τότε η εκτίμηση ελάχιστων τετραγώνων είναι 1ˆ M −=v b .  

 

3.4.2.3 Ζητήματα εφαρμογής  

 Συνήθως επιθυμούμε να υπολογίσουμε την οπτική ροή σε κάθε pixel, έτσι 

ώστε να μπορούμε να εκφράσουμε το M και το b ως συνάρτηση της θέσης x, δηλαδή 

( ) ( ) ( )M =x v x b x . Τα στοιχεία των M και b είναι τοπικά αθροίσματα των 

γινομένων των παραγώγων της εικόνας. Ένας αποτελεσματικός τρόπος να 

υπολογιστεί το πεδίο ροής είναι να υπολογιστούν αρχικά οι παράγωγοι της εικόνας 

μέσω συνέλιξης με τα κατάλληλα φίλτρα. Κατόπιν, να υπολογιστούν τα γινόμενα 

τους ( 2
xI , x yI I , 2

yI  και y tI I ), όπως απαιτείται από την (3.12). Αυτές οι τετραγωνικές 
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εικόνες έπειτα πολλαπλασιάζονται με το ( )g x  για να λάβουμε τα στοιχεία των 

( )M x  και ( )b x . 

 Στην πράξη, οι παράγωγοι της εικόνας θα προσεγγιστούν από αριθμητική 

διαφοροποίηση. Είναι σημαντικό να χρησιμοποιηθεί ένα ακριβές σχέδιο προσέγγισης 

και για τρεις κατευθύνσεις [119]. Παραδείγματος χάριν, η χρήση απλής ευθείας 

παραγώγισης (δηλαδή ( ) ( )ˆ , 1,xI I x y I x y= − + ) δεν θα δώσει μια ακριβή προσέγγιση 

επειδή οι παράγωγοι των x, y και t θα είναι κεντραρισμένες σε διαφορετικές θέσεις 

στο τρισδιάστατο κύβο xyt [63]. Ένα άλλο ζήτημα που πρέπει να αναφέρουμε είναι 

ότι κάποια εξομάλυνση της εικόνας είναι γενικά χρήσιμη πριν από την αριθμητική 

διαφοροποίηση (και μπορεί να ενσωματωθεί στα φίλτρα των παραγώγων). Αυτό 

μπορεί να δικαιολογηθεί από την προσέγγιση με την πρώτης τάξης σειρά Taylor που 

χρησιμοποιείται για να παραχθεί η (3.7). Επίσης η εξομάλυνση του σήματος γίνεται 

ώστε να μειωθεί το πλάτος των όρων υψηλότερης τάξης στην εικόνα και να 

αντιμετωπιστούν κάποια προβλήματα της χρονική συσχέτιση.  

 

3.4.2.4 Πρόβλημα παραθύρου (Aperture Problem) 

 Όταν το Μ στη (3.12) δεν περιλαμβάνει γραμμικά ανεξάρτητες στήλες τότε η 

εξίσωση δεν μπορεί να λυθεί ως προς v. Αυτό συχνά ονομάζεται πρόβλημα του 

παραθύρου καθώς εμφανίζεται σταθερά όταν το ( )g x  είναι αρκετά τοπικό. 

Εντούτοις, το σημαντικό ζήτημα δεν είναι το εύρος του ( )g x , αλλά μάλλον η 

διαστατικότητα της δομής της εικόνας. Ακόμη και για μεγάλες περιοχές, εάν η εικόνα 

είναι μονοδιάστατη τότε το Μ θα έχει ορίζουσα μηδέν. Όπως απεικονίζεται στο 

σχήμα 3.3 (αριστερά) όταν κάθε κλίση της εικόνας μέσα σε μια περιοχή έχει την ίδια 

χωρική κατεύθυνση, είναι εύκολο να φανεί ότι [ ] 1rank M = . Επιπλέον, σημειώστε 

ότι ένας μοναδιαίος περιορισμός κλίσης παρέχει μόνο την κάθετη συνιστώσα της v: 

 t
n

I I
I I

− ∇
=

∇ ∇
v  

Όταν υπάρχουν περιορισμοί με δύο ή περισσότερες κατευθύνσεις κλίσης, όπως 

απεικονίζονται στο σχήμα 3.3 (δεξιά), τότε οι διαφορετικές γραμμές 

διασταυρώνονται για να προσδιορίσουν την δισδιάστατη ταχύτητα.  
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υ υ
vˆnv

 
Σχήμα 3.3: (αριστερά) Ένα κινούμενο grating παρατηρούμενο μέσω ενός κυκλικού 
παραθύρου είναι σύμφωνο με όλες τις δισδιάστατες ταχύτητες πάνω σε μια γραμμή στο χώρο 
των ταχυτήτων. (δεξιά) Με δύο μετακινούμενα gratings υπάρχουν πολλαπλές γραμμές 
περιορισμού οι οποίες διασταυρώνονται για να περιορίσουν σε μία τις δισδιάστατες 
ταχύτητες.  
 

 
Σχήμα 3.4: Μέσω των παραθύρων 1 και 3, μόνο φυσιολογικές κινήσεις των ακμών που 
σχηματίζουν το τετράγωνο μπορούν να υπολογιστούν, εξαιτίας της έλλειψης τοπικών δομών. 
Μέσα στο παράθυρο 2, στο γωνιακό σημείο, η κίνηση μπορεί να υπολογιστεί πλήρως αφού 
υπάρχει μια ικανοποιητική τοπική δομή. Και οι δύο φυσιολογικές κινήσεις είναι ορατές.  
 

3.4.3 Επαναληπτική εκτίμηση της οπτικής ροής  

 Η εξίσωση (3.11) παρέχει μια βέλτιστη λύση, αλλά όχι στο αρχικό πρόβλημά 

μας. Θυμηθείτε ότι αγνοήσαμε του όρους υψηλότερης τάξης στην παραγωγή των 

(3.5) και (3.7). Όπως απεικονίζεται στο σχήμα 3.2, εάν το 1f  είναι γραμμικό τότε 

ˆd d= . Διαφορετικά η ακρίβεια της εκτίμησης οριοθετείται από τη μετατόπιση και τη 

δεύτερη παράγωγο της 1f :  

 
( )
( ) ( )

2
1 3

1

ˆ
2

d f x
d d O d

f x

′′
− ≤ +

′
      (3.13) 

Για μια αρκετά μικρή μετατόπιση, και περιορισμένο το 1 1f f′′ ′  αναμένουμε εύλογα 

ακριβείς εκτιμήσεις. Αυτό αποτελεί μια μορφή βελτιστοποίησης Gauss - Newton 

στην οποία χρησιμοποιούμε την τρέχουσα εκτίμηση για να ανατρέψουμε την κίνηση, 
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και έπειτα εμείς εφαρμόζουμε ξανά τον εκτιμητή στα στρεβλωμένα σήματα για να 

βρούμε την υπόλοιπη κίνηση. Αυτό συνεχίζεται έως ότου η υπόλοιπη κίνηση να είναι 

αρκετά μικρή.  

 Στις δύο διαστάσεις, λαμβάνοντας υπόψη μια εκτίμηση του πεδίου οπτικής 

ροής 0v , δημιουργούμε μια στρεβλωμένη ακολουθία εικόνας ( )0 ,I tx :  

 ( ) ( )0 0, ,I t δt I δt t δt+ = + +x x v      (3.14) 

όπου το δt  είναι ο χρόνος μεταξύ των διαδοχικών πλαισίων. (Στην πράξη, πρέπει 

μόνο να στρεβλώσουμε αρκετά πλαίσια για τη χρονική παραγώγιση.) Υποθέτοντας 

ότι 0 δ= +v v v , είναι απλό να δούμε από τις (3.3) και (3.14) ότι: 

 ( ) ( )0 , , 1I t I δ t= + +x x v       (3.15) 

Εάν 0δ =v , τότε η 0I  θα είναι σταθερή στη διάρκεια του χρόνου (θεωρούμε σταθερή 

φωτεινότητα εικόνας). Αλλιώς, υπολογίζουμε την υπόλοιπη ροή χρησιμοποιώντας τη 

σχέση: 

 1ˆδ M −=v b         (3.16) 

όπου το M και το b υπολογίζονται με τη λήψη των χωρικών και χρονικών παραγώγων 

(διαφορές) της 0I . Η καθορισμένη εκτίμηση της οπτικής ροής γίνεται μετά: 

 1 0 ˆδ= +v v v  

Με επαναληπτικό τρόπο, αυτή η νέα εκτίμηση της ροής χρησιμοποιείται έπειτα για 

να στρεβλώσει την αρχική ακολουθία (όπως στη (3.14)), και ένα άλλο υπόλοιπο 

μπορεί να υπολογιστεί.  

 Αυτή η επανάληψη παράγει μια ακολουθία προσεγγιστικών αντικειμενικών 

συναρτήσεων που συγκλίνουν στην επιθυμητή αντικειμενική λειτουργία [120]. Στην 

επανάληψη j, λαμβάνοντας υπόψη την εκτίμηση jv  και τη στρεβλωμένη ακολουθία 
jI , η επιθυμητή αντικειμενική συνάρτηση είναι: 

 

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

2

2

2

, , 1

, , 1

, ,

j

j j

j j
t

E δ g I t I δ t

g I t I δ t

g I t δ I t E δ

⎡ ⎤= − + + + =
⎣ ⎦

⎡ ⎤= − + + ≈⎣ ⎦

⎡ ⎤≈ ∇ ⋅ − ≡⎣ ⎦

∑

∑

∑

x

x

x

v x x x v v

x x x v

x x v x v+

   (3.17) 
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Η προσέγγιση της κλίσης στη διαφορά στη (3.17) δίνει μια κατά προσέγγιση 

αντικειμενική συνάρτηση E . Από την (3.13) κάποιος μπορεί να δείξει ότι η E  

προσεγγίζει την Ε στη δεύτερη τάξη στο μέγεθος της υπόλοιπης ροής, δv . Το λάθος 

προσέγγισης εξαφανίζεται όπως η δv  μειώνεται σε μηδέν. Η επαναληπτική 

προσέγγιση με επαναληπτικές στρεβλώσεις μειώνει την υπόλοιπη κίνηση σε κάθε 

επανάληψη έτσι ώστε η κατά προσέγγιση αντικειμενική συνάρτηση να συγκλίνει 

στην επιθυμητή αντικειμενική συνάρτηση, και ως εκ τούτου η εκτίμηση ροής 

συγκλίνει στη βέλτιστη εκτίμηση του LS (3.17).  

 Το ακριβότερο βήμα σε κάθε επανάληψη είναι ο υπολογισμός των κλίσεων 

της εικόνας και η αντιστροφή του πίνακα της (3.16). Κάποιος μπορεί, εντούτοις, να 

διατυπώσει το πρόβλημα έτσι ώστε οι χωρικές παράγωγοι της εικόνας που 

χρησιμοποιούνται για τον Μ να λαμβάνονται τη χρονική στιγμή t, και έτσι, δεν 

εξαρτάται από την τρέχουσα εκτίμηση ροής jv  [121]. Για να γίνει αντιληπτό αυτό, 

να σημειωθεί ότι οι χωρικές παράγωγοι υπολογίζονται την στιγμή t και είναι ορατό 

ότι ( ) ( ), ,jI t I t=x x . Βέβαια το b στην (3.16) πάντα θα εξαρτάται από την 

διαστρεβλωμένη ακολουθία εικόνων και πρέπει να υπολογίζεται  σε κάθε επανάληψη. 

Στην πράξη, όταν το M δεν υπολογίζεται ξανά από την διαστρεβλωμένη ακολουθία 

εικόνων τότε η χωρική και η χρονική παράγωγος δεν θα είναι κεντραρισμένες στην 

ίδια θέση στο ( ), ,x y t  και έτσι περισσότερες επαναλήψεις θα χρειάζονται. 

 

3.4.4 Μέθοδος μεταβλητής φωτεινότητας 

3.4.4.1 Εισαγωγή 

 Όπως αναφέραμε παραπάνω, η βασική υπόθεση στους περισσότερους 

τυποποιημένους αλγορίθμους οπτικής ροής (Standard optical flow - SOF) είναι ότι η 

φωτεινότητα ενός υλικού σημείου δεν αλλάζει με το χρόνο ( )( ), 0I t =x . Όπως 

επισήμαναν οι Prince και McVeigh στο [45], αυτή η προϋπόθεση δεν ισχύει για τις 

καρδιακές MR tagged εικόνες. Στην πραγματικότητα, τα tag γίνονται φωτεινότερα με 

ρυθμό που καθορίζεται από την τιμή του χρόνου 1T  του μυοκαρδίου, το πρόβλημα 

αυτό ονομάζεται ξεθώριασμα των tags. Στη περίπτωσή μας έχουμε αλλαγή της 

φωτεινότητας στα συνθετικά δεδομένα λόγω του πρόσθετου θορύβου και στα 

πραγματικά λόγω του παράγοντα 1T  και του θορύβου που προστίθεται από το 
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σαρωτή κατά την απεικόνιση. Για τη χρήση της οπτικής ροής σε αυτή την εφαρμογή 

οι Prince και McVeigh [45] πρότειναν μια τροποποίηση της οπτικής ροής, την οποία 

ονόμασαν οπτική ροή μεταβλητής φωτεινότητας (Variable brightness optical flow - 

VBOF). Σε αυτήν την μέθοδο, η αλλαγή φωτεινότητας ενός υλικού σημείου 

υπολογίζεται με τον εντοπισμό του σημείου καθώς κινείται. Δεδομένου ότι η υπόθεση 

σταθερότητας της φωτεινότητας δεν γίνεται στη VBOF, δίνει καλύτερες εκτιμήσεις 

της ταχύτητας από τη SOF.  

 Βέβαια η VBOF έχει ένα σοβαρό περιορισμό, απαιτεί γνώση εκ των προτέρων 

των παραμέτρων 0D  (πυκνότητα πρωτονίων), 1T  και 2T  παντού στην περιοχή 

ενδιαφέροντος. Η ευαισθησία της VBOF στις MR παραμέτρους την καθιστά 

ακατάλληλη για πρακτικές εφαρμογές. Ένα άλλο πρόβλημα της VBOF είναι ότι η 

απόδοσή της υποβιβάζεται με τον χρόνο και καθιστά τις μακρόχρονες εκτιμήσεις 

κίνησης μη πρακτικές. Για αυτό το λόγο χρησιμοποιήσαμε την μέθοδο των Gennert 

και Negahdaripour (Gennert and Negahdaripour Optical Flow - GNOF) [41] την 

οποία αναλύουμε παρακάτω. Αυτός ο αλγόριθμος χαλαρώνει την υπόθεση 

σταθερότητας της φωτεινότητας της SOF και επιτρέπει μια μεταβολή της 

φωτεινότητας που μοντελοποιείται από ένα τοπικό γραμμικό μετασχηματισμό. Αυτός 

ο αλγόριθμος επιτυγχάνει σημαντική βελτίωση της απόδοσης σε σχέση με τους SOF 

και VBOF για μεγάλες χρονικές ακολουθίες.  

 

3.4.4.2 Οπτική ροή των Gennert και Negahdaripour (GNOF) 

 Οι Gennert και Negahdaripour [46] χαλάρωσαν την υπόθεση της 

σταθερότητας της φωτεινότητας ως εξής. Μοντελοποίησαν τη μεταβολή της 

φωτεινότητας ενός σημείου κατά την κίνησή του με ένα γραμμικό μετασχηματισμό 

της μορφής: 

 ( ) ( ) ( ) ( )Δ , Δ ,Δ , ,Δ , ,Δ , ,ΔI t t m t t I t c t t+ + = +x x x x x x x   (3.18)  

Εδώ το m  καλείται πολλαπλασιαστικό πεδίο και το c  καλείται πεδίο όφσετ του 

μετασχηματισμού. Για μικρό Δt , το m αναμένεται να είναι κοντά στο 1 και το c 

κοντά στο 0. Σε αυτές τις περιπτώσεις, μια αναθεωρημένη εξίσωση περιορισμού της 

φωτεινότητας μπορεί να παραχθεί: 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ), , , , , , 0t t tI t I t t I t m t c t+∇ ⋅ − − =x x v x x x x   (3.19) 

όπου το tm  και το tc  είναι οι χρονικές παράγωγοι των m και c αντίστοιχα.  



 77

Αν υποθέσουμε ότι τα I∇  και tI  υπολογίζονται από τις εικόνες (όπως στη SOF) και 

δεδομένου ότι η I  είναι γνωστή, αυτή η νέα εξίσωση περιορισμού της φωτεινότητας 

δίνει μια ενιαία εξίσωση σε κάθε pixel με τέσσερα αγνώστους: τα u, υ, tm  και tc . 

Όπως και στη SOF, και αυτό το κακώς τοποθετημένο πρόβλημα λύνεται με 

ομαλοποίηση χρησιμοποιώντας ένα μεταβατικό πλαίσιο. Οι εξισώσεις Euler - 

Lagrange για αυτό το πρόβλημα είναι [41]: 

 ( )2 1
s

u I I I u I υ Im cx t x y t tλ
∇ = + + − −     (3.20) 

 ( )2 1

s
υ I I I u I υ Im cy t x y t tλ

∇ = + + − −     (3.21) 

 ( )2 1

m
m I I I u I υ Im ct t x y t tλ

∇ = − + + − −     (3.22) 

 ( )2 1
c

c I I u I υ Im ct t x y t tλ
∇ = − + + − −     (3.23) 

όπου 2∇  ο τελεστής του Laplace και sλ , mλ  και cλ  είναι συντελεστές 

κανονικοποίησης.  

 Για να λύσουμε τις (3.20) έως (3.23), υπολογίζουμε αρχικά τα I∇  και tI  

χρησιμοποιώντας τις τοπικές προσεγγίσεις των παραγώγων (όπως στο [45]). Έπειτα 

λύνουμε τις (3.20) έως (3.23) αριθμητικά χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο που 

περιγράφηκε από τους Gennert και Negahdaripour στο [46]. Χρησιμοποιούμε τις 

οριακές συνθήκες του Neumann στα όρια όπου η κάθετη συνιστώσα της παραγώγου 

των τεσσάρων αγνώστων τίθεται μηδέν στο όριο. Οπότε στη περίπτωσή μας, η 

φυσική οριακή συνθήκη είναι:  

 ( ) ˆ, 0
T

x yf f n⋅ =  

όπου n̂  είναι το μοναδιαίο διάνυσμα κάθετο στο σύνορο. Το f μπορεί να είναι ένα 

από τα u, υ, tm  ή tc . Αυτή η μέθοδος δεν απαιτεί οποιαδήποτε προγενέστερη γνώση 

για τις MR παραμέτρους. 

 Στο διακριτό χώρο, όπου έχουμε να επιλύσουμε τις εξισώσεις (3.20) έως 

(3.23), ο συντελεστής Laplace 2∇  μπορεί να προσεγγιστεί ως ένας τελεστή που 

περικυκλώνει το κέντρο: 

 ( )2 f κ f f∇ ≈ −  
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όπου f  (η «περικύκλωση») είναι μια μέση ή ομαλοποιημένη εκδοχή του f. Για 

παράδειγμα οι Gennert και Negahdaripour [46] προτείνουν να χρησιμοποιηθεί η 

παρακάτω απλή προσέγγιση: 

 ( )1, 1, , 1 , 1
1
4 i j i j i j i jf f f f f+ − + −= + + +      (3.24) 

Ο παράγοντας κλίμακας κ μπορεί να απορροφηθεί μέσα στο κατάλληλο λ και, έτσι, 

δεν χρειάζεται να ληφθεί υπόψη αργότερα. Για πιο σύνθετες εκφράσεις του 

συντελεστή 2∇  μπορούν να βρεθούν στο [122]. Εμείς υποθέσαμε ότι τα γειτονικά 

σημεία έχουν το ίδιο f με το υπό μελέτη σημείο όποτε η σχέση (3.24) απλοποιείται 

στην απλούστερη: 

 ,i jf f=         (3.25) 

 Αντικαθιστώντας την προσέγγιση της Λαπλασιανής στις εξισώσεις Euler – 

Lagrange, μπορούμε να γράψουμε μια απλή εξίσωση πινάκων: 

 ( )A =f g f         (3.26) 

όπου  
t

t

u
υ

m
c

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟=
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

f  , ( )
s x t

s y t

m t t

c t t

λ u I I
λ υ I I

λ m II
λ c I

−⎛ ⎞
⎜ ⎟−⎜ ⎟= ⎜ ⎟+
⎜ ⎟⎜ ⎟+⎝ ⎠

g f  

και 

2

2

2

1

x s x y x x

x y y s y y

x y m

x y c

I λ I I I I I

I I I λ I I I
A

I I I I I λ I

I I I λ

⎛ ⎞+ − −
⎜ ⎟
⎜ ⎟+ − −
⎜ ⎟=
⎜ ⎟− − +
⎜ ⎟
⎜ ⎟− − +⎝ ⎠

 

Αυτές οι εξισώσεις πρέπει να λυθούν επαναληπτικά αφού η οπτική ροή, σε κάθε 

σημείο της εικόνας, εξαρτάται στο μέσο όρο της οπτικής ροής των γειτονικών 

σημείων. Το ίδιο ισχύει και για τα tm  και tc .  

 Λύνοντας την σχέση (3.26) ως προς τους αγνώστους u, υ, tm  και tc , 

βρίσκουμε ότι: 

 ( )1A−=f g f  
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όπου ο πίνακας 1A−  μπορεί να εκφραστεί με βάση τα sλ , mλ , cλ , xI , yI  και I . 

Αυτό είναι ένα σύστημα γραμμικών εξισώσεων, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

για να υπολογιστεί η οπτική ροή u και υ και τα πεδία μετασχηματισμού tm και tc . 

 Οι εξισώσεις μπορούν να λυθούν επαναληπτικά, σε σημείο των εικόνων, 

σύμφωνα με τη σχέση: 

 ( )1 1k kA+ −=f g f  

όπου k είναι ο αριθμός της επανάληψης. Οπότε βάση της (3.25) χρησιμοποιούμε σε 

κάθε επανάληψη την τιμή του αγνώστου f της προηγούμενης επανάληψης. Ο πίνακας 

A (ή 1A− ) εξαρτάται αποκλειστικά από τα παρατηρούμενα δεδομένα. Πρέπει να 

υπολογιστεί μια φορά, όμως διαφέρει από σημείο σε σημείο. 

 

3.4.4.3 Μια διαφορετική προσέγγιση της οπτικής ροής με μεταβλητή φωτεινότητα 

 Παραπάνω προσεγγίσαμε το ζήτημα της μεταβλητής φωτεινότητας μέσω των 

εξισώσεων Euler – Lagrange, που αποτέλεσαν τη βάση για ένα σύστημα γραμμικών 

εξισώσεων (3.26), ώστε να υπολογίσουμε τη ζητούμενη ταχύτητα της οπτικής ροής. 

Σε αυτή την ενότητα θα προσεγγίσουμε το θέμα με τη βοήθεια των ελάχιστων 

τετραγώνων. 

 Λόγω των περιορισμών που υπάρχουν δεν μπορεί να βρεθεί κάποια ταχύτητα 

V  και κάποια πεδία μετασχηματισμού tm  και tc  που να τους ικανοποιούν όλους 

ταυτόχρονα, οπότε υπολογίσαμε τις τιμές των αγνώστων v , tm  και tc  της σχέσης 

(3.19) που ελαχιστοποιεί τα λάθη περιορισμού. Ο εκτιμητής ελάχιστων τετραγώνων 

(LS) ελαχιστοποιεί τα τετράγωνα των σφαλμάτων:  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2, , , , , , , ,t t t t tE m c g I t I t t I t m t c t⎡ ⎤= +∇ ⋅ − −⎣ ⎦∑
x

v x x x v x x x x  (3.27) 

όπου το ( )g x  είναι μια συνάρτηση βάρους που καθορίζει την υποστήριξη του 

εκτιμητή (η περιοχή μέσα στην οποία συνδυάζουμε τους περιορισμούς). Συνήθως το 

( )g x  είναι η Gaussian προκειμένου να σταθμιστούν οι περιορισμοί στο κέντρο της 

γειτονιάς, δίνοντάς τους περισσότερη επιρροή. Η δισδιάστατη ταχύτητα v  και τα 

πεδία μετασχηματισμού tm  και tc  που ελαχιστοποιούν το ( ), ,t tE m cv  δίνουν την 

εκτίμηση ροής των ελάχιστων τετραγώνων. 
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 Το ελάχιστο του ( ), ,t tE m cv  μπορεί να βρεθεί από τα κρίσιμα σημεία του, 

όπου οι παράγωγοι ως προς v , tm  και tc  είναι μηδέν, οπότε:  

 
( ) ( ) 2, ,

0t t
x x y x t x t x t

E m c
g uI υI I I I II m I c

u
∂ ⎡ ⎤= + + − − =⎣ ⎦∂ ∑

x

v
x  

 ( ) ( ) 2, ,
0t t

x y y y t y t y t
E m c

g uI I υI I I II m I c
υ

∂ ⎡ ⎤= + + − − =⎣ ⎦∂ ∑
x

v
x  

 ( ) ( ) 2, ,
0t t

x y t t t
t

E m c
g uI I υII II I m Ic

m
∂ ⎡ ⎤= + + − − =⎣ ⎦∂ ∑

x

v
x  

 
( ) ( ), ,

0t t
x y t t t

t

E m c
g uI υI I Im c

c
∂

⎡ ⎤= + + − − =⎣ ⎦∂ ∑
x

v
x  

Αυτές οι εξισώσεις μπορούν να γραφούν σε μορφή πίνακα ως εξής: 

 M =w b         (3.28) 

όπου τα στοιχεία M, w και b είναι: 
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x x y x x
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x t

y t

t

t

gI I
gI I

gII
gI

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥= − ⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

∑
∑
∑
∑

b  

Επιλύοντας το παραπάνω σύστημα εκτιμούμε τα v , tm  και tc , οπότε έχουμε μια 

προσέγγιση της οπτικής ροής. 

 Για να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο την εκτίμηση εφαρμόζουμε και την 

επαναληπτική μέθοδο που αναπτύξαμε στην ενότητα 3.4.3. Οπότε η μέθοδος που 

υλοποιήσαμε (LSVOF) εκτελεί επαναληπτικά την μέθοδο μεταβλητής φωτεινότητας 

που στηρίζεται στα ελάχιστα τετράγωνα. 

 

3.4.5 Σύνοψη 

 Στην ενότητα αυτή περιγράψαμε τις μεθόδους οπτικής ροής που υλοποιήσαμε. 

Οι μέθοδοι αυτές είναι η βασική εκτίμηση της οπτικής ροής που βασίζεται στην 
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προσέγγιση ελάχιστων τετραγώνων (LSOF), η επαναληπτική εκτίμηση της οπτικής 

ροής (ILSOF), η μέθοδος των Gennert και Negahdaripour (GNOF) και η μέθοδος 

μεταβλητής φωτεινότητας που βασίζεται στη προσέγγιση ελάχιστων τετραγώνων 

(LSVOF). Όλες είναι διαφορικές μέθοδοι υπολογισμού της οπτικής ροής. Τα 

αποτελέσματα της εφαρμογής των μεθόδων LSOF, ILSOF και LSVOF σε συνθετικά 

και πραγματικά δεδομένα παρουσιάζονται στο επόμενο κεφάλαιο. Επίσης κάνουμε 

και μια συγκριτική αποτίμηση με βάση τα αποτελέσματα. 
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Κεφάλαιο 4 

Εκτίμηση κίνησης από δεδομένα Spin – Tagging MRI 
με μεθόδους οπτικής ροής 

4.1 Εισαγωγή 

 

 Σε αυτό το κεφάλαιο θα παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα των μεθόδων που 

παρουσιάσαμε στην τελευταία ενότητα του προηγούμενου κεφαλαίου. Στην αρχή του 

κεφαλαίου θα περιγράψουμε τη δημιουργία των δεδομένων, συνθετικών και 

πραγματικών, που χρησιμοποιήσαμε. Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στις μεθόδους 

που χρησιμοποιήσαμε για να κάνουμε τη συγκριτική αποτίμηση.  

 

 

4.2 Περιγραφή των δεδομένων 

 

 Στην ενότητα αυτή θα περιγράψουμε τα δεδομένα spin – tagging MRI που 

χρησιμοποιήσαμε για την εκτίμηση της απόδοσης των αλγορίθμων μας. Πρώτα θα 

αναφερθούμε στα συνθετικά δεδομένα, όπου απεικονίζεται ένα κανάλι με ομαλή ροή 

και ένα κανάλι όπου υπάρχει ένα εμπόδιο (οπή) στη μέση του, οπότε η ροή δεν είναι 

ομαλή. Τα δεδομένα είναι για τρεις διαφορετικές ποσότητες προσθετικού θορύβου 

0db, 15db και 25db. Τα πραγματικά δεδομένα που παρουσιάζουμε στη συνέχεια 

αποκτήθηκαν από την ομάδα του καθηγητή Wright από το πανεπιστήμιο του Texas 

[123]. 

 

4.2.1 Συνθετικά δεδομένα 

 Για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε τις μεθόδους υπολογισμού της οπτικής 

ροής κατασκευάσαμε συνθετικά δεδομένα. Σε αυτά γνωρίζουμε με ακρίβεια την 

ταχύτητα κάθε σημείου στους δύο άξονες. Επίσης μας δίνουν την δυνατότητα να 

προσομοιώσουμε διαφορετικές καταστάσεις θορύβου 0db, 15db και 25db, ώστε να 

αξιολογήσουμε και σε αυτό το τομέα τις μεθόδους, αφού στα πραγματικά δεδομένα 
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δεν γνωρίζουμε με ακρίβεια πόσος είναι ο θόρυβος, ο οποίος είναι μεταβλητός και 

μην αναστρέψιμος. 

 Για να δημιουργηθούν τα δεδομένα αυτά αρχικά δημιουργήθηκε ένας πίνακας 

με ταχύτητες, για τα δεδομένα με το απλό κανάλι ήταν μονοδιάστατος ενώ για τα 

δεδομένα με την οπή ήταν δισδιάστατος. Για το απλό κανάλι έχουμε κίνηση – ροή 

μόνο στον κατακόρυφο άξονα, οπότε έχουμε και τον μονοδιάστατο πίνακα. Οι 

ταχύτητες αυτές παρουσιάζουν μια παραβολική κατανομή. Αντίθετα στο κανάλι με 

την οπή έχουμε κίνηση και στις δυο κατευθύνσεις λόγο της οπής που βρίσκεται στο 

κέντρο του καναλιού. Επίσης ο πίνακας αυτός είχε διάσταση 20 10×  ενώ η τελική 

εικόνα έχει 360 260×  (το κομμάτι με tags), οπότε μετά έγινε παρεμβολή 

(interpolation) για να δημιουργηθούν οι ταχύτητες της τελικής εικόνας. Μετά με την 

κατάλληλη επιλογή των διαστάσεων των spin – tags δημιουργήθηκαν τα συνθετικά 

δεδομένα.  

 Αφού δημιουργήσαμε τα δεδομένα, προσθέσαμε θόρυβο [124]. Η κατανομή 

του θορύβου τη λάβαμε ως Rician, βασιζόμενοι στην υπόθεση ότι ο θόρυβος στα δύο 

ορθογώνια κανάλια είναι ανεξάρτητος και ακολουθεί την κατανομή Gauss με μέση 

τιμή μηδέν και κανονική απόκλιση [125]. Ειδικότερα, η προσθήκη του θορύβου έγινε 

ως εξής: αρχικά επιλέχθηκε μια τιμή SNR και υπολογίσθηκε μια κανονική απόκλιση 

της έντασης στη περιοχή του υποβάθρου (χωρίς σήμα). Αυτή η κανονική απόκλιση 

χρησιμοποιήθηκε μετά για να εκτιμηθεί η κανονική απόκλιση της κατανομής Gauss, 

που χρησιμοποιήθηκε για να παραχθεί ο θόρυβος Rician. Στο τέλος, παράχθηκαν 

τρεις ακολουθίες συνθετικών δεδομένων με διαφορετικά επίπεδα θορύβου ( 0S  χωρίς 

θόρυβο, 25S  με 25SNR db=  και 15S  με 15SNR db= ). Παραδείγματα αυτών των 

δεδομένων φαίνονται στο σχήμα 4.1.  

 

4.2.2 Πραγματικά δεδομένα 

 Τα πραγματικά δεδομένα δημιουργήθηκαν με την χρήση ενός  ομοιώματος 

καναλιού ροής που φαίνεται στο σχήμα 4.2. Η ροή δημιουργήθηκε από μια Cole – 

Parmer Masterflex αντλία. Ο ρυθμός ροής στην είσοδο περιοριζόταν από τη 

σωλήνωση 3/16’’, αλλά η ροή στην είσοδο μπορούσε να ξεπεράσει το 1m/s, με βάση 

τους μετρημένους όγκους ροής μέσω του ομοιώματος. Οι Wright et al [123] 

χρησιμοποίησαν διαφορετικές ρυθμίσεις της αντλίας οπότε παρήγαγαν διαφορετικές  
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       (α)           (β)           (γ) 
Σχήμα 4.1 Παραδείγματα συνθετικών spin – tagging εικόνων. (α) χωρίς θόρυβο ( 0S ), (β) 
ακολουθία 25S  και (γ) ακολουθία 15S  
 

ταχύτητες ροής στο κανάλι εισόδου. Στα αρχικά πειράματα χρησιμοποίησαν 

αποσταγμένο νερό για να επιτρέψουν πρώτιστα την αργή αποσύνθεση των spin – 

tags.  

 Η μαγνητική απεικόνιση με μονή ηχώ (Single echo acquisition magnetic 

resonance imaging – SEA) πραγματοποιήθηκε με ρυθμό frame περίπου 200 frame 

ανά δευτερόλεπτο [126]. Μια ακολουθία spoiled gradient echo χρησιμοποιήθηκε, με 

TR=5ms και TE=3ms. Το field of view (FOV) ήταν 14 14cm× , με έναν επιπρόσθετο 

πίνακα με διάσταση 128 για την κωδικοποίηση της συχνότητας και 64 στη δεύτερη 

διεύθυνση λόγω της χρήσης 64 στοιχείων για την κωδικοποίηση της εικόνας με την 

απεικόνιση SEA. Ολόκληρο το ομοίωμα ήταν διεγερμένο. Το παράθυρο απόκτησης 

ήταν 0.64 msec, με φασματικό πλάτος 100 KHz. Οι τελικές εικόνες παρεμβλήθηκαν 

σε 256 256× . 

 Στο σχήμα 4.3 παρουσιάζει μια εικόνα που αποκτήθηκε από το παραπάνω 

ομοίωμα και ένα σχέδιο του ομοιώματος. Το μαύρο ορθογώνιο αποτελεί τις 

εξωτερικές διαστάσεις του πηνίου. Επειδή η εικόνα SEA έχει χαμηλότερη ανάλυση 

στην κατεύθυνση κωδικοποίησης του πηνίου (κάθετα στο σχήμα 4.2) 

χρησιμοποιήθηκαν διαγώνια προσανατολισμένα spin – tags. Τα spin – tags είχαν πλά- 

 

 
Σχήμα 4.2: Ομοίωμα καναλιού ροής με διαστάσεις 13 8cm×  πλάτος, που ταιριάζει με τις 
εξωτερικές διαστάσεις του πηνίου 64 καναλιών. Το ομοίωμα έχει ύψος 0.5cm. 
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Σχήμα 4.3: Σχέδιο του ομοιώματος καναλιού ροής όπου φαίνονται τα κανάλια εισόδου και 
εξόδου (a) και μια SEA MR εικόνα του ομοιώματος με διαγώνια spin – tags (b). Το μαύρο 
ορθογώνιο φανερώνει την θέση του πηνίου SEA με τα 64 στοιχεία. 
 

τος περίπου 2mm με απόσταση μεταξύ τους 6mm. Η διάρκεια κάθε συνόλου spin – 

tags ήταν 14msec, που το ακολουθούσε μια σειρά αποκτήσεων gradient echo 

(συνήθως 64), κάθε ένα με 5 ms TR και 3 ms TE. Κατά συνέπεια, οι εικόνες 

λήφθηκαν σε 200 πλαίσια ανά δευτερόλεπτο μεταξύ των παλμών tagging.  

 

 

4.3 Αποτίμησης της ακρίβειας εκτίμησης της κίνησης 

 

 Στην ενότητα αυτή θα αναφερθούμε στις δύο μεθόδους που χρησιμοποιήσαμε 

για να διαπιστώσουμε το σφάλμα των μεθόδων μας. Για τις συνθετικές εικόνες, 

επειδή γνωρίζαμε τις πραγματικές ταχύτητες των σημείων, μπορούσαμε να 

συγκρίνουμε την προσέγγιση της ταχύτητας που μας έδινε ο αλγόριθμος με την τιμή 

που γνωρίζαμε ότι έχει το σημείο. Η σύγκριση αυτή γινόταν μέσω της εκτίμησης του 

απόλυτου λάθους (Absolute Error) που δίνεται από τη σχέση: 

 
( ) ( )

( )
real

real

u t u t
error

u t
−

=  
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όπου u  είναι η εκτίμηση της ταχύτητας και realu  είναι η πραγματική ταχύτητα. Μετά 

υπολογίσαμε το μέσο απόλυτο σφάλμα που είναι η μέση τιμή των απόλυτων 

σφαλμάτων για όλα τα frames και το μέσο μέγιστο απόλυτο σφάλμα που είναι η μέση 

τιμή των μέγιστων σφαλμάτων για όλα τα σημεία ενδιαφέροντος. Βέβαια για τις 

εικόνες που δεν είχαμε κίνηση στον ένα άξονα, δηλαδή 0realu =  τότε η σχέση του 

απόλυτου λάθους σε εκείνο τον άξονα τροποποιόταν στην: 

 ( ) ( )realerror u t u t= −  

 Τους δείκτες ακριβείας τους υπολογίζαμε για την x και την y συνιστώσα της 

ταχύτητας συγκεκριμένων σημείων ενδιαφέροντος (ROIs) που καθορίσαμε και 

απεικονίζονται κάθε φορά πάνω στο πρώτο frame της ακολουθίας εικόνων.  

 Στην περίπτωση των δεδομένων με το απλό κανάλι γνωρίζαμε την ταχύτητα 

κάθε σημείου οπότε είχαμε άμεσα διαθέσιμη την ταχύτητα κάθε σημείου. Αντίθετα 

στα δεδομένα με την οπή στη μέση γνωρίζαμε έναν πίνακα ταχυτήτων μικρότερης 

διάστασης από την τελική εικόνα. Ο αρχικός πίνακας ταχυτήτων είχε διάσταση 

20 10×  ενώ η τελική εικόνα είχε 360 260× , οπότε για την εύρεση της ταχύτητας 

κάθε σημείου έπρεπε να κάνουμε παρεμβολή (interpolation).  

 Για τα πραγματικά δεδομένα, λόγω έλλειψης των πραγματικών τιμών 

ταχύτητας, δεν εφαρμόσαμε τον ίδιο δείκτη εκτίμησης ακρίβειας, δηλαδή το απόλυτο 

σφάλμα, αλλά χρησιμοποιήσαμε το νόμο της διατήρησης της μάζας. Σύμφωνα με τον 

νόμο της διατήρησης της μάζας σε οποιαδήποτε διατομή του αγωγού η συνολική 

μάζα πρέπει να παραμένει σταθερή. Συνέπεια αυτού είναι ότι το άθροισμα των 

ταχυτήτων των σημείων στις δύο κατευθύνσεις κίνησης σε δύο διατομές πρέπει να 

είναι ίσα. Επειδή αυτή η μέθοδος είναι ιδιαίτερα απλή την εφαρμόσαμε και στα 

συνθετικά δεδομένα. 

 Τις καμπύλες διατήρησης της μάζας τις κατασκευάζουμε για τρεις διατομές 

που καθορίσαμε και παρουσιάζονται κάθε φορά. 
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4.4 Εκτίμηση της κίνησης από συνθετικά δεδομένα Spin – 

Tagging MRI 

4.4.1 Συγκριτική αποτίμηση με χρήση δείκτη ακριβείας (absolute 
average error) για την οριζόντια και την κατακόρυφη διεύθυνση 

4.4.1.1 Απλό κανάλι 

 Στους παρακάτω πίνακες (4.1 και 4.2) παρουσιάζονται οι δείκτες ακρίβειας 

για την οριζόντια (Υ) και για την κατακόρυφη (Χ) συνιστώσα για την απλή μέθοδο 

οπτικής ροής (LSOF), την επαναληπτική εκτίμηση της οπτικής ροής (ILSOF) και τη 

μέθοδο μεταβλητής φωτεινότητας που βασίζεται στη προσέγγιση ελάχιστων 

τετραγώνων (LSVOF) Οι δείκτες είναι το μέσο απόλυτο σφάλμα (Average mean) και 

το μέσο μέγιστο απόλυτο σφάλμα (Average max). Οι δείκτες υπολογίστηκαν για τα 

σημεία με συντεταγμένες ( )50,100 , ( )65,106 , ( )50,110 , ( )50,117 , ( )65,120 , 

( )50,137  και ( )50,145 , όπου η πρώτη και η δεύτερη συντεταγμένη είναι η 

κατακόρυφη και η οριζόντια συντεταγμένη αντίστοιχα. Η κατακόρυφη έχει φορά από 

πάνω προς τα κάτω και η οριζόντια από τα αριστερά στα δεξιά (αυτό ισχύει και για 

την υπόλοιπη εργασία εκτός αν αναφέρουμε κάτι άλλο), όπως φαίνεται και από το 

σχήμα 4.4. 

 

 
Σχήμα 4.4: Τα σημεία του απλού καναλιού που χρησιμοποιήσαμε για να υπολογίσουμε τον 
δείκτη ακριβείας. Τα σημεία είναι ίδια και για τις τρεις ποσότητες θορύβου. Φαίνεται επίσης 
και η οριζόντια και η κατακόρυφη κατεύθυνση. 
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 Ακολουθία 

 S0 S25 S15 

Οριζόντια διεύθυνση (Υ)       

LSOF 0,0162 0,0235 0,0590 

ILSOF 0,0125 0,0206 0,0583 

LSVOF 0,0141 0,0224 0,0582 

Κατακόρυφη διεύθυνση (Χ)       

LSOF 0,1228 0,1256 0,1570 

ILSOF 0,0911 0,0918 0,1241 

LSVOF 0,0912 0,0980 0,1353 

 

Πίνακας 4.1: Το μέσο απόλυτο σφάλμα (Average mean) για την οριζόντια (Y) και την 
κατακόρυφη (Χ) διεύθυνση για τις τρεις μεθόδους για τις τρεις ακολουθίες δεδομένων (χωρίς 
θόρυβο ( )0S , με θόρυβο 25db ( )25S  και με θόρυβο 15db ( )15S ). Οι μέθοδοι είναι: η απλή 
μέθοδος οπτικής ροής (LSOF), η επαναληπτική εκτίμηση της οπτικής ροής (ILSOF) και η 
μέθοδος μεταβλητής φωτεινότητας που βασίζεται στη προσέγγιση ελάχιστων τετραγώνων 
(LSVOF). Οι δείκτες παρουσιάζονται με ακρίβεια τεσσάρων δεκαδικών ψηφίων. 
 

 

 Ακολουθία 

 S0 S25 S15 

Οριζόντια διεύθυνση (Υ)       

LSOF 0,0317 0,0620 0,1405 

ILSOF 0,0241 0,0585 0,1261 

LSVOF 0,0284 0,0626 0,1567 

Κατακόρυφη διεύθυνση (Χ)       

LSOF 0,1671 0,1953 0,3521 

ILSOF 0,1299 0,1577 0,3586 

LSVOF 0,1355 0,1693 0,3270 

 

Πίνακας 4.2: Το μέσο μέγιστο απόλυτο σφάλμα (Average max) για την οριζόντια (Y) και την 
κατακόρυφη (Χ) διεύθυνση για τις τρεις μεθόδους για τις τρεις ακολουθίες δεδομένων (χωρίς 
θόρυβο ( )0S , με θόρυβο 25db ( )25S  και με θόρυβο 15db ( )15S ). Οι μέθοδοι είναι: η απλή 
μέθοδος οπτικής ροής (LSOF), η επαναληπτική εκτίμηση της οπτικής ροής (ILSOF) και η 
μέθοδος μεταβλητής φωτεινότητας που βασίζεται στη προσέγγιση ελάχιστων τετραγώνων 
(LSVOF). Οι δείκτες παρουσιάζονται με ακρίβεια τεσσάρων δεκαδικών ψηφίων. 
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4.4.1.2 Κανάλι με οπή 

 Στους πίνακες 4.5 και 4.6 παρουσιάζονται οι δείκτες ακρίβειας για την 

οριζόντια (Υ) και για την κατακόρυφη (Χ) συνιστώσα για την απλή μέθοδο οπτικής 

ροής (LSOF), την επαναληπτική εκτίμηση της οπτικής ροής (ILSOF) και τη μέθοδο 

μεταβλητής φωτεινότητας που βασίζεται στη προσέγγιση ελάχιστων τετραγώνων 

(LSVOF) Οι δείκτες είναι το μέσο απόλυτο σφάλμα (Average mean) και το μέσο 

μέγιστο απόλυτο σφάλμα (Average max) αντίστοιχα. Τα σημεία που 

χρησιμοποιήσαμε έχουν συντεταγμένες ( )47,82 , ( )54,160 , ( )47, 225 , ( )58, 261 , 

( )88,100 , ( )143,82 , ( )88, 261  και ( )161, 280 . 

 

+ + ++

+

+

+

+

 
Σχήμα 4.5: Τα σημεία του καναλιού με την οπή που χρησιμοποιήσαμε για να υπολογίσουμε 
τον δείκτη ακριβείας. Τα σημεία είναι ίδια και για τα τρία επίπεδα θορύβου. 
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 Ακολουθία 

 S0 S25 S15 

Οριζόντια διεύθυνση (Υ)       

LSOF -0,5811 -0,5314 -0,3156 

ILSOF -0,4492 -0,4284 -0,2603 

LSVOF -0,4374 -0,3633 -0,1935 

Κατακόρυφη διεύθυνση (Χ)       

LSOF 0,3760 0,3834 0,3691 

ILSOF 0,3674 0,3736 0,4069 

LSVOF 0,3650 0,3732 0,4111 

 

Πίνακας 4.3: Το μέσο απόλυτο σφάλμα (Average mean) για την οριζόντια (Y) και την 
κατακόρυφη (Χ) διεύθυνση για τις τρεις μεθόδους για τις τρεις ακολουθίες δεδομένων 
(κανάλι με οπή) (χωρίς θόρυβο ( )0S , με θόρυβο 25db ( )25S  και με θόρυβο 15db ( )15S ). Οι 
μέθοδοι είναι: η απλή μέθοδος οπτικής ροής (LSOF), η επαναληπτική εκτίμηση της οπτικής 
ροής (ILSOF) και η μέθοδος μεταβλητής φωτεινότητας που βασίζεται στη προσέγγιση 
ελάχιστων τετραγώνων (LSVOF). Οι δείκτες παρουσιάζονται με ακρίβεια τεσσάρων 
δεκαδικών ψηφίων. 
 

 

 Ακολουθία 

 S0 S25 S15 

Οριζόντια διεύθυνση (Υ)       

LSOF 1,3484 1,2478 2,0420 

ILSOF 1,3038 1,3517 1,5501 

LSVOF 1,1770 1,4272 1,4989 

Κατακόρυφη διεύθυνση (Χ)      

LSOF 0,4507 0,5164 0,6139 

ILSOF 0,4432 0,4950 0,7153 

LSVOF 0,4600 0,4999 0,6470 

 

Πίνακας 4.4: Το μέσο μέγιστο απόλυτο σφάλμα (Average max) για την οριζόντια (Y) και την 
κατακόρυφη (Χ) διεύθυνση για τις τρεις μεθόδους για τις τρεις ακολουθίες δεδομένων 
(κανάλι με οπή) (χωρίς θόρυβο ( )0S , με θόρυβο 25db ( )25S  και με θόρυβο 15db ( )15S ). Οι 
μέθοδοι είναι: η απλή μέθοδος οπτικής ροής (LSOF), η επαναληπτική εκτίμηση της οπτικής 
ροής (ILSOF) και η μέθοδος μεταβλητής φωτεινότητας που βασίζεται στη προσέγγιση 
ελάχιστων τετραγώνων (LSVOF). Οι δείκτες παρουσιάζονται με ακρίβεια τεσσάρων 
δεκαδικών ψηφίων. 
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4.4.2 Συγκριτική αποτίμηση με τη χρήση καμπυλών για την αρχή 
διατήρησης της μάζας 

4.4.2.1 Απλό κανάλι 

 Για το απλό κανάλι και για διαφορετικά επίπεδα θορύβου 0db, 15db και 25db 

κατασκευάζουμε τις καμπύλες για την αρχή διατήρησης της μάζας. Οι τομές στις 

οποίες υπολογίσαμε το άθροισμα των ταχυτήτων στους δύο άξονες (Χ και Υ) 

φαίνονται στο σχήμα 4.5. 

 Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι καμπύλες της αρχής διατήρησης της μάζας 

για δεδομένα διαφορετικού προσθετικού θορύβου. Απεικονίζονται οι καμπύλες στις 

τομές 1 και 2, για τις τρεις μεθόδους υπολογισμού της οπτικής ροής. Επίσης 

απεικονίζουμε και την πραγματική ταχύτητα για ευκολότερη σύγκριση και εξαγωγή 

συμπερασμάτων. Λόγω της μορφής του καναλιού η ταχύτητα είναι σταθερή σε κάθε 

τομή. Η απόσταση μεταξύ των σημείων στα οποία υπολογίσαμε τις ταχύτητες είναι 4 

pixel. Οι γραφικές παραστάσεις ξεκινούν από το frame 2 αφού για το πρώτο frame η 

ταχύτητα είναι μηδέν. 

 

 
Σχήμα 4.5: Οι τομές του καναλιού στις οποίες έγιναν οι καμπύλες της αρχής της διατήρησης 
της μάζας. 
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Θόρυβος 0db 

 Για την περίπτωση όπου δεν έχουμε θόρυβο, δηλαδή χρησιμοποιούμε τα 

δεδομένα της ακολουθίας 0S , εφαρμόζουμε τις μεθόδους LSOF, ILSOF και LSVOF, 

και τα αποτελέσματα φαίνονται παρακάτω. Στα σχήματα 4.6 και 4.7 παρουσιάζονται 

οι καμπύλες για το συγκεκριμένο επίπεδο θορύβου για την τομή 1 και στα σχήματα 

4.8 και 4.9 για την τομή 2, όπως αυτές φαίνονται στο σχήμα 4.5. 

 

Τομή 1 
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Σχήμα 4.6: Καμπύλες της αρχής διατήρησης της μάζας για τις ταχύτητες στην X διεύθυνση 
(κατακόρυφη). Στον κατακόρυφο άξονα έχουμε το άθροισμα των ταχυτήτων και στον 
οριζόντιο τον αριθμό του frame. 
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Σχήμα 4.7: Καμπύλες της αρχής διατήρησης της μάζας για τις ταχύτητες στην Υ διεύθυνση 
(οριζόντια). Στον κατακόρυφο άξονα έχουμε το άθροισμα των ταχυτήτων και στον οριζόντιο 
τον αριθμό του frame. 
 

Τομή 2 
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Σχήμα 4.8: Καμπύλες της αρχής διατήρησης της μάζας για τις ταχύτητες στην X διεύθυνση 
(κατακόρυφη). Στον κατακόρυφο άξονα έχουμε το άθροισμα των ταχυτήτων και στον 
οριζόντιο τον αριθμό του frame. 
 



 94

2 3 4 5 6 7 8
-2

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

Frame

S
um

 o
f v

el
oc

iti
es

 (P
ix

el
s/

fra
m

e)
LSOF
ILSOF
LSVOF
Real speed

 
Σχήμα 4.9: Καμπύλες της αρχής διατήρησης της μάζας για τις ταχύτητες στην Υ διεύθυνση 
(οριζόντια). Στον κατακόρυφο άξονα έχουμε το άθροισμα των ταχυτήτων και στον οριζόντιο 
τον αριθμό του frame. 
 

 

Θόρυβος 25db 

 Για την περίπτωση όπου το επίπεδο θορύβου είναι 25db, δηλαδή 

χρησιμοποιούμε τα δεδομένα της ακολουθίας 25S , εφαρμόζουμε τις τρεις μεθόδους. 

Στα σχήματα 4.10 και 4.11 παρουσιάζονται οι καμπύλες για την κατακόρυφη και την 

οριζόντια διεύθυνση αντίστοιχα για την τομή 1. Στα σχήματα 4.12 και 4.13 

απεικονίζονται οι καμπύλες για την κατακόρυφη και την οριζόντια διεύθυνση 

αντίστοιχα για την τομή 2.  
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Τομή 1 
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Σχήμα 4.10: Καμπύλες της αρχής διατήρησης της μάζας για τις ταχύτητες στην X διεύθυνση 
(κατακόρυφη). Στον κατακόρυφο άξονα έχουμε το άθροισμα των ταχυτήτων και στον 
οριζόντιο τον αριθμό του frame. Απεικονίζονται οι τιμές των ταχυτήτων που υπολογίσθηκαν 
από τις μεθόδους LSOF, ILSOF και LSVOF, όπως και η πραγματική ταχύτητα.  
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Σχήμα 4.11: Καμπύλες της αρχής διατήρησης της μάζας για τις ταχύτητες στην Υ διεύθυνση 
(οριζόντια). Στον κατακόρυφο άξονα έχουμε το άθροισμα των ταχυτήτων και στον οριζόντιο 
τον αριθμό του frame. Απεικονίζονται οι τιμές των ταχυτήτων που υπολογίσθηκαν από τις 
μεθόδους LSOF, ILSOF και LSVOF, όπως και η πραγματική ταχύτητα.  
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Τομή 2 
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Σχήμα 4.12: Καμπύλες της αρχής διατήρησης της μάζας για τις ταχύτητες στην X διεύθυνση 
(κατακόρυφη). Στον κατακόρυφο άξονα έχουμε το άθροισμα των ταχυτήτων και στον 
οριζόντιο τον αριθμό του frame. Απεικονίζονται οι τιμές των ταχυτήτων που υπολογίσθηκαν 
από τις μεθόδους LSOF, ILSOF και LSVOF, όπως και η πραγματική ταχύτητα.  
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Σχήμα 4.13: Καμπύλες της αρχής διατήρησης της μάζας για τις ταχύτητες στην Υ διεύθυνση 
(οριζόντια). Στον κατακόρυφο άξονα έχουμε το άθροισμα των ταχυτήτων και στον οριζόντιο 
τον αριθμό του frame. Απεικονίζονται οι τιμές των ταχυτήτων που υπολογίσθηκαν από τις 
μεθόδους LSOF, ILSOF και LSVOF, όπως και η πραγματική ταχύτητα. 
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Θόρυβος 15db 

 Όπως και στην περίπτωση των 25db, εφαρμόζουμε και τις τρεις μεθόδους. 

Στα σχήματα 4.14 και 4.15 παρουσιάζονται οι καμπύλες για την κατακόρυφη και την 

οριζόντια διεύθυνση αντίστοιχα για την τομή 1. Στα σχήματα 4.16 και 4.17 

απεικονίζονται οι καμπύλες για την κατακόρυφη και την οριζόντια διεύθυνση 

αντίστοιχα για την τομή 2.  

 

Τομή 1 
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Σχήμα 4.14: Καμπύλες της αρχής διατήρησης της μάζας για τις ταχύτητες στην X διεύθυνση 
(κατακόρυφη). Στον κατακόρυφο άξονα έχουμε το άθροισμα των ταχυτήτων και στον 
οριζόντιο τον αριθμό του frame. Απεικονίζονται οι τιμές των ταχυτήτων που υπολογίσθηκαν 
από τις μεθόδους LSOF, ILSOF και LSVOF, όπως και η πραγματική ταχύτητα. 
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Σχήμα 4.15: Καμπύλες της αρχής διατήρησης της μάζας για τις ταχύτητες στην Υ διεύθυνση 
(οριζόντια). Στον κατακόρυφο άξονα έχουμε το άθροισμα των ταχυτήτων και στον οριζόντιο 
τον αριθμό του frame. Απεικονίζονται οι τιμές των ταχυτήτων που υπολογίσθηκαν από τις 
μεθόδους LSOF, ILSOF και LSVOF, όπως και η πραγματική ταχύτητα.  
 

Τομή 2 
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Σχήμα 4.16: Καμπύλες της αρχής διατήρησης της μάζας για τις ταχύτητες στην X διεύθυνση 
(κατακόρυφη). Στον κατακόρυφο άξονα έχουμε το άθροισμα των ταχυτήτων και στον 
οριζόντιο τον αριθμό του frame. Απεικονίζονται οι τιμές των ταχυτήτων που υπολογίσθηκαν 
από τις μεθόδους LSOF, ILSOF και LSVOF, όπως και η πραγματική ταχύτητα. 
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Σχήμα 4.17: Καμπύλες της αρχής διατήρησης της μάζας για τις ταχύτητες στην Υ διεύθυνση 
(οριζόντια). Στον κατακόρυφο άξονα έχουμε το άθροισμα των ταχυτήτων και στον οριζόντιο 
τον αριθμό του frame. Απεικονίζονται οι τιμές των ταχυτήτων που υπολογίσθηκαν από τις 
μεθόδους LSOF, ILSOF και LSVOF, όπως και η πραγματική ταχύτητα.  
 

4.4.2.2 Κανάλι με οπή 

 Για το κανάλι με την οπή και για διαφορετικά επίπεδα θορύβου 0db, 15db και 

25db κατασκευάζουμε τις καμπύλες για την αρχή διατήρησης της μάζας. Οι τομές 

στις οποίες υπολογίσαμε το άθροισμα των ταχυτήτων στις δύο διευθύνσεις (Χ και Υ) 

φαίνονται στο σχήμα 4.18. 

 

 
Σχήμα 4.18: Οι τομές του καναλιού στις οποίες έγιναν οι καμπύλες της αρχής της διατήρησης 
της μάζας. 
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 Στη συνέχεια έχουμε τις καμπύλες της αρχής διατήρησης της μάζας για 

δεδομένα διαφορετικού προσθετικού θορύβου. Απεικονίζονται οι καμπύλες στις 

τομές 1, 2 και 3 (section 1, section 2 και section 3 αντίστοιχα), για τις τρεις μεθόδους 

υπολογισμού της οπτικής ροής. Επίσης απεικονίζουμε και την πραγματική ταχύτητα 

για ευκολότερη σύγκριση και εξαγωγή συμπερασμάτων. Η απόσταση μεταξύ των 

σημείων στα οποία υπολογίσαμε τις ταχύτητες είναι 8 pixel. 

 

Θόρυβος 0db 

 Για την περίπτωση όπου δεν έχουμε θόρυβο, δηλαδή χρησιμοποιούμε τα 

δεδομένα της ακολουθίας 0S , εφαρμόζουμε τις μεθόδους LSOF, ILSOF και LSVOF. 

Στα σχήματα 4.19 έως 4.24 παρουσιάζονται οι καμπύλες για το συγκεκριμένο επίπεδο 

θορύβου.  

 

Τομή 1 
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Σχήμα 4.19: Καμπύλες της αρχής διατήρησης της μάζας για τις ταχύτητες στην X διεύθυνση 
(κατακόρυφη). Στον κατακόρυφο άξονα έχουμε το άθροισμα των ταχυτήτων και στον 
οριζόντιο τον αριθμό του frame.  
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Σχήμα 4.20: Καμπύλες της αρχής διατήρησης της μάζας για τις ταχύτητες στην Υ διεύθυνση 
(οριζόντια). Στον κατακόρυφο άξονα έχουμε το άθροισμα των ταχυτήτων και στον οριζόντιο 
τον αριθμό του frame.  
 

Τομή 2 
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Σχήμα 4.21: Καμπύλες της αρχής διατήρησης της μάζας για τις ταχύτητες στην X διεύθυνση 
(κατακόρυφη). Στον κατακόρυφο άξονα έχουμε το άθροισμα των ταχυτήτων και στον 
οριζόντιο τον αριθμό του frame.  
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Σχήμα 4.22: Καμπύλες της αρχής διατήρησης της μάζας για τις ταχύτητες στην Υ διεύθυνση 
(οριζόντια). Στον κατακόρυφο άξονα έχουμε το άθροισμα των ταχυτήτων και στον οριζόντιο 
τον αριθμό του frame.  
 

Τομή 3 
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Σχήμα 4.23: Καμπύλες της αρχής διατήρησης της μάζας για τις ταχύτητες στην X διεύθυνση 
(κατακόρυφη). Στον κατακόρυφο άξονα έχουμε το άθροισμα των ταχυτήτων και στον 
οριζόντιο τον αριθμό του frame.  
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Σχήμα 4.24: Καμπύλες της αρχής διατήρησης της μάζας για τις ταχύτητες στην Υ διεύθυνση 
(οριζόντια). Στον κατακόρυφο άξονα έχουμε το άθροισμα των ταχυτήτων και στον οριζόντιο 
τον αριθμό του frame.  
 

Θόρυβος 25db 

 Για την περίπτωση όπου το επίπεδο θορύβου είναι 25db, δηλαδή 

χρησιμοποιούμε τα δεδομένα της ακολουθίας 25S , εφαρμόζουμε και πάλι τις τρεις 

μεθόδους. Στα σχήματα 4.25 έως 4.30 παρουσιάζονται οι καμπύλες για την 

κατακόρυφη και την οριζόντια διεύθυνση αντίστοιχα για τις τομές 1, 2 και 3.  
 
Τομή 1 
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Σχήμα 4.25: Καμπύλες της αρχής διατήρησης της μάζας για τις ταχύτητες στην X διεύθυνση 
(κατακόρυφη). Στον κατακόρυφο άξονα έχουμε το άθροισμα των ταχυτήτων και στον 
οριζόντιο τον αριθμό του frame. Απεικονίζονται οι τιμές των ταχυτήτων που υπολογίσθηκαν 
από τις μεθόδους LSOF, ILSOF και LSVOF, όπως και η πραγματική ταχύτητα.  
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Σχήμα 4.26: Καμπύλες της αρχής διατήρησης της μάζας για τις ταχύτητες στην Υ διεύθυνση 
(οριζόντια). Στον κατακόρυφο άξονα έχουμε το άθροισμα των ταχυτήτων και στον οριζόντιο 
τον αριθμό του frame. Απεικονίζονται οι τιμές των ταχυτήτων που υπολογίσθηκαν από τις 
μεθόδους LSOF, ILSOF και LSVOF, όπως και η πραγματική ταχύτητα.  
 

Τομή 2 
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Σχήμα 4.27: Καμπύλες της αρχής διατήρησης της μάζας για τις ταχύτητες στην X διεύθυνση 
(κατακόρυφη). Στον κατακόρυφο άξονα έχουμε το άθροισμα των ταχυτήτων και στον 
οριζόντιο τον αριθμό του frame. Απεικονίζονται οι τιμές των ταχυτήτων που υπολογίσθηκαν 
από τις μεθόδους LSOF, ILSOF και LSVOF, όπως και η πραγματική ταχύτητα.  
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Σχήμα 4.28: Καμπύλες της αρχής διατήρησης της μάζας για τις ταχύτητες στην Υ διεύθυνση 
(οριζόντια). Στον κατακόρυφο άξονα έχουμε το άθροισμα των ταχυτήτων και στον οριζόντιο 
τον αριθμό του frame. Απεικονίζονται οι τιμές των ταχυτήτων που υπολογίσθηκαν από τις 
μεθόδους LSOF, ILSOF και LSVOF, όπως και η πραγματική ταχύτητα. 
 

Τομή 3 
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Σχήμα 4.29: Καμπύλες της αρχής διατήρησης της μάζας για τις ταχύτητες στην X διεύθυνση 
(κατακόρυφη). Στον κατακόρυφο άξονα έχουμε το άθροισμα των ταχυτήτων και στον 
οριζόντιο τον αριθμό του frame. Απεικονίζονται οι τιμές των ταχυτήτων που υπολογίσθηκαν 
από τις μεθόδους LSOF, ILSOF και LSVOF, όπως και η πραγματική ταχύτητα.  
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Σχήμα 4.30: Καμπύλες της αρχής διατήρησης της μάζας για τις ταχύτητες στην Υ διεύθυνση 
(οριζόντια). Στον κατακόρυφο άξονα έχουμε το άθροισμα των ταχυτήτων και στον οριζόντιο 
τον αριθμό του frame. Απεικονίζονται οι τιμές των ταχυτήτων που υπολογίσθηκαν από τις 
μεθόδους LSOF, ILSOF και LSVOF, όπως και η πραγματική ταχύτητα.  
 

 

Θόρυβος 15db 

 Όπως και στην ακολουθία 25S , έτσι και για τα δεδομένα της ακολουθίας 15S , 

εφαρμόζουμε και τις τρεις μεθόδους. Στα σχήματα 4.31 και 4.32 παρουσιάζονται οι 

καμπύλες για την κατακόρυφη και την οριζόντια διεύθυνση αντίστοιχα για την τομή 

1. Στα σχήματα 4.33 και 4.34 παρουσιάζονται οι καμπύλες για την κατακόρυφη και 

την οριζόντια διεύθυνση αντίστοιχα για την τομή 2. Στα σχήματα 4.35 και 4.36 

παρουσιάζονται οι καμπύλες για την κατακόρυφη και την οριζόντια διεύθυνση 

αντίστοιχα για την τομή 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 107

Τομή 1 
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Σχήμα 4.31: Καμπύλες της αρχής διατήρησης της μάζας για τις ταχύτητες στην X διεύθυνση 
(κατακόρυφη). Στον κατακόρυφο άξονα έχουμε το άθροισμα των ταχυτήτων και στον 
οριζόντιο τον αριθμό του frame. Απεικονίζονται οι τιμές των ταχυτήτων που υπολογίσθηκαν 
από τις μεθόδους LSOF, ILSOF και LSVOF, όπως και η πραγματική ταχύτητα.  
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Σχήμα 4.32: Καμπύλες της αρχής διατήρησης της μάζας για τις ταχύτητες στην Υ διεύθυνση 
(οριζόντια). Στον κατακόρυφο άξονα έχουμε το άθροισμα των ταχυτήτων και στον οριζόντιο 
τον αριθμό του frame. Απεικονίζονται οι τιμές των ταχυτήτων που υπολογίσθηκαν από τις 
μεθόδους LSOF, ILSOF και LSVOF, όπως και η πραγματική ταχύτητα.  
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Τομή 2 

 

2 3 4 5 6 7 8 9 10
-18

-17

-16

-15

-14

-13

-12

-11

-10

-9

Frame

S
um

 o
f v

el
oc

iti
es

 (P
ix

el
s/

fra
m

e)

LSOF
ILSOF
LSVOF
Real speed

 
Σχήμα 4.33: Καμπύλες της αρχής διατήρησης της μάζας για τις ταχύτητες στην X διεύθυνση 
(κατακόρυφη). Στον κατακόρυφο άξονα έχουμε το άθροισμα των ταχυτήτων και στον 
οριζόντιο τον αριθμό του frame. Απεικονίζονται οι τιμές των ταχυτήτων που υπολογίσθηκαν 
από τις μεθόδους LSOF, ILSOF και LSVOF, όπως και η πραγματική ταχύτητα.  
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Σχήμα 4.34: Καμπύλες της αρχής διατήρησης της μάζας για τις ταχύτητες στην Υ διεύθυνση 
(οριζόντια). Στον κατακόρυφο άξονα έχουμε το άθροισμα των ταχυτήτων και στον οριζόντιο 
τον αριθμό του frame. Απεικονίζονται οι τιμές των ταχυτήτων που υπολογίσθηκαν από τις 
μεθόδους LSOF, ILSOF και LSVOF, όπως και η πραγματική ταχύτητα.  
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Τομή 3 
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Σχήμα 4.35: Καμπύλες της αρχής διατήρησης της μάζας για τις ταχύτητες στην X διεύθυνση 
(κατακόρυφη). Στον κατακόρυφο άξονα έχουμε το άθροισμα των ταχυτήτων και στον 
οριζόντιο τον αριθμό του frame. Απεικονίζονται οι τιμές των ταχυτήτων που υπολογίσθηκαν 
από τις μεθόδους LSOF, ILSOF και LSVOF, όπως και η πραγματική ταχύτητα.  
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Σχήμα 4.36: Καμπύλες της αρχής διατήρησης της μάζας για τις ταχύτητες στην Υ διεύθυνση 
(οριζόντια). Στον κατακόρυφο άξονα έχουμε το άθροισμα των ταχυτήτων και στον οριζόντιο 
τον αριθμό του frame. Απεικονίζονται οι τιμές των ταχυτήτων που υπολογίσθηκαν από τις 
μεθόδους LSOF, ILSOF και LSVOF, όπως και η πραγματική ταχύτητα.  
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4.4.3 Σχολιασμός των αποτελεσμάτων 

 Για το απλό κανάλι, το μέσο απόλυτο σφάλμα για την κατακόρυφη και την 

οριζόντια διεύθυνση για την ακολουθία 0S  έχει την μικρότερη τιμή για τη μέθοδο 

ILSOF. Βέβαια η μέθοδος LSVOF για την κατακόρυφη διεύθυνση δίνει την ίδια 

σχεδόν τιμή με την ILSOF. Η διαφορά είναι στο τέταρτο δεκαδικό ψηφίο. Για την 

ακολουθία 25S  για την Υ και την Χ διεύθυνση η μικρότερη τιμή είναι για τη μέθοδο 

ILSOF, με την μέθοδο LSVOF να μην έχει ιδιαίτερη διαφορά, αφού οι τιμές 

διαφέρουν στο τρίτο δεκαδικό ψηφίο και ο χώρος στον οποίο δουλεύουμε είναι 

διακριτός. Το ίδιο ισχύει και για την ακολουθία 15S , μόνο που η διαφορά στις τιμές 

για τη X διεύθυνση είναι στο δεύτερο δεκαδικό. Για το μέγιστο απόλυτο σφάλμα 

ισχύουν τα ίδια με τη μόνη διαφορά ότι η μέθοδος LSVOF υπερέχει της ILSOF για 

την ακολουθία 15S  στη Χ διεύθυνση, αλλά και στην ακολουθία 0S  η ILSOF υπερέχει 

αρκετά σε σχέση με την LSVOF. 

 Στα δεδομένα με το κανάλι με την οπή παρατηρούμε ότι το μέσο απόλυτο 

σφάλμα για την ακολουθία 0S  είναι μικρότερο, κατ’ απόλυτη τιμή, και στις δύο 

διευθύνσεις για τη μέθοδο LSVOF. Για την ακολουθία 25S  το μέσο απόλυτο σφάλμα 

για την Υ διεύθυνση είναι μικρότερο, κατ’ απόλυτη τιμή, για τη μέθοδο LSVOF, 

όπως και για την διεύθυνση Χ. Στην κατακόρυφη διεύθυνση διαπιστώνουμε ότι οι 

μέθοδοι ILSOF και LSVOF δεν έχουν ιδιαίτερη διαφορά. Για την ακολουθία 15S  και 

πάλι η μέθοδος LSVOF έχει μικρότερη τιμή, σε απόλυτη τιμή, για την οριζόντια 

διεύθυνση, ενώ στην κατακόρυφη η LSOF. Για το μέσο μέγιστο απόλυτο σφάλμα της 

ακολουθίας 0S  στην Υ διεύθυνση η μέθοδος LSVOF δίνει μικρότερη τιμή ενώ για 

την Χ διεύθυνση η τιμή που δίνει είναι μεγαλύτερη από την LSOF, οπότε η ILSOF 

δίνει καλύτερη τιμή. Για την ακολουθία 25S  στην οριζόντια διεύθυνση η μέθοδος 

LSOF δίνει την μικρότερη τιμή, ενώ στην κατακόρυφη οι ILSOF και LSVOF, όπως 

και πριν. Στην ακολουθία 15S , στην Υ διεύθυνση η LSVOF δίνει αρκετά μικρότερη 

τιμή από την ILSOF, ενώ στην Χ διεύθυνση η LSOF δίνει τη μικρότερη τιμή.. 

 Οπότε όπως είδαμε από τις τιμές των δεικτών η βασική εκτίμηση για τον 

υπολογισμό της οπτικής ροής που βασίζεται στα ελάχιστα τετράγωνα (LSOF) δίνει 

σχεδόν πάντα, εκτός από τρεις περίπτωση, τιμές χειρότερες από τις άλλες δύο 

μεθόδους. Οι άλλες γενικά έδιναν παρόμοια αποτελέσματα για τα δεδομένα με το 
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απλό κανάλι, αλλά στο κανάλι με την οπή η μέθοδος μεταβλητής φωτεινότητας που 

βασίζεται στη προσέγγιση ελάχιστων τετραγώνων (LSVOF) έδωσε καλύτερα 

αποτελέσματα από την επαναληπτική εκτίμηση της οπτικής ροής (ILSOF). 

 Για επίπεδο θορύβου 0db στα δεδομένα με το απλό κανάλι, οι καμπύλες της 

αρχής διατήρησης της μάζας στην Χ διεύθυνση για τις δύο τομές είναι αρκετά κοντά 

μεταξύ τους αλλά και με την καμπύλη της πραγματικής ταχύτητας. Βέβαια 

παρατηρούμε ότι οι μέθοδοι ILSOF και LSVOF έχουν μεγαλύτερη απόκλιση από την 

πραγματική από ότι η LSOF. Στην Υ διεύθυνση όλες οι καμπύλες είναι γύρω από την 

καμπύλη της πραγματικής ταχύτητας. Οι αποκλίσεις εδώ είναι πολύ μικρές, της τάξης 

του 0.1 pixels. Για το επίπεδο θορύβου 25db και στις τομές για την Χ διεύθυνση 

παρατηρούμε το ίδιο, οι τρεις μέθοδοι είναι αρκετά κοντά μεταξύ τους αλλά και με 

την πραγματική ταχύτητα. Η παρατηρούμενη απόκλιση εδώ είναι το πολύ 1 pixel. 

Και στην Υ διεύθυνση παρατηρούμε τα ίδια, μόνο που οι μέθοδοι LSOF, ILSOF και 

LSVOF έχουν απόκλιση από την πραγματική ταχύτητα της τάξης των 0.3 pixels. Οι 

καμπύλες για την ακολουθία με θόρυβο 15db έχουν σχεδόν την ίδια μορφή με τις 

καμπύλες για την ακολουθία με θόρυβο 25db δηλαδή οι τρεις μέθοδοι είναι κοντά. 

Στην περίπτωση της X διεύθυνσης παρατηρούμε απόκλιση για τις μεθόδους LSOF, 

ILSOF και LSVOF που είναι περίπου 1 pixel. Να σημειώσουμε ότι σε γενικές 

γραμμές η μορφή των καμπυλών σε κάθε διεύθυνση είναι ίδια για όλες τομές και τις 

μεθόδους, μιας και έχουμε ίδια ταχύτητα σε όλες τις τομές. Αυτό είναι και το 

αναμενόμενο. 

 Για επίπεδο θορύβου 0db στα δεδομένα με το κανάλι με την οπή, στην Χ 

διεύθυνση έχουμε κυρίως απόκλιση των καμπυλών των τριών μεθόδων από την 

καμπύλη της πραγματικής ταχύτητας. Η απόκλιση αυτή είναι μικρή για την πρώτη 

τομή και αυξάνεται στην 2 και στην 3. Αντίθετα στην Υ διεύθυνση δεν έχουμε 

ιδιαίτερες αποκλίσεις, αφού η μεγαλύτερη στην περίπτωση της τομή 1 δεν ξεπερνά τα 

0.5 pixel. Επίσης οι καμπύλες δεν παρουσιάζονται ιδιαίτερες κυματώσεις, εκτός από 

την τομή 1 στην Χ διεύθυνση. Για επίπεδο θορύβου 25db, στην Χ διεύθυνση έχουμε 

πάλι την απόκλιση να αυξάνεται από την πρώτη τομή προς την τρίτη τομή, που 

φθάνει τα 3 pixels περίπου. Στην Υ διεύθυνση παρατηρούμε μεγαλύτερες αποκλίσεις 

από την προηγούμενη περίπτωση, όπου δεν είχαμε θόρυβο στα δεδομένα. Η μορφή 

των καμπυλών δεν αλλάζει σε σχέση με τις δύο προηγούμενες περίπτωσης. Η μόνη 

διαφορά που παρατηρούμε είναι ότι αυξάνεται ιδιαίτερα η απόκλιση που 
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παρουσιάζεται στην Y διεύθυνση, που έχουμε μια απόκλιση περίπου 2pixels σε 

απόλυση τιμή για την τομή 2.  

 Βάσει όλων των προηγούμενων σχολίων καταλήγουμε ότι οι μέθοδοι ILSOF 

και LSVOF υπερέχουν σε σχέση με την LSOF. Αυτό το αναμέναμε αφού η πρώτη 

μέθοδος είναι η επαναληπτική εφαρμογή του αλγορίθμου που χρησιμοποιείται η 

LSOF και η δεύτερη χρησιμοποιεί μια βελτιωμένη έκφραση του ίδιου αλγορίθμου. Η 

LSVOF έδωσε καλύτερες τιμές δεικτών, ιδιαίτερα στο κανάλι με την οπή που ήταν 

πιο σύνθετο, λόγω της οπής, σε σχέση με την ILSOF. Στις καμπύλες της αρχής της 

διατήρησης της μάζας οι δύο μέθοδοι δεν είχαν ιδιαίτερες αποκλίσεις μεταξύ τους. 

Άρα η μέθοδος LSVOF δίνει πιο αξιόπιστα αποτελέσματα από την ILSOF. Για αυτό 

το λόγο στα πραγματικά δεδομένα θα εφαρμόσουμε μόνο την LSVOF, τα 

αποτελέσματα της οποίας παρουσιάζουμε στη συνέχεια. 

 

 

4.5 Εκτίμηση της κίνησης από πραγματικά Δεδομένα Spin – 

Tagging MRI 

4.5.1 Συγκριτική αποτίμηση με τη χρήση καμπυλών για την αρχή 
διατήρησης της μάζας για πραγματικά δεδομένα 

 Στην ενότητα αυτή παρουσιάζουμε τις καμπύλες της αρχής της διατήρησης 

της μάζας, που πρόεκυψαν από την εφαρμογή της μεθόδου LSVOF στα πραγματικά 

δεδομένα. Παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα μόνο από τη μέθοδο LSVOF, αφού στη 

προηγούμενη ενότητα διαπιστώσαμε ότι αυτή η μέθοδος δίνει καλύτερα 

αποτελέσματα από τις τρεις μεθόδους. Οι τομές στις οποίες έγιναν οι υπολογισμοί 

φαίνονται στο σχήμα 4.37.  
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Σχήμα 4.37: Οι τομές, στα πραγματικά δεδομένα, στις οποίες υπολογίσαμε τις καμπύλες για 
την αρχή διατήρησης της μάζας. 
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Σχήμα 4.38: Καμπύλες της αρχής διατήρησης της μάζας για τις ταχύτητες στην X διεύθυνση 
(κατακόρυφη) για τα πραγματικά δεδομένα στις τομές 1, 2 και 3 (section 1, 2 και 3 
αντίστοιχα). Στον κατακόρυφο άξονα έχουμε το άθροισμα των ταχυτήτων και στον οριζόντιο 
τον αριθμό του frame. Απεικονίζονται οι τιμές των ταχυτήτων που υπολογίσθηκαν από τις 
μεθόδους LSOF, ILSOF και LSVOF.  
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Σχήμα 4.39: Καμπύλες της αρχής διατήρησης της μάζας για τις ταχύτητες στην Υ διεύθυνση 
(οριζόντια) για τα πραγματικά δεδομένα στις τομές 1, 2 και 3 (section 1, 2 και 3 αντίστοιχα). 
Στον κατακόρυφο άξονα έχουμε το άθροισμα των ταχυτήτων και στον οριζόντιο τον αριθμό 
του frame. Απεικονίζονται οι τιμές των ταχυτήτων που υπολογίσθηκαν από τις μεθόδους 
LSOF, ILSOF και LSVOF.  
 

4.5.2 Σχολιασμός των αποτελεσμάτων 

 Παρατηρούμε ότι οι καμπύλες της αρχής τη διατήρησης της μάζας για τα 

πραγματικά δεδομένα για τις ταχύτητες στην Χ διεύθυνση έχουν ίδια μορφή. Μεταξύ 

τους υπάρχουν κάποιες αποκλίσεις, που είναι το πολύ 2.5 pixels. Αντιθέτως στην Υ 

διεύθυνση δεν έχουμε τόσο μεγάλες αποκλίσεις, που είναι περίπου 1 pixel το πολύ. 

Με βάση την ποιότητα, λόγω θορύβου, των εικόνων που χρησιμοποιήσαμε στη 

μελέτη μας τα αποτελέσματα είναι ικανοποιητικά. Επίσης οι αποκλίσεις αυτής της 

τάξης, δηλαδή των λίγων pixels δεν είναι ιδιαίτερο πρόβλημα αφού εργαζόμαστε στο 

διακριτό χώρο.  
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Κεφάλαιο 5 

Συμπεράσματα και μελλοντική εργασία 
 

 Όλες οι μέθοδοι που αναπτύξαμε σε αυτή την εργασία αποτελούν ερευνητικά 

εργαλεία που χαρακτηρίζουν αποτελεσματικά την κίνηση της αριστερής κοιλίας. Ένα 

από τα κυριότερα πλεονεκτήματα τους είναι ότι οι tagged MR εικόνες αποκτιούνται 

ουσιαστικά χωρίς κίνδυνο για τον ασθενή. Οι tagged MR διαδικασίες, εντούτοις, δεν 

έχουν γίνει καθημερινά εργαλεία για τους νοσοκομειακούς γιατρούς. Το γεγονός ότι 

μέχρι σήμερα η tagged MRI δεν έχει βρει διαγνωστική αξία δεν είναι ότι έχει έλλειψη 

δυνατοτήτων, αλλά το γεγονός ότι υπάρχουν πολλές τεχνικές προκλήσεις. Ο 

συνδυασμός δυνατότητας και πρόκλησης, στην πραγματικότητα, χαρακτηρίζει τις 

περισσότερες τεχνικές επεξεργασίας και ανάλυσης εικόνας που έχουν προταθεί. 

Μακροπρόθεσμα ο αντίκτυπος της tagged MRI επεξεργασίας εξαρτάται από τη 

δυνατότητα τέτοιων τεχνικών να υπερνικήσουν αυτές τις τεχνικές προκλήσεις. 

 Μια από τις προκλήσεις προκύπτει από τους συντριπτικούς όγκους των 

στοιχείων που συνδέονται με τη tagged MRI. Πώς μπορούν τα στοιχεία όπως οι 

μικρής κλίμακας μετρήσεις πίεσης να παρουσιαστούν στον παθολόγο με τρόπο 

χρήσιμο γι’ αυτόν; Μια προσέγγιση είναι αυτή των Park et al [46] που σκέφτηκαν ότι 

οι ανωμαλίες στη χωρική μεταβολή των παραμέτρων στο μοντέλο τους μπορούν να 

έχουν διαγνωστική αξία. Το μέλλον μπορεί να φέρει από στερεοσκοπικές 

τρισδιάστατες απεικονίσεις των ογκομετρικών στοιχείων πίεσης έως διαγνώσεις με τη 

βοήθεια του υπολογιστή όπου οι μετρήσεις πίεσης συνοψίζονται σε μια ενιαία έξοδο.  

 Μια μεγαλύτερη πρόκληση που καλύπτει το μέλλον της tagged MR 

επεξεργασίας εικόνας είναι η ανάγκη για πλήρως αυτοματοποιημένες μεθόδους. Οι 

υπάρχουσες μέθοδοι απαιτούν γενικά σημαντική αλληλεπίδραση από ειδικευμένους 

χρήστες στη διαδικασία κατάτμησης και στο να διορθώσουν τα λάθη που γίνονται με 

τις ημιαυτόματες διαδικασίες, όπως ο προσδιορισμός των γραμμών του tag (tag line 

tracking). Ο χρόνος επεξεργασίας είναι αποδεκτός για την επιστημονική μελέτη 

μερικών αντικειμένων, όταν όμως οι ζωές εξαρτώνται από τη γρήγορη διάγνωση και 

την εφαρμογή, οι μέθοδοι πρέπει να είναι γρήγορες, αξιόπιστες, και ανεξάρτητες από 

τις ικανότητες του χρήστη. 
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 Η τελευταία πρόκληση είναι να επιτευχθεί αυτόματη και πλήρως 

τρισδιάστατη κλινική ανάλυση κινήσεων, για την οποία απαιτείται μια τεχνική 

πρόοδο από τις δύο που παρουσιάζονται παρακάτω. Η πρώτη δυνατότητα είναι να 

παραχθούν εξυπνότεροι και γρηγορότεροι αλγόριθμοι για να εκτελούν τα βήματα που 

περιγράφονται σε αυτή την εργασία. Η δεύτερη πιθανή τεχνική πρόοδος είναι οι 

βελτιώσεις στην απόκτηση των εικόνων που κάνουν την υψηλής ανάλυσης 

τρισδιάστατη απεικόνιση της συστολής της αριστερής κοιλίας βιώσιμη. Τέτοιες 

τρισδιάστατες εικόνες θα ανήγγελλαν μια νέα προσέγγιση της tagged MR 

επεξεργασίας εικόνας, που εξαλείφει την ανάγκη για αρχική εκτίμηση της κίνησης. 

Ειδικότερα, και η HARP και οι τεχνικές οπτικής ροής έχουν εγγενώς τη δυνατότητα 

επέκτασης στην τρισδιάστατη επεξεργασία εικόνας. Αυτή τη στιγμή, εν τούτοις, η 

τρισδιάστατη απόκτηση εικόνας είναι απαγορευτικά μακροχρόνια για τις καρδιακές 

εφαρμογές.  

 Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας υλοποιήσαμε τρεις διαφορετικές 

μεθόδους οπτικής ροής. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η μέθοδος μεταβλητής 

φωτεινότητας που βασίζεται στα ελάχιστα τετράγωνα (LSVOF) έδινε τα καλύτερα 

αποτελέσματα για τους δείκτες ακρίβειας. Επίσης οι καμπύλες της αρχής της 

διατήρησης της μάζας προσέγγιζαν ικανοποιητικά τις καμπύλες της πραγματικής 

ταχύτητας. Όλα αυτά μας δίνουν τη δυνατότητα να πούμε ότι αυτή η μέθοδος μπορεί 

να αποτελέσει ένα μαθηματικό εργαλείο για τη μελέτη της οπτικής ροής και την 

εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων.  

 Μελλοντικές εργασίες μπορούν να ασχοληθούν με την υλοποίηση της 

μεθόδου HARP, μιας και χρησιμοποιεί τα δεδομένα κατ’ ευθείαν από το χώρο 

Fourier. Επιπρόσθετα, μια περαιτέρω έρευνα γύρω από τον αλγόριθμο μεταβλητής 

φωτεινότητας που υλοποιήσαμε με παραγώγους στην ενότητα 3.4.4.1, αφού 

παρατηρήσαμε ότι έχει τη δυνατότητα να παράγει μια καλή εκτίμηση της ταχύτητας 

με κατάλληλο προσδιορισμό των συντελεστών κανονικοποίησης sλ , mλ  και cλ .  
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