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Πεξίιεςε 

 
Ο αιγφξηζκνο ηαχηηζεο πεξηνρψλ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί επξέσο ζηε κειέηε ηεο θίλεζεο 

ηνπ αξηεξηαθνχ ηνηρψκαηνο ηεο θαξσηίδαο κε αμηφινγα απνηειέζκαηα πνπ ζπληεινχλ ζηελ 

θαηαλφεζε θαη αλάιπζε ησλ δνκηθψλ θαη κεραληθψλ ηδηφηεησλ ηνπ. Σν γεγνλφο απηφ 

ελζαξξχλεη ηε δηεξεχλεζε θαη εμέιημε ηνπ αιγνξίζκνπ κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο 

αθξίβεηαο ζηνλ εληνπηζκφ ηεο θίλεζεο. ηε δηπισκαηηθή εξγαζία ν αιγφξηζκνο επεθηάζεθε  

ζε αιγφξηζκν πξνζαξκνζηηθήο ηαχηηζεο πεξηνρψλ, πινπνηψληαο κεζφδνπο αλαλέσζεο ηεο 

πεξηνρήο αλαθνξάο.  

πγθεθξηκέλα αξρηθά αλαιχζεθε ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηεζζάξσλ ζηξαηεγηθψλ πνπ 

αλαλεψλνπλ ηελ πεξηνρή αλαθνξάο κε ρξήζε (1) κηαο εηθφλαο, (2) πνιιαπιψλ εηθφλσλ, (3) 

θίιηξνπ πεπεξαζκέλεο θξνπζηηθήο απφθξηζεο θαη (4) θίιηξνπ Kalman. πκπιεξσκαηηθά, 

αλαπηχρζεθε κηα ηδέα αλαλέσζεο ηεο εθηίκεζεο ηνπ θιαζζηθνχ αιγνξίζκνπ κε ηε βνήζεηα 

ελφο νξηζκέλνπ κνληέινπ θίλεζεο θαη ηνπ θίιηξνπ Kalman. ηε ζπλέρεηα νη παξαπάλσ 

ηδέεο πινπνηήζεθαλ ζε πεξηβάιινλ Matlab θαη αμηνινγήζεθαλ κε ηελ εθαξκνγή ηνπο ζε 

ηέζζεξηο ζπλζεηηθέο αθνινπζίεο εηθφλσλ ππεξήρσλ β-ζάξσζεο ηεο θνηλήο θαξσηίδαο. Οη 

ηξεηο ζπλζεηηθέο αθνινπζίεο δεκηνπξγήζεθαλ κε παξακφξθσζε κίαο πξαγκαηηθήο εηθφλαο 

ππεξήρσλ β-ζάξσζεο (ζχκθσλα κε έλα καζεκαηηθφ κνληέιν θίλεζεο) θαη πξνζζήθε 

δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ ζνξχβνπ. Η ηέηαξηε ζπλζεηηθή αθνινπζία θαηαζθεπάζηεθε κε ηε 

βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνχ παθέηνπ Field II θαη ελφο καζεκαηηθνχ κνληέινπ γηα ηελ θίλεζε 

ηνπ ηνηρψκαηνο ηεο θαξσηίδαο. Η αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο έγηλε ζπλππνινγίδνληαο γηα 

θάζε κεζνδνινγία ην δείθηε παξακφξθσζεο ηεο θίλεζεο μερσξηζηά γηα ηελ αμνληθή θαη 

αθηηληθή δηεχζπλζε, αιιά θαη γηα ην ζχλνιν ηεο θίλεζεο, θαη ην ππνινγηζηηθφ θφζηνο. Με 

ηνλ ηξφπν απηφ έγηλε βειηηζηνπνίεζε σο πξνο ηηο παξακέηξνπο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ κεζφδσλ θαη θαηαγξάθεθαλ ηα απνηειέζκαηα ησλ εθαξκνγψλ 

ηνπο ζε πξαγκαηηθά δεδνκέλα.  

Ωο επηθξαηέζηεξε ζην ζχλνιν ησλ ζπλζεηηθψλ αθνινπζηψλ αλαδείρηεθε ε κεζνδνινγία 

πνπ ζπλδπάδεη ην θίιηξν Kalman κε έλα κνληέιν θίλεζεο θαη αλαλεψλεη ηελ εθηίκεζε ηνπ 

θιαζζηθνχ αιγνξίζκνπ. Αλάκεζα ζηηο κεζφδνπο πξνζαξκνζηηθήο ηαχηηζεο επηθξάηεζε ε 

ζηξαηεγηθή κε θίιηξν Kalman σο πην απνδνηηθή ζηηο πεξηζζφηεξεο ζπλζεηηθέο αθνινπζίεο. 

Παξάιιεια ε εθαξκνγή ησλ κεζφδσλ ζηελ πξαγκαηηθή αθνινπζία εηθφλσλ έδεημε φηη ε 

εθηηκεζείζα θίλεζε είλαη ζηα πιαίζηα ηεο αλακελφκελεο κνξθήο ηεο θίλεζεο. Γηα ην ιφγν 

απηφ πξνηείλεηαη ε πεξαηηέξσ αμηνπνίεζε ησλ αλσηέξσ κεζφδσλ ζηε κειέηε ηεο θίλεζεο 

άιισλ ζεκαληηθψλ ηκεκάησλ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο θαξσηίδαο, ηε ζπζρέηηζε ηεο 

θίλεζεο κε δνκηθέο θαη κεραληθέο ηδηφηεηεο ηνπ ηνηρψκαηνο θαη ε δεκηνπξγία ελφο θηιηθνχ 

πξνο ην ρξήζηε ινγηζκηθνχ γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ απνηειεζκάησλ απηψλ. 

Λέμεηο θιεηδηά: πξνζαξκνζηηθή ηαχηηζε πεξηνρψλ, θίιηξν Kalman, ζηξαηεγηθή αλαλέσζεο 

εηθφλσλ, αλάιπζε θίλεζεο, εηθφλεο ππεξήρσλ, θαξσηίδα 
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Abstract 
 

 

Block matching has been widely used to study the motion of the carotid arterial wall 

with remarkable results that contribute to the understanding and analysis of its structural and 

mechanical properties. This encourages the extension of the algorithm to enhance its 

accuracy in detecting motion. To this end, in this thesis the conventional block matching 

algorithm was extended to adaptive block matching by introducing update reference block 

strategies. 

Firstly, the theoretical background of four strategies which update the reference block, 

using (1) a single image, (2) multiple images, (3) a finite impulse response filter and (4) 

Kalman filter, was described. Furthermore, an additional method was developed so as to 

renew the estimation of conventional block matching algorithm, using a fixed motion model 

and Kalman filter. The above ideas were implemented in Matlab environment and evaluated 

by applying them to four synthetic image sequences of the common carotid artery. Three 

synthetic sequences were created by distorting a real ultrasonic b-scan image according to a 

mathematical motion model and adding different noise levels. The fourth synthetic sequence 

was constructed using the Field II software package and a mathematical model for the 

motion of the arterial wall. The performance assessment was achieved taking into account 

for each methodology the warping index, separately for the axial and radial direction as well 

as for the whole movement, and the computational cost. As a result, the methods were 

optimized in terms of their parameters and then applied to real ultrasound image data. 

The methodology which combines the Kalman filter with a motion model and renews 

the assessment of the conventional block matching algorithm came up as the most effective 

for all synthetic sequences. Among the methods of adaptive block matching, Kalman filter 

update strategy dominated as it was the most efficient method for most synthetic sequences. 

The application of the methods in the real sequence of images showed that the estimated 

motion keeps up with the expected form of motion. Therefore it is recommended to use the 

above methods to study the movement of important anatomical areas of the carotid artery, 

correlate motion with structural and mechanical properties of the wall and create a user-

friendly software to visualize the results.  

Keywords: adaptive block matching, Kalman filter, frame update strategy, motion analysis, 

ultrasonic images, carotid 
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Δπραξηζηίεο 

 

 

 
Με ηε δηπισκαηηθή κνπ εξγαζία νινθιεξψλνληαη νη πεληαεηείο ζπνπδέο κνπ ζηε ρνιή 

Ηιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ ηνπ Δζληθνχ Μεηζφβηνπ 

Πνιπηερλείνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ είρα ηελ ηχρε λα ζπλαλαζηξαθψ κε 

αμηφινγνπο θαζεγεηέο. Απφ φινπο ζα ήζεια λα μερσξίζσ ηελ Καζεγήηξηα Κσλζηαληίλα 

Νηθήηα, επηβιέπνπζα ηεο εξγαζίαο, γηα ηηο ηδέεο, ηηο γλψζεηο θαη ηηο ζπκβνπιέο πνπ κνπ 

πξνζέθεξε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεξγαζίαο καο. Δπίζεο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ 

εξεπλήηξηα ππξέηηα Γνιεκάηε, Λέθηνξα Βηνταηξηθήο Σερλνινγίαο ζηελ Ιαηξηθή ρνιή 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη ζχκβνπιφ κνπ θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο δηπισκαηηθήο 

εξγαζίαο, γηα ηελ ππνκνλή, ηηο αλαθνξέο θαη ηελ πνιχηηκε θαζνδήγεζή ηεο. Σειεηψλνληαο 

ζα ήηαλ παξάιεηςή κνπ αλ δελ αλέθεξα ην Γηδάθηνξα Γηάλλε ηνΐηζε γηα ην πιηθφ πνπ κνπ 

παξαρψξεζε απφ ηε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ηνπ.  
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θαξσηίδαο θαη ην ηζηφγξακκα ηεο θσηεηλφηεηαο γηα θάζε έλα απφ ηα ηξία ζηξψκαηα ηνπ 

ηνηρψκαηνο. 
Δηθόλα 2.1: ρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε αιγνξίζκνπ ηαχηηζεο πεξηνρψλ. 
Δηθόλα 3.1: Παξάδεηγκα θπκαηνκνξθήο ηνπ καζεκαηηθνχ κνληέινπ γηα ηελ αθηηληθή θίλεζε ζηελ 

πεξίπησζε ηεο θαηαζθεπήο ζπλζεηηθψλ εηθφλσλ κε ρξήζε πξαγκαηηθήο εηθφλαο θαη δηαθνξεηηθψλ 

επηπέδσλ ζνξχβνπ. 
Δηθόλα 3.2: Παξάδεηγκα θπκαηνκνξθήο ηνπ καζεκαηηθνχ κνληέινπ γηα ηελ αμνληθή θίλεζε ζηελ 

πεξίπησζε ηεο θαηαζθεπήο ζπλζεηηθψλ εηθφλσλ κε ρξήζε πξαγκαηηθήο εηθφλαο θαη δηαθνξεηηθψλ 

επηπέδσλ ζνξχβνπ. 
Δηθόλα 3.3: Παξαδείγκαηα εηθφλσλ ζπλζεηηθψλ αθνινπζηψλ πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ κε 

παξακφξθσζε κίαο πξαγκαηηθήο δηακήθνπο εηθφλαο ππεξήρσλ ηεο θαξσηίδαο λεαξνχ πγηνχο 

αηφκνπ. Οη εηθφλεο (α)-(γ) αληηζηνηρνχλ ζε θάζε δηαζηνιήο θαη νη εηθφλεο (δ)-(ζη) ζε θάζε 

ζπζηνιήο. 
Δηθόλα 3.4: (πάλσ) εκεία ηνπ ηνηρψκαηνο ησλ νπνίσλ ε θίλεζε παξνπζηάδεηαη ζην θάησ κέξνο 

ηεο εηθφλαο. (θάησ) Η θίλεζε ηεζζάξσλ ζεκείσλ ζηελ αθηηληθή θαη αμνληθή δηεχζπλζε ζχκθσλα κε 

ην καζεκαηηθφ κνληέιν γηα ηε ζπλζεηηθή αθνινπζία εηθφλσλ πνπ θαηαζθεπάζηεθε κε ρξήζε 

πξαγκαηηθήο εηθφλαο θαη δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ ζνξχβνπ. 
Δηθόλα 3.5: Παξαδείγκαηα εηθφλσλ ζπλζεηηθήο αθνινπζίαο πνπ θαηαζθεπάζηεθε κε ην ινγηζκηθφ 

παθέην Field II. Η εηθφλα (α) αληηζηνηρεί ζηε θάζε δηαζηνιήο θαη ε εηθφλα (β) ζηε θάζε ζπζηνιήο. 
Δηθόλα 3.6: (πάλσ) εκεία ηνπ ηνηρψκαηνο ησλ νπνίσλ ε θίλεζε παξνπζηάδεηαη ζην θάησ κέξνο 

ηεο εηθφλαο. (θάησ) Η θίλεζε ηεζζάξσλ ζεκείσλ ζηελ αθηηληθή θαη αμνληθή δηεχζπλζε ζχκθσλα κε 

ην καζεκαηηθφ κνληέιν γηα ηε ζπλζεηηθή αθνινπζία εηθφλσλ πνπ θαηαζθεπάζηεθε κε ρξήζε 

πξαγκαηηθήο εηθφλαο θαη ηνπ ινγηζκηθνχ παθέηνπ Field II. 
Δηθόλα 3.7: Παξαδείγκαηα εηθφλσλ πξαγκαηηθήο αθνινπζίαο ππεξήρσλ β-ζάξσζεο ηεο θαξσηίδαο. 

Η εηθφλα (α) αληηζηνηρεί ζηε θάζε δηαζηνιήο θαη ε εηθφλα (β) ζηε θάζε ζπζηνιήο. 
Δηθόλα 3.8: Γηάγξακκα ξνήο θιαζζηθνχ αιγνξίζκνπ ηαχηηζεο πεξηνρψλ κε πεξηνρή αλαθνξάο ζηελ 

1
ε
 εηθφλα ηεο αθνινπζίαο. 

Δηθόλα 3.9: Δηθφλεο ηνπ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο κεηαμχ κηαο πεξηνρήο αλαθνξάο ηνπνζεηεκέλεο 

ζην φξην ηνπ θάησ ηνηρψκαηνο κε ηνλ απιφ ζηελ πξψηε εηθφλα ηεο αθνινπζίαο (θάζε δηαζηνιήο) 

θαη θάζε πεξηνρήο εληφο κηαο εηθφλαο ζε αληίζηνηρε θάζε ηνπ θαξδηαθνχ θχθινπ, γηα κέγεζνο ηεο 

πεξηνρήο αλαθνξάο (α) 10x5 (β) 25x17 (γ) 40x30 (δ) 50x50 εηθνλνζηνηρεία. 
Δηθόλα 3.10: (α) Η πεξηνρή αλαθνξάο ηνπνζεηείηαη ζε ηξεηο ζέζεηο ζηελ 1ε  εηθφλα ηεο αθνινπζίαο 

(θάζε δηαζηνιήο). Δηθφλεο ηνπ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο κεηαμχ θάζε πεξηνρήο εληφο κηαο εηθφλαο ζε 

αληίζηνηρε θάζε ηνπ θαξδηαθνχ θχθινπ θαη ηεο πεξηνρήο αλαθνξάο (β) 2 (γ) 1 (δ) 3. 
Δηθόλα 3.11: Παξαδείγκαηα απνηειεζκάησλ ηεο εθαξκνγήο ηνπ θιαζζηθνχ αιγνξίζκνπ ηαχηηζεο 

πεξηνρψλ. (πάλσ) Αλίρλεπζε ηεο θίλεζεο ζηηο δχν δηεπζχλζεηο. (θάησ) πληειεζηήο ζπζρέηηζεο ησλ 

βέιηηζησλ πεξηνρψλ κε ηελ πεξηνρή αλαθνξάο. 
Δηθόλα 3.12: Γηάγξακκα ξνήο αιγνξίζκνπ πξνζαξκνζηηθήο ηαχηηζεο πεξηνρψλ κε ζηξαηεγηθή 

αλαλέσζεο ηεο πεξηνρήο αλαθνξάο κε κία εηθφλα (single frame update strategy). 
Δηθόλα 3.13: Γηάγξακκα ξνήο αιγνξίζκνπ πξνζαξκνζηηθήο ηαχηηζεο πεξηνρψλ κε ζηξαηεγηθή 

αλαλέσζεο ηεο πεξηνρήο αλαθνξάο κε πνιιέο εηθφλεο (multi-frame update strategy). 



- 11 - 

 

Δηθόλα 3.14: Γηάγξακκα ξνήο αιγνξίζκνπ πξνζαξκνζηηθήο ηαχηηζεο πεξηνρψλ κε ζηξαηεγηθή 

αλαλέσζεο ηεο πεξηνρήο αλαθνξάο κε θίιηξν πεπεξαζκέλεο θξνπζηηθήο απφθξηζεο (FIR filtering 

update strategy). 
Δηθόλα 3.15: Γηάγξακκα ξνήο αιγνξίζκνπ πξνζαξκνζηηθήο ηαχηηζεο πεξηνρψλ κε ζηξαηεγηθή 

αλαλέσζεο ηεο πεξηνρήο αλαθνξάο κε θίιηξν Kalman (Kalman filtering update strategy). 
Δηθόλα 3.16: εκεία ησλ νπνίσλ ε θίλεζε ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ αιγνξίζκσλ 

ζηηο ζπλζεηηθέο αθνινπζίεο πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ κε παξακφξθσζε πξαγκαηηθήο εηθφλαο. 
Δηθόλα 3.17: εκεία ησλ νπνίσλ ε θίλεζε ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ αιγνξίζκσλ 

ζηε ζπλζεηηθή αθνινπζία πνπ θαηαζθεπάζηεθε κε ρξήζε πξαγκαηηθήο εηθφλαο θαη ηνπ ινγηζκηθνχ 

παθέηνπ Field II. 
Δηθόλα 4.1: Δμέιημε ησλ δεηθηψλ παξακφξθσζεο (εηθνλνζηνηρεία) θαηά ηε κεηαβνιή ηεο 

παξακέηξνπ Ν ηεο ζηξαηεγηθήο αλαλέσζεο ηεο πεξηνρήο αλαθνξάο κε ρξήζε κηαο εηθφλαο, έπεηηα 

απφ εθαξκνγή ζηηο ηέζζεξηο ζπλζεηηθέο αθνινπζίεο. 
Δηθόλα 4.2: Δθηίκεζε ηεο θίλεζεο ελφο ζεκείνπ ηνπ θάησ ηνηρψκαηνο ηεο αθνινπζίαο Synthetic 

απφ ηνλ θιαζζηθφ αιγφξηζκν θαη ηε ζηξαηεγηθή αλαλέσζεο ηεο πεξηνρήο αλαθνξάο κε ρξήζε κηαο 

εηθφλαο γηα Ν=60. 
Δηθόλα 4.3: Δθηίκεζε ηεο θίλεζεο ελφο ζεκείνπ ηνπ θάησ ηνηρψκαηνο ηεο αθνινπζίαο Synthetic 

απφ ηνλ θιαζζηθφ αιγφξηζκν θαη ηε δεχηεξε εθδνρή ηεο ζηξαηεγηθήο αλαλέσζεο ηεο πεξηνρήο 

αλαθνξάο κε ρξήζε πνιιαπιψλ εηθφλσλ γηα Ν=29 θαη α=0.99. 
Δηθόλα 4.4: Δθηίκεζε ηεο θίλεζεο ελφο ζεκείνπ ηνπ θάησ ηνηρψκαηνο ηεο αθνινπζίαο Synthetic 

απφ ηνλ θιαζζηθφ αιγφξηζκν θαη ηε δεχηεξε εθδνρή ηεο ζηξαηεγηθήο αλαλέσζεο ηεο πεξηνρήο 

αλαθνξάο κε θίιηξν πεπεξαζκέλεο θξνπζηηθήο απφθξηζεο γηα Ν=29 θαη α=0.99. 
Δηθόλα 4.5: Δθηίκεζε ηεο θίλεζεο ελφο ζεκείνπ ηνπ πάλσ ηνηρψκαηνο ηεο αθνινπζίαο Synthetic 

απφ ηνλ θιαζζηθφ αιγφξηζκν θαη ηε ζηξαηεγηθή αλαλέσζεο ηεο πεξηνρήο αλαθνξάο κε θίιηξν 

Kalman ρξεζηκνπνηψληαο ηηο βέιηηζηεο ηηκέο ησλ παξακέηξσλ ηεο. 
Δηθόλα 4.6: Βειηίσζε ηεο εθηίκεζεο ηνπ θιαζζηθνχ αιγνξίζκνπ γηα ηελ θίλεζε ελφο ζεκείνπ ηνπ 

θάησ ηνηρψκαηνο ηεο αθνινπζίαο Synthetic, εθαξκφδνληαο ην θίιηξν Kalman (1
ε
 εθδνρή) ζχκθσλα 

κε ην κνληέιν θίλεζεο ρξεζηκνπνηψληαο ηηο βέιηηζηεο ηηκέο ησλ παξακέηξσλ ηνπ. 
Δηθόλα 4.7: Δθηίκεζε ηεο αμνληθήο θίλεζεο ελφο ζεκείνπ ηνπ θάησ ηνηρψκαηνο (ζην φξην κε ηνλ 

απιφ) ηεο αθνινπζίαο πξαγκαηηθψλ δεδνκέλσλ κε ηνλ θιαζζηθφ αιγφξηζκν ηαχηηζεο πεξηνρψλ θαη 

ηέζζεξηο ζηξαηεγηθέο πξνζαξκνζηηθήο ηαχηηζεο πεξηνρψλ. 
Δηθόλα 4.8: Δθηίκεζε ηεο αμνληθήο θίλεζεο ελφο ζεκείνπ ηνπ θάησ ηνηρψκαηνο (ζην φξην κε ηνλ 

ηζηφ) ηεο αθνινπζίαο πξαγκαηηθψλ δεδνκέλσλ κε ηνλ θιαζζηθφ αιγφξηζκν ηαχηηζεο πεξηνρψλ θαη 

ηέζζεξηο ζηξαηεγηθέο πξνζαξκνζηηθήο ηαχηηζεο πεξηνρψλ. 
Δηθόλα 4.9: Δθηίκεζε ηεο αθηηληθήο θίλεζεο ελφο ζεκείνπ ηνπ θάησ ηνηρψκαηνο (ζην φξην κε ηνλ 

απιφ) ηεο αθνινπζίαο πξαγκαηηθψλ δεδνκέλσλ, κε ηνλ θιαζζηθφ αιγφξηζκν ηαχηηζεο πεξηνρψλ θαη 

ηέζζεξηο ζηξαηεγηθέο πξνζαξκνζηηθήο ηαχηηζεο πεξηνρψλ. 
Δηθόλα 4.10: Δθηίκεζε ηεο αθηηληθήο θίλεζεο ελφο ζεκείνπ ηνπ θάησ ηνηρψκαηνο (ζην φξην κε ηνλ 

ηζηφ) ηεο αθνινπζίαο πξαγκαηηθψλ δεδνκέλσλ, κε ηνλ θιαζζηθφ αιγφξηζκν ηαχηηζεο πεξηνρψλ θαη 

ηέζζεξηο ζηξαηεγηθέο πξνζαξκνζηηθήο ηαχηηζεο πεξηνρψλ. 
Δηθόλα 4.11: πληειεζηήο ζπζρέηηζεο θαηά ηελ εθηίκεζε ηεο θίλεζεο ελφο ζεκείνπ ηνπ θάησ 

ηνηρψκαηνο (ζην φξην κε ηνλ απιφ) ηεο αθνινπζίαο πξαγκαηηθψλ δεδνκέλσλ κε ηνλ θιαζζηθφ 

αιγφξηζκν ηαχηηζεο πεξηνρψλ θαη ηέζζεξηο ζηξαηεγηθέο πξνζαξκνζηηθήο ηαχηηζεο πεξηνρψλ. 
Δηθόλα 4.12: πληειεζηήο ζπζρέηηζεο θαηά ηελ εθηίκεζε ηεο θίλεζεο ελφο ζεκείνπ ηνπ θάησ 

ηνηρψκαηνο (ζην φξην κε ηνλ ηζηφ) ηεο αθνινπζίαο πξαγκαηηθψλ δεδνκέλσλ κε ηνλ θιαζζηθφ 

αιγφξηζκν ηαχηηζεο πεξηνρψλ θαη ηέζζεξηο ζηξαηεγηθέο πξνζαξκνζηηθήο ηαχηηζεο πεξηνρψλ. 
Δηθόλα 4.13: Δθαξκνγή ηνπ θίιηξνπ Kalman ζηελ εθηίκεζε ηνπ θιαζζηθνχ αιγνξίζκνπ γηα ηελ 

θίλεζε ελφο ζεκείνπ ηνπ θάησ ηνηρψκαηνο (ζην φξην κε ηνλ απιφ) ηεο αθνινπζίαο πξαγκαηηθψλ 

δεδνκέλσλ. 
Δηθόλα 4.14: Δθαξκνγή ηνπ θίιηξνπ Kalman ζηελ εθηίκεζε ηνπ θιαζζηθνχ αιγνξίζκνπ γηα ηελ 

θίλεζε ελφο ζεκείνπ ηνπ θάησ ηνηρψκαηνο (ζην φξην κε ηνλ ηζηφ) ηεο αθνινπζίαο πξαγκαηηθψλ 

δεδνκέλσλ. 
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Δπξεηήξην Πηλάθσλ 
 
 
Πίλαθαο 4.1: Γείθηεο παξακφξθσζεο (ζε εηθνλνζηνηρεία) ηνπ θιαζζηθνχ αιγνξίζκνπ ηαχηηζεο 

πεξηνρψλ. 
Πίλαθαο 4.2: Γείθηεο παξακφξθσζεο (ζε εηθνλνζηνηρεία) ηεο ζηξαηεγηθήο αλαλέσζεο ηεο πεξηνρήο 

αλαθνξάο κε ρξήζε κηαο εηθφλαο. 

Πίλαθαο 4.3: Γείθηεο παξακφξθσζεο (ζε εηθνλνζηνηρεία) εθαξκφδνληαο ηε ζηξαηεγηθή MF ζηελ 

αθνινπζία Synthetic. 
Πίλαθαο 4.4: Γείθηεο παξακφξθσζεο (ζε εηθνλνζηνηρεία) εθαξκφδνληαο ηε ζηξαηεγηθή MF ζηελ 

αθνινπζία Synthetic25. 

Πίλαθαο 4.5: Γείθηεο παξακφξθσζεο (ζε εηθνλνζηνηρεία) εθαξκφδνληαο ηε ζηξαηεγηθή MF ζηελ 

αθνινπζία Synthetic15. 
Πίλαθαο 4.6: Γείθηεο παξακφξθσζεο (ζε εηθνλνζηνηρεία) εθαξκφδνληαο ηε ζηξαηεγηθή MF ζηελ 

αθνινπζία Field. 

Πίλαθαο 4.7: Γείθηεο παξακφξθσζεο (ζε εηθνλνζηνηρεία) εθαξκφδνληαο ηελ πξψηε εθδνρή ηεο 

ζηξαηεγηθήο FIRF ζηελ αθνινπζία Synthetic. 
Πίλαθαο 4.8: Γείθηεο παξακφξθσζεο (ζε εηθνλνζηνηρεία) εθαξκφδνληαο ηε δεχηεξε εθδνρή ηεο 

ζηξαηεγηθήο FIRF ζηελ αθνινπζία Synthetic. 

Πίλαθαο 4.9: Γείθηεο παξακφξθσζεο (ζε εηθνλνζηνηρεία) εθαξκφδνληαο ηελ πξψηε εθδνρή ηεο 

ζηξαηεγηθήο FIRF ζηελ αθνινπζία Synthetic25. 
Πίλαθαο 4.10: Γείθηεο παξακφξθσζεο (ζε εηθνλνζηνηρεία) εθαξκφδνληαο ηε δεχηεξε εθδνρή ηεο 

ζηξαηεγηθήο FIRF ζηελ αθνινπζία Synthetic25. 

Πίλαθαο 4.11: Γείθηεο παξακφξθσζεο (ζε εηθνλνζηνηρεία) εθαξκφδνληαο ηελ πξψηε εθδνρή ηεο 

ζηξαηεγηθήο FIRF ζηελ αθνινπζία Synthetic15. 
Πίλαθαο 4.12: Γείθηεο παξακφξθσζεο (ζε εηθνλνζηνηρεία) εθαξκφδνληαο ηε δεχηεξε εθδνρή ηεο 

ζηξαηεγηθήο FIRF ζηελ αθνινπζία Synthetic15. 

Πίλαθαο 4.13: Γείθηεο παξακφξθσζεο (ζε εηθνλνζηνηρεία) εθαξκφδνληαο ηελ πξψηε εθδνρή ηεο 

ζηξαηεγηθήο FIRF ζηελ αθνινπζία Field. 

Πίλαθαο 4.14: Γείθηεο παξακφξθσζεο (ζε εηθνλνζηνηρεία) εθαξκφδνληαο ηε δεχηεξε εθδνρή ηεο 

ζηξαηεγηθήο FIRF ζηελ αθνινπζία Field. 
Πίλαθαο 4.15: Γείθηεο παξακφξθσζεο (ζε εηθνλνζηνηρεία) εθαξκφδνληαο ηε ζηξαηεγηθή ΚF ζηελ 

αθνινπζία Synthetic. 
Πίλαθαο 4.16: Γείθηεο παξακφξθσζεο (ζε εηθνλνζηνηρεία) εθαξκφδνληαο ηε ζηξαηεγηθή ΚF ζηελ 

αθνινπζία Synthetic25. 
Πίλαθαο 4.17: Γείθηεο παξακφξθσζεο (ζε εηθνλνζηνηρεία) εθαξκφδνληαο ηε ζηξαηεγηθή ΚF ζηελ 

αθνινπζία Synthetic15. 

Πίλαθαο 4.18: Γείθηεο παξακφξθσζεο (ζε εηθνλνζηνηρεία) εθαξκφδνληαο ηε ζηξαηεγηθή ΚF ζηελ 

αθνινπζία Field. 
Πίλαθαο 4.19: Γείθηεο παξακφξθσζεο (ζε εηθνλνζηνηρεία) εθαξκφδνληαο ην θίιηξν Kalman 

(πξψηε εθδνρή) ζηελ εθηίκεζε ηνπ θιαζζηθνχ αιγνξίζκνπ γηα 176 ζεκεία ηεο αθνινπζίαο 

Synthetic. 

Πίλαθαο 4.20: Γείθηεο παξακφξθσζεο (ζε εηθνλνζηνηρεία) εθαξκφδνληαο ην θίιηξν Kalman 

(πξψηε εθδνρή) κε παξακέηξνπο q=4, c=2 θαη p0=10, ζηελ εθηίκεζε ηνπ θιαζζηθνχ αιγνξίζκνπ 

γηα ηηο ηέζζεξηο ζπλζεηηθέο αθνινπζίεο. 

Πίλαθαο 4.21: Γείθηεο παξακφξθσζεο (ζε εηθνλνζηνηρεία) εθαξκφδνληαο ην θίιηξν Kalman 

(δεχηεξε εθδνρή) κε παξακέηξνπο q=4, c=2 θαη p0=10, ζηελ εθηίκεζε ηνπ θιαζζηθνχ αιγνξίζκνπ 

γηα ηηο ηέζζεξηο ζπλζεηηθέο αθνινπζίεο. 
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ε απηφ ην εηζαγσγηθφ θεθάιαην παξνπζηάδνληαη βαζηθέο έλλνηεο αξηεξηαθήο 

θπζηνινγίαο, απεηθφληζεο κε ππεξήρνπο θαη επεμεξγαζίαο αθνινπζηψλ εηθφλσλ, πνπ είλαη 

απαξαίηεηεο γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ κεζνδνινγηψλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζηα επφκελα 

θεθάιαηα. Πην αλαιπηηθά, αξρηθά γίλεηαη κηα ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο αλαηνκίαο θαη 

θπζηνινγίαο ηεο θαξσηίδαο θαη αθνινπζεί κηα αλαθνξά ζε κηα ζεκαληηθή αξηεξηαθή 

πάζεζε, ηελ αζεξσκάησζε. ηε ζπλέρεηα, επηρεηξείηαη κηα ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ 

βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο αγγεηαθήο απεηθφληζεο κε ππεξήρνπο β-ζάξσζεο. 

Γεδνκέλνπ φηη ε εξγαζία αζρνιείηαη κε ζέκαηα αλάιπζεο θίλεζεο, δίλεηαη έκθαζε ζηηο 

επηκέξνπο ελφηεηεο ζε κεραληθά θαηλφκελα ηνπ αξηεξηαθνχ ηνηρψκαηνο. ε ηδηαίηεξε 

ελφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ επηρεηξείηαη κηα βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε πξνεγνχκελσλ κειεηψλ 

κε αληηθείκελν ηελ εθηίκεζε ηεο θίλεζεο ηνπ πγηνχο θαη παζνινγηθνχ αξηεξηαθνχ 

ηνηρψκαηνο ηεο θαξσηίδαο. ην ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ δηαηππψλεηαη αλαιπηηθά ν ζθνπφο ηεο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο.  
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1.1  Λεηηνπξγηθά θαη δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαξσηίδαο 
 

Η θνηλή θαξσηίδα είλαη βαζηθφο θιάδνο ηεο ανξηήο θαη δηνρεηεχεη νμπγνλσκέλν αίκα ζε 

φινπο ηνπο ηζηνχο θαη ηα φξγαλα ηεο θεθαιήο. ην αλζξψπηλν ζψκα, ππάξρνπλ δχν θνηλέο 

θαξσηίδεο, κία γηα ην αξηζηεξφ θαη κία γηα ην δεμηφ κέξνο ηνπ ζψκαηνο, πνπ αθνινπζνχλ 

ηελ ίδηα αθξηβψο πνξεία κε κφλε δηαθνξά ην ζεκείν εθθίλεζήο ηνπο [1]. Η δεμηά θνηλή 

θαξσηίδα μεθηλά απφ ην ιαηκφ, ζηε βξαρεηνθεθαιηθή αξηεξία, ελψ ε αξηζηεξή μεθηλά απφ 

ην ανξηηθφ ηφμν ζηε ζσξαθηθή πεξηνρή (Δηθφλα 1.1). Κάζε θαξσηίδα ρσξίδεηαη ζην χςνο 

ηνπ ιαηκνχ ζηελ έζσ θαξσηίδα (εζσηεξηθή) θαη ηελ έμσ θαξσηίδα (εμσηεξηθή). Η έζσ 

θαξσηίδα ηξνθνδνηεί κε αίκα ηνλ εγθέθαιν θαζψο θαη ηα κάηηα, ηα απηηά θαη ην εμσηεξηθφ 

ηκήκα ηεο κχηεο. Η εμσηεξηθή θαξσηίδα ηξνθνδνηεί ηζηνχο πνπ δε βξίζθνληαη ζην 

εζσηεξηθφ ηνπ θξαλίνπ.  

 
 

Δηθόλα 1.1: ρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ζεκείσλ εθθίλεζεο ηεο δεμηάο θαη ηεο αξηζηεξήο θνηλήο 

θαξσηίδαο. 

 

Σν ηνίρσκα ηεο θαξσηίδαο απνηειείηαη απφ ηξία ζαθψο θαζνξηζκέλα νκφθεληξα 

ζηξψκαηα: ην ελδφηαην ζηξψκα πνπ θαιείηαη έζσ ρηηψλαο (tunica intima), ην κέζν ζηξψκα 

πνπ θαιείηαη κέζνο ρηηψλαο (tunica media) θαη ην πην εμσηεξηθφ ζηξψκα πνπ είλαη γλσζηφ 

σο έμσ ρηηψλαο (tunica adventitia ή tunica externa) [1]. Απηά ηα ηξία ζηξψκαηα 
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νξηνζεηνχληαη απφ δχν νκφθεληξα ζηξψκαηα ειαζηίλεο, γλσζηά σο (α) εζσηεξηθφ ειαζηηθφ 

έιαζκα (internal elastic lamina), ην νπνίν ρσξίδεη ηνλ έζσ απφ ην κέζν ρηηψλα, θαη (β) 

εμσηεξηθφ ειαζηηθφ έιαζκα (external elastic lamina), ην νπνίν ρσξίδεη ην κέζν απφ ηνλ έμσ 

ρηηψλα (Δηθφλα 1.2).  

 Έζω ρηηώλαο: Ο έζσ ρηηψλαο απνηειείηαη απφ έλα ζηξψκα ελδνζειηαθψλ θπηηάξσλ θαη 

ηε ιεπηή βαζηθή κεκβξάλε (basal lamina). Σα θχηηαξα ηνπ ελδνζειίνπ είλαη ζπλήζσο 

επίπεδα θαη επηκεθπκέλα ζηελ θαηεχζπλζε ηεο ξνήο ηνπ αίκαηνο, κε εμαίξεζε ηηο πεξηνρέο 

θνληά ζε δηαθιαδψζεηο, φπνπ ε ξνή ηνπ αίκαηνο είλαη ζχλζεηε θαη ην ζρήκα ησλ θπηηάξσλ 

είλαη ζπρλά πνιπγσληθφ. Σα ελδνζειηαθά θχηηαξα ζπλδένληαη κε κηα ζεηξά θπηηαξηθψλ 

ζπλδέζκσλ θαη δεκηνπξγνχλ έλα εκπφδην κεηαμχ ηεο επηθάλεηαο ηνπ απινχ ηεο αξηεξίαο 

θαη ηνπ ππνελδνζειηαθνχ ρψξνπ ηνπ αξηεξηαθνχ ηνηρψκαηνο. Ο ξφινο ηνπο είλαη πνιχ 

ζεκαληηθφο θαζψο ζπκκεηέρνπλ θαζνξηζηηθά ζηελ αγγεηαθή ιεηηνπξγία θαη ζπγθεθξηκέλα 

ζηε ξχζκηζε ηεο πίεζεο ηνπ αίκαηνο, ηε ζξφκβσζε, ηελ αζεξνζθιήξσζε θαη ηελ 

αγγεηνγέλεζε [1], [2]. Σέινο πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ζηα λεαξά άηνκα κε πγηέο ηνίρσκα 

θαξσηίδαο ν έζσ ρηηψλαο είλαη πνιχ ιεπηφο, αιιά κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ην πάρνο ηνπ 

απμάλεηαη θαη γίλεηαη πην άθακπηνο, κε απνηέιεζκα ε ζπλεηζθνξά ηνπ ζηε κεραληθή 

ζπκπεξηθνξά ηνπ ηνηρψκαηνο λα είλαη πην ζεκαληηθή.  

 Μέζνο ρηηώλαο: Ο κέζνο ρηηψλαο απνηειείηαη απφ ιεία κπτθά θχηηαξα, ηα νπνία 

δηαηεξνχληαη ζε ζπλνρή απφ κηα εμσθπηηάξηα χιε πνπ απνηειείηαη απφ ίλεο ειαζηίλεο θαη 

θνιιαγφλνπ, θαη κηα πδαηψδε κήηξα βαζηθήο νπζίαο πνπ πεξηέρεη πξσηενγιπθάλεο.  

 Έμω ρηηώλαο: Ο έμσ ρηηψλαο απνηειείηαη θπξίσο απφ θνιιαγφλν θαη ίλεο ειαζηίλεο. 

Απηέο νη ίλεο επηηξέπνπλ ζηελ αξηεξία λα θάκπηεηαη, έηζη ψζηε λα απνηξέπεηαη ε 

ππεξδηεχξπλζε εμαηηίαο ηεο πίεζεο πνπ αζθείηαη απφ ηε ξνή ηνπ αίκαηνο. Σν θνιιαγφλν 

αληίζηνηρα πξνζδίδεη ζηαζεξφηεηα ζην αγγείν. Με ηα ζηνηρεία απηά, είλαη πξνθαλέο φηη 

ζηελ νπζία ν έμσ ρηηψλαο απνηειεί έλα πξνζηαηεπηηθφ πεξίβιεκα γηα ην αγγείν. 
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Δηθόλα 1.2: ρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ηεο δνκήο ηνπ αξηεξηαθνχ ηνηρψκαηνο [2]. 

 

Σν αξηεξηαθφ ηνίρσκα ζε φιεο ηηο ζέζεηο ηνπ αξηεξηαθνχ δέλδξνπ, βξίζθεηαη ζε ζπλερή 

θίλεζε ιφγσ ηεο πεξηνδηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο θαξδηάο. Η θίλεζε απηή νθείιεηαη ζε ηάζεηο 

πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ πίεζε ηνπ αίκαηνο, ηελ αηκαηηθή ξνή θαη ηε ζχλδεζε κε ηνπο 

πεξηβάιινληεο ηζηνχο. Λφγσ ησλ ηάζεσλ απηψλ, ην ηνίρσκα παξακνξθψλεηαη ζε ηξεηο 

θαηεπζχλζεηο, ηελ αμνληθή, ηελ αθηηληθή θαη ηελ πεξηθεξηθή θαηεχζπλζε. Η πίεζε ηνπ 

αίκαηνο αζθεί έληνλεο δπλάκεηο ζην αξηεξηαθφ ηνίρσκα. Όζν ε πίεζε απηή κεγαιψλεη, 

εμαπιψλεηαη ζε φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο κέζα ζην ηνίρσκα. Σφηε ην αξηεξηαθφ ηνίρσκα 

ζπκπηέδεηαη ζηελ αθηηληθή δηεχζπλζε, γεγνλφο πνπ εληζρχεηαη φηαλ ν έμσ ρηηψλαο 

πεξηνξίδεη ηελ επέθηαζε ηνπ έζσ θαη κέζνπ ρηηψλα. ηελ αμνληθή θαη πεξηθεξηθή 

δηεχζπλζε νη πηέζεηο είλαη ηδηαίηεξα έληνλεο θαη πξνθαιείηαη επηκήθπλζε ηνπ αγγείνπ. Η 

αηκαηηθή ξνή επηδξά εθαπηνκεληθά ζην ηνίρσκα θαη ην ελδνζήιην [3]. Σν κέγεζνο ηεο 

επίδξαζεο εμαξηάηαη απφ ηελ ηνπηθή γεσκεηξία, ηελ ηαρχηεηα ηεο ξνήο θαη ην ημψδεο ηνπ 

αίκαηνο. Σέινο νη γχξσ ηζηνί κε ηελ θίλεζή ηνπο επίζεο πηέδνπλ ην αξηεξηαθφ ηνίρσκα θαη 

ζπλεηζθέξνπλ ζηε κεηαηφπηζή ηνπ [4].  

Απφ κεραληθήο απφςεσο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αγγεηαθψλ δνκψλ πεξηιακβάλνπλ: 1) 

ηα αγγεηαθά ηνηρψκαηα είλαη πην άθακπηα ζηελ αμνληθή θαη πεξηθεξηθή δηεχζπλζε ζε ζρέζε 

κε ηελ αθηηληθή, 2) ε ειαζηηθφηεηά ηνπο είλαη κε γξακκηθή θαη κεηψλεηαη θαζψο 

απμάλνληαη νη πηέζεηο θαη 3) φηαλ ππάξρνπλ αζεξσκαηηθέο πιάθεο, ε αθακςία επίζεο 

απμάλεηαη φηαλ εληείλνληαη νη πηέζεηο [5]. 
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1.2 Αζεξσκάησζε ζηελ θαξσηίδα 
 

Αζεξνζθιήξσζε ή αζεξσκάησζε είλαη ε θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία ην πάρνο ηνπ 

αξηεξηαθνχ ηνηρψκαηνο απμάλεη σο απνηέιεζκα ηεο ελαπφζεζεο θαη κεηάιιαμεο νπζηψλ 

φπσο ε ρνιεζηεξφιε, ην αζβέζηην θαη άιια θχηηαξα ζην εζσηεξηθφ ηνπ (Δηθφλα 1.3). 

Πξφθεηηαη γηα κία πάζεζε ηνπ αξηεξηαθνχ ηνηρψκαηνο πνπ εκθαλίδεηαη ζε εππαζείο 

πεξηνρέο ησλ βαζηθψλ αξηεξηψλ. Οη βιάβεο μεθηλνχλ απφ ηνλ έζσ ρηηψλα θαη ζηαδηαθά 

επεθηείλνληαη ζηα ππφινηπα ζηξψκαηα ηνπ ηνηρψκαηνο, ην κέζν θαη ηoλ έμσ ρηηψλα. Όζν ε 

εμέιημε απηή πξνρσξά, νη ηζηνινγηθέο αιιαγέο γίλνληαη ηδηαίηεξα πνιχπινθεο θαη 

πνηθίιινπλ απφ άηνκν ζε άηνκν [6]. Οη παξάγνληεο πνπ πξνθαινχλ ή απμάλνπλ ην θίλδπλν 

γηα αζεξσκάησζε ησλ θαξσηίδσλ, ιφγσ ηεο επίδξαζήο ηνπο ζηελ θαθή ρνιεζηεξφιε 

(LDL), πξνέξρνληαη ηφζν απφ ηνλ ηξφπν δσήο (θάπληζκα, παρπζαξθία, απνπζία ζσκαηηθήο 

άζθεζεο), φζν θαη απφ άιιεο παζήζεηο φπσο ν δηαβήηεο, ε ππέξηαζε θαη ηα πςειά επίπεδα 

ηξηγιπθεξηδίσλ ζην αίκα. εκαληηθφ ξφιν επίζεο παίδνπλ θαη ε θιεξνλνκηθφηεηα θαζψο 

θαη ε ειηθία.  

 

Δηθόλα 1.3: ρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε θαξσηίδαο κε αζεξσκάησζε ζε ζχγθξηζε κε θπζηνινγηθή 

θαξσηίδα. 

 

Η άπνςε φηη ε δηαηαξαρή ησλ κεραληθψλ ηδηνηήησλ ηνπ αξηεξηαθνχ ηνηρψκαηνο 

απνηειεί αηηία ηεο αζεξσκάησζεο ππάξρεη πνιιά ρξφληα. Έρεη δηαηππσζεί ε ππφζεζε φηη 

κεραληθνί παξάγνληεο, φπσο νη δηαηκεηηθέο ηάζεηο θαη ν ρξφλνο παξακνλήο ησλ 

ζσκαηηδίσλ ζην αγγεηαθφ ηνίρσκα, ζπλδένληαη κε ηελ αλνκνηνγελή θαηαλνκή ησλ 

νξγαληθψλ βιαβψλ θαη ηελ εκθάληζε αζεξσκάησζεο ζε ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο ηνπ 

αξηεξηαθνχ ζπζηήκαηνο. πγθεθξηκέλα, κειέηεο ηζρπξίδνληαη φηη νη πςειέο δηαηκεηηθέο 

ηάζεηο ζηελ πεξηνρή ηνπ δηραζκνχ ζπλδένληαη κε ηελ αζεξνγέλεζε ζηελ θαξσηίδα [7], [8]. 

ε πξφζθαηε εξγαζία [9] κε αλαζθφπεζε ησλ ζρεηηθψλ κειεηψλ ηνλίδεηαη φηη ππάξρνπλ 
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αληηθξνπφκελεο απφςεηο, κε θάπνηνπο λα ππνζηεξίδνπλ φηη ε αλάπηπμε πςειψλ ηάζεσλ 

επλνεί ηελ αζεξσκάησζε θαη άιινπο φηη ε αλάπηπμε ηεο αζεξσκάησζεο επλνείηαη ζε 

πεξηνρέο  ηνπ αξηεξηαθνχ ηνηρψκαηνο φπνπ ε δηαηκεηηθή ηάζε είλαη ρακειή.  

Παξακνξθψζεηο θαηά ηελ πεξηθεξηθή δηεχζπλζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηκεηηθέο 

ηάζεηο, πξνθαινχλ κνξθνινγηθέο αιινηψζεηο ησλ ελδνζειηαθψλ θπηηάξσλ ηνπ ηνηρψκαηνο 

θαη, θαηά ζπλέπεηα, κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηελ επαηζζεζία ησλ θπηηάξσλ απηψλ ζηελ 

επίδξαζε ησλ δηαηκεηηθψλ ηάζεσλ [10]. Δπηπξφζζεηα, ε κεηαβνιή ηεο γεσκεηξίαο ηεο 

αξηεξίαο, είηε ιφγσ ηεο παξνπζίαο αζεξσκαηηθήο πιάθαο είηε ιφγσ ηνπ δηραζκνχ, 

δεκηνπξγεί ζεκαληηθέο δηαηκεηηθέο ηάζεηο θαη θαηά ζπλέπεηα δηαηκεηηθέο παξακνξθψζεηο 

ηνπ ηνηρψκαηνο.  

Η αζεξσκάησζε κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζηέλσζε ή αθφκα θαη πιήξε απφθξαμε κηαο 

αξηεξίαο. Οη αζεξσκαηηθέο πιάθεο εθηφο απφ ην φηη πεξηνξίδνπλ ηνλ απιφ ησλ θαξσηίδσλ 

θαη ζπλεπψο αιινηψλνπλ ηε ξνή ηνπ αίκαηνο πξνο ηνλ εγθέθαιν, είλαη δπλαηφ λα ππνζηνχλ 

ξήμε θαη λα απειεπζεξψζνπλ κηθξνχο ζξφκβνπο ή ηεκάρηα ρνιεζηεξφιεο. Σα ζηνηρεία απηά 

αθνινπζνχλ ηε ξνή ηνπ αίκαηνο πξνο ηνλ εγθέθαιν θαη ζηε ζπλέρεηα ζθελψλνληαη 

θξάζζνληαο κηθξφηεξεο αξηεξίεο ζηνλ εγθέθαιν, πξνθαιψληαο ηζραηκηθφ εγθεθαιηθφ 

επεηζφδην. Όζν πην κεγάιεο είλαη νη αζεξσκαηηθέο πιάθεο ζηα ηνηρψκαηα κηαο θαξσηίδαο 

θαη φζν κεγαιχηεξε ε ζηέλσζε, ηφζν πην πνιχ απμάλνληαη νη πηζαλφηεηεο απειεπζέξσζεο 

απνθξαθηηθψλ ζηνηρείσλ θαη πξφθιεζεο εγθεθαιηθνχ. Πηζηεχεηαη φηη ε ζρεηηθή θίλεζε ηεο 

επηθάλεηαο ηεο πιάθαο σο πξνο ην ηνίρσκα νδεγεί ζε παξακνξθψζεηο πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο 

νδεγνχλ ζηε δεκηνπξγία πνιιαπιψλ ξσγκψλ. Άκεζα, κπνξεί ε θίλεζε λα πξνμελεί είηε ηελ 

απνθφιιεζε ηκεκάησλ ηεο πιάθαο κέζα ζην αγγείν ή έκκεζα λα αλαπηχζζνληαη ηάζεηο 

αλάκεζα ζηελ πιάθα θαη ηα αξηεξηαθά ηνηρψκαηα, κε απνηέιεζκα ηε ζξαχζε ηεο πιάθαο 

θαη ην ζρεκαηηζκφ ζξφκβνπ.  

Η ζηέλσζε ζηελ θαξσηίδα δε γίλεηαη αληηιεπηή ζηα αξρηθά ηεο ζηάδηα. πκπηψκαηα 

εθδειψλνληαη φηαλ ε ζηέλσζε αξρίδεη λα δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηε ξνή αίκαηνο πξνο 

ηνλ εγθέθαιν. Γπζηπρψο, ζηελ πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ ην πξψην δείγκα 

αζεξσκάησζεο ηεο θαξσηίδαο είλαη έλα εγθεθαιηθφ επεηζφδην. 

Βαζηθφο ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ησλ αζεξσκαηηθψλ πιαθψλ είλαη ε ρεηξνπξγηθή 

επέκβαζε κε ζηφρν ηελ αθαίξεζή ηνπο (ελδαξηεξεθηνκή). Τπάξρνπλ ζηνηρεία πσο ε 

ρεηξνπξγηθή επέκβαζε ζε αζζελείο κε ζηέλσζε ηεο θαξσηίδαο ειαηηψλεη ηελ πηζαλφηεηα 

εγθεθαιηθνχ επεηζνδίνπ [11]. πγθεθξηκέλα έρεη δεηρζεί φηη ζε πεξηπηψζεηο 

ζπκπησκαηηθψλ αζεξσκαηηθψλ πιαθψλ πνπ κείσλαλ ηε δηάκεηξν ηνπ αγγείνπ θαηά 

πεξηζζφηεξν απφ 70%, ε αθαίξεζή ηνπο κείσζε ηνλ θίλδπλν εγθεθαιηθνχ επεηζνδίνπ θαηά 
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17% γηα ηα επφκελα 2 ρξφληα [12]. ε πεξηπηψζεηο αζπκπησκαηηθψλ αζεξσκαηηθψλ 

πιαθψλ πνπ κείσλαλ ηε δηάκεηξν ηνπ αγγείνπ θαηά πεξηζζφηεξν απφ 60%, ε αθαίξεζή ηνπο 

επίζεο κείσζε ηνλ θίλδπλν εγθεθαιηθνχ επεηζνδίνπ γηα 5 ρξφληα [13]. Έλαο κεγάινο 

αξηζκφο αζζελψλ φκσο πηζαλψο ρεηξνπξγείηαη ρσξίο λα είλαη απαξαίηεην. Απηφ ζπκβαίλεη 

δηφηη ην θξηηήξην γηα ηελ επηινγή ηεο ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο γηα δεδνκέλν αζζελή είλαη ν 

βαζκφο ζηέλσζεο θαη ηα θιηληθά ζπκπηψκαηα. Δληνχηνηο ππάξρνπλ πεξηζηαηηθά φπνπ 

κηθξή ζηέλσζε παξήγαγε ζπκπηψκαηα [14] θαη κεγάινο βαζκφο ζηέλσζεο παξέκεηλε 

αζπκπησκαηηθφο [15]. Αθφκε, έρεη βξεζεί [6] φηη ε δνκή ηεο πιάθαο δελ παξνπζηάδεη 

δηαθνξέο κεηαμχ πεξηπηψζεσλ αζζελψλ ρακεινχ θαη πςεινχ θηλδχλνπ. Δπνκέλσο είλαη 

αλαγθαίν λα εληνπίδνληαη νη αζζελείο πςειήο επηθηλδπλφηεηαο, ρξεζηκνπνηψληαο θαη 

πξφζζεηα θξηηήξηα, έηζη ψζηε λα ππνβάιινληαη ζε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε ζε αληίζεζε κε 

ηνπο αζζελείο ρακειήο επηθηλδπλφηεηαο, νη νπνίνη ζα απνθεχγνπλ ηηο ζσκαηηθέο, ςπρηθέο 

θαη νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο ελφο ρεηξνπξγείνπ.  

 

1.3 Απεηθόληζε ηεο θαξσηίδαο κε ρξήζε ππεξήρσλ β-ζάξσζεο 
 

Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ δηαηάμεσλ ππεξήρσλ είλαη ην πηεδνειεθηξηθφ θαηλφκελν ή 

αιιηψο ε ρξήζε θξπζηάιισλ γηα ηε κεηαηξνπή ηεο κεραληθήο ελέξγεηαο ζε ειεθηξηθή θαη 

αληίζηξνθα. Η δηαδηθαζία απηή γίλεηαη ζην ιεγφκελν κεηαηξνπέα ππεξήρσλ ν νπνίνο θαη 

απνηειεί ην ζεκείν επαθήο ηνπ ζπζηήκαηνο απεηθφληζεο ππεξήρσλ κε ηνλ αζζελή (Δηθφλα 

1.4). 

 

Δηθόλα 1.4: Λήςε εηθφλσλ ππεξήρσλ ζηελ θνηλή θαξσηίδα.  
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ηηο ζχγρξνλεο απεηθνληζηηθέο δηαηάμεηο, ρξεζηκνπνηνχληαη πεξηζζφηεξνη απφ έλαο 

κεηαηξνπείο, νξγαλσκέλνη ζε γξακκηθέο, θπξηέο ή θαζηθέο ζπζηνηρίεο [16], [17]. Η 

δηαθνξά ησλ ζπζηνηρηψλ είλαη ν ηξφπνο ζάξσζεο θαη εζηίαζεο ηεο δέζκεο. Γηα ηελ 

απεηθφληζε ηεο θαξσηίδαο, ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο γξακκηθέο ζπζηνηρίεο (linear arrays) 

κεηαηξνπέσλ, νη νπνίεο ζπλήζσο απνηεινχληαη απφ ηνπιάρηζηνλ 128 πηεδνειεθηξηθά 

ζηνηρεία. ηελ πεξίπησζε ηεο γξακκηθήο ζπζηνηρίαο, ηα ζηνηρεία ρσξίδνληαη ζε νκάδεο ησλ 

32 ή πεξηζζνηέξσλ ζηνηρείσλ θαη ηνπνζεηνχληαη ζηε ζεηξά. Σα ελεξγά απηά ζηνηρεία θάζε 

νκάδαο δηεγείξνληαη ηαπηφρξνλα θαη δεκηνπξγνχλ κηα δέζκε, ε νπνία κεηαθέξεηαη ζεηξηαθά 

ζηηο επφκελεο νκάδεο θαη ζαξψλεη κε απηφλ ηνλ ηξφπν κηα ηνκή. Η εζηίαζε ηεο δέζκεο 

επηηπγράλεηαη κε ηελ θαζπζηέξεζε ηεο δηέγεξζεο νξηζκέλσλ ζηνηρείσλ θαη έηζη 

ζρεκαηίδεηαη κηα αξρηθά θνίιε δέζκε (Δηθφλα 1.5).  

 

Δηθόλα 1.5: Απεηθφληζε κε ρξήζε κεηαηξνπέα γξακκηθήο ζπζηνηρίαο. 

 

Η απεηθφληζε κε ρξήζε ππεξήρσλ ζπλίζηαηαη ζηελ εθπνκπή ελφο ερεηηθνχ παικνχ, ν 

νπνίνο αθνχ εληζρπζεί κε θαηάιιειε επεμεξγαζία, εηζέξρεηαη ζην ζψκα θαη θηάλεη ζηελ 

πεξηνρή αλαηνκηθνχ ελδηαθέξνληνο. Κάζε θνξά πνπ ζπλαληά κηθξνδνκέο κε δηαθνξεηηθή 

αθνπζηηθή εκπέδεζε αλαθιάηαη κεξηθψο θαη ε αλαθιψκελε ελέξγεηα ιακβάλεηαη απφ έλα ή 

πεξηζζφηεξα ζηνηρεία κεηαηξνπέα. Η κέηξεζε ηεο ρξνληθήο θαζπζηέξεζεο κεηαμχ ηεο 

εθπνκπήο θαη ηεο αλίρλεπζεο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ βάζνπο ηεο 

αλαθιαζηηθήο επηθάλεηαο. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αλαθιαζζείζαο δέζκεο (πιάηνο, θάζε) 

παξέρνπλ πιεξνθνξία γηα ηνλ ηχπν ηεο αλαθιαζηηθήο επηθάλεηαο. ηα πιαίζηα απηήο ηεο 

κειέηεο νη αληερήζεηο πνπ ιακβάλνληαη απεηθνλίδνληαη κε ηελ ηερληθή β-ζάξσζεο (Β-
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mode), δειαδή ην πιάηνο ηεο αληήρεζεο αληηπξνζσπεχεηαη απφ έλα ζεκείν αλάινγεο 

θσηεηλφηεηαο ζηελ αληίζηνηρε γεσκεηξηθή ζέζε.  

Οη ζπρλφηεηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ θιηληθή πξάμε γηα ηελ απεηθφληζε ησλ 

θαξσηίδσλ είλαη 2-10 MHz. Η ππεξερνηνκνγξαθία β-ζάξσζεο απνηειεί ηελ πιένλ 

θαζηεξσκέλε κέζνδν απεηθφληζεο ηεο θαξσηίδαο θαη δηάγλσζεο πηζαλψλ αιινηψζεψλ ηεο 

[18]. Σα ηξία δηαθνξεηηθά ζηξψκαηα ηνπ ηνηρψκαηνο αλαγλσξίδνληαη κε ηε κνξθή ηξηψλ 

δηαθνξεηηθψλ δσλψλ αληήρεζεο ζε κηα εηθφλα ππεξήρσλ β-ζάξσζεο. Λφγσ ηεο 

δηαθνξεηηθήο ζχλζεζήο ηνπο, ηα αξηεξηαθά ζηξψκαηα δεκηνπξγνχλ δηαθνξεηηθά πεδία 

αληήρεζεο κε απνηέιεζκα λα είλαη δπλαηή ε δηάθξηζή ηνπο ζηε ιακβαλφκελε εηθφλα. ηελ 

Δηθφλα 1.6 απεηθνλίδεηαη αξηζηεξά ε δηακήθεο εηθφλα β-ζάξσζεο κηαο πγηνχο θνηλήο 

θαξσηίδαο, φπνπ δηαθξίλνληαη ηα 3 αξηεξηαθά ζηξψκαηα. Γεμηά παξνπζηάδνληαη ηα 

ηζηνγξάκκαηα θσηεηλφηεηαο ησλ ζηξσκάησλ απφ ηα νπνία θαίλεηαη φηη ν ιφγνο δηάθξηζεο 

ησλ 3 ζηξσκάησλ είλαη ε δηαθνξά ζηηο ηηκέο θσηεηλφηεηαο. 

 

Δηθόλα 1.6: Παξάδεηγκα δηακήθνπο εηθφλαο ππεξήρσλ β-ζάξσζεο κηαο θπζηνινγηθήο θνηλήο 

θαξσηίδαο θαη ην ηζηφγξακκα ηεο θσηεηλφηεηαο γηα θάζε έλα απφ ηα ηξία ζηξψκαηα ηνπ 

ηνηρψκαηνο. 

 

Η δηαδεδνκέλε ρξήζε ησλ ππεξήρσλ ζηελ απεηθφληζε ηεο θαξσηίδαο νθείιεηαη ζε 

ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα, φπσο ε κε ηνληίδνπζα θχζε ηνπο, ην ρακειφ θφζηνο θαη ε 

επθνιία εμέηαζεο. Ωζηφζν, νη ππέξερνη έρνπλ θαη αξθεηά κεηνλεθηήκαηα πνπ δπζθνιεχνπλ 

αθφκα πεξηζζφηεξν ηε δηαδηθαζία απηή. Σα πην βαζηθά κεηνλεθηήκαηα είλαη ε ζθίαζε 

(shadowing), ε νπνία νθείιεηαη ζηηο δηαθνξεηηθέο ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο ηεο 

δέζκεο ζηηο δηάθνξεο αλαηνκηθέο δνκέο πνπ ζπλαληά, θαη ν ζφξπβνο ηχπνπ speckle. Ο 

ζφξπβνο απηφο νθείιεηαη ζηε δεκηνπξγία ελφο αλαθιψκελνπ θχκαηνο ηπραίνπ πιάηνπο 

εμαηηίαο ηεο παξεκβνιήο πνιιψλ θπκαηνκνξθψλ. Ο φξνο «ηπραίνο» ζεκαίλεη φηη ην πιάηνο 

δελ είλαη απηφ πνπ πξαγκαηηθά αληηζηνηρεί ζηε κηθξνδνκή, αιιά κηα ηηκή ρσξίο αλαηνκηθή 
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ζεκαζία. Ωζηφζν, θάζε θνξά πνπ γίλεηαη ζάξσζε ππφ ηηο ίδηεο ζπλζήθεο ζηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξηνρή, εκθαλίδεηαη αθξηβψο ν ίδηνο ζφξπβνο [19]. Σέινο, κπνξεί λα πξνθχςνπλ ζθάικαηα 

γεσκεηξηθήο θχζεο πνπ νθείινληαη ζε δηάζιαζε ηεο δέζκεο ππεξήρσλ θαη αιινηψλνπλ ην 

ζρήκα ησλ αλαηνκηθψλ δνκψλ ή ηα εκθαλίδνπλ ζε ιάζνο ζέζε.  

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα εθαξκνγήο ηεο ππεξερνηνκνγξαθίαο ζηελ απεηθφληζε ηεο 

θαξσηίδαο, απνηειεί ε κέηξεζε ηνπ πάρνπο ηνπ έζσ-κέζνπ ρηηψλα θαη ε δηάγλσζε ηεο 

χπαξμεο αζεξσκαηηθήο πιάθαο ζηελ πεξηνρή φπνπ ην πάρνο βξέζεθε αζπλήζηζηα 

απμεκέλν. Αθφκε εηθφλεο ππεξήρσλ β-ζάξσζεο ηεο θαξσηίδαο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην 

ραξαθηεξηζκφ ηεο ζχλζεζεο ηεο αζεξσκαηηθήο πιάθαο παξαηεξψληαο ηελ ερνγέλεηά ηεο. 

Όηαλ ε θσηεηλφηεηα ηεο εηθφλαο είλαη εηεξνγελήο θαη αζζελήο καξηπξά ηελ χπαξμε 

ιηπηδίσλ, ελψ φηαλ πξφθεηηαη γηα εηθφλα κε νκνηνγέλεηα ζηε θσηεηλφηεηα θαη κεγάιεο ηηκέο 

έληαζεο, ηφηε ε πιάθα είλαη ηλψδεο. Η αλάπηπμε ππνινγηζηηθψλ κεζφδσλ επεμεξγαζίαο θαη 

αλάιπζεο εηθφλσλ ππεξήρσλ ηεο θαξσηίδαο κπνξεί λα εληζρχζεη ηελ εξκελεία ησλ εηθφλσλ 

θαη λα ζπλεηζθέξεη ζηελ αληηθεηκεληθή δηάγλσζε αγγεηαθψλ παζήζεσλ. Μεξηθά 

παξαδείγκαηα εθαξκνγψλ ηέηνησλ ππνινγηζηηθψλ κεζφδσλ είλαη ε απνζνξπβνπνίεζε ησλ 

εηθφλσλ [20], ε θαηάηκεζε ηνπ αξηεξηαθνχ ηνηρψκαηνο [21], ε αλάιπζε ηεο πθήο [22] θαη 

ε εθηίκεζε ηεο θίλεζεο [23] ηνπ ηνηρψκαηνο.  

1.4 Δθηίκεζε ηεο θίλεζεο ηνπ αξηεξηαθνύ ηνηρώκαηνο από 

εηθόλεο ππεξήρσλ 
 

Η απεηθφληζε ησλ αξηεξηψλ κε ρξήζε ππεξήρσλ β-ζάξσζεο επηηξέπεη ηελ εθηίκεζε ηεο 

θίλεζεο ηνπ ηζηνχ ζε δχν δηαζηάζεηο, ηελ αμνληθή ή δηακήθε, δειαδή θαηά κήθνο ηνπ 

άμνλα ηνπ αγγείνπ, θαη ηελ αθηηληθή, δειαδή θαηά κήθνο ηεο αθηίλαο ηνπ θαη θάζεηα ζηελ 

αμνληθή. Η αθηηληθή θίλεζε ηνπ αξηεξηαθνχ ηνηρψκαηνο έρεη κειεηεζεί εθηελψο θαη 

απνηειεί έλα θαζηεξσκέλν εξγαιείν γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ειαζηηθφηεηάο ηνπ [24], [25], 

[26], [27]. Αληίζεηα, θάπσο πην πεξηνξηζκέλν είλαη ην ελδηαθέξνλ πνπ έρεη δνζεί ζηελ 

αμνληθή κεηαηφπηζε. Έρεη ππνηεζεί φηη ε κεηαηφπηζε απηή είλαη ακειεηέα ζε ζχγθξηζε κε 

ηελ αθηηληθή θπξίσο βάζεη πεηξακάησλ ζε ζθχινπο [28]. Παξφια απηά πην πξφζθαηεο 

κειέηεο έρνπλ δείμεη φηη (α) ππάξρεη ζεκαληηθή αμνληθή θίλεζε ζην αξηεξηαθφ ηνίρσκα 

[23], [29] θαη (β) φηη ε θίλεζε απηή κπνξεί λα δηαθξίλεη κεηαμχ ζπκπησκαηηθψλ θαη 

αζπκπησκαηηθψλ αζεξσκαηηθψλ πιαθψλ [30]. Οη πην δηαδεδνκέλνη ηξφπνη κειέηεο ηεο 

θίλεζεο ηνπ αξηεξηαθνχ ηνηρψκαηνο απφ εηθφλεο ππεξήρσλ είλαη ε κέζνδνο νπηηθήο ξνήο 

(optical flow) θαη ε κέζνδνο ηαχηηζεο πεξηνρψλ (block matching) [31]. 
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Η κέζνδνο ηαχηηζεο πεξηνρψλ ρξεζηκνπνηεί έλα ζχλνιν απφ εηθνλνζηνηρεία κηαο 

εηθφλαο σο αλαθνξά θαη βαζίδεηαη ζηνλ εληνπηζκφ ζε θάζε επφκελε εηθφλα ηεο αθνινπζίαο 

ηεο πεξηνρήο (block) πνπ εκθαλίδεη ηνλ πςειφηεξν ζπληειεζηή νκνηφηεηαο κε ηελ πεξηνρή 

αλαθνξάο. Ο αιγφξηζκνο απηφο έρεη ρξεζηκνπνηεζεί επξέσο ζε εθαξκνγέο εθηίκεζεο 

θίλεζεο ηνπ αξηεξηαθνχ ηνηρψκαηνο απφ εηθφλεο ππεξήρσλ. 

Με ρξήζε ηεο παξαπάλσ κεζφδνπ δείρζεθε [23] ε παξνπζία θίλεζεο ηνπ ηνηρψκαηνο 

ηεο θαξσηίδαο ηφζν ζηελ αθηηληθή φζν θαη ζηελ αμνληθή δηεχζπλζε. ε απηήλ ηελ εξγαζία 

ππνινγίζηεθε ε θίλεζε ζην αξηεξηαθφ ηνίρσκα θαη ηνλ ηζηφ απφ εηθφλεο ππεξήρσλ β-

ζάξσζεο ηεο θαξσηίδαο ελλέα πγηψλ ελειίθσλ θαηαγεγξακκέλεο κε ξπζκφ 25 Hz. Απφ ηε 

ζρεηηθή θίλεζε δχν αληηθξηζηψλ πεξηνρψλ ππνινγίζηεθε ε δηάκεηξνο ηνπ αγγείνπ θαηά ηε 

δηαζηνιή  θαη ηε ζπζηνιή  θαζψο θαη ην κέζν πιάηνο ηεο θίλεζεο (Γ ). 

Δπίζεο εθηηκήζεθε ε ζρεηηθή κεηαβνιή ηεο δηακέηξνπ σο ε θαλνληθνπνίεζε ηνπ κέζνπ 

πιάηνπο θίλεζεο απφ ηε δηαζηνιηθή δηάκεηξν (  ) θαη ε δηαζηαιηηθφηεηα ηνπ αγγείνπ 

κε ρξήζε ηεο πίεζεο παικνχ: 

 

Παξαηεξήζεθε φηη ε κέζε ζρεηηθή αμνληθή κεηαηφπηζε κεηαμχ δχν γεηηνληθψλ πεξηνρψλ, 

είλαη πνιχ κηθξφηεξε απφ ηε κέζε ζρεηηθή αθηηληθή κεηαηφπηζε, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη 

κεγαιχηεξε δηαζηαιηηθφηεηα ζηελ αθηηληθή ζε ζρέζε κε ηελ αμνληθή δηεχζπλζε 

(10.2±4.5% έλαληη 2.5±0.89%). 

Δμίζνπ ελδηαθέξνληα ζπκπεξάζκαηα δηαηππψζεθαλ θαη απφ ηνπο Cinthio et al, έπεηηα 

απφ κειέηεο πνπ έγηλαλ ζε 10 πγηή άηνκα [29], [32]. Γηα λα είλαη αμηφπηζηα ηα δεδνκέλα, 

έγηλαλ ηξεηο θαηαγξαθέο ηξηψλ έσο έμη θαξδηαθψλ θχθισλ ζε θάζε άηνκν θαη επηιέρζεθε ε 

θαηαγξαθή κε ηελ θαιχηεξε πνηφηεηα Σν κέγεζνο ηεο πεξηνρήο αλαθνξάο ήηαλ κηθξφ (0.7 x 

0.7 mm) ψζηε λα κειεηεζνχλ μερσξηζηά πεξηνρέο ελδηαθέξνληνο ζηελ πεξηνρή ηνπ έζσ-

κέζνπ ρηηψλα (initima-media) θαη ζηνλ έμσ ρηηψλα (adventitia) θαζψο θαη ζηνλ 

πεξηβάιινληα ηζηφ. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ππάξρεη θίλεζε ζηελ αμνληθή δηεχζπλζε 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαξδηαθνχ θχθινπ ζε κεγάιεο αξηεξίεο φπσο ε θαξσηίδα. Μάιηζηα ε 

θίλεζε απηή ζπλίζηαηαη ζε κηα κεηαηφπηζε θαηά ηελ θαηεχζπλζε ηεο αηκαηηθήο ξνήο θαηά 

ηελ αξρή ηεο ζπζηνιήο, ε νπνία αθνινπζείηαη απφ θίλεζε αληίζεηα ζηε ξνή ηνπ αίκαηνο 

ζην ηέινο ηεο ζπζηνιήο, θαη νινθιεξψλεηαη απφ κηα δεχηεξε κεηαηφπηζε θαηά ηελ 

θαηεχζπλζε ηεο αηκαηηθήο ξνήο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαζηνιήο. ηνλ έμσ ρηηψλα ην 

πιάηνο ηεο αμνληθήο θίλεζεο βξέζεθε ζεκαληηθά κηθξφηεξν ζε ζρέζε κε εθείλν ηνπ έζσ-
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κέζνπ ρηηψλα. Έηζη ε δηαηκεηηθή ηάζε (shear strain) κεηαμχ ηνπο ππνινγίζηεθε πεξίπνπ ίζε 

κε 0.36 rad. Η δηαηκεηηθή ηάζε κεηαμχ ηνπ έμσ ρηηψλα θαη ηνπ ηζηνχ βξέζεθε λα είλαη 

κεγαιχηεξε θαη ίζε κε 0.49 rad. 

Η ηαχηηζε πεξηνρψλ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα ηελ εθηίκεζε ηεο θίλεζεο ζε 

παζνινγηθφ αξηεξηαθφ ηζηφ, δειαδή ζε αζεξσκαηηθή πιάθα. πγθεθξηκέλα, νη Bang et al 

αζρνιήζεθαλ κε ηε κειέηε ηεο θίλεζεο ηνπ ηνηρψκαηνο ηεο θαξσηίδαο θαη ηεο 

αζεξσκαηηθήο πιάθαο παξάγνληαο, κε ππνινγηζηηθή δηαδηθαζία παξφκνηα ησλ Golemati et 

al. [23], έλαλ ππθλφ ράξηε δηαλπζκάησλ ησλ κεηαηνπίζεσλ [33]. Απφ απηφ ην ζχλνιν 

δηαλπζκάησλ, ππνιφγηζαλ 29 παξακέηξνπο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ  ην πιάηνο ηεο θίλεζεο, 

ηε δηεχξπλζε/ζπκπίεζε ηεο πιάθαο θαη ηε ζρεηηθή θίλεζε κεηαμχ ηεο πιάθαο θαη ηνπ 

ηνηρψκαηνο. Πξαγκαηνπνίεζαλ 5 δηαθνξεηηθέο θαηαγξαθέο 2-3 θαξδηαθψλ θχθισλ ζε 12 

αζζελείο (6 ζπκπησκαηηθνχο θαη 6 αζπκπησκαηηθνχο), επαιεζεχνληαο φηη 7 απφ ηηο 29 

παξακέηξνπο ηεο θίλεζεο αλαπαξάγνληαη ζσζηά θαη ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

γηα ην δηαρσξηζκφ ησλ δηαθφξσλ ηχπσλ αζεξσκαηηθψλ πιαθψλ [34]. 

Η νπηηθή ξνή βαζίδεηαη ζηελ εθηίκεζε ηεο ρσξνρξνληθήο κεηαβνιήο ηεο έληαζεο 

κεκνλσκέλσλ εηθνλνζηνηρείσλ ζε κηα αθνινπζία εηθφλσλ. Σν απνηέιεζκα ηεο κεζφδνπ 

είλαη έλα ζχλνιν δηαλπζκάησλ, θαζέλα απφ ηα νπνία αληηζηνηρεί ζηελ ηαρχηεηα ελφο 

εηθνλνζηνηρείνπ κεηαμχ δχν δηαδνρηθψλ εηθφλσλ. Μία απφ ηηο πξψηεο πξνζπάζεηεο 

πνζνηηθήο αλάιπζεο ηεο θίλεζεο ηνπ αξηεξηαθνχ ηνηρψκαηνο ηεο θαξσηίδαο πινπνηήζεθε 

κε ηε κέζνδν ηεο νπηηθήο ξνήο [35]. Σφηε, ρξεζηκνπνηήζεθαλ εηθφλεο ππεξήρσλ πνπ είραλ 

ιεθζεί κε ρακειή ζπρλφηεηα 1 Hz θαη κηθξφ πιήζνο κεκνλσκέλσλ εηθνλνζηνηρείσλ γηα λα 

αλαιπζεί ε θίλεζε ζηηο δχν δηαζηάζεηο.  

ηε ζπλέρεηα, νη Meairs θαη Hennerici ρξεζηκνπνίεζαλ ηε κέζνδν γηα λα εθηηκήζνπλ 

ηελ θίλεζε ηεο επηθάλεηαο ηεο αζεξσκαηηθήο πιάθαο απφ αθνινπζίεο ηξηζδηάζηαησλ 

εηθφλσλ ππεξήρσλ, θαηαγεγξακκέλεο κε ζπρλφηεηα 25 Hz [30]. ηφρνο ηνπο ήηαλ λα 

ζπζρεηίζνπλ ηελ θίλεζε ησλ πιαθψλ κε ηε κνξθνινγία θαη ηελ επηθηλδπλφηεηά ηνπο. 

Δξεπλήζεθαλ 13 ζπκπησκαηηθέο θαη 18 αζπκπησκαηηθέο πιάθεο, ρσξίο ζεκαληηθή δηαθνξά 

ζηελ ερνγέλεηα ή ηε δνκή ηεο επηθάλεηάο ηνπο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ε επηθάλεηα 

ησλ αζπκπησκαηηθψλ πιαθψλ θηλείηαη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε ηα δηαλχζκαηα ηεο θίλεζεο 

είλαη ίδηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ίζνπ πιάηνπο κε ηα δηαλχζκαηα θίλεζεο ηνπ γεηηνληθνχ 

πγηνχο αξηεξηαθνχ ηνηρψκαηνο. Αληίζεηα, νη ζπκπησκαηηθέο πιάθεο παξνπζίαζαλ 

εζσηεξηθή θίλεζε, δειαδή ζρεηηθή θίλεζε κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ πεξηνρψλ ηεο πιάθαο. 

Δπηπιένλ, νη δχν ηχπνη πιαθψλ παξνπζίαζαλ δηαθνξεηηθή κέγηζηε δηαθνξηθή ηαρχηεηα, ε 

νπνία νξίζηεθε σο ε κέγηζηε δηαθνξά κεηαμχ κεγίζησλ θαη ειαρίζησλ ηαρπηήησλ εληφο ηεο 
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πιάθαο. Οη ζπκπησκαηηθέο πιάθεο είραλ κεγαιχηεξε δηαθνξηθή ηαρχηεηα (3.85±1.26 

mm/s) ζε ζρέζε κε ηηο αζπκπησκαηηθέο (0.58±0.42 mm/s). 

Σέινο, νη Mokhtari θαη Dizajl αμηνπνίεζαλ ηε κέζνδν ηεο νπηηθήο ξνήο γηα λα 

ππνινγίζνπλ ηε ζπζηνιηθή θαη δηαζηνιηθή δηάκεηξν ηεο δεμηάο θνηλήο θαξσηίδαο, απφ 

εηθφλεο ππεξήρσλ πνπ είραλ ιεθζεί κε ζπρλφηεηα 30 Hz [36]. Μειέηεζαλ 145 άληξεο ζηνπο 

νπνίνπο πεξηιακβάλνληαλ πγηή άηνκα θαη άηνκα κε ήπηα (<40%) ή ζνβαξή (>40%) 

ζηέλσζε ηεο θαξσηίδαο. Βξέζεθε φηη ε δηάκεηξνο ηεο θαξσηίδαο ζηηο πεξηπηψζεηο ήπηαο 

θαη ζνβαξήο ζηέλσζεο κεηψζεθε θαηά 22% θαη 48%, αληίζηνηρα, ζε ζρέζε κε ην πγηέο 

ηνίρσκα. Τπνιφγηζαλ ζηε ζπλέρεηα ηελ ειαζηηθφηεηα ηνπ αξηεξηαθνχ ηνηρψκαηνο, ε νπνία 

βξέζεθε λα δηαθέξεη ζε πεξηπηψζεηο ήπηαο θαη πξνρσξεκέλεο ζηέλσζεο (2.50±1.04 έλαληη 

1.60±0.69 kPa
-1

). ηηο πεξηπηψζεηο πξνρσξεκέλεο ζηέλσζεο, ε έιιεηςε ειαζηηθφηεηαο 

ήηαλ ηδηαίηεξα έληνλε (1.60±0.69 kPa
-1

) ελψ δε βξέζεθε ζεκαληηθή δηαθνξά ζηελ 

ειαζηηθφηεηα κεηαμχ ήπηαο ζηέλσζεο (2.50±1.04 kPa
-1

) θαη πγηνχο ηνηρψκαηνο (2.94±0.74 

kPa
-1

).  

Απφ ηηο πξνεγνχκελεο κειέηεο ηεο θίλεζεο ηνπ αξηεξηαθνχ ηνηρψκαηνο, είλαη εκθαλέο 

φηη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ κεραληθψλ ηδηνηήησλ ηνπ. 

πγθεθξηκέλα κπνξνχκε λα εθηηκήζνπκε ραξαθηεξηζηηθά φπσο ε δηαζηαιηηθφηεηα θαη ην 

πάρνο ηνπ ηνηρψκαηνο, ε ζπζηνιηθή θαη δηαζηνιηθή δηάκεηξνο ηνπ αγγείνπ θαη νη 

δηαηκεηηθέο ηάζεηο ιφγσ ησλ ζρεηηθψλ θηλήζεσλ. Δπηπιένλ, ε αλάιπζε ηεο θίλεζεο ηνπ 

αξηεξηαθνχ ηνηρψκαηνο θαη ηεο αζεξσκαηηθήο πιάθαο κπνξεί λα παξάζρεη επηπιένλ 

γλψζεηο γηα ηνπο κεραληζκνχο πνπ νδεγνχλ ζηε ζξαχζε ηεο θαη θαη' επέθηαζε ζηελ 

εκβνιή, θη επνκέλσο λα πξνζδηνξίδεηαη ν βαζκφο επηθηλδπλφηεηαο γηα θάζε αζζελή. Η 

θίλεζε απφ κφλε ηεο δελ αξθεί γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πεξηζηαηηθνχ, γηαηί νη 

ηδηαηηεξφηεηεο ζηε ζχζηαζε ησλ πιαθψλ επεξεάδνπλ ηε δηάδνζε ησλ πηέζεσλ ζηελ 

επηθάλεηα ηεο πιάθαο, αιιά ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάιπζε ηεο ζχζηαζεο θαη ηεο πθήο 

κπνξνχλ λα θάλνπλ εγθπξφηεξε ηε δηάγλσζε. 

Η κέζνδνο ηαχηηζεο πεξηνρψλ είλαη απινχζηεξε ζηελ πινπνίεζε ζε ζρέζε κε ηε κέζνδν 

νπηηθήο ξνήο. Αθφκε, δεδνκέλνπ φηη ππνινγίδεη ηελ θίλεζε ζε ζρέζε κε κηα ζηαζεξή 

εηθφλα αλαθνξάο, νπνηνδήπνηε ζθάικα εθηίκεζεο πξνθχςεη δε κεηαβηβάδεηαη ζηηο 

ππφινηπεο εηθφλεο ηεο αθνινπζίαο. Η νπηηθή ξνή αληίζεηα ππνινγίδεη ηελ ηαρχηεηα ζε 

ζρέζε κε ηελ εθάζηνηε πξνεγνχκελε εηθφλα θαη γηα ην ιφγν απηφ, ηα ζθάικαηα 

κεηαβηβάδνληαη ζε φιεο ηηο αθφινπζεο εθηηκήζεηο. Έηζη είλαη δπλαηφ, λα πξνθχςεη 

ζπζζψξεπζε ζθάικαηνο θαη κεησκέλε αθξίβεηα ηνπ αιγνξίζκνπ. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο 
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θαη παξαηεξψληαο φηη ε κέζνδνο ηαχηηζεο πεξηνρψλ βξίζθεη επξεία εθαξκνγή ζηε κειέηε 

ηεο θίλεζεο, ελδείθλπηαη ε δηεξεχλεζε θαη εμέιημε ηνπ αιγνξίζκνπ. 

1.4.1 Αμηνιόγεζε αιγνξίζκωλ αλάιπζεο θίλεζεο 

Η αμηνιφγεζε ησλ αιγνξίζκσλ εθηίκεζεο ηεο θίλεζεο πνπ έρνπλ πινπνηεζεί ζε 

παιαηφηεξεο εθαξκνγέο, πξαγκαηνπνηήζεθε κε ζπλζεηηθά νκνηψκαηα ηεο θαξσηίδαο, πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ηηο αθνπζηηθέο ηδηφηεηεο ηνπ πξαγκαηηθνχ βηνινγηθνχ ηζηνχ. Οη 

Cinthio et al [32] ρξεζηκνπνίεζαλ έλα θπιηλδξηθφ νκνίσκα κε αγάξ (agar) πνπ ζπλδέεηαη 

κε έλα ζχζηεκα ζπληεηαγκέλσλ Υ-Τ. Με ηνλ ηξφπν απηφ αμηνιφγεζαλ ηνλ αιγφξηζκφ ηνπο 

σο πξνο ηελ απνδνηηθφηεηά ηνπ ζηελ αλάιπζε ηεο θίλεζεο ηνπ ηνηρψκαηνο ηεο θαξσηίδαο. 

Οη Bang et al [34] ρξεζηκνπνίεζαλ έλα νκνίσκα ηχπνπ rubber-foam, ζην νπνίν 

πξαγκαηνπνίεζαλ ειεχζεξε ζάξσζε κε πιάγηα κεηαθίλεζε ηεο θεθαιήο ηεο δηάηαμεο 

ππεξήρσλ. 

Η ρξήζε νκνησκάησλ είλαη πνιχ ελδηαθέξνπζα θαη ρξήζηκε, αιιά ζπλεπάγεηαη κεγάιν 

θφζηνο ιφγσ ηνπ απαηηνχκελνπ εηδηθνχ εμνπιηζκνχ. Γηα ην ιφγν απηφ, έρνπλ αλαπηπρζεί 

ζπζηήκαηα ινγηζκηθνχ πνπ κπνξνχλ λα πξνζνκνηψζνπλ πεδία ππεξήρσλ. ηελ θαηεγνξία 

απηή, αλήθεη ην Field II ην νπνίν παξέρεη έλα πιαίζην πξνζνκνίσζεο πεδίσλ ππεξήρσλ 

ελζσκαηψλνληαο ξεαιηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ κεηαηξνπέσλ [37]. Σν ινγηζκηθφ Field II 

έρεη ήδε ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αμηνιφγεζε ελφο ρσξνρξνληθνχ κε ζπκπαγνχο αιγνξίζκνπ 

επζπγξάκκηζεο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο θίλεζεο ζε εηθφλεο ππεξήρσλ ηνπ κπνθαξδίνπ [38] θαη 

ζα αμηνπνηεζεί ζηελ παξνχζα κειέηε γηα ηελ θαηαζθεπή ζπλζεηηθψλ δεδνκέλσλ. 

 

1.5 Σθνπόο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο 
 

θνπφο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο δπλαηφηεηαο εμέιημεο ηνπ 

θιαζζηθνχ αιγνξίζκνπ ηαχηηζεο πεξηνρψλ κε ζηφρν ηελ εγθπξφηεξε αλίρλεπζε ηεο θίλεζεο 

ηνπ αξηεξηαθνχ ηνηρψκαηνο απφ αθνινπζίεο εηθφλσλ ππεξήρσλ β-ζάξσζεο. Πην αλαιπηηθά, 

ζα εμεηαζηεί ε επίδξαζε ηεζζάξσλ δηαθνξεηηθψλ κεζφδσλ αλαλέσζεο ηεο πεξηνρήο 

αλαθνξάο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθαξκνγήο ηνπ θίιηξνπ Kalman, ζηελ απφδνζε ηνπ 

αιγνξίζκνπ. Η αμηνιφγεζε ηεο ζρεηηθήο απφδνζεο ησλ δηαθνξεηηθψλ κεζφδσλ ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζε αθνινπζίεο ζπλζεηηθψλ εηθφλσλ. Οη επηθξαηέζηεξεο κέζνδνη ζα 

εθαξκνζηνχλ ζηε ζπλέρεηα ζε πξαγκαηηθέο αθνινπζίεο εηθφλσλ ππεξήρσλ β-ζάξσζεο ηεο 

θαξσηίδαο θαη ηα απνηειέζκαηα ζα ζπγθξηζνχλ κε εθείλα ηνπ θιαζζηθνχ αιγνξίζκνπ 
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ηαχηηζεο πεξηνρψλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ επηδηψθεηαη ε δεκηνπξγία ελφο αμηφπηζηνπ 

εξγαιείνπ γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο θίλεζεο ηνπ αξηεξηαθνχ ηνηρψκαηνο, ην νπνίν ζα κπνξεί 

λα αμηνπνηεζεί κε πνηθίινπο ηξφπνπο γηα ηε κειέηε ησλ δνκηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ 

ηδηνηήησλ ηνπ θαη θαη’επέθηαζε γηα ηελ έγθπξε θαη έγθαηξε δηάγλσζε αξηεξηαθψλ 

παζήζεσλ.
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Κεθάιαην 2
ν
 : Αιγόξηζκνο Ταύηηζεο 

Πεξηνρώλ θαη Πξνζαξκνζηηθέο 

Γηαδηθαζίεο 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ε απηφ ην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ησλ κεζνδνινγηψλ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ εθηίκεζε ηεο θίλεζεο ηνπ αξηεξηαθνχ ηνηρψκαηνο απφ εηθφλεο 

ππεξήρσλ θαη πνπ βαζίδνληαη ζηνλ αιγφξηζκν ηαχηηζεο πεξηνρψλ. πγθεθξηκέλα, 

πεξηγξάθνληαη νη βαζηθέο έλλνηεο ηνπ θιαζζηθνχ αιγνξίζκνπ ηαχηηζεο πεξηνρψλ θαη ζηε 

ζπλέρεηα αλαθέξνληαη ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο παξαιιαγέο ηνπ πνπ βαζίδνληαη ζε 

πξνζαξκνζηηθέο δηαδηθαζίεο. Οη παξαιιαγέο απηέο αθνξνχλ ζε δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο 

αλαλέσζεο ηεο πεξηνρήο αλαθνξάο θαη πεξηιακβάλνπλ ηελ αλαλέσζε κε ρξήζε (α) κηαο 

εηθφλαο, (β) πνιιαπιψλ εηθφλσλ, (γ) θίιηξνπ πεπεξαζκέλεο θξνπζηηθήο απφθξηζεο θαη (δ) 

θίιηξνπ Kalman. ρεηηθά εθηελέζηεξε πεξηγξαθή γίλεηαη γηα ηε ρξήζε ηνπ θίιηξνπ Kalman 

ιφγσ ηεο θάπσο πεξηζζφηεξν καζεκαηηθά πνιχπινθεο θχζεο ηνπ ζρέζε κε ηηο άιιεο 

κεζφδνπο.  
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2.1 Μέζνδνο ηαύηηζεο πεξηνρώλ 
 

Η κέζνδνο ηαχηηζεο πεξηνρψλ, γλσζηή θαη σο block matching, ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο 

γηα ηε αλάιπζε ηεο θίλεζεο απφ αθνινπζίεο εηθφλσλ. Η κέζνδνο βαζίδεηαη ζηελ ππφζεζε 

φηη έλα ζχλνιν ή πεξηνρή (block) απφ εηθνλνζηνηρεία (pixels) παξακέλεη ζηαζεξφ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο θίλεζεο θαζψο θαη φηη φια ηα εηθνλνζηνηρεία έρνπλ ηελ ίδηα ηαρχηεηα [39], 

[40]. Σν πξψην ζθέινο ηεο ππφζεζεο απηήο ηζρχεη κφλνλ φηαλ ε ζπρλφηεηα ιήςεο ησλ 

εηθφλσλ είλαη επαξθψο πςειή. 

Γεδνκέλσλ δχν εηθφλσλ, ε ηαχηηζε πεξηνρψλ είλαη ε δηαδηθαζία εχξεζεο κηαο πεξηνρήο, 

πνπ έρεη επηιερζεί απφ ην ρξήζηε ζηελ πξψηε εηθφλα, εληφο ηεο δεχηεξεο εηθφλαο, ψζηε λα 

κνηάδεη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ζηελ πεξηνρή ηεο πξψηεο εηθφλαο. Η πεξηνρή ηεο 

πξψηεο εηθφλαο είλαη ε πεξηνρή πξνο αλίρλεπζε, γλσζηή θαη σο πεξηνρή αλαθνξάο 

(reference block). Η πεξηνρή πνπ επηιέγεηαη σο ε πην φκνηά ηεο ζχκθσλα κε ζπγθεθξηκέλν 

θξηηήξην νκνηφηεηαο απνθαιείηαη βέιηηζηε πεξηνρή (best matched block). Η αλαδήηεζε γηα 

ηε βέιηηζηε πεξηνρή δε γίλεηαη ζε νιφθιεξε ηε δεχηεξε εηθφλα, αιιά ζε κηα πεξηνρή ηεο 

πνπ γηα ην ιφγν απηφ νλνκάδεηαη παξάζπξν αλαδήηεζεο (search window) (Δηθφλα 2.1).  

Η κέζνδνο πξνθαλψο ρξεηάδεηαη έλα αμηφπηζην θξηηήξην νκνηφηεηαο. Η ηηκή ηνπ κέηξνπ 

απηνχ ζα πξέπεη λα είλαη κεγάιε φηαλ ε επηιεγκέλε πεξηνρή θαη ε πεξηνρή αλαθνξάο 

ζπκπίπηνπλ ζηηο ηηκέο ηεο θσηεηλφηεηαο, θαη ρακειή φηαλ νη δχν πεξηνρέο δηαθέξνπλ 

ζεκαληηθά. Γηα δηδηάζηαηεο εηθφλεο, έλα κέηξν κε απηήλ ηελ ηδηφηεηα κπνξεί λα νξηζηεί σο: 

 

φπνπ I(r,c,t) είλαη ε θσηεηλφηεηα ηεο εηθφλαο ζηε ζέζε (r,c) θαηά ηε ρξνληθή ζηηγκή t, w ε 

πεξηνρή αλαθνξάο θαη ε άζξνηζε γίλεηαη κέζα ζηελ πεξηνρή w [41]. Έλα άιιν κέηξν 

νκνηφηεηαο είλαη ν θαλνληθνπνηεκέλνο ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο πνπ έρεη νξηζηεί [42] σο 

εμήο: 

 

φπνπ  θαη  είλαη ν κέζνο φξνο ησλ w, I αληίζηνηρα. Έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί θαη άιια κέηξα 

ζπζρέηηζεο [43], [44], [45] αιιά νη παξαπάλσ νξηζκνί έρνπλ ην πιενλέθηεκα φηη 

ζπλππνινγίδνπλ ηνπηθέο κεηαβνιέο ζηε κέζε ηηκή θαη ηελ ηππηθή απφθιηζε ησλ 

θσηεηλνηήησλ. Δπηπιένλ ζηελ ηδαληθή πεξίπησζε φπνπ δχν πεξηνρέο είλαη παλνκνηφηππεο, ν 

ζπληειεζηήο νκνηφηεηαο είλαη 1.0.  
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Έζησ f
(0) 

(r,c)… f
(N-1) 

(r,c) κηα αθνινπζία Ν εηθφλσλ, φπνπ (r,c) είλαη νη ζπληεηαγκέλεο ελφο 

εηθνλνζηνηρείνπ ηεο εηθφλαο. χκθσλα κε ηνλ θιαζζηθφ αιγφξηζκν ηαχηηζεο πεξηνρψλ 

φπσο απηφο πινπνηείηαη ζηελ παξνχζα εξγαζία, ε πεξηνρή αλαθνξάο πξνζδηνξίδεηαη ζηελ 

αξρή ηνπ αιγνξίζκνπ θαη παξακέλεη ζηαζεξή ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο κειέηεο ηεο θίλεζεο. 

Μάιηζηα, αλ ε πεξηνρή αλαθνξάο επηιέγεηαη ζηελ πξψηε εηθφλα θαη νη ζπληεηαγκέλεο ηνπ 

θέληξνπ ηεο είλαη re
(0)

, ce
(0)

 , ε πεξηνρή απηή κπνξεί λα νξηζηεί σο: 

  φπνπ θαη θάζε ππνςήθηα 

βέιηηζηε πεξηνρή ζηελ πξψηε εηθφλα νξίδεηαη σο 

 Η αξρηθή εθηίκεζε ησλ ζπληεηαγκέλσλ ηνπ 

θέληξνπ ηεο βέιηηζηεο πεξηνρήο ζε θάζε εηθφλα γίλεηαη κε ηελ ππφζεζε φηη δελ ππάξρεη 

κεηαηφπηζε κεηαμχ δηαδνρηθψλ εηθφλσλ. Έηζη, νη ζπληεηαγκέλεο απηέο αξρηθά 

ππνινγίδνληαη σο:   κε  θαη  Η ηειηθή 

εθηίκεζε ησλ ζπληεηαγκέλσλ ηνπ θέληξνπ ηεο βέιηηζηεο πεξηνρήο γίλεηαη κεγηζηνπνηψληαο 

ηνλ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο. Η αλαδήηεζε γίλεηαη ππνινγίδνληαο ην ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο 

αλάκεζα ζηελ πεξηνρή αλαθνξάο, φπσο απηή έρεη νξηζηεί ζηελ εηθφλα αλαθνξάο, θαη ζε 

θάζε ππνςήθηα πεξηνρή ηεο ηξέρνπζαο εηθφλαο. Ωο ππνςήθηα ζεσξνχκε θάζε πεξηνρή πνπ 

έρεη θέληξν εληφο ηεο πεξηνρήο αλαδήηεζεο γχξσ απφ ηηο αξρηθά εθηηκεκέλεο 

ζπληεηαγκέλεο   

΄Δηζη ε εθηέιεζε ηνπ αιγνξίζκνπ γίλεηαη κε ηα παξαθάησ βήκαηα: 

 Πξνζδηνξηζκφο ηεο πεξηνρήο αλαθνξάο. Αλ απηή βξίζθεηαη ζηελ πξψηε εηθφλα, ηφηε 

πξφθεηηαη γηα ην . 

Γηα θάζε επφκελε εηθφλα k: 

 Πξφβιεςε ηεο ζέζεο ηνπ θέληξνπ ηεο βέιηηζηεο πεξηνρήο ( . 

 Γηα θάζε θέληξν ( ) εληφο ηεο πεξηνρήο αλαδήηεζεο γχξσ απφ ην 

( : 

Δχξεζε ηνπ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο ηεο αληίζηνηρεο πεξηνρήο 

 

κε ηελ πεξηνρή αλαθνξάο απφ ηνλ ηχπν: 
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φπνπ  θαη  ε κέζε ηηκή ησλ 

θσηεηλνηήησλ ηεο πεξηνρήο αλαθνξάο θαη ηεο ππνςήθηαο βέιηηζηεο πεξηνρήο, 

αληίζηνηρα. 

 Δπηινγή ηεο πεξηνρήο κε ην κέγηζην ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο, σο βέιηηζηε 

πεξηνρή. 

 Απνζήθεπζε ησλ ζπληεηαγκέλσλ ηνπ θέληξνπ ηεο βέιηηζηεο πεξηνρήο σο 

( ) 

 

Δηθόλα 2.1: ρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε αιγνξίζκνπ ηαχηηζεο πεξηνρψλ. 

 

Η δηαδηθαζία νινθιεξψλεηαη αθνχ έρεη ζαξσζεί φιε ε αθνινπζία εηθφλσλ. Σν απνηέιεζκα 

ζπλίζηαηαη ζηηο ζπληεηαγκέλεο ησλ βέιηηζησλ πεξηνρψλ πνπ έρνπλ βξεζεί ζε θάζε εηθφλα. 

Η δηαδηθαζία κπνξεί λα επαλαιεθζεί γηα δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ηεο εηθφλαο. 

2.1.1 Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ απόδνζε ηεο κεζόδνπ 

Η απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο κεζφδνπ κπνξεί λα επεξεάδεηαη απφ παξάγνληεο φπσο ε 

ζέζε θαη ην κέγεζνο ηεο πεξηνρήο αλαθνξάο, θαζψο θαη ην κέγεζνο ηεο πεξηνρήο 

αλαδήηεζεο. Ξεθηλψληαο απφ ην κέγεζνο ηεο πεξηνρήο αλαθνξάο, ην ζθάικα ζηελ 

αλίρλεπζε ηεο θίλεζεο είλαη κηθξφηεξν θαζψο ε πεξηνρή κεγαιψλεη. Η παξαηήξεζε απηή 

απνδίδεηαη ζην γεγνλφο φηη ηφηε απμάλεηαη ν βαζκφο κνλαδηθφηεηαο ηεο πεξηνρήο αλαθνξάο 

θαη είλαη πην εχθνιν λα εληνπηζηεί [46]. Ωζηφζν κηα ππεξβνιηθά κεγάιε ηηκή ζην κέγεζνο 

ηεο πεξηνρήο αλαθνξάο ζα δπζθνιέςεη ηελ εχξεζή ηεο ζηελ πεξηνρή αλαδήηεζεο θαη 

ζπλεπψο ζα πεξηνξίζεη ηελ απφδνζε ηεο κεζφδνπ. πλερίδνληαο, ε ηνπνζέηεζε ηεο 

πεξηνρήο αλαθνξάο ζε ζεκείν ηεο εηθφλαο κε φζν ην δπλαηφ κεγαιχηεξε αλνκνηνγέλεηα, 

πεξηνξίδεη ην ζθάικα ηεο κεζφδνπ. Οινθιεξψλνληαο κε ηνλ παξάγνληα ηεο πεξηνρήο 

αλαδήηεζεο, φηαλ ην κέγεζφο ηεο κεγαιψλεη απμάλεηαη ε πηζαλφηεηα εληνπηζκνχ ηεο 
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πεξηνρήο αλαθνξάο. Ωζηφζν ππάξρεη θαη πάιη έλα θαηψθιη, πέξα απφ ην νπνίν πεξαηηέξσ 

αχμεζε ηνπ κεγέζνπο ηεο πεξηνρήο αλαδήηεζεο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε επηινγή κηαο 

πεξηνρήο ηεο εηθφλαο, εμαηξεηηθά φκνηαο κε ηελ πεξηνρή αλαθνξάο, πνπ δελ είλαη φκσο 

ζσζηή. Να ζεκεησζεί φηη ζηελ πεξίπησζε κεγάιεο πεξηνρήο αλαθνξάο ή κεγάιεο πεξηνρήο 

αλαδήηεζεο, ππάξρεη κεγάιν ππνινγηζηηθφ θφζηνο δηφηη απμάλνληαη νη απαηηήζεηο ηφζν ζε 

κλήκε φζν θαη ζε ρξφλν εθηέιεζεο. Δπνκέλσο βέιηηζηα απνηειέζκαηα αλακέλνληαη γηα 

κεγάιε πεξηνρή αλαθνξάο, ρσξίο απηφ λα ζπλεπάγεηαη ππεξβνιηθφ ππνινγηζηηθφ θφζηνο, 

θαη κέγεζνο ηεο πεξηνρήο αλαδήηεζεο ηέηνην ψζηε λα πεξηιακβάλεη ην αλακελφκελν εχξνο 

θίλεζεο. ηελ πεξίπησζε πνπ ην εχξνο ηεο θίλεζεο δελ είλαη γλσζηφ, πξέπεη λα επηιεγεί 

κηα ηηκή γηα ην κέγεζνο ηεο πεξηνρήο αλαδήηεζεο ψζηε λα επηηεπρζεί κηα ηζνξξνπία 

αλάκεζα ζηελ απφδνζε θαη ηηο ππνινγηζηηθέο απαηηήζεηο. 

Σα παξαπάλσ έρνπλ εθαξκνζηεί θαη επηβεβαησζεί ζε παιαηφηεξεο εξγαζίεο. ε κειέηε 

πνπ ρξεζηκνπνίεζε ηε κέζνδν ηαχηηζεο πεξηνρψλ γηα λα αληρλεχζεη ηελ θίλεζε ησλ άθξσλ 

ζε λενγέλλεηα απφ εηθφλεο θαηαγεγξακκέλεο κε βηληενθάκεξα [47], γηα πεξηνρή αλαθνξάο 

δεδνκέλνπ κεγέζνπο, κεηαβιήζεθε ην κέγεζνο ηεο πεξηνρήο αλαδήηεζεο απφ κέρξη 

εηθνλνζηνηρεία θαη παξαηεξήζεθε φηη ην κέζν ηεηξαγσληθφ ζθάικα κεηψζεθε 

θαζψο ην κέγεζνο ηεο πεξηνρήο αλαδήηεζεο απμήζεθε. Αληίζηνηρα, γηα δεδνκέλν κέγεζνο 

ηεο πεξηνρήο αλαδήηεζεο, κε πεηξακαηηζκνχο ζην κέγεζνο ηεο πεξηνρήο αλαθνξάο 

(  εηθνλνζηνηρεία) ην κέζν ηεηξαγσληθφ ζθάικα κεηψζεθε 

φηαλ ε πεξηνρή αλαθνξάο κεγάισζε ζε κέγεζνο. Σα θαιχηεξα απνηειέζκαηα 

παξαηεξήζεθαλ γηα κέγεζνο ηεο πεξηνρήο αλαθνξάο ίζν κε  εηθνλνζηνηρεία θαη 

πεξηνρή αλαδήηεζεο κεγέζνπο  εηθνλνζηνηρείσλ.  

Αληίζηνηρα ζπκπεξάζκαηα πεξηγξάθνληαη θαη ζηε κειέηε ησλ Golemati et al [23], νη 

νπνίνη κειέηεζαλ ηελ θίλεζε ηνπ ηνηρψκαηνο ηεο θαξσηίδαο απφ 7 αθνινπζίεο εηθφλσλ 

ππεξήρσλ, επηιέγνληαο σο αλαθνξά πεξηνρέο ηνπ ηνηρψκαηνο θαη ηνπ ηζηνχ. Σν κέγεζνο 

ησλ πεξηνρψλ αλαθνξάο θπκάλζεθε ζηηο ηηκέο 

 (ν πξψηνο αξηζκφο 

αληηζηνηρεί ζην πιάηνο θαη ν δεχηεξνο ζην χςνο ηεο πεξηνρήο) κε βέιηηζηα απνηειέζκαηα 

γηα  γηα ην ηνίρσκα θαη  γηα ηνλ ηζηφ. Αθφκε, ν εληνπηζκφο 

ηεο θίλεζεο ζην ηνίρσκα ήηαλ επθνιφηεξνο ζε ζρέζε κε ηνλ ηζηφ, εμαηηίαο ηεο 

πεξηνξηζκέλεο αλνκνηνγέλεηαο ηνπ ηζηνχ. 

Σέινο, αλάινγεο παξαηεξήζεηο δφζεθαλ θαη ζηε κειέηε ησλ Sussman & Wright [48] νη 

νπνίνη κειέηεζαλ ηελ θίλεζε ηεο ζηεθαληαίαο αξηεξίαο απφ εηθφλεο καγλεηηθήο 

ηνκνγξαθίαο. Μάιηζηα παξήγαγαλ εηθφλεο ηνπ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο γηα δηάθνξα κεγέζε 
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ηεο πεξηνρήο αλαθνξάο θαη επηβεβαηψζεθε φηη φζν κηθξφηεξε είλαη ε πεξηνρή αλαθνξάο 

ηφζν πην ζνξπβψδεηο είλαη νη εηθφλεο απηέο, δειαδή ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε πηζαλφηεηα 

επηινγήο εζθαικέλεο πεξηνρήο. 

 

2.2 Μεζνδνινγίεο αλαλέσζεο ηεο πεξηνρήο αλαθνξάο 
 

Η πεξηνρή αλαθνξάο κε ηελ νπνία γίλεηαη ε ζχγθξηζε ζε θάζε εηθφλα ηεο αθνινπζίαο, 

κπνξεί λα αλαλεψλεηαη ψζηε λα ζπλππνινγίδνληαη πηζαλέο αιιαγέο ζηε κνξθή ηεο εηθφλαο-

ζηφρνπ. Μηα ηέηνηα επέθηαζε ηνπ θιαζζηθνχ αιγνξίζκνπ, αλαθέξεηαη ζαλ πξνζαξκνζηηθή 

ηαχηηζε πεξηνρψλ (adaptive block matching) [49]. Τπνςήθηεο ζηξαηεγηθέο αλαλέσζεο ηεο 

πεξηνρήο αλαθνξάο είλαη νη αθφινπζεο: 

 Αλαλέσζε κε ρξήζε κηαο εηθόλαο (Single-frame update strategy): Η ζηξαηεγηθή 

απηή είλαη ε πην απιή πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ πξνζαξκνζηηθή ηαχηηζε 

πεξηνρψλ. χκθσλα κε απηήλ, ε πεξηνρή αλαθνξάο αληηθαζίζηαηαη θάζε Ν εηθφλεο 

απφ ηελ πεξηνρή πνπ εληνπίδεηαη σο βέιηηζηε εθείλε ηε ζηηγκή. Αλ Ν=1, ε πεξηνρή 

αλαθνξάο αλαλεψλεηαη κεηά απφ θάζε εηθφλα, νπφηε θάζε εηθφλα ζπγθξίλεηαη κε 

ηελ πξνεγνχκελή ηεο. Αλ Ν=∞, ε πεξηνρή αλαθνξάο δελ αλαλεψλεηαη πνηέ 

(θιαζζηθή ηαχηηζε πεξηνρψλ). Αλ ε αλαλέσζε γίλεηαη πνιχ ζπρλά, ν ζηφρνο κπνξεί 

λα ραζεί ιφγσ κεγάιεο ζπζζψξεπζεο ζθαικάησλ θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο. Αλ 

πάιη αλαλεψλεηαη πνιχ ζπάληα, ν ζηφρνο κπνξεί θαη πάιη λα ραζεί δηφηη κπνξεί λα 

αιιάδεη κνξθή ζε ηέηνην βαζκφ πνπ λα κε κπνξεί λα βξεζεί ηθαλνπνηεηηθφ 

«ηαίξηαζκα».  

 Αλαλέσζε κε ρξήζε πνιιαπιώλ εηθόλσλ (Multiframe update strategy): ηελ 

πεξίπησζε απηήο ηεο ζηξαηεγηθήο αλαδεηείηαη ην θαιχηεξν «ηαίξηαζκα» ζηελ 

ηξέρνπζα εηθφλα (έζησ ε n-νζηή) κε βάζε Ν πεξηνρέο αλαθνξάο, κε Ν>1. Οη 

πεξηνρέο αλαθνξάο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη νη βέιηηζηεο πεξηνρέο πνπ βξέζεθαλ 

ζηηο Ν πξνεγνχκελεο εηθφλεο. Αλ Bn είλαη θάπνηα πεξηνρή ζηελ ηξέρνπζα εηθφλα θαη 

Mk ε βέιηηζηε πεξηνρή ζηελ k-νζηή εηθφλα (k<N), ηφηε ε βέιηηζηε πεξηνρή ζηελ 

ηξέρνπζα εηθφλα πξνζδηνξίδεηαη ζχκθσλα κε ην επφκελν θξηηήξην νκνηφηεηαο: 

 

φπνπ ε  κεηξά ηελ νκνηφηεηα κεηαμχ ησλ Bn θαη Mn-k θαη ηα {weightk} 

είλαη πξαγκαηηθά βάξε. ηε ζέζε ηεο g ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί 
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νπνηνδήπνηε απφ ηα θξηηήξηα νκνηφηεηαο πνπ έρνπλ νξηζηεί παξαπάλσ. Σα βάξε 

πξνζδηνξίδνληαη έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδνπλ φηη ε αλαδήηεζε επεξεάδεηαη 

πεξηζζφηεξν απφ ηηο βέιηηζηεο πεξηνρέο πνπ βξέζεθαλ ζηηο πην πξφζθαηεο εηθφλεο. 

Έλα ηέηνην ζχλνιν βαξψλ ζα κπνξνχζε λα πξνθχςεη ζέηνληαο  κε 

 θαη ι ηέηνην ψζηε . 

 Αλαλέσζε κε ρξήζε θίιηξνπ πεπεξαζκέλεο θξνπζηηθήο απόθξηζεο (FIR 

filtering update strategy): ηε κέζνδν απηή αλαδεηείηαη ε βέιηηζηε πεξηνρή ζε 

ζρέζε κε κηα πεξηνρή αλαθνξάο ε νπνία πξνζδηνξίδεηαη σο έλαο γξακκηθφο 

ζπλδπαζκφο απφ ηηο βέιηηζηεο πεξηνρέο πνπ βξέζεθαλ ζηηο Ν πξνεγνχκελεο εηθφλεο. 

χκθσλα κε απηή ηε ινγηθή, ε πεξηνρή αλαθνξάο γηα ηε n-νζηή εηθφλα 

θαηαζθεπάδεηαη σο: 

 

φπνπ Mk είλαη ε βέιηηζηε πεξηνρή ζηελ k-νζηή εηθφλα θαη {αk} πξαγκαηηθνί 

ζπληειεζηέο. Αλ αΝ=1 θαη αk=0, , ηφηε ε ζηξαηεγηθή απηή ηαπηίδεηαη κε ηε 

ζηξαηεγηθή αλαλέσζεο κε ρξήζε κηαο εηθφλαο. Γεληθά, νη ζπληειεζηέο {αk} 

κπνξνχλ λα επηιερζνχλ ζσζηά ψζηε λα απνηεινχλ θζίλνπζεο ζπλαξηήζεηο ηνπ k. 

Με ηελ επηινγή απηή, εμαζθαιίδνπκε φηη ε πεξηνρή αλαθνξάο κνηάδεη πεξηζζφηεξν 

κε ηηο βέιηηζηεο πεξηνρέο ησλ πην πξνζθάησλ εηθφλσλ. Η ζηξαηεγηθή απηή έρεη ην 

πιενλέθηεκα φηη πξνζαξκφδεηαη ζηελ αιιαγή ηεο κνξθήο ηνπ ζηφρνπ κε 

απνηέιεζκα λα κπνξεί λα εληνπίδεη ραξαθηεξηζηηθέο ηδηφηεηεο ζε δεδνκέλε 

αθνινπζία εηθφλσλ. Δπηπιένλ, ε ρξήζε βαξψλ ηείλεη λα κεηψλεη ηελ επίδξαζε ηνπ 

ζνξχβνπ πνπ κπνξεί λα ππάξρεη ζηηο βέιηηζηεο πεξηνρέο, γεγνλφο πνπ θάλεη απηή ηε 

κέζνδν αλζεθηηθή ζην ζφξπβν. 

 Αλαλέσζε κε ρξήζε θίιηξνπ Kalman (Kalman filtering update strategy): ηελ 

πεξίπησζε ηεο πξνζαξκνζηηθήο ηαχηηζεο πεξηνρψλ ε ζεσξία ηνπ θίιηξνπ Kalman, 

ε νπνία αλαιχεηαη ζηελ επφκελε παξάγξαθν, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηεο πεξηνρήο αλαθνξάο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε θάζε βήκα k ηνπ 

αιγνξίζκνπ. Γηα λα γίλεη απηφ νξίδεηαη σο θαηάζηαζε ε πεξηνρή αλαθνξάο γηα ηελ 

εηθφλα k ηεο αθνινπζίαο ζχκθσλα κε ην κνληέιν  . Θεσξνχκε 

δειαδή φηη ε πεξηνρή αλαθνξάο γηα ηελ εηθφλα k είλαη ίζε κε ηελ πεξηνρή αλαθνξάο 

γηα ηελ εηθφλα k-1 ζπλ θάπνην ζθάικα. Ωο κέηξεζε ζην βήκα k ζεσξείηαη ε 

βέιηηζηε πεξηνρή ζηελ πξνεγνχκελε εηθφλα Μk-1.. Η βέιηηζηε πεξηνρή ζπλδέεηαη κε 
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ηελ θαηάζηαζε ζχκθσλα κε ην κνληέιν  δειαδή είλαη ίζε κε ηελ 

πεξηνρή αλαθνξάο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα βξεζεί ζπλ θάπνην ζθάικα. Με ηηο 

παξαδνρέο απηέο νη ζρέζεηο ηνπ θίιηξνπ Kalman παίξλνπλ ηε κνξθή: 

 

 

 

 

 

 

ηνπο παξαπάλσ ππνινγηζκνχο, Q θαη Ck είλαη, αληίζηνηρα, νη πίλαθεο ζπζρέηηζεο 

ησλ ζθαικάησλ ηνπ κνληέινπ θαη ηεο κέηξεζεο. 

 

2.3 Βαζηθέο έλλνηεο θίιηξνπ Kalman 
 

Σν θίιηξν Kalman επηιχεη γεληθά ην πξφβιεκα ηνπ ππνινγηζκνχ ηεο θαηάζηαζεο  

ελφο ζπζηήκαηνο ειέγρνπ δηαθξηηνχ ρξφλνπ πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε γξακκηθή 

ζηνραζηηθή εμίζσζε δηαθνξψλ  θαη ηε κέηξεζε  πνπ 

πξνθχπηεη σο . Ο  πίλαθαο Α ζπζρεηίδεη ηελ θαηάζηαζε ζην 

πξνεγνχκελν βήκα k-1 κε ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε k, ελψ ν   πίλαθαο Β ζπζρεηίδεη 

ηελ είζνδν ειέγρνπ  κε ηελ θαηάζηαζε x. O  πίλαθαο Η ζπζρεηίδεη ηελ 

θαηάζηαζε x κε ηε κέηξεζε  ζην βήκα k. Οη ηπραίεο κεηαβιεηέο  

 αληηπξνζσπεχνπλ ην ζφξπβν ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηεο κέηξεζεο, αληίζηνηρα, θαη 

είλαη αλεμάξηεηεο κε θαηαλνκή γθανπζηαλνχ ιεπθνχ ζνξχβνπ [50], [51].  

Σν θίιηξν Kalman είλαη έλαο αλαδξνκηθφο εθηηκεηήο. Απηφ ζεκαίλεη φηη γηα λα 

ππνινγηζηεί ε ηξέρνπζα θαηάζηαζε ζην βήκα k, ε νπνία θαη ζα ζπκβνιίδεηαη , ρξεηάδεηαη 

λα γλσξίδνπκε ηελ ππνινγηζζείζα θαηάζηαζε ζην πξνεγνχκελν βήκα  θαη ηε κέηξεζε 

γηα ηελ παξνχζα θαηάζηαζε. Ο ππνινγηζκφο ιεηηνπξγεί ζε δχν θάζεηο: ηελ πξφβιεςε θαη 

ηελ αλαλέσζε.  

ηε θάζε ηεο πξφβιεςεο γίλεηαη κηα πξψηε εθηίκεζε (a priori) ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο 

κε βάζε ην πξνεγνχκελν ρξνληθά βήκα: 

 

κε αθξίβεηα εθηίκεζεο   
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ηε θάζε ηεο αλαλέσζεο ππνινγίδνληαη νη αθφινπζνη πίλαθεο 

 

 

θαη ζηε ζπλέρεηα ε ηξέρνπζα κέηξεζε ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα βειηησζεί ε πξφβιεςε θαη λα 

ππνινγηζηεί ε (κάιινλ αθξηβέζηεξε) ηξέρνπζα θαηάζηαζε (a posteriori): 

 

κε αθξίβεηα ππνινγηζκνχ  . Η a posteriori εθηίκεζε πξνθχπηεη δειαδή 

σο γξακκηθφο ζπλδπαζκφο ηεο a priori εθηίκεζεο θαη ηεο δηαθνξάο (πνιιαπιαζηαζκέλεο κε 

θαηάιιειν βάξνο) κεηαμχ ηεο κέηξεζεο θαη ηεο πξφβιεςεο ηεο κέηξεζεο. Σν βάξνο απηφ 

αληηπξνζσπεχεηαη απφ ην κέρδος Kalman. Όηαλ ν ζφξπβνο ησλ κεηξήζεσλ ηείλεη ζην 

κεδέλ ην βάξνο απηφ δίλεη πξνηεξαηφηεηα ζηελ αλαλέσζε ηεο a priori εθηίκεζεο, ελψ φηαλ 

ν ζφξπβνο ηνπ κνληέινπ ηείλεη ζην κεδέλ δίλεηαη κεγαιχηεξε εκπηζηνζχλε ζηελ πξφβιεςε 

ηεο κέηξεζεο. Η βέιηηζηε ηηκή ηνπ βάξνπο είλαη απηή πνπ ειαρηζηνπνηεί ην ζθάικα ηεο a 

posteriori εθηίκεζεο. 

Όηαλ ην κνληέιν είλαη αθξηβέο θαη νη ηηκέο γηα ηα  θαη  αληηπξνζσπεχνπλ κε 

αθξίβεηα ηελ αξρηθή θαηαλνκή ησλ θαηαζηάζεσλ, ηφηε 

 

φπνπ ν ζπκβνιηζκφο  ζεκαίλεη κέζε ηηκή. Δπίζεο, ηφηε νη πίλαθεο ζπζρέηηζεο 

αληηπξνζσπεχνπλ κε αθξίβεηα ηηο ζπζρεηίζεηο: 

 

 

 

Μπνξεί λα απνδεηρζεί [52] φηη φηαλ νη θαηαζηάζεηο ηνπ κνληέινπ νξίδνληαη κε ηνλ 

ηξφπν πνπ έρεη πεξηγξαθεί, ηφηε ε βέιηηζηε ηηκή γηα ην θέξδνο Kalman θαη ν πίλαθαο 

ζπζρέηηζεο ηνπ ζθάικαηνο ηνπ θίιηξνπ πξάγκαηη πξνθχπηνπλ απφ ηνπο ηχπνπο πνπ 

νξίζηεθαλ.  

Έλα κέηξν ηεο αθξίβεηαο ππνινγηζκνχ ηεο θαηάζηαζεο  νξίδεηαη σο  

 

 

 

 

Αθνχ ν πίλαθαο vk είλαη αζπζρέηηζηνο κε άιινπο φξνπο : 
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Σν θίιηξν Kalman ειαρηζηνπνηεί ην κέζν ηεηξαγσληθφ ζθάικα. Σν ζθάικα ηνπ θίιηξνπ 

είλαη ην . Άξα πξέπεη λα ειαρηζηνπνηεζεί ε κέζε ηηκή ηεο ηεηξαγσληθήο κνξθήο 

απηνχ ηνπ πίλαθα . Απηφ είλαη ηζνδχλακν κε ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ίρλνπο 

ηνπ πίλαθα Pk. Σν ίρλνο ειαρηζηνπνηείηαη φηαλ ε παξάγσγνο ηνπ πίλαθα είλαη κεδέλ, 

δειαδή:  

 

Η ιχζε απηήο ηεο εμίζσζεο είλαη :  

 

 

 

Άξα ν πίλαθαο Pk, , παίξλεη ηε κνξθή: 
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Κεθάιαην 3
ν
 : Υιηθό θαη Μέζνδνη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ε απηφ ην θεθάιαην πεξηγξάθνληαη νη ζπλζεηηθέο θαη νη πξαγκαηηθέο αθνινπζίεο 

εηθφλσλ ππεξήρσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη εθαξκνγή, αληίζηνηρα, 

ησλ κεζφδσλ αλάιπζεο θίλεζεο. Σα δχν απηά είδε απεηθνληζηηθψλ δεδνκέλσλ απνηεινχλ 

ην βαζηθφ πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηε δηπισκαηηθή εξγαζία. Δπίζεο, ζε απηφ ην 

θεθάιαην εμεγνχληαη αλαιπηηθά νη δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζήζεθαλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 

αιγνξίζκσλ πξνζαξκνζηηθήο ηαχηηζεο πεξηνρψλ πνπ πεξηγξάθεθαλ ζην πξνεγνχκελν 

θεθάιαην. 
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3.1  Πεξηγξαθή ζπλζεηηθώλ δεδνκέλσλ 
 

Οη ηέζζεξηο ζπλζεηηθέο αθνινπζίεο θαζψο θαη ε αθνινπζία πξαγκαηηθψλ εηθφλσλ 

θαηαζθεπάζηεθαλ ζηα πιαίζηα ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ηνπ θπξίνπ ηνΐηζε [53], κε 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν ε θάζε κία. Οη ηξεηο πξψηεο δεκηνπξγήζεθαλ κε κηα πξαγκαηηθή εηθφλα 

ππεξήρσλ β-ζάξσζεο ηεο θαξσηίδαο θαη δηαθνξεηηθά επίπεδα ζνξχβνπ, ελψ ε ηέηαξηε 

θαηαζθεπάζηεθε κε ην ινγηζκηθφ παθέην πξνζνκνίσζεο πεδίνπ ππεξήρσλ Field II. Ο 

πξψηνο ηχπνο ζπλζεηηθψλ δεδνκέλσλ επηηξέπεη ηε κειέηε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ 

αιγνξίζκσλ αλάιπζεο θίλεζεο ζε έλα πεξηβάιινλ ειεγρφκελνπ ζνξχβνπ, ελψ ν δεχηεξνο 

ηχπνο δεδνκέλσλ επηηξέπεη ηελ αμηνιφγεζε ησλ αιγνξίζκσλ ζε πεξηβάιινλ κε ξεαιηζηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ππεξήρσλ. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ε πξνζνκνίσζε ηεο θίλεζεο έγηλε κε 

ρξήζε ελφο καζεκαηηθνχ κνληέινπ πνπ πεξηγξάθεη ηε ρσξηθή θαη ηε ρξνληθή κεηαβνιή ηεο 

νξηδφληηαο θαη θαηαθφξπθεο ζέζεο ζχκθσλα κε ηε ζρέζε: 

 






















)t(k)(n

)t(z)(w

)t,(l

)t,(r
)t,(d

x

x

x

x
x  

φπνπ )t,(r x , )t,(l x  αληηζηνηρνχλ ζην ρσξνρξνληθφ φξν κεηαβνιήο ηεο ζέζεο γηα ηελ 

αθηηληθή θαη αμνληθή δηεχζπλζε [54]. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ρσξηθνχ φξνπ )(w x  γηα ηε 

κεηαηφπηζε ζηελ αθηηληθή δηεχζπλζε ρξεζηκνπνηήζεθε κηα εθζεηηθή ζπλάξηεζε: 

 iyy2b
2 ea)(w


x  

φπνπ α2 = 0.4 mm είλαη ην κέγηζην πιάηνο ηεο κεηαηφπηζεο γηα ηελ αθηηληθή δηεχζπλζε, b2 

= -0.1722 είλαη ε παξάκεηξνο πνπ θαζνξίδεη ηελ απφζβεζε ηνπ πιάηνπο ηεο κεηαηφπηζεο 

θαη yi είλαη ε αθηηληθή ζέζε ηνπ νξίνπ ηνπ αγγείνπ ζην άλσ ή ζην θάησ ηνίρσκα. Γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ηνπ ρσξηθνχ φξνπ )(xn ρξεζηκνπνηήζεθε κηα εθζεηηθή ζπλάξηεζε πνπ 

πεξηγξάθεη ηελ εμάξηεζε ηνπ πιάηνπο ηεο αμνληθήο κεηαηφπηζεο απφ ηελ αθηηληθή ζέζε:  

 iyy3b
3 ea)(n


x  

φπνπ α3 = 0.4 mm είλαη ην κέγηζην πιάηνο ηεο κεηαηφπηζεο γηα ηελ αμνληθή δηεχζπλζε θαη 

b3 = -1.075 είλαη ε παξάκεηξνο πνπ θαζνξίδεη ηελ απφζβεζε ηνπ πιάηνπο ηεο κεηαηφπηζεο. 

Οη ρξνληθνί φξνη z(t), k(t) νξίδνληαη ζηε ζπλέρεηα γηα θάζε θαηεγνξία ζπλζεηηθψλ 

αθνινπζηψλ. 

3.1.1 Αθνινπζίεο ζπλζεηηθώλ εηθόλωλ ππεξήρωλ κε ρξήζε πξαγκαηηθήο εηθόλαο 

θαη δηαθνξεηηθώλ επηπέδωλ ζνξύβνπ  
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Γηα ηε δεκηνπξγία ησλ εηθφλσλ απηήο ηεο θαηεγνξίαο ρξεζηκνπνηήζεθε κία πξαγκαηηθή 

δηακήθεο εηθφλα ππεξήρσλ β-ζάξσζεο, κεγέζνπο 539x397 εηθνλνζηνηρείσλ, απφ ην 

αξηεξηαθφ ηνίρσκα ηεο θαξσηίδαο ελφο πγηνχο άλδξα λεαξήο ειηθίαο. Η εηθφλα απηή 

παξακνξθψζεθε ζχκθσλα κε ην καζεκαηηθφ κνληέιν θίλεζεο πνπ νξίδεηαη ζηε ζπλέρεηα 

θαη πξνέθπςε κία αθνινπζία 29 εηθφλσλ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ θίλεζε ηνπ ηνηρψκαηνο εληφο 

ελφο θαξδηαθνχ θχθινπ. 

Η ρξνληθή κεηαβνιή ηεο κεηαηφπηζεο ηνπ ηνηρψκαηνο ηεο θαξσηίδαο θαηά ηελ αθηηληθή 

δηεχζπλζε, z(t), νξίζηεθε κε ηε βνήζεηα ηεο ζπλάξηεζεο παικνχ Π(ti,ti+1) σο εμήο:  

)tba)(t,t(
Tc

t
sin)t,t()t(z 21

2
10 




 


  

φπνπ T είλαη ε δηάξθεηα ηνπ θχθινπ θαη a, b, c, t1, t2 είλαη νη παξάκεηξνη ηνπ κνληέινπ.  

Η ζπλάξηεζε παικνχ νξίδεηαη σο: 

 )))tt(dtanh(1)))(tt(dtanh(1(
4

1
)t,t( 1ii1ii    

ηηο παξαπάλσ ζρέζεηο ε παξάκεηξνο α (εηθνλνζηνηρεία) θαζνξίδεη ην πιάηνο ηεο 

θπκαηνκνξθήο, b (εηθνλνζηνηρεία/sec) αληηζηνηρεί ζηελ θιίζε ηνπ δεχηεξνπ ηκήκαηνο ηεο 

θακπχιεο θαη εθθξάδεη ηελ ηαρχηεηα ηνπ ηνηρψκαηνο απφ ην ηέινο ηεο ζπζηνιήο έσο ην 

ηέινο ηεο δηαζηνιήο, c είλαη ε παξάκεηξνο πνπ θαζνξίδεη ηελ θιίζε ηνπ αξρηθνχ ηκήκαηνο 

ηεο θακπχιεο πνπ έρεη κηθξφηεξε θιίζε απφ ην θπξίσο ηκήκα, t1 (sec) είλαη ε δηάξθεηα ηνπ 

πξψηνπ παικνχ θαη αληηζηνηρεί ζηε δηάξθεηα ηεο ζπζηνιήο, t2 (sec) είλαη ε δηάξθεηα ηνπ 

δεχηεξνπ παικνχ θαη αληηζηνηρεί ζην δηαζηνιηθφ ηκήκα ηεο θακπχιεο θαη ην d (sec
-1

)
 

ειέγρεη ηελ θιίζε ηνπ πξψηνπ ηκήκαηνο ηεο θακπχιεο θαη αληηζηνηρεί ζηελ ηαρχηεηα ηνπ 

αξηεξηαθνχ ηνηρψκαηνο απφ ην ηέινο ηεο δηαζηνιήο έσο ην ηέινο ηεο ζπζηνιήο. Η ρξνληθή 

κεηαβνιή ηεο κεηαηφπηζεο ηνπ ηνηρψκαηνο ηεο θαξσηίδαο θαηά ηελ αμνληθή δηεχζπλζε, 

k(t), νξίζηεθε κε ηε βνήζεηα ηεο ζρέζεο: 

 ))(,(sin),()( 21

2

10 tbatt
Tc

t
tttk 







 

φπνπ νη ζπλαξηήζεηο παικνχ δίλνληαη απφ ηηο ζρέζεηο: 

 

)))tt(dtanh(1)))(kt(t(dtanh(1(f)t,t( 1i110    

)))tt(dtanh(1)))(tt(dtanh(1(
4

1
)t,t( 1221   

Η παξάκεηξνο f ειέγρεη ην πιάηνο ηνπ πξψηνπ παικνχ θαη ε παξάκεηξνο k (sec)  ειέγρεη 

ηελ απφζηαζε κεηαμχ ησλ δπν παικψλ. Η παξάκεηξνο a ζην κνληέιν ηεο αμνληθήο 

κεηαηφπηζεο ειέγρεη θπξίσο ην πιάηνο ηνπ δεχηεξνπ παικνχ θαη φρη ηεο θπκαηνκνξθήο 

ζπλνιηθά, φπσο ζπλέβαηλε ζηελ πεξίπησζε ηεο αθηηληθήο κεηαηφπηζεο. Γηα ηηο ππφινηπεο 

παξακέηξνπο ηζρχεη φ,ηη έρεη αλαθεξζεί ζηελ πεξίπησζε ηνπ κνληέινπ αθηηληθήο 
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κεηαηφπηζεο. ηηο Δηθφλεο 3.1-3.2 παξνπζηάδνληαη παξαδείγκαηα θακππιψλ ηνπ 

καζεκαηηθνχ κνληέινπ γηα  ηελ εμέιημε ηεο θίλεζεο ζηελ αθηηληθή θαη αμνληθή δηεχζπλζε 

αληίζηνηρα. 

 

Δηθόλα 3.1: Παξάδεηγκα θπκαηνκνξθήο ηνπ καζεκαηηθνχ κνληέινπ γηα ηελ αθηηληθή θίλεζε ζηελ 

πεξίπησζε ηεο θαηαζθεπήο ζπλζεηηθψλ εηθφλσλ κε ρξήζε πξαγκαηηθήο εηθφλαο θαη δηαθνξεηηθψλ 

επηπέδσλ ζνξχβνπ. 

 

Δηθόλα 3.2: Παξάδεηγκα θπκαηνκνξθήο ηνπ καζεκαηηθνχ κνληέινπ γηα ηελ αμνληθή θίλεζε ζηελ 

πεξίπησζε ηεο θαηαζθεπήο ζπλζεηηθψλ εηθφλσλ κε ρξήζε πξαγκαηηθήο εηθφλαο θαη δηαθνξεηηθψλ 

επηπέδσλ ζνξχβνπ. 
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Αθνινχζσο πξνζηέζεθε ζηελ αθνινπζία ιεπθφο γθανπζηαλφο ζφξπβνο κε δηαθνξεηηθφ 

ζεκαηνζνξπβηθφ ιφγν θάζε θνξά. Σειηθά, θαηαζθεπάζηεθαλ 3 αθνινπζίεο εηθφλσλ κε 

επίπεδα ζνξχβνπ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε ζεκαηνζνξπβηθνχο ιφγνπο 0 dB (Synthetic), 15 dB 

(Synthetic15) θαη 25 dB (Synthetic25). ηε ζπλέρεηα, παξαηίζεληαη ζηελ Δηθφλα 3.3 

αληηπξνζσπεπηηθά δείγκαηα εηθφλσλ απφ ηηο 3 αθνινπζίεο, ηα νπνία αληηζηνηρνχλ ζηηο 

θάζεηο δηαζηνιήο θαη ζπζηνιήο. 

  

(α) (δ) 

Δηθόλεο ζπλζεηηθήο αθνινπζίαο ρσξίο ζόξπβν 

  

(β) (ε) 

Δηθόλεο ζπλζεηηθήο αθνινπζίαο κε ζεκαηνζνξπβηθό ιόγν 25 dB 
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(γ) (ζη) 

Δηθόλεο ζπλζεηηθήο αθνινπζίαο κε ζεκαηνζνξπβηθό ιόγν 15 dB 

Δηθόλα 3.3: Παξαδείγκαηα εηθφλσλ ζπλζεηηθψλ αθνινπζηψλ πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ κε 

παξακφξθσζε κίαο πξαγκαηηθήο δηακήθνπο εηθφλαο ππεξήρσλ ηεο θαξσηίδαο λεαξνχ πγηνχο 

αηφκνπ. Οη εηθφλεο (α)-(γ) αληηζηνηρνχλ ζε θάζε δηαζηνιήο θαη νη εηθφλεο (δ)-(ζη) ζε θάζε 

ζπζηνιήο. 

 

Η θίλεζε ζχκθσλα κε ην καζεκαηηθφ κνληέιν παξνπζηάδεηαη παξαθάησ γηα ηέζζεξα 

ζεκεία, δχν ζεκεία ζην πάλσ ηνίρσκα θαη δχν ζεκεία ζην θάησ ηνίρσκα, εθ ησλ νπνίσλ ζε 

θάζε πεξίπησζε ην έλα βξίζθεηαη ζην φξην ηνπ ηνηρψκαηνο κε ηνλ απιφ θαη ην άιιν ζην 

φξην ηνπ ηνηρψκαηνο κε ηνλ ηζηφ (Δηθφλα 3.4). 
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Δηθόλα 3.4: (πάλσ) εκεία ηνπ ηνηρψκαηνο ησλ νπνίσλ ε θίλεζε παξνπζηάδεηαη ζην θάησ κέξνο 

ηεο εηθφλαο. (θάησ) Η θίλεζε ηεζζάξσλ ζεκείσλ ζηελ αθηηληθή θαη αμνληθή δηεχζπλζε ζχκθσλα κε 

ην καζεκαηηθφ κνληέιν γηα ηε ζπλζεηηθή αθνινπζία εηθφλσλ πνπ θαηαζθεπάζηεθε κε ρξήζε 

πξαγκαηηθήο εηθφλαο θαη δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ ζνξχβνπ. 
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3.1.2 Αθνινπζίεο ζπλζεηηθώλ εηθόλωλ κε ρξήζε πξαγκαηηθήο εηθόλαο θαη 

ινγηζκηθνύ παθέηνπ FIELD II 

Η ζπλζεηηθή αθνινπζία ηεο θαηεγνξίαο απηήο δεκηνπξγήζεθε κε ην ινγηζκηθφ παθέην 

πξνζνκνίσζεο ππεξήρσλ Field II θαη σο βάζε ρξεζηκνπνηήζεθε έλαο ράξηεο ζθεδαζηψλ 

[53]. Γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ αλαηνκηθνχ νκνηψκαηνο ηεο θαξσηίδαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

100,000 ζθεδαζηέο. Υξεζηκνπνηήζεθε έλα θαηψθιη γηα ηελ ηηκή ηεο έληαζεο ζθέδαζεο ίζν 

κε 180 γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ηζρπξψλ ζθεδαζηψλ, νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

πξνζνκνίσζε ηζρπξψλ αλαθιαζηηθψλ επηθαλεηψλ (έμσ ρηηψλαο ζηελ πεξίπησζε ηεο 

θαξσηίδαο). Οη ηζρπξνί ζθεδαζηέο δεκηνπξγήζεθαλ επηπιένλ ησλ 100,000 ζθεδαζηψλ ηνπ 

αλαηνκηθνχ νκνηψκαηνο. 

Γηα ηε δεκηνπξγία ηεο αθνινπζίαο ησλ αλαηνκηθψλ νκνησκάησλ, νη ζθεδαζηέο ηνπ 

ράξηε ζθέδαζεο κεηαθηλήζεθαλ ζχκθσλα κε ην καζεκαηηθφ κνληέιν θίλεζεο ηνπ 

ηνηρψκαηνο ηεο θαξσηίδαο, ρξεζηκνπνηψληαο σο ρξνληθφ φξν γηα ηελ αμνληθή θίλεζε κηα 

απιή εκηηνλνεηδή ζπλάξηεζε )
T

t
sin()t(k    θαη γηα ηελ αθηηληθή θίλεζε ηε ζπλάξηεζε 

z(t) φπσο νξίζηεθε παξαπάλσ. Γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο ζπλζεηηθήο αθνινπζίαο ηεο 

θαξσηίδαο θαζνξίζζεθε έλαο ηππηθφο κεηαηξνπέαο γηα εμέηαζε αγγείσλ κε ηα εμήο 

ραξαθηεξηζηηθά: θεληξηθή ζπρλφηεηα 5 MHz, ζπζηνηρία 64 ζηνηρείσλ κεηαηξνπέα κε 

θαηαπίεζε πιεπξηθψλ ινβψλ ηφζν θαηά ηε ιήςε φζν θαη θαηά ηελ εθπνκπή κε ηε κέζνδν 

Hanning, απιή εζηίαζε γηα ηελ εθπνκπή θαη πνιιαπιή εζηίαζε γηα ηε ιήςε. Η ζπρλφηεηα 

δεηγκαηνιεςίαο ηεο ζάξσζεο ήηαλ 100 MHz. Υξεζηκνπνηήζεθαλ 128 γξακκέο ζάξσζεο 

γηα ηελ απεηθφληζε ηεο πεξηνρήο ηεο θνηλήο θαξσηίδαο θαη νη εηθφλεο πνπ 

θαηαζθεπάζηεθαλ είραλ κέγεζνο 300 x 250 εηθνλνζηνηρεία. Παξαδείγκαηα ησλ εηθφλσλ ηεο 

ζπλζεηηθήο αθνινπζίαο παξνπζηάδνληαη ζηελ Δηθφλα 3.5.  
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(α) (β) 

Δηθόλα 3.5: Παξαδείγκαηα εηθφλσλ ζπλζεηηθήο αθνινπζίαο πνπ θαηαζθεπάζηεθε κε ην ινγηζκηθφ 

παθέην Field II. Η εηθφλα (α) αληηζηνηρεί ζηε θάζε δηαζηνιήο θαη ε εηθφλα (β) ζηε θάζε ζπζηνιήο. 

 

Η θίλεζε ζχκθσλα κε ην καζεκαηηθφ κνληέιν παξνπζηάδεηαη ζηε ζπλέρεηα γηα ηέζζεξα 

ζεκεία, δχν ζεκεία ζην πάλσ ηνίρσκα θαη δχν ζεκεία ζην θάησ  ηνίρσκα, εθ ησλ νπνίσλ 

ζε θάζε πεξίπησζε έλα βξίζθεηαη ζην φξην ηνπ ηνηρψκαηνο κε ηνλ απιφ θαη έλα ζην φξην 

ηνπ ηνηρψκαηνο κε ηνλ ηζηφ (Δηθφλα 3.6). 
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Δηθόλα 3.6: (πάλσ) εκεία ηνπ ηνηρψκαηνο ησλ νπνίσλ ε θίλεζε παξνπζηάδεηαη ζην θάησ κέξνο 

ηεο εηθφλαο. (θάησ) Η θίλεζε ηεζζάξσλ ζεκείσλ ζηελ αθηηληθή θαη αμνληθή δηεχζπλζε ζχκθσλα κε 

ην καζεκαηηθφ κνληέιν γηα ηε ζπλζεηηθή αθνινπζία εηθφλσλ πνπ θαηαζθεπάζηεθε κε ρξήζε 

πξαγκαηηθήο εηθφλαο θαη ηνπ ινγηζκηθνχ παθέηνπ Field II. 

 

3.2 Πεξηγξαθή πξαγκαηηθώλ εηθόλσλ ππεξήρσλ β-ζάξσζεο ηεο 

θαξσηίδαο 
 

Οη αθνινπζίεο πξαγκαηηθψλ εηθφλσλ θαηαγξάθεθαλ ζην Irvine Laboratory ηνπ St. 

Mary’s Hospital ζην Λνλδίλν, κε έλα κεράλεκα ππεξήρσλ ATL (Advanced Technology 

Laboratory) Ultramark 4 Duplex (Philips Medical Systems, Bothell, WA, USA) θαη 

γξακκηθή θεθαιή πςειήο αλάιπζεο κε θεληξηθή ζπρλφηεηα 7.5 MHz. Οη αθνινπζίεο 
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θαηαγξάθεθαλ κε ζπρλφηεηα 25 Hz γηα δηάξθεηα πεξίπνπ 3 δεπηεξνιέπησλ (2-3 θαξδηαθνί 

θχθινη). Έρεη απνδεηρζεί [55] φηη ε δπλακηθή πεξηνρή θαη ε παξάκεηξνο persistence 

απνηεινχλ δχν ξπζκίζεηο απαξαίηεηεο γηα ηελ αμηφπηζηε θαηαγξαθή ησλ εηθφλσλ ππεξήρσλ 

β-ζάξσζεο. Η δπλακηθή πεξηνρή πνπ κεηξηέηαη ζε dB, είλαη ην πιήζνο ησλ απνρξψζεσλ 

ηνπ γθξη πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ εηθφλα. Μηθξή δπλακηθή πεξηνρή παξάγεη εηθφλεο κε 

κεγαιχηεξε αληίζεζε, ελψ κεγάιε δπλακηθή πεξηνρή αλαδεηθλχεη ηελ πθή. Σν persistence 

ηψξα, ζρεηίδεηαη κε ηνλ θαηά κέζν φξν ππνινγηζκφ ησλ ηηκψλ ησλ εηθνλνζηνηρείσλ ηεο 

εηθφλαο απφ δηαδνρηθέο θαηαγξαθέο. Σα απνηειέζκαηα ηεο ίδηαο κειέηεο έδεημαλ φηη γηα ηελ 

αλάιπζε ηεο θίλεζεο απαηηείηαη κεγάιε δπλακηθή πεξηνρή θαη ρακειή ηηκή ηεο παξακέηξνπ 

persistence, ψζηε λα επηηεπρζεί έληνλε αλνκνηνγέλεηα ζηελ ίδηα εηθφλα θαη θαιή ρξνληθή 

δηαθξηηηθή ηθαλφηεηα. Γηα ην ιφγν απηφ, επηιέρζεθαλ αλάινγεο ξπζκίζεηο ζηελ θαηαγξαθή 

ησλ εηθφλσλ. 

Γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ εηθφλσλ, νη εμεηαδφκελνη ηνπνζεηήζεθαλ ζε χπηηα ζέζε θαη κε 

ειαθξηά θιίζε ηνπ θεθαιηνχ πξνο ηα πίζσ. Γηα κεγαιχηεξε αθξίβεηα θαηαγξαθήο, ν 

ρεηξηζηήο θξαηνχζε ηελ θεθαιή ηνπ κεραλήκαηνο ππεξήρσλ κε ηα δπν ρέξηα θαη ν 

εμεηαδφκελνο θξαηνχζε ηελ αλαπλνή ηνπ φζν δηαξθνχζε ε δηαδηθαζία. 

ηε ζπλέρεηα, πξαγκαηνπνηήζεθε κεγέζπλζε ησλ εηθφλσλ ππεξήρσλ ζε αλάιπζε 15.8 

pixels/mm. Απηφο ν δείθηεο βαζκνλφκεζεο ήηαλ ίδηνο θαη γηα ηηο δπν δηεπζχλζεηο. Η 

πιεπξηθή απφζηαζε κεηαμχ ησλ γξακκψλ ήηαλ 0.28 mm. Οη εηθφλεο κεηαθέξζεθαλ ζε 

καγλεηηθφ δίζθν θαη έπεηηα θαηαγξάθεθαλ ζε Compact Disk (CD). Σειηθά, κεηαθέξζεθαλ 

ζε πξνζσπηθφ ππνινγηζηή φπνπ θαη πξαγκαηνπνηήζεθε ε επεμεξγαζία θαη ε αλάιπζε ησλ 

αθνινπζηψλ. 

Η απεηθφληζε ηεο θαξσηίδαο πξαγκαηνπνηήζεθε ζε δηακήθεηο ηνκέο ψζηε λα είλαη 

δπλαηή ε κέηξεζε ηφζν ηεο αθηηληθήο φζν θαη ηεο αμνληθήο κεηαηφπηζεο. Η θαηαθφξπθε 

απφζηαζε κεηαμχ ησλ ηνηρσκάησλ ζεσξήζεθε φηη αληηζηνηρεί ζηε δηάκεηξν ηνπ αγγείνπ θαη 

ε θίλεζε ζε ζρέζε κε ηελ θεθαιή ηνπ κεραλήκαηνο ζεσξήζεθε σο αθηηληθή θίλεζε. Ωο 

αμνληθή θίλεζε, ζεσξήζεθε ε θίλεζε θάζεηα ζηε δέζκε ππεξήρσλ. Παξαδείγκαηα ησλ 

εηθφλσλ ηεο πξαγκαηηθήο αθνινπζίαο παξνπζηάδνληαη ζηελ Δηθφλα 3.7. 
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(α) (β) 

 

Δηθόλα 3.7: Παξαδείγκαηα εηθφλσλ πξαγκαηηθήο αθνινπζίαο ππεξήρσλ β-ζάξσζεο ηεο θαξσηίδαο. 

Η εηθφλα (α) αληηζηνηρεί ζηε θάζε δηαζηνιήο θαη ε εηθφλα (β) ζηε θάζε ζπζηνιήο. 

 

3.3 Υινπνίεζε κεζόδσλ ηαύηηζεο πεξηνρώλ 
 

Η πινπνίεζε ησλ κεζφδσλ ηαχηηζεο πεξηνρψλ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε πεξηβάιινλ 

Matlab (The MathWorks, Natick, Massachussetts, USA). Ωο κέηξν νκνηφηεηαο 

ρξεζηκνπνηήζεθε ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο, ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ζην 2
ν
 θεθάιαην, θαη 

ν ππνινγηζκφο ηνπ έγηλε κε ηελ έηνηκε ζπλάξηεζε ‘corr2’ ηνπ πεξηβάιινληνο Matlab. 

3.3.1 Κιαζζηθόο αιγόξηζκνο ηαύηηζεο πεξηνρώλ 

Ξεθηλψληαο κε ηνλ θιαζζηθφ αιγφξηζκν ηαχηηζεο πεξηνρψλ, ε πινπνίεζή ηνπ έγηλε 

ζχκθσλα κε ην παξαθάησ δηάγξακκα ξνήο (Δηθφλα 3.8).  
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Δηθόλα 3.8: Γηάγξακκα ξνήο θιαζζηθνχ αιγνξίζκνπ ηαχηηζεο πεξηνρψλ κε πεξηνρή αλαθνξάο 

ζηελ 1
ε
 εηθφλα ηεο αθνινπζίαο. 

Γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αιγνξίζκνπ ν ρξήζηεο επηιέγεη αξρηθά ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπ 

θέληξνπ θαη ην κέγεζνο ηεο πεξηνρήο αλαθνξάο ζηελ πξψηε εηθφλα ηεο αθνινπζίαο. Η 

ζεκαζία ηνπ κεγέζνπο ηεο πεξηνρήο αλαθνξάο είλαη κεγάιε, γεγνλφο πνπ αηηηνινγήζεθε ζε 

πξνεγνχκελν θεθάιαην θαη δηαπηζηψλεηαη ζηα πιαίζηα ηεο εξγαζίαο παξάγνληαο εηθφλεο 

ηνπ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο γηα δηάθνξα κεγέζε ηεο. Γηα ην ιφγν απηφ, πξαγκαηνπνηήζεθε 

κηα κηθξή δηεξεχλεζε ηεο επίδξαζεο ηνπ κεγέζνπο ηεο πεξηνρήο ζην απνηέιεζκα, κέζσ ηεο 

εθηίκεζεο ηνπ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο. Πην αλαιπηηθά επηιέρηεθε κηα πεξηνρή αλαθνξάο 

ζην φξην ηνπ θάησ ηνηρψκαηνο κε ηνλ απιφ. ηε ζπλέρεηα γηα ηέζζεξα δηαθνξεηηθά κεγέζε 
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ηεο πεξηνρήο αλαθνξάο (10x5, 25x17, 40x30 θαη 50x50 εηθνλνζηνηρεία), ππνινγίζηεθε ν 

ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο κεηαμχ απηήο θαη θάζε ππνςήθηαο πεξηνρήο εληφο κηαο εηθφλαο 

πνπ βξίζθεηαη ζην ακέζσο επφκελν αληίζηνηρν ζεκείν ηνπ θαξδηαθνχ θχθινπ. Καηά ηε 

ζάξσζε ησλ ππνςεθίσλ πεξηνρψλ αληηζηνηρίζηεθε ε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο ζην 

θέληξν ηεο θάζε κίαο θαη παξάρζεθαλ έηζη νη επηκέξνπο εηθφλεο ηεο Δηθφλαο 3.9. Να 

ζεκεησζεί φηη ην ιεπθφ ρξψκα δειψλεη ηε κέγηζηε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή θαη ην καχξν ηελ 

ειάρηζηε. Δπνκέλσο ν αιγφξηζκνο ζα επέιεγε έλα ζεκείν εληφο ηεο ιεπθήο πεξηνρήο, 

απφθαζε πνπ θαζνξίδεηαη θαη απφ ην κέγεζνο ηεο πεξηνρήο αλαδήηεζεο. 

 
 

(α)  (β)  

 
 

(γ)  (δ)  

Δηθόλα 3.9: Δηθφλεο ηνπ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο κεηαμχ κηαο πεξηνρήο αλαθνξάο ηνπνζεηεκέλεο 

ζην φξην ηνπ θάησ ηνηρψκαηνο κε ηνλ απιφ ζηελ πξψηε εηθφλα ηεο αθνινπζίαο (θάζε δηαζηνιήο) 

θαη θάζε πεξηνρήο εληφο κηαο εηθφλαο ζε αληίζηνηρε θάζε ηνπ θαξδηαθνχ θχθινπ, γηα κέγεζνο ηεο 

πεξηνρήο αλαθνξάο (α) 10x5 (β) 25x17 (γ) 40x30 (δ) 50x50 εηθνλνζηνηρεία. 
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Η Δηθφλα 3.9 (α) ηνπ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο είλαη ηδηαίηεξα ζνξπβψδεο θαζψο 

πξφθεηηαη γηα κηθξφ κέγεζνο ηεο πεξηνρήο αλαθνξάο. ηελ πεξίπησζε απηή ε πεξηνρή έρεη 

ειάρηζην βαζκφ κνλαδηθφηεηαο θαη ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο είλαη κεγάινο ζε πνιιά 

ζεκεία, κε απνηέιεζκα λα είλαη δχζθνινο ν ζσζηφο εληνπηζκφο ηεο βέιηηζηεο πεξηνρήο. 

Πξνβιήκαηα πξνθχπηνπλ θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο κεγάιεο πεξηνρήο αλαθνξάο δηφηη 

γεηηνληθά ζεκεία αληηζηνηρίδνληαη ζε ίδηνπο ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο (γη’απηφ θαη νη 

Δηθφλεο 3.9 (γ), (δ) είλαη ζνιέο), έηζη είλαη εχθνιν λα επηιεγεί ιαλζαζκέλα σο βέιηηζηε κηα 

γεηηνληθή πεξηνρή ηεο βέιηηζηεο. Ωο ηδαληθφ κέγεζνο ζεσξήζεθαλ νη δηαζηάζεηο 25x17 

εηθνλνζηνηρεία, νη νπνίεο θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηηο εθηειέζεηο ησλ αιγνξίζκσλ. Γηα ην 

κέγεζνο απηφ ε εηθφλα ηνπ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο, φηαλ ην θέληξν ηεο πεξηνρήο αλαθνξάο 

ηνπνζεηείηαη ζην φξην ηνπ πάλσ ηνηρψκαηνο κε ηνλ απιφ, ζην φξην ηνπ θάησ ηνηρψκαηνο κε 

ηνλ απιφ θαη ζην φξην ηνπ θάησ ηνηρψκαηνο κε ηνλ ηζηφ (Δηθφλα 3.10 (α)), παξνπζηάδεηαη 

ζηηο επηκέξνπο Δηθφλεο 3.10 (β)-(δ). 

 
 

(α) (β) 

  

(γ) (δ) 

Δηθόλα 3.10: (α) Η πεξηνρή αλαθνξάο ηνπνζεηείηαη ζε ηξεηο ζέζεηο ζηελ 1ε  εηθφλα ηεο αθνινπζίαο (θάζε 

δηαζηνιήο). Δηθφλεο ηνπ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο κεηαμχ θάζε πεξηνρήο εληφο κηαο εηθφλαο ζε αληίζηνηρε 

θάζε ηνπ θαξδηαθνχ θχθινπ θαη ηεο πεξηνρήο αλαθνξάο (β) 2 (γ) 1 (δ) 3. 
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Καηά ηελ εθθίλεζε ηεο εθηέιεζεο ν ρξήζηεο απηφκαηα θαιείηαη λα επηιέμεη ηελ εηθφλα 

πνπ ζα απνηειέζεη ηελ αξρή ηεο αθνινπζίαο. Η εθηέιεζε νινθιεξψλεηαη δίλνληαο σο 

απνηέιεζκα ηηο ζπληεηαγκέλεο ησλ θέληξσλ ησλ βέιηηζησλ πεξηνρψλ θαη ηηο ηηκέο ηνπ 

ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ πεξηνρψλ απηψλ θαη ηεο πεξηνρήο αλαθνξάο. 

Παξαδείγκαηα δίλνληαη ζηελ Δηθφλα 3.11 φπνπ παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

αιγνξίζκνπ γηα ηελ αθνινπζία πξαγκαηηθψλ εηθφλσλ φηαλ ην θέληξν ηεο πεξηνρήο 

αλαθνξάο βξίζθεηαη ζηηο αλσηέξσ ζέζεηο. Αθφκε, ε πεξηνρή αλαδήηεζεο επηιέρζεθε λα 

είλαη  εηθνλνζηνηρεία, γεγνλφο πνπ επηηξέπεη κέγηζηε κεηαηφπηζε θαηά 10 

εηθνλνζηνηρεία. Πξφθεηηαη γηα έλα ηθαλνπνηεηηθφ κέγεζνο θαζψο ζπλδπάδεη ηελ αμηνπηζηία 

ηνπ αιγνξίζκνπ κε ην κηθξφ ππνινγηζηηθφ θφζηνο.  

3.3.2 Αιγόξηζκνη πξνζαξκνζηηθήο ηαύηηζεο πεξηνρώλ 

Όπσο έρεη αλαθεξζεί ζην 2
ν
 θεθάιαην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, νη αιγφξηζκνη 

πξνζαξκνζηηθήο ηαχηηζεο πεξηνρψλ απνηεινχλ επεθηάζεηο ηνπ θιαζζηθνχ αιγνξίζκνπ. 

ηελ πεξίπησζε απηή, ε πεξηνρή αλαθνξάο δε βξίζθεηαη ζηελ πξψηε εηθφλα ηεο 

αθνινπζίαο, νχηε παξακέλεη ζηαζεξή γηα φιεο ηηο εηθφλεο ηεο αθνινπζίαο. Αληίζεηα, 

αθνινπζνχληαη ζηξαηεγηθέο αλαλέσζεο ηεο πεξηνρήο αλαθνξάο θαη γηα θάζε εηθφλα ηεο 

αθνινπζίαο ρξεζηκνπνηείηαη δηαθνξεηηθή πεξηνρή γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ζπληειεζηή 

ζπζρέηηζεο κε απηή. Η πινπνίεζε ηεο πξνζαξκνζηηθήο ηαχηηζεο πεξηνρψλ έγηλε κε 4 

δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο αλαλέσζεο ηεο πεξηνρήο αλαθνξάο, ησλ νπνίσλ ην ζεσξεηηθφ 

ππφβαζξν αλαιχζεθε ζην θεθάιαην 2. Οη αιγφξηζκνη εθαξκφζηεθαλ ζηηο ζπλζεηηθέο 

αθνινπζίεο εηθφλσλ κειεηψληαο ηελ αλίρλεπζε ηεο θίλεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ελφο 

θαξδηαθνχ θχθινπ, δειαδή γηα 29 εηθφλεο, ελψ ζηε ζπλέρεηα κε δχν θνξέο δηαδνρηθή 

επαλάιεςε ησλ αθνινπζηψλ έγηλε κειέηε ηεο θίλεζεο γηα ηξεηο θαξδηαθνχο θχθινπο, πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζε ζχλνιν 87 εηθφλσλ. 
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Δηθόλα 3.11: Παξαδείγκαηα απνηειεζκάησλ ηεο εθαξκνγήο ηνπ θιαζζηθνχ αιγνξίζκνπ ηαχηηζεο 

πεξηνρψλ. (πάλσ) Αλίρλεπζε ηεο θίλεζεο ζηηο δχν δηεπζχλζεηο. (θάησ) πληειεζηήο ζπζρέηηζεο ησλ 

βέιηηζησλ πεξηνρψλ κε ηελ πεξηνρή αλαθνξάο. 

 

Η πξψηε θαη απινχζηεξε ζηξαηεγηθή (single-frame update strategy) αλαλεψλεη ηελ 

πεξηνρή αλαθνξάο θάζε Ν εηθφλεο ηεο αθνινπζίαο. Σφηε ε πεξηνρή αλαθνξάο 

αληηθαζίζηαηαη απφ ηελ πεξηνρή πνπ βξέζεθε σο βέιηηζηε ζηελ ηξέρνπζα εηθφλα. Ο 

θιαζζηθφο αιγφξηζκνο ηαχηηζεο πεξηνρψλ ηαπηίδεηαη κε ηε ζηξαηεγηθή απηή φηαλ Ν=∞. Η 

πινπoίεζή ηεο έγηλε ζχκθσλα κε ην δηάγξακκα ξνήο ηεο Δηθφλαο 3.12 θαη ε απφδνζή ηεο 

δηεξεπλήζεθε γηα ηηκέο ηεο παξακέηξνπ Ν=1, 5, 10, 20, 29, 30, 40, 50, 60, 70, 87. 
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Δπηιέρζεθαλ κηθξέο θαη κεγαιχηεξεο ηηκέο ηεο παξακέηξνπ Ν, ψζηε λα κειεηεζεί ε ζρεηηθή 

επίδξαζή ηνπο ζην απνηέιεζκα, ελψ ηδηαίηεξε ζεκαζία δφζεθε ζηηο ηηκέο Ν=30 θαη 60 πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζηε δηάξθεηα ελφο θαη δχν θχθισλ, αληίζηνηρα. 

Η δεχηεξε ζηξαηεγηθή (multiframe update strategy) αλαλεψλεη ηελ πεξηνρή αλαθνξάο 

ζε θάζε εηθφλα ηεο αθνινπζίαο, αλαδεηψληαο ην θαιχηεξν ηαίξηαζκα κε βάζε Ν πεξηνρέο 

αλαθνξάο (Ν>1) απφ ηζάξηζκεο πξνεγνχκελεο εηθφλεο. Αθφκε, λα ζεκεησζεί φηη 

δηεξεπλήζεθε ε απφδνζε ηεο ζηξαηεγηθήο ζηελ πεξίπησζε πνπ νη Ν πεξηνρέο αλαθνξάο δελ 

πξνέξρνληαη απφ ηηο Ν ακέζσο πξνεγνχκελεο εηθφλεο, αιιά απφ Ν εηθφλεο πνπ βξίζθνληαη 

θνληά ζην πξνεγνχκελν αληίζηνηρν ζεκείν ηνπ θαξδηαθνχ θχθινπ. Η δηεξεχλεζε απηή 

έγηλε ζηελ πξνζπάζεηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ πεξηνρέο αλαθνξάο πνπ κνηάδνπλ φζν ην 

δπλαηφλ πεξηζζφηεξν κε ηελ πεξηνρή πνπ αλαδεηείηαη. Οη πεξηνρέο απηέο ζα βξίζθνληαη ζε 

εηθφλεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε ίδηα θάζε ηνπ θαξδηαθνχ θχθινπ. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ 

ππάξρνπλ πξνεγνχκελεο εηθφλεο ζε ίδηα θάζε ηνπ θαξδηαθνχ θχθινπ κε ηελ ηξέρνπζα 

εηθφλα (γηα παξάδεηγκα φηαλ ε ηξέρνπζα εηθφλα αληηζηνηρεί ζε αξηζκφ κεηαμχ 1 θαη 29, 

δειαδή εληφο ηνπ πξψηνπ θχθινπ), ηφηε ν αιγφξηζκνο ιεηηνπξγεί φπσο ζηελ πξψηε εθδνρή. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε ηεο 60ήο εηθφλαο θαη αλ Ν=5, ζηελ πξψηε 

εθδνρή ηεο ζηξαηεγηθήο νη πεξηνρέο αλαθνξάο είλαη νη βέιηηζηεο πεξηνρέο πνπ βξέζεθαλ 

ζηηο 5 πξνεγνχκελεο εηθφλεο, δειαδή ζηηο εηθφλεο 55, 56, 57, 58, 59 ελψ ζηε δεχηεξε 

εθδνρή νη βέιηηζηεο πεξηνρέο πνπ βξέζεθαλ ζηηο εηθφλεο 28, 29, 30, 31, 32. Πξνθαλψο νη 

δχν εθδνρέο ηαπηίδνληαη ζηηο αθνινπζίεο νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ ην πνιχ 29 εηθφλεο, 

πάληα ζηελ πεξίπησζε πνπ  έρνπλ θαηαγξαθεί κε ζπρλφηεηα 25 Hz.  

Οη παξάκεηξνη πνπ επεξεάδνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ δχν εθδνρψλ ηεο δεχηεξεο 

ζηξαηεγηθήο είλαη ην πιήζνο ησλ πεξηνρψλ αλαθνξάο Ν θαη ε κεηαβιεηή α. Ο αιγφξηζκνο 

πινπνηήζεθε ζχκθσλα κε ην δηάγξακκα ξνήο ηεο Δηθφλαο 3.13 θαη αμηνινγήζεθε γηα Ν=5, 

10, 20, 29 θαη α=0.5, 0.8, 0.9, 0.98, 0.99. Η παξάκεηξνο Ν θαζνξίδεη ην πιήζνο ησλ 

πξνεγνχκελσλ εηθφλσλ πνπ ζα επεξεάζνπλ ηελ επηινγή ηεο βέιηηζηεο πεξηνρήο, γη’απηφ 

θαη θπκάλζεθε κεηαμχ ησλ ηηκψλ απηψλ. Μηα κηθξή ηηκή ηεο παξακέηξνπ α (α=0.5) 

πξνζδίδεη κεγαιχηεξε βαξχηεηα ζηε Ν-νζηή εηθφλα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηνπ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο, ελψ κηα κεγάιε ηηκή (α=0.98 ή 0.99) θαηαλέκεη 

νκνηφκνξθα βάξε ζηηο Ν εηθφλεο.  

Η ηξίηε ζηξαηεγηθή (FIR filtering update strategy) αθνινπζεί ηελ ίδηα ινγηθή κε ηε 

δεχηεξε ζηξαηεγηθή, κε ηε δηαθνξά φηη ε πεξηνρή αλαθνξάο θαηαζθεπάδεηαη κε βάζε ηηο Ν 

πξνεγνχκελεο εηθφλεο. Όκνηα κε ηελ πξνεγνχκελε ζηξαηεγηθή θαη γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 

αλαθέξζεθαλ, δηεξεπλήζεθε ε απφδνζε ηεο ηξίηεο ζηξαηεγηθήο ζηελ πεξίπησζε πνπ δε 
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ρξεζηκνπνηεζνχλ νη Ν ακέζσο πξνεγνχκελεο εηθφλεο, αιιά Ν εηθφλεο πνπ βξίζθνληαη 

θνληά ζην πξνεγνχκελν αληίζηνηρν ζεκείν ηνπ θαξδηαθνχ θχθινπ. Καη ζε απηή ηελ 

πινπνίεζε, ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ πξνεγνχκελεο εηθφλεο ζε ίδηα θάζε ηνπ 

θαξδηαθνχ θχθινπ κε ηελ ηξέρνπζα εηθφλα ηφηε ν αιγφξηζκνο ιεηηνπξγεί φπσο ζηελ πξψηε 

εθδνρή ηεο ηξίηεο ζηξαηεγηθήο.  

Οη παξάκεηξνη πνπ επεξεάδνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ δχν εθδνρψλ ηεο ηξίηεο ζηξαηεγηθήο 

είλαη ην πιήζνο Ν ησλ πεξηνρψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ θαηαζθεπή ηεο πεξηνρήο 

αλαθνξάο θαη ε κεηαβιεηή α, ε νπνία επεξεάδεη ηηο ηηκέο ησλ βαξψλ. Σν γεγνλφο φηη ε 

πεξηνρή αλαθνξάο θαηαζθεπάδεηαη πεξηνξίδεη ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ αιγνξίζκνπ θαη 

επηηξέπεη ηνλ πεηξακαηηζκφ θαη κε κεγαιχηεξεο ηηκέο ηεο παξακέηξνπ Ν. Έηζη, ν 

αιγφξηζκνο πινπνηήζεθε ζχκθσλα κε ην δηάγξακκα ξνήο ηεο Δηθφλαο 3.14 θαη 

αμηνινγήζεθε γηα Ν=5, 10, 20, 29, 40, 50, 55, 59 θαη γηα α=0.8, 0.9, 0.98, 0.99. 

Η ηέηαξηε θαη ηειεπηαία ζηξαηεγηθή (Kalman filtering update strategy) θαηαζθεπάδεη 

δηαθνξεηηθή πεξηνρή αλαθνξάο γηα θάζε εηθφλα κε ρξήζε ηνπ θίιηξνπ Kalman. Γηα λα γίλεη 

απηφ, νξίδεηαη σο θαηάζηαζε ζην βήκα k ε ηξέρνπζα πεξηνρή αλαθνξάο, ε νπνία δίλεηαη 

απφ ην κνληέιν  θαη σο κέηξεζε ζην βήκα k ζεσξείηαη ε βέιηηζηε πεξηνρή 

ζην πξνεγνχκελν βήκα ε νπνία ζα δίλεηαη απφ ηε ζρέζε . χκθσλα κε 

ηε ζεσξία ηνπ θίιηξνπ Kalman, ε πεξηνρή αλαθνξάο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ εηθφλα k 

πξνθχπηεη απφ ηε ζρέζε    φπνπ: 

 

 

 

ηνπο παξαπάλσ ππνινγηζκνχο, Q θαη C είλαη αληίζηνηρα νη πίλαθεο ζπζρέηηζεο ησλ 

ζθαικάησλ ηνπ κνληέινπ (wk) θαη ηεο κέηξεζεο (vk), ελψ Pk είλαη ν πίλαθαο ζπζρέηηζεο ηνπ 

ζθάικαηνο ηνπ θίιηξνπ Kalman. Οη πίλαθεο απηνί είλαη αλάινγνη ηνπ κνλαδηαίνπ πίλαθα.  

Δπνκέλσο γηα λα ππνινγηζηεί ε πεξηνρή αλαθνξάο γηα θάζε εηθφλα ηεο αθνινπζίαο, 

αξθεί λα είλαη γλσζηά ε πεξηνρή αλαθνξάο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ πξνεγνχκελε 

εηθφλα θαη ε βέιηηζηε πεξηνρή εληφο απηήο. Να ηνληζηεί φηη ην θίιηξν πινπνηείηαη κε ηελ 

παξαπάλσ κεζνδνινγία, φηαλ ηα Μk-1 , Rk-1, Rk είλαη δηαλχζκαηα. Γηα ην ιφγν απηφ ζε 

πεξηβάιινλ Matlab ηα Μk-1 , Rk-1 κεηαηξέπνληαη πξψηα ζε δηαλχζκαηα θαη ην απνηέιεζκα 

ηνπ θίιηξνπ Rk (ην νπνίν πξνθχπηεη σο δηάλπζκα) κεηαηξέπεηαη ζε πίλαθα πξηλ 

ρξεζηκνπνηεζεί σο πεξηνρή αλαθνξάο.  
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Οη παξάκεηξνη πνπ επεξεάδνπλ ηελ απφδνζε ηνπ αιγνξίζκνπ, ε πινπνίεζε ηνπ νπνίνπ 

παξνπζηάδεηαη ζην δηάγξακκα ξνήο ηεο Δηθφλαο 3.15, είλαη νη πίλαθεο C θαη Q θαζψο θαη νη 

ηηκέο ηνπ πίλαθα P0. Η απφδνζε ηεο κεζφδνπ αμηνινγήζεθε γηα πίλαθεο αλάινγνπο ηνπ 

κνλαδηαίνπ, κε ζπληειεζηή πνιιαπιαζηαζκνχ [0.1, 1, 10, 100] γηα ηνπο πίλαθεο C θαη Q 

θαη [0.01, 0.1, 0.4, 1, 4] γηα ηνλ πίλαθα P0. ηφρνο ήηαλ λα βξεζεί ε ηδαληθή ηηκή γηα ηνλ 

αξρηθφ πίλαθα ζπζρέηηζεο ηνπ ζθάικαηνο ηνπ θίιηξνπ θαη ε ηδαληθή αλαινγία ζθαικάησλ 

κνληέινπ θαη κέηξεζεο. 
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Δηθόλα 3.12: Γηάγξακκα ξνήο αιγνξίζκνπ πξνζαξκνζηηθήο ηαχηηζεο πεξηνρψλ κε ζηξαηεγηθή 

αλαλέσζεο ηεο πεξηνρήο αλαθνξάο κε κία εηθφλα (single frame update strategy). 
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Δηθόλα 3.13: Γηάγξακκα ξνήο αιγνξίζκνπ πξνζαξκνζηηθήο ηαχηηζεο πεξηνρψλ κε ζηξαηεγηθή 

αλαλέσζεο ηεο πεξηνρήο αλαθνξάο κε πνιιέο εηθφλεο (multi-frame update strategy). 
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Δηθόλα 3.14: Γηάγξακκα ξνήο αιγνξίζκνπ πξνζαξκνζηηθήο ηαχηηζεο πεξηνρψλ κε ζηξαηεγηθή αλαλέσζεο 

ηεο πεξηνρήο αλαθνξάο κε θίιηξν πεπεξαζκέλεο θξνπζηηθήο απφθξηζεο (FIR filtering update strategy). 
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Δηθόλα 3.15: Γηάγξακκα ξνήο αιγνξίζκνπ πξνζαξκνζηηθήο ηαχηηζεο πεξηνρψλ κε ζηξαηεγηθή 

αλαλέσζεο ηεο πεξηνρήο αλαθνξάο κε θίιηξν Kalman (Kalman filtering update strategy). 
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3.3.3 Δηεξεύλεζε δπλαηόηεηαο βειηίωζεο ηνπ θιαζζηθνύ θαη ηωλ 

πξνζαξκνζηηθώλ αιγνξίζκωλ ηαύηηζεο πεξηνρώλ κε θίιηξν Kalman 

 

Μηα αθφκα πξνζπάζεηα βειηίσζεο ηνπ αιγνξίζκνπ ηαχηηζεο πεξηνρψλ 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε βειηίσζε ησλ εθηηκήζεσλ θαζελφο απφ ηνπο παξαπάλσ αιγνξίζκνπο 

κε θίιηξν Kalman [56], [57], [58]. πγθεθξηκέλα ε ζέζε ηνπ θέληξνπ ηεο πεξηνρήο 

ελδηαθέξνληνο Υ(k), X(k), θαζψο θαη ε κεηαηφπηζή ηνπ ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε 

εηθφλα dY(k), dX(k) ζηελ αμνληθή θαη αθηηληθή δηεχζπλζε ζεσξνχληαη σο θαηάζηαζε k ηνπ 

κνληέινπ. Σν κνληέιν ηεο θίλεζεο ζπλδέεη ηελ θαηάζηαζε k κε ηελ θαηάζηαζε k-1 θαη 

νξίδεηαη σο: 

 

Η κέηξεζε, δειαδή ε εθηίκεζε θάπνηνπ αιγνξίζκνπ γηα ηε ζέζε ηνπ θέληξνπ ΖY(k), ZX(k) 

ζηελ αμνληθή θαη ηελ αθηηληθή δηεχζπλζε, νξίδεηαη σο: 

 

Καη’αληηζηνηρία κε ηε ζεσξία ηνπ θίιηξνπ Kalman, φπνπ   θαη 

: 

 
 

 
  

 

   

 

Οη κεηαβιεηέο   αληηπξνζσπεχνπλ ην ζφξπβν ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηεο κέηξεζεο, 

αληίζηνηρα, δειαδή ην ζθάικα ηνπ κνληέινπ θαη ηεο κέηξεζεο.  Με βάζε ηνπο νξηζκνχο 

απηνχο γηα λα ππνινγηζηεί ε θαηάζηαζε ζην βήκα k, ε νπνία θαη ζα ζπκβνιίδεηαη , 

ρξεηάδεηαη λα γλσξίδνπκε ηελ ππνινγηζζείζα θαηάζηαζε ζην πξνεγνχκελν βήκα  θαη 

ηε κέηξεζε  γηα ηελ παξνχζα θαηάζηαζε. Γηα ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο νη πίλαθεο 
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ζπζρέηηζεο ησλ ζθαικάησλ ηνπ κνληέινπ θαη ηεο κέηξεζεο, Q θαη C, είλαη δηαζηάζεσλ 

4x4 θαη 2x2, αληίζηνηρα, θαη νξίζηεθαλ σο πίλαθεο πνιιαπιάζηνη ηνπ κνλαδηαίνπ. Οη 

βέιηηζηνη ζπληειεζηέο πνιιαπιαζηαζκνχ γηα θάζε πεξίπησζε πξνθχπηνπλ κε θαηάιιειε 

δηεξεχλεζε ζηε ζπλέρεηα, ψζηε λα βξεζεί ε θαιχηεξε αλαινγία ζθαικάησλ κνληέινπ θαη 

κέηξεζεο.  

Με ηελ παξαπάλσ ηδέα κεηά ηελ εθηέιεζε ελφο αιγνξίζκνπ κειέηεο ηεο θίλεζεο 

αλαλεψλνληαη νη εθηηκήζεηο ησλ ζπληεηαγκέλσλ ηνπ ζεκείνπ ελδηαθέξνληνο θαη ησλ 

κεηαηνπίζεψλ ηνπ απφ εηθφλα ζε εηθφλα. Η ίδηα ηδέα κπνξεί λα ελζσκαησζεί ζηνλ 

θιαζζηθφ αιγφξηζκν ηαχηηζεο πεξηνρψλ ή ζε θάπνηα απφ ηηο εθδνρέο ηνπ αιγνξίζκνπ 

πξνζαξκνζηηθήο ηαχηηζεο πεξηνρψλ. Έηζη επηδηψθεηαη ε βειηίσζε ησλ ζπληεηαγκέλσλ ηνπ 

θέληξνπ ηεο βέιηηζηεο πεξηνρήο θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ αιγνξίζκνπ, ψζηε λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη νη βειηησκέλεο ηηκέο σο αξρηθέο εθηηκήζεηο ηνπ θέληξνπ ζηελ επφκελε 

εηθφλα. Τινπνηήζεθαλ θαη νη δχν απηέο εθδνρέο ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο θαη ζα 

παξνπζηαζηνχλ ηα απνηειέζκαηά ηνπο ζε επφκελν θεθάιαην.  

 

3.4 Μέζνδνη αμηνιόγεζεο απνηειεζκάησλ  
 

Ωο κέηξν αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ζηα ζπλζεηηθά δεδνκέλα ρξεζηκνπνηήζεθε 

γηα επηιεγκέλα ζεκεία ην κέζν ηεηξαγσληθφ ζθάικα κεηαμχ ησλ πξαγκαηηθψλ θαη ησλ 

εθηηκεζεηζψλ ζέζεσλ ηνπ θέληξνπ ηεο πεξηνρήο ελδηαθέξνληνο, ην νπνίν νξίδεηαη σο:  

 

 

φπνπ  είλαη νη πξαγκαηηθέο ζέζεηο,  νη ζέζεηο φπσο εθηηκήζεθαλ απφ θάπνην 

αιγφξηζκν ππνινγηζκνχ ηεο θίλεζεο θαη n ην πιήζνο ησλ εηθφλσλ ηεο αθνινπζίαο. Σν κέζν 

ηεηξαγσληθφ ζθάικα ππνινγίζζεθε κε ηνλ ηχπν απηφ μερσξηζηά γηα θάζε δηεχζπλζε 

θίλεζεο, αμνληθή θαη αθηηληθή. Σν ζπλνιηθφ κέζν ηεηξαγσληθφ ζθάικα θαη γηα ηηο δχν 

δηεπζχλζεηο θίλεζεο ππνινγίζηεθε σο: 

 

Γηα θαιχηεξε αμηνιφγεζε ησλ αιγνξίζκσλ ππνινγίζηεθε ε θίλεζε δηαθφξσλ ζεκείσλ 

ηεο πεξηνρήο ηνπ ηνηρψκαηνο ηφζν γηα ηηο ζπλζεηηθέο αθνινπζίεο πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ κε 
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παξακφξθσζε πξαγκαηηθήο εηθφλαο, φζν θαη γηα ηε ζπλζεηηθή αθνινπζία πνπ 

θαηαζθεπάζηεθε κε ην παθέην ινγηζκηθνχ Field II. πγθεθξηκέλα γηα ηηο αθνινπζίεο 

Synthetic, Synthetic15 θαη Synthetic25 ρξεζηκνπνηήζεθαλ 176 ζεκεία, ηα κηζά απφ ηα 

νπνία ηνπνζεηήζεθαλ ζην πάλσ ηνίρσκα θαη ηα ππφινηπα ζην θάησ ηνίρσκα (Δηθφλα 3.16). 

Η νξηδφληηα θαη θαηαθφξπθε απφζηαζε κεηαμχ δχν δηαδνρηθψλ ζεκείσλ νξίζηεθε ζηα δέθα 

θαη ηέζζεξα εηθνλνζηνηρεία αληίζηνηρα. Αληίζηνηρε ινγηθή εθαξκφζηεθε ζηελ αθνινπζία 

Field γηα 196 ζεκεία, ηα νπνία ηνπνζεηήζεθαλ αλά δεθαεπηά εηθνλνζηνηρεία ζηελ αμνληθή 

δηεχζπλζε θαη αλά ηέζζεξα εηθνλνζηνηρεία ζηελ αθηηληθή δηεχζπλζε (Δηθφλα 3.17). Η 

ππθλφηεηα ησλ επηιεγκέλσλ ζεκείσλ θαηά ηελ αθηηληθή δηεχζπλζε ήηαλ κεγαιχηεξε γηαηί 

αλακέλεηαη κηθξφηεξε ζρεηηθή θίλεζε κεηαμχ γεηηνληθψλ ζεκείσλ. ηε ζπλέρεηα 

ππνινγίζζεθε ην ζθάικα γηα θάζε ζεκείν μερσξηζηά ζχκθσλα κε ηνπο παξαπάλσ ηχπνπο 

ηνπ κέζνπ ηεηξαγσληθνχ ζθάικαηνο. Δπηπιένλ, ππνινγίζζεθε θαη ην ζπλνιηθφ ζθάικα γηα 

φια ηα ζεκεία ηνπ ηνηρψκαηνο, μερσξηζηά γηα θάζε δηεχζπλζε θαη ζπλνιηθά, σο εμήο [53]:  

 

 

 

 

 

φπνπ m είλαη ην πιήζνο ησλ ζεκείσλ ηνπ ηνηρψκαηνο θαη n ην πιήζνο ησλ εηθφλσλ ηεο 

αθνινπζίαο. Ο δείθηεο απηφο είλαη γλσζηφο θαη σο δείθηεο παξακφξθσζεο (warping index). 
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Δηθόλα 3.16: εκεία ησλ νπνίσλ ε θίλεζε ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

αιγνξίζκσλ ζηηο ζπλζεηηθέο αθνινπζίεο πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ κε παξακφξθσζε πξαγκαηηθήο 

εηθφλαο. 

 

 

Δηθόλα 3.17: εκεία ησλ νπνίσλ ε θίλεζε ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

αιγνξίζκσλ ζηε ζπλζεηηθή αθνινπζία πνπ θαηαζθεπάζηεθε κε ρξήζε πξαγκαηηθήο εηθφλαο θαη 

ηνπ ινγηζκηθνχ παθέηνπ Field II. 
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Κεθάιαην 4
ν
: Απνηειέζκαηα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ην θεθάιαην πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγήο ησλ 

αιγνξίζκσλ πνπ δηεξεπλήζεθαλ ζηα πιαίζηα ηεο εξγαζίαο. πγθεθξηκέλα θάζε αιγφξηζκνο 

εθαξκφδεηαη ζε θάζε ζπλζεηηθή αθνινπζία θαη κεηαβάιινληαο ηηο παξακέηξνπο απφ ηηο 

νπνίεο εμαξηάηαη ε απφδνζή ηνπ, ππνινγίδεηαη ν δείθηεο παξακφξθσζεο θαη ην κέζν 

ηεηξαγσληθφ ζθάικα. Σα απνηειέζκαηα απηά ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ επηινγή ηνπ 

αιγνξίζκνπ κε ηε κέγηζηε απφδνζε ζηελ αλίρλεπζε ηεο θίλεζεο ηνπ αξηεξηαθνχ 

ηνηρψκαηνο ηεο θαξσηίδαο απφ εηθφλεο ππεξήρσλ. Οη αιγφξηζκνη κε ηηο βέιηηζηεο ηηκέο ησλ 

παξακέηξσλ ηνπο εθαξκφδνληαη ζηε ζπλέρεηα ζε πξαγκαηηθέο αθνινπζίεο εηθφλσλ ηεο 

θαξσηίδαο. 

 



Κεθάιαην 4ν: Απνηειέζκαηα  Γαζηνπληώηε Αηκηιία 

- 67 - 

 

4.1 Απόδνζε θιαζζηθνύ αιγνξίζκνπ ηαύηηζεο πεξηνρώλ 
 

 Αξρηθά επηρεηξήζεθε ε εθηίκεζε ηνπ ζθάικαηνο ηνπ θιαζζηθνχ αιγνξίζκνπ ηαχηηζεο 

πεξηνρψλ, ε νπνία ζηε ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηήζεθε σο κέηξν αμηνιφγεζεο ησλ ππνινίπσλ 

αιγνξίζκσλ. Παξαθάησ (Πίλαθαο 4.1) παξνπζηάδεηαη ν δείθηεο παξακφξθσζεο έπεηηα απφ 

εθαξκνγή ηνπ αιγνξίζκνπ ζηνλ εληνπηζκφ ηεο θίλεζεο ησλ 176 ζεκείσλ ηνπ ηνηρψκαηνο 

γηα ηηο αθνινπζίεο Synthetic θαη ησλ 196 ζεκείσλ γηα ηελ αθνινπζία Field. Ο δείθηεο 

παξακφξθσζεο ππνινγίζηεθε ηφζν γηα αθνινπζίεο 29 εηθφλσλ, δειαδή γηα έλαλ θαξδηαθφ 

θχθιν, φζν θαη γηα αθνινπζίεο 87 εηθφλσλ κε επαλάιεςε ηξεηο θνξέο ησλ πξψησλ 29 

εηθφλσλ. 

 

Πίλαθαο 4.1: Γείθηεο παξακφξθσζεο (ζε εηθνλνζηνηρεία) ηνπ θιαζζηθνχ αιγνξίζκνπ ηαχηηζεο 

πεξηνρψλ. 

 
3 καρδιακοί κύκλοι 1 καρδιακός κύκλος 

 w wradial waxial  w wradial waxial 

Synthetic 1.2772 1.1239 0.6067 Synthetic 1.1938 1.0753 0.5185 

Synthetic25 4.4856 2.3319 3.8318 Synthetic25 3.8863 2.267 3.1567 

Synthetic15 16.582 3.8786 16.122 Synthetic15 13.9839 3.7012 13.4852 

Field 1.663 1.1538 1.1976 Field 1.6476 1.1313 1.1979 
 

 

Απφ ηα ζηνηρεία απηά παξαηεξείηαη φηη ζηελ αθνινπζία Synthetic ην ζθάικα είλαη 

κεγαιχηεξν (θαη κάιηζηα πεξίπνπ δηπιάζην) ζηελ αθηηληθή δηεχζπλζε ζε ζρέζε κε ηελ 

αμνληθή. H πξνζζήθε ζνξχβνπ (αθνινπζίεο Synthetic25 θαη Synthetic15) επηδεηλψλεη ην 

ζθάικα θαη κάιηζηα εληνλφηεξα ζηελ αμνληθή δηεχζπλζε. ηελ αθνινπζία Field δελ 

παξαηεξείηαη κεγάιε δηαθνξά αλάκεζα ζηηο δχν δηεπζχλζεηο θίλεζεο, κε ηελ αμνληθή 

θαηεχζπλζε λα δίλεη ιίγν κεγαιχηεξν ζθάικα ηφζν ζηελ πεξίπησζε ελφο φζν θαη ζε εθείλε 

ηξηψλ θαξδηαθψλ θχθισλ. Απφ ηνλ Πίλαθα 4.1 είλαη επίζεο εκθαλέο φηη ην ζθάικα 

επηδεηλψλεηαη φηαλ πξφθεηηαη γηα ηξεηο θαξδηαθνχο θχθινπο, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζηε 

κεηάδνζή ηνπ απφ εηθφλα ζε εηθφλα. Η κεηάδνζε ηνπ ζθάικαηνο είλαη ζαθψο κεγαιχηεξε 

φηαλ ππάξρεη ζφξπβνο ζηελ αθνινπζία. πγθεθξηκέλα ε αχμεζε ηνπ ζθάικαηνο ηεο 

αθνινπζίαο ησλ ηξηψλ θαξδηαθψλ θχθισλ είλαη 7% ζε ζρέζε κε ηελ αθνινπζία ελφο 

θχθινπ ζηελ πεξίπησζε ηεο αθνινπζίαο Synthetic θαη 18% ζηελ πεξίπησζε ηεο 

αθνινπζίαο Synthetic15.  
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4.2 Απόδνζε αιγνξίζκσλ πξνζαξκνζηηθήο ηαύηηζεο πεξηνρώλ 
 

4.2.1 Απόδνζε ζηξαηεγηθήο αλαλέωζεο ηεο πεξηνρήο αλαθνξάο κε ρξήζε κηαο 

εηθόλαο 

 Η πξψηε εθδνρή ηνπ αιγνξίζκνπ πξνζαξκνζηηθήο ηαχηηζεο πεξηνρψλ (ζηξαηεγηθή SF-

single frame) ζπλδέεηαη κε ηελ αλαλέσζε ηεο πεξηνρήο αλαθνξάο κε ρξήζε κηαο εηθφλαο. Η 

απφδνζή ηεο εμαξηάηαη απφ ηελ παξάκεηξν Ν, πνπ δείρλεη έπεηηα απφ πφζεο δηαδνρηθέο 

εηθφλεο ηεο αθνινπζίαο αλαλεψλεηαη ε πεξηνρή αλαθνξάο απφ ηελ εθάζηνηε βέιηηζηε 

πεξηνρή. Καηά ηνλ πεηξακαηηζκφ κε ηελ ηηκή ηεο παξακέηξνπ ζεσξήζεθε σο άπεηξν ε ηηκή 

87, ην κέγηζην πιήζνο δειαδή ησλ εηθφλσλ ησλ αθνινπζηψλ. 

 

Πίλαθαο 4.2: Γείθηεο παξακφξθσζεο (ζε εηθνλνζηνηρεία) ηεο ζηξαηεγηθήο αλαλέσζεο ηεο πεξηνρήο 

αλαθνξάο κε ρξήζε κηαο εηθφλαο. 
 

3 καρδιακοί κύκλοι 1 καρδιακός κύκλος 

Synthetic w wradial waxial Synthetic w wradial waxial 

    

N=1 3.4122 2.2478 2.5673 N=1 2.0553 1.3597 1.5413 

N=5 1.9637 1.4098 1.367 N=5 1.3733 1.1819 0.6993 

N=10 1.5718 1.2173 0.9943 N=10 1.2408 1.0841 0.6035 

N=20 1.3289 1.1241 0.7087 N=20 1.1971 1.0731 0.5304 

N=29 1.2772 1.1239 0.6067 N=29 1.1938 1.0753 0.5185 

N=30 1.2772 1.1239 0.6067   

Ν=40 1.4653 1.1908 0.9187 

Ν=50 1.2965 1.1240 0.6835 

Ν=60 1.2772 1.1239 0.6067 

Ν=70 1.3842 1.1703 0.8564 

N=87 1.2772 1.1239 0.6067 

  

Synthetic25 w wradial waxial Synthetic25 w wradial waxial 

    

N=1 10.9634 3.7694 10.295 N=1 7.3252 2.8928 6.7298 

N=5 6.2258 3.0359 5.4354 N=5 4.5975 2.6693 3.7432 

N=10 7.0408 2.6693 6.5152 N=10 4.1425 2.3577 3.4061 

N=20 5.6359 2.514 5.0441 N=20 4.3028 2.3074 3.6318 

N=29 6.0366 2.319 5.5734 N=29 3.8863 2.267 3.1567 

N=30 4.4856 2.3319 3.8318   

Ν=40 6.2279 2.4378 5.7355 

Ν=50 4.9356 2.0342 4.9934 

Ν=60 4.4856 2.3319 3.8318 

Ν=70 5.8325 2.2479 4.521 

N=87 4.4856 2.3319 3.8318 

  

Synthetic15 w wradial waxial Synthetic15 w wradial waxial 
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N=1 22.1314 6.3925 21.1881 N=1 15.7998 5.4575 14.8273 

N=5 19.7445 5.484 18.9676 N=5 15.6021 4.7228 14.8701 

N=10 21.2841 4.8977 20.7129 N=10 15.3618 4.1826 14.7815 

N=20 19.1207 4.6683 18.5421 N=20 14.2223 3.8767 13.6838 

N=29 18.3682 4.2647 17.8663 N=29 13.9839 3.7012 13.4852 

N=30 16.582 3.8786 16.122   

Ν=40 20.9981 4.2154 18.9998 

Ν=50 17.8765 4.0201 17.359 

Ν=60 16.582 3.8786 16.122 

Ν=70 18.9998 4.0235 18.5354 

N=87 16.582 3.8786 16.122 

  

Field w wradial waxial Field w wradial waxial 

    

N=1 6.7288 6.0543 2.9363 N=1 2.9944 2.4006 1.7899 

N=5 4.6695 2.2307 4.1022 N=5 2.9934 1.5412 2.5661 

N=10 4.2581 1.5325 3.9727 N=10 2.4749 1.2606 2.1298 

N=20 2.1117 1.1875 1.7461 N=20 1.7165 1.1281 1.2937 

N=30 1.663 1.1538 1.1976 N=29 1.6476 1.1313 1.1979 

Ν=40 1.8941 1.2381 1.4335  

Ν=50 1.9566 1.186 1.5561 

Ν=60 1.663 1.1538 1.1976 

Ν=70 1.722 1.186 1.2485 

N=87 1.663 1.1538 1.1976 
 

 

χκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα (Πίλαθαο 4.2) ε ζηξαηεγηθή απηή επεξεάδεηαη 

ζεκαληηθά απφ ηελ ηηκή ηεο παξακέηξνπ Ν. Οη δείθηεο παξακφξθσζεο γηα θάζε δηεχζπλζε 

αιιά θαη ν ζπλνιηθφο δείθηεο παξακφξθσζεο ζηαδηαθά κεηψλνληαη θαζψο ε παξάκεηξνο 

πιεζηάδεη ηηκέο ίζεο κε αθέξαηα πνιιαπιάζηα ηεο δηάξθεηαο ελφο θαξδηαθνχ θχθινπ. 

Δπηπιένλ, απεηθνλίδνληαο γξαθηθά ηε κεηαβνιή ησλ δεηθηψλ ζε ζρέζε κε ηελ παξάκεηξν Ν 

ζηελ Δηθφλα 4.1, νη κηθξφηεξεο ηηκέο ησλ δεηθηψλ παξακφξθσζεο αληηζηνηρνχλ γηα φιεο ηηο 

ζπλζεηηθέο αθνινπζίεο πνπ απνηεινχληαη απφ 87 εηθφλεο ζε Ν=30, 60 θαη ∞. ηελ 

πεξίπησζε ησλ αθνινπζηψλ 29 εηθφλσλ βέιηηζηε απφδνζε επηηπγράλεηαη γηα Ν=∞. Φπζηθά 

ε απεηξνζηή ηηκή είλαη νπζηαζηηθά 87 θαη 29, αληίζηνηρα, γηα ηηο δχν θαηεγνξίεο κεγέζνπο 

ησλ αθνινπζηψλ.  
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Δηθόλα 4.1: Δμέιημε ησλ δεηθηψλ παξακφξθσζεο (εηθνλνζηνηρεία) θαηά ηε κεηαβνιή ηεο 

παξακέηξνπ Ν ηεο ζηξαηεγηθήο αλαλέσζεο ηεο πεξηνρήο αλαθνξάο κε ρξήζε κηαο εηθφλαο, έπεηηα 

απφ εθαξκνγή ζηηο ηέζζεξηο ζπλζεηηθέο αθνινπζίεο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ην εχξνο ησλ θαηαθφξπθσλ 

αμφλσλ είλαη δηαθνξεηηθφ ζηα ηέζζεξα γξαθήκαηα. 

 

Ωο βέιηηζηε ηηκή ηεο παξακέηξνπ Ν επηιέρζεθε ε ηηκή 60 έηζη ψζηε λα κελ ππάξρεη 

ηαχηηζε κε ηνλ θιαζζηθφ αιγφξηζκν. Γηα ηελ ηηκή απηή παξνπζηάδεηαη ζηε ζπλέρεηα 

(Δηθφλα 4.2) ε θίλεζε ελφο ζεκείνπ ηνπ θάησ ηνηρψκαηνο ηεο αθνινπζίαο Synthetic, ε 

νπνία εθηηκήζεθε κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα απφ ηελ πξψηε κέζνδν πξνζαξκνζηηθήο 

ηαχηηζεο πεξηνρψλ (rmse=2.0184 εηθνλνζηνηρεία) ζε ζρέζε κε ηνλ θιαζζηθφ αιγφξηζκν 

(rmse=2.02 εηθνλνζηνηρεία). 
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Δηθόλα 4.2: Δθηίκεζε ηεο θίλεζεο ελφο ζεκείνπ ηνπ θάησ ηνηρψκαηνο ηεο αθνινπζίαο Synthetic 

απφ ηνλ θιαζζηθφ αιγφξηζκν θαη ηε ζηξαηεγηθή αλαλέσζεο ηεο πεξηνρήο αλαθνξάο κε ρξήζε κηαο 

εηθφλαο γηα Ν=60. 

 

4.2.2 Απόδνζε ζηξαηεγηθήο αλαλέωζεο ηεο πεξηνρήο αλαθνξάο κε ρξήζε 

πνιιαπιώλ εηθόλωλ 

 Η επφκελε κέζνδνο αλαλέσζεο ηεο πεξηνρήο αλαθνξάο (ζηξαηεγηθή MF-multiframe) 

φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί πινπνηήζεθε κε δχν εθδνρέο θαη επεξεάδεηαη απφ ην πιήζνο Ν 

ησλ πεξηνρψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ εχξεζε ηεο βέιηηζηεο πεξηνρήο θαη ηε κεηαβιεηή 

α ε νπνία θαζνξίδεη ηηο ηηκέο ησλ βαξψλ. Ωο απνηέιεζκα θαηαγξάθεθε μαλά ν δείθηεο 

παξακφξθσζεο (Πίλαθεο 4.3-4.6) θαη επηζεκάλζεθαλ κε ζθίαζε νη ηηκέο νη νπνίεο είλαη 

κηθξφηεξεο απφ ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο γηα ηνλ θιαζζηθφ αιγφξηζκν. Να ζεκεησζεί επίζεο φηη 

ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο επηζεκαίλεηαη κε ππνγξάκκηζε ην ειάρηζην ζθάικα πνπ 

επηηπγράλεη ε ζηξαηεγηθή, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δχν εθδνρψλ ηεο, γηα θάζε 

αθνινπζία. 

Πίλαθαο 4.3: Γείθηεο παξακφξθσζεο (ζε εηθνλνζηνηρεία) εθαξκφδνληαο ηε ζηξαηεγηθή MF ζηελ 

αθνινπζία Synthetic. 
 

 3 καρδιακοί κύκλοι  1 καρδιακός κύκλος 

Εκδοτή 1 (προηγούμενες εικόνες) 

α=0,8 w wradial waxial α=0,8 w wradial waxial 

    

N=1 3.4122 2.2478 2.5673 N=1 2.0553 1.3597 1.5413 

N=3 1.7431 1.1587 1.3022 N=3 1.3698 1.0742 0.85 
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N=5 1.5624 1.1268 1.0823 N=5 1.3225 1.0774 0.7738 

N=10 1.3342 1.1244 0.7182 N=10 1.2262 1.0812 0.5785 

N=20 1.3166 1.1254 0.6832 N=20 1.225 1.0802 0.5744 

N=29 1.3136 1.1266 0.6754 N=29 1.2249 1.0801 0.5731 

    

N=29 w wradial waxial N=29 w wradial waxial 

    

α=0.8 1.3136 1.1266 0.6754 α=0.8 1.2249 1.0801 0.5731 

α=0.9 1.3094 1.1269 0.6492 α=0.9 1.2238 1.0854 0.5643 

α=0.98 1.3092 1.1331 0.6352 α=0.98 1.2182 1.0849 0.5527 

α=0.99 1.3052 1.1326 0.6351 α=0.99 1.2181 1.0848 0.5526 

Εκδοτή 2 (εικόνες ζηην ίδια θάζη ηοσ κύκλοσ) 

α=0.8 w wradial waxial α=0.8 w wradial waxial 

    

N=1 3.1299 2.1854 2.3961 N=1 2.0553 1.3597 1.5413 

N=3 1.7429 1.1561 1.2994 N=3 1.3698 1.0742 0.85 

N=5 1.4872 1.1251 0.7567 N=5 1.3225 1.0774 0.7738 

N=10 1.3093 1.1277 0.6651 N=10 1.2262 1.0812 0.5785 

N=20 1.3068 1.1254 0.657 N=20 1.225 1.0802 0.5744 

N=29 1.3064 1.1252 0.6568 N=29 1.2249 1.0801 0.5731 

    

N=29 w wradial waxial N=29 w wradial waxial 

    

α=0.8 1.3064 1.1252 0.6568 α=0.8 1.2249 1.0801 0.5731 

α=0.9 1.3057 1.1263 0.6473 α=0.9 1.2238 1.0854 0.5643 

α=0.98 1.2959 1.1275 0.6351 α=0.98 1.2182 1.0849 0.5527 

α=0.99 1.2956 1.1261 0.635 α=0.99 1.2181 1.0848 0.5526 
 

 

Πίλαθαο 4.4: Γείθηεο παξακφξθσζεο (ζε εηθνλνζηνηρεία) εθαξκφδνληαο ηε ζηξαηεγηθή MF ζηελ 

αθνινπζία Synthetic25. 

 
 3 καρδιακοί κύκλοι  1 καρδιακός κύκλος 

Εκδοτή 1 (προηγούμενες εικόνες) 

α=0.8 w wradial waxial α=0.8 w wradial waxial 

N=1 10.9634 3.7694 10.295 N=1 7.3252 2.8928 6.7298 

N=3 9.4099 3.5067 9.4872 N=3 6.1672 2.7085 5.9981 

N=5 7.5839 2.6963 7.0884 N=5 5.9989 2.2633 5.4572 

N=10 7.5837 2.696 7.0884 N=10 5.6791 2.263 5.4469 

N=20 7.5798 2.6852 7.0854 N=20 5.6632 2.2596 5.4306 

N=29 7.4865 2.5952 7.0497 N=29 5.3028 2.259 5.4077 

    

N=29 w wradial waxial N=29 w wradial waxial 

    

α=0.8 7.4865 2.5952 7.0497 α=0.8 5.3028 2.259 5.4077 

α=0.9 7.0791 1.9297 6.8848 α=0.9 4.8576 1.8339 4.3888 

α=0.98 6.8479 1.9112 6.5747 α=0.98 4.8379 1.8296 4.3762 

α=0.99 6.8361 1.9102 6.5542 α=0.99 4.8328 1.8284 4.1882 

Εκδοτή 2 (εικόνες ζηην ίδια θάζη ηοσ κύκλοσ) 

α=0.8 w wradial waxial α=0.8 w wradial waxial 

N=1 10.7682 3.6023 10.2828 N=1 7.3252 2.8928 6.7298 



Κεθάιαην 4ν: Απνηειέζκαηα  Γαζηνπληώηε Αηκηιία 

- 73 - 

 

N=3 9.3908 3.1198 9.4865 N=3 6.1672 2.7085 5.9981 

N=5 7.583 2.6156 7.0881 N=5 5.9989 2.2633 5.4572 

N=10 7.5766 2.6953 7.088 N=10 5.6791 2.263 5.4469 

N=20 7.5121 2.6849 7.0733 N=20 5.6632 2.2596 5.4306 

N=29 7.486 2.5949 7.049 N=29 5.3028 2.259 5.4077 

    

N=29 w wradial waxial N=29 w wradial waxial 

    

α=0.8 7.486 2.5949 7.049 α=0.8 5.3028 2.259 5.4077 

α=0.9 7.0218 1.9268 6.4351 α=0.9 4.8576 1.8339 4.3888 

α=0.98 6.4328 1.9106 6.4389 α=0.98 4.8379 1.8296 4.3762 

α=0.99 6.3679 1.8754 6.0723 α=0.99 4.8328 1.8284 4.1882 
 

 

Πίλαθαο 4.5: Γείθηεο παξακφξθσζεο (ζε εηθνλνζηνηρεία) εθαξκφδνληαο ηε ζηξαηεγηθή MF ζηελ 

αθνινπζία Synthetic15. 

 
 3 καρδιακοί κύκλοι  1 καρδιακός κύκλος 

Εκδοτή 1 (προηγούμενες εικόνες) 

α=0.8 w wradial waxial α=0.8 w wradial waxial 

      

N=1 22.1314 6.3925 21.1881 N=1 15.7998 5.4575 14.8273 

N=3 20.8844 6.097 19.9746 N=3 15.8064 5.3006 14.8911 

N=5 20.4321 5.7262 19.974 N=5 15.5576 5.1282 14.5649 

N=10 20.3986 5.6098 19.972 N=10 15.2299 4.9027 14.4103 

N=20 20.3849 5.6077 19.9629 N=20 15.2303 4.902 14.4398 

N=29 20.1432 5.5854 19.7008 N=29 15.2561 4.9016 14.4399 

    

N=29 w wradial waxial N=29 w wradial waxial 

    

α=0.8 20.1432 5.5854 19.7008 α=0.8 15.2561 4.9016 14.4399 

α=0.9 19.6138 5.5435 19.6992 α=0.9 15.2227 4.8742 14.4591 

α=0.98 18.4641 5.5392 18.7556 α=0.98 15.3826 4.8591 14.1133 

α=0.99 17.7692 5.2381 17.0139 α=0.99 15.496 4.7771 14.7191 

Εκδοτή 2 (εικόνες ζηην ίδια θάζη ηοσ κύκλοσ) 

α=0.8 w wradial waxial α=0.8 w wradial waxial 

          

N=1 22.0145 6.2709 20.8767 N=1 15.7998 5.4575 14.8273 

N=3 20.8789 6.0968 19.9531 N=3 15.8064 5.3006 14.8911 

N=5 20.4227 5.7149 19.9634 N=5 15.5576 5.1282 14.5649 

N=10 20.3971 5.6084 19.963 N=10 15.2299 4.9027 14.4103 

N=20 20.2276 5.5895 19.4037 N=20 15.2303 4.902 14.4398 

N=29 20.0841 5.4357 19.3321 N=29 15.2561 4.9016 14.4399 

    

N=29 w wradial waxial N=29 w wradial waxial 

    

α=0.8 20.0841 5.4357 19.3321 α=0.8 15.2561 4.9016 14.4399 

α=0.9 19.6136 5.3817 19.3124 α=0.9 15.2227 4.8742 14.4591 

α=0.98 18.5089 5.3824 18.7628 α=0.98 15.3826 4.8591 14.1133 

α=0.99 17.4192 5.238 17.0125 α=0.99 15.496 4.7771 14.7191 
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Πίλαθαο 4.6: Γείθηεο παξακφξθσζεο (ζε εηθνλνζηνηρεία) εθαξκφδνληαο ηε ζηξαηεγηθή MF ζηελ 

αθνινπζία Field. 
 

 3 καρδιακοί κύκλοι  1 καρδιακός κύκλος 

Εκδοτή 1 (προηγούμενες εικόνες) 

α=0.9 w wradial waxial α=0.9 w wradial waxial 

    

N=5 4.5518 3.9324 2.3709 N=5 2.1938 1.7335 1.3445 

N=10 2.3825 1.9017 1.4352 N=10 1.6981 1.2501 1.1494 

N=20 1.7368 1.2647 1.1903 N=20 1.5746 1.1788 1.0439 

N=29 1.6954 1.2537 1.1317 N=29 1.5728 1.1631 1.0481 

    

N=29 w wradial waxial N=29 w wradial waxial 

    

α=0.5 6.8103 3.6901 6.4971 α=0.5 2.6727 2.1094 1.6413 

α=0.8 3.5169 2.8739 3.6927 α=0.8 1.9806 1.5265 1.262 

α=0.9 1.6954 1.2537 1.1317 α=0.9 1.5728 1.1631 1.0481 

α=0.98 1.5748 1.2151 1.0031 α=0.98 1.5173 1.1702 0.9599 

α=0.99 1.7689 1.2107 1.2879 α=0.99 1.688 1.1671 1.2134 

Εκδοτή 2 (εικόνες ζηην ίδια θάζη ηοσ κύκλοσ) 

α=0.9 w wradial waxial α=0.9 w wradial waxial 

    

N=5 3.7839 1.8682 3.2905 N=5 2.1938 1.7335 1.3445 

N=10 1.7634 1.2924 1.1997 N=10 1.6981 1.2501 1.1494 

N=20 1.6086 1.201 1.0702 N=20 1.5746 1.1788 1.0439 

N=29 1.6079 1.2011 1.0678 N=29 1.5728 1.1631 1.0481 

    

N=29 w wradial waxial N=29 w wradial waxial 

    

α=0.5 6.8019 3.6879 6.4591 α=0.5 2.6727 2.1094 1.6413 

α=0.8 3.5084 2.8733 3.6913 α=0.8 1.9806 1.5265 1.262 

α=0.9 1.6079 1.2011 1.0678 α=0.9 1.5728 1.1631 1.0481 

α=0.98 1.5581 1.211 0.9803 α=0.98 1.5173 1.1702 0.9599 

α=0.99 2.1128 1.2047 1.7962 α=0.99 1.688 1.1671 1.2134 
 

 

H απφδνζε κεγηζηνπνηείηαη γηα α=0.98 γηα ηελ αθνινπζία Field θαη α=0.99 γηα ηηο 

αθνινπζίεο Synthetic, Synthetic15 θαη Synthetic25. Μάιηζηα ε δεχηεξε εθδνρή ηνπ 

αιγνξίζκνπ (εχξεζε βέιηηζηεο πεξηνρήο κε βάζε Ν βέιηηζηεο πεξηνρέο απφ ηζάξηζκεο 

εηθφλεο ζην ακέζσο πξνεγνχκελν αληίζηνηρν ζεκείν ηνπ θαξδηαθνχ θχθινπ) απνδίδεη 

θαιχηεξα απφ ηελ πξψηε (εχξεζε βέιηηζηεο πεξηνρήο κε βάζε Ν βέιηηζηεο πεξηνρέο απφ 

ηζάξηζκεο πξνεγνχκελεο εηθφλεο). Δλψ φκσο παξάιιεια απαηηείηαη κεγάιε ηηκή ηεο 

παξακέηξνπ Ν, νη ρξνλνβφξεο εθηειέζεηο ηνπ αιγνξίζκνπ πεξηνξίδνπλ ηε βέιηηζηε ηηκή ηεο 

ζηελ ηηκή Ν=29 θαη ηειηθά ε κέζνδνο θξίλεηαη κε απνδνηηθή. 

ηε ζπλέρεηα απεηθνλίδεηαη ε θίλεζε ελφο ζεκείνπ ηνπ θάησ ηνηρψκαηνο ηεο 

αθνινπζίαο Synthetic θαζψο εθηηκήζεθε κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα απφ ηε δεχηεξε εθδνρή 
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ηεο ζηξαηεγηθήο, γηα Ν=29 θαη α=0.99 (rmse=1.3896 εηθνλνζηνηρεία),  ζε ζχγθξηζε κε ηνλ 

θιαζζηθφ αιγφξηζκν (rmse=2.02 εηθνλνζηνηρεία). 

 

 

Δηθόλα 4.3: Δθηίκεζε ηεο θίλεζεο ελφο ζεκείνπ ηνπ θάησ ηνηρψκαηνο ηεο αθνινπζίαο Synthetic 

απφ ηνλ θιαζζηθφ αιγφξηζκν θαη ηε δεχηεξε εθδνρή ηεο ζηξαηεγηθήο αλαλέσζεο ηεο πεξηνρήο 

αλαθνξάο κε ρξήζε πνιιαπιψλ εηθφλσλ γηα Ν=29 θαη α=0.99. 

 

4.2.3 Απόδνζε ζηξαηεγηθήο αλαλέωζεο ηεο πεξηνρήο αλαθνξάο κε θίιηξν 

πεπεξαζκέλεο θξνπζηηθήο απόθξηζεο 
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Μηα άιιε ζηξαηεγηθή αλαλέσζεο ηεο πεξηνρήο αλαθνξάο ζηα πιαίζηα ηνπ αιγνξίζκνπ 

πξνζαξκνζηηθήο ηαχηηζεο πεξηνρψλ είλαη ην θίιηξν πεπεξαζκέλεο θξνπζηηθήο απφθξηζεο 

(ζηξαηεγηθή FIRF-FIR filtering). Όπσο θαη ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε πινπνηήζεθε κε 

δχν εθδνρέο θαη επεξεάδεηαη απφ ηηο ηηκέο ησλ παξακέηξσλ Ν, α κε ηε δηαθνξά φηη 

εθηειείηαη πνιχ γξεγνξφηεξα. Ο απoινγηζκφο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εθαξκνγήο ηεο ζα 

παξνπζηαζηεί μερσξηζηά γηα θάζε κία απφ ηηο ηέζζεξηο ζπλζεηηθέο αθνινπζίεο. 

ηνλ Πίλαθα 4.7 εκθαλίδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο πξψηεο εθδνρήο ηεο κεζφδνπ 

(θαηαζθεπή πεξηνρήο αλαθνξάο κε βάζε Ν βέιηηζηεο πεξηνρέο απφ ηζάξηζκεο πξνεγνχκελεο 

εηθφλεο) θαηφπηλ εθαξκνγήο ηεο ζε 176 ζεκεία ηεο αθνινπζίαο Synthetic θαη 

πεηξακαηηζκνχ κε ηηο παξακέηξνπο. Ο δείθηεο παξακφξθσζεο ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ 

αμηνιφγεζή ηεο θαη επηζεκάλζεθαλ κε ζθίαζε νη ηηκέο νη νπνίεο είλαη κηθξφηεξεο απφ ηηο 

αληίζηνηρεο ηηκέο γηα ηνλ θιαζζηθφ αιγφξηζκν γηα ηελ αθνινπζία απηή.  

 

Πίλαθαο 4.7: Γείθηεο παξακφξθσζεο (ζε εηθνλνζηνηρεία) εθαξκφδνληαο ηελ πξψηε εθδνρή ηεο 

ζηξαηεγηθήο FIRF ζηελ αθνινπζία Synthetic. 
 

 3 καρδιακοί κύκλοι  1 καρδιακός κύκλος 

α=0,8 w wradial waxial α=0,8 w wradial waxial 

    

N=1 3.4122 2.2478 2.5673 N=1 2.0553 1.3597 1.5413 

N=3 2.7789 2.0198 1.7653 N=3 1.6592 1.2151 0.9032 

N=5 1.562 1.1263 1.0823 N=5 1.3266 1.0775 0.7738 

N=10 1.3375 1.1244 0.7244 N=10 1.2279 1.0814 0.5817 

N=20 1.3178 1.1246 0.6869 N=20 1.2253 1.0821 0.5747 

N=29 1.3139 1.1254 0.678 N=29 1.2253 1.0821 0.5747 

N=40 1.3148 1.1258 0.673  

N=50 1.312 1.1254 0.6632 

N=55 1.3113 1.1253 0.663 

N=59 1.3108 1.1251 0.661 

    

N=59 w wradial waxial N=29 w wradial waxial 

    

α=0.8 1.3108 1.1251 0.661 α=0.8 1.2253 1.0821 0.5747 

α=0.9 1.3091 1.1267 0.649 α=0.9 1.2239 1.0862 0.5641 

α=0.95 1.3012 1.1381 0.6378 α=0.95 1.2191 1.0866 0.5528 

α=0.98 1.3 1.1338 0.636 α=0.98 1.2187 1.086 0.553 

α=0.99 1.2991 1.1328 0.636 α=0.99 1.2185 1.0855 0.5536 
 

 

χκθσλα κε ηνλ πίλαθα ην ζθάικα ηνπ αιγνξίζκνπ κε ακεηάβιεηε ηελ παξάκεηξν α, 

γίλεηαη ειάρηζην γηα ηε κέγηζηε δπλαηή ηηκή ηεο παξακέηξνπ N. Η ηηκή απηή γηα λα κε 

ζπλεπάγεηαη κεγάιε πνιππινθφηεηα βξέζεθε λα είλαη Ν=29 γηα ηελ αθνινπζία ελφο 

θαξδηαθνχ θχθινπ θαη Ν=59 γηα ηελ αθνινπζία ησλ 87 εηθφλσλ. Πεηξακαηηζκφο κε 
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ζηαζεξή ηελ παξάκεηξν Ν θαη κεηαβάιινληαο ηελ παξάκεηξν α, έδεημε φηη ε απφδνζε 

κεγηζηνπνηείηαη γηα α=0.99. πλνςίδνληαο, ε πξψηε εθδνρή ηεο ζηξαηεγηθήο απηήο γηα ηελ 

αθνινπζία Synthetic ειαρηζηνπνηεί ην ζθάικα ηεο γηα Ν=59 θαη α=0.99. 

Δθαξκφδνληαο ηε δεχηεξε εθδνρή ηεο ζηξαηεγηθήο (θαηαζθεπή πεξηνρήο αλαθνξάο κε 

βάζε Ν βέιηηζηεο πεξηνρέο απφ ηζάξηζκεο εηθφλεο ζην ακέζσο πξνεγνχκελν αληίζηνηρν 

ζεκείν ηνπ θαξδηαθνχ θχθινπ) ζηελ αθνινπζία Synthetic θαη αθνινπζψληαο παξφκνηα 

δηαδηθαζία κε απηή πνπ πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ, πξνέθπςαλ νη ηηκέο ησλ δεηθηψλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηνλ Πίλαθα 4.8. ηνλ πίλαθα απηφ θαζψο θαη ζηνπο πίλαθεο πνπ 

αθνινπζνχλ επηζεκαίλεηαη κε ππνγξάκκηζε ην ειάρηζην ζθάικα πνπ επηηπγράλεη ε 

ζηξαηεγηθή, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δχν εθδνρψλ ηεο, γηα θάζε αθνινπζία. 

 

Πίλαθαο 4.8: Γείθηεο παξακφξθσζεο (ζε εηθνλνζηνηρεία) εθαξκφδνληαο ηε δεχηεξε εθδνρή ηεο 

ζηξαηεγηθήο FIRF ζηελ αθνινπζία Synthetic. 

 
 3 καρδιακοί κύκλοι  1 καρδιακός κύκλος 

α=0,8 w wradial waxial α=0,8 w wradial waxial 

        

N=1 3.1299 2.1854 2.3961 N=1 2.0553 1.3597 1.5413 

N=3 2.8713 1.7259 1.7239 N=3 1.6592 1.2151 0.9032 

N=5 1.4901 1.126 0.7649 N=5 1.3266 1.0775 0.7738 

N=10 1.3168 1.126 0.7199 N=10 1.2279 1.0814 0.5817 

N=20 1.3036 1.1258 0.6573 N=20 1.2253 1.0821 0.5747 

N=29 1.3071 1.1255 0.6647 N=29 1.2253 1.0821 0.5747 

N=40 1.3124 1.1257 0.6695  

N=50 1.3119 1.1251 0.665 

N=55 1.3135 1.1255 0.6771 

    

N=29 w wradial waxial N=29 w wradial waxial 

    

α=0.8 1.3071 1.1255 0.6647 α=0.8 1.2253 1.0821 0.5747 

α=0.9 1.3064 1.1323 0.6515 α=0.9 1.2239 1.0862 0.5641 

α=0.95 1.3021 1.1325 0.6429 α=0.95 1.2191 1.0866 0.5528 

α=0.98 1.3005 1.1339 0.6368 α=0.98 1.2187 1.086 0.553 

α=0.99 1.2997 1.1334 0.636 α=0.99 1.2185 1.0855 0.5536 
 

 

Ωο βέιηηζηεο ηηκέο ησλ παξακέηξσλ επηιέρζεθε ν ζπλδπαζκφο Ν=29, α=0.99. ηελ 

πεξίπησζε απηή, ε δεχηεξε εθδνρή ηαπηίδεηαη κε ηελ πξψηε γηα αθνινπζίεο ελφο θαξδηαθνχ 

θχθινπ. Αθνινπζψληαο ηελ ίδηα ινγηθή ζηε δηεξεχλεζε ηεο επίδξαζεο ησλ δχν εθδνρψλ 

ηεο ζηξαηεγηθήο ζηηο ππφινηπεο ζπλζεηηθέο αθνινπζίεο, πξνέθπςαλ πίλαθεο αληίζηνηρνη κε 

ηνπο 4.7, 4.8 γηα ηηο αθνινπζίεο Synthetic25, Synthetic15 θαη Field (Πίλαθεο 4.9-4.14). 
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Πίλαθαο 4.9: Γείθηεο παξακφξθσζεο (ζε εηθνλνζηνηρεία) εθαξκφδνληαο ηελ πξψηε εθδνρή ηεο 

ζηξαηεγηθήο FIRF ζηελ αθνινπζία Synthetic25. 

 
 3 καρδιακοί κύκλοι  1 καρδιακός κύκλος 

α=0.8 w wradial waxial α=0.8 w wradial waxial 

    

N=1 10.9634 3.7694 10.295 N=1 7.3252 2.8928 6.7298 

N=3 9.5678 3.2341 9.5291 N=3 6.214 2.7129 5.9867 

N=5 9.2004 2.7546 9.1231 N=5 6.1952 2.3906 5.7459 

N=10 8.569 2.4386 8.3268 N=10 5.9182 2.1995 5.2161 

N=20 7.8795 2.1376 7.8907 N=20 5.7657 2.0245 4.9897 

N=29 7.6867 1.9953 7.5541 N=29 5.3218 1.8564 4.7251 

N=40 7.6581 1.9872 7.3926   

N=50 7.594 1.9569 7.3062 

N=55 7.5368 1.9489 7.2955 

N=59 7.5239 1.9407 7.1653 

    

N=59 w wradial waxial N=29 w wradial waxial 

    

α=0.8 7.5239 1.9407 7.1653 α=0.8 5.3218 1.8564 4.7251 

α=0.9 7.0706 1.9282 6.8026 α=0.9 4.8571 1.8332 4.4978 

α=0.95 6.8956 1.9145 6.7001 α=0.95 4.8477 1.8324 4.4903 

α=0.98 6.8461 1.9098 6.5744 α=0.98 4.8372 1.8279 4.4785 

α=0.99 6.8262 1.9093 6.5538 α=0.99 4.8321 1.8282 4.4729 
 

 

Πίλαθαο 4.10: Γείθηεο παξακφξθσζεο (ζε εηθνλνζηνηρεία) εθαξκφδνληαο ηε δεχηεξε εθδνρή ηεο 

ζηξαηεγηθήο FIRF ζηελ αθνινπζία Synthetic25. 
 

 3 καρδιακοί κύκλοι  1 καρδιακός κύκλος 

α=0.8 w wradial waxial α=0.8 w wradial waxial 

    

N=1 10.7702 3.6181 10.2831 N=1 7.3252 2.8928 6.7298 

N=3 9.5335 3.1207 9.4909 N=3 6.214 2.7129 5.9867 

N=5 9.1878 2.6449 9.1113 N=5 6.1952 2.3906 5.7459 

N=10 8.4407 2.2212 7.8941 N=10 5.9182 2.1995 5.2161 

N=20 7.812 2.1091 7.7774 N=20 5.7657 2.0245 4.9897 

N=29 7.5227 1.9399 7.1649 N=29 5.3218 1.8564 4.7251 

N=40 7.537 1.9487 7.2933  

N=50 7.5372 1.9486 7.3001 

N=55 7.6148 1.9888 7.3173 

N=59 7.6675 1.9947 7.5631 

    

N=29 w wradial waxial N=29 w wradial waxial 

    

α=0.8 7.5227 1.9399 7.1649 α=0.8 5.3218 1.8564 4.7251 

α=0.9 7.0125 1.9274 6.7713 α=0.9 4.8571 1.8332 4.4978 

α=0.95 6.5547 1.9129 6.6985 α=0.95 4.8477 1.8324 4.4903 

α=0.98 6.4964 1.9182 6.4448 α=0.98 4.8372 1.8279 4.4785 

α=0.99 6.3688 1.9234 6.0715 α=0.99 4.8321 1.8282 4.4729 
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Πίλαθαο 4.11: Γείθηεο παξακφξθσζεο (ζε εηθνλνζηνηρεία) εθαξκφδνληαο ηελ πξψηε εθδνρή ηεο 

ζηξαηεγηθήο FIRF ζηελ αθνινπζία Synthetic15. 

 
 3 καρδιακοί κύκλοι  1 καρδιακός κύκλος 

α=0.8 w wradial waxial α=0,8 w wradial waxial 

    

N=1 21.786 6.1936 20.9345 N=1 15.6145 5.398 14.8131 

N=3 21.621 5.9839 20.8621 N=3 15.5673 5.3091 14.3791 

N=5 21.4369 5.7351 20.6102 N=5 15.5699 5.1129 14.5788 

N=10 21.095 5.6806 20.3157 N=10 15.2384 4.9044 14.4276 

N=20 20.5369 5.6181 19.5341 N=20 15.3175 4.8901 14.4394 

N=29 20.1671 5.5902 19.7862 N=29 15.4998 4.9302 14.6948 

N=40 20.1192 5.5871 19.134  

N=50 20.0013 5.5839 19.999 

N=55 20.001 5.5839 19.8741 

N=59 19.995 5.5837 18.7529 

    

N=59 w wradial waxial N=29 w wradial waxial 

    

α=0.8 19.995 5.5837 18.7529 α=0.8 15.4998 4.9302 14.6948 

α=0.9 19.1104 5.309 18.4135 α=0.9 15.7063 4.7677 14.9652 

α=0.95 18.7912 5.2783 18.2172 α=0.95 15.9938 4.784 14.3592 

α=0.98 18.6 5.0389 17.9004 α=0.98 15.9901 4.7349 15.273 

α=0.99 17.205 5.0516 16.4467 α=0.99 15.4967 4.7775 14.7418 
 

 

Πίλαθαο 4.12: Γείθηεο παξακφξθσζεο (ζε εηθνλνζηνηρεία) εθαξκφδνληαο ηε δεχηεξε εθδνρή ηεο 

ζηξαηεγηθήο FIRF ζηελ αθνινπζία Synthetic15. 

 
 3 καρδιακοί κύκλοι  1 καρδιακός κύκλος 

α=0.8 w wradial waxial α=0.8 w wradial waxial 

    

N=1 22.0145 6.2709 20.8767 N=1 15.7998 5.4575 14.8273 

N=3 21.3891 5.7136 20.172 N=3 15.5673 5.3091 14.3791 

N=5 21.1116 5.6981 20.3144 N=5 15.5699 5.1129 14.5788 

N=10 20.734 5.5772 19.5781 N=10 15.2384 4.9044 14.4276 

N=20 20.4591 5.5632 19.5403 N=20 15.3175 4.8901 14.4394 

N=29 20.0844 5.4527 19.33 N=29 15.4998 4.9302 14.6948 

N=40 20.1141 5.5494 19.1121  

N=50 20.6136 5.5838 19.8348 

N=55 20.6257 5.5767 19.8575 

    

N=29 w wradial waxial N=29 w wradial waxial 

    

α=0.8 20.0844 5.4527 19.33 α=0.8 15.4998 4.9302 14.6948 

α=0.9 19.5718 5.1287 18.8878 α=0.9 15.7063 4.7677 14.9652 

α=0.95 18.6501 4.9661 17.9767 α=0.95 15.9938 4.784 14.3592 

α=0.98 18.6735 5.0453 17.979 α=0.98 15.9901 4.7349 15.273 

α=0.99 17.0757 4.9887 16.3308 α=0.99 15.4967 4.7775 14.7418 
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Πίλαθαο 4.13: Γείθηεο παξακφξθσζεο (ζε εηθνλνζηνηρεία) εθαξκφδνληαο ηελ πξψηε εθδνρή ηεο 

ζηξαηεγηθήο FIRF ζηελ αθνινπζία Field. 

 
 3 καρδιακοί κύκλοι  1 καρδιακός κύκλος 

α=0.9 w wradial waxial α=0.9 w wradial waxial 

    

N=5 4.6111 3.946 2.3855 N=5 2.1957 1.731 1.3509 

N=10 2.4228 1.8846 1.5225 N=10 1.7087 1.255 1.1595 

N=20 1.7527 1.295 1.1811 N=20 1.5838 1.1908 1.0442 

N=29 1.6972 1.2554 1.1421 N=29 1.5814 1.1838 1.0485 

N=40 1.6856 1.2469 1.1342 α=0.8 w wradial waxial 

N=50 1.6807 1.2446 1.1295 N=5 2.2482 1.8024 1.3438 

N=55 1.6812 1.2444 1.1304 N=10 1.9802 1.5182 1.2713 

N=59 1.6809 1.2443 1.1301 N=20 1.8395 1.3844 1.2113 

  N=29 1.8387 1.384 1.2105 

  

N=59 w wradial waxial N=29 w wradial waxial 

    

α=0.9 1.6809 1.2443 1.1301 α=0.5 2.6601 2.0952 1.6389 

α=0.97 1.5793 1.2129 1.0114 α=0.8 1.8387 1.384 1.2105 

α=0.98 1.5761 1.2153 1.0036 α=0.9 1.5814 1.1838 1.0485 

α=0.99 1.5585 1.2122 0.9796 α=0.95 1.5469 1.172 1.0096 

 α=0.97 1.5335 1.1687 0.9928 

α=0.98 1.5177 1.1706 0.966 

α=0.99 1.6884 1.1674 1.2199 
 

 

Πίλαθαο 4.14: Γείθηεο παξακφξθσζεο (ζε εηθνλνζηνηρεία) εθαξκφδνληαο ηε δεχηεξε εθδνρή ηεο 

ζηξαηεγηθήο FIRF ζηελ αθνινπζία Field. 

 
 3 καρδιακοί κύκλοι  1 καρδιακός κύκλος 

α=0.9 w wradial waxial α=0.9 w wradial waxial 

    

N=1 3.1651 2.5566 1.8659 N=1 2.9944 2.4006 1.7899 

N=5 3.4498 1.8644 2.9026 N=5 2.1957 1.731 1.3509 

N=10 1.8017 1.2998 1.2475 N=10 1.7087 1.255 1.1595 

N=29 1.6517 1.2117 1.1225 N=29 1.5814 1.1838 1.0485 

N=40 1.8786 1.2229 1.4261  

N=50 1.7116 1.2305 1.1898 

N=55 1.7005 1.235 1.169 

N=59 1.681 1.2444 1.1301 

    

N=29 w wradial waxial N=29 w wradial waxial 

    

α=0.9 1.6517 1.2117 1.1225 α=0.8 1.8387 1.384 1.2105 

α=0.98 1.5583 1.2116 0.98 α=0.9 1.5814 1.1838 1.0485 

α=0.99 2.1672 1.2066 1.8002 α=0.98 1.5177 1.1706 0.966 

  α=0.99 1.6884 1.1674 1.2199 
 

 

Η απφδνζε ηεο ζηξαηεγηθήο εμειίρζεθε κε ηνλ ίδην ηξφπν θαη ζηηο ηξεηο πεξηπηψζεηο 

θαζψο κεηαβάιινληαλ νη παξάκεηξνη Ν θαη α. πγθεθξηκέλα ε εθαξκνγή ηεο πξψηεο 
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εθδνρήο έδεημε φηη ε απφδνζε κεγηζηνπνηείηαη γηα Ν=59 θαη α=0.99 γηα ηηο αθνινπζίεο 

Synthetic, Synthetic25 θαη Synthetic15, θαη γηα Ν=59 θαη α=0.98 γηα ηελ αθνινπζία Field. 

ρεηηθά κε ηε δεχηεξε εθδνρή ηνπ αιγνξίζκνπ, ην ζθάικα ειαρηζηνπνηείηαη γηα Ν=29 θαη 

α=0.99 γηα ηηο αθνινπζίεο Synthetic, Synthetic25 θαη Synthetic15, θαη γηα Ν=29 θαη α=0.98 

γηα ηελ αθνινπζία Field. ηε ζπλέρεηα απεηθνλίδεηαη ε θίλεζε ελφο ζεκείνπ πνπ βξίζθεηαη 

ζην θάησ ηνίρσκα ηεο αθνινπζίαο Synthetic θαη ε κεηαηφπηζή ηνπ εθηηκήζεθε κε 

κεγαιχηεξε αθξίβεηα απφ ηε δεχηεξε εθδνρή ηεο ζηξαηεγηθήο γηα Ν=29 θαη α=0.99 

(rmse=1.3682 εηθνλνζηνηρεία). 

 

 

Δηθόλα 4.4: Δθηίκεζε ηεο θίλεζεο ελφο ζεκείνπ ηνπ θάησ ηνηρψκαηνο ηεο αθνινπζίαο Synthetic 

απφ ηνλ θιαζζηθφ αιγφξηζκν θαη ηε δεχηεξε εθδνρή ηεο ζηξαηεγηθήο αλαλέσζεο ηεο πεξηνρήο 

αλαθνξάο κε θίιηξν πεπεξαζκέλεο θξνπζηηθήο απφθξηζεο γηα Ν=29 θαη α=0.99. 
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4.2.4 Απόδνζε ζηξαηεγηθήο αλαλέωζεο ηεο πεξηνρήο αλαθνξάο κε θίιηξν 

Kalman 

Η ηειεπηαία κέζνδνο αλαλέσζεο ηεο πεξηνρήο αλαθνξάο είλαη ε ρξήζε θίιηξνπ Kalman 

(ζηξαηεγηθή KF-Kalman Filtering). ηελ πξνζπάζεηα λα δηεξεπλεζεί ε επηξξνή ηεο αξρηθήο 

θαηάζηαζεο ηνπ πίλαθα ζπζρέηηζεο πνπ αληηζηνηρεί ζην ζθάικα ηνπ θίιηξνπ, ν αιγφξηζκνο 

εθηειέζηεθε γηα πίλαθεο Q, C ίζνπο κε ην κνλαδηαίν θαη ην δεθαπιάζην ηνπ κνλαδηαίνπ 

αληίζηνηρα, κεηαβάιινληαο ηνλ πίλαθα P0. ηε ζπλέρεηα δηαηεξψληαο ακεηάβιεην ηνλ 

πίλαθα P0 δηεξεπλήζεθε ε αλαινγία ησλ πηλάθσλ Q, C. ηνπο Πίλαθεο 4.15-4.18 ηα 

ζχκβνια q, c, p0 αληηπξνζσπεχνπλ ηνπο ζπληειεζηέο κε ηνπο νπνίνπο πνιιαπιαζηάδεηαη ν 

κνλαδηαίνο πίλαθαο γηα λα ζρεκαηηζηνχλ, αληίζηνηρα, νη Q, C, P0. Να ζεκεησζεί φηη 

επηζεκάλζεθαλ θαη πάιη κε ζθίαζε νη ηηκέο νη νπνίεο είλαη κηθξφηεξεο απφ ηηο αληίζηνηρεο 

ηηκέο γηα ηνλ θιαζζηθφ αιγφξηζκν, θαη κε ππνγξάκκηζε ην ειάρηζην ζθάικα πνπ 

επηηπγράλεη ε ζηξαηεγηθή γηα θάζε αθνινπζία. 

Πίλαθαο 4.15: Γείθηεο παξακφξθσζεο (ζε εηθνλνζηνηρεία) εθαξκφδνληαο ηε ζηξαηεγηθή ΚF ζηελ 

αθνινπζία Synthetic. 

 
 3 καρδιακοί κύκλοι  1 καρδιακός κύκλος 

q=1 c=10 w wradial waxial q=1 c=10 w wradial waxial 

p0=0.01 3.5941 3.0484 1.8931 p0=0.01 1.859 1.4939 0.9925 

p0=0.1 3.6174 3.0683 1.8934 p0=0.1 1.8594 1.5001 0.9928 

p0=0.4 3.6193 3.1142 1.8976 p0=0.4 1.8616 1.5141 0.9932 

p0=1 3.6999 3.1486 1.8980 p0=1 1.8642 1.5259 0.9982 

p0=4 3.7452 3.1813 1.8992 p0=4 1.8748 1.5264 1.0041 

    

p0=0.01 w wradial waxial p0=0.01 w wradial waxial 

q=1 c=1  6.2016 5.5377 3.6891 q=1 c=1  2.5901 2.1298 1.4681 

q=1 c=10 3.5941 3.0484 1.8931 q=1 c=10 1.859 1.4939 0.9925 

q=10 c=1  6.4761 5.8351 2.8639 q=10 c=1  2.8114 2.2518 1.7135 

q=0.1 c=1  3.5941 3.0484 1.8931 q=0.1 c=1  1.859 1.4939 0.9925 

q=0.1 c=100 1.2799 1.1244 0.6115 q=0.1 c=100 1.1939 1.0749 0.5196 
 

 

Πίλαθαο 4.16: Γείθηεο παξακφξθσζεο (ζε εηθνλνζηνηρεία) εθαξκφδνληαο ηε ζηξαηεγηθή ΚF ζηελ 

αθνινπζία Synthetic25. 

 
 3 καρδιακοί κύκλοι  1 καρδιακός κύκλος 

q=1 c=10 w wradial waxial q=1 c=10 w wradial waxial 

p0=0.01 5.9823 2.8791 5.1825 p0=0.01 4.0215 2.4083 3.1421 

p0=0.1 6.0129 2.9982 5.4562 p0=0.1 4.6624 2.9569 3.6219 

p0=0.4 6.4828 3.1518 5.8926 p0=0.4 4.8335 3.1409 3.8092 

p0=1 6.7228 4.0979 6.0073 p0=1 5.0938 3.8427 4.1763 
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p0=4 6.7921 4.1672 6.2891 p0=4 5.3499 3.8561 4.2006 

    

p0=0.01 w wradial waxial p0=0.01 w wradial waxial 

q=1 c=1  7.1969 5.5751 6.9015 q=1 c=1  7.1082 4.2471 5.3845 

q=1 c=10 5.9823 2.8791 5.1825 q=1 c=10 4.0215 2.4083 3.1421 

q=10 c=1  8.2871 5.9327 7.9796 q=10 c=1  7.1488 4.2841 5.5626 

q=0.1 c=1  5.9823 2.8791 5.1825 q=0.1 c=1  4.0215 2.4083 3.1421 

q=0.1 c=100 5.78 2.5612 5.1816 q=0.1 c=100 3.9102 2.3921 3.0931 
 

 

Πίλαθαο 4.17: Γείθηεο παξακφξθσζεο (ζε εηθνλνζηνηρεία) εθαξκφδνληαο ηε ζηξαηεγηθή ΚF ζηελ 

αθνινπζία Synthetic15. 

 
 3 καρδιακοί κύκλοι  1 καρδιακός κύκλος 

q=1 c=10 w wradial waxial q=1 c=10 w wradial waxial 

p0=0.01 19.5581 5.6792 18.4734 p0=0.01 14.9903 5.2447 14.8792 

p0=0.1 19.5589 5.6843 18.4735 p0=0.1 14.9912 5.2591 14.889 

p0=0.4 19.5664 5.6981 18.6109 p0=0.4 14.9936 5.2599 14.8971 

p0=1 19.5795 5.7103 18.6111 p0=1 14.9978 5.2652 14.9583 

p0=4 19.594 5.8225 18.6178 p0=4 14.9994 5.2765 15.0132 

    

p0=0.01 w wradial waxial p0=0.01 w wradial waxial 

q=1 c=1  19.7592 6.4183 19.8929 q=1 c=1  15.0294 5.9781 14.7299 

q=1 c=10 19.5581 5.6792 18.4734 q=1 c=10 14.9903 5.2447 14.8792 

q=10 c=1  21.0084 6.4823 21.1116 q=10 c=1  15.2451 6.3719 15.2541 

q=0.1 c=1  19.5581 5.6792 18.4734 q=0.1 c=1  14.9903 5.2447 14.8792 

q=0.1 c=100 17.3442 4.5995 16.7233 q=0.1 c=100 13.9136 3.89 13.3587 
 

 

 

Πίλαθαο 4.18: Γείθηεο παξακφξθσζεο (ζε εηθνλνζηνηρεία) εθαξκφδνληαο ηε ζηξαηεγηθή ΚF ζηελ 

αθνινπζία Field. 
 
 3 καρδιακοί κύκλοι  1 καρδιακός κύκλος 

q=1 c=10 w wradial waxial q=1 c=10 w wradial waxial 

p0=0.01 3.7169 3.1773 1.9288 p0=0.01 1.8783 1.5284 1.0919 

p0=0.1 3.7189 3.1799 1.9361 p0=0.1 1.8784 1.5287 1.0919 

p0=0.4 3.7329 3.1807 1.9539 p0=0.4 1.886 1.5294 1.1035 

p0=1 3.7601 3.1925 1.9704 p0=1 1.8913 1.5313 1.11 

p0=4 3.7755 3.2075 1.9915 p0=4 1.9345 1.561 1.1425 

    

p0=0.01 w wradial waxial p0=0.01 w wradial waxial 

q=1 c=1  6.2307 5.6383 2.6516 q=1 c=1  2.7905 2.2335 1.6729 

q=1 c=10 3.7169 3.1773 1.9288 q=1 c=10 1.8783 1.5284 1.0919 

q=10 c=1  6.6817 6.0203 2.8984 q=10 c=1  2.951 2.2932 1.7267 

q=0.1 c=1  3.7169 3.1773 1.9288 q=0.1 c=1  1.8783 1.5284 1.0919 

q=0.1 c=100 1.646 1.1632 1.1646 q=0.1 c=100 1.6485 1.1353 1.1952 
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Ωο βέιηηζηε ηηκή γηα ηνλ πίλαθα P0 γηα φιεο ηηο ζπλζεηηθέο αθνινπζίεο επηιέρζεθε ν 

κνλαδηαίνο πίλαθαο πνιιαπιαζηαζκέλνο κε ηελ ηηκή 0.01. ρεηηθά κε ηνπο πίλαθεο Q, C ην 

ζθάικα ηνπ αιγνξίζκνπ ειαρηζηνπνηήζεθε φηαλ ν πίλαθαο ζπζρέηηζεο ζθάικαηνο ηεο 

κέηξεζεο είλαη πνιχ κεγαιχηεξνο απφ ηνλ πίλαθα ζπζρέηηζεο ζθάικαηνο ηνπ κνληέινπ. 

Οκνίσο κε ηηο πξνεγνχκελεο ζηξαηεγηθέο απεηθνλίδεηαη παξαθάησ ε θίλεζε ελφο 

ζεκείνπ ηνπ ηνηρψκαηνο ηεο αθνινπζίαο Synthetic, ηνπ νπνίνπ ε κεηαηφπηζε εθηηκήζεθε κε 

ζεκαληηθά κεγαιχηεξε αθξίβεηα απφ ηε ζηξαηεγηθή απηή (rmse=1.291 εηθνλνζηνηρεία) 

φηαλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη βέιηηζηεο ηηκέο ησλ παξακέηξσλ ηεο. 

 

 
Δηθόλα 4.5: Δθηίκεζε ηεο θίλεζεο ελφο ζεκείνπ ηνπ πάλσ ηνηρψκαηνο ηεο αθνινπζίαο Synthetic 

απφ ηνλ θιαζζηθφ αιγφξηζκν θαη ηε ζηξαηεγηθή αλαλέσζεο ηεο πεξηνρήο αλαθνξάο κε θίιηξν 

Kalman ρξεζηκνπνηψληαο ηηο βέιηηζηεο ηηκέο ησλ παξακέηξσλ ηεο. 
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4.2.5 Υπνινγηζηηθό θόζηνο ηωλ αιγνξίζκωλ πξνζαξκνζηηθήο ηαύηηζεο πεξηνρώλ 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ παξαπάλσ εθηειέζεσλ ησλ αιγνξίζκσλ θαηαγξάθεθε ε ρξνληθή 

δηάξθεηα θάζε ζηξαηεγηθήο θαη εθηηκήζεθαλ νη απαηηήζεηο ζε κλήκε γηα θάζε πεξίπησζε. 

Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ν θιαζζηθφο αιγφξηζκνο κε δηάξθεηα εθηέιεζεο 10 

δεπηεξφιεπηα (ζε έλαλ ζπκβαηηθφ ππνινγηζηή) γηα ηελ αλίρλεπζε ηεο θίλεζεο ελφο 

ζεκείνπ, είλαη γξεγνξφηεξνο απφ θάζε εθδνρή ηεο πξνζαξκνζηηθήο ηαχηηζεο πεξηνρψλ. 

πγθεθξηκέλα ε πξψηε ζηξαηεγηθή (SF) εθηειείηαη ζε ρξφλν 12 δεπηεξνιέπησλ, ε δεχηεξε 

(MF) ζε 2 ιεπηά θαη 31 δεπηεξφιεπηα, ε ηξίηε (FF) ζε 12 δεπηεξφιεπηα θαη ηέινο, ε 

ηέηαξηε (KF) ζε 51 δεπηεξφιεπηα. Δπηπιένλ κε κφλε εμαίξεζε ηελ πξψηε ζηξαηεγηθή, θάζε 

άιιε κεζνδνινγία αλαλέσζεο ηεο πεξηνρήο αλαθνξάο απαζρνιεί πνιχ πεξηζζφηεξε κλήκε 

ζε ζρέζε κε ηνλ θιαζζηθφ αιγφξηζκν ηαχηηζεο πεξηνρψλ. 

4.3 Αλίρλεπζε ηεο θίλεζεο κε ηνλ θιαζζηθό αιγόξηζκν ζε 

ζπλδπαζκό κε εθαξκνγή ηνπ θίιηξνπ Kalman 
 

Η ηειεπηαία πξνζπάζεηα κεγηζηνπνίεζεο ηεο αμηνπηζηίαο ζηε κειέηε ηεο θίλεζεο ηνπ 

ηνηρψκαηνο ηεο θαξσηίδαο ζπλίζηαηαη ζηελ εθαξκνγή ηνπ θίιηξνπ Kalman ζχκθσλα κε ην 

κνληέιν πνπ αλαιχζεθε ζηελ ελφηεηα 3.3.3. Πξφθεηηαη γηα έλα κνληέιν πνπ επηδηψθεη λα 

βειηηψζεη ηελ εθηίκεζε ηνπ θιαζζηθνχ αιγνξίζκνπ είηε ζην ηέινο (πξψηε εθδνρή), είηε 

θαηά ηε δηάξθεηα (δεχηεξε εθδνρή) ηεο εθηέιεζήο ηνπ. Η επεμεξγαζία ηεο δπλαηφηεηαο 

απηήο έγηλε κε ηελ πξψηε εθδνρή ζηελ αθνινπζία Synthetic ζε δνθηκέο αληίζηνηρεο ηεο 

ακέζσο πξνεγνχκελεο ελφηεηαο, αλαδεηψληαο ηηο βέιηηζηεο ηηκέο γηα ηνπο πίλαθεο Q, C θαη 

P0, ζπλεπψο ηηο βέιηηζηεο ηηκέο γηα ηνπο πνιιαπιαζηαζηέο q, c θαη p0. Σα απνηειέζκαηα 

(Πίλαθαο 4.19) έδεημαλ φηη νη ηηκέο απηέο είλαη νη : q=4, c=2 θαη p0=10. Οκνίσο κε ηηο 

πξνεγνχκελεο πεξηπηψζεηο, επηζεκάλζεθαλ  κε ζθίαζε νη ηηκέο νη νπνίεο είλαη κηθξφηεξεο 

απφ ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο γηα ηνλ θιαζζηθφ αιγφξηζκν, θαη κε ππνγξάκκηζε ην ειάρηζην 

ζθάικα πνπ επηηπγράλεη ε ζηξαηεγηθή, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δχν εθδνρψλ ηεο, 

γηα θάζε αθνινπζία. 
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Πίλαθαο 4.19: Γείθηεο παξακφξθσζεο (ζε εηθνλνζηνηρεία) εθαξκφδνληαο ην θίιηξν Kalman 

(πξψηε εθδνρή) ζηελ εθηίκεζε ηνπ θιαζζηθνχ αιγνξίζκνπ γηα 176 ζεκεία ηεο αθνινπζίαο 

Synthetic. 

 
 3 καρδιακοί κύκλοι  1 καρδιακός κύκλος 

q=1 c=10 w wradial waxial q=1 c=10 w wradial waxial 

p0=0 1.3729 1.201 0.6651 p0=0 1.3021 1.1816 0.5473 

p0=1 1.3542 1.1826 0.6598 p0=1 1.2419 1.1243 0.5276 

p0=10 1.3452 1.1739 0.6568 p0=10 1.2122 1.0968 0.5163 

p0=20 1.3463 1.1753 0.6567 p0=20 1.216 1.1011 0.5161 

    

p0=10 w wradial waxial p0=10 w wradial waxial 

q=1 c=4 1.302 1.1469 0.6164 q=1 c=4 1.1845 1.0802 0.4858 

q=1 c=10 1.3452 1.1739 0.6568 q=1 c=10 1.2122 1.0968 0.5163 

q=1 c=1 1.2744 1.1284 0.5923 q=1 c=1 1.1755 1.0733 0.4795 

q=4 c=4 1.2731 1.1271 0.592 q=4 c=4 1.1714 1.0692 0.4785 

q=10 c=10 1.2723 1.1263 0.5917 q=10 c=10 1.1687 1.0667 0.4776 

q=10 c=1 1.2736 1.1232 0.6005 q=10 c=1 1.1867 1.0728 0.5074 

q=2 c=1 1.2711 1.1248 0.5921 q=2 c=1 1.1755 1.0719 0.4874 

q=4 c=1 1.2715 1.1234 0.5954 q=4 c=1 1.1815 1.0719 0.497 

q=4 c=2 1.2706 1.1243 0.592 q=4 c=2 1.1758 1.0703 0.487 
 

 

Η εθαξκνγή ηεο πξψηεο θαη ηεο δεχηεξεο εθδνρήο κε ηηο παξακέηξνπο απηέο ζηηο ηέζζεξηο 

ζπλζεηηθέο αθνινπζίεο πξαγκαηνπνηήζεθε κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο εθηίκεζεο ηνπ 

θιαζζηθνχ αιγνξίζκνπ θαη αμηνινγήζεθε ππνινγίδνληαο ηνπο δείθηεο παξακφξθσζεο 

(Πίλαθεο 4.20-4.21).  

Πίλαθαο 4.20: Γείθηεο παξακφξθσζεο (ζε εηθνλνζηνηρεία) εθαξκφδνληαο ην θίιηξν Kalman 

(πξψηε εθδνρή) κε παξακέηξνπο q=4, c=2 θαη p0=10, ζηελ εθηίκεζε ηνπ θιαζζηθνχ αιγνξίζκνπ 

γηα ηηο ηέζζεξηο ζπλζεηηθέο αθνινπζίεο. 

 
 3 καρδιακοί κύκλοι  1 καρδιακός κύκλος 

 w wradial waxial  w wradial waxial 

Synthetic 1.2706 1.1243 0.592 Synthetic 1.1758 1.0703 0.487 

Synthetic25 4.4515 2.3227 3.7974 Synthetic25 3.8484 2.258 3.1164 

Synthetic15 16.531 3.8081 16.0864 Synthetic15 13.9327 3.6282 13.452 

Field 1.6348 1.1241 1.1891 Field 1.6266 1.1254 1.1744 
 

 

Πίλαθαο 4.21: Γείθηεο παξακφξθσζεο (ζε εηθνλνζηνηρεία) εθαξκφδνληαο ην θίιηξν Kalman 

(δεχηεξε εθδνρή) κε παξακέηξνπο q=4, c=2 θαη p0=10, ζηελ εθηίκεζε ηνπ θιαζζηθνχ αιγνξίζκνπ 

γηα ηηο ηέζζεξηο ζπλζεηηθέο αθνινπζίεο. 
 

 3 καρδιακοί κύκλοι  1 καρδιακός κύκλος 

 w wradial waxial  w wradial waxial 

Synthetic 1.2725 1.1239 0.5969 Synthetic 1.1893 1.0753 0.508 

Synthetic25 5.0004 2.3353 4.4216 Synthetic25 3.3553 2.2668 2.4738 

Synthetic15 17.1914 3.8719 16.7497 Synthetic15 14.0717 3.6509 13.5895 

Field 1.6527 1.1543 1.1828 Field 1.6374 11.317 1.1834 
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Παξαηεξήζεθε φηη ε πξψηε εθδνρή ηνπ αιγνξίζκνπ ππεξηζρχεη ηεο δεχηεξεο 

παξνπζηάδνληαο πξάγκαηη βειηίσζε ζε ζρέζε κε ηνλ θιαζζηθφ αιγφξηζκν ηαχηηζεο 

πεξηνρψλ ζηελ πιεηνςεθία ησλ ζεκείσλ. Η θίλεζε ελφο απφ απηά ηα ζεκεία, ζπγθεθξηκέλα 

ελφο ζεκείνπ ηνπ θάησ ηνηρψκαηνο ηεο αθνινπζίαο Synthetic, εληνπίζηεθε αθξηβέζηεξα 

απφ ηελ πξψηε εθδνρή ηεο κεζφδνπ φηαλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη βέιηηζηεο ηηκέο ησλ 

παξακέηξσλ ηεο (rmse=2.0114 εηθνλνζηνηρεία) θαη παξνπζηάδεηαη ζηελ Δηθφλα 4.6. 

 

 

Δηθόλα 4.6: Βειηίσζε ηεο εθηίκεζεο ηνπ θιαζζηθνχ αιγνξίζκνπ γηα ηελ θίλεζε ελφο ζεκείνπ ηνπ 

θάησ ηνηρψκαηνο ηεο αθνινπζίαο Synthetic, εθαξκφδνληαο ην θίιηξν Kalman (1
ε
 εθδνρή) ζχκθσλα 

κε ην κνληέιν θίλεζεο ρξεζηκνπνηψληαο ηηο βέιηηζηεο ηηκέο ησλ παξακέηξσλ ηνπ. 
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4.4 Δθαξκνγή ησλ αιγνξίζκσλ θιαζζηθήο θαη πξνζαξκνζηηθήο 

ηαύηηζεο πεξηνρώλ ζε πξαγκαηηθά δεδνκέλα 
 

Έρνληαο βειηηζηνπνηήζεη ηηο παξαπάλσ κεζνδνινγίεο σο πξνο ηηο παξακέηξνπο ηνπο θαη 

έρνληαο επηιέμεη ηελ απνδνηηθφηεξε εθδνρή ηνπο, εθαξκφζηεθαλ ζηελ αθνινπζία 

πξαγκαηηθψλ δεδνκέλσλ, απνηεινχκελε απφ 87 εηθφλεο, κε ζηφρν ηε ζχγθξηζε ηεο 

εθηηκεζείζαο θίλεζεο δχν ζεκείσλ ηνπ θάησ ηνηρψκαηνο, ελφο ζην φξην ηνπ ηνηρψκαηνο κε 

ηνλ απιφ θαη ελφο άιινπ ζην φξην ηνπ ηνηρψκαηνο κε ηνλ ηζηφ. πγθεθξηκέλα 

εθαξκφζηεθαλ νη αιγφξηζκνη θιαζζηθήο θαη πξνζαξκνζηηθήο ηαχηηζεο πεξηνρψλ κε 

ζηξαηεγηθέο αλαλέσζεο ηεο πεξηνρήο αλαθνξάο: 

 κε ρξήζε κηαο εηθφλαο (SF) γηα Ν=60 

 κε ρξήζε πνιιαπιψλ εηθφλσλ - δεχηεξε εθδνρή (MF) γηα Ν=29 θαη α=0.99 

 κε ρξήζε θίιηξνπ πεπεξαζκέλεο θξνπζηηθήο απφθξηζεο - δεχηεξε εθδνρή (FIRF) 

γηα Ν=29 θαη α=0.99 

 κε ρξήζε θίιηξνπ Kalman (KF) γηα q=0.1, c=100 θαη po=0.01 

Η εθηίκεζε ηεο θίλεζεο ζηελ αμνληθή θαη αθηηληθή δηεχζπλζε κε θάζε ζηξαηεγηθή 

ζπγθξίλεηαη κε ηνλ θιαζζηθφ αιγφξηζκν ζηηο Δηθφλεο 4.7-4.10. 

 

 

 
Δηθόλα 4.7: Δθηίκεζε ηεο αμνληθήο θίλεζεο ελφο ζεκείνπ ηνπ θάησ ηνηρψκαηνο (ζην φξην κε ηνλ 

απιφ) ηεο αθνινπζίαο πξαγκαηηθψλ δεδνκέλσλ κε ηνλ θιαζζηθφ αιγφξηζκν ηαχηηζεο πεξηνρψλ θαη 

ηέζζεξηο ζηξαηεγηθέο πξνζαξκνζηηθήο ηαχηηζεο πεξηνρψλ. 
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Δηθόλα 4.8: Δθηίκεζε ηεο αμνληθήο θίλεζεο ελφο ζεκείνπ ηνπ θάησ ηνηρψκαηνο (ζην φξην κε ηνλ 

ηζηφ) ηεο αθνινπζίαο πξαγκαηηθψλ δεδνκέλσλ κε ηνλ θιαζζηθφ αιγφξηζκν ηαχηηζεο πεξηνρψλ θαη 

ηέζζεξηο ζηξαηεγηθέο πξνζαξκνζηηθήο ηαχηηζεο πεξηνρψλ. 
 

 

Δηθόλα 4.9: Δθηίκεζε ηεο αθηηληθήο θίλεζεο ελφο ζεκείνπ ηνπ θάησ ηνηρψκαηνο (ζην φξην κε ηνλ 

απιφ) ηεο αθνινπζίαο πξαγκαηηθψλ δεδνκέλσλ, κε ηνλ θιαζζηθφ αιγφξηζκν ηαχηηζεο πεξηνρψλ θαη 

ηέζζεξηο ζηξαηεγηθέο πξνζαξκνζηηθήο ηαχηηζεο πεξηνρψλ. 
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Δηθόλα 4.10: Δθηίκεζε ηεο αθηηληθήο θίλεζεο ελφο ζεκείνπ ηνπ θάησ ηνηρψκαηνο (ζην φξην κε ηνλ 

ηζηφ) ηεο αθνινπζίαο πξαγκαηηθψλ δεδνκέλσλ, κε ηνλ θιαζζηθφ αιγφξηζκν ηαχηηζεο πεξηνρψλ θαη 

ηέζζεξηο ζηξαηεγηθέο πξνζαξκνζηηθήο ηαχηηζεο πεξηνρψλ. 
 

Απεηθνλίδνληαο ην ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο κεηαμχ ηεο βέιηηζηεο πεξηνρήο θάζε εηθφλαο ηεο 

αθνινπζίαο θαη ηεο αληίζηνηρεο πεξηνρήο αλαθνξάο, γηα θαζέλα απφ ηνπο παξαπάλσ 

αιγνξίζκνπο, πξνθχπηνπλ ηα γξαθήκαηα ησλ Δηθφλσλ 4.11-412.  

 

 

Δηθόλα 4.11: πληειεζηήο ζπζρέηηζεο θαηά ηελ εθηίκεζε ηεο θίλεζεο ελφο ζεκείνπ ηνπ θάησ 

ηνηρψκαηνο (ζην φξην κε ηνλ απιφ) ηεο αθνινπζίαο πξαγκαηηθψλ δεδνκέλσλ κε ηνλ θιαζζηθφ 

αιγφξηζκν ηαχηηζεο πεξηνρψλ θαη ηέζζεξηο ζηξαηεγηθέο πξνζαξκνζηηθήο ηαχηηζεο πεξηνρψλ. 
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Δηθόλα 4.12: πληειεζηήο ζπζρέηηζεο θαηά ηελ εθηίκεζε ηεο θίλεζεο ελφο ζεκείνπ ηνπ θάησ 

ηνηρψκαηνο (ζην φξην κε ηνλ ηζηφ) ηεο αθνινπζίαο πξαγκαηηθψλ δεδνκέλσλ κε ηνλ θιαζζηθφ 

αιγφξηζκν ηαχηηζεο πεξηνρψλ θαη ηέζζεξηο ζηξαηεγηθέο πξνζαξκνζηηθήο ηαχηηζεο πεξηνρψλ. 
 

Ο ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο είλαη πςειφηεξνο ζηνπο αιγνξίζκνπο πξνζαξκνζηηθήο ηαχηηζεο 

πεξηνρψλ θαη ηδηαίηεξα ζηηο ζηξαηεγηθέο αλαλέσζεο ηεο πεξηνρήο αλαθνξάο κε θίιηξν 

πεπεξαζκέλεο θξνπζηηθήο απφθξηζεο θαη κε θίιηξν Kalman. 

ηε ζπλέρεηα εθαξκφζηεθε ην θίιηξν Kalman ζχκθσλα κε ην κνληέιν θίλεζεο πνπ έρεη 

παξνπζηαζηεί (γηα q=4, c=2 θαη p0=10) κε ζηφρν ηελ αλαλέσζε ηεο εθηίκεζεο ηνπ 

θιαζζηθνχ αιγνξίζκνπ (Δηθφλεο 4.13-4.14). Να ζεκεησζεί φηη επηιέρζεθε ε πξψηε εθδνρή 

ηεο κεζφδνπ (εθαξκνγή κεηά ηελ εθηέιεζε ηνπ θιαζζηθνχ αιγνξίζκνπ) δεδνκέλνπ φηη είρε 

θαιχηεξε απφδνζε ζηε δηεξεχλεζε πνπ πξνεγήζεθε. 
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Δηθόλα 4.13: Δθαξκνγή ηνπ θίιηξνπ Kalman ζηελ εθηίκεζε ηνπ θιαζζηθνχ αιγνξίζκνπ γηα ηελ 

θίλεζε ελφο ζεκείνπ ηνπ θάησ ηνηρψκαηνο (ζην φξην κε ηνλ απιφ) ηεο αθνινπζίαο πξαγκαηηθψλ 

δεδνκέλσλ. 

 

 
 

Δηθόλα 4.14: Δθαξκνγή ηνπ θίιηξνπ Kalman ζηελ εθηίκεζε ηνπ θιαζζηθνχ αιγνξίζκνπ γηα ηελ 

θίλεζε ελφο ζεκείνπ ηνπ θάησ ηνηρψκαηνο (ζην φξην κε ηνλ ηζηφ) ηεο αθνινπζίαο πξαγκαηηθψλ 

δεδνκέλσλ. 
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Κεθάιαην 5
ν
 : Σπδήηεζε - 

Σπκπεξάζκαηα  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η κειέηε ηεο θίλεζεο ηνπ ηνηρψκαηνο ηεο θαξσηίδαο απφ εηθφλεο ππεξήρσλ είλαη κηα 

δηαδηθαζία πνπ απαηηεί αθξίβεηα θαη φζν ην δπλαηφ κηθξφηεξεο ππνινγηζηηθέο απαηηήζεηο. 

ηα πιαίζηα ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο πινπνηήζεθαλ θαη δηεξεπλήζεθαλ ηέζζεξηο 

ζηξαηεγηθέο αλαλέσζεο ηεο πεξηνρήο αλαθνξάο ζε ζχγθξηζε κε ηνλ θιαζζηθφ αιγφξηζκν 

ηαχηηζεο πεξηνρψλ. Με ηε βειηηζηνπνίεζε ησλ ηηκψλ ησλ παξακέηξσλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα θάζε κεζφδνπ, πινπνηήζεθαλ αιγφξηζκνη πνπ αληρλεχνπλ κε κεγάιε 

αθξίβεηα ηελ θίλεζε ελφο ηπραίνπ ζεκείνπ θαη κε θαηάιιειν ζπλδπαζκφ κπνξνχλ λα 

απνηειέζνπλ έλα αμηφπηζην εξγαιείν γηα ηε κειέηε ηεο θίλεζεο ηνπ ηνηρψκαηνο. ην 

ηειεπηαίν απηφ θεθάιαην ζρνιηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ πξνεγνχκελνπ θεθαιαίνπ. 

ηε ζπλέρεηα γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα εθηίκεζεο ησλ κειινληηθψλ πξννπηηθψλ ηεο εξγαζίαο 

θαη δηαηππψλνληαη πξνηάζεηο γηα ηελ αμηνπνίεζε θαη επέθηαζή ηεο. Σειεηψλνληαο εμάγεηαη 

έλα γεληθφ ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη απφ ην ζχλνιν ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο.  
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5.1 Γεληθά Σρόιηα 
 

Η δηεξεχλεζε ησλ αιγνξίζκσλ σο πξνο ηελ απφδνζή ηνπο πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηνλ 

ππνινγηζκφ ηνπ δείθηε παξακφξθσζεο ηεο θίλεζεο γηα έλα αληηπξνζσπεπηηθφ ζχλνιν 

ζεκείσλ ηνπ ηνηρψκαηνο ησλ ζπλζεηηθψλ αθνινπζηψλ. Οη ηηκέο ηνπ δείθηε γηα φιεο ηηο 

κεζνδνινγίεο απέδεημαλ φηη ην ζθάικα κεγαιψλεη φηαλ πξφθεηηαη γηα ζπλζεηηθέο 

αθνινπζίεο δηάξθεηαο ηξηψλ θαξδηαθψλ θχθισλ θαη επνκέλσο φηη ππάξρεη ζεκαληηθή 

κεηάδνζε ηνπ ζθάικαηνο ζηηο αθνινπζίεο εηθφλσλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε πεξηζζφηεξνπο απφ 

έλαλ θαξδηαθνχο θχθινπο. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί, ζχκθσλα κε ηε ινγηθή ηνπ αιγνξίζκνπ 

ηαχηηζεο πεξηνρψλ, ε αλαδήηεζε ηεο βέιηηζηεο πεξηνρήο γίλεηαη εληφο κηαο πεξηνρήο γχξσ 

απφ ην θέληξν ηεο βέιηηζηεο πεξηνρήο ηεο ακέζσο πξνεγνχκελεο εηθφλαο. Μηα 

επαλεηιεκκέλε ιάζνο εθηίκεζε ηνπ θέληξνπ απηνχ, δεδνκέλνπ φηη ε πεξηνρή αλαδήηεζεο 

είλαη κηθξνχ κεγέζνπο, κεηαδίδεη ην ζθάικα θαη ζηηο επφκελεο εηθφλεο. Αμίδεη αθφκε λα 

ζεκεησζεί φηη ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο εκθαλίδεη κεγαιχηεξεο ηηκέο φηαλ θαηαζθεπάδεηαη 

ε πεξηνρή αλαθνξάο, δειαδή ζηελ ηξίηε θαη ηελ ηέηαξηε ζηξαηεγηθή, ζηνηρείν αλακελφκελν 

γηαηί εμαιείθεηαη ν ζφξπβνο ή θάπνηα πηζαλή ιάζνο εθηίκεζε ζηηο πξνεγνχκελεο εηθφλεο 

θαη έηζη κεγηζηνπνηείηαη ν βαζκφο νκνηφηεηαο κεηαμχ ηεο πεξηνρήο αλαθνξάο θαη ηεο 

βέιηηζηεο πεξηνρήο. 

Η ζηξαηεγηθή αλαλέσζεο ηεο πεξηνρήο αλαθνξάο κε ρξήζε κηαο εηθφλαο βειηηζηνπνηεί 

ηελ απφδνζή ηεο γηα N=∞, δειαδή γηα ηηκή ίζε κε ην πιήζνο ησλ εηθφλσλ φισλ ησλ 

θχθισλ ηεο αθνινπζίαο. Απηφ ζεκαίλεη φηη φζν ζπρλφηεξα αλαλεψλεηαη ε πεξηνρή 

αλαθνξάο θαη αληηθαζίζηαηαη απφ ηελ εθάζηνηε βέιηηζηε πεξηνρή, ηφζν ρεηξφηεξα απνδίδεη 

ε ζηξαηεγηθή. Οπζηαζηηθά ε απφδνζε κεγηζηνπνηείηαη φηαλ ε κέζνδνο ζπκπίπηεη κε ηνλ 

θιαζζηθφ αιγφξηζκν ηαχηηζεο πεξηνρψλ, φπνπ ε πεξηνρή αλαθνξάο δελ αλαλεψλεηαη πνηέ. 

Παξάιιεια παξαηεξήζεθαλ ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα γηα Ν=30 θαη Ν=60, ηηκέο πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζηελ αληηθαηάζηαζε ηεο πεξηνρήο αλαθνξάο απφ ηε βέιηηζηε πεξηνρή κηαο 

εηθφλαο πνπ βξίζθεηαη ζην ίδην ζεκείν ηνπ θαξδηαθνχ θχθινπ κε ηελ αξρηθή πεξηνρή 

αλαθνξάο. ηελ πεξίπησζε απηή ν αιγφξηζκνο ηείλεη λα αληηθαζηζηά ηελ πεξηνρή αλαθνξάο 

κε κηα πεξηνρή φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν φκνηά ηεο αθνχ πξφθεηηαη γηα ηε βέιηηζηε 

πεξηνρή ζην ίδην ζεκείν ηνπ θαξδηαθνχ θχθινπ. 

Η ζηξαηεγηθή πξνζαξκνζηηθήο ηαχηηζεο πεξηνρψλ κε ρξήζε πνιιαπιψλ εηθφλσλ (κε 

πςειέο απαηηήζεηο ζε ρξφλν εθηέιεζεο πνπ πεξηφξηζαλ ηνλ πεηξακαηηζκφ κε κεγάιεο ηηκέο 

ηεο παξακέηξνπ Ν) ειαρηζηνπνίεζε ην ζθάικα ηεο γηα ηηκέο ησλ παξακέηξσλ ίζεο κε Ν=29 

θαη α=0.99, κε ηε δεχηεξε εθδνρή ηεο (εχξεζε βέιηηζηεο πεξηνρήο κε βάζε Ν βέιηηζηεο 
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πεξηνρέο απφ ηζάξηζκεο εηθφλεο ζην ακέζσο πξνεγνχκελν αληίζηνηρν ζεκείν ηνπ θαξδηαθνχ 

θχθινπ) λα ππεξηζρχεη ηεο πξψηεο (εχξεζε βέιηηζηεο πεξηνρήο κε βάζε Ν βέιηηζηεο 

πεξηνρέο απφ ηζάξηζκεο πξνεγνχκελεο εηθφλεο). Απηφ ζεκαίλεη φηη ε κέζνδνο απνδίδεη 

θαιχηεξα φηαλ γηα ηελ εχξεζε ηεο βέιηηζηεο πεξηνρήο ζε κηα εηθφλα ρξεζηκνπνηείηαη ε 

κέγηζηε δπλαηή πιεξνθνξία γηα ηηο βέιηηζηεο πεξηνρέο θνληά ζε αληίζηνηρν ζεκείν ηνπ 

θαξδηαθνχ θχθινπ. Αθφκε κηα ηφζν κεγάιε ηηκή ηεο παξακέηξνπ α ζεκαίλεη φηη θξίζεθε 

σο βέιηηζηε ιχζε ε θαηαλνκή ηζφηηκσλ βαξψλ ζε φιεο ηηο Ν βέιηηζηεο πεξηνρέο. Βέβαηα ην 

γεγνλφο φηη ε ζηξαηεγηθή απηή είλαη ηδηαίηεξα ρξνλνβφξα ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο 

αιγνξίζκνπο, αθξηβψο δηφηη γηα θάζε εηθφλα ηεο αθνινπζίαο απαηηείηαη ε εχξεζε ηνπ 

ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο θάζε ππνςήθηαο πεξηνρήο κε φιεο ηηο Ν βέιηηζηεο πεξηνρέο, ηελ 

θαζηζηά κε απνδνηηθή. 

πλερίδνληαο κε ηε ζηξαηεγηθή αλαλέσζεο ηεο πεξηνρήο αλαθνξάο κε θίιηξν 

θξνπζηηθήο απφθξηζεο, ην ζθάικα ηεο πξψηεο εθδνρήο ειαρηζηνπνηήζεθε γηα Ν=59 θαη 

α=0.99 θαη ην ζθάικα ηεο δεχηεξεο Ν=29 θαη α=0.99. Οη παξαηεξήζεηο απηέο δείρλνπλ φηη 

ε πξψηε εθδνρή εληνπίδεη πην ζσζηά ηελ θίλεζε φηαλ ε πεξηνρή αλαθνξάο ζρεκαηίδεηαη 

απφ ηηο βέιηηζηεο πεξηνρέο φισλ ζρεδφλ ησλ πξνεγνπκέλσλ εηθφλσλ, ελψ ε δεχηεξε 

απνδίδεη θαιχηεξα φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη ηφζεο βέιηηζηεο πεξηνρέο θνληά ζην ακέζσο 

πξνεγνχκελν ίδην ζεκείν ηνπ θχθινπ φζεο αθξηβψο αληηζηνηρνχλ ζε έλαλ θαξδηαθφ θχθιν. 

Η δεχηεξε εθδνρή απνδείρηεθε θαιχηεξε απφ ηελ πξψηε γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη δελ 

απαηηείηαη κεγάινο φγθνο πιεξνθνξίαο απφ ην παξειζφλ ηεο εθηέιεζεο ηεο κεζφδνπ, αιιά 

ιηγφηεξε πιεξνθνξία απφ αληίζηνηρν πξνεγνχκελν ζεκείν ηνπ θαξδηαθνχ θχθινπ. 

Η ρξήζε ηνπ θίιηξνπ Kalman ζηελ θαηαζθεπή ηεο πεξηνρήο αλαθνξάο είλαη επίζεο κηα 

ρξνλνβφξα δηαδηθαζία, αιιά φρη ηφζν φζν ε δεχηεξε ζηξαηεγηθή. Απηφ νθείιεηαη ζηε 

δηαδηθαζία θαηαζθεπήο ηεο πεξηνρήο αλαθνξάο φπνπ απαηηνχληαη ε κεηαηξνπή πηλάθσλ ζε 

δηαλχζκαηα θαη αληίζηξνθα, θαζψο θαη πνιχπινθεο πξάμεηο κεηαμχ πηλάθσλ. Ωζηφζν 

επηηεχρζεθαλ ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα γηα κηθξή ηηκή ηνπ αξρηθνχ πίλαθα ζπζρέηηζεο 

ηνπ ζθάικαηνο ηνπ θίιηξνπ θαη κεγάιε ηηκή ηνπ ιφγνπ ηνπ ζθάικαηνο ηεο κέηξεζεο πξνο 

ην ζθάικα ηνπ κνληέινπ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ν αιγφξηζκνο απνδίδεη θαιχηεξα φηαλ ζε θάζε 

εηθφλα ηείλεη λα δηαηεξήζεη ηελ εθηίκεζε ηνπ κνληέινπ, δειαδή λα ρξεζηκνπνηήζεη σο 

πεξηνρή αλαθνξάο ηελ πεξηνρή αλαθνξάο ηεο πξνεγνχκελεο εηθφλαο, κε κηα κηθξή 

βειηίσζε πξνεξρφκελε απφ ηε δηαθνξά κεηαμχ ηεο βέιηηζηεο πεξηνρήο θαη ηεο πεξηνρήο 

αλαθνξάο ηνπ πξνεγνχκελνπ βήκαηνο.  

Η ηειεπηαία απφπεηξα βειηίσζεο ηεο αλίρλεπζεο ηεο θίλεζεο πξαγκαηνπνηήζεθε κε 

εθαξκνγή ηνπ θίιηξνπ Kalman ζχκθσλα κε έλα κνληέιν θίλεζεο. Σν γεγνλφο φηη βέιηηζηα 
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απνηειέζκαηα βξέζεθαλ γηα ζθάικα ηνπ κνληέινπ δηπιάζην απφ ην ζθάικα ηεο κέηξεζεο 

δείρλεη φηη απαηηήζεθε «εκπηζηνζχλε» ζηελ εθηίκεζε ηνπ θιαζζηθνχ αιγνξίζκνπ, 

αθήλνληαο φκσο έλα πεξηζψξην βειηίσζεο ζηα πιαίζηα ηνπ κνληέινπ ηεο αλακελφκελεο 

θίλεζεο.  

Με κηα γεληθή επηζθφπεζε φιεο νη ζηξαηεγηθέο πξνζαξκνζηηθήο ηαχηηζεο πεξηνρψλ 

έρνπλ ζεκαληηθέο απαηηήζεηο ζε κλήκε αθνχ είλαη ζε φιεο απαξαίηεηε ε απνζήθεπζε ησλ 

βέιηηζησλ πεξηνρψλ θάζε εηθφλαο, θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο ζηξαηεγηθήο κε θίιηξν Kalman 

απαηηείηαη επηπξφζζεηα ε απνζήθεπζε ησλ πεξηνρψλ αλαθνξάο. Παξφια απηά ππάξρνπλ 

πεξηπηψζεηο βειηίσζεο ζε ζρέζε κε ηνλ θιαζζηθφ αιγφξηζκν, ηφζν ζην ζχλνιν ησλ 

ζεκείσλ ηνπ ηνηρψκαηνο φζν θαη ζε κεκνλσκέλα ζεκεία.  

Ωο ηδαληθφηεξε κέζνδνο ζην ζχλνιν ησλ ζπλζεηηθψλ αθνινπζηψλ επηιέγεηαη ε 

αλαλέσζε ηεο εθηίκεζεο ηεο θίλεζεο κε ηε βνήζεηα ηνπ θίιηξνπ Kalman ζην ηέινο ή θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ θιαζζηθνχ αιγνξίζκνπ. Η κέζνδνο απηή, ηδηαίηεξα φηαλ 

εθαξκφζηεθε κεηά ηελ εθηέιεζε ηνπ θιαζζηθνχ αιγνξίζκνπ (πξψηε εθδνρή), βειηίσζε ηελ 

εθηηκεζείζα θίλεζε ηεο πιεηνςεθίαο ησλ ζεκείσλ γηα φιεο ηηο ζπλζεηηθέο αθνινπζίεο θαη 

κάιηζηα ζε πνιχ ιίγν ρξφλν. Σν γεγνλφο απηφ ζεκαίλεη φηη ε κέζνδνο απηή έρεη κεγάιε 

πηζαλφηεηα λα εληνπίζεη κε αθξίβεηα ηελ θίλεζε ελφο ηπραίνπ ζεκείνπ ηνπ ηνηρψκαηνο κηαο 

λέαο αθνινπζίαο εηθφλσλ. Αλάκεζα ζηηο ζηξαηεγηθέο αλαλέσζεο ηεο πεξηνρήο αλαθνξάο, 

σο επηθξαηέζηεξεο (απφ άπνςε αθξίβεηαο θαη ππνινγηζηηθψλ απαηηήζεσλ) ζηε δηεξεχλεζε 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα ζπλζεηηθά δεδνκέλα, αλαδείρηεθαλ νη ζηξαηεγηθέο αλαλέσζεο 

ηεο πεξηνρήο αλαθνξάο κε θίιηξν πεπεξαζκέλεο θξνπζηηθήο απφθξηζεο, φηαλ ε θαηαζθεπή 

ηεο πεξηνρήο αλαθνξάο γίλεηαη απφ Ν βέιηηζηεο πεξηνρέο ηζάξηζκσλ εηθφλσλ ζην ακέζσο 

πξνεγνχκελν αληίζηνηρν ζεκείν ηνπ θαξδηαθνχ θχθινπ (εθδνρή 2), θαη κε θίιηξν Kalman, 

φπνπ ε πεξηνρή αλαθνξάο θαηαζθεπάδεηαη κε ηε βνήζεηα ηεο πεξηνρήο αλαθνξάο θαη ηεο 

βέιηηζηεο πεξηνρήο ηεο πξνεγνχκελεο εηθφλαο. Η πξψηε ζηξαηεγηθή πέηπρε κέγηζηε 

απφδνζε γηα ηε ζπλζεηηθή αθνινπζία Field θαη ε δεχηεξε ζηξαηεγηθή γηα ηηο ζπλζεηηθέο 

αθνινπζίεο πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ κε παξακφξθσζε κηαο πξαγκαηηθήο εηθφλαο. Η αλάδεημε 

ησλ ζηξαηεγηθψλ απηψλ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ε θίλεζε ηνπ ηνηρψκαηνο ηεο θαξσηίδαο 

είλαη έλα πεξηνδηθφ θαηλφκελν θαη ζπλεπψο ε δηαζέζηκε πιεξνθνξία απφ ηηο πξνεγνχκελεο 

εηθφλεο βνεζά ηνλ αιγφξηζκν λα εληνπίζεη αθξηβέζηεξα ηελ θίλεζε. Παξάιιεια 

εμνκαιχλεηαη ην ζθάικα ηεο εθηέιεζεο ηνπ αιγνξίζκνπ θαη ζπλεθηηκψληαη κεηαβνιέο ζηε 

θσηεηλφηεηα ηεο εηθφλαο πνπ κπνξεί λα έρνπλ πξνθχςεη απφ θίλεζε ηνπ αζζελνχο, ζφξπβν 

θαηά ηελ θαηαγξαθή ηεο αθνινπζίαο ή ζθάικα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ 

εηθφλσλ. ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζε παιαηφηεξε εξγαζία [47] πνπ 
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εθάξκνζε ηε κέζνδν πξνζαξκνζηηθήο ηαχηηζεο πεξηνρψλ γηα λα αληρλεχζεη ηελ θίλεζε ησλ 

άθξσλ ζε λενγέλλεηα απφ εηθφλεο θαηαγεγξακκέλεο κε βηληενθάκεξα, βέιηηζηα 

απνηειέζκαηα παξαηεξήζεθαλ κε ηε ζηξαηεγηθή αλαλέσζεο ηεο πεξηνρήο αλαθνξάο κε 

θίιηξν Kalman.  

Η δηεξεχλεζε ησλ πέληε  κεζνδνινγηψλ θαη ε βειηηζηνπνίεζε ησλ παξακέηξσλ ηνπο 

αμηνπνηήζεθαλ ζηε ζπλέρεηα ζε πξαγκαηηθά δεδνκέλα γηα ηε κειέηε ηεο θίλεζεο δχν 

ζεκείσλ ηνπνζεηεκέλσλ ζην θάησ ηνίρσκα. Η απεηθφληζε ηεο θίλεζεο ζηηο δχν δηεπζχλζεηο 

έδεημε φηη θάζε κεζνδνινγία απνθιίλεη απφ ηνλ θιαζζηθφ αιγφξηζκν δηαηεξψληαο φκσο 

παξάιιεια ηφζν ηελ πεξηνδηθφηεηα φζν θαη ηελ αλακελφκελε κνξθή ηεο θίλεζεο. Σα 

ζηνηρεία απηά είλαη πνιχ ελζαξξπληηθά θαζψο κπνξεί λα ζπλεπάγνληαη κεγαιχηεξε 

αθξίβεηα ζηελ αλίρλεπζε ηεο θίλεζεο ησλ ζεκείσλ ζε ζρέζε κε ηνλ θιαζζηθφ αιγφξηζκν. 

 

5.2 Μειινληηθέο πξννπηηθέο 
 

Σν γεγνλφο φηη νη κέζνδνη πνπ αλαιχζεθαλ παξνπζηάδνπλ βειηίσζε ζηελ εθηίκεζε ηεο 

θίλεζεο θαη φηη απψηεξνο ζηφρνο είλαη ε έγθπξε αλίρλεπζε ηεο θίλεζεο ηνπ ηνηρψκαηνο ηεο 

θαξσηίδαο απφ ηπραίεο πξαγκαηηθέο αθνινπζίεο εηθφλσλ, ελζαξξχλεη ην ζπλδπαζκφ ησλ 

κεζφδσλ απηψλ ζε κία εληαία δηαδηθαζία. Απηφ κπνξεί λα πινπνηεζεί είηε ελζσκαηψλνληαο 

θάπνηνπο αιγνξίζκνπο, είηε ζπλδπάδνληαο ηηο εθηηκήζεηο φισλ ησλ αιγνξίζκσλ γηα ηελ 

εμαγσγή ηεο ηειηθήο εθηίκεζεο ηεο θίλεζεο. πγθεθξηκέλα θαζεκία απφ ηηο ζηξαηεγηθέο 

αλαλέσζεο ηεο πεξηνρήο αλαθνξάο κπνξεί λα ζπλδπαζηεί κε ηελ εθαξκνγή ηνπ θίιηξνπ 

Kalman ζηε βειηίσζε ησλ εθηηκήζεψλ ηνπο. Ιδαληθφηεξε ιχζε ίζσο ζα ήηαλ ε εθηέιεζε 

φισλ ησλ αιγνξίζκσλ γηα ηνλ εληνπηζκφ ηεο θίλεζεο θαη ε ιήςε ελφο κέζνπ φξνπ ησλ 

εθηηκήζεσλ σο ηειηθφ απνηέιεζκα. πκπιεξσκαηηθά ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

θάπνηνη ζπληειεζηέο βαξχηεηαο αλάινγνη ηεο εγθπξφηεηαο θάζε αιγνξίζκνπ θαηά ηε 

δηεξεχλεζή ηνπ ζε ζπλζεηηθά δεδνκέλα. 

Με κηα πην καθξνπξφζεζκε νπηηθή νη αιγφξηζκνη πνπ αλαπηχρζεθαλ κπνξνχλ λα 

εθαξκνζηνχλ ζηε κειέηε ηεο θίλεζεο θαη άιισλ ζεκαληηθψλ ηκεκάησλ ηεο επξχηεξεο 

πεξηνρήο ηεο θαξσηίδαο, φπσο ην ζεκείν δηραζκνχ θαη ε έζσ θαξσηίδα. Παξάιιεια, νη 

εθαξκνγέο κπνξνχλ λα ζπκπεξηιάβνπλ αθνινπζίεο εηθφλσλ θαξσηίδαο κε αζεξσκαηηθή 

πιάθα θαη ελδερνκέλσο κε ηνλ ηξφπν απηφ λα ζπζρεηηζηεί ε θίλεζε ηεο πιάθαο κε ηελ πθή 

ή κε άιια δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο (κέγεζνο, ζέζε, ζρήκα).  
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Καηαιήγνληαο φιεο νη παξαπάλσ πξνηάζεηο κπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ ζε έλα θηιηθφ 

πξνο ηνλ ρξήζηε ππνινγηζηηθφ εξγαιείν γηα ηελ αλάιπζε θαη πνζνηηθνπνίεζε ηεο θίλεζεο 

ηνπ ηνηρψκαηνο ηεο θαξσηίδαο απφ εηθφλεο ππεξήρσλ. Σν εξγαιείν απηφ ζα επηηξέπεη (i) 

ηελ νπηηθνπνίεζε ζηαηηθψλ εηθφλσλ θαη δπλακηθψλ εηθφλσλ (video), (ii) ηελ επηινγή απφ 

ην ρξήζηε ησλ πεξηνρψλ ηεο εηθφλαο γηα αλάιπζε θίλεζεο θαη (iii) ηελ παξνπζίαζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο αλάιπζεο θίλεζεο κε ηε κνξθή ρξσκαηηθνχ θψδηθα, πνπ 

αληηπξνζσπεχεη ην κέγεζνο ηεο θίλεζεο, ηνπνζεηεκέλνπ πάλσ ζηελ αξρηθή εηθφλα, 

θπκαηνκνξθψλ δηακήθνπο θαη αθηηληθήο θίλεζεο επηιεγκέλσλ ζεκείσλ θαη αξηζκεηηθψλ 

ηηκψλ.  

5.3 Σπκπεξάζκαηα 
 

Με βάζε ηα επξήκαηα ηεο εξγαζίαο ζπκπεξαίλεηαη φηη ε ελζσκάησζε ηνπ θίιηξνπ 

Kalman ζηελ αλάιπζε θίλεζεο απφ αθνινπζίεο εηθφλσλ κε ρξήζε ηαχηηζεο πεξηνρψλ 

ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηεο αθξίβεηαο ηεο δηαδηθαζίαο. Η ελζσκάησζε κπνξεί λα 

ζπλίζηαηαη είηε ζηελ αλαλέσζε ηεο πεξηνρήο αλαθνξάο, είηε ζηελ αλαλέσζε ηεο εθηίκεζεο 

ηνπ θιαζζηθνχ αιγνξίζκνπ. Η ζπζηεκαηηθή εθαξκνγή απηψλ ησλ εμειηγκέλσλ κνξθψλ ηνπ 

αιγνξίζκνπ ηαχηηζεο πεξηνρψλ ζε κεγάιν δείγκα πξαγκαηηθψλ δεδνκέλσλ αλακέλεηαη λα 

πξνζθέξεη θαηλνχξηα γλψζε γηα ηηο κεραληθέο παξακνξθψζεηο ηεο πεξηνρήο ηεο θαξσηίδαο. 
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