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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σκοπός της παρούσας Διδακτορικής Διατριβής ήταν η επίλυση του αντιστρόφου 

προβλήµατος στη Μοριακή Απεικόνιση Φθορισµού, µέσω της ανάπτυξης ενός διπλά 
συζευγµένου µοντέλου, το οποίο στηρίζεται στην Εξίσωση Μεταφοράς και την 
Προσέγγιση Διάχυσης και την κατασκευή µίας βάσης δεδοµένων  για τη 
βελτιστοποίηση της χρονικής απόκρισης της µεθόδου. Παράλληλα, στα πλαίσια της 
έρευνας αντιµετωπίστηκε και το πρόβληµα της τρισδιάστατης ανακατασκευής της 

επιφάνειας δοµών µε διάµετρο µικρότερη του 1 cm, µέσω της ανάπτυξης µίας 
µεθόδου βασιζόµενης στη χρήση του δοµηµένου φωτός. Για την αξιολόγηση των δύο 
µεθόδων που παρουσιάζονται στη διατριβή αναπτύχθηκε ένα συνδυαστικό σύστηµα 
τρισδιάστατης υπολογιστικής όρασης και απεικόνισης φθορισµού, το οποίο στην 
απλούστερη µορφή του, χρησιµοποιήθηκε για τη γεωµετρική ποσοτικοποίηση µη 

µελανωµατικών δερµατικών όγκων, και στη συνέχεια µε κατάλληλες 
βελτιστοποιήσεις-διαφοροποιήσεις, για την ανακατασκευή δοµών που βρίσκονται στο 
εσωτερικό ιστών (µη διαυγών µέσων) και οι οποίες έχουν επισηµανθεί µε 
κατάλληλους ιχνηθέτες φθορισµού, και η οποία βασίζεται και στα δύο συστήµατα.

Η ανακατασκευή δοµών, οι οποίες βρίσκονται στο εσωτερικό µη διαυγών µέσων 

και οι οποίες έχουν επισηµανθεί µε κατάλληλους ιχνηθέτες φθορισµού, προϋποθέτει 
την επίλυση σύνθετων µαθηµατικών  µοντέλων, που διακρίνονται σε δύο εξίσου 
σηµαντικά προβλήµατα, το εµπρόσθιο και το αντίστροφο πρόβληµα. Το εµπρόσθιο 
πρόβληµα επιλύθηκε µε την ανάπτυξη ενός διπλά συζευγµένου µοντέλου της 
Εξίσωση Μεταφοράς Ακτινοβολίας και της Προσέγγισης Διάχυσης, συνδυάζοντας τα 

πλεονεκτήµατα και των δύο µοντέλων. Το συνδυαστικό αυτό µοντέλο επιλύθηκε, για 
πρώτη φορά διεθνώς, για την απεικόνιση φθορισµού µε εφαρµογή τρισδιάστατων 
πεπερασµένων στοιχείων. Το αντίστροφο πρόβληµα επιλύθηκε συνδυάζοντας 
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τεχνικές υπολογιστικής όρασης και σύγκρισης δεδοµένων. Χρησιµοποιώντας ένα 

πλήθος υπερελλειψοειδών µοντέλων, το εµπρόσθιο πρόβληµα επιλύθηκε για κάθε ένα 
από αυτά και για κάθε µία από τις θέσεις της ακτινοβολίας διέγερσης, δηµιουργώντας 
µία βάση εικονικών δεδοµένων απεικόνισης φθορισµού. Τα στοιχεία της βάσης αυτής 
χρησιµοποιήθηκαν  ως µέτρο σύγκρισης µε τα πραγµατικά δεδοµένα. Μέσω της 
κατωφλιοποίησης του µέσου τετραγωνικού σφάλµατος όλων των συγκρίσεων, εξήχθη 

το υπερελλειψοειδές εκείνο µοντέλο που περιγράφει καλύτερα τα µετρούµενα 
διδιάστατα δεδοµένα και το οποίο αποτελεί το εξαγόµενο του αντιστρόφου 
προβλήµατος. Με τη χρήση της βάσης δεδοµένων επετεύχθη για πρώτη φορά η 
επίλυση του αντιστρόφου προβλήµατος µέσω τεχνικής βασιζόµενης στην Εξίσωση 
Μεταφοράς, σε χρονικό διάστηµα της τάξης των µερικών λεπτών, αποδίδοντας 

ταυτόχρονα τη δυνατότητα πολλαπλών µετρήσεων στην ίδια κατανοµή φθορίζουσας 
ουσίας. Επιπροσθέτως, µία σηµαντική καινοτοµία της µεθόδου που αναπτύχθηκε 
είναι η χρήση των υπερελλειψοειδών µοντέλων, για τη γεωµετρική µοντελοποίηση 
της κατανοµής της υπό µελέτη φθορίζουσας ουσίας, καθώς µε τη µεταβολή ενός 
πλήθους παραµέτρων µπορεί πλήρως αυτοµατοποιηµένα να προκύψει ένας µεγάλος 

αριθµός συνθετικών µοντέλων.

Αναφορικά µε την τρισδιάστατη ανακατασκευή της επιφάνειας δοµών µε διάµετρο 
µικρότερη του 1 cm, αναπτύχθηκε ένας σύνθετος αλγόριθµος υπολογιστικής όρασης 
για την κατάτµηση των λαµβανόµενων εικόνων, την αναγνώριση των  στοιχείων του 
πλέγµατος και την εξαγωγή της τρισδιάστατης πληροφορίας. Παρόλο που το 

πρόβληµα αυτό έχει επιλυθεί για δοµές σχετικά µεγάλων διαστάσεων, εν  τούτοις 
υπάρχουν προβλήµατα, όπως η ακριβής και ταχεία οπτική γεωµετρική µέτρηση του 
όγκου αντικειµένων µε πολύ µικρές διαστάσεις, τα οποία δεν  έχουν  αντιµετωπιστεί 
πλήρως. Η µεθοδολογία η οποία αναπτύχθηκε στα πλαίσια της διατριβής αποτελεί 
µία από τις ελάχιστες προσπάθειες για την  τρισδιάστατη ανακατασκευή της 

επιφάνειας µε πλήρως αυτοµατοποιηµένο τρόπο, ενώ είναι µία από τις πρώτες 
µεθόδους που στηρίζονται στην προβολή δοµηµένου φωτός σε τόσο µικρές δοµές. 
Παράλληλα, στην καινοτοµία της µεθόδου συνεισφέρει και η ανάπτυξη µίας πλήρως 
αυτοµατοποιηµένης µεθόδου για τον προσδιορισµό της περιοχής ενδιαφέροντος, η 
οποία σε αντίθεση µε το χειρωνακτικό προσδιορισµό της περιµέτρου της περιοχής 

των περισσότερων σύγχρονων προσεγγίσεων, στηρίζεται στη χρήση των κλειστών 
περιµέτρων της ανακατασκευασµένης περιοχής, και η οποία επιτρέπει τη γεωµετρική 
ποσοτικοποίηση της υπό µελέτη δοµής.
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Η τεχνική επίλυσης του αντιστρόφου προβλήµατος αξιολογήθηκε µέσω 

µετρήσεων σε προσοµοιωτές βιολογικών ιστών και µε τη χρήση ενός συστήµατος 
απεικόνισης φθορισµού το οποίο σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε στα πλαίσια της 
ερευνητικής εργασίας. Το σύστηµα αυτό αποτελεί ένα από τα ελάχιστα συστήµατα 
επι-φωτισµού που έχουν αναπτυχθεί διεθνώς, ενώ µία σηµαντική του καινοτοµία 
έγκειται στο γεγονός ότι χρησιµοποιείται δοµηµένη πηγή διέγερσης η οποία 

πραγµατοποιεί σάρωση στην εποπτευόµενη επιφάνεια, προσφέροντας αυξηµένη 
διαφοροποίηση των  µετρούµενων  δεδοµένων  φθορισµού. Τέλος στο σύστηµα που 
αναπτύχθηκε για πρώτη φορά πραγµατοποιείται καταγραφή του εκπεµπόµενου 
φθορισµού µε πληροφορία κατεύθυνσης, προσφέροντας εκτός από χωρική 
διαφοροποίηση και γωνιακή διαφοροποίηση των δεδοµένων φθορισµού.

Εκτός από το σύστηµα απεικόνισης φθορισµού, στα πλαίσια της έρευνας 
αναπτύχθηκε και ένα διοπτρικό σύστηµα µηχανικής όρασης για την αξιολόγηση της 
τρισδιάστατης ανακατασκευής της επιφάνειας δοµών µε διάµετρο µικρότερη του 1 
cm, µε χρήση δοµηµένου φωτός. Μέσω του συστήµατος αυτού, καλύφθηκε η ανάγκη 
η οποία υφίσταται για µία αντικειµενική µέθοδο ποσοτικοποίησης των γεωµετρικών 

χαρακτηριστικών δερµατικών αλλοιώσεων, κάτι που η πλέον διαδεδοµένη τεχνική 
ποσοτικοποίησης που είναι η χειρωνακτική µέτρηση των γεωµετρικών 
χαρακτηριστικών, αποτυγχάνει να αποδώσει. Επιπροσθέτως, η ανάπτυξη ενός 
µοτίβου δοµηµένου φωτός µε ένα µεγάλο πλήθος γεωµετρικών  σχηµάτων υπό την 
κωδικοποίηση των M-arrays συνέβαλε στην ταχεία επίλυση του προβλήµατος, 

απαιτώντας λιγότερο από 20 sec για την τρισδιάστατη ανακατασκευή του 
εποπτευόµενου πεδίου.

Τέλος, µε βάση τα τεχνικά χαρακτηριστικά των τριών καµερών, αλλά και του 
προβολικού συστήµατος δοµηµένου φωτός και της µονάδας διέγερσης, σχεδιάστηκε 
σε περιβάλλον CAD και κατασκευάστηκε ένας ροµποτικός βραχίονας για τη στήριξη 

και των  δύο συστηµάτων, δηµιουργώντας ένα συνδυαστικό σύστηµα τρισδιάστατης 
µηχανικής όρασης και απεικόνισης φθορισµού. Η βαθµονόµηση των απεικονιστικών 
διατάξεων  πραγµατοποιήθηκε µε εφαρµογή της φωτογραµµετρικής µεθόδου, µε 
χρήση τρισδιάστατου αντικειµένου βαθµονόµησης, ενώ η µονάδα διέγερσης 
βαθµονοµήθηκε ως προς το βηµατισµό σάρωσης και το µήκος της προβαλλόµενης 

γραµµής µε τεχνικές όρασης υπολογιστών, συνδυάζοντας τα µετρητικά αποτελέσµατα 
και από τις τρεις κάµερες. Μετρήσεις που πραγµατοποιήθηκαν σε προσοµοιωτές 
βιολογικών  δειγµάτων απέδειξαν τη δυνατότητα συνδυασµού των αποτελεσµάτων 
των δύο συστηµάτων.
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Στην παρούσα διατριβή επιζητήθηκε η επίλυση µερικών από τα πλέον  σηµαντικά 

ζητήµατα που σχετίζονται τόσο µε τη Μοριακή Απεικόνιση Φθορισµού όσον και µε 
την τρισδιάστατη ανακατασκευή όγκων µε διαστάσεις µικρότερες του 1 cm. 
Χρησιµοποιώντας µεθοδολογίες που εµπίπτουν στα πεδία της υπολογιστικής όρασης, 
της µοντελοποίησης και προσοµοίωσης, της οπτικής και της βιοφυσικής προτάθηκαν 
λύσεις για όλα αυτά τα προβλήµατα, συνεισφέροντας στην πρόοδο της έρευνας που 

πραγµατοποιείται σήµερα. Επιπροσθέτως, για πρώτη φορά αναπτύχθηκε ένα σύστηµα 
απεικόνισης φθορισµού το οποίο να συνδυάζεται µε ένα σύστηµα τρισδιάστατης 
υπολογιστικής όρασης, προσφέροντας τη δυνατότητα µετατροπής των 
αποτελεσµάτων επίλυσης του αντιστρόφου προβλήµατος, στο πραγµατικό σύστηµα 
συντεταγµένων, το οποίο αντιστοιχεί στην εποπτευόµενη επιφάνεια και ορίζεται από 

τη διαδικασία της βαθµονόµησης του συνδυαστικού συστήµατος.
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ABSTRACT

The scope of the dissertation was the solution of the inverse problem in 

Fluorescence Molecular Imaging by developing a dual coupled model, which is based 
on the Radiation Transfer Equation and Diffusion Approximation, and the 
construction of a database for the optimization of the method time efficiency. 
Furthermore, within the framework of the current research, was confronted the 
problem of the three-dimensional surface reconstruction of structures with diameter 

smaller than 1 cm, through the development of a method based on the utilization of 
structured light. In order to evaluate the two methods, there was developed a 
combined three-dimensional computer vision and fluorescence imaging system 
which, under its simplest set-up, was utilized for the geometrical quantification of 
non-melanoma skin cancer tumors. Furthermore, after a number of optimization 

modifications, this system was utilized for the reconstruction of fluorophores 
distribution which have been embedded into tissues (turbid media), based on the data 
provided by both sub-systems.

A very important prerequisite for the reconstruction of fluorophores distribution, 
which have been embedded into turbid media, is the accurate solution of the forward 

and inverse problems. The forward problem has been solved by developing a dual 
coupled Radiation Transfer Equation and Diffusion Approximation based model, 
combining the advantages of both these models. This coupled model has been solved 
for the first time in literature for fluorescence imaging, by applying the finite elements 
method. Τhe inverse problem has been solved via the combination of computer vision 

and data fitting techniques. A database, containing numerous synthetic fluorescence 
images, has been created by  solving the forward problem for a number of super-
ellipsoid models and for all the excitation source positions. The database fields were 
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compared against the experimentally  acquired images and through the thresholding of 

the mean square error of all the comparisons, through which the inverse problem was 
solved. By  using the database, it has been succeeded, for the first time, the solution of 
the inverse problem with a Radiation Transfer Equation based model within a few 
minutes, providing the possibility  of multiple measurements on the same fluorophores 
distribution. Furthermore, a very important robustness of the developed methodology 

was the utilization of the super-ellipsoid models for the geometrical simulation of the 
fluorophores distribution, since a large number of synthetic models could be derived 
through the alteration of the models parameters.

Concerning the three-dimensional surface reconstruction of structures with 
diameter smaller than 1 cm, has been succeeded by  the development of a sophisticated 

image processing algorithm for the segmentation of the acquired images, the labeling 
of the structured light pattern and the geometrical quantification. Although this 
problem has been solved for relatively  large objects, there still exist problems, like the 
accurate and fast volume quantification of very  small objects, which have not yet been 
fully  confronted. The developed methodology  is among the very few automated 

approaches for the three-dimensional surface reconstruction and is one of the first 
methods which are based on the projection of a structured light pattern, on such a 
small area. Furthermore, the robustness of this method is increased by the 
development of the method for the extraction of the region of interest, which, in 
contrary to the manual extraction of the most modern approaches, is based on the 

utilization of the reconstructed area closed contours, making possible the geometrical 
quantification.

The methodology for the solution of the inverse problem in Fluorescence 
Molecular Imaging has been evaluated through measurements on tissue phantoms by 
using a fluorescence imaging system which has been designed and developed within 

the framework of this dissertation. This system is one of the very  few epi-illumination 
systems reported in literature. Moreover, one very  robust feature of this system is the 
utilization of a scanning structured excitation light source, which provides increased 
spatial differentiation of the acquired fluorescence data. Finally, for the first time the 
emitted fluorescence is measured along with its directional information, providing 

angular differentiation, besides the spatial one, of the acquired data.

Besides the fluorescence imaging system, a binocular machine vision system has 
been also developed, for the evaluation of the three-dimensional surface 
reconstruction of structures with diameter smaller than 1 cm. The developed binocular 
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system fulfilled the need for an objective geometrical quantification method of skin 

lesions, information that the widely accepted manual measurement techniques failed 
to provide. Furthermore, the development of a structured light pattern with a large 
number of geometrical shapes, based on the M-arrays technique, contributed towards 
the fast solution of the problem, requiring less than 20 sec for the three-dimensional 
surface reconstruction of the inspected region.

Finally, taking into account  the technical characteristics of all the modules utilized 
in the two systems, was designed with a CAD software and developed an articulated 
robotic arm. The calibration of the three cameras has been implemented via the 
photogrammetric method and by using a three-dimensional calibration object. The 
excitation source has been calibrated for the scanning step and the length of the 

projected line by  applying computer vision techniques, combining the acquired 
images from the three cameras. Measurements that have been implemented on tissue 
phantoms have proven the possibility to combine data from both systems.

Within the framework of this dissertation was studied the solution of some of the 
most important  problems, which are related to both the fields of Fluorescence 

Molecular Imaging and three-dimensional surface reconstruction of tumors with 
dimensions smaller than 1 cm. By utilizing methodologies from the fields of computer 
vision, modeling and simulation, optics and biophysics solutions were proposed for 
all these problems, contributing towards the progress of the research implemented 
today. Furthermore, for the first time was designed and developed a combined 

binocular machine vision and fluorescence imaging system, making possible the 
transformation of the inverse problem solution to the global coordinates, which 
corresponds to the inspected region and is determined by the system calibration 
process.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.

1.1. Κίνητρο

 Μοριακή Απεικόνιση Φθορισµού (Fluorescence Molecular Imaging, FMI) 
αποτελεί ένα από τα πλέον σύγχρονα πεδία της οπτικής απεικόνισης και 

παραµένει µέχρι σήµερα στο στάδιο της βασικής έρευνας. Το έντονο ερευνητικό 
ενδιαφέρον  του πεδίου αυτού εντοπίζεται κυρίως σε προσπάθειες επαλήθευσης της 

θεωρητικής προσέγγισης επίλυσης του αντιστρόφου προβλήµατος ή βελτιστοποίησης 
του σχεδιασµού και της κατασκευής κάποιας πρότυπης διάταξης απεικόνισης.

Παρόλα αυτά, η FMI αναµένεται να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο τα επόµενα 
χρόνια στην  έρευνα για την ανάπτυξη µοριακών φαρµακευτικών σκευασµάτων και 
τον σχεδιασµό εξατοµικευµένων θεραπευτικών αγωγών. Προς αυτή την κατεύθυνση 

σηµαντικά ερευνητικά κέντρα, όπως το Center for Molecular Imaging Research 
(CMIR) στο Massachusetts General Hospital and Harvard Medical School at Boston, 
έχουν αναπτύξει εφαρµογές απεικόνισης φθορισµού από µοντέλα µικρών ζώων, 
αποσκοπώντας στην ποσοτικοποίηση χαρακτηριστικών που σχετίζονται κυρίως µε 
διάφορους τύπους καρκίνου[1]. Όµως, κανένα από αυτά τα ερευνητικά κέντρα δεν έχει 

συνδέσει άµεσα κάποιο σύστηµα απεικόνισης φθορισµού µε κάποια συγκεκριµένη 
εφαρµογή, αλλά περισσότερο γίνεται προσπάθεια αξιολόγησης διαφόρων 
θεωρητικών µοντέλων ή συστηµάτων.

37

Η



Από την άλλη, υπάρχουν και ερευνητικά κέντρα, όπως το Baylor College of 

Medicine at Houston, που εστιάζουν το ενδιαφέρον τους σε προσοµοιωτές διαφόρων 
παθολογικών καταστάσεων[2,3]. Σηµαντικό µερίδιο έχει κερδίσει η προσοµοίωση του 
γυναικείου στήθους για την διάγνωση καρκίνου[3,4]. Σαν ένας µαλακός και 
οµοιόµορφος ιστός η εγγύς υπέρυθρη ακτινοβολία µπορεί να διεισδύσει αρκετά 
εκατοστά µέσα στο στήθος κι έτσι αποτελεί από τις επικρατέστερες πιθανές 

µελλοντικές κλινικές εφαρµογές. Η µεγάλη πλειοψηφία, όµως, των εργαστηριακών 
µελετών σήµερα στο πεδίο της FMI δεν συνδέεται µε κάποια ενδεχόµενη µελλοντική 
εφαρµογή, αλλά προσπαθεί να επιλύσει το πρόβληµα της τρισδιάστατης 
ανακατασκευής διαφόρων προσοµοιωτών βιοδοµών[5-7].

Όλες αυτές οι µελέτες αναδεικνύουν την ικανότητα της FMI να επισηµάνει και 

ποσοτικοποιήσει ένα πλήθος µοριακών λειτουργιών. Παρόλο, όµως, που το 
µεγαλύτερο µερίδιο της έρευνας εστιάζεται στους καρκινικούς όγκους[4,8], υπάρχει η 
πεποίθηση για την χρήση της τεχνολογίας αυτής και σε άλλα µοντέλα ασθενειών. Για 
παράδειγµα, έχει πρόσφατα δηµοσιευτεί µελέτη για την προοπτική εφαρµογής της 
FMI στην διάγνωση της αθηροσκλήρωσης[9], ενώ ήδη έχει αναφερθεί η δυνατότητα 

υλοποίησης ενός τέτοιου συστήµατος για απεικόνιση πνευµονικής φλεγµονής[10].

Σε µία προσπάθεια να επισηµανθούν τις σπουδαιότερες προκλήσεις που 
αντιµετωπίζει η FMI, τρία είναι τα συµπεράσµατα τα οποία προκύπτουν. Καταρχήν 
µέχρι σήµερα δεν έχει ακόµη αναπτυχθεί ένα µοντέλο επίλυσης του εµπρόσθιου 
προβλήµατος µε ταχύτητα και ακρίβεια[11-14]. Οι προσεγγιστικές τεχνικές που ως επί 

το πλείστον εφαρµόζονται παρουσιάζουν αρκετά µεγάλες αποκλίσεις από την 
πραγµατική κατανοµή της ακτινοβολίας στους ιστούς, µε αποτέλεσµα να αυξάνεται 
δραµατικά ο χρόνος που απαιτείται για την επίλυση του αντιστρόφου προβλήµατος.

Επιπροσθέτως, δεν έχει οριστεί κάποια µεθοδολογία για την ανάθεση των αρχικών 
τιµών που απαιτούνται για την αντιστροφή των  πινάκων κατά την διαδικασία της 

βελτιστοποίησης. Οι τεχνικές που χρησιµοποιούνται σήµερα είτε πολλαπλασιάζουν 
τον αριθµό των  επαναλήψεων, είτε προϋποθέτουν την ύπαρξη άλλων  απεικονιστικών 
µεθόδων, προσεγγίσεις, όµως, οι οποίες καθιστούν απαγορευτική την άµεση κλινική 
εφαρµογή της απεικόνισης φθορισµού[15-20].

Τέλος, ένα από τα σηµαντικά προβλήµατα των περισσότερων προσπαθειών που 

πραγµατοποιούνται σήµερα για την επίλυση του προβλήµατος ανακατασκευής 
επισηµασµένων, µε κατάλληλα χρωµοφόρα φθορισµού, βιοδοµών  είναι ότι δεν 
λαµβάνεται υπόψη η πραγµατική τρισδιάστατη γεωµετρία της επιφάνειας της προς 
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µελέτη περιοχής[2,3,5,6,15,20,21]. Η απουσία αυτής της πληροφορίας δε συνεπάγεται και 

µη σύγκλιση της επαναληπτικής µεθόδου επίλυσης του αντιστρόφου προβλήµατος. 
Ωστόσο στο αποτέλεσµα που προκύπτει η πληροφορία του βάθους εκφράζεται µε 
σχετικές συντεταγµένες, αφού δεν υπάρχει καθόλου πληροφορία για τη µορφή της 
επιφάνειας.

Από την άλλη, υπάρχουν και µελέτες που την τρισδιάστατη ανακατασκευή της 

επιφάνειας την  λαµβάνουν υπόψη µόνο για δισδιάστατη ευθυγράµµιση της 
επισηµασµένης προς την  υπό µελέτη περιοχή, ενώ η πληροφορία του πραγµατικού 
βάθους παρέχεται από αυστηρά πρωτόκολλα λήψης των  εικόνων φθορισµού, που 
εγείρουν ηθικά ερωτήµατα ως προς την  αντιµετώπιση µοντέλων ζώων[1,20-22]. Ένα 
κοινό τέτοιο πρωτόκολλο απαιτεί την  τοποθέτηση του µοντέλου ζώου σε ειδικό 

θάλαµο, ούτως ώστε η εξωτερική του επιφάνεια να γίνει επίπεδη κι έτσι η 
πραγµατική εξωτερική επιφάνεια να ταυτιστεί µε την επιφάνεια της προσοµοίωσης. 

Επιπροσθέτως, ένα σύστηµα στο οποίο δεν υπάρχει η δυνατότητα ανακατασκευής 
της εξωτερικής επιφάνειας, θα είναι εφαρµόσιµο µόνο στις περιπτώσεις εκείνες όπου 
δεν υπάρχει αλλοίωση στην εξωτερική επιφάνεια του ιστού. Για παράδειγµα, στην 

περίπτωση των µη µελανωµατικών  δερµατικών καρκινικών όγκων  (non melanoma 
skin cancer, NMSC) ένα τέτοιο σύστηµα θα ήταν χρήσιµο µόνο αφού θα είχε 
εξαφανιστεί πλήρως η δερµατική αλλοίωση και οι προϋποθέσεις των µοντέλων της 
Μοριακής Απεικόνισης Φθορισµού θα ικανοποιούνταν. Όµως για τον πλήρη 
σχεδιασµό της θεραπευτικής αγωγής απαιτείται πληροφορία για τη γεωµετρία του 

καρκινικού όγκου από τα πρώτα στάδια, όταν η δερµατική αλλοίωση είναι 
σηµαντική.

Ωστόσο υπάρχουν προβλήµατα, όπως η ακριβής και ταχεία οπτική γεωµετρική 
µέτρηση του όγκου επιφανειακών αντικειµένων µε πολύ µικρές διαστάσεις, τα οποία 
δεν έχουν  αντιµετωπιστεί πλήρως ακόµη και σήµερα. Συγκεκριµένα, παρά τη µεγάλη 

ανάπτυξη των τεχνικών υπολογιστικής όρασης που παρατηρήθηκε τα τελευταία 
χρόνια, δεν έχει επιτευχθεί ακριβής τρισδιάστατη ανακατασκευή αντικειµένων  µε 
διαστάσεις µικρότερες του 1 cm. Η συνηθέστερη µέθοδος ανακατασκευής τέτοιων 
αλλοιώσεων πραγµατοποιείται µε τη χρήση παχύµετρου για τη µέτρηση του ύψους 
και µε δισδιάστατη επεξεργασία εικόνας για τους άλλους δύο άξονες. Στη συνέχεια, 

µε θεώρηση του σχήµατος του καρκινικού όγκου ως κύβου ή κυλίνδρου, 
υπολογίζεται η τρισδιάστατη γεωµετρία της αλλοίωσης[23,24].
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Όλα αυτά τα ανοικτά ζητήµατα που σχετίζονται τόσο µε τη Μοριακή Απεικόνιση 

Φθορισµού όσο και µε την τρισδιάστατη ανακατασκευή επιφανειακών δερµατικών 
αλλοιώσεων µε διαστάσεις µικρότερες του 1 cm αποτέλεσαν το βασικό κίνητρο για 
την εκπόνηση της παρούσας διατριβής. Χρησιµοποιώντας µεθοδολογίες που 
εµπίπτουν στα πεδία της υπολογιστικής όρασης, της µοντελοποίησης και 
προσοµοίωσης, της οπτικής και της βιοφυσικής επιχειρήθηκε να προταθούν λύσεις 

και για τα τρία παραπάνω προβλήµατα, συνεισφέροντας στην πρόοδο της έρευνας 
που πραγµατοποιείται σήµερα.

1.2. Συνεισφορά

Κύριος άξονας της διατριβής είναι η ανάπτυξη ενός συνδυαστικού συστήµατος 
τρισδιάστατης υπολογιστικής όρασης και απεικόνισης φθορισµού µε έµφαση στα 

επιµέρους προβλήµατα τρισδιάστατης ανακατασκευής αντικειµένων, διαστάσεων 
µικρότερες του 1 cm, µε χρήση δοµηµένου φωτός, επίλυσης του εµπρόσθιου 
προβλήµατος στη Μοριακή Απεικόνιση Φθορισµού το οποίο να προσεγγίζει σε 
ακρίβεια το µοντέλο της εξίσωσης µεταφοράς ακτινοβολίας και επίλυσης του 
αντιστρόφου προβλήµατος στη Μοριακή Απεικόνιση Φθορισµού. Οι συνεισφορές 

που προέκυψαν και προτείνονται συστηµατικά προς την κατεύθυνση ενός 
συνδυαστικού συστήµατος είναι συνοπτικά:

Η ανάπτυξη ενός αλγορίθµου κατάτµησης κοινού και για τις τρεις κάµερες του 
συνδυαστικού συστήµατος, επιτρέποντας την συσχέτιση της πληροφορίας που 
προκύπτει και από τα δύο συστήµατα.

Η ανάπτυξη σύνθετων αλγορίθµων για την αποκατάσταση, την κατάτµηση και την 
αναγνώριση των στοιχείων του µοτίβου δοµηµένου φωτός των εικόνων του 
στερεοσκοπικού ζεύγους από το διοπτρικό σύστηµα.

Η χρήση των περιµέτρων της τρισδιάστατης ανακατασκευής για την  διάκριση 
µεταξύ της περιοχής ενδιαφέροντος (όπως είναι οι µη µελανωµατικοί δερµατικοί 

καρκινικοί όγκοι) από το υπόβαθρο (όπως είναι το υγιές περιβάλλον δέρµα).

Η ανάπτυξη ενός διπλά συζευγµένου µοντέλου το οποίο στηρίζεται στον 
συνδυασµό της εξίσωσης µεταφοράς ακτινοβολίας και της προσέγγισης διάχυσης, 
για την επίλυση του εµπρόσθιου προβλήµατος στη Μοριακή Απεικόνιση 
Φθορισµού.
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Η επίλυση του εµπρόσθιου προβλήµατος στις τρεις διαστάσεις µε χρήση 

πεπερασµένων στοιχείων. Η επίλυση στις τρεις διαστάσεις της εξίσωσης 
µεταφοράς ακτινοβολίας.

Η χρήση των  υπερελλειψοειδών µοντέλων για την γεωµετρική µοντελοποίηση 
καρκινικών όγκων εντός µη διαυγών µέσων και την απόδοση των οπτικών 
ιδιοτήτων κατά την επίλυση του εµπρόσθιου προβλήµατος.

Η ανάπτυξη αλγορίθµου κατάτµησης των εικόνων φθορισµού, από τον οποίο 
εξάγεται η περιοχή ενδιαφέροντος που αντιστοιχεί στην περιοχή της επιφάνειας 
ακριβώς πάνω από την κατανοµή της φθορίζουσας ουσίας.

Η κατασκευή βάσης δεδοµένων η οποία περιλαµβάνει ένα αριθµό αποτελεσµάτων 
του εµπρόσθιου προβλήµατος για διάφορα υπερελλειψοειδή µοντέλα κι επίλυση 

του αντιστρόφου προβλήµατος µέσω σύγκρισης των µετρούµενων µε τα συνθετικά 
δεδοµένα.

Η ανάπτυξη ενός διοπτρικού συστήµατος υπολογιστικής όρασης, το οποίο 
στηρίζεται στην προβολή ενός µοτίβου δοµηµένου φωτός στην επιφάνεια του 
εποπτευόµενου πεδίου.

Η χρήση τηλεκεντρικών φακών  στις κάµερες του διοπτρικού συστήµατος, οι 
οποίοι ανεξαρτητοποιούν  το µοντέλο της κάθε κάµερας από τον z-άξονα κι 
επιτρέπουν την ακριβή ποσοτικοποίηση διαφόρων χαρακτηριστικών του πεδίου.

Η ανάπτυξη ενός συστήµατος απεικόνισης φθορισµού βασιζόµενο στην τεχνική 
του επι-φωτισµού.

Η χρήση της τεχνικής σάρωσης για τη διέγερση της φθορίζουσας ουσίας, 
αποδίδοντας αυξηµένη διαφοροποίηση των µετρούµενων  δεδοµένων σε σχέση µε 
την τεχνική διέγερσης περιοχής. Επιπροσθέτως η χρήση δοµηµένης ακτινοβολίας 
διέγερσης, η οποία επιτάχυνε την  διαδικασία συλλογής των µετρούµενων 
δεδοµένων σε σχέση µε την σηµειακή πηγή.

Η χρήση τηλεκεντρικού φακού στην κάµερα φθορισµού, ο οποίος εκτός από την 
ανεξαρτητοποίηση του µοντέλου της κάµερας από τον z-άξονα επιτρέπει και την 
καταγραφή έντασης εκπεµπόµενου φθορισµού µε πληροφορία διεύθυνσης.
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1.3. Διάρθρωση Κειµένου

Στο Κεφάλαιο 2 της διατριβής πραγµατοποιείται µία εκτενής ανάλυση των 
οπτικών ιδιοτήτων των ιστών. Παρουσιάζονται όλα εκείνα τα µεγέθη τα οποία 
επηρεάζουν άµεσα την αλληλεπίδραση των ιστών µε την οπτική ακτινοβολία ενώ 
παρουσιάζονται και τα σηµαντικότερα µοντέλα επίλυσης του εµπρόσθιου 
προβλήµατος, αποδίδοντας ιδιαίτερη έµφαση στην εξίσωση µεταφοράς της 

ακτινοβολίας και την προσέγγιση διάχυσης.

Στο Κεφάλαιο 3 γίνεται µία εκτενής παρουσίαση του πεδίου της απεικόνισης 
φθορισµού. Περιγράφονται πλήρως τα δύο βασικά προβλήµατα της απεικόνισης 
φθορισµού, το εµπρόσθιο και το αντίστροφο πρόβληµα και αναφέρονται οι 
σηµαντικότερες τεχνικές επίλυσής τους, οι οποίες αποτελούν σήµερα το επίκεντρο 

της βασικής έρευνας στο πεδίο αυτό. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στην παρουσίαση των 
συστηµάτων συλλογής του εκπεµπόµενου φθορισµού και των  τεχνικών διέγερσης, µε 
εκτενείς βιβλιογραφικές αναφορές. Τέλος παρουσιάζεται αναλυτικά η πρόοδος στην 
τεχνολογία χρωµοφόρων φθορισµού, ένας σηµαντικός παράγοντας για τη µελλοντική 
εφαρµογή της απεικόνισης φθορισµού σε κλινικό περιβάλλον.

Στο Κεφάλαιο 4 παρουσιάζονται οι βασικότερες τεχνικές υπολογιστικής όρασης 
στα πεδία της αποκατάστασης και της κατάτµησης εικόνων, µε έµφαση στις τεχνικές 
οι οποίες χρησιµοποιήθηκαν στα πλαίσια εκπόνησης της διατριβής. Αναδεικνύεται το 
βασικό πρόβληµα της αποθορυβοποίησης εικόνων, ένα πρόβληµα που είναι ιδιαίτερα 
έντονο σε εφαρµογές χαµηλού φωτισµού, όπως είναι η απεικόνιση φθορισµού, ενώ 

παρουσιάζονται µερικές από τις πλέον  σηµαντικές τεχνικές κατάτµησης, µία 
διαδικασία που επηρεάζει άµεσα την  ακρίβεια ανακατασκευής επιφάνειας µε χρήση 
δοµηµένου φωτός. Επίσης παρουσιάζονται και µερικές από τις τεχνικές αξιολόγησης 
των αποτελεσµάτων τόσον της αποκατάστασης όσον και της κατάτµησης εικόνων.

Στο Κεφάλαιο 5 πραγµατοποιείται µία εκτενής εισαγωγή στο πεδίο της 

φωτογραµµετρίας. Αναφέρονται οι βασικότερες αρχές και µέθοδοι της τεχνικής αυτής 
για τη τρισδιάστατη ανακατασκευή του εποπτευόµενου πεδίου, ενώ παρουσιάζονται 
και οι τέσσερις πιο διαδεδοµένες τεχνικές για την επίλυση του προβλήµατος εύρεσης 
συζευγµένων σηµείων. Επιπροσθέτως, παρουσιάζονται οι βασικές σχέσεις 
υπολογισµού των τρισδιάστατων συντεταγµένων από συστήµατα δύο απεικονίσεων, 

όπως είναι το διοπτρικό σύστηµα υπολογιστικής όρασης που αναπτύχθηκε στα 
πλαίσια της ερευνητικής εργασίας, καθώς και η τεχνική της παρεµβολής για την 
ανακατασκευή ολόκληρης της επιφάνειας του εποπτευόµενου πεδίο.
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Στο Κεφάλαιο 6 περιγράφεται το σηµαντικό πρόβληµα της µοντελοποίησης και 

βαθµονόµησης των  καµερών. Πραγµατοποιείται πλήρης αναφορά στο ευρέως 
χρησιµοποιούµενο σήµερα µοντέλο της κάµερας οπής και αναλύεται εκτενώς η 
διαδικασία φωτογραµµετρικής βαθµονόµησης ενός τέτοιου µοντέλου. Η 
φωτογραµµετρική βαθµονόµηση αποτελεί την τεχνική η οποία χρησιµοποιήθηκε για 
τη βαθµονόµηση των καµερών και των δύο συστηµάτων της διατριβής.

Στο Κεφάλαιο 7 γίνεται παρουσίαση της διαδικασίας σχεδιασµού και ανάπτυξης 
της συνδυαστικής διάταξης. Με µεθοδικό και λεπτοµερή τρόπο περιγράφονται όλα τα 
στάδια για την ανάπτυξη του συστήµατος, από την επιλογή των καµερών µέχρι και τη 
κατασκευή του αρθρωτού βραχίονα. Αναδεικνύονται όλες οι παράµετροι, είτε 
σχετιζόµενοι µε τα προβλήµατα των απεικονιστικών εφαρµογών είτε σχετιζόµενοι µε 

τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κάθε υποσυστήµατος, οι οποίες ελήφθησαν υπόψη 
κατά την  επιλογή των διαφόρων στοιχείων. Επίσης πραγµατοποιείται εκτενής 
αναφορά και στο σχεδιασµό των δύο µοτίβων δοµηµένου φωτός που 
χρησιµοποιήθηκαν για την τρισδιάστατη ανακατασκευή της εποπτευόµενης 
επιφάνειας και γίνεται µία εισαγωγή στις τεχνικές επίλυσης του προβλήµατος 

εύρεσης συζευγµένων σηµείων που εφαρµόστηκαν στα πλαίσια της διατριβής.

Στο Κεφάλαιο 8, περιγράφεται πλήρως η διαδικασία βαθµονόµησης του 
συστήµατος. Το κεφάλαιο ξεκινάει µε την παρουσίαση όλων των  απαιτούµενων 
σταδίων για την ακριβή βαθµονόµηση τόσον των δύο καµερών του διοπτρικού 
συστήµατος όσον και της κάµερας φθορισµού του συστήµατος απεικόνισης 

φθορισµού. Γίνεται περιγραφή όλων  των αλγορίθµων υπολογιστικής όρασης που 
αναπτύχθηκαν αποσκοπώντας στην κατάτµηση των εικόνων από το αντικείµενο 
βαθµονόµησης, ενώ υλοποιείται και αξιολόγηση των αποτελεσµάτων κατάτµησης, 
πριν τα αποτελέσµατα αυτά χρησιµοποιηθούν για τη βαθµονόµηση των καµερών. Στη 
συνέχεια αναπτύσσεται το µοντέλο της κάµερας ορθογραφικής προβολής και µε 

εφαρµογή της φωτογραµµετρικής µεθόδου επιτυγχάνεται η βαθµονόµηση των 
καµερών. Μέσα από ένα πλήθος εικόνων αξιολογούνται τα αποτελέσµατα της 
κατάτµησης και για τις τρεις εικόνες, ενώ γίνεται και σύγκριση µεταξύ του µοντέλου 
της κάµερας µε και χωρίς την εισαγωγή των παραµέτρων παραµόρφωσης. Εκτός από 
τη βαθµονόµηση των καµερών του συστήµατος, παρουσιάζεται και ο αλγόριθµος 

βαθµονόµησης της πηγής διέγερσης. Χρησιµοποιώντας και τις τρεις κάµερες του 
συνδυαστικού συστήµατος και µε εφαρµογή τεχνικών υπολογιστικής όρασης, 
προσδιορίζεται τόσον το βήµα της σάρωσης, όσον και η γωνία πρόσπτωσης της 
πηγής διέγερσης στην εποπτευόµενη επιφάνεια.
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Στο Κεφάλαιο 9 παρουσιάζεται η τρισδιάστατη ανακατασκευή της επιφάνειας του 

εποπτευόµενου πεδίου µε χρήση δοµηµένου φωτός. Ξεκινώντας από το µοτίβο 
δοµηµένου φωτός που συνδυάζει γεωµετρικά σχήµατα και γραµµές, παρουσιάζονται 
σε βάθος όλοι οι αλγόριθµοι υπολογιστικής όρασης, οι οποίοι εφαρµόστηκαν 
προκειµένου να εξαχθούν τα στοιχεία του µοτίβου. Οι αλγόριθµοι αυτοί 
εφαρµόζονται σε ένα πλήθος απεικονίσεων µοντέλων µικρών ζώων µε µη 

µελανωµατικούς δερµατικούς καρκινικούς όγκους και αξιολογούνται ως προς την 
ακρίβεια της κατάτµησης. Στη συνέχεια, γίνεται παρουσίαση της διαδικασίας 
επίλυσης του προβλήµατος εύρεσης συζευγµένων σηµείων, η οποία αναπτύχθηκε µε 
βάση το µοτίβο δοµηµένου φωτός, καθώς και της µεθόδου υπολογισµού των 
τρισδιάστατων συντεταγµένων  των σηµείων αυτών. Ακολούθως περιγράφεται η 

διαδικασία διαχωρισµού του καρκινικού όγκου από το περιβάλλον  υγιές δέρµα και η 
ποσοτικοποίηση των γεωµετρικών χαρακτηριστικών. Τα αποτελέσµατα της 
τρισδιάστατης ανακατασκευής αξιολογούνται σε σχέση µε τη χειρωνακτική µέτρηση 
των γεωµετρικών χαρακτηριστικών, προκειµένου να προκύψει η ακρίβεια του 
συστήµατος. Κατόπιν πραγµατοποιείται αντίστοιχη παρουσίαση και για το µοτίβο 

δοµηµένου φωτός που αποτελείται µόνο από γεωµετρικά σχήµατα και αξιολογείται 
ως προς την ακρίβεια υπολογισµού της πληροφορίας του ύψους, µε χρήση 
αντικειµένου γνωστού ύψους, αλλά και επίπεδης επιφάνειας.

Στο Κεφάλαιο 10 παρουσιάζεται το διπλά συζευγµένο µοντέλο το οποίο βασίζεται 
στην  εξίσωση µεταφοράς και την προσέγγιση διάχυσης για την επίλυση του 

αντιστρόφου προβλήµατος στη Μοριακή Απεικόνιση Φθορισµού. Περιγράφονται όλα 
τα στάδια προκειµένου να συνδυαστούν τα δύο µοντέλα και παρουσιάζεται πλήρως η 
διαδικασία σύνθεσης των πινάκων πεπερασµένων στοιχείων. Επιπροσθέτως, γίνεται 
ειδική αναφορά στη συνάρτηση φάσης, τις διαδικασίες χωρικής και γωνιακής 
διακριτοποίησης και παρουσιάζεται η τεχνική χρήσης των υπερελλειψοειδών 

µοντέλων για τη µοντελοποίηση καρκινικών όγκων και την απόδοση των οπτικών 
ιδιοτήτων στο γεωµετρικό µοντέλο. Τέλος πραγµατοποιείται σύγκριση τόσον ως προς 
την ακρίβεια επίλυσης του εµπρόσθιου προβλήµατος, όσον και ως προς τους 
απαιτούµενους χρόνους, µεταξύ των µοντέλων προσέγγισης διάχυσης, εξίσωσης 
µεταφοράς και του διπλά συζευγµένου µοντέλου, στην περιοχή των συχνοτήτων  αλλά 

και στη συνεχή κατάσταση.

Στο Κεφάλαιο 11 πραγµατοποιείται παρουσίαση της µεθόδου η οποία 
αναπτύχθηκε για την  επίλυση του αντιστρόφου προβλήµατος στη Μοριακή 
Απεικόνιση Φθορισµού. Περιγράφονται όλα τα στάδια που απαιτούνται για την 
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κατασκευή της βάσης δεδοµένων, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στη σύνδεση των 

εικονικών πειραµάτων µε το σύστηµα απεικόνισης φθορισµού, µέσω των 
αποτελεσµάτων της διαδικασίας βαθµονόµησης τόσον της κάµερας, όσον και της 
πηγής διέγερσης. Η αξιολόγηση της διαδικασίας κατασκευής της βάσης δεδοµένων 
πραγµατοποιείται µέσω της µέτρησης των χρόνων που διάφορα στάδια απαιτούν για 
να ολοκληρωθούν. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η διαδικασία επεξεργασίας και 

κανονικοποίησης των λαµβανόµενων εικόνων, προκειµένου να εξαχθεί η περιοχή 
ενδιαφέροντος. Κατόπιν περιγράφεται η επίλυση του αντιστρόφου προβλήµατος 
µέσω της σύγκρισης των εικονικών και πειραµατικών δεδοµένων. Η διαδικασία 
αξιολογείται τόσο µέσω µέτρησης των απαιτούµενων χρονικών διαστηµάτων, όσον 
και µέσω πολλαπλών µετρήσεων για τον προσδιορισµό της ακρίβειας µε την οποία η 

µέθοδος συγκλίνει σε κάποιο από τα µοντέλα της βάσης δεδοµένων. Τέλος 
παρουσιάζεται η σύνδεση των αποτελεσµάτων  της επίλυσης του αντιστρόφου 
προβλήµατος µε την τρισδιάστατη ανακατασκευή της επιφάνειας των προσοµοιωτών 
βιολογικών ιστών, µέσω του διοπτρικού συστήµατος υπολογιστικής όρασης.

Το κείµενο της διατριβής ολοκληρώνεται µε το Κεφάλαιο 12, στο οποίο 

συνοψίζονται τα γενικά συµπεράσµατα της έρευνας που εκπονήθηκε, αναφέρονται τα 
καινοτοµικά σηµεία για την πρόοδο της επιστήµης και της τεχνολογίας και 
αναφέρονται οι σηµαντικότερες προοπτικές της έρευνας στο πεδίο αυτό.

□
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι1

ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΙΣΤΩΝ

[1-73]

2. ji

2.1. Εισαγωγή

 ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία αποτελείται από ταλαντούµενα ηλεκτρικά και 
µαγνητικά πεδία και διακρίνεται στις ραδιοσυχνότητες, τα µικροκύµατα, την 

υπέρυθρη, την  ορατή και την  υπεριώδη ακτινοβολία, και τις ακτίνες Χ και γ. Όλες οι 
µορφές ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας διαδίδονται τόσο στον ελεύθερο χώρο, όσο 

και στην  ύλη, ενώ ταξινοµηµένες κατά µειούµενο µήκος κύµατος (ή αυξανόµενη 
συχνότητα) σχηµατίζουν το λεγόµενο ηλεκτροµαγνητικό φάσµα, Εικόνα 2.1.

Σαν κυµατικό φαινόµενο, η διάδοση του φωτός περιγράφεται από το µήκος 
κύµατος, λ, και τη συχνότητα, f, της ακτινοβολίας. Τα µεγέθη αυτά συνδέονται µε τη 
σχέση:

  c = λ ⋅ f  
 
2.1( )

όπου c=3·108 m·sec-1 είναι η ταχύτητα του φωτός στο κενό.

Η οπτική ακτινοβολία είναι η περιοχή εκείνη του ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος 
που βρίσκεται µεταξύ των  ακτίνων  Χ και των  µικροκυµάτων και υποδιαιρείται σε 
τρεις κύριες περιοχές. Η πρώτη εξ αυτών  είναι η περιοχή της υπεριώδους 
ακτινοβολίας (UV, από 185 έως 400 nm), γειτονική προς τις ακτίνες Χ. Η δεύτερη 

περιοχή είναι η ορατή (από 400 έως 700 nm), ενώ η τρίτη και τελευταία περιοχή της 
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οπτικής ακτινοβολίας είναι η περιοχή των  υπερύθρων (IR, από 700 έως 10,600 nm), 

γειτονική στα µικροκύµατα. Κατά την Μοριακή Απεικόνιση Φθορισµού 
(Fluorescence Molecular Imaging, FMI), η περιοχή του ηλεκτροµαγνητικού 
φάσµατος που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι η περιοχή του εγγύς 
υπέρυθρου, δηλαδή το άνω άκρο της ορατής ακτινοβολίας, και αυτό γιατί η 
απορρόφηση που παρουσιάζουν οι βιολογικές δοµές σε αυτά τα µήκη κύµατος είναι 

σαφώς µικρότερη από την απορρόφηση στις υπόλοιπες περιοχές της οπτικής 
ακτινοβολίας. Με τον τρόπο αυτό επιτρέπεται η διάδοση της ακτινοβολίας σε βάθη 
έως και µερικά εκατοστά από την επιφάνεια της παρατηρούµενης περιοχής[25].

Εικόνα 2.1: Το ηλεκτροµαγνητικό φάσµα, υπό την έκφραση µήκους κύµατος, 
κυµαταριθµού,  ηλεκτρονιοβόλτ και συχνότητας, σε συνδυασµό µε χαρακτηριστικά 
παραδείγµατα εφαρµογών.

Επίσης, ιδιαίτερη σηµασία παρουσιάζει το γεγονός ότι η ενέργεια που φέρουν τα 
φωτόνια, στην περιοχή του ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος που έχει µεγαλύτερο µήκος 

κύµατος από τις ακτίνες Χ, είναι µικρότερη από την ελάχιστη απαιτούµενη για την 
πρόκληση ιονισµού των ατόµων και των µορίων. Αυτός είναι και ο λόγος που για την 
περιοχή αυτή χρησιµοποιείται και ο όρος µη ιοντίζουσα ακτινοβολία. Σε αυτή την 
περιοχή ανήκει και η οπτική ακτινοβολία, κάτι που αυξάνει τις προοπτικές για 
περαιτέρω έρευνα στο πεδίο της FMI[26].

Η µελέτη της διάδοσης της φωτεινής ακτινοβολίας στους ιστούς αποτελεί το 
κεντρικό πρόβληµα των περισσότερων ιατρικών  και βιοϊατρικών απεικονιστικών 
εφαρµογών της οπτικής ακτινοβολίας. Από αυτές τις εφαρµογές δεν εξαιρείται και η 
FMI, αφού µία από τις βασικότερες προϋποθέσεις για την ορθή επίλυση του 
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αντιστρόφου προβλήµατος, είναι η ακριβής γνώση της αλληλεπίδρασης της 

διεγείρουσας, αλλά και της εκπεµπόµενης, ακτινοβολίας µε τον υπό µελέτη ιστό. Σε 
γενικές γραµµές, οι πιθανές αλληλεπιδράσεις ενός ιστού µε µία δέσµη φωτός 
διακρίνονται σε τέσσερις κατηγορίες[25].

Κατά την πρώτη κατηγορία, η προσπίπτουσα φωτεινή ακτινοβολία δύναται να 
υποστεί ολική ανάκλαση στην επιφάνεια του ιστού κι έτσι να µην προκληθεί καµία 

µεταβολή σε αυτόν. Συνήθως το ποσοστό της δέσµης που ανακλάται κυµαίνεται στο 
3% έως 5% της προσπίπτουσας ακτινοβολίας, γεγονός που οφείλεται, κυρίως, στους 
διαφορετικούς δείκτες διάθλασης του αέρα και του ιστού. 

Το υπόλοιπο της δέσµης, διαδίδεται µέσα στον ιστό, σκεδάζεται πολλαπλά, ενώ 
ένα µέρος αυτής απορροφάται. Η ακτινοβολία που απορροφάται από τον ιστό µπορεί 

να προκαλέσει τη θέρµανσή του, φωτοχηµικές αντιδράσεις ή/και εκποµπή 
φθορισµού. Το ποσοστό του φωτός που απορροφάται ή σκεδάζεται εξαρτάται από το 
µήκος κύµατος της χρησιµοποιούµενης πηγής φωτός και από τις οπτικές ιδιότητες 
του ιστού. 

Τέλος, ορισµένα µήκη κύµατος µπορούν να διέλθουν µέσα από τον ιστό, χωρίς να 

προκαλέσουν  κανένα θερµικό, ή οποιοδήποτε άλλο, αποτέλεσµα. Σε αυτή την 
περίπτωση, λέγεται ότι ο ιστός είναι διάφανος για τα συγκεκριµένα µήκη κύµατος.

Προκύπτει, εποµένως, το συµπέρασµα ότι η µελέτη της διάδοσης και της 
κατανοµής της οπτικής ακτινοβολίας σε βιολογικούς ιστούς είναι ιδιαίτερα 
σηµαντική για µία σειρά κλινικών εφαρµογών, που σχετίζονται τόσο µε διαγνωστικές 

τεχνικές όσο και µε θεραπευτικές διαδικασίες. Για την  FMI, πιο συγκεκριµένα, είναι 
απαραίτητη η γνώση ή ο προσδιορισµός των  οπτικών ιδιοτήτων  των ιστών, καθώς και 
µοντέλων διάδοσης της ακτινοβολίας, που να περιγράφουν µε µεγάλη ακρίβεια τους 
µηχανισµούς αλληλεπίδρασης της φωτεινής ακτινοβολίας µε τους διαφόρους ιστούς
[26]. Τα µοντέλα διάδοσης της ακτινοβολίας στους ιστούς συνθέτουν το εµπρόσθιο 

πρόβληµα, του οποίου η επίλυση καθορίζει σε µεγάλο βαθµό την ακρίβεια 
ανακατασκευής της επισηµασµένης µε ιχνηθέτες φθορισµού περιοχής[13,14].

2.2. Οπτικές Ιδιότητες Ιστών

Ο ιστός θεωρείται ως ένα τυχαίο, µη διαυγές µέσο, µε διακυµάνσεις στις οπτικές 
του ιδιότητες αρκετά µικρές ούτως ώστε να παρεµποδιστεί η τοπική απορρόφηση. Με 

άλλα λόγια, ο ιστός θεωρείται ότι εµφανίζει ογκοµετρικές ιδιότητες σκέδασης και 
απορρόφησης, παρά ότι αποτελείται από διακριτά κέντρα σκέδασης και 
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απορρόφησης, κατανεµηµένα σε ένα µη σκεδαστικό και µη απορροφητικό µέσο. Το 

πλεονέκτηµα της προσέγγισης µε κατανεµηµένα κέντρα σκέδασης, είναι ότι για 
τέλειες σφαίρες η συνάρτηση φάσης είναι γνωστή, ωστόσο υπάρχει ελάχιστη 
οµοιότητα µεταξύ τέλειων σφαιρών και ιστού. 

Παρόλο που τόσον η σκέδαση, όσον και η απορρόφηση, είναι εξαιρετικά 
σηµαντικές παράµετροι για την περιγραφή των οπτικών ιδιοτήτων ενός ιστού, ως 

κυρίαρχος µηχανισµός λαµβάνεται η σκέδαση[27]. Ακόµη και για λεπτά, µε πάχος 
κάτω από ένα χιλιοστό, τµήµατα ιστού, τα εγχυόµενα φωτόνια είναι πολύ πιθανό να 
υποστούν σκέδαση αρκετές φορές, µέχρι να φτάσουν στο σύνορο του ιστού. Ως 
αποτέλεσµα, για παράδειγµα, µία συνεχόµενη σύµφωνη δέσµη laser εισόδου θα γίνει 
αποτελεσµατικά µη συνεχόµενη και ισότροπη διανύοντας µερικά µόνο χιλιοστά, µέσα 

στον ιστό.

Η επικράτηση της σκέδασης έναντι της απορρόφησης γίνεται ακόµη πιο ισχυρή 
στην περιοχή του ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος που συνδέεται µε την 
λειτουργικότητα των συστηµάτων της FMI. Ο λόγος είναι ότι σε αυτά τα µήκη 
κύµατος ο συντελεστής σκέδασης λαµβάνει έως και 1000 φορές µεγαλύτερη τιµή από 

τον συντελεστή απορρόφησης[27].

2.2.1. Απορρόφηση

Η απορρόφηση οφείλεται, κυρίως, στη µερική µετατροπή της ενέργειας του φωτός 
σε θερµική κίνηση ή σε συγκεκριµένες δονήσεις των µορίων του µέσου απορρόφησης 
κι εξαρτάται από την  ηλεκτρονική σύσταση των ατόµων και των  µορίων, το µήκος 

κύµατος της ακτινοβολίας, το πάχος του επιπέδου απορρόφησης και από διάφορες 
εσωτερικές παραµέτρους (συγκέντρωση, θερµοκρασία). Στους βιολογικούς ιστούς, η 
απορρόφηση συµβαίνει κυρίως λόγω της παρουσίας των µορίων  νερού ή διαφόρων 
µακροµορίων, όπως είναι οι πρωτεΐνες και το DNA. Σε εφαρµογές βιοϊατρικής 
οπτικής, ο συντελεστής απορρόφησης των φωτονίων, αποτελεί σηµαντική ιδιότητα 

των ιστών, για δύο κυρίως λόγους:

Ο πρώτος εξ αυτών συνίσταται στο γεγονός ότι µέσω της απορρόφησης ένα laser, 
ή κάποια άλλη πηγή φωτός, δύναται να προκαλέσει µία δυναµική θεραπευτική (ή 
καταστροφική) επίδραση σε κάποιον ιστό. Χωρίς την απορρόφηση δεν υφίσταται 
µεταφορά ενέργειας στον ιστό κι έτσι µένει ανεπηρέαστος από το φως. Από την  άλλη, 

η απορρόφηση του φωτός αξιοποιείται και διαγνωστικά, όπως για παράδειγµα στη 
φασµατοσκοπία των ιστών. Επίσης, µε την απορρόφηση παρέχεται πληροφορία για 

❒  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

50 Δηµήτριος Σ. Γκόρπας - Διδακτορική Διατριβή



τη χηµική σύσταση ενός ιστού και λειτουργεί ως µηχανισµός οπτικής αντίθεσης 

(optical contrast), κατά τη διαδικασία απεικονιστικών  µεθόδων, όπως είναι η Οπτική 
Απεικόνιση Διάχυσης (Diffusion Optical Tomography, DOT)[11,28,29]. Τέλος, στο 
φαινόµενο της απορρόφησης οφείλεται και η εκποµπή του φθορισµού, που αποτελεί 
το µετρούµενο µέγεθος κατά την FMI[26].

Λόγω της σπουδαιότητας που παρουσιάζει τόσο σε θεραπευτικές, όσο και 

διαγνωστικές, εφαρµογές, το φαινόµενο της απορρόφησης έχει µελετηθεί σε µία 
µεγάλη κλίµακα. Μερικά από τα συµπεράσµατα αυτών των µελετών, που σχετίζονται 
µε τους ιστούς, είναι ότι το φαινόµενο αυτό υπερτερεί έναντι της σκέδασης, για µήκη 
κύµατος που λαµβάνουν τιµές λ<250 nm και λ>2000 nm. Η απορρόφηση του φωτός 
στο υπεριώδες οφείλεται στην παρουσία πρωτεϊνών και DNA, ενώ στο ορατό και το 

εγγύς υπέρυθρο καθορίζεται από τη συγκέντρωση χρωµοφόρων, όπως είναι η 
αιµοσφαιρίνη και η µελανίνη, και για µεγαλύτερα µήκη κύµατος έντονη απορρόφηση 
παρουσιάζει το νερό.

2.2.1.1. Φθορισµός

Η εκποµπή φθορισµού αποτελεί άµεσο αποτέλεσµα της ιδιότητας της 

απορρόφησης ακτινοβολίας από ένα µέσο και συγκαταλέγεται στη γενικότερη 
κατηγορία της φωτοφωταύγειας (photoluminescence). Γενικά, η εκποµπή φωτός από 
ένα σώµα, η οποία δεν  οφείλεται στην  υψηλή του θερµοκρασία, καλείται φωταύγεια 
(luminescence). Καθώς κατά την εκποµπή της φωταύγειας χάνεται από το σύστηµα 
ενέργεια, θα πρέπει να προηγηθεί της εκποµπής η απορρόφηση κάποιας µορφής 

ενέργειας. Το είδος της φωταύγειας καθορίζεται από την πηγή της ενέργειας που 
απορροφάται, δηµιουργώντας µε αυτόν τον τρόπο την ηλεκτροφωταύγεια 
(electroluminescence), την ραδιοφωταύγεια (radioluminescence), την 
χηµειοφωταύγεια (chemiluminescence) και τη φωτοφωταύγεια. 

Όπως φαίνεται από το διάγραµµα Jablonski, Εικόνα 2.2, την απορρόφηση ενός 

φωτονίου από κάποιο µόριο, ακολουθεί µετάβαση του µορίου στην πρώτη ή δεύτερη 
µονήρη διεγερµένη κατάσταση, ανάλογα µε το αν το απορροφηθέν φωτόνιο ανήκε 
στην  περιοχή της ορατής ή της υπεριώδους ακτινοβολίας. Η διαδικασία αυτή είναι 
πολύ εξειδικευµένη και ακτινοβολία συγκεκριµένης ενέργειας απορροφάται από 
συγκεκριµένες χηµικές δοµές. Κατά τη διάρκεια παραµονής του µορίου στη 

διεγερµένη κατάσταση, η πλεονάζουσα ενέργεια, σε σχέση µε την ενέργεια του 
χαµηλότερου δονητικού επιπέδου της στάθµης, αποσβένεται µέσω δονήσεων. Η 
διαδικασία αυτή είναι γνωστή µε την  ονοµασία εσωτερική µετατροπή (internal 
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conversion) ή δονητική αποδιέγερση (vibrational relaxation) και µέσω αυτής το µόριο 

επιστρέφει στο χαµηλότερο δονητικό ενεργειακό επίπεδο της πρώτης µονήρους 
διεγερµένης κατάστασης (S(1)=0, Εικόνα 2.2). Η ενέργεια που χάνεται µέσω της 
διαδικασίας αυτής µετατρέπεται σε θερµότητα, η οποία και απορροφάται από 
γειτονικά µη διεγερµένα µόρια. Από την  κατάσταση αυτή, το µόριο µπορεί να 
επιστρέψει στην βασική του στάθµη, ή σε κάποιο δονητικό επίπεδο αυτής, 

ακολουθώντας διάφορους µηχανισµούς αποδιέγερσης[30-32], Εικόνα 2.2.

Εικόνα 2.2: Διάγραµµα Jablonski.

Ένας τέτοιος µηχανισµός είναι και η εκποµπή φθορισµού. Το διεγερµένο µόριο 
που βρίσκεται στο χαµηλότερο δονητικό ενεργειακό επίπεδο της πρώτης µονήρους 
διεγερµένης κατάστασης µπορεί να µεταβεί σε ένα δονητικό επίπεδο της βασικής 

(S1↦S0 στην Εικόνα 2.2), µε εκποµπή ενός φωτονίου, ακτινοβολία η οποία 

ονοµάζεται φθορισµός. Η ενέργεια του φωτονίου, και άρα το µήκος κύµατος της 

εκπεµπόµενης ακτινοβολίας, καθορίζεται από την ενεργειακή διαφορά µεταξύ της 
διεγερµένης και του δονητικού επιπέδου της βασικής ηλεκτρονιακής κατάστασης. 
Αυτός είναι και ο λόγος που ο εκπεµπόµενος φθορισµός δεν αποτελεί µονοχρωµατική 
ακτινοβολία, αλλά εκτείνεται σε ένα εύρος µηκών κύµατος. Επιπροσθέτως, λόγω της 
απώλειας ενέργειας που συµβαίνει κατά την εσωτερική µετατροπή, το µήκος κύµατος 

είναι µεγαλύτερο εκείνου της απορρόφησης, αφού και η ενέργειά του είναι 
µικρότερη. Η µετατόπιση αυτή του µήκους κύµατος είναι γνωστή µε την ονοµασία 
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µετατόπιση Stokes, ύστερα από την παρατήρηση για πρώτη φορά το 1852 ότι το 

φάσµα εκποµπής φθορισµού είναι µετατοπισµένο προς µεγαλύτερα µήκη κύµατος σε 
σχέση µε το φάσµα διέγερσης, που πραγµατοποιήθηκε από τον µαθηµατικό G.G. 
Stokes[31,32]. Τα περισσότερα χρωµοφόρα µπορούν να επαναλάβουν αυτόν τον κύκλο 
διέγερσης κι εκποµπής αρκετές εκατοντάδες, έως και χιλιάδες, φορές πριν να συµβεί 
το φαινόµενο της φωτοκαταστροφής (photobleaching).

Στην περίπτωση των ιστών, η υπεριώδης ακτινοβολία επάγει φθορισµό σε µήκη 
κύµατος που ανήκουν  στην µπλε-πράσινη περιοχή του φάσµατος. Αυτός ο φθορισµός 
γενικότερα καλείται αυτοφθορισµός και υπεύθυνα για την εκποµπή του είναι τα 
ενδογενή χρωµοφόρα των  ιστών[31,32]. Πολλά από αυτά τα χρωµοφόρα έχουν 
µελετηθεί εκτενώς, εφαρµόζοντας διάφορες φασµατοσκοπικές τεχνικές, όπως επίσης 

και τεχνικές µικροσκοπίας φθορισµού[32]. Ωστόσο οι περισσότερες από αυτές τις 
µελέτες έχουν  πραγµατοποιηθεί σε διαλύµατα που περιέχουν αρωµατικά µόρια που 
αποτελούν ενδογενή χρωµοφόρα των  ιστών. Η in vivo µελέτη τους παραµένει ακόµη 
και σήµερα εξαιρετικά απαιτητική για µία σειρά από αιτίες[32]. Καταρχήν, η εκποµπή 
φθορισµού από αυτές τις δοµές επηρεάζεται σηµαντικά από το σύνθετο µικρο-

περιβάλλον τους και γι’ αυτό συνήθως καταγράφεται ως ένα µη δοµηµένο φάσµα. 
Επιπροσθέτως, το φάσµα αυτό επηρεάζεται άµεσα και από τις οπτικές ιδιότητες των 
βιοδοµών που είτε εκπέµπουν τον φθορισµό αυτό είτε περιβάλλουν  τα χρωµοφόρα 
που τον εκπέµπουν. Επί παραδείγµατι, η αιµοσφαιρίνη, εµφανίζοντας ισχυρή 
απορρόφηση στην περιοχή του υπεριώδους και του ορατού, απορροφά µεγάλο 

ποσοστό της ακτινοβολίας διέγερσης προκαλώντας σηµαντική µείωση του 
εκπεµπόµενου φθορισµού. Όµως, εκτός από την ακτινοβολία διέγερσης, η 
αιµοσφαιρίνη απορροφά και την εκπεµπόµενη ακτινοβολία, προκαλώντας αλλοίωση 
το καταγραφόµενου σήµατος. Αυτό µπορεί να οδηγήσει σε ψευδή απεικόνιση της 
βιοδιασποράς των χρωµοφόρων  του ιστού, αφού το φάσµα θα εµφανίζει κορυφές και 

κοιλάδες που δεν οφείλονται στον φθορισµό, αλλά στην ισχυρή απορρόφησή της. Για 
τους παραπάνω λόγους, η FMI έχει συνδεθεί µε την επαγωγή φθορισµού σε εξωγενή 
χρωµοφόρα και όχι µε σήµατα αυτοφθορισµού και µάλιστα σε µήκη κύµατος που 
ανήκουν στην περιοχή του εγγύς υπέρυθρου.

Από τα πλέον  σηµαντικά ενδογενή χρωµοφόρα των  ιστών είναι τα αµινοξέα 

τρυπτοφάνη, τυροσίνη και φαινυλαλανίνη, οι πρωτεΐνες, όπως το κολλαγόνο και η 
ελαστίνη, διάφορα συνένζυµα νουκλεοτιδίων  (NADH, NADPH), οι φλαβίνες και οι 
φλαβινοπρωτεΐνες, η καροτίνη Β και οι πορφυρίνες[31]. Τα µήκη κύµατος των 
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κυριοτέρων κορυφών  των φασµάτων  διέγερσης κι εκποµπής µερικών βασικών 

βιολογικών χρωµοφόρων παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.1.

Πίνακας 2.1: Τα κυριότερα χρωµοφόρα των ιστών και τα αντίστοιχα µήκη κύµατος 
διέγερσης (λexc) κι εκποµπής (λem).

Χρωµοφόρο λexc (nm) λem (nm)

Τρυπτοφάνη 275 350

Κολλαγόνο 340
270
285

395
395
310

Ελαστίνη 460
360
425
260

520
410
490
410

NADH 350 460

Ενδογενής
Πορφυρίνες 400 610, 675

Από τον πίνακα αυτόν καθίσταται σαφές γιατί η FMI συνδέεται άµεσα µε την 
εγγύς υπέρυθρη περιοχή του φάσµατος, και όχι µε µικρότερα µήκη κύµατος. Εκτός 
από την  πολύ ισχυρή απορρόφηση, κυρίως της αιµοσφαιρίνης, που δεν επιτρέπει τη 

διείσδυση της ακτινοβολίας διέγερσης σε σχετικά µεγάλο βάθος στους ιστούς, µήκη 
κύµατος µικρότερα των  600 nm οδηγούν και στην επαγωγή ισχυρών σηµάτων 
αυτοφθορισµού. Έτσι το καταγραφόµενο σήµα θα ήταν ουσιαστικά µία σύνθεση 
φθορισµού του εξωγενούς χρωµοφόρου και των χρωµοφόρων του ιστού. 

2.2.2. Σκέδαση

Η σκέδαση αποτελεί ένα ακόµη φαινόµενο που λαµβάνει χώρα σε έναν 
ακτινοβολούµενο ιστό. Συµβαίνει σε συχνότητες που δεν ανταποκρίνονται στις 
φυσικές συχνότητες των σωµατιδίων, µε αποτέλεσµα η εφαρµογή του 
ηλεκτροµαγνητικού κύµατος να προκαλεί ταλάντωση του σωµατιδίου/διπόλου και 
κατ' επέκταση δηµιουργία νέας ακτινοβολίας που αποτελεί την σκέδαση. Το ποσοστό 

του σκεδαζόµενου φωτός που ανακλάται από έναν ιστό ή διαδίδεται µέσω αυτού, 
εξαρτάται από τις εσωτερικές ιδιότητες ανάκλασης και απορρόφησης του ιστού. Η 
σκέδαση αποτελεί κι ένα κριτήριο αξιολόγησης κάποιας θεραπευτικής αγωγής. Για 
παράδειγµα, κατά τη διάρκεια συγκόλλησης ιστών  µε χρήση laser, η µέτρηση της 
σκέδασης αποτελεί µία παράµετρο που σχετίζεται άµεσα µε τον επιθυµητό 

θεραπευτικό σκοπό[33,34]. Επίσης, η σκέδαση επηρεάζει σηµαντικά τη δοσιµετρία 
ακτινοβολίας, κατά τις θεραπευτικές αγωγές που εξαρτώνται από την απορρόφηση.
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Από την άλλη, η σκέδαση κατέχει και διαγνωστική αξία καθώς εξαρτάται από την 

υπερδοµή (ultrasructure) ενός ιστού, όπως για παράδειγµα από την πυκνότητα των 
λιπιδικών µεµβρανών των  κυττάρων, το µέγεθος των πυρήνων, την παρουσία ινών 
κολλαγόνου, την κατάσταση ενυδάτωσης του ιστού και από αρκετούς άλλους 
παράγοντες, Εικόνα 2.3. Όταν κανείς πραγµατοποιεί µετρήσεις σχετικά µε την 
εξάρτηση της σκέδασης από το µήκος κύµατος, την  εξάρτηση της σκέδασης από την 

πόλωση, την εξάρτηση της σκέδασης από την γωνία ή τη σκέδαση του συνεχόµενου 
φωτός, αποκτά ένα σηµαντικό διαγνωστικό εργαλείο. Όπως και η απορρόφηση, η 
σκέδαση µπορεί, εποµένως, να χρησιµοποιηθεί τόσο για φασµατοσκοπικές όσο και 
για απεικονιστικές εφαρµογές.

Εικόνα 2.3: Ιεραρχία υπερδοµών σε σχέση µε το µήκος κύµατος του προσπίπτοντος 
φωτός. Η σκέδαση από σωµατίδια µεγέθους ισοδύναµου ως προς την τάξη µε το µήκος 
κύµατος περιγράφεται από την θεωρία Mie,  ενώ το όριο Rayleigh της Mie σκέδασης,  ή 
απλά σκέδαση Rayleigh, συµβαίνει όταν  το µέγεθος των σωµατιδίων µικραίνει κατά 
πολύ σε σχέση µε το µήκος κύµατος.

Η περιοχή από 600 nm έως περίπου 1300 nm χαρακτηρίζεται από την κυριαρχία 
του φαινοµένου της σκέδασης, αφού τα βιολογικά µόρια δεν παρουσιάζουν 
σηµαντική απορρόφηση σε αυτά τα µήκη κύµατος[35]. Το γεγονός αυτό εξηγεί και την 

δυνατότητα της προσπίπτουσας ακτινοβολίας να διεισδύει έως και µερικά εκατοστά 
στους ιστούς, προσδίδοντας στην περιοχή αυτή του ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος 
και την ονοµασία “οπτικό παράθυρο”.

2.3. Ποσοτικοποίηση Οπτικών Ιδιοτήτων

Οι παράµετροι που περιγράφουν τις οπτικές ιδιότητες ενός ιστού χωρίζονται σε 

δύο βασικές κατηγορίες, στις ποσότητες εκείνες που έχουν διαστάσεις και τις 
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αδιάστατες ποσότητες, που αποτελούν και τα δοµικά στοιχεία για την επίλυση του 

προβλήµατος ανακατασκευής κατά την  FMI. Ακολούθως περιγράφονται οι βασικές 
ποσότητες που ανήκουν και στις δύο αυτές κατηγορίες.

2.3.1. Ποσότητες µε Διαστάσεις

Στις ποσότητες µε διαστάσεις συµπεριλαµβάνονται οι συντελεστές απορρόφησης 
και σκέδασης, το βάθος διείσδυσης και ο ολικός συντελεστής εξασθένησης.

2.3.1.1. Συντελεστής Απορρόφησης

Η ικανότητα του ιστού να απορροφά το φως χαρακτηρίζεται από τον  συντελεστή 
απορρόφησης, µα. Ο συντελεστής αυτός ορίζεται από την εξίσωση[36]:

  dI = −µ
α
⋅ I ⋅dx  

 
2.2( )

όπου dI είναι η µεταβολή της έντασης I µίας σύµφωνης δέσµης φωτός που διασχίζει 
µία απειροελάχιστη διαδροµή dx µέσω ενός οµογενούς µέσου, µε συντελεστή 

απορρόφησης µα. Από την εξίσωση (2.2) προκύπτει ότι ο συντελεστής απορρόφησης 

εκφράζεται µε µονάδες αντιστρόφου µήκους, cm-1, ενώ η αντίστροφη ποσότητα 
εκφράζει τη µέση ελεύθερη διαδροµή ενός φωτονίου, µέχρι συµβεί απορρόφηση.

Επίσης, ο συντελεστής απορρόφησης, περιγράφοντας ένα µέσο που περιέχει πολλά 
σωµατίδια απορροφητές της ακτινοβολίας µπορεί να εκφραστεί και µε την ακόλουθη 
σχέση[36]:

 µ
α
= ρ

α
⋅ σ

α
 

 
2.3( )

όπου το ρα λαµβάνει µονάδες αντιστρόφου όγκου, cm-3, κι εκφράζει την πυκνότητα 

όγκου, ενώ το σα µε µονάδες εµβαδού, cm-2, εκφράζει την περιοχή της ενεργούς 

διατοµής της απορρόφησης. Με ολοκλήρωση της εξίσωσης (2.2) σε ένα πάχος x και 

αντικατάσταση του συντελεστή απορρόφησης από την εξίσωση (2.3), προκύπτει ο 
νόµος των Beer-Lambert:

 
 
I x( ) = I0 ⋅e

−ρα ⋅σα ⋅x  
 
2.4( )

µε την ένταση της προσπίπτουσας ακτινοβολίας να συµβολίζεται µε I0.

Μία άλλη ποσότητα που χρησιµοποιείται συχνά κατά την  περιγραφή του 
φαινοµένου της απορρόφησης, είναι ο µοριακός συντελεστής απορρόφησης, ε. Ο 
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συντελεστής αυτός συνδέεται µε το συντελεστή απορρόφησης µέσω της ακόλουθης 

έκφρασης:

 
 
ε = log10 e( ) ⋅ µα

C
 

 
2.5( )

όπου C είναι είναι η συγκέντρωση της ουσίας στο διάλυµα. Από την  έκφραση (2.5) 

ορίζονται και οι µονάδες του µοριακού συντελεστή απορρόφησης ως cm-1·M-1.

Από τη σχέση ορισµού του µοριακού συντελεστή απορρόφησης προκύπτει µία 
πολύ σηµαντική παρατήρηση, που παίζει καθοριστικό ρόλο στην FMI. Η 
παρατήρηση αυτή είναι η γραµµική εξάρτηση µεταξύ του συντελεστή απορρόφησης 

και της συγκέντρωσης. Κατά την επίλυση του αντιστρόφου προβλήµατος, όπου 
υπολογίζονται η κατανοµή αλλά και η τιµή του συντελεστή απορρόφησης του 
εξωγενούς χρωµοφόρου φθορισµού µπορεί να υπολογιστεί και η συγκέντρωση του 
χρωµοφόρου στην περιοχή ενδιαφέροντος, εξαιρετικά σηµαντική πληροφορία, ιδίως 

σε εφαρµογές που σχετίζονται µε τη δοσιµετρία, όπως είναι η Φωτοδυναµική 
Θεραπεία (Photodynamic Therapy, PDT)[37-39].

2.3.1.2. Συντελεστής Σκέδασης

Ο συντελεστής σκέδασης, µα, ορίζεται ως η ικανότητα του ιστού να σκεδάζει το 

φως. Η εξίσωση που περιγράφει το συντελεστή σκέδασης είναι ανάλογη προς εκείνη 
του συντελεστή απορρόφησης:

 
 
I x( ) = I0 ⋅e

−µs ⋅x  
 
2.6( )

όπου I είναι το ποσό του φωτός που δεν  έχει σκεδαστεί, αφού έχει διανύσει ένα µη 
απορροφητικό µέσο, πάχους x. Και αυτός ο συντελεστής µετράται σε µονάδες 

αντιστρόφου µήκους, cm-1, ενώ η αντίστροφη ποσότητά του εκφράζει τη µέση 
ελεύθερη διαδροµή ενός φωτονίου, µέχρι να λάβει χώρα η σκέδαση.

Επίσης, ο συντελεστής σκέδασης περιγράφοντας ένα µέσο που περιέχει πολλά 
σωµατίδια σκέδασης, µπορεί να εκφραστεί και µε την ακόλουθη σχέση[36]:

  µs = ρs ⋅ σs  
 
2.7( )

όπου το ρs, cm-3, εκφράζει την πυκνότητα του όγκου ενώ η περιοχή ενεργούς 

διατοµής σκέδασης συµβολίζεται µε το σs, cm-2.
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2.3.1.3. Βάθος Διείσδυσης

Το βάθος διείσδυσης, µε µονάδες µήκους, cm, ορίζεται ως η µέση απόσταση που 
δύναται να ταξιδέψει το φως πριν απορροφηθεί ή/και σκεδαστεί. Υπολογίζεται ως το 
αντίστροφο του αθροίσµατος των συντελεστών απορρόφησης και σκέδασης:

 
 
δ =

1
µ
α
+ µs

 
 
2.8( )

Το βάθος διείσδυσης εκφράζει το πάχος του ιστού στο οποίο το µέτρο της έντασης 

της ακτινοβολίας ελαττώνεται στο e-1 (37%) της έντασης της αρχικής προσπίπτουσας 

ακτινοβολίας. Ο ισχυρισµός αυτός αποδεικνύεται από το νόµο του Lambert:

 
 
I x( ) = I0 ⋅e

− µα +µs( )⋅x  
 
2.9( )

θέτοντας I(x)=I0/e. Πράγµατι, µε την αντικατάσταση αυτή, η εξίσωση (2.9) οδηγεί 

άµεσα στην  σχέση (2.8), η οποία αποτελεί και την  εξίσωση ορισµού του βάθους 
διείσδυσης.

2.3.1.4. Ολικός Συντελεστής Εξασθένησης

Ο ολικός συντελεστής εξασθένησης ορίζεται ως το άθροισµα του συντελεστή 

απορρόφησης µε τον συντελεστή σκέδασης[36]:

  µ t = µα
+ µs  

 
2.10( )

Από την παραπάνω εξίσωση καθίσταται εµφανής η σχέση αντιστροφής µεταξύ του 

ολικού συντελεστή εξασθένησης και του βάθους διείσδυσης. Οι µονάδες του ολικού 
συντελεστή εξασθένησης, όπως προκύπτει και από την εξίσωση (2.10), είναι µονάδες 

αντιστρόφου µήκους, cm-1.

Ο ολικός συντελεστής εξασθένησης είναι εξαιρετικά χρήσιµος, καθώς στις 

περισσότερες περιπτώσεις βιολογικών µέσων, τόσο η απορρόφηση, όσο και η 
σκέδαση λαµβάνουν χώρα ταυτόχρονα.

2.3.2. Αδιάστατες Ποσότητες

Στην περίπτωση που χρησιµοποιούνται αδιάστατες ποσότητες, η διάδοση του 
φωτός σε έναν ιστό περιγράφεται από δύο παραµέτρους, την  albedo και το οπτικό 

βάθος.
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2.3.2.1. Albedo

Η albedo, a, είναι µία αδιάστατη παράµετρος που ορίζεται ως ο λόγος της 
σκέδασης προς τον ολικό συντελεστή εξασθένησης[25,40]:

 
 
a =

µs

µ t

=
µs

µ
α
+ µ t

 
 
2.11( )

Από την παραπάνω σχέση προκύπτει άµεσα ότι όταν η albedo ισούται µε την 
µονάδα υπάρχει µόνο σκέδαση, ενώ όταν ισούται µε το µηδέν  το µέσο δεν 
παρουσιάζει την  ιδιότητα της σκέδασης της ακτινοβολίας. Οι τιµές που µπορεί να 
πάρει η albedo στην περίπτωση των  ιστών κυµαίνονται από ~0.99 έως ~0.999, για 
µήκη κύµατος µεταξύ των 600 nm και των 1300 nm περίπου, και αποτελεί έναν 

ακόµη δείκτη της επικράτησης της σκέδασης έναντι της απορρόφησης σε αυτή την 
περιοχή του ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος[32,40].

2.3.2.2. Οπτικό Βάθος

Το οπτικό βάθος, τ, είναι το γινόµενο του πάχους του ιστού µε το άθροισµα των 
συντελεστών σκέδασης και απορρόφησης[25,36]:

 
 
τ = d ⋅ µ

α
+ µs( )  

 
2.12( )

όπου d είναι το πάχος του ιστού.

Στην περίπτωση που το οπτικό βάθος ισούται µε την µονάδα, η πιθανότητα το φως 

να ταξιδέψει την  απόσταση d, χωρίς να υποστεί σκέδαση ή απορρόφηση, ισούται µε 

e-1, δηλαδή µε 37%.

2.4. Η Συνάρτηση Φάσης

Όταν το φως προσπίπτει σε ένα σωµατίδιο µε δείκτη διάθλασης διαφορετικό από 

εκείνο του περιβάλλοντος, στο οποίο βρίσκεται, τότε υπόκειται σε διάθλαση. Η γωνία 
διάθλασης είναι συνάρτηση του µεγέθους και του σχήµατος του σωµατιδίου, καθώς 
επίσης του µήκους κύµατος και της γωνίας πρόσπτωσης του φωτός. Γενικά, κάθε 
σωµατίδιο εµφανίζει και διαφορετικό προφίλ σκέδασης, γνωστό ως συνάρτηση 
φάσης. Βέβαια το προφίλ σκέδασης δεν παρουσιάζει καµία εξάρτηση από τη φάση 

του προσπίπτοντος φωτός, µε αποτέλεσµα η ονοµασία “συνάρτηση φάσης” πολλές 
φορές να αποβαίνει παραπλανητική. Μία πιο συγκεκριµένη ονοµασία για το προφίλ 
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σκέδασης είναι η “συνάρτηση σκέδασης”. Παρόλα αυτά, έχει επικρατήσει ο πρώτος 

όρος.

Η συνάρτηση φάσης, p(ŝ,ŝ′), περιγράφει την  ποσότητα του φωτός που σκεδάζεται 
από την κατεύθυνση ŝ, προς την  κατεύθυνση ŝ′. Υπάρχει µία πληθώρα τρόπων, κατά 
τους οποίους η συνάρτηση φάσης δύναται να κανονικοποιηθεί, αλλά η πιο κοινή 
µεθοδολογία είναι εκείνη που χρησιµοποιούν οι αστροφυσικοί[41]. Αντιµετωπίζουν τη 

συνάρτηση φάσης σαν  µία κατανοµή πιθανότητας, µε αποτέλεσµα η συνθήκη 
κανονικοποίησης να απαιτεί το ολοκλήρωµα της συνάρτησης φάσης, σε όλες τις 
γωνίες, να ισούται µε την µονάδα[25,36]:

 
  

p ŝ, ʹ′ŝ( ) ⋅dω
4π
∫ = 1  

 
2.13( )

όπου dω είναι η διαφορική στερεά γωνία κατά την  κατεύθυνση ŝ. Η συνθήκη που 
περιγράφεται µε τη σχέση (2.13) δεν επιτρέπει στη συνάρτηση φάσης να περιγράφει 
γεγονότα απορρόφησης, αλλά αποτελεί περιγραφή µόνο της κατανοµής σκέδασης 
από το σωµατίδιο.

Εποµένως, η κανονικοποιηµένη συνάρτηση φάσης, p(ŝ,ŝ′)·dω, εκφράζει τη 
γωνιακή πιθανότητα ένα φωτόνιο µε κατεύθυνση παράλληλη προς το µοναδιαίο 
διάνυσµα ŝ, να σκεδαστεί προς τη κατεύθυνση ŝ′. Για τυχαίους, µαλακούς ιστούς, 
µπορεί να θεωρηθεί ότι η κατανοµή πιθανότητας της συνάρτησης φάσης είναι µία 
συνάρτηση της γωνίας µεταξύ προσπίπτοντος και σκεδαζόµενου φωτονίου και δεν 

εξαρτάται από τη γωνία που σχηµατίζει το προσπίπτον φως µε τον σκεδαστή. Με 
βάση αυτή τη θεώρηση, η συνάρτηση φάσης µπορεί να εκφραστεί ως συνάρτηση του 
συνηµίτονου της γωνίας σκέδασης[25]:

 
  
p ŝ, ˆʹ′s( ) = p ŝ ⋅ ˆʹ′s( ) = p ŝ ⋅ ʹ′ŝ ⋅cos θ( )⎡⎣ ⎤⎦ = p cos θ( )⎡⎣ ⎤⎦  

 
2.14( )

όπου θ είναι η γωνία µεταξύ των κατευθύνσεων πρόσπτωσης και σκέδασης.

Σε πολλές πρακτικές εφαρµογές, η ακόλουθη Henyey-Greenstein σχέση αποτελεί 
µία καλή προσέγγιση της συνάρτησης φάσης[41]:

 

  

p ŝ, ʹ′ŝ( ) =
a ⋅ 1− g2( )

1+ g2 − 2 ⋅g ⋅cos θ( )⎡⎣ ⎤⎦
3 2  

 
2.15( )

όπου a είναι η albedo και g είναι ο βαθµός ανισοτροπίας, που ορίζεται παρακάτω.
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Η απλούστερη, όµως, συνάρτηση φάσης είναι η ισότροπη συνάρτηση φάσης και 

δίνεται από την ακόλουθη σχέση[25]:

 
  
p ŝ, ˆʹ′s( ) = 1

4 ⋅ π
 

 
2.16( )

Η έκφραση αυτή της συνάρτησης φάσης προκύπτει άµεσα από την συνθήκη 

κανονικοποίησης της εξίσωσης (2.13) σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι ένας πλήρης 
κύκλος αντιστοιχεί σε 4·π sr. Άµεσα διαφαίνεται ότι η συνάρτηση φάσης φέρει 

µονάδες sr-1.

Η θεωρία που αναπτύχθηκε από τον Mie το 1908, επιτρέπει την ύπαρξη 
αναλυτικών λύσεων της συνάρτησης φάσης, στην  περίπτωση σκέδασης επίπεδου 
ηλεκτροµαγνητικού κύµατος από ισοτροπικό σφαιρικό σωµατίδιο οποιουδήποτε 
µεγέθους. Αξίζει να σηµειωθεί, ότι στην  περίπτωση που το µέγεθος του σκεδαστή 
είναι κατά πολύ µικρότερο από το µήκος κύµατος του προσπίπτοντος φωτονίου, η 

θεωρία του Mie µπορεί να προσεγγιστεί από τη θεωρία του Rayleigh για τη σκέδαση. 
Ωστόσο, αυτό είναι περιορισµένης σηµασίας για τη σκέδαση σε βιολογικούς ιστούς 
για δύο βασικά λόγους. Καταρχήν, η σκέδαση στους ιστούς συµβαίνει κυρίως κατά 
την εµπρόσθια κατεύθυνση, κάτι που δεν µπορεί να περιγράψει η σκέδαση Rayleigh 
και κατά δεύτερο λόγο η σκέδαση που συµβαίνει στους βιολογικούς ιστούς εξαρτάται 

άµεσα από το µήκος κύµατος του προσπίπτοντος φωτός, γεγονός που δεν 
συµπεριλαµβάνεται στη θεωρία του Mie για τη σκέδαση.

Όταν η συνάρτηση φάσης δεν είναι ισότροπη, µία παράµετρος, που ονοµάζεται 
µέσο συνηµίτονο της συνάρτησης φάσης, χρησιµοποιείται για να περιγράψει τον 
βαθµό της ανισοτροπίας της συνάρτησης φάσης. Η παράµετρος αυτή συµβολίζεται µε 

g και ορίζεται ως το ολοκλήρωµα σε όλες τις γωνίες της συνάρτησης φάσης, 
πολλαπλασιασµένη µε το συνηµίτονο της γωνίας[25,36]:

 
  
g = p ŝ, ʹ′ŝ( ) ⋅ ŝ, ʹ′ŝ( ) ⋅dω

4π
∫  

 
2.17( )

Μία άλλη προσέγγιση της κανονικοποίησης είναι εκείνη κατά την οποία το 

ποσοστό της ακτινοβολίας κατά την κατεύθυνση ŝ που σκεδάζεται προς την ŝ′ δίνεται 
από την σχέση p(ŝ,ŝ′)/σs. Έτσι, προκύπτει ότι η διατοµή σκέδασης συνδέεται µε τη 

συνάρτηση φάσης µέσω της σχέσεως[42]:

 
  
σs = p ŝ, ʹ′ŝ( ) ⋅dω

4π
∫  

 
2.18( )
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Με χρήση της παραπάνω σχέσης δύναται να οριστεί ο παράγοντας ανισοτροπίας µε 

την έκφραση:

 
  
g =

1
σs

⋅ p ŝ, ʹ′ŝ( ) ⋅ p ŝ, ʹ′ŝ( ) ⋅dω
4π
∫  

 
2.19( )

Τα όρια, εντός των  οποίων κυµαίνονται οι τιµές που µπορεί να λάβει ο βαθµός 

ανισοτροπίας, είναι το ελάχιστο g = 0, για ιδανική ισότροπη σκέδαση και το µέγιστο 
g = 1, για ολοκληρωτική εµπρόσθια σκέδαση του προσπίπτοντος φωτός. Στην 
περίπτωση που ο παράγοντας ανισοτροπίας προκύψει g = -1, τότε εµφανίζεται το 
φαινόµενο της οπισθοσκέδασης. Οι βιολογικοί ιστοί, στην περιοχή του εγγύς 
υπερύθρου, εµφανίζουν ισχυρή εµπρόσθια σκέδαση µε τυπικούς παράγοντες 

ανισοτροπίας εντός του διαστήµατος 0.69 ≤ g ≤ 0.99[40].

Μία ακόµη σηµαντική, για τις οπτικές ιδιότητες των ιστών, ποσότητα είναι ο 
ενεργός συντελεστής σκέδασης (transport ή reduced scattering coefficient), µ′s, που 

ορίζεται µε βάση τον παράγοντα ανισοτροπίας:

 
 ʹ′
µs = µs ⋅ 1− g( )  

 
2.20( )

Η ποσότητα αυτή αντιπροσωπεύει τον  ισοδύναµο ισότροπο συντελεστή σκέδασης και 
αποτελεί βασική παράµετρο για τη θεωρία διάχυσης της διάδοσης του φωτός από ένα 

τυχαίο µέσο. Με άλλα λόγια, η ποσότητα αυτή περιγράφει τη διάχυση των φωτονίων 
σε µία τυχαία διαδροµή, µε βήµα 1/µ′s και όπου, µετά από κάθε βήµα, λαµβάνει χώρα 

ισότροπη σκέδαση. Αυτό συµβαίνει όταν πολλά γεγονότα σκέδασης προηγούνται 

χρονικά ενός γεγονότος απορρόφησης, δηλαδή όταν ο συντελεστής απορρόφησης 
είναι κατά πολύ µικρότερος του ενεργού συντελεστή σκέδασης[39], µα≪µ′s. Από τη 

σχέση (2.20) καθίσταται σαφές ότι ο ενεργός συντελεστής σκέδασης µετράται σε 

µονάδες αντιστρόφου µήκους, cm-1.

Τέλος, κατά αναλογία προς τη σχέση (2.10), που ορίζει τον ολικό συντελεστή 
εξασθένησης και µε χρήση της σχέσης (2.20) δύναται να ορισθεί ο ολικός ενεργός 
συντελεστής εξασθένησης (transport attenuation coefficient), µtr, ως εξής[25]:

  µ tr = µα
+ ʹ′µs  

 
2.21( )

όπου η αντίστροφη ποσότητα εκφράζει τη µέση ελεύθερη διαδροµή που µπορεί να 

διανύσει ένα φωτόνιο χωρίς να υποστεί απορρόφηση ή/και ισότροπη σκέδαση. Οι 
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µονάδες του συντελεστή εξασθένησης προκύπτουν άµεσα από την σχέση (2.21) και 

είναι cm-1.

2.5. Μοντελοποίηση της Διάδοσης Φωτονίου στους Ιστούς

Στις προηγούµενές δύο παραγράφους αναφέρθηκαν οι βασικότερες παράµετροι 

που περιγράφουν την αλληλεπίδραση των φωτονίων µε έναν βιολογικό ιστό. Η 
διάδοση του φωτός µέσω ιστού καθορίζεται πρωταρχικά από αλληλεπιδράσεις της 
απορρόφησης και της σκέδασης, µε τη δεύτερη να αποτελεί τον κυρίαρχο µηχανισµό. 
Σαν αποτέλεσµα, ένας πολύ µικρός παλµός εισόδου από σύµφωνο φως σε µέσο 
υψηλής σκέδασης (όπως είναι οι ιστοί) θα γίνει αποτελεσµατικά διάχυτο και 

διασκορπιζόµενο χρονικά µετά από µερικά mm. Η Εικόνα 2.4 απεικονίζει σχηµατικά 
αυτή την επίδραση.

Η αλληλεπίδραση του φωτός µε τους ιστούς, ως εργαλείο, καθίσταται διαθέσιµο 
σε έναν  συνεχώς αυξανόµενο αριθµό κλινικών  εφαρµογών. Όµως πριν ο ιατρός 
επιχειρήσει να χρησιµοποιήσει αυτό το εργαλείο, θα πρέπει να επιλέξει µεταξύ ενός 

µεγάλου αριθµού παραµέτρων, όπως είναι το κατάλληλο µήκος κύµατος, η ισχύς 
εξόδου της δέσµης, το µέγεθος του σηµείου ακτινοβόλησης και τον χρόνο που θα 
λάβει χώρα η διαδικασία της ακτινοβόλησης. Καθώς όµως οποιεσδήποτε µικρές 
µεταβολές των  παραµέτρων αυτών µπορούν  να καθορίσουν το κατά πόσον η 
εφαρµογή είναι αποτελεσµατική ή καταστροφική για τους ιστούς, κρίνεται αναγκαία 

κάποια εκ των προτέρων γνώση σχετικά µε τις επιδράσεις της κάθε παραµέτρου 
στους βιολογικούς ιστούς.

Εικόνα 2.4: Διάγραµµα που απεικονίζει την διάχυτη διάδοση του φωτός µέσω ενός 
πυκνού τµήµατος ιστού. Μία στενή δέσµη από παλµικό φως προσπίπτει σε έναν ιστό και 
αµέσως διασκορπίζεται χωρικά λόγω πολλαπλών γεγονότων σκέδασης. Οι ισχυρά 
εξασθενηµένοι, ως προς την  ένταση, παλµοί εξόδου διευρύνονται χρονικά χάρη στην 
ποικιλία των χρόνων πτήσης των φωτονίων µέσα στον ιστό.

Η πληροφορία αυτή συνήθως δίνεται από µαθηµατικά µοντέλα που περιγράφουν 
τη διάδοση του φωτός σε κάποιον ιστό. Τέτοια µοντέλα έχουν εκτενώς µελετηθεί από 

τις αρχές της δεκαετίας του 1980, και µια πληθώρα αναφορών υπάρχει σήµερα 
διαθέσιµη, κυρίως για τον  υπολογισµό των οπτικών ιδιοτήτων από φασµατικές 
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µετρήσεις. Αξίζει να σηµειωθεί ότι αρκετές από αυτές τις µελέτες προσφέρουν ακόµη 

και σήµερα σηµαντικότατες πληροφορίες για την επίλυση του αντιστρόφου 
προβλήµατος κατά την FMI, καθώς από αυτές αντλούνται οι προαπαιτούµενες 
οπτικές ιδιότητες του υποβάθρου, δηλαδή του ιστού που περιβάλλει την  προς µελέτη 
κατανοµή των εξωγενών  χρωµοφόρων φθορισµού[27,43]. Επιπροσθέτως, η επιτυχής 
επίλυση του εµπρόσθιου προβλήµατος, προϋποθέτει την ορθή χρήση αυτών των 

µοντέλων, για την ακριβή περιγραφή της αλληλεπίδρασης του φωτός µε τους ιστούς. 
Στην παράγραφο αυτή επιγραµµατικά θα αναφερθούν τα κυριότερα από αυτά τα 
µοντέλα, µε ειδική µνεία σε εκείνα που σήµερα βρίσκονται στο επίκεντρο της 
έρευνας επίλυσης του αντιστρόφου προβλήµατος για την απεικόνιση φθορισµού.

2.5.1. Η Εξίσωση Μεταφοράς

Η διάδοση του φωτός στους ιστούς µπορεί, κατά κανόνα, να περιγραφεί 
χρησιµοποιώντας τη θεµελιώδη ηλεκτροµαγνητική θεωρία, ή αλλιώς αναλυτική 
θεωρία. Σε αυτή την περίπτωση µπορεί ο ιστός να θεωρηθεί ως ένα τυχαίο µέσο, µε 
χωρικά µεταβαλλόµενη επιτρεπτότητα ε(r), και οι µεταβολές του ηλεκτρικού πεδίου 
θα περιγράφονται µε χρήση των εξισώσεων Maxwell. Ωστόσο, µία τέτοια 

αντιµετώπιση προς το παρόν δεν είναι εφικτή, λόγω της πολυπλοκότητας του 
προβλήµατος και της αδυναµίας ακριβούς γνώσης της επιτρεπτότητας ε(r). Αντιθέτως 
το πρόβληµα µπορεί να απλοποιηθεί αγνοώντας κυµατικά φαινόµενα, όπως η πόλωση 
και η συµβολή, καθώς και ορισµένες ιδιότητες των στοιχείων, όπως για παράδειγµα 
τις ανελαστικές συγκρούσεις. Αυτή είναι µία πολύ καλή προσέγγιση για µεγάλες 

πυκνότητες (µεγαλύτερες από αρκετά mm) βιολογικών ιστών στο εγγύς υπέρυθρο.

Η βασική παραδοχή στη Θεωρία Μεταφοράς Ακτινοβολίας (Radiative Transport 
Theory) είναι, ότι λαµβάνεται υπόψη µόνο η ροή της ενέργειας από το µέσο. Η 
Εξίσωση Μεταφοράς Ακτινοβολίας (Radiation Transport Equation, RTE) αποτελεί 
µία εξίσωση ενεργειακής ισορροπίας της ακτινοβολίας I(r,ŝ) και περιγράφεται από 

την εξίσωση µεταφοράς Boltzmann στο πεδίο των συχνοτήτων ως[36,44,45]:

 

  

i ⋅ω
c

⋅ I r, ŝ( ) + ŝ ⋅∇I r, ŝ( ) + µ
α

r( ) + µs r( )⎡⎣ ⎤⎦ ⋅ I r, ŝ( ) −
µs r( ) ⋅ p ŝ, ʹ′ŝ( ) ⋅ I r, ʹ′ŝ( ) ⋅dˆʹ′s

4π
∫ = Λ r, ŝ( )

 
 
2.22( )

όπου ω είναι γωνιακή συχνότητα διαµόρφωσης της πηγής διέγερσης σε sr·sec-1, c 

είναι η µέση ταχύτητα του φωτός στο µέσο µε τυπική τιµή για την περίπτωση των 

ιστών c=2.55·1010 cm·sec-1, µα(r) και µs(r) είναι οι συντελεστές απορρόφησης και 
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σκέδασης, αντίστοιχα, εκφρασµένοι σε cm-1 και p(ŝ,ŝ′) είναι η συνάρτηση φάσης. 

Τέλος, στην εξίσωση (2.22) Λ(r,ŝ) είναι η πυκνότητα κατανοµής των πηγών εντός του 

µέσου, η οποία µετράται σε W·cm-3.

Η ακτινοβόληση I(r,ŝ)≔I(r,ŝ;ω), που µετράται σε W·cm-2·sr-1 και βιβλιογραφικά 

αναφέρεται ως ειδική ένταση (specific intensity), ένταση (intensity), ακτινοβόληση 
(radiance) ή απλά φωτεινότητα (brightness), αποτελεί το στοιχειώδες φυσικό µέγεθος 
στην  θεωρία διάδοσης του φωτός, εκφράζοντας την ισχύ ανά µονάδα εµβαδού 
προβαλλόµενης επιφάνειας, που εκπέµπεται εντός της µοναδιαίας στερεάς γωνίας, 
Εικόνα 2.5. Η σχέση που περιγράφει τον παραπάνω ορισµό είναι της ακόλουθης 

µορφής[36]:

 
  
I r, ŝ( ) = dP

cos θ( ) ⋅da ⋅dŝ
 

 
2.23( )

όπου dP είναι η εκπεµπόµενη ισχύς, dŝ είναι η στερεά γωνία, da είναι το εµβαδόν της 

επιφάνειας ενδιαφέροντος και θ είναι η γωνία µεταξύ της καθέτου στην  επιφάνεια και 
της κατεύθυνσης εκποµπής. Η ακτινοβόληση I(r,ŝ) µπορεί να παραλληλιστεί ως το 
στατιστικό µέσο του τυχαίως µεταβαλλόµενου Poynting διανύσµατος.

Εικόνα 2.5: Ειδική ένταση I(r,ŝ) και ισχύς dP όπως δίνονται στην εξίσωση (2.23).

Η RTE αποτελεί µία ολοκληρο-διαφορική εξίσωση που περιγράφει τη µεταβολή 
της ακτινοβολίας στη θέση r και κατά την κατεύθυνση ŝ και µπορεί να παραχθεί 

θεωρώντας ισορροπία της ενέργειας της ακτινοβολίας σε έναν αυθαίρετο στοιχειώδη 
όγκο ιστού. Είναι µία εξίσωση ισορροπίας που συσχετίζει την ένταση ακτινοβολίας    
I(r,ŝ), µε τη µεταβολή της ροής της ενέργειας, τις απώλειες λόγω απορρόφησης και 
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σκέδασης, το κέρδος λόγω των πηγών  σκέδασης από άλλες κατευθύνσεις προς την  ŝ, 

και το κέρδος λόγω των εσωτερικών πηγών, αν υπάρχουν.

Η µορφή αυτή της RTE δεν  περιλαµβάνει τις ιδιότητες των ηλεκτροµαγνητικών 
κυµάτων, όπως είναι η πόλωση, και τις ιδιότητες των σωµατιδίων, όπως για 
παράδειγµα ανελαστικές συνδέσεις, αφού προϋποθέτει ότι η ενέργεια των 
σωµατιδίων δεν µεταβάλλεται µε τις κρούσεις. Επίσης προϋπόθεση για την RTE 

αποτελεί και η µη µεταβολή του δείκτη διάθλασης του ιστού. Τέλος, προκειµένου να 
έχει ισχύ η RTE θα πρέπει η I(r,ŝ) να δηµιουργείται αποκλειστικά και µόνο εντός του 
ιστού, δηλαδή να µην υπάρχει περιοχή της εξωτερικής επιφάνειας του ιστού από όπου 
θα εισέρχεται ακτινοβολία I(r,ŝ), αλλά πάντα αυτή θα έχει κατεύθυνση προς τα έξω. 
Αυτό φυσικά συνεπάγεται και θεώρηση κυρτής εξωτερικής επιφάνειας, χωρίς 

εσωτερικές γωνίες[36]. Ο περιορισµός αυτός µαθηµατικά εκφράζεται ως[12,36]:

 
  
I r, ŝ( ) = 0          r ∈S, ŝ ⋅ n̂ < 0  

 
2.24( )

όπου n̂ είναι το µοναδιαίο κάθετο διάνυσµα προς την επιφάνεια S, που έχει 

κατεύθυνση προς το εξωτερικό της S. Η εξίσωση (2.24) αποτελεί την οριακή 
συνθήκη κενού (vacuum boundary condition), που είναι η πλέον διαδεδοµένη οριακή 
συνθήκη της RTE. Φυσικά θα πρέπει στις εξισώσεις (2.22) και (2.24) να 
συµπεριληφθεί και η αρχική προσπίπτουσα ακτινοβολία της εξωτερικής πηγής, στο 
σηµείο dS της επιφάνειας S, Isrc(r,ŝ). Αυτό γίνεται µε τον  µετασχηµατισµό της 

οριακής συνθήκης της εξίσωσης (2.24) στην ακόλουθη µορφή[46]:

 
  
I r, ŝ( ) =

0                     r ∈S \ dS, ŝ ⋅ n̂ < 0
Isrc r, ŝ( )           r ∈dS, ŝ ⋅ n̂ < 0
⎧
⎨
⎪

⎩⎪
 

 
2.25( )

Οι οριακές συνθήκες της RTE συµπληρώνονται µε την υπόθεση ότι η ένταση 
ακτινοβολίας µέσα στον  ιστό και σε µεγάλες αποστάσεις από τις πηγές ισούται µε το 
µηδέν, δηλαδή[36]:

 
  
lim
r→∞

I r, ŝ( )⎡⎣ ⎤⎦ = 0  
 
2.26( )

προκειµένου να περιοριστεί το υπολογιστικό κόστος και να είναι εφικτή η επίλυση 
της RTE.

Εκτός από την µορφή της εξίσωσης (2.22), η RTE στο πεδίο του χρόνου 
περιγράφεται από την ακόλουθη σχέση[12]:
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1
c
⋅
∂

∂t
I r, ŝ( ) + ŝ ⋅∇I r, ŝ( ) + µ

α
r( ) + µs r( )⎡⎣ ⎤⎦ ⋅ I r, ŝ( ) −

µs r( ) ⋅ p ŝ, ʹ′ŝ( ) ⋅ I r, ʹ′ŝ( ) ⋅dˆʹ′s
4π
∫ = Λ r, ŝ( )

 
 
2.27( )

Οι δύο αυτές εκφράσεις της RTE συνδέονται µέσω του µετασχηµατισµού Fourier, 
επιτρέποντας έτσι την µετάβαση από την µία στην άλλη µέσω του φορµαλισµού:

 
 

∂

∂t
⇔ i ⋅ω  

 
2.28( )

Τέλος, στην συνεχή περίπτωση η RTE λαµβάνει την ακόλουθη µορφή:

 

  

ŝ ⋅∇I r, ŝ( ) + µ
α

r( ) + µs r( )⎡⎣ ⎤⎦ ⋅ I r, ŝ( ) − µs r( ) ⋅ p ŝ, ʹ′ŝ( ) ⋅ I r, ʹ′ŝ( ) ⋅dˆʹ′s
4π
∫

= Λ r, ŝ( )
 

 
2.29( )

2.5.1.1. Η Εξίσωση Μεταφοράς στην Οπτική Απεικόνιση

Η Θεωρία Μεταφοράς εµφανίστηκε για πρώτη φορά το 1903 από τον φυσικό A. 
Schuster που σε µία σειρά από δηµοσιεύσεις µελετούσε την διάδοση της 
ακτινοβολίας από την ατµόσφαιρα, η οποία όχι µόνο µπορούσε να απορροφηθεί, 

αλλά και να σκεδαστεί και να επανεκπεµφθεί[47]. Ο βασικός φορµαλισµός που 
περιγράφει τη θεωρία αυτή είναι η RTE των σχέσεων (2.22), (2.27) και (2.29). Η RTE 
αποτελεί µία εξίσωση ισοδύναµη µε την εξίσωση Boltzmann, ή αλλιώς εξίσωση των 
συγκρούσεων Maxwell-Boltzmann (collision equation), που χρησιµοποιείται στην 
κινητική θεωρία των αερίων[48] και στη θεωρία µεταφοράς των νετρονίων[49]. 

Μάλιστα, λόγω της ισοδυναµίας αυτής, η θεωρία µεταφοράς των νετρονίων είναι 
άµεσα εφαρµοζόµενη στη θεωρία µεταφοράς της ακτινοβολίας. Η RTE είναι µία 
ευέλικτη σχέση και ικανή να αντιµετωπίσει πολλά φυσικά φαινόµενα. Έτσι έχει 
επιτυχώς χρησιµοποιηθεί για προβλήµατα όπως ατµοσφαιρικές και υποθαλάσσιες 
µελέτες[50,51], µετάδοση θερµοκρασίας[52] και διάδοση της ενέργειας της ακτινοβολίας 

σε ατµόσφαιρες πλανητών, αστέρων  αλλά και σε µακρινούς γαλαξίες[53]. 
Χαρακτηριστικό είναι, ότι η πλέον διαδεδοµένη σήµερα συνάρτηση φάσης σε 
εφαρµογές οπτικής τοµογραφίας, σχέση (2.15), εµφανίστηκε για πρώτη φορά σε ένα 
αστρονοµικό δηµοσίευµα των L.G. Henyey και J.L. Greenstein το 1941[41].

Ωστόσο, παρόλη την έρευνα σχετικά µε την RTE όλα αυτά τα χρόνια, η πρώτη 

ουσιαστική συνεισφορά στην προσπάθεια µελέτης της αλληλεπίδρασης του φωτός µε 
τους ιστούς, πραγµατοποιήθηκε το 1978 µέσα από ένα δίτοµο έργο του A. Ishimaru, 
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που διαπραγµατευόταν  τη διάδοση και σκέδαση κυµάτων  µέσα από τυχαία µέσα[36]. 

Αν και το βιβλίο αυτό δεν περιοριζόταν στην  αλληλεπίδραση του φωτός µε τους 
ιστούς αποτέλεσε, λόγω της ισχυρής σκεδαστικής συµπεριφοράς των ιστών στην 
περιοχή του εγγύς υπέρυθρου, το σηµείο αναφοράς για ολόκληρη την περαιτέρω 
έρευνα στο πεδίο των οπτικών ιδιοτήτων των ιστών. Ακόµη και σήµερα, δεν 
υφίσταται µελέτη στο πεδίο αυτό που να µην  στηρίζεται στην θεωρία που 

περιλαµβάνεται στο έργο του A. Ishimaru[5].

Στα χρόνια που ακολούθησαν, επικράτησαν κυρίως οι προσπάθειες επίλυσης 
προσεγγιστικών εκφράσεων της RTE για τον  υπολογισµό των οπτικών  ιδιοτήτων των 
ιστών. Οι σπουδαιότεροι δύο λόγοι που οδήγησαν σε αυτό ήταν αφενός η 
µονοδιάστατη µελέτη της ακτινοβολίας και αφετέρου η ex vivo φύση αυτών των 

µελετών. Τη δεκαετία του 1980 και το πρώτο µισό της δεκαετίας του 1990, 
παρουσιάστηκε ιδιαίτερη ανάπτυξη των φασµατοσκοπικών διατάξεων, που 
βασίζονταν σε φωτοδιόδους και φωτοπολλαπλασιαστές ως ανιχνευτικές διατάξεις. 
Έτσι το µεγαλύτερο ποσοστό των µελετών των  οπτικών ιδιοτήτων των  ιστών 
πραγµατοποιούνταν µέσα από φασµατοσκοπικές, και κατά κύριο λόγο 

µονοδιάστατες, εφαρµογές και ex vivo, σε ελεγχόµενο περιβάλλον[40,54,55]. Αυτό 
σήµαινε ότι οι προϋποθέσεις των  προσεγγίσεων της RTE µπορούσαν να 
ικανοποιηθούν πλήρως και ως εκ τούτου να οδηγήσουν  σε ακριβή αποτελέσµατα. 
Μάλιστα, πολλά από τα αποτελέσµατα εκείνων των ερευνών χρησιµοποιούνται 
ακόµη και σήµερα. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η ανασκοπική µελέτη των 

W.F. Cheong, S.A. Prahl και A.J. Welch του 1990[27], που συνόψιζε τις κυριότερες 
προσπάθειες υπολογισµού των οπτικών ιδιοτήτων βιολογικών ιστών µέχρι εκείνη την 
στιγµή, και η οποία παραµένει µέχρι και σήµερα βασική αναφορά για την ανάθεση 
τιµών στις οπτικές ιδιότητες των ιστών σε πολλές εφαρµογές οπτικής απεικόνισης[5].

Στα τέλη της δεκαετίας του 1990, όταν  οι προοπτικές της ιατρικής οπτικής 

απεικόνισης άρχισα να διαµορφώνονται, πραγµατοποιείται η άµεση σύνδεση της RTE 
µε την µελέτη των οπτικών  ιδιοτήτων των  ιστών. Κύριος εκφραστής αυτής της 
προσπάθειας είναι ο S.R. Arridge, όπου στις µελέτες του συνδέει άµεσα την RTE µε 
την  ιατρική οπτική απεικόνιση. Μία από τις σηµαντικότερες µελέτες του 
δηµοσιεύεται το 1999 και µέσα από αυτήν διαµορφώνεται το σύγχρονο πλέον 

πρόβληµα της DOT[12]. Παρόλη τη σύνδεση αυτή, επίλυση της RTE δεν 
πραγµατοποιείται και το ερευνητικό ενδιαφέρον στρέφεται και πάλι σε 
προσεγγιστικές εκφράσεις της RTE, µε βασικότερη όλων την προσέγγιση διάχυσης
[36,56]. Η σηµαντική διαφορά αυτών των προσεγγίσεων από τα µοντέλα που 
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αναπτύχθηκαν τα προηγούµενα χρόνια, είναι ότι πλέον γίνονται αναφορές ακόµη και 

για τρισδιάστατη ανακατασκευή των οπτικών ιδιοτήτων των ιστών και ότι είναι 
εφικτή, µε αυτά τα µοντέλα, η in vivo επίλυση του αντιστρόφου προβλήµατος[10,22].

Παρόλες τις προϋποθέσεις που απαιτούν τα προσεγγιστικά αυτά µοντέλα της RTE, 
έχουν αποδειχθεί αρκετά ακριβή ως προς τα αποτελέσµατά τους. Έτσι, µέχρι και 
σήµερα, δεν υφίστανται κάποιες ουσιαστικές προσπάθειες επίλυσης της RTE στην 

οπτική απεικόνιση. Η βασικότερη αιτία είναι οι τεράστιοι υπολογιστικοί πόροι που 
απαιτεί κάθε προσπάθεια επίλυσης της RTE, σε σχέση µε τους αντίστοιχους των 
προσεγγιστικών µοντέλων. Έτσι, από τις ελάχιστες προσπάθειες επίλυσης της RTE, η 
κυριότερη είναι εκείνη του A.D. Klose. Το 2002 δηµοσιεύει δύο µελέτες, µία για την 
επίλυση του εµπρόσθιου[14] και µία για την επίλυση του αντίστροφου προβλήµατος
[13], στην περίπτωση της DOT και για την συνεχή µορφή της RTE, σχέση (2.29), ενώ 
το 2005 δηµοσιεύει µία από τις πρώτες προσπάθειες επίλυσης του προβλήµατος 
ανακατασκευής στην περίπτωση της FMI[57], εφαρµόζοντας την µεθοδολογία που 
ανέπτυξε στις µελέτες του το 2002. Το 2002, επίσης, εµφανίζεται για πρώτη φορά από 
τον Τ. Vilhunen[58], και στη συνέχεια εξελίσσεται από την  T. Tarvainen[59,60], η 

σύνδεση της RTE µε την προσέγγιση διάχυσης, αποσκοπώντας αφενός στον 
περιορισµό του υπολογιστικού κόστους της RTE και αφετέρου στην  αύξηση της 
ακρίβειας της προσέγγισης διάχυσης. Για ακόµη µία φορά η προς µελέτη µέθοδος 
απεικόνισης ήταν η DOT, ενώ ταυτόχρονα περιοριζόταν και στις δύο διαστάσεις. Στις 
αρχές του 2008, όµως, ο A. Joshi παρουσιάζει τη δεύτερη ουσιαστική µελέτη 

επίλυσης της RTE στην περίπτωση της FMI[5], σε επίπεδο προσοµοιώσεων και όχι 
πειραµατικών δεδοµένων. Όλες αυτές οι µελέτες εκτός από την  προσπάθεια επίλυσης 
της RTE, παρουσιάζουν  κι ένα ακόµη κοινό στοιχείο. Αυτό είναι τα συστήµατα δια-
φωτισµού, µε χρήση οπτικών ινών τόσο για την ακτινοβόληση, όσο και για την 
συλλογή των δεδοµένων. Αυτό σηµαίνει ότι τρισδιάστατη ανακατασκευή των 

οπτικών ιδιοτήτων προϋποθέτει πλήθος διαφορετικών  µετρήσεων  και άρα αντίστοιχο 
αριθµό επιλύσεων της RTE. Έτσι, µε τις υπάρχουσες υπολογιστικές µονάδες, η 
εφαρµογή αυτών των τεχνικών σε πραγµατικές βιολογικές δοµές είναι αδύνατη.

2.5.2. Ντετερµινιστικά Μοντέλα

Είναι δυνατόν να παραχθούν ντετερµινιστικές προσεγγίσεις στην RTE, οι οποίες 

µπορούν να επιλυθούν  για µία ποικιλία γεωµετριών. Τρία από τα σπουδαιότερα 
µοντέλα είναι η Προσέγγιση Διάχυσης, η Θεωρία των Kubelka και Munk και η 
Σκέδαση Πρώτης Τάξεως.
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2.5.2.1. Η Προσέγγιση Διάχυσης

Πριν την εξαγωγή της Προσέγγισης Διάχυσης (Diffusion Approximation, DA) της 
RTE, δύο ποσότητες θα πρέπει να οριστούν, προκειµένου να καταστεί δυνατή αυτή η 
προσέγγιση. Η πρώτη ποσότητα είναι η µέση ένταση (average intensity) ή ροή 
(fluence), U(r)≔U(r;ω) για την περίπτωση του πεδίου των συχνοτήτων, η οποία 

ορίζεται από την σχέση[20,36]:

 
  
U r( ) = 1

4 ⋅ π
⋅ I r, ŝ( ) ⋅dŝ

4π
∫  

 
2.30( )

Η ποσότητα αυτή µετράται σε W·cm-2 και δεν αντιπροσωπεύει την ροή της ισχύος, 
αλλά είναι ανάλογη προς την πυκνότητα της ενέργειας.

Η δεύτερη ποσότητα είναι η συνολική πυκνότητα ροής (total flux density), J(r)≔J

(r;ω), η οποία περιγράφει την ποσότητα και την κατεύθυνση της καθαρής ροής (net 
flow) της ισχύος. Το διάνυσµα αυτό ορίζεται ως εξής[20,36]:

 
  
J r( ) = I r, ŝ( ) ⋅ ŝ ⋅dŝ

4π
∫  

 
2.31( )

και µετράται σε W·cm-2. Η ολοκλήρωση στις εξισώσεις (2.30) και (2.31) 

πραγµατοποιείται σε ολόκληρη την στερεά γωνία.

Κατά την DA θεωρείται ότι η ένταση ακτινοβολίας I(r,ŝ) συναντά πολλά 
σωµατίδια µέσα στο µέσο, και ως εκ τούτου σκεδάζεται προς όλες τις κατευθύνσεις 
σχεδόν οµοιόµορφα, µε συνέπεια την επίσης σχεδόν οµοιόµορφη γωνιακή κατανοµή. 
Η γωνιακή εξάρτηση, ωστόσο, δεν µπορεί να είναι σταθερή, διότι σε µία τέτοια 

περίπτωση η συνολική πυκνότητα ροής, J(r), θα ισούται µε το µηδέν και δεν θα 
υφίσταται καθαρή διάδοση της ισχύος. Αυτή η προϋπόθεση ικανοποιείται σε ισχυρά 
σκεδάζοντα µέσα, και σχετικά µακρυά από τις πηγές.

Η ένταση I(r,ŝ) θα πρέπει να εµφανίζει ελαφρώς µεγαλύτερη τιµή κατά την 
καθαρή κατεύθυνση της ροής, από ότι κατά την  αντίθετη κατεύθυνση. Μαθηµατικά 

αυτή η κατάσταση µπορεί να περιγραφεί µε την ακόλουθη προσέγγιση[36]:

 
   
I r, ŝ( )  U r( ) + c ⋅J r( ) ⋅ ŝ  

 
2.32( )

και σχηµατικά παρουσιάζεται στην Εικόνα 2.6. Αξίζει να σηµειωθεί ότι, κατά την 

ισότροπη περίπτωση, η πιθανότητα σκέδασης εξαρτάται µόνο από την γωνία µεταξύ 
των διευθύνσεων  ŝ και ŝ′. Αντικαθιστώντας την εξίσωση (2.32) στην εξίσωση (2.31) η 
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σταθερά c προκύπτει ίση µε 3/4·π κι έτσι η προσέγγιση διάχυσης της ακτινοβολίας I

(r,ŝ) δίνεται από την σχέση που φαίνεται και στην Εικόνα 2.6[20,36]:

 
  
I r, ŝ( ) = U r( ) + 3

4 ⋅ π
⋅J r( ) ⋅ ŝ  

 
2.33( )

Εικόνα 2.6: Προσέγγιση της έντασης κατά την θεωρία της DA στην RTE.

Η εξίσωση (2.33) µπορεί να θεωρηθεί ως οι δύο πρώτοι όροι µίας ανάπτυξης Taylor 
της ακτινοβολίας I(r,ŝ) σε όρους δυνάµεων του γινοµένου των δύο κατευθύνσεων, ŝ 
και ŝ′, κι έτσι ο δεύτερος όρος του δεξιού µέρους της σχέσης (2.33) θα πρέπει να είναι 

σηµαντικά µικρότερος από τον πρώτο. Εφαρµόζοντας τον νόµο του Fick:

 
  
J r( ) = −D r( ) ⋅∇U r( )  

 
2.34( )

η εξίσωση (2.33) µετασχηµατίζεται στην:

 
  
I r, ŝ( ) = U r( ) − 3

4 ⋅ π
⋅ D r( ) ⋅∇U r( )⎡⎣ ⎤⎦ ⋅ ŝ  

 
2.35( )

όπου D(r) είναι ο συντελεστής διάχυσης (diffusion coefficient)[61,62] και ορίζεται από 
την σχέση:

 

  

D r( ) = 1
3 ⋅ α ⋅µ

α
r( ) + ʹ′µs r( )⎡⎣ ⎤⎦

 
 
2.36( )

όπου ο παράγοντας α σχετίζεται µε την  απορρόφηση, την σκέδαση και την 
ανισοτροπία του µέσου. Στην περίπτωση των ιστών και στην περιοχή του εγγύς 

υπέρυθρου, ο παράγοντας αυτός είναι της τάξης α~0.5, θεωρώντας βαθµό 
ανισοτροπίας g~0.8[62].
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Στην περίπτωση, λοιπόν, που η ακτινοβολία I(r,ŝ) προσεγγίζεται µε την εξίσωση 

(2.35), η DA µπορεί να χρησιµοποιηθεί και η RTE της εξίσωσης (2.22) 
µετασχηµατίζεται στην P1 προσέγγιση[12,36]:

 
  

i ⋅ω
c

⋅U r( ) = ∇ D r( ) ⋅∇U r( )⎡⎣ ⎤⎦ − µα
r( ) ⋅U r( ) + Λ0 r( )  

 
2.37( )

όπου Λ0(r) είναι είναι το ισότροπο µέρος των εσωτερικών πηγών, Λ(r,ŝ), δηλαδή:

 
  
Λ0 r( ) = 1

4 ⋅ π
⋅ Λ r, ŝ( ) ⋅dŝ

4π
∫  

 
2.38( )

αφού κατά την DA το διπολικό µέρος, Λ1(r), θεωρείται ίσο προς το µηδέν:

 
  
Λ1 r( ) = Λ r, ŝ( ) ⋅ ŝ ⋅dŝ

4π
∫ = 0  

 
2.39( )

Το δεξί µέρος της εξίσωσης (2.37) περιγράφει τον ρυθµό αύξησης του αριθµού 
των φωτονίων εντός µοναδιαίου όγκου, ΔV. Αυτό ισοδυναµεί µε τον καθαρό αριθµό 
των φωτονίων που σκεδάζονται προς αυτόν τον όγκο από τον περιβάλλοντα χώρο ανά 

µονάδα χρόνου, 1ος όρος, µείον τον αριθµό των φωτονίων που απορροφούνται από 

τον µοναδιαίο όγκο ΔV, 2ος όρος, συν τον αριθµό των φωτονίων που δηµιουργούνται 

από τις εσωτερικές πηγές του ΔV, 3ος όρος. Με άλλα λόγια, η ισχύς της DA απαιτεί ο 
ενεργός συντελεστής σκέδασης να είναι κατά πολύ µεγαλύτερος από τον συντελεστή 
απορρόφησης, µ′s≫µα. Αυτή η προϋπόθεση στην περίπτωση των ιστών, όπως έχει ήδη 

αναφερθεί και σε προηγούµενη παράγραφο, ικανοποιείται για µήκη κύµατος µεταξύ 
~600 nm και ~1300 nm, όπου ο ενεργός συντελεστής σκέδασης είναι περίπου 
10-1000 φορές µεγαλύτερος από τον συντελεστή απορρόφησης[38,40].

Η οριακή συνθήκη της εξίσωσης (2.24) ισχύει και για την DA. Ωστόσο, αυτή δεν 

δύναται να ικανοποιηθεί επακριβώς κι έτσι είναι απαραίτητο να πραγµατοποιηθούν 
κάποιες προσεγγίσεις. Μία τέτοια προσέγγιση απαιτεί η ολική διάχυτη ροή στην 
επιφάνεια S του µέσου, και µε κατεύθυνση προς το εσωτερικό του, να ισούται µε το 
µηδέν. Η οριακή αυτή συνθήκη, µαθηµατικά εκφραζόµενη, παίρνει την  µορφή της 
ακόλουθης εξίσωσης[12,36,56]:

 
  

I r, ŝ( ) ⋅ ŝ ⋅ n̂ ⋅dŝ
2π
∫ = 0          r ∈S, ŝ ⋅ n̂ < 0  

 
2.40( )

όπου η ολοκλήρωση πραγµατοποιείται κατά το ηµισφαίριο ŝ·n̂<0. Η συνθήκη (2.40) 
σε όρους µέσης έντασης, U(r), και λαµβάνοντας υπόψιν την διαφορά µεταξύ των 
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δεικτών διάθλασης του µέσου που περικλείεται από την επιφάνεια S και του 

εξωτερικού µέσου, εκφράζεται από τη συνθήκη τύπου Robin[12,63,64]:

 
  
U r( ) = −2 ⋅A ⋅D r( ) ⋅ ∂

∂n̂
U r( )          r ∈S, ŝ ⋅ n̂ < 0  

 
2.41( )

όπου ο συντελεστής A περιγράφει τον  συντελεστή ανάκλασης της επιφάνειας S κι 

εξαρτάται από την διαφορετικότητα των δεικτών διάθλασης. Για µία τυπική τιµή του 
σχετικού δείκτη διάθλασης ιστού-αέρα, ntis/air=1.33, αυτός ο συντελεστής παίρνει την 

τιµή A=2.34[64].

Η P1 προσέγγιση της εξίσωσης (2.37) στο πεδίο του χρόνου παίρνει, κατά 

αντιστοιχία µε την RTE, την µορφή[12,36,56,64]:

 
  

1
c
⋅
∂

∂t
U r( ) = ∇ D r( ) ⋅∇U r( )⎡⎣ ⎤⎦ − µα

r( ) ⋅U r( ) + Λ0 r( )  
 
2.42( )

ενώ στην συνεχή κατάσταση η µέση ένταση υπολογίζεται από την εξίσωση:

 
  
∇ D r( ) ⋅∇U r( )⎡⎣ ⎤⎦ − µα

r( ) ⋅U r( ) + Λ0 r( ) = 0  
 
2.43( )

2.5.2.1.1. Η Προσέγγιση Διάχυσης στην Οπτική Απεικόνιση

Η DA αποτελεί σήµερα την πλέον διαδεδοµένη µοντελοποίηση για την επίλυση 
του προβλήµατος ανακατασκευής τόσο κατά την DOT, όσο και κατά την  FMI. Η 
βασικότερη αιτία επικράτησης αυτού του µοντέλου είναι η ισχυρά σκεδαστική 
συµπεριφορά των ιστών στην περιοχή του εγγύς υπέρυθρου, που µετατρέπει άµεσα 

κάθε σύµφωνη ακτινοβολία σε διάχυτη. Επιπροσθέτως, η ακτινοβολία του 
φθορισµού, όντας εν τη γενέσει διάχυτη, µπορεί να περιγραφεί µε µεγάλη ακρίβεια 
από την DA. Έτσι η DA έχει µελετηθεί ευρέως κι έχουν αναπτυχθεί τόσο αναλυτικές, 
όσο και αριθµητικές λύσεις της[2,12,20,32,36].

Όπως και στην περίπτωση της RTE, έτσι και στην DA, µία από τις σπουδαιότερες 

αναφορές αποτελεί το δίτοµο έργο του A. Ishimaru του 1978[36]. Σχεδόν δέκα χρόνια 
αργότερα, το 1989, ο ίδιος ερευνητής δηµοσιεύει µία µελέτη που συγκρίνει διάφορες 
προσεγγιστικές θεωρίες της RTE και καταλήγει ότι η DA αποτελεί την πιο ακριβή 
προσέγγιση στην περίπτωση ισχυρά σκεδαστικών µέσων[56]. Χαρακτηριστικό, 
µάλιστα, είναι ότι στο ίδιο περιοδικό, η αµέσως επόµενη µελέτη από εκείνη του A. 

Ishimaru, ήταν του A.E. Profio που περιέγραφε τη διέλευση του φωτός από ιστούς και 
αποτελούσε από τις πρώτες εφαρµογές της DA στον υπολογισµό των οπτικών 
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ιδιοτήτων των ιστών[65]. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1993, o S.R. Arridge δηµοσιεύει 

µία από τις πρώτες προσπάθειες επίλυσης της DA µε εφαρµογή πεπερασµένων 
στοιχείων σε δύο διαστάσεις[66], ενώ το 1999 διαµορφώνει πλέον τον σύγχρονο τρόπο 
επίλυσης της DA µε πεπερασµένα στοιχεία σε τρεις διαστάσεις[12].

Από το 2000 µέχρι και σήµερα οι µελέτες σχετικά µε την DA είναι πάρα πολλές, 
κυρίως στο πεδίο της DOT. Στις σηµαντικότερες συνεισφορές συγκαταλέγονται 

εκείνες του B.W. Pogue στην DOT[67], και του V. Ntziachristos στην FMI[26,68]. Τέλος, 
αξίζει να σηµειωθεί και η προσπάθεια επίλυσης του αντιστρόφου προβλήµατος στην 
FMI από τον A. Joshi, που περισσότερο διαπραγµατεύεται υπολογιστικά θέµατα, 
παρά την διαµόρφωση κάποιας συγκεκριµένης εφαρµογής της DA[3,6,16].

2.5.2.2. Η Μέθοδος Kubelka & Munk

Όταν θεωρείται µία οµογενής, παραλληλεπίπεδη, άπειρη πλάκα πάχους d, η οποία 
φωτίζεται από ένα κανονικό επίπεδο κύµα, δύναται να προκύψουν  δύο (ή και 
περισσότερα) µοντέλα ροής. Οι Kubelka και Munk το 1931 διατύπωσαν  ένα µοντέλο 
δυο ροών[69], το οποίο θεωρούσε ότι µόνο η εµπρόσθια, dU+(z), και η αντίθετη ροή, 

dU-(z), διαδίδονται µέσα από άπειρη πλάκα πάχους d. Ο ρυθµός µεταβολής των δύο 

αυτών ροών δίνεται από τις ακόλουθες σχέσεις:

 
 
dU

+
z( ) = − K + S( ) ⋅U+

z( ) ⋅dz + S ⋅U
−

z( ) ⋅dz  
 
2.44a( )

 
 
dU

−
z( ) = − K + S( ) ⋅U+

z( ) ⋅ −dz( ) + S ⋅U
−

z( ) ⋅ −dz( )  
 
2.44b( )

όπου τα K και S είναι οι συντελεστές απορρόφησης και σκέδασης, αντίστοιχα, για 
διάχυτο φως και οι οποίες, στην περίπτωση ισοτροπικής ακτινοβολίας, ισούνται µε 
K=2·µα και S=µs

[70]. Πολλοί ερευνητές έχουν υιοθετήσει διαφορετικές ερµηνείες για 

τους συντελεστές αυτούς[27], όπως για παράδειγµα K=2·µα και S=3·µs/4 ή K=2·µα και 

S=[3·µ′s-µα]/4. Τα πρόσηµα, τόσο στους δείκτες, όσο και τις εξισώσεις, εξαρτώνται 

από την επιλογή της θετικής κατεύθυνσης[69]. Από το σύστηµα των εξισώσεων  (2.44a) 

και (2.44b), συνδυαζόµενο µε τις οριακές συνθήκες U+(z=0)=U0 και U-(z=d)=0 

προκύπτουν οι ακόλουθες λύσεις[45]:

 
 
U

+
z( ) = U0 ⋅

sinh b ⋅S ⋅ z( )
a ⋅ sinh b ⋅S ⋅d( ) + b ⋅cosh b ⋅S ⋅d( )

 
 
2.45a( )
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U

−
z( ) = U0 ⋅

a ⋅ sinh b ⋅S ⋅ z( ) + b ⋅cosh b ⋅S ⋅ z( )
a ⋅ sinh b ⋅S ⋅d( ) + b ⋅cosh b ⋅S ⋅d( )

 
 
2.45b( )

όπου

 
 
a =

S + K
S

 
 
2.46( )

και

  b = a2 −1  
 
2.47( )

Το πλεονέκτηµα του µοντέλου των Kubelka και Munk είναι ότι οι συντελεστές 
σκέδασης και απορρόφησης µπορούν να εκφραστούν απευθείας µε χρήση της 
µετρούµενης ανάκλασης και διάδοσης. Οι αντίστοιχες σχέσεις είναι οι ακόλουθες[27]:

 
 
S =

1
y ⋅d

⋅ ln
1− R ⋅ x − y( )

T

⎡

⎣
⎢
⎢

⎤

⎦
⎥
⎥

 
 
2.48a( )

 
 
K = x −1( ) ⋅S  

 
2.48b( )

όπου

 
 
x =

1+ R2 − T2

2 ⋅R
 

 
2.49( )

και

  y = x2 −1  
 
2.50( )

ενώ R και T είναι οι ανάκλαση και η διέλευση, αντίστοιχα, όπως αυτές µετρούνται 
στα όρια του µέσου.

Μοντέλα τεσσάρων ροών, τα οποία, µαζί µε τη διαχυµένη εµπρόσθια και 

οπισθοσκεδαζόµενη ροή, λαµβάνουν υπόψη τη σύµφωνη εµπρόσθια και 
οπισθοσκεδαζόµενη ροή, δίνουν πιο ακριβείς λύσεις. Μοντέλα µεγαλύτερης τάξεως 
(έξι ή και οχτώ ροών) έχουν επίσης αναφερθεί. Τα µοντέλα πολλαπλών ροών δίνουν 
αποτελέσµατα που προσεγγίζουν αρκετά καλά τα πειραµατικά δεδοµένα[70]. Παρόλα 
αυτά, η χρησιµότητά τους είναι περιορισµένη, λόγω του ότι γενικά αναφέρονται σε 

απλές επίπεδες γεωµετρίες. 
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Συνολικά, η θεωρία των Kubelka και Munk υπόκειται σε αρκετές παραδοχές[71]. Το 

δείγµα πρέπει να είναι επίπεδο, αφού µη επίπεδες γεωµετρίες µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν µόνο µε την πραγµατοποίηση συµπληρωµατικών παραδοχών. 
Επίσης το δείγµα δεν πρέπει να εµφανίζει απώλειες άκρων ενώ οι οπτικές 
ανοµοιογένειες, που συµβάλουν στη σκέδαση, θα πρέπει να είναι κατά πολύ 
µικρότερες από το πάχος του και να είναι οµοιόµορφα κατανεµηµένες µέσα σε αυτό. 

Μία ακόµη προϋπόθεση της θεωρίας των Kubelka και Munk είναι ότι ο φωτισµός που 
χρησιµοποιείται θα πρέπει να είναι οµογενής και διάχυτος και το δείγµα θα πρέπει να 
είναι από µη διαυγές υλικό και να παρουσιάζει ένα σταθερό και πεπερασµένο πάχος. 
Τέλος τα όρια του δείγµατος δεν θα πρέπει να εκθέτουν κατοπτρική ανάκλαση.

Η µέθοδος Kubelka-Munk είναι µία φασµατοσκοπική µέθοδος, που δεν 

εφαρµόζεται στην οπτική τοµογραφία. Ωστόσο, αποτελέσµατα αυτής της µεθόδου 
χρησιµοποιούνται ακόµη και σήµερα για την ανάθεση των οπτικών ιδιοτήτων 
διαφόρων ιστών σε συγκεκριµένα µήκη κύµατος, ενώ αποτέλεσε και µέθοδο 
σύγκρισης κατά τα πρώτα στάδια διαµόρφωσης της DA[27].

2.5.2.3. Σκέδαση Πρώτης Τάξεως

Η µέθοδος σκέδασης πρώτης τάξεως εφαρµόζεται µόνο σε περιπτώσεις όπου η 
διάχυτη ακτινοβολία είναι αισθητά µικρότερη από τη συνεχόµενη. Σε αυτή την 
περίπτωση µία αναλυτική λύση της RTE µπορεί να δοθεί, πραγµατοποιώντας την 
παραδοχή:

  Ic + Id ≅ Ic  
 
2.51( )

όπου Ic είναι η συνεχόµενη (coherent) ακτινοβολία και Id η διάχυτη (diffuse). Τότε το 

φως που σκεδάζεται, µπορεί να αντιµετωπισθεί µε ανάλογο τρόπο προς εκείνο που 
απορροφάται. Έτσι, η ένταση σε µία απόσταση z από την επιφάνεια του ιστού δίνεται 
από το νόµο του Lambert:

 
 
I z( ) = I0 ⋅exp − µ

α
+ µs( ) ⋅ z⎡⎣ ⎤⎦  

 
2.52( )

Η σκέδαση πρώτης τάξεως περιορίζεται σε επίπεδα προσπίπτοντα κύµατα και η 
πολλαπλή σκέδαση δε λαµβάνεται υπόψη. Στα θετικά της µεθόδου περιλαµβάνεται η 
πολύ απλή επίλυση του προβλήµατος, χρήσιµη µόνο για πάχος δείγµατος της τάξεως 
d≪1 mm και για a≪0.5. Το µεγαλύτερο όµως µειονέκτηµα της µεθόδου και το οποίο 

την καθιστά, ουσιαστικά, αναποτελεσµατική είναι ότι στο οπτικό παράθυρο 
(600-1300 nm), όπου οι περισσότεροι ιστοί είναι διάφανοι, η albedo a προσεγγίζει τη 
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µονάδα. Ως εκ τούτου, για αυτά τα µήκη κύµατος, η επίλυση πρώτης τάξεως δε 

δύναται να εφαρµοστεί.

2.5.3. Στοχαστικά Μοντέλα

Στα στοχαστικά µοντέλα µεταφοράς φωτονίων µέσω ιστών (ή οποιουδήποτε 
µέσου υψηλής σκέδασης), µεµονωµένες διαδροµές φωτονίων προσοµοιώνονται 
θεωρώντας την πιθανότητας αλληλεπιδράσεων λόγω απορρόφησης και σκέδασης. Τα 

τρία πιο συχνά χρησιµοποιούµενα στοχαστικά µοντέλα, η µέθοδος Monte Carlo, η 
θεωρία Random Walk και η θεωρία Adding-Doubling, αναφέρονται συνοπτικά σε 
αυτή την ενότητα.

2.5.3.1. Monte Carlo

Οι µέθοδοι Monte Carlo (MC) αναφέρονται σε αριθµητικές προσοµοιώσεις που 

βασίζονται στην τυχαία δειγµατοληψία από κατάλληλες κατανοµές πιθανοτήτων. Το 
φως θεωρείται ότι είναι ένα ρεύµα από σωµατίδια (φωτόνια) τα οποία εγχέονται στο 
µέσο και κινούνται σε ευθείες γραµµές µέσα στον ιστό, ανάµεσα από επιτυχείς 
αλληλεπιδράσεις. Τα πλεονεκτήµατα της µεθόδου Monte Carlo περιλαµβάνουν απλή 
εφαρµογή, την ικανότητα να διαχειρίζονται κάθε πολύπλοκη γεωµετρία και 

ανοµοιογένεια, καθώς και τη δυνατότητα να ενσωµατώνει χρονική εξάρτηση. Είναι 
επίσης δυνατό να µοντελοποιήσει κυµατικά φαινόµενα, όπως πόλωση και παρεµβολή. 
Το κύριο µειονέκτηµα της µεθόδου είναι το υψηλό υπολογιστικό κόστος. Δεδοµένου 
ότι τα φωτόνια διέπονται από τις στατιστικές του Poisson, ο λόγος σήµατος προς 
θόρυβο της κατανοµής δειγµατοληψίας αυξάνεται µε την  τετραγωνική ρίζα του 

αριθµού των καθορισµένων φωτονίων. 

Οι παράµετροι που απαιτούνται για να καθοριστεί ένας διάδροµος φωτονίου, µέσω 
κάποιου αυθαιρέτως τυχαίου µέσου, είναι ο τοπικοί συντελεστές απορρόφησης µα και 

σκέδασης µs και η συνάρτηση φάσης της σκέδασης p(ŝ,ŝ′). Τα φωτόνια εκπέµπονται 

από µία πηγή και ταξιδεύουν σε ευθείες γραµµές µέχρι να σκεδαστούν. Η πιθανότητα 
κάποιο φωτόνιο να σκεδαστεί µετά από απόσταση dτ ορίζεται ως εξής[25]:

 
 
P τ( ) ⋅dτ = e−µs ⋅τ ⋅dτ  

 
2.53( )

και η αθροιστική πιθανότητα να πραγµατοποιηθεί σκέδαση µετά από απόσταση τ 
είναι:
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exp −µs ⋅ ʹ′τ( ) ⋅d ʹ′τ
0

τ

∫ = 1− exp −µs ⋅ τ( ) ≡ r  
 
2.54( )

όπου r∊[0, 1] και είναι ένας τυχαίος αριθµός. Εποµένως, η απόσταση µεταξύ 

γεγονότων σκέδασης δίνεται από την σχέση:

 
 
τ = −

1
µs

⋅ ln 1− r( )  
 
2.55( )

που ισοδυναµεί µε:

 
 
τ = −

1
µs

⋅ ln r( )  
 
2.56( )

Η πολική και η αζιµουθιακή γωνία σκέδασης, φ και θ, που σχετίζονται µε την 

προηγούµενη κατεύθυνση της κίνησης δίνονται από τις σχέσεις[45]:

  ϕ = 2 ⋅ π ⋅ r1  
 
2.57a( )

 
 

p ʹ′θ( ) ⋅d ʹ′θ
0

θ

∫ = r2  
 
2.58b( )

όπου r1∊[0, 1] και r2∊[0, 1] είναι οµοιόµορφα κατανεµηµένοι τυχαίοι αριθµοί.

Η απορρόφηση µπορεί να ληφθεί υπόψη είτε τερµατίζοντας τον δρόµο ενός 

απορροφηµένου φωτονίου, είτε εισάγοντας ένα σενάριο βάρους. Ως εκ τούτου ο 
συντελεστής βάρους του φωτονίου w∊[0, 1] µειώνεται ανάµεσα σε διαδοχικά 

γεγονότα σκέδασης σύµφωνα µε τον τύπο[72]:

 
 
w = ʹ′w ⋅exp −µ

α
⋅ τ( )  

 
2.59( )

όπου w′ είναι το βάρος πριν από την αλληλεπίδραση και τ είναι η απόσταση που το 

φωτόνιο έχει διανύσει µετά το τελευταίο γεγονός σκέδασης. Οι δρόµοι των φωτονίων 
τερµατίζονται όταν ή το βάρος γίνει αµελητέο, είτε το φωτόνιο εγκαταλείψει το όριο 
ή την περιοχή ενδιαφέροντος, είτε τέλος φτάσει στον  ανιχνευτή. Στην  τελευταία 
περίπτωση ο ρυθµός µέτρησης του ανιχνευτή αυξάνεται κατά το υπολειπόµενο βάρος, 
w, του φωτονίου. Αυτή η τεχνική, επίσης γνωστή και ως “survival weighting”, 

αποτελεί µία εκ των επονοµαζόµενων “τεχνικών  µείωσης µεταβλητών”, που 
αποσκοπούν  στο να κάνουν τις µεθόδους Monte Carlo πιο ακριβείς, καθώς γίνονται 
και υπολογιστικά αποτελεσµατικές.
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Μέχρι πριν από λίγα χρόνια η τεχνική Monte Carlo αποτελούσε την πλέον 

αξιόπιστη τεχνική επίλυσης του προβλήµατος αλληλεπίδρασης του φωτός µε τους 
ιστούς. Ο αλγόριθµος µάλιστα, που αναπτύχθηκε στο Oregon Medical Laser Center, 
αποτέλεσε για πολλά χρόνια το σηµείο αναφοράς για την µοντελοποίηση της 
αλληλεπίδρασης του φωτός µε τους ιστούς[32,73]. Ωστόσο η ακρίβεια των 
αποτελεσµάτων αυτής της µεθόδου ήταν άρρηκτα συνδεδεµένη µε τον προς µελέτη 

αριθµό των φωτονίων, γεγονός που οδηγούσε σε τεράστιο υπολογιστικό κόστος για 
την απόδοση µίας µέσης ανάλυσης[11].

2.5.3.2. Random Walk

Στην θεωρία Random Walk (RWT), η στατιστική συµπεριφορά τυχαίων 
διαδροµών στον χώρο χρησιµοποιείται για την επίλυση ποσοτήτων, όπως η χωρική 

εξάρτηση της σκεδαζόµενης ανάκλασης που προκύπτει από µία σηµειακή πηγή. Οι 
τυχαίες διαδροµές του φωτονίου συµβαίνουν σε ένα διακριτό κυβικό πλέγµα, όπου οι 
αποστάσεις του πλέγµατος ισοδυναµούν µε τη µέση τετραγωνική ρίζα της απόστασης 
ανάµεσα από γεγονότα σκέδασης και µε την απορρόφηση να συµβαίνει στα 
ενδιάµεσα διαστήµατα. Ενώ αυτό ισοδυναµεί µε ισοτροπική σκέδαση, το µοντέλο 

µπορεί να επεκταθεί και σε ανισοτροπική σκέδαση µέσω της χρήσης των 
επονοµαζόµενων “βεβιασµένων βηµάτων” (constrained walks)[11].

Παρόλο το γεγονός ότι ο αριθµός των κατευθύνσεων κατά τις οποίες δύναται να 
πραγµατοποιηθεί κίνηση είναι αυστηρά περιορισµένος, η RWT παρέχει µία ισχυρή 
περιγραφή της µετανάστευσης των φωτονίων σε ένα τυχαίο µέσο. Προβλέψεις 

τέτοιων µοντέλων έχουν  αξιολογηθεί µε προσοµοιώσεις Monte Carlo, µε την θεωρία 
διάχυσης και µε πειραµατικές µετρήσεις. Στο όριο µεγάλων αριθµών βηµάτων κατά 
την διαδροµή, µπορεί κανείς να εξαγάγει αναλυτικές εκφράσεις για φυσικές 
ποσότητες, όπως η πιθανότητα να βρεθεί ένα φωτόνιο σε µία δεδοµένη απόσταση από 
µία σηµειακή πηγή. Ωστόσο, καθώς ένας µεγάλος αριθµός από βήµατα αντιστοιχεί σε 

µία µικρή πιθανότητα απορρόφησης, αυτό το µοντέλο είναι περισσότερο χρήσιµο σε 
περιπτώσεις όπου εφαρµόζεται και η θεωρία διάχυσης[11].

2.5.3.3. Adding-Doubling

Η µέθοδος Adding-Doubling χρησιµοποιείται για την εύρεση των οπτικών 
ιδιοτήτων (σκέδαση, απορρόφηση και βαθµού ανισοτροπίας) µίας πλάκας µη 

διαυγούς υλικού, χρησιµοποιώντας µετρήσεις της ολικής ανάκλασης, της µη 
σκεδαζόµενης διάδοσης και της ολικής διάδοσης. Η µέθοδος αυτή είναι εφαρµόσιµη 
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σε οµογενείς θολές πλάκες, µε οποιοδήποτε οπτικό πάχος, albedo ή συνάρτηση 

φάσης. Η πλάκα µπορεί να εµφανίζει διαφορετικό δείκτη διάθλασης από το 
περιβάλλον της και µπορεί να, ή να µην, περιορίζεται από γυαλί. Οι οπτικές ιδιότητες 
λαµβάνονται επαναλαµβάνοντας µία adding-doubling λύση της εξίσωσης µεταφοράς 
ακτινοβολίας, µέχρις ότου οι υπολογιζόµενες τιµές της ανάκλασης και της διάδοσης 
εξισωθούν  µε τις πειραµατικά µετρούµενες. Εκτενή αριθµητικά τεστ έδειξαν ότι το 

ενδογενές σφάλµα της µεθόδου είναι µικρότερο από 3%, όταν χρησιµοποιούνται 
τέσσερα τετραγωνικά σηµεία (quadrature points)[25].

Για την ακρίβεια η µέθοδος αυτή είναι γνωστή µε την ονοµασία “ανάστροφη” 
adding-doubling (Inverse Adding-Doubling, IAD), µε τον πρώτο όρο να εκφράζει µία 
αναστροφή της συνήθους διαδικασίας υπολογισµού της ανάκλασης και της διάδοσης 

από τις οπτικές ιδιότητες του δείγµατος και µε τον όρο “adding-doubling” να 
προσδιορίζει τη µέθοδο που θα χρησιµοποιηθεί για την  επίλυση της εξίσωσης 
µεταφοράς ακτινοβολίας. Η µέθοδος IAD αποτελείται από τέσσερα βήµατα. Το 
πρώτο εξ αυτών περιλαµβάνει τη θεώρηση κάποιων αυθαίρετων οπτικών ιδιοτήτων. 
Στο δεύτερο βήµα, υπολογίζεται η ανάκλαση και η διάδοση χρησιµοποιώντας τη 

µέθοδο adding-doubling. Κατά το τρίτο βήµα πραγµατοποιείται σύγκριση των 
υπολογιζόµενων τιµών µε τις πειραµατικά µετρούµενες και η διαδικασία 
επαναλαµβάνεται, στο τέταρτο και τελευταίο βήµα, µέχρις ότου προκύψει ταύτιση 
των αποτελεσµάτων  της προσοµοίωσης µε εκείνα του πειράµατος. Εκείνες οι οπτικές 
ιδιότητες που θα παράγουν τιµές ανάκλασης και διάδοσης ταυτόσηµες µε τις 

µετρούµενες τιµές λαµβάνονται ως οι πραγµατικές οπτικές ιδιότητες του δείγµατος. 
Τα αποτελέσµατα που προκύπτουν µε τη µέθοδο IAD χαρακτηρίζονται από µεγάλη 
ακρίβεια για όλες τις οπτικές ιδιότητες και µπορούν να γίνουν  αυθαιρέτως ακριβή, µε 
το κόστος ωστόσο της αύξησης του υπολογιστικού χρόνου. Επιπροσθέτως, 
αποφεύγοντας µία αναλυτική επίλυση του προβλήµατος, είναι δυνατόν η µέθοδος 

αυτή να ενσωµατώσει άµεσα τις απαραίτητες διορθώσεις για µετρήσεις που 
ελήφθησαν από σφαίρες ολοκλήρωσης. Αυτές οι διορθώσεις εκτός από την ανάκλαση 
στα τοιχώµατα της σφαίρας ολοκλήρωσης, εξαρτώνται και από τις οπτικές ιδιότητες 
του προς µέτρηση δείγµατος, µε αποτέλεσµα η ενσωµάτωσή τους στην µέθοδο να 
µην είναι πάντοτε εφικτή.

Η µέθοδος αυτή εισήχθη από τον van de Hulst για την επίλυση της εξίσωσης 
µεταφοράς ακτινοβολίας σε µία επίπεδη γεωµετρία. Τα πλεονεκτήµατα της µεθόδου 
έγκεινται στο ότι απαιτούνται µόνο ολοκληρώσεις σε γωνία, φυσικές ερµηνείες των 
αποτελεσµάτων δύναται να πραγµατοποιηθούν σε κάθε βήµα της µεθόδου, η µέθοδος 
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είναι ισοδύναµη για ισοτροπική και ανισοτροπική σκέδαση και ότι αποτελέσµατα 

λαµβάνονται για όλες τις γωνίες που χρησιµοποιούνται για την ολοκλήρωση. Από την 
άλλη, τα µειονεκτήµατα είναι ότι η µέθοδος είναι αρκετά αργή και ακατάλληλη για 
τον υπολογισµό εσωτερικών ροών, κατάλληλη για γεωµετρία επιπέδων µε 
οµοιόµορφη ακτινοβολία και ότι απαιτεί το κάθε επίπεδο να έχει οµογενείς οπτικές 
ιδιότητες. Για τον προσδιορισµό των οπτικών  ιδιοτήτων, χρησιµοποιώντας µόνο 

ανάκλαση και διάδοση, οι εσωτερικές ροές δεν  είναι απαραίτητες κι έτσι το πρώτο 
µειονέκτηµα της µεθόδου δεν  αποτελεί ουσιαστικό πρόβληµα. Τα άλλα δύο 
µειονεκτήµατα εισάγουν περιορισµούς στη γεωµετρία του δείγµατος – τα δείγµατα θα 
πρέπει να δέχονται οµοιόµορφη ακτινοβολία και να είναι οµογενή πλακίδια. Η 
µέθοδος adding-doubling είναι αρκετά κατάλληλη για επαναληπτικά προβλήµατα 

καθώς παρέχει ακριβείς υπολογισµούς της ολικής ανάκλασης και διάδοσης µε 
σχετικά λίγα τετραγωνικά σηµεία (quadrature points). Επίσης, η µέθοδος είναι πολύ 
γρήγορη για µικρούς αριθµούς τετραγωνικών σηµείων (quadrature points) κι 
εποµένως η επαναληπτικότητα είναι πρακτική. 

Η µέθοδος διπλασιασµού προϋποθέτει ότι η ανάκλαση και η διάδοση φωτός που 

προσπίπτει κατά µία γωνία v κι εξέρχεται κατά µία γωνία v′ είναι γνωστές για ένα 
επίπεδο. Η ανάκλαση και η διάδοση µίας πλάκας, διπλάσιου πάχους, βρίσκεται 
αντιπαραθέτοντας δύο πανοµοιότυπες πλάκες και προσθέτοντας τις συνεισφορές 
ανάκλασης και διάδοσης της κάθε µίας. Η ανάκλαση και η διάδοση µίας τυχαίας 
πλάκας υπολογίζονται αρχικά βρίσκοντας την ανάκλαση και τη διάδοση µίας λεπτής 

πλάκας εκκίνησης, µε τις ίδιες οπτικές ιδιότητες (για παράδειγµα χρησιµοποιώντας 
µονή σκέδαση) και κατόπιν διπλασιάζοντας έως ότου το επιθυµητό πάχος να 
επιτευχθεί. Η µέθοδος αθροίσµατος επεκτείνει τη µέθοδο διπλασιασµού σε ανόµοιες 
πλάκες. Έτσι πλάκες µε διαφορετικές οπτικές ιδιότητες µπορούν να τοποθετηθούν 
συνεχόµενα και να προσοµοιωθούν µε αυτό τον τρόπο πολυεπίπεδα µέσα ή 

εσωτερική ανάκλαση που δηµιουργείται από διαφορές στο δείκτη διάθλασης. Οι 
οριακές συνθήκες εισέρχονται στη µέθοδο adding-doubling µε την δηµιουργία ενός 
επιπέδου που µιµείται την  ανάκλαση και την διάδοση του ορίου. Αυτό το επίπεδο 
προστίθεται στην πλάκα, για να βρεθούν η ανάκλαση και η διάδοση αυτής, 
συµπεριλαµβανοµένου και των οριακών συνθηκών.

2.6. Σύνοψη

Ο προσδιορισµός των οπτικών ιδιοτήτων των ιστών αποτέλεσε κεντρικό 
ερευνητικό θέµα την δεκαετία του 1990. Εκείνη την περίοδο διαµορφώθηκαν τα 
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περισσότερα µοντέλα που περιγράφουν την αλληλεπίδραση του φωτός µε τους 

ιστούς, όπως η RTE, η DA ή η µέθοδος Kubelka-Munk, και προτάθηκαν 
µεθοδολογίες για την επίλυσή τους, όπως η µέθοδος πεπερασµένων  διαφορών (Finite 
Differences Method, FDM) ή η µέθοδος πεπερασµένων στοιχείων (Finite Elements 
Method, FEM)[12,44,66]. Ωστόσο, οι όποιες προσπάθειες περιορίζονταν σε απλές 
γεωµετρίες δύο διαστάσεων ή σε µονοδιάστατες εφαρµογές, όπως η φασµατοσκοπία. 

Στα µέσα εκείνης της δεκαετίας έγινε διαθέσιµος και ο αλγόριθµος MCML[73] που 
στηριζόταν στην  µέθοδο Monte Carlo και αποτέλεσε τον “χρυσό” κανόνα της 
ιατρικής οπτικής τοµογραφίας µέχρι πριν από λίγα χρόνια.

Από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 η κατεύθυνση των  ερευνών άρχισε να 
αλλάζει, κυρίως λόγω της ανάπτυξης των  υπολογιστικών µονάδων και των 

απεικονιστικών διατάξεων. Έτσι πολλαπλασιάστηκαν οι εφαρµογές απεικόνισης, ενώ 
απλά µοντέλα ροών, όπως η µέθοδος Kubelka-Munk, ξεπεράστηκαν. Ιδιαίτερη 
βαρύτητα δόθηκε σε µοντέλα υψηλότερης ακρίβειας, όπως η RTE και η DA, και σε 
µεθόδους λύσης µεγαλύτερης ακρίβειας, όπως η FEM σε τρεις διαστάσεις. Από τα 
µέσα σχεδόν  της δεκαετίας του 2000 άρχισαν να εµφανίζονται τρισδιάστατες 

εφαρµογές, ενώ και πιο σύνθετα προβλήµατα, όπως η FMI, άρχισαν  να µελετώνται 
συστηµατικά.

□
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3. ji

3.1. Εισαγωγή

 οπτική απεικόνιση αποτελεί αδιαµφισβήτητα µία από τις πλέον ευέλικτες και 
ευρέως χρησιµοποιηµένες τεχνικές απεικόνισης στην κλινική πρακτική και 

έρευνα. Πολύ πριν τις σύγχρονες ανακαλύψεις, η µακροσκοπική παρακολούθηση 
ενός ασθενούς υπήρξε ο κυρίαρχος µηχανισµός ιατρικής διάγνωσης. Από την άλλη, 

αµέσως µετά την  ανακάλυψή του, πριν από περίπου 400 χρόνια, το µικροσκόπιο έχει 
συνεισφέρει τα µέγιστα στην  πρόοδο της βιολογίας και γενικότερα των επιστηµών 
της ζωής, ενώ παραµένει έως και σήµερα ένα από τα βασικότερα εργαλεία έρευνας
[74]. Παράλληλα, η µακροσκοπική οπτική απεικόνιση έχει επίσης αναδειχθεί ως µία 
πολύ αξιόπιστη µέθοδος για έρευνα και κλινική εφαρµογή, µε εφαρµογές που 

εκτείνονται από την πολύ πρόσφατη αποκωδικοποίηση του ανθρώπινου γονιδιώµατος 
µέχρι τη µη επεµβατική απεικόνιση της λειτουργίας και της µοριακής δοµής των 
ιστών[11]. Ένας από τους βασικούς λόγους εφαρµογής της οπτικής απεικόνισης στη 
βιοϊατρική έρευνα είναι το πλήθος των παραµέτρων  που µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν κατά τη µελέτη των  φυσικών ιδιοτήτων  του φωτός, όπως είναι για 

παράδειγµα η πόλωση ή η συµβολή. Επιπροσθέτως, σηµαντικά έχει συµβάλει και ο 
µεγάλος αριθµός των αλληλεπιδράσεων µεταξύ του φωτός και των ιστών, σε 
συνδυασµό µε τους αντίστοιχους φωτοφυσικούς και φωτοχηµικούς µηχανισµούς και 
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λειτουργίες σε µοριακό επίπεδο, όπως είναι η πολυφωτονική απορρόφηση, η 

δηµιουργία δεύτερης αρµονικής και ο φθορισµός.

Ένα από τα πλέον κρίσιµα προβλήµατα στην ιατρική απεικόνιση είναι η 
τρισδιάστατη ανακατασκευή βιοδοµών  που βρίσκονται µέσα σε ιστούς. Παρόλο που 
στη σύγχρονη ιατρική απεικόνιση υπάρχουν µεθοδολογίες και διατάξεις που 
προσφέρουν ικανοποιητική ακρίβεια ανακατασκευής, όπως είναι η Απεικόνιση 

Μαγνητικού Συντονισµού (Magnetic Resonance Imaging, MRI) ή Απεικόνιση 
Ακτίνων Χ (Radiography, X-rays), η ανάγκη για νέα συστήµατα είναι επιτακτική. Ο 
κυριότερος λόγος έγκειται στο γεγονός ότι απουσιάζουν  πλήρως µη επεµβατικά 
συστήµατα, τα οποία θα προσφέρουν  συνεχή παρακολούθηση της εξελικτικής 
πορείας των βιοδοµών, είτε σε επίπεδο θεραπείας είτε σε επίπεδο διάγνωσης, χωρίς 

αυτό να συµβαίνει εις βάρος της ακρίβειας της ανακατασκευής, αλλά κυρίως εις 
βάρος της υγείας του ασθενή[75].

Η οπτική απεικόνιση αποτελεί µία εναλλακτική των υφιστάµενων τεχνολογιών 
τρισδιάστατης ανακατασκευής βιοδοµών, που τα τελευταία χρόνια έχει κερδίσει 
σηµαντικά µεγάλο ερευνητικό ενδιαφέρον. Η ποσοτικοποίηση της πληροφορίας που 

εµπεριέχεται στις ιατρικές εικόνες, προερχόµενες από οπτική απεικόνιση, είναι µία 
τεχνολογία που χρησιµοποιείται από τις αρχές της δεκαετίας 1980[76-78], ωστόσο µέχρι 
πρόσφατα οι όποιες προσπάθειες ήταν κυρίως περιορισµένες στις δύο διαστάσεις. Η 
συνδυασµένη ανάπτυξη των υπολογιστικών  µονάδων και των συστηµάτων λήψης 
των εικόνων οδήγησαν στην προοπτική χρήσης της οπτικής απεικόνισης για την 

εξαγωγή τρισδιάστατης πληροφορίας από τις ιατρικές εικόνες[15,79].

Το γεγονός αυτό οδήγησε αναπόφευκτα και στη διεύρυνση του ορισµού της 
οπτικής απεικόνισης, ούτως ώστε να συµπεριλάβει και την οπτική τοµογραφία[12,80,81], 
µία τεχνολογία κατά την οποία οι οπτικές ιδιότητες βιοδοµών υπολογίζονται από 
απεικονίσεις στο ερυθρό ή το εγγύς υπέρυθρο της επιφάνειας των προς επιτήρηση 

ιστών. Από τον ορισµό αυτό, διαφαίνονται άµεσα και τα δύο µεγάλα προβλήµατα που 
ενυπάρχουν στη µεθοδολογία αυτή. Καταρχήν η οπτική τοµογραφία βασίζεται στην 
αλληλεπίδραση του φωτός µε τους ιστούς. Αυτό σηµαίνει ότι η επίλυση του 
προβλήµατος της τρισδιάστατης ανακατασκευής απαιτεί έναν τεράστιο όγκο 
δεδοµένων που θα διαφοροποιούν επαρκώς τα γειτονικά µόρια των υπό παρατήρηση 

βιοδοµών. Οι υπολογιστικές απαιτήσεις ενός τέτοιου συστήµατος ξεπερνούν κατά 
πολύ τα όρια της απεικόνισης σε πραγµατικό χρόνο, αφού οι χρόνοι που απαιτούνται 
για τη σύγκλιση σε κάποια λύση αγγίζουν τις µερικές ώρες. Το δεύτερο πρόβληµα 
που διαφαίνεται από τον ορισµό, είναι η ανάγκη για ακριβή γνώση της τρισδιάστατης 
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µορφής της επιφάνειας των ιστών. Μόνο σε συνδυασµό µε την πληροφορία αυτή η 

τρισδιάστατη ανακατασκευή των βιοδοµών έχει πρακτική σηµασία, καθώς εκτός από 
την τρισδιάστατη γεωµετρία τους παρέχεται και πληροφορία για το που ακριβώς 
βρίσκονται µέσα στον παρατηρούµενο ιστό.

Ένα δεύτερος, πιο πρακτικός, ορισµός της οπτικής τοµογραφίας είναι ο 
υπολογισµός των  οπτικών ιδιοτήτων του υπό παρακολούθηση ιστού όταν η 

προσπίπτουσα ακτινοβολία και η εκποµπή του φωτός από την επιφάνεια του ιστού 
είναι γνωστά[12]. Ο ορισµός αυτός συνεπάγεται δύο θεωρητικές προκλήσεις για την 
οπτική τοµογραφία. Καταρχήν είναι η ανάπτυξη ενός µαθηµατικού µοντέλου, το 
οποίο µε ακρίβεια θα προσδιορίζει την  κατανοµή της προσπίπτουσας ακτινοβολίας 
στον παρατηρούµενο ιστό, διαδικασία που είναι ευρέως γνωστή ως “εµπρόσθιο 

πρόβληµα”[11,12,14]. Από την άλλη, είναι ο υπολογισµός των οπτικών ιδιοτήτων του 
ιστού µέσω της σύγκρισης της λύσης του εµπρόσθιου προβλήµατος και των 
πραγµατικών µετρήσεων στην επιφάνεια του ιστού, κάτι που στην βιβλιογραφία 
αναφέρεται ως “αντίστροφο πρόβληµα”[11-13]. Τόσον η επίλυση του εµπρόσθιου 
προβλήµατος, όσον  και του αντιστρόφου, οδηγούν σε προσεγγιστικές λύσεις. Αυτό 

σηµαίνει ότι αρκετά µικρές διακυµάνσεις, σε οποιοδήποτε από τα δύο προβλήµατα, 
µπορεί να οδηγήσουν σε χαµηλής ακρίβειας ανακατασκευή.

Η οπτική τοµογραφία διακρίνεται σε δύο βασικές κατηγορίες, την  Οπτική 
Τοµογραφία Διάχυσης (Diffuse Optical Tomography, DOT)[11,28,29] και τη Μοριακή 
Απεικόνιση Φθορισµού (Fluorescence Molecular Imaging, FMI)[26]. Και οι δύο αυτές 

κατηγορίες βρίσκονται σήµερα στο επίκεντρο της ερευνητικής δραστηριότητας σε 
µεγάλα ερευνητικά κέντρα, όπως το Thayer School of Engineering at Dartmouth, 
USA, για την  DOT[67,82] και το Baylor College of Medicine at  Houston, USA, για την 
FMI[5,6].

Οι κατηγορίες αυτές χρησιµοποιούν τα ίδια θεωρητικά µοντέλα κι εµφανίζουν τις 

ίδιες δυσκολίες ως προς την επίλυσή τους. Η διαφοροποίησή τους έγκειται αφενός 
στον τρόπο λήψης των δεδοµένων και αφετέρου στις προς µελέτη οπτικές ιδιότητες. 
Πιο συγκεκριµένα, στην DOT η ανακατασκευή των βιοδοµών βασίζεται στη συλλογή 
δεδοµένων στο ίδιο µήκος κύµατος µε εκείνο της πηγής διέγερσης και µελετά τους 
συντελεστές απορρόφησης και σκέδασης του µέσου. Από την άλλη, κατά την FMI, το 

σήµα φθορισµού που προέρχεται από κάποιο εξωγενές χρωµοφόρο αποτελεί το 
µετρούµενο µέγεθος και ο συντελεστής απορρόφησης του ιχνηθέτη αυτού είναι η 
προς µελέτη οπτική ιδιότητα του µέσου. Εποµένως η συλλογή των δεδοµένων 
πραγµατοποιείται σε διαφορετικό µήκος κύµατος από εκείνο της πηγής διέγερσης.
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Από τις προαναφερθείσες τεχνικές, εκείνη που έχει σήµερα κερδίσει το 

µεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι η FMI. Αφενός η τεράστια ανάπτυξη των  ιχνηθετών 
φθορισµού που καταγράφεται τα τελευταία χρόνια και αφετέρου η τεχνολογική 
πρόοδος των απεικονιστικών συστηµάτων  έχουν ανάγει την FMI σε ένα πολλά 
υποσχόµενο εργαλείο για τις επιστήµες υγείας, τόσο για την διάγνωση και/ή την 
παρακολούθηση της θεραπείας κάποιας ασθένειας, όσο και για την ανάπτυξη νέων 

φαρµακευτικών σκευασµάτων[75,83,84]. Προς το παρόν, όµως, η FMI, όπως άλλωστε 
και η DOT, παραµένει σε ερευνητικό στάδιο, µε πολλά ερωτήµατα να περιµένουν 
ακόµη απαντήσεις.

3.2. Μοντελοποίηση και Ανακατασκευή

Το πρόβληµα της ανακατασκευής στην  FMI είναι ο υπολογισµός της 

τρισδιάστατης κατανοµής των ιχνηθετών  φθορισµού, όταν η πηγή διέγερσης και το 
σήµα εκποµπής στην επιφάνεια του ιστού είναι γνωστά. Το πρόβληµα αυτό 
µοντελοποιείται ως ένα σύστηµα ολοκληροδιαφορικών εξισώσεων, το οποίο 
µαθηµατικώς αποτελεί ένα µη-γραµµικό κακώς-ορισµένο πρόβληµα (ill-posed 
problem) αντιστροφής. Άµεσες µέθοδοι (direct  methods) για την επίλυση αυτού του 

προβλήµατος δεν υφίστανται κι έτσι µετασχηµατίζεται συνήθως σε ένα πρόβληµα 
βελτιστοποίησης[11-13]. Η επαναληπτική επίλυσή του απαιτεί επαναλαµβανόµενες 
εφαρµογές του εµπρόσθιου προβλήµατος, κάτι που συνεπάγεται την επιτακτική 
ανάγκη για ένα υπολογιστικά εφικτό και ακριβές µαθηµατικό µοντέλο που θα 
περιγράφει την αλληλεπίδραση των ακτινοβολιών διέγερσης κι εκποµπής µε τον υπό 

παρατήρηση επισηµασµένο ιστό[11,12].

3.2.1. Εµπρόσθιο Πρόβληµα

Το εµπρόσθιο πρόβληµα στην FMI είναι ο θεωρητικός υπολογισµός του σήµατος 
εκποµπής στην  επιφάνεια του ιστού, που ισοδυναµεί µε το µετρούµενο µέγεθος, όταν 
οι οπτικές ιδιότητες του µέσου και η πηγή διέγερσης είναι γνωστά[11,12,14]. Η διάδοση 

του φωτός στα βιολογικά υλικά περιγράφεται από τη θεωρία µεταφοράς[25,36,56], µε 
συνηθέστερο µοντέλο εκείνο της Προσέγγισης Διάχυσης (Diffusion Approximation, 
DA)[12,25,36,56].

Από τον ορισµό του εµπρόσθιου προβλήµατος προκύπτουν κάποια ερωτηµατικά, 
τα οποία έως και σήµερα δεν  έχουν πλήρως διερευνηθεί. Το πρώτο από αυτά, που 

αποτελεί και το πλέον σηµαντικό πρόβληµα, είναι η γνώση των οπτικών ιδιοτήτων 
του µέσου. Η πληροφορία αυτή για µερικά µήκη κύµατος υπάρχει και µπορεί να 
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αναζητηθεί στη βιβλιογραφία[27,43]. Επιπροσθέτως, η ανατοµική πληροφορία για την 

χωρική κατανοµή των διαφόρων ιστών είναι και αυτή γνωστή από την  επιστήµη της 
Ανατοµίας µε ακρίβεια εδώ και πολλά χρόνια. Όµως, όταν το ζητούµενο είναι η 
ανακατασκευή µίας αλλοίωσης σε κάποιον ιστό, είτε επισηµασµένης µε κατάλληλους 
ιχνηθέτες, όπως συµβαίνει στην FMI, είτε χωρίς την εφαρµογή εξωγενών 
χρωµοφόρων, όπως συµβαίνει στην DOT, τότε η ακριβής γνώση των οπτικών 

ιδιοτήτων του µέσου δεν  είναι εφικτή, µε αποτέλεσµα η επίλυση του εµπρόσθιου 
προβλήµατος να οδηγεί σε εσφαλµένα συµπεράσµατα. Αυτό αποτελεί το πρόβληµα 
της ανάθεσης αρχικών  τιµών στη διαδικασία βελτιστοποίησης κατά την επίλυση του 
αντιστρόφου προβλήµατος.

Οι τεχνικές ανάθεσης αυτών των τιµών, που χρησιµοποιούνται σήµερα, οδηγούν 

σε σηµαντικό υπολογιστικό κόστος, καθώς ο αριθµός των  επαναλήψεων που 
απαιτούνται για την σύγκλιση του αντιστρόφου προβλήµατος είναι τεράστιος. 
Συγκεκριµένα, υπάρχουν µελέτες που αρχικά θεωρούν την  κατανοµή της 
φθορίζουσας ουσίας να εκτείνεται σε ολόκληρη την υπό µελέτη περιοχή[15,16]. Κάτι 
τέτοιο οδηγεί στην ανάγκη χρησιµοποίησης τεχνικών κατανεµηµένου 

προγραµµατισµού και υψηλής υπολογιστικής ισχύος, απαιτήσεων που καθιστούν 
απαγορευτική την  κλινική εφαρµογή ενός τέτοιου συστήµατος. Από την  άλλη, 
υπάρχουν µελέτες που αναθέτουν  τις αρχικές τιµές µε βάση κάποια ανατοµική 
απεικόνιση της περιοχής ενδιαφέροντος, όπως για παράδειγµα MRI, γεγονός που 
πολλαπλασιάζει τον απαιτούµενο χρόνο ανακατασκευής και αυξάνει την 

πολυπλοκότητα του συστήµατος, εις βάρος του ασθενή και της φορητότητας της 
διάταξης[17-19]. Τέλος υπάρχουν και τεχνικές εµπειρικής ανάθεσης των αρχικών  τιµών 
που οδηγούν  σε τεράστιο αριθµό επαναλήψεων αλλά και στον αυξηµένο κίνδυνο 
σύγκλισης σε κάποιο τοπικό ελάχιστο της συνάρτησης σφάλµατος και άρα σε 
εσφαλµένη ανακατασκευή της επισηµασµένης περιοχής[20].

Το δεύτερο πρόβληµα που προκύπτει από τον ορισµό του εµπρόσθιου 
προβλήµατος είναι η ακριβής γνώση της τρισδιάστατης γεωµετρίας της επιφάνειας 
της περιοχής ενδιαφέροντος. Η πληροφορία αυτή είναι απαραίτητη για την  επιτυχή 
σύγκριση του θεωρητικά υπολογιζόµενου µε το µετρούµενο σήµατος εκποµπής. Σε 
διαφορετική περίπτωση το αντίστροφο πρόβληµα συγκλίνει σε εσφαλµένη 

ανακατασκευή, αφού πραγµατοποιείται σύγκριση µεταξύ διαφορετικών γεωµετριών. 

Υπάρχουν πάρα πολλές µελέτες που αγνοούν αυτό το πρόβληµα[2,3,5,6,15], αφού δεν 
οδηγεί πάντα σε µη σύγκλιση του αντιστρόφου προβλήµατος, ενώ υπάρχουν  και 
µελέτες που µερικώς το αντιµετωπίζουν µε σχετικά χαµηλής ακρίβειας γνώση της 
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γεωµετρίας της επιφάνειας[1,22]. Φυσικά υπάρχουν και περιπτώσεις όπου το πρόβληµα 

αυτό αντιµετωπίζεται µέσω ανάπτυξης διαφόρων πρωτοκόλλων λήψης των 
δεδοµένων φθορισµού. Πολλά τέτοια πρωτόκολλα εγείρουν ερωτηµατικά ως προς 
την αντιµετώπιση µοντέλων  ζώων  αλλά και καθιστούν την κλινική του εφαρµογή 
αδύνατη[20,21].

3.2.2. Αντίστροφο Πρόβληµα

Στην FMI το αντίστροφο πρόβληµα συνεπάγεται την ανακατασκευή της περιοχής, 
εντός του υπό παρατήρηση ιστού, που έχει κατάλληλα επισηµανθεί µε τους ιχνηθέτες 
φθορισµού. Επειδή πρόκειται για ένα ασθενώς ορισµένο, µη-γραµµικό, πρόβληµα 
αντιστροφής είναι απαραίτητες τεχνικές κανονικοποίησης (regularization techniques) 
για µία ικανοποιητική αντιστροφή. Η βιβλιογραφία είναι πλούσια µε µεθόδους 

επίλυσης τέτοιων προβληµάτων, όπως είναι αναλυτικές µέθοδοι, µέθοδοι οπίσθιας 
προβολής (back-projection methods), γραµµικές και µη-γραµµικές µέθοδοι[11-13]. Σε 
κάθε περίπτωση, η καλύτερη γνώση τόσο του µοντέλου όσο και της αναµενόµενης 
λύσης οδηγεί και σε ακριβέστερη επίλυση του αντιστρόφου προβλήµατος. Από τις πιο 
δηµοφιλείς µεθόδους αντιστροφής είναι οι µέθοδοι ανάλυσης ιδιαζουσών τιµών 

(singular-value decomposition methods), υπό τη µορφή τεχνικών αλγεβρικής 
αντιστροφής, µεθόδων  που χρησιµοποιούν τα υποσύνολα Krylov[12], Newton-based 
µεθόδων[6,11-13,85], υβριδικών µεθόδων[86] και γενικότερα µεθόδων ικανοποιητικής 
ελαχιστοποίησης που µπορούν να εφαρµοστούν σε µεγάλα, ασθενώς ορισµένα, 
προβλήµατα αντιστροφής πινάκων.

Οι περισσότεροι αλγόριθµοι ανακατασκευής προσπαθούν να ελαχιστοποιήσουν 
µία αντικειµενική (objective) συνάρτηση, που εξαρτάται από τη διαφορά µεταξύ των 

µετρούµενων δεδοµένων, Φm, και των υπολογιζόµενων από την επίλυση του 

εµπρόσθιου προβλήµατος, δεδοµένων, Φc. Και οι δύο τύποι δεδοµένων  εξαρτώνται 
άµεσα από την θέση της πηγής διέγερσης και του ανιχνευτή, τη συχνότητα της 
ακτινοβολίας διέγερσης και της χωρικής κατανοµής των οπτικών ιδιοτήτων της 
περιοχής ενδιαφέροντος. Σε γενικές γραµµές, η υπό ελαχιστοποίηση αντικειµενική 

συνάρτηση είναι της ακόλουθης µορφής:

 
 
Ψ x( ) = 1

2
⋅ Φm − Φc x( )

S

2
 

 
3.1( )

Σύµφωνα µε την  εξίσωση (3.1), η L2 νόρµα της διαφοράς µεταξύ των θεωρητικά 

υπολογιζόµενων δεδοµένων και των µετρήσεων από µία περιοχή S της επιφάνειας 
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του υπό µελέτη ιστού, τίθεται προς ελαχιστοποίηση για τον  προσδιορισµό των 

βέλτιστων τιµών των παραµέτρων x, που αποτελούν τις ζητούµενες οπτικές ιδιότητες.

Μία από τις πιο συχνά χρησιµοποιούµενες µεθόδους για την ελαχιστοποίηση της 
παραπάνω συνάρτησης είναι η επαναληπτική µέθοδος Levenberg-Marquardt[12,87]. 
Αυτή η µέθοδος είναι της µορφής:

 
   
xi+1 = xi − H +  ⋅diag H( )⎡⎣ ⎤⎦

−1
⋅JT ⋅ Φm − Φc xi( )( )  

 
3.2( )

όπου i είναι ο αριθµός της επανάληψης, H είναι ο Εσσιανός πίνακας (Hessian matrix) 
για τις παραµέτρους xi, J είναι ο Ιακωβιανός πίνακας (Jacobian matrix), που συνήθως 

υπολογίζεται µε εφαρµογή της συζυγούς µεθόδου (adjoint method), και ℓ είναι ένας 
ακέραιος που εισάγεται για να σταθεροποιήσει την αντιστροφή των πινάκων.

Από την εξίσωση (3.2) προκύπτει ότι όσον πιο ακριβή αποτελέσµατα 
υπολογιστούν  κατά την επίλυση του εµπρόσθιου προβλήµατος, τόσο λιγότερες 

επαναλήψεις θα απαιτηθούν για τη σύγκλιση της µεθόδου βελτιστοποίησης και η 
ακρίβεια της ανακατασκευής θα είναι αυξηµένη.

3.3. Συστήµατα Μοριακής Απεικόνισης Φθορισµού

Το µεγάλο ερευνητικό ενδιαφέρον που έχει κερδίσει τα τελευταία χρόνια η FMI 
οφείλεται έµµεσα στη συνδυασµένη ανάπτυξη της τεχνολογίας των ιχνηθετών και 

των συστηµάτων απεικόνισης η οποία παρατηρείται έντονα τα τελευταία χρόνια. 
Στην παράγραφο αυτή θα αναφερθούν οι κυριότερες κατευθύνσεις έρευνας και 
ανάπτυξης τέτοιων συστηµάτων.

3.3.1. Τεχνολογία Ιχνηθετών

Όπως συµβαίνει και σε άλλα µοριακά απεικονιστικά συστήµατα, η FMI 

προϋποθέτει την  εφαρµογή τεχνολογιών σήµανσης, δηλαδή µεθόδων που 
προσδιορίζουν τις υπό µελέτη µοριακές λειτουργίες in vivo και ποσοτικοποιούν την 
παρουσία τους µέσω του φθορισµού. Οι δύο σηµαντικότερες στρατηγικές στην 
ανάπτυξη και τη χρήση αυτών των ουσιών διακρίνονται στις άµεσες και τις έµµεσες.

3.3.1.1. Άµεση Μοριακή Απεικόνιση Φθορισµού

Η άµεση FMI σχετίζεται µε την  εφαρµογή µίας τεχνικά κατασκευασµένης 
φωτοευαίσθητης ουσίας, η οποία στοχοποιεί µία συγκεκριµένη κατευθυντήρια οµάδα 
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(targeting moiety), όπως είναι για παράδειγµα ένας υποδοχέας ή κάποιο ένζυµο. Οι 

ιχνηθέτες φθορισµού για την άµεση απεικόνιση κατηγοριοποιούνται ως ενεργοί 
(active) και ενεργοποιούµενοι (activatable)[88].

Εικόνα 3.1: Απεικόνιση διαίρεσης καρκινικών κυττάρων µε χρήση συνεστιακής 
µικροσκοπίας. Με φθορισµό µπλε χρώµατος έχει επισηµανθεί ο πυρήνας των κυττάρων, 
ενώ µε κόκκινο χρώµα έχει επισηµανθεί το µονοκλωνικό αντίσωµα που εµφανίζει 
επιλεκτικότητα ως προς το N-acetyl/de-N-acetyl PSA.

Οι ενεργοί ιχνηθέτες είναι βασικά φθορίζουσες χρωστικές οι οποίες συνδέονται σε 
ένα βιοσυγγενή συνδέτη (affinity ligand) που παρουσιάζει επιλεκτικότητα προς 
κάποιο βιολογικό στόχο, Εικόνα 3.1. Αυτή η διαδικασία είναι παρόµοια µε την 
πρακτική σχεδιασµού ιχνηθετών  που εφαρµόζεται στην πυρηνική απεικόνιση, µόνο 
που το ισότοπο αντικαθίσταται µε κάποιο χρωµοφόρο φθορισµού. Παραδείγµατα 

βιοσυγγενών  συνδετών  περιλαµβάνουν τα µονοκλωνικά αντισώµατα (monoclonal 
antibodies), τµήµατα αντισωµάτων (antibody fragments), µετασχηµατισµένα ή 
συνθετικά πεπτίδια και µικρά επισηµασµένα µόρια. Ένα βασικό χαρακτηριστικό 
αυτής της κατηγορίας ιχνηθετών είναι ότι επάγουν φθορισµό ακόµη και αν δεν έχουν 
επικολληθεί στο στόχο τους, γεγονός που οδηγεί στην ύπαρξη έντονου σήµατος 

φθορισµού προερχόµενου από την περιοχή του υποβάθρου, κατά τη λήψη των 
εικόνων. Κάτι τέτοιο µπορεί να περιοριστεί µε την  πάροδο του χρόνου, αφού οι µη 
συνδεδεµένοι, µε κάποιον στόχο, ιχνηθέτες αποβάλλονται από το κυκλοφορικό.

Από την άλλη, οι ενεργοποιούµενοι ιχνηθέτες φθορισµού είναι µόρια τα οποία 
φέρουν χρωµοφόρα φθορισµού σε κατάσταση εκτόνωσης. Τα χρωµοφόρα αυτά 

συνήθως τοποθετούνται σε µικρές αποστάσεις το ένα από το άλλο ούτως ώστε να 
αυτο-αποσβένουν (self-quench) το φθορισµό, ή τοποθετούνται δίπλα σε κάποιο 
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στοιχείο απόσβεσης (quencher) χρησιµοποιώντας ειδικές ενζυµικές (enzyme-specific) 

αλληλουχίες πεπτιδίων. Αυτές οι αλληλουχίες δύνανται να διασπαστούν υπό την 
παρουσία ενζύµων, απελευθερώνοντας τις χρωστικές. Οι χρωστικές µπορούν τότε να 
επάγουν  φθορισµό µε την προϋπόθεση κατάλληλης ακτινοβολίας διέγερσης, Εικόνα 
3.2. Τέτοιοι ιχνηθέτες είναι επίσης γνωστοί και µε τις ονοµασίες µοριακοί 
σηµατοδότες (molecular beacons), οπτικοί διακόπτες (optical switches) ή έξυπνοι 

ιχνηθέτες (smart probes)[8,89]. Σε αντίθεση µε τους ενεργούς ιχνηθέτες, οι 
ενεργοποιούµενοι ελαχιστοποιούν τα σήµατα υποβάθρου, καθώς παραµένουν 
ανενεργοί υπό την απουσία του στόχου κι έτσι µπορούν να βελτιώσουν σηµαντικά 
την αντίθεση των λαµβανόµενων εικόνων και την ευαισθησία της ανίχνευσης.

Εικόνα 3.2: Αναπαράσταση της λειτουργίας των ενεργοποιούµενων  ιχνηθετών. Ο κάτω 
ιχνηθέτης δεν φθορίζει, ενώ ο επάνω έχει αλληλεπιδράσει µε τον στόχο του,  η 
αλληλουχία απόσβεσης έχει σπάσει και το χρωµοφόρο φθορίζει.

Οι ιχνηθέτες φθορισµού στοχεύουν σε εξειδικευµένα κυτταρικά και ενδοκυτταρικά 
γεγονότα, και αυτή τους η ιδιότητα τους διαφοροποιεί από τις µη-εξειδικευµένες 
χρωστικές ουσίες, όπως είναι η Indocyanine Green (ICG) η οποία επισηµαίνει γενικά 

χαρακτηριστικά, µε κυριότερα τον αγγειακό όγκο (vascular volume) και την 
περατότητα (permeability).

Οι ιχνηθέτες που χρησιµοποιούνται στην  άµεση FMI τυπικά αποτελούνται από το 
ενεργό συστατικό, το οποίο αλληλεπιδρά µε το στόχο, όπως για παράδειγµα ο 
βιοσυγγενής συνδέτης ή το ενζυµικό υπόστρωµα, το φθορίζον συστατικό, όπως είναι 

η χρωστική ουσία φθορισµού ή κάποια κβαντική κουκκίδα (quantum dot), και 
πιθανόν ένα µέσο µεταφοράς, όπως για παράδειγµα κάποιο βιοσυµβατό πολυµερές, 
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το οποίο κι εξασφαλίζει βέλτιστη βιοδιασπορά. Ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό κατά 

το σχεδιασµό των ενεργών κι ενεργοποιούµενων ιχνηθετών για in vivo εφαρµογές, 
είναι η χρήση φωτοευαίσθητων ουσιών οι οποίες να διεγείρονται στην εγγύς 
υπέρυθρη περιοχή του οπτικού φάσµατος. Και αυτό λόγω της σχετικά χαµηλής 
απορρόφησης του φωτός από τους ιστούς σε αυτό το φασµατικό “παράθυρο”, κάτι το 
οποίο επιτρέπει τη διείσδυση του φωτός στους ιστούς σε βάθος µέχρι και µερικά 

εκατοστά.

3.3.1.2. Έµµεση Μοριακή Απεικόνιση Φθορισµού

Η έµµεση απεικόνιση είναι µία στρατηγική που εξελίχθηκε από αντίστοιχες in 
vitro πειραµατικές αναφορές και είναι ιδανική για την µελέτη γονιδιακών εκφράσεων 
(gene expressions) και ρυθµίσεων (gene regulations). Η πιο κοινή τακτική είναι η 

εισαγωγή ενός δια-γονιδίου (transgene), το οποίο καλείται γονίδιο αναφοράς, στο 
κύτταρο. Το δια-γονίδιο κωδικοποιείται σε µία φθορίζουσα πρωτεΐνη, η οποία 
συµπεριφέρεται σαν ένας εγγενώς παραγόµενος ιχνηθέτης. Μεταγραφή του γονιδίου 
οδηγεί στην  παραγωγή της πρωτεΐνης φθορισµού, η οποία µπορεί στη συνέχεια να 
ανιχνευτεί µε µεθόδους οπτικής απεικόνισης[90]. Με αυτόν τον τρόπο οι γονιδιακές 

εκφράσεις και ρυθµίσεις απεικονίζονται έµµεσα µε την ποσοτικοποίηση της 
παρουσίας της πρωτεΐνης φθορισµού στους ιστούς[91].

Εικόνα 3.3: Δια-γονιδιακό µοντέλο ποντικού, στο δέρµα του οποίου έχει εισαχθεί 
πράσινη φθορίζουσα πρωτεΐνη (Green Fluorescence Protein,  GFP) (a). Δύο κλώνοι 
µοντέλου γάτας (Turkish Angola cat), όπου ο ένας φθορίζει φυσιολογικά στο πράσινο, 
υπό την  διέγερση µε υπεριώδη ακτινοβολία, ενώ ο άλλος φθορίζει στο κόκκινο, µε την 
ίδια διέγερση, αφού εκτός από κλωνοποίηση έχει υποστεί και γονιδιακή µετάλλαξη στο 
δέρµα του µε εισαγωγή φθορίζουσας πρωτεΐνης (b).

Μέχρι σήµερα έχουν αναπτυχθεί αρκετές διαφορετικές προσεγγίσεις για την 
παραγωγή των πρωτεϊνών φθορισµού, ούτως ώστε να είναι εφικτή η µελέτη των 
αλληλεπιδράσεων  µεταξύ των πρωτεϊνών µέσω της εφαρµογής τεχνικών µεταφοράς 

της ενέργειας φθορισµού (fluorescence energy transfer, FRET), ή µέσω των ίδιων  των 
λειτουργιών των πρωτεϊνών. Όλες αυτές οι τεχνικές γενικά έχουν συνδεθεί µε τη 
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µικροσκοπία και όχι µε τη µακροσκοπική απεικόνιση. Παρόµοιες γονιδιακές 

στρατηγικές έχουν  αναφερθεί και για άλλα απεικονιστικά συστήµατα, όπως είναι η 
Τοµογραφία Εκποµπής Ποζιτρονίων  (Positron Emission Tomography, PET), και η 
MRI, όπου η µεταγραφή του γονιδίου αναφοράς οδηγεί στην αύξηση της έκφρασης 
(upregulation) ενός υποδοχέα ή ενός ενζύµου, το οποίο µε την σειρά του προκαλεί 
παγίδευση ή αυξηµένη συσσώρευση ενός εξωγενώς χορηγουµένου ιχνηθέτη. Τέτοιες 

τεχνικές, όµως, δεν είναι συνήθεις στην  in vivo απεικόνιση φθορισµού, αν  κι έχουν 
αναφερθεί κάποιες εφαρµογές τους, πολλές από τις οποίες εγείρουν αρκετά ηθικά 
ερωτήµατα, Εικόνα 3.3.

Γενικά πάντως, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση των εφαρµογών που 
χρησιµοποιούν φθορίζουσες πρωτεΐνες, όπως είναι για παράδειγµα η Εξελικτική 

Βιολογία (Developmental Biology), η έρευνα σχετικά µε τον καρκίνο και τα 
βλαστοκύτταρα, η ανοσολογία και η έρευνα για την παραγωγή νέων φαρµακευτικών 
σκευασµάτων. Η απεικόνιση γονιδίου αναφοράς είναι µία γενικευµένη πλατφόρµα 
όπου, σε αντίθεση µε τις τεχνικές άµεσης απεικόνισης φθορισµού, µόνο ένα ή µερικά 
πιστοποιηµένα ζεύγη γονιδίων-ιχνηθετών  αναφοράς µπορούν να χρησιµοποιηθούν 

για την απεικόνιση µίας πληθώρας µοριακών και γονιδιακών λειτουργιών. Ένα από 
τα κυριότερα αρνητικά χαρακτηριστικά της µεθόδου είναι η χρησιµοποίηση 
εξωγενών πρωτεϊνών και γονιδίων, κάτι που περιορίζει σηµαντικά την  εφαρµογή των 
τεχνικών έµµεσης απεικόνισης φθορισµού σε µοντέλα ζώων και σε πρωτόκολλα 
γονιδιακής θεραπείας.

3.3.2. Τεχνολογία Συστηµάτων Απεικόνισης

Η ανάπτυξη ευαίσθητων συστηµάτων για την  καταγραφή των σηµάτων φθορισµού 
είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την  πλήρη αξιοποίηση µίας πληθώρας αποδοτικών 
ιχνηθετών φθορισµού που υπάρχουν  σήµερα. Τέτοια συστήµατα περιλαµβάνουν την 
in vivo µικροσκοπία φθορισµού και την επίπεδη απεικόνιση. 

3.3.2.1. In Vivo Μικροσκοπία Φθορισµού

Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί ένας σηµαντικός αριθµός από συστήµατα για 
την απεικόνιση του φθορισµού προερχόµενου από in vivo µετρήσεις. Παρόλο που τα 
περισσότερα από αυτά τα συστήµατα εστιάζουν στην  µακροσκοπική απεικόνιση, έχει 
σηµειωθεί µεγάλη πρόοδος και στις µεθοδολογίες µικροσκοπίας για in vivo 

απεικόνιση. Συγκεκριµένα, τεχνικές όπως είναι η συνεστιακή µικροσκοπία ζωντανού 
ιστού (intravital confocal microscopy), η διφωτονική και η πολυφωτονική 
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µικροσκοπία[92-94] έχουν προσφέρει σηµαντικές πληροφορίες στο πεδίο της βιολογίας, 

απεικονίζοντας ιχνηθέτες φθορισµού µε εξαιρετικά µεγάλη ανάλυση (0.5-3 µm) και 
σε βάθη µέχρι και αρκετές εκατοντάδες µικρο-µέτρων από την επιφάνεια του ιστού. 
Η µικροσκοπία ζωντανού ιστού µπορεί επιπλέον να χαρακτηρίσει την αποδοτικότητα 
του φθορισµού ή την πολυτροπικότητα των ιχνηθετών που έχουν αναπτυχθεί για 
µακροσκοπική µοριακή απεικόνιση και να ποσοτικοποιήσει την επιλεκτικότητα. 

Πρόσφατα αυτές οι τεχνολογίες έχουν συνδυαστεί µε την  χρήση οπτικών ινών[3] και, 
εφαρµόζοντας ενδοσκοπικές τεχνικές, µπορούν να λάβουν εικόνες από περιοχές που η 
µακροσκοπική απεικόνιση δεν  δύναται να εντοπίσει. Στην Εικόνα 3.4a παρουσιάζεται 
η βασική αρχή της λειτουργίας ενός τέτοιου συνεστιακού συστήµατος. Με τη χρήση 
αντικειµενικών φακών  µε χαµηλό αριθµητικό άνοιγµα (numerical aperture) κι 

εστιάζοντας και τους δύο στην ίδια περιοχή του ιστού επιτυγχάνεται σηµαντική 
βελτίωση της ανάλυσης των καταγραφόµενων δεδοµένων και απόρριψη της από τον 
ιστό σκεδαζόµενης ακτινοβολίας που δε βρίσκεται εντός της δέσµης συλλογής.

Εικόνα 3.4: Συνεστιακό µικροσκόπιο αποτελούµενο από οπτικές ίνες (a) και σχηµατικό 
διάγραµµα in vivo συνεστιακού µικροσκοπίου (b) που συµπεριλαµβάνει και σύστηµα 
µακροσκοπικής απεικόνισης.

Από την άλλη, στην Εικόνα 3.4b εµφανίζεται το σχηµατικό διάγραµµα ενός 

συνεστιακού µικροσκοπίου για in vivo εφαρµογές, που περιλαµβάνει και σύστηµα 
µακροσκοπικής απεικόνισης[95]. Τέτοια συστήµατα είναι εφαρµόσιµα µόνο σε 
απεικόνιση µοντέλων µικρών  ζώων  και για πολύ µικρά βάθη ανίχνευσης. Η 
λειτουργία ενός τέτοιου συστήµατος είναι ακριβώς ίδια µε την αρχή λειτουργίας ενός 
συνεστιακού µικροσκοπίου.

3.3.2.2. Επίπεδη Απεικόνιση

Η πιο κοινή τακτική για την  καταγραφή σηµάτων φθορισµού, ο οποίος προέρχεται 
από περιοχές που βρίσκονται βαθύτερα από µερικές εκατοντάδες µικρά, από την 
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επιφάνεια των ιστών σχετίζεται µε την ακτινοβόληση του ιστού µε κάποιο επίπεδο 

κύµα και την  συλλογή των  εκπεµπόµενων κυµάτων φθορισµού. Αυτή η µεθοδολογία 
είναι γενικά γνωστή ως επίπεδη απεικόνιση (planar imaging)[68] και µπορεί να 
εφαρµοστεί υπό τη µορφή απεικόνισης επι-φωτισµού (epi-illumination imaging)[68] ή 
απεικόνισης δια-φωτισµού (transillumination imaging)[11,68].

3.3.2.2.1. Απεικόνιση Επι-φωτισµού

Η µη επεµβατική ανίχνευση σηµάτων φθορισµού από την επιφάνεια, αλλά και από 
εσωτερικές περιοχές των ιστών, είναι εφικτή µε την εφαρµογή φωτογραφικών 
τεχνικών. Σύµφωνα µε τις τεχνικές αυτές, η διεγείρουσα ακτινοβολία προσπίπτει στην 
επιφάνεια του ιστού και ο εκπεµπόµενος φθορισµός συλλέγεται από την ίδια πλευρά 
του ιστού.

Εικόνα 3.5: Απεικονιστικό σύστηµα επι-φωτισµού (a) και σχηµατικό διάγραµµα ενός 
τέτοιου συστήµατος (b).

Στην Εικόνα 3.5a παρουσιάζεται ο τρόπος λειτουργίας ενός απεικονιστικού 
συστήµατος επι-φωτισµού. Σε αντίθεση µε το σύστηµα της Εικόνας 3.4a, η πηγή της 
διεγείρουσας ακτινοβολίας και ο φακός της κάµερας ανίχνευσης εστιάζουν  στην 
επιφάνεια του ιστού. Η καταγραφή του εκπεµπόµενου φθορισµού επιτυγχάνεται µε τη 
χρήση ζωνοπερατών φίλτρων φθορισµού, µε κεντρικό µήκος κύµατος εκείνο του 

φθορισµού. Έτσι αποκόπτεται η διεγείρουσα ακτινοβολία από το µετρούµενο σήµα. 
Το σχηµατικό διάγραµµα ενός απεικονιστικού συστήµατος επι-φωτισµού φαίνεται 
στην  Εικόνα 3.5b[2]. Με τη χρήση της τράπεζας περιστροφής επιτυγχάνεται σάρωση 
της διεγείρουσας ακτινοβολίας σε όλη την περιοχή ενδιαφέροντος.

Η µέθοδος απεικόνισης επι-φωτισµού είναι επίσης γνωστή και ως απεικόνιση 

ανάκλασης φθορισµού (Fluorescence Reflectance Imaging, FRI)[68]. Λόγω της 
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διάχυτης συµπεριφοράς των φωτονίων στους ιστούς, η ακτινοβολία που προσπίπτει 

στην  επιφάνεια του ιστού θα διεισδύσει µερικά χιλιοστά µέσα στον  ιστό και υπό την 
προϋπόθεση κατάλληλου µήκους κύµατος, θα διεγείρει όχι µόνο τα επιφανειακά, 
αλλά και τα εσωτερικά χρωµοφόρα φθορισµού. Ο εκπεµπόµενος φθορισµός δύναται 
τότε να ανιχνευτεί µε τη χρήση πολύ ευαίσθητων  καµερών, σε συνδυασµό µε 
κατάλληλα φίλτρα για την αποκοπή της διεγείρουσας ακτινοβολίας.

Όπως φαίνεται και από το σχηµατικό διάγραµµα της Εικόνας 3.5b, η απεικόνιση 
επι-φωτισµού συνδυάζει σχετικά µικρή πολυπλοκότητα στην κατασκευή και τη 
χρήση, µε υψηλή ευαισθησία στη λήψη των  δεδοµένων. Αυτός είναι και ο βασικός 
λόγος που αποτελεί µία από τις συνηθέστερες µεθόδους σήµερα, µε εξαιρετική 
συνεισφορά στην ανάπτυξη του πεδίου της FMI[2,6,16,96]. Όµως, οι τεχνικές αυτές δεν 

µπορούν να προσφέρουν  πληροφορία σχετικά µε το βάθος και ούτε µπορούν να 
συνυπολογίσουν  τη µη-γραµµική εξάρτηση του καταγραφόµενου σήµατος από τον 
περιβάλλοντα ιστό. 

Έτσι, παρόλο που η ένταση του φθορισµού εξαρτάται γραµµικά από τη 
συγκέντρωση του χρωµοφόρου, παρουσιάζει µία µη-γραµµική εξάρτηση από το 

βάθος και τις οπτικές ιδιότητες του περιβάλλοντος ιστού. Επί παραδείγµατι, δύο 
καρκινικοί όγκοι που έχουν ακριβώς την ίδια συγκέντρωση χρωµοφόρου αλλά 
διαφορετική αγγείωση (vasculature), θα επάγουν διαφορετικής έντασης φθορισµό, µε 
τον όγκο που αιµατώνεται περισσότερο να εµφανίζει τη µικρότερη ένταση λόγω της 
αυξηµένης απορρόφησης που χαρακτηρίζει τη µεγαλύτερη συγκέντρωση 

αιµοσφαιρίνης (hemoglobin). Επίσης, δύο ιδανικά όµοιοι καρκινικοί όγκοι οι οποίοι, 
όµως, βρίσκονται σε διαφορετικό βάθος θα αποδώσουν διαφορετικές εντάσεις 
φθορισµού λόγω της υψηλότερης εξασθένησης του σήµατος που ανιχνεύεται από τον 
όγκο µε το µεγαλύτερο βάθος, αφού η ακτινοβολία διανύει µεγαλύτερη διαδροµή 
τόσο κατά την διέγερση για να φτάσει τα χρωµοφόρα, όσον και κατά την εκποµπή για 

να φτάσει στην επιφάνεια του ιστού.

Ένας επιπρόσθετος περιορισµός της απεικόνισης επι-φωτισµού είναι ότι ο 
επιφανειακά εκπεµπόµενος φθορισµός µπορεί να προκαλέσει µείωση στην αντίθεση 
της λαµβανόµενης εικόνας ή και να υπερκαλύψει το σήµα φθορισµού από βαθύτερες 
περιοχές του ιστού. Οι περιορισµοί αυτοί µπορούν  να αντιµετωπιστούν µε τη χρήση 

µαθηµατικών µοντέλων που θα περιγράφουν µε ακρίβεια την αλληλεπίδραση τόσον 
της διεγείρουσας ακτινοβολίας, όσον και του εκπεµπόµενου φθορισµού, µε τον 
περιβάλλοντα ιστό.
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3.3.2.2.2. Απεικόνιση Δια-φωτισµού

Μία εναλλακτική της µεθόδου επι-φωτισµού για την επίπεδη απεικόνιση είναι η 
µέθοδος δια-φωτισµού. Κατά την  τεχνική αυτή, η ακτινοβολία “διαπερνά” τον ιστό, 
δηλαδή η πηγή διέγερσης και ο ανιχνευτής τοποθετούνται σε αντιδιαµετρικές 
επιφάνειες του ιστού, και καταγράφονται η σχετική εξασθένηση της ακτινοβολίας 
(shadowgram) ή ο εκπεµπόµενος φθορισµός[68]. Αυτή η προσέγγιση, για την 

περίπτωση της απεικόνισης φθορισµού, παρουσιάζεται στην Εικόνα 3.6a, ενώ στην 
Εικόνα 3.6b παρουσιάζεται το σχηµατικό διάγραµµα ενός τέτοιου συστήµατος που η 
σάρωση της περιοχής ενδιαφέροντος επιτυγχάνεται µε την  σειριακή ενεργοποίηση 
διαδοχικών οπτικών ινών, µε τη χρήση ενός οπτικού διακόπτη[1].

Εικόνα 3.6: Απεικονιστικό σύστηµα δια-φωτισµού (a) και σχηµατικό διάγραµµα ενός 
τέτοιου συστήµατος (b).

Η τεχνική αυτή παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1929 για την απεικόνιση µέσω 

του ανθρώπινου στήθους (µία εφαρµογή γνωστή ως diaphanography) κι έχει εξελιχθεί 
από τότε µε χρήση προηγµένων τεχνικών διέγερσης, ανίχνευσης και σάρωσης. Όπως 
ακριβώς και οι τεχνικές επι-φωτισµού, έτσι και η απεικόνιση δια-φωτισµού εµφανίζει 
τις ίδιες µη-γραµµικές εξαρτήσεις. Μία σηµαντική διαφορά είναι ότι κατά την 
απεικόνιση δια-φωτισµού πραγµατοποιείται δειγµατοληψία ολόκληρης της περιοχής 

ενδιαφέροντος, αφού η ακτινοβολία διέρχεται µέσα από αυτήν. Από την άλλη, η µη-
επεµβατική εφαρµογή της τεχνικής αυτής προϋποθέτει ιστούς µικρού σχετικά πάχους, 
όπως είναι η απεικόνιση πολύ µικρών  ζώων, ή µαλακούς ιστούς, όπως είναι η 
απεικόνιση φθορισµού στο ανθρώπινο στήθος[1,4,10,20-22].
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3.3.3. Τεχνικές Ανίχνευσης

Οι τεχνικές ανίχνευσης που χρησιµοποιούνται σήµερα στην FMI µπορούν να 
διακριθούν σε τρεις γενικές κατηγορίες, στις τεχνικές συνεχούς κύµατος, στις 
τεχνικές οι οποίες λειτουργούν στο πεδίο των συχνοτήτων  και σε εκείνες που 
λειτουργούν στο πεδίο του χρόνου[11,26,28]. Η σύγκριση των τεχνικών αυτών δεν 
οδηγεί σε κάποιο ασφαλές συµπέρασµα, καθώς κάθε µία από τις τεχνικές αυτές 

χαρακτηρίζεται από ξεχωριστές ιδιαιτερότητες ως προς την υπολογιστική υλοποίηση, 
την επεξεργασία των δεδοµένων και την κατασκευή του αντίστοιχου συστήµατος. 
Ένας γενικός κανόνας, που θα µπορούσε κανείς να υιοθετήσει, είναι ότι οι δύο 
τελευταίες τεχνικές, οι οποίες λειτουργούν στο πεδίο των συχνοτήτων και το πεδίο 
του χρόνου, προσφέρουν καλύτερη ακρίβεια στη διαφοροποίηση της απορρόφησης 

από τη σκέδαση και µπορούν ανεξάρτητα να επιλύσουν ως προς την ένταση και τη 
διάρκεια ζωής του φθορισµού. Από την άλλη, για µελέτες κατανοµής του φθορισµού 
σε βιοδοµές, η τεχνολογία συνεχούς κύµατος βρίσκεται σε πιο πλεονεκτική θέση 
καθώς χαρακτηρίζεται από υψηλές τιµές του λόγου σήµατος προς θόρυβο και από 
αυξηµένη χωρική ανάλυση του λαµβανόµενου σήµατος. Επιπροσθέτως, η 

πολυπλοκότητα των συστηµάτων  συνεχούς κύµατος είναι µικρότερη από ότι για τις 
άλλες δύο τεχνικές.

Και οι τρεις αυτές κατηγορίες τεχνικών ανίχνευσης είναι εφαρµόσιµες σε 
οποιοδήποτε από τα συστήµατα απεικόνισης που περιγράφηκαν  στην προηγούµενη 
παράγραφο.

3.3.3.1. Τεχνικές Συνεχούς Κύµατος

Οι τεχνικές συνεχούς κύµατος χρησιµοποιούν πηγές διέγερσης σταθερής έντασης 
και µετρούν την ένταση του εκπεµπόµενου φωτός στην  επιφάνεια της εποπτευόµενης 
περιοχής. Μέχρι σήµερα έχουν αναπτυχθεί αρκετές εφαρµογές απεικόνισης 
φθορισµού µε χρήση αυτών  των τεχνικών, κυρίως όµως έχουν αναπτυχθεί εφαρµογές 

Οπτική Τοµογραφία Διάχυσης (Diffuse Optical Tomography, DOT)[20,97,98]. Ο 
βασικότερος λόγος για τον σχετικά µικρότερο αριθµό εφαρµογών στην απεικόνιση 
φθορισµού έγκειται στην ύπαρξη ενός περιορισµένου αριθµού βιοσυµβατών 
ιχνηθετών που να διεγείρονται σε µεγαλύτερα των  600 nm µήκη κύµατος. Η διάκριση 
µεταξύ του επαγόµενου από τον ιχνηθέτη φθορισµού και του αυτοφθορισµού των 

ιστών καθίσταται εξαιρετικά επίπονη διαδικασία, µε συνέπεια τον περιορισµό της 
χρήσης τέτοιων τεχνικών. Τα τελευταία, όµως, χρόνια έχουν αναπτυχθεί ιχνηθέτες 
που διεγείρονται σε µήκη κύµατος άνω των 600 nm, όπως είναι για παράδειγµα οι 
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ProSenseTM 680 (VisEn Medical) και MMPSenseTM 680 (VisEn Medical), που 

διεγείρονται στα 680 nm κι εκπέµπουν στα 700 nm και οι δύο. Η χρήση τέτοιων 
ουσιών  καθιστά τα συστήµατα συνεχούς κύµατος ιδιαίτερα αξιόπιστα, καθώς στα 
βασικότερα πλεονεκτήµατά τους συµπεριλαµβάνεται η ταχύτητα στην καταγραφή 

των δεδοµένων, κάτι που συνεπάγεται και ταχεία χρονική απόκριση για την 
απεικόνιση, καθώς και η αυξηµένη χωρική ανάλυση των λαµβανόµενων  εικόνων, 
αφού η λήψη τους δεν περιορίζεται χρονικά από την  παρουσία παλµικής πηγής 
διέγερσης.

Από την άλλη, το βασικότερο µειονέκτηµα των συστηµάτων συνεχούς κύµατος 

σχετίζεται περισσότερο µε την DOT, παρά µε την  FMI. Το µειονέκτηµα αυτό είναι ότι 
µόνο οι µετρήσεις της έντασης στην επιφάνεια του ιστού δεν επαρκούν  για να 
ανακατασκευαστούν οι οπτικές ιδιότητες του ιστού, δεν  µπορεί, δηλαδή να 
πραγµατοποιηθεί διάκριση µεταξύ απορρόφησης και σκέδασης. Στην  απεικόνιση 
φθορισµού, όπου το ζητούµενο είναι η ανακατασκευή της απορρόφησης σε µια 

υποπεριοχή του ιστού, που έχει κατάλληλα επισηµανθεί µε κάποιο χρωµοφόρο, το 
µειονέκτηµα αυτό δεν επηρεάζει την ακρίβεια της ανακατασκευής[7,21,68,83].

3.3.3.2. Τεχνικές στο Πεδίο των Συχνοτήτων

Στις τεχνικές που λειτουργούν στο πεδίο των συχνοτήτων, η πηγή διέγερσης 
διαµορφώνεται ως προς το µέτρο της έντασης σε υψηλές συχνότητες, µε τιµές που 

κυµαίνονται από 100 MHz έως και 1 GHz. Τα µετρούµενα µεγέθη σε αυτές τις 
τεχνικές αποτελούν η ένταση του εκπεµπόµενου φθορισµού και η διαφορά της φάσης 
σε διαφορετικές συχνότητες.

Τα συστήµατα που βασίζονται στις τεχνικές αυτές είναι σήµερα τα πλέον 
χρησιµοποιούµενα στην απεικόνιση φθορισµού, όπου έχει αναπτυχθεί µία πληθώρα 

εφαρµογών[2,3,16,19]. Το βασικότερο πλεονέκτηµα που παρουσιάζουν αυτές οι τεχνικές 
είναι η δυνατότητα απόρριψης του σήµατος αυτοφθορισµού από τις µετρήσεις µε 
κατάλληλο συγχρονισµό της διέγερσης µε την  ανίχνευση. Ωστόσο, ο µειωµένος λόγος 
σήµατος προς θόρυβο, που οφείλεται στην ανίχνευση σε τόσον υψηλές συχνότητες, 
τα καθιστά λιγότερο αξιόπιστα από τα συστήµατα συνεχούς κύµατος. Επιπροσθέτως 

τα συστήµατα αυτά εµφανίζουν αυξηµένη πολυπλοκότητα ως προς την κατασκευή 
τους, ενώ ο συνδυασµός της πολύ χαµηλής έντασης και των πολύ υψηλών 
συχνοτήτων περιορίζουν σηµαντικά την ανάλυση των εικόνων.
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3.3.3.3. Τεχνικές στο Πεδίο του Χρόνου

Κατά την εφαρµογή αυτών των τεχνικών, παλµική ακτινοβολία εξαιρετικά µικρής 
διάρκειας, προσπίπτει στον ιστό και η χρονική κατανοµή των διερχόµενων φωτονίων 
καταγράφεται, µε ανάλυση της τάξεων  µερικών δεκάδων τρισεκατοµµυριοστών του 
δευτερολέπτου (picoseconds). Αυτή η χρονική κατανοµή είναι γνωστή ως χρονική 
σηµειακή συνάρτηση διασποράς (temporal point spread function, TPSF). Το εύρος 

των παλµών διέγερσης κυµαίνεται µεταξύ των 100 fsec έως 100 psec.

Τα συστήµατα του πεδίου του χρόνου, αν και παρουσιάζουν  τα ίδια µειονεκτήµατα 
µε εκείνα που χαρακτηρίζουν τις τεχνικές του πεδίου των συχνοτήτων, εµφανίζουν 
υψηλότερο λόγο σήµατος προς θόρυβο καθώς απαιτούν µεγαλύτερους χρόνους για 
την καταγραφή των δεδοµένων. Ωστόσο, η πολυπλοκότητα κατασκευής αυτών των 

συστηµάτων, η µεγάλη χρονική διάρκεια που απαιτείται για την λήψη των δεδοµένων 
και η µη επίλυση του αντιστρόφου προβλήµατος µε άµεση χρήση µόνο της TPSF 
έχουν καταστήσει τα συστήµατα που λειτουργούν στο πεδίο το χρόνου τα λιγότερο 
χρησιµοποιούµενα συστήµατα στην FMI[15].

3.4. Σύνοψη

Ένα από τα πλέον σηµαντικά προβλήµατα στην  ιατρική απεικόνιση είναι η 
τρισδιάστατη ανακατασκευή βιοδοµών που βρίσκονται στους ιστούς, µε εφαρµογή 
ασφαλών για τον  ασθενή και µη επεµβατικών τεχνικών. Προς την επίλυση αυτού του 
προβλήµατος, η FMI έχει κερδίσει ένα µεγάλο µερίδιο του ερευνητικού 
ενδιαφέροντος[2,3,5,6,15,18,68,83]. Η πρόοδος που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια τόσο 

στην τεχνολογία των ιχνηθετών φθορισµού, όσο και στην τεχνολογία των 
απεικονιστικών διατάξεων, έχει αποδώσει στην FMI νέες προοπτικές για την 
εφαρµογή της ως ένα σηµαντικό τοµογραφικό εργαλείο. Σε αυτό συµβάλει 
καθοριστικά και το γεγονός ότι η απεικόνιση φθορισµού είναι µία µη επεµβατική 
µέθοδος που χρησιµοποιεί µη ιοντίζουσες ακτινοβολίες, κάτι που την  καθιστά 

απολύτως ασφαλή για τον ασθενή.

Παρόλο που η οπτική απεικόνιση είναι από τις παλαιότερες µεθόδους απεικόνισης, 
η FMI βρίσκεται ακόµη σε εµβρυϊκό επίπεδο, εµφανίζοντας πολύ σηµαντικές 
προοπτικές για µελλοντική κλινική εφαρµογή. Από την άλλη η µέθοδος αυτή 
εµφανίζει και πολύ σηµαντικές προκλήσεις. Τα ερωτήµατα που περιµένουν απάντηση 

είναι ακόµη πολλά και αυτός είναι ο κυριότερος λόγος που µέχρι σήµερα δεν υπάρχει 
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κάποια επίσηµη λύση του προβλήµατος τρισδιάστατης ανακατασκευής και δεν  έχει 

συνδεθεί η FMI µε κάποια κλινική εφαρµογή[26].

Εικόνα 3.7: Αριθµός αναφορών  που εµφανίζονται σε τέσσερις από τις σηµαντικότερες 
βιβλιογραφικές βάσεις µε δειγµατοληψία ανά έτος και ανά δεκαετία.

Στην βασική έρευνα που πραγµατοποιείται σήµερα, στο πεδίο αυτό, συµβάλουν 
καθοριστικά µεγάλα ερευνητικά κέντρα, όπως είναι το Center for Molecular Imaging 
Research (CMIR) στο Massachusetts General Hospital and Harvard Medical School 
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at Boston και το Baylor College of Medicine at Houston, επιδεικνύοντας σηµαντικό 

έργο τα τελευταία χρόνια[1-3]. Παράλληλα οι µελλοντικές προοπτικές της FMI 
επισηµαίνονται και από την σχεδόν εκθετική αύξηση των βιβλιογραφικών αναφορών, 
όπως φαίνεται και στην Εικόνα 3.7.

Τα δεδοµένα των δύο γραφηµάτων προέκυψαν µε σύνθετη αναζήτηση των 
φράσεων  “fluorescence molecular imaging” και “fluorescence tomography”, µε το 

λογικό OR σαν  παράµετρο. Η αναζήτηση πραγµατοποιήθηκε σε τέσσερις από τις 
πλέον αναγνωρισµένες βιβλιογραφικές βάσεις, αρχικά µε δειγµατοληψία ανά 
πενταετία µέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 2000 και κατόπιν ανά έτος, ενώ στην 
συνέχεια πραγµατοποιήθηκε έρευνα ανά δεκαετία. Τα αποτελέσµατα αυτής της 
έρευνας, όπως φαίνεται και από τα γραφήµατα, καταδεικνύουν  µε τον καλύτερο 

τρόπο το ενδιαφέρον που έχει προσελκύσει η FMI.

Προσπαθώντας κανείς να επισηµάνει τις σπουδαιότερες προκλήσεις που 
αντιµετωπίζει η FMI, τρία είναι τα συµπεράσµατα στα οποία καταλήγει. Καταρχήν 
ακόµη και σήµερα δεν  έχει αναπτυχθεί ένα µοντέλο επίλυσης του εµπρόσθιου 
προβλήµατος µε ταχύτητα και ακρίβεια[11-14]. Οι προσεγγιστικές τεχνικές που ως επί 

το πλείστον εφαρµόζονται παρουσιάζουν αρκετά µεγάλες αποκλίσεις από την 
πραγµατική κατανοµή της ακτινοβολίας στους ιστούς, µε αποτέλεσµα να αυξάνεται 
δραµατικά ο χρόνος που απαιτείται για την επίλυση του αντιστρόφου προβλήµατος.

Επιπροσθέτως, δεν έχει οριστεί κάποια µεθοδολογία για την ανάθεση των αρχικών 
τιµών που απαιτούνται για την αντιστροφή των  πινάκων κατά την διαδικασία της 

βελτιστοποίησης. Οι τεχνικές που χρησιµοποιούνται σήµερα είτε πολλαπλασιάζουν 
τον αριθµό των  επαναλήψεων, είτε προϋποθέτουν την ύπαρξη άλλων  απεικονιστικών 
µεθόδων, προσεγγίσεις που καθιστούν απαγορευτική την άµεση κλινική εφαρµογή 
της απεικόνισης φθορισµού[15-20].

Τέλος, δεν έχει µέχρι σήµερα αναπτυχθεί κάποια µέθοδος για τη σύνδεση της 

ανακατασκευασµένης εικόνας µε κάποιο σταθερό σύστηµα συντεταγµένων, µε 
αποτέλεσµα η τρισδιάστατη ανακατασκευή να συνδέεται µόνο µε την  γεωµετρία της 
επισηµασµένης περιοχής και όχι µε την θέση της στον ιστό[2,3,5,6,15,20,21]. Η έλλειψη 
της πληροφορίας αυτής δεν  επιτρέπει την σύνδεση της περιοχής ενδιαφέροντος µε 
συγκεκριµένες περιοχές του προς µελέτη ιστού και δυσχεραίνει τόσο την ακριβή 

διάγνωση, όσο και τον ορισµό της κατάλληλης θεραπευτικής αγωγής.

□
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΜΗΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ

[1-155]

4. ji

4.1. Εισαγωγή

πό τις πέντε αισθήσεις, η όραση αποτελεί αδιαµφισβήτητα εκείνη στην οποία ο 
άνθρωπος βασίζεται περισσότερο στην καθηµερινότητά του και µάλιστα είναι 

εκείνη η οποία παρέχει το µεγαλύτερο όγκο δεδοµένων που λαµβάνει ο ανθρώπινος 
εγκέφαλος. Η εξάρτηση αυτή έχει προκαλέσει, εδώ και αρκετούς αιώνες, το 

ενδιαφέρον  πολλών  επιστηµόνων τόσο για την  ερµηνεία του φαινοµένου της 
ανθρώπινης όρασης, όσον και για την µοντελοποίησή του. Οι προσπάθειες αυτές 
οδήγησαν στη δηµιουργία του πεδίου της υπολογιστικής όρασης, της προσοµοίωσης 
δηλαδή του συστήµατος ανθρώπινης όρασης και οπτικής αντίληψης µε τη χρήση 
υπολογιστικών µέσων[99].

Με την πάροδο του χρόνου έχει αποδειχθεί ότι για τις απλούστερες εφαρµογές δεν 
υφίσταται κάποια ιδιαίτερη δυσκολία στην  ανάπτυξη συστηµάτων και αλγορίθµων 
υπολογιστικής όρασης, ωστόσο για πιο περίπλοκες εφαρµογές απαιτείται η 
αλληλεπίδραση µε τον επιστήµονα. Προς την  ανεξαρτητοποίηση του πεδίου 
υπολογιστικής όρασης από την αλληλεπίδραση µε το χρήστη γίνονται προσπάθειες 

για πάνω από 30 χρόνια. Στην αρχή τέτοιες εφαρµογές φάνταζαν ασήµαντες και 
προορίζονταν κυρίως για ανάγνωση, υπολογιστική επεξεργασία και ανάλυση 
εικόνων. Αλλά όταν αυτές οι προσεγγίσεις δοκιµάζονταν σε σχολαστικές µετρήσεις 
ακριβείας, τα προβλήµατα συχνά αποδεικνύονταν να είναι κατά πολύ πιο δύσκολα 
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από το αναµενόµενο. Γενικά, οι ερευνητές αντιµετώπιζαν τα προφανή 

“µικροπροβλήµατα” των  εφαρµογών  τους, εντατικοποιώντας τις προσπάθειές τους κι 
εξαντλώντας όλες τις ικανότητές τους. Αυτό αποτέλεσε τη συνήθη πρακτική στις 
πρώιµες προσπάθειες σχεδιασµού και ανάπτυξης αλγορίθµων υπολογιστικής όρασης. 
Σχετικά σύντοµα κατέστη σαφές ότι το πεδίο αυτό είναι ιδιαίτερα σύνθετο και οι 
ερευνητές καλούνταν να αντιµετωπίσουν µία πληθώρα θεµελιωδών προβληµάτων, 

καταδεικνύοντας ότι η ευκολία µε την  οποία η ανθρώπινη όραση µεταφράζει τον 
περιβάλλοντα χώρο είναι µάλλον παραπλανητική.

Ένας από τους λόγους για τους οποίους το ανθρώπινο οπτικό σύστηµα ξεπερνά το 

µηχανικό είναι ότι ο εγκέφαλος περιέχει περίπου 1010 νευρώνες, κάποιοι από τους 

οποίους πραγµατοποιούν  πάνω από 10Κ συνάψεις µε άλλους νευρώνες. Εάν κάθε 
ένας από τους νευρώνες αυτούς λειτουργεί ως ένα είδος µικροεπεξεργαστή, τότε 
δηµιουργείται µία τεράστια υπολογιστική µονάδα, στην  οποία όλοι οι επεξεργαστές 
δύναται να λειτουργούν ταυτόχρονα. Από την άλλη, η ισχυρότερη υπολογιστική 

µονάδα που έχει κατασκευαστεί µέχρι σήµερα περιέχει περίπου 100G επεξεργαστικά 
στοιχεία, γεγονός που συνεπάγεται την πλήρη αδυναµία υλοποίησης των 
περισσότερων οπτικών-πνευµατικών  διαδικασιών  που ο συνδυασµός όραση-
εγκέφαλος πραγµατοποιεί στιγµιαία. Επιπροσθέτως, υφίσταται και το πρόβληµα της 
οργάνωσης τόσο µεγάλων υπολογιστικών µονάδων, αλλά και του προγραµµατισµού 

τους. Είναι προφανές ότι το σύστηµα όραση-εγκέφαλος είναι άρρηκτα συνδεδεµένο 
εξαιτίας της εξέλιξης. Παράλληλα, παρουσιάζει και µία πολύ ενδιαφέρουσα 
ικανότητα δυναµικού προγραµµατισµού του, µέσω της εκπαίδευσης του συστήµατος 
κατά τη χρήση[100,101]. Αυτή η προϋπόθεση για την ύπαρξη ενός µεγάλου παράλληλου 
επεξεργαστικού συστήµατος, µε τα συνακόλουθα σύνθετα προβλήµατα ελέγχου, 

απεικονίζει µε σαφή τρόπο την κατάταξη της υπολογιστικής όρασης ως ένα από τα 
πλέον δύσκολα, αλλά ταυτόχρονα κι ενδιαφέροντα, επιστηµονικά προβλήµατα.

Ωστόσο, παρά τις δυσκολίες που καλείται να αντιµετωπίσει η υπολογιστική 
όραση, η ανθρώπινη καθηµερινότητα εξαρτάται ολοένα και περισσότερο από το πεδίο 
αυτό. Στην πραγµατικότητα, κάθε επιστηµονικό πεδίο σήµερα έχει έναν  ή 

περισσότερους επιµέρους κλάδους που χρησιµοποιούν συσκευές καταγραφής ή 
ανιχνευτές για τη συλλογή απεικονιστικών δεδοµένων από το περιβάλλον, πολλές 
φορές ακόµη και από µη ορατές για το ανθρώπινο µάτι πηγές[99]. Ένα ελάχιστο δείγµα 
τέτοιων εφαρµογών, που σε µικρότερο ή µεγαλύτερο βαθµό, στηρίζονται στο πεδίο 
της υπολογιστικής όρασης παρουσιάζονται στην Εικόνα 4.1.
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Εικόνα 4.1: Ένα µικρό µέρος των εφαρµογών που στηρίζονται στο πεδίο της 
υπολογιστικής όρασης.

Προκειµένου να αποκτήσει το πεδίο της υπολογιστικής όρασης κάποια κοινά 
χαρακτηριστικά µεταξύ όλων  των εφαρµογών του, έχει διακριθεί σε τρία επίπεδα, 
στις διαδικασίες χαµηλού, µέσου και υψηλού επιπέδου[99,100,102,103].

Συγκεκριµένα, οι χαµηλού επιπέδου διαδικασίες περιλαµβάνουν σχετικά απλές 
λειτουργίες, όπως η προεπεξεργασία της εικόνας για τη µείωση του θορύβου, την 
ενίσχυση της αντίθεσης ή την όξυνση (sharpening) των ακµών µίας εικόνας. Μία 
τέτοια διαδικασία χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι τόσο η είσοδός της, όσο και η 
έξοδός της είναι εικόνες, και συνήθως η εφαρµογή της απαιτεί ελάχιστη ή και 

καθόλου γνώση του περιεχοµένου της εικόνας[99,103]. 

Από την άλλη, οι διαδικασίες µέσου επιπέδου περιλαµβάνουν επεξεργασίες όπως η 
κατάτµηση κι εξαγωγή αντικειµένων από τις εικόνες, κατάλληλης για υπολογιστική 
επεξεργασία, περιγραφή των αντικειµένων αυτών  και κατηγοριοποίηση 
συγκεκριµένων αντικειµένων ή περιοχών. Οι διαδικασίες αυτές χαρακτηρίζονται από 

το γεγονός ότι η είσοδός τους είναι κάποια εικόνα, όµως η έξοδός τους αποτελείται 
από διάφορα χαρακτηριστικά που έχουν  εξαχθεί από την εικόνα, όπως ακµές, 
περιγράµµατα ή ταυτοποιήσεις κάποιων αντικειµένων[99,103]. Σε αντίθεση µε τις 
χαµηλού επιπέδου, οι διαδικασίες µέσου επιπέδου στηρίζονται στη γνώση του 
περιεχοµένου της εικόνας, κυρίως για τον χαρακτηρισµό και την κατηγοριοποίηση 

διαφόρων αντικειµένων ή περιοχών και πολλές φορές χρησιµοποιούν για το σκοπό 
αυτό τεχνικές από την περιοχή της τεχνητής νοηµοσύνης.
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Τέλος, οι διαδικασίες υψηλού επιπέδου περιλαµβάνουν  τη σύνδεση των 

αντικειµένων της εικόνας τόσο µε τον φυσικό κόσµο, όπως είναι η τρισδιάστατη 
ανακατασκευή των  αντικειµένων, όσο και µε το επίπεδο αφηρηµένων εννοιών, όπως 
είναι ένα σύστηµα λήψης αποφάσεων. Οι διαδικασίες του τρίτου επιπέδου είναι 
εκείνες που διαδραµατίζουν  τις γνωστικές λειτουργίες που συνδέονται µε την  έννοια 
της όρασης και παρόλο που δεν απαιτούν γνώση του περιεχοµένου των  εικόνων, 

δεδοµένου ότι την είσοδό τους αποτελούν οι σαφώς ορισµένες περιοχές 
ενδιαφέροντος, απαιτούν έναν ακριβή ορισµό του προβλήµατος που καλούνται να 
επιλύσουν, προκειµένου η έξοδός τους να είναι µία ορθή απόφαση ή µία ρεαλιστική 
σύνδεση του εικονικού µε το πραγµατικό περιβάλλον[99,103].

Επειδή στα πλαίσια της ερευνητικής εργασίας αναπτύχθηκαν αλγοριθµικές 

διαδικασίες που εµπίπτουν και στα τρία επίπεδα, στο κεφάλαιο αυτό θα 
πραγµατοποιηθεί µία επισκόπηση των  βασικών διαδικασιών, υπό το πρίσµα των 
τεχνικών που έχουν επιλεγεί για την ολοκλήρωση της ερευνητικής εργασίας. 
Συγκεκριµένα, το περιεχόµενο του κεφαλαίου θα εστιαστεί στη χαµηλού επιπέδου 
διαδικασία της αποκατάστασης εικόνων  (image restoration) και στη µέσου επιπέδου 

διαδικασία της κατάτµησης (image segmentation). Από την άλλη, τα υψηλού 
επιπέδου προβλήµατα τρισδιάστατης ανακατασκευής της επιφάνειας αντικειµένων 
και βαθµονόµησης του απεικονιστικού συστήµατος αναπτύσσονται διεξοδικά στα 
επόµενα δύο κεφάλαια, ενώ το πρόβληµα της τρισδιάστατης ανακατασκευής 
επισηµασµένων µε κατάλληλους ιχνηθέτες φθορισµού περιοχών, εµβυθισµένων σε 

υψηλά σκεδαστικά µέσα, έχει ήδη αναπτυχθεί στα δύο προηγούµενα κεφάλαια.

4.2. Αποκατάσταση Εικόνας

Η επεξεργασία της εικόνας αποτελεί µία επιστήµη κατά την  οποία επιχειρείται η 
εξαγωγή πληροφορίας από τις διάφορες εικόνες. Ωστόσο, κατά τη µετατροπή µίας 
εικόνας από µία µορφή σε µία άλλη, όπως για παράδειγµα κατά τη λήψη, την 

αντιγραφή, τη σάρωση, την ψηφιοποίηση, τη µετάδοση, την  εκτύπωση ή τη 
συµπίεση, µπορεί να προστεθούν στην εικόνα πολλοί παράγοντες υποβάθµισης λόγω 
θορύβου[99,103,104]. Παράλληλα, κατά τη διαδικασία απόκτησης της εικόνας κι εξαιτίας 
πιθανών  ατελειών του απεικονιστικού συστήµατος, η τελική εικόνα ενδέχεται να είναι 
µία αλλοιωµένη έκδοση του πραγµατικού πεδίου. Η κυριότερη αιτία αλλοίωσης 

αυτής της µορφής είναι η θόλωση της εικόνας, που µπορεί να προέρχεται από τη 
σχετική µετακίνηση του συστήµατος και του πεδίου ή από εσφαλµένη εστίαση του 
απεικονιστικού συστήµατος[99,103,104].
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Η παρουσία του θορύβου είναι ένα τυχαίο φαινόµενο σχεδόν αναπόφευκτο κι 

εµφανίζεται κυρίως σαν  παραµόρφωση, αλλοίωση κάποιων δοµών ή εισαγωγή νέων, 
µικρής κλίµακας και ακαθόριστης µορφής[103]. Από την άλλη, το ντετερµινιστικό 
φαινόµενο της θόλωσης διαφόρων  δοµών της εικόνας, παρόλο που θεωρητικά 
υπεισέρχεται σε κάθε λαµβανόµενη εικόνα, αρκετές φορές θεωρείται αµελητέο[99,103].

Εποµένως κρίνεται απαραίτητη η προ-επεξεργασία της εικόνας (image 

preprocessing), προκειµένου να αφαιρεθεί ο υπάρχων θόρυβος και/ή η θόλωση, 
απλοποιώντας την δοµή της, ενώ παράλληλα να διατηρηθούν τα κύρια 
χαρακτηριστικά και τα περιγράµµατα των αντικειµένων της. Η προ-επεξεργασία αυτή 
συγκαταλέγεται στο πεδίο της αποκατάστασης εικόνας (image restoration)[99,100,104]. 
Παρόλο που υπάρχουν περιοχές που η αποκατάσταση εικόνας ταυτίζεται µε την 

ενίσχυση εικόνας (image enhancement), η αποκατάσταση είναι κατά γενικό κανόνα 
µία αντικειµενική διαδικασία, σε αντίθεση µε την ενίσχυση που είναι µία 
υποκειµενική διαδικασία, αφού στοχεύει κυρίως στην  ικανοποίηση των ψυχοφυσικών 
κριτηρίων του ανθρώπινου οπτικού συστήµατος. Από την  άλλη, το πεδίο της 
αποκατάστασης εικόνας εστιάζει κυρίως στην ανακατασκευή ή προσέγγιση της 

ιδανικής εικόνας µέσω επεξεργασίας µία αλλοιωµένης εικόνας από θόρυβο και/ή 
θόλωση. Γενικά η διαδικασία αυτή επιχειρεί να πραγµατοποιήσει µία επεξεργασία 
στην  εικόνα που είναι αντίστροφη των αλλοιώσεων του συστήµατος δηµιουργίας της. 
Αυτό συνεπάγεται την εκ των προτέρων γνώση τόσον της µορφής του θορύβου και 
των ατελειών του συστήµατος, όσον και την ικανοποίηση κάποιων βασικών 

προϋποθέσεων[99,104].

Θεωρώντας, λοιπόν, ότι η συνάρτηση θόλωσης συµπεριφέρεται ως ένας πυρήνας 
συνέλιξης (convolution kernel) ή µία σηµειακή συνάρτηση διασποράς (point spread 
function, PSF) που δεν µεταβάλλεται χωρικά και ότι οι στατιστικές ιδιότητες της 
εικόνας και του θορύβου είναι επίσης χωρικά αµετάβλητες, η διαδικασία 

αποκατάστασης µπορεί να υλοποιηθεί υπό τη µορφή ενός γραµµικού φίλτρου. Αυτές 
οι υποθέσεις της µοντελοποίησης µπορούν να εκφραστούν µαθηµατικά ως εξής:

 

 

g n1,n2( ) = d n1,n2( )∗ f n1,n2( ) + η n1,n2( )
= d k1,k2( ) ⋅ f n1 − k1,n2 − k2( )

k2 =0

M−1

∑
k1 =0

N−1

∑ + η n1,n2( )
 

 
4.1( )

όπου f(n1,n2) είναι η ιδανική εικόνα που δεν περιέχει θόρυβο ή θόλωση, g(n1,n2) είναι 

η λαµβανόµενη εικόνα, d(n1,n2) είναι η PSF και η(n1,n2) είναι ο προστιθέµενος 

θόρυβος.
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Από την παραπάνω εξίσωση προκύπτει ότι ο σκοπός της αποκατάστασης εικόνας 

είναι η δηµιουργία µίας εκτίµησης ƒ(n1,n2) της ιδανικής εικόνας f(n1,n2), µε µόνη 

πληροφορία την αλλοιωµένη εικόνα g(n1,n2), την PSF d(n1,n2) και τη στατιστική 

ιδιότητα της ιδανικής εικόνας και του θορύβου[99]. Ο σκοπός αυτός, σε συνάρτηση µε 
την εξίσωση (4.1), αντικατοπτρίζεται στην Εικόνα 4.2.

Εικόνα 4.2: Ένα µοντέλο της διαδικασίας υποβάθµισης/αποκατάστασης εικόνας.

4.2.1. Αποθορυβοποίηση Εικόνας

Στην περίπτωση που στη λαµβανόµενη εικόνα ενυπάρχει µόνο αλλοίωση 
αθροιστικού θορύβου, τότε η συνάρτηση αλλοίωσης d(n1,n2) ισούται µε το µοναδιαίο 

τελεστή και η εξίσωση (4.1) παίρνει την ακόλουθη µορφή:

 
 
g n1,n2( ) = f n1,n2( ) + η n1,n2( )  

 
4.2( )

Η διαδικασία της αποκατάστασης εικόνας είναι τότε γνωστή µε την  ονοµασία 
αποθορυβοποίηση (image denoising) και πολλοί ερευνητές τη συγκαταλέγουν στις 
τεχνικές της ενίσχυσης εικόνας. Οι βασικές µέθοδοι αποθορυβοποίησης βασίζονται 
στο φιλτράρισµα, το οποίο διακρίνεται σε δύο κατηγορίες, το γραµµικό και το µη-
γραµµικό φιλτράρισµα[104].

Στον  Πίνακα 4.1 συνοψίζονται τα κυριότερα µοντέλα θορύβου, που σήµερα 
χρησιµοποιούνται ευρέως στο πεδίο της επεξεργασίας των εικόνων[104]. Ο χωρικός 
περιγραφέας του θορύβου είναι η στατιστική συµπεριφορά των  τιµών της έντασης 
του στοιχείου του θορύβου στην εξίσωση (4.2). Οι τιµές αυτές µπορούν να 
θεωρηθούν  ως τυχαίες µεταβλητές, που χαρακτηρίζονται από µία συνάρτηση 

πυκνότητας πιθανότητας (probability density function, PDF).

Όλα αυτά τα µοντέλα θορύβου έχουν µελετηθεί διεξοδικά στη διεθνή βιβλιογραφία 
κι έχουν  συνδεθεί µε διάφορες διαδικασίες λήψης των εικόνων. Έτσι η επιλογή του 
ενός ή του άλλου µοντέλου προσθετικού θορύβου συνδέεται άµεσα µε την 
απεικονιστική εφαρµογή[99]. Ωστόσο το πλέον συχνά χρησιµοποιούµενο µοντέλο 

είναι εκείνο του Gaussian θορύβου, αφενός µεν γιατί πολλά άλλα µοντέλα 
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καταλήγουν  τελικά σε µία Gaussian µορφή, και αφετέρου γιατί η µαθηµατική του 

µοντελοποίηση έχει µελετηθεί αναλυτικά εδώ και πάρα πολλά χρόνια και η εµπειρία 
που έχει αποκτηθεί επιτρέπει την αντιµετώπιση πολλών συνθηκών θορύβου[99,104].

Πίνακας 4.1: Τα κυριότερα µοντέλα αθροιστικού θορύβου.

Μοντέλο Θορύβου PDF

Gaussian
 
p z( ) = 1

2 ⋅ π ⋅ σ
⋅e− z−z( )2 2⋅σ2

Rayleigh

 

p z( ) =
2
b
⋅ z − a( ) ⋅e− z−a( )2 b      για z ≥ a

0                                 για z < a

⎧

⎨
⎪

⎩⎪

Erlang (gamma)

 

p z( ) =
ab ⋅ zb−1

b −1( )!
⋅e−a⋅z      για z ≥ 0

0                        για z < 0

⎧

⎨
⎪

⎩
⎪

Exponential
 
p z( ) = a ⋅e−a⋅z      για z ≥ 0

0              για z < 0

⎧
⎨
⎪

⎩⎪

Uniform

 

p z( ) =
1

b − a
     για z ∈ a, b⎡⎣ ⎤⎦

0            για z ∉ a, b⎡⎣ ⎤⎦

⎧

⎨
⎪

⎩
⎪

Impulse (salt and pepper)

 

p z( ) =
Pa      για z = a
Pb      για z = b
0       για z ≠ a και z ≠ b

⎧

⎨
⎪

⎩
⎪

4.2.1.1. Γραµµικό Φιλτράρισµα για την Αποθορυβοποίηση

Οι τεχνικές γραµµικού φιλτραρίσµατος για την αποθορυβοποίηση βασίζονται 

κυρίως στην εφαρµογή βαθυπερατών φίλτρων για τον υποβιβασµό του υψηλής 
συχνότητας θορύβου και µπορούν να υλοποιηθούν είτε στην χωρική περιοχή είτε 
στην  περιοχή των συχνοτήτων[104]. Το πιο απλό, και από τα πιο συχνά εµφανιζόµενα, 
γραµµικό φίλτρο είναι εκείνο του χωρικού µέσου όρου (spatial averaging filter). Το 
φίλτρο αυτό συγκαταλέγεται στην κατηγορία των φίλτρων µέσης τιµής (mean filters) 

και περιγράφεται από την σχέση:

 
 
ƒ n1,n2( ) = 1

m ⋅ n
⋅ g s, t( )

s,t( )∈S
∑  

 
4.3( )

όπου η περιοχή S αποτελεί ένα παράθυρο µεγέθους m×n, που βρίσκεται 

κεντραρισµένο στο σηµείο (n1,n2). Εποµένως προκύπτει ότι η εφαρµογή του φίλτρου 
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αυτού υπολογίζει τη µέση τιµή των  εντάσεων της λαµβανόµενης εικόνας g(n1,n2) 

στην  περιοχή που ορίζεται από το παράθυρο S, οµαλοποιώντας τοπικές µεταβολές 
της εικόνας κι εξαλείφοντας το θόρυβο µέσω δηµιουργίας θόλωσης[105-107].

Άλλες µορφές γραµµικών µέσων φίλτρων που εµφανίζονται συχνά στην 

βιβλιογραφία είναι το γεωµετρικό µέσο φίλτρο (geometric mean filter) που 
εκφράζεται από την σχέση:

 
 
ƒ n1,n2( ) = g s, t( )

s,t( )∈S
∏

⎡

⎣
⎢
⎢

⎤

⎦
⎥
⎥

1
m ⋅n

 
 
4.4( )

και το οποίο οδηγεί σε οµαλοποίηση της εικόνας συγκρίσιµη µε εκείνη του χωρικού 
µέσου όρου, αλλά τείνει να διατηρεί καλύτερα τις λεπτοµέρειες της εικόνας[108-110]. 
Επίσης, υπάρχει το αρµονικό µέσο φίλτρο (harmonic mean filter) όπου η 
αποκατάσταση της εικόνας υλοποιείται από την σχέση:

 

 

ƒ n1,n2( ) = m ⋅ n
g s, t( )

s,t( )∈S
∑

 
 
4.5( )

Το φίλτρο αυτό λειτουργεί καλά για το θόρυβο τύπου salt, αλλά όχι για τον  τύπου 
pepper θόρυβο. Χρησιµοποιείται, επίσης, συχνά στην περίπτωση του Gaussian 
θορύβου[104,111]. Τέλος, µία ακόµη πολύ χρησιµοποιούµενη εκδοχή των µέσων 
φίλτρων είναι το αντι-αρµονικό µέσο φίλτρο (contra-harmonic mean filter):

 

 

ƒ n1,n2( ) =
g s, t( )Q+1

s,t( )∈S
∑

g s, t( )Q
s,t( )∈S
∑

 
 
4.6( )

όπου η µεταβλητή Q εκφράζει την τάξη του φίλτρου[104,112]. Για θετικές τιµές της Q το 
φίλτρο αυτό αντιµετωπίζει τον τύπου pepper θόρυβο, ενώ για αρνητικές τιµές τον 

τύπο salt. Αξίζει να σηµειωθεί ότι για Q=0 η σχέση (4.6) ισοδυναµεί µε τη σχέση 
(4.3), ενώ για Q=-1 ισοδυναµεί µε την σχέση (4.5).

Παρόλο που τα γραµµικά φίλτρα κατέχουν σηµαντική θέση στις τεχνικές 
αποθορυβοποίησης σήµερα, η αποτελεσµατικότητά τους περιορίζεται σηµαντικά από 
τη θόλωση που εισάγουν στις εικόνες. Η θόλωση αυτή µπορεί να οδηγήσει ακόµη και 

σε λανθασµένη εξαγωγή πληροφορίας από τις εικόνες, µε αποτέλεσµα τα φίλτρα της 
κατηγορίας αυτής να στοχεύουν περισσότερο στην  ψυχοφυσική συνιστώσα του 
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ανθρώπινου συστήµατος όρασης και λιγότερο στην  ανάπτυξη αλγορίθµων 

κατάτµησης κι εξαγωγής πληροφορίας από τις εικόνες[99,104].

4.2.1.2. Μη Γραµµικό Φιλτράρισµα για την Αποθορυβοποίηση

Τα µη γραµµικά φίλτρα που χρησιµοποιούνται κατά τη διαδικασία της 
αποθορυβοποίησης περιλαµβάνουν κυρίως τα στατιστικά φίλτρα τάξης (order 
statistics filters) και τα µορφολογικά φίλτρα (morphology filters)[99,103,104].

Τα στατιστικά φίλτρα τάξης αποτελούν µη γραµµικά χωρικά φίλτρα, των οποίων η 
απόκριση βασίζεται στην  ταξινόµηση που τα ιχνοστοιχεία (pixels) της εικόνας 
λαµβάνουν από την εφαρµογή του φίλτρου και στην  αντικατάσταση του κεντρικού 
pixel µε την  τιµή που καθορίζεται από την ταξινόµηση αυτή. Το πλέον διαδεδοµένο 
φίλτρο τις κατηγορίας αυτής είναι το φίλτρο ενδιάµεσης τιµής (median filter)[113,114], 

σύµφωνα µε το οποίο η τιµή ενός pixel της εικόνας αντικαθίσταται από την 
ενδιάµεση τιµή των εντάσεων στην γειτονιά του pixel αυτού:

 
 
ƒ n1,n2( ) = median

s,t( )∈S
g s, t( ){ }  

 
4.7( )

Τα median φίλτρα έχουν γίνει τόσο γνωστά επειδή υπό συγκεκριµένες µορφές 
τυχαίου θορύβου, εµφανίζουν εξαιρετικές δυνατότητες αποθορυβοποίησης. Ωστόσο, 
δεν αποτελούν τη µοναδική κατηγορία στατιστικών φίλτρων τάξης.

Μία άλλη είναι τα φίλτρα µεγίστου κι ελαχίστου (min-max filters)[115,116] που 
περιγράφονται από τις σχέσεις:

 
 
ƒ n1,n2( ) = max

s,t( )∈S
g s, t( ){ }  

 
4.8a( )

 
 
ƒ n1,n2( ) = min

s,t( )∈S
g s, t( ){ }  

 
4.8b( )

Το φίλτρο µεγίστης τιµής είναι εξαιρετικά χρήσιµο για τον προσδιορισµό των 
φωτεινότερων σηµείων της εικόνας, ενώ το φίλτρο ελάχιστης τιµής πραγµατοποιεί 
την ακριβώς αντίθετη διαδικασία, δηλαδή προσδιορίζει κι ενισχύει τα σκοτεινά 
σηµεία µιας εικόνας. Τα δύο αυτά φίλτρα, λόγω του τρόπου επίδρασής τους στις 

εικόνες, χρησιµοποιούνται συχνά για τη µείωση του θορύβου τύπου pepper και τύπου 
salt, αντίστοιχα.

Από την άλλη, για τον Gaussian ή τον  Uniform θόρυβο, εκείνο που 
χρησιµοποιείται συχνά είναι το φίλτρο µέσου σηµείου (midpoint filter)[104,117]. Το 
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φίλτρο αυτό συνδυάζει στατιστικές τάξης και τεχνικές µέσου όρου, όπως φαίνεται και 

στη µαθηµατική του έκφραση:

 
 
ƒ n1,n2( ) = 1

2
⋅ max

s,t( )∈S
g s, t( ){ } + min

s,t( )∈S
g s, t( ){ }⎡

⎣⎢
⎤

⎦⎥
 

 
4.9( )

Τέλος, υπάρχει και η κατηγορία των  φίλτρων περικοπής του καναλιού άλφα 

(alpha-trimmed filters)[117,118] που χρησιµοποιούνται συχνά στις περιπτώσεις όπου ο 
αθροιστικός θόρυβος είναι συνδυασµός διαφόρων τύπων. Η κατηγορία αυτή 
περιγράφεται από την σχέση:

 
 
ƒ n1,n2( ) = 1

m ⋅ n − d
⋅ gr s, t( )

s,t( )∈S
∑  

 
4.10( )

όπου η µεταβλητή d αποτελεί ένα κατώφλι των τιµών  της εντάσεως του παραθύρου S, 
αποκόπτοντας τις d/2 χαµηλότερες και τις d/2 υψηλότερες τιµές της έντασης. Έτσι gr

(s,t) είναι να εναποµείναντα (m·n-d) pixels του παραθύρου S της λαµβανόµενης 

εικόνας g(n1,n2). Στην περίπτωση που d=0 τότε η σχέση (4.10) ισοδυναµεί µε το 

χωρικό φίλτρο µέσης τιµής της εξίσωσης (4.3), ενώ αν d=m·n-1 τότε ισοδυναµεί µε 
το φίλτρο ενδιάµεσης τιµής της σχέση (4.7).

Εκτός από τα στατιστικά φίλτρα τάξης, υπάρχει µία ακόµη κατηγορία µη-
γραµµικών  φίλτρων, που τα τελευταία χρόνια έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον ενός 
µεγάλου αριθµού ερευνητών. Τα φίλτρα αυτά συγκαταλέγονται στο πεδίο 
µορφολογικής επεξεργασίας εικόνας (morphologic image processing), το οποίο είναι 
µία ευρεία και συνεκτική συλλογή από µαθηµατικές έννοιες, µη-γραµµικά φίλτρα, 

µεθοδολογίες σχεδιασµού και συστήµατα εφαρµογών. Η αποθορυβοποίηση µε 
εφαρµογή της µαθηµατικής µορφολογίας είναι επίσης γνωστή και µε την ονοµασία 
απλοποίηση εικόνας (image smoothing), καθώς αποσκοπεί στη µείωση του θορύβου 
και τη διατήρηση εκείνων των στοιχείων της εικόνας που ικανοποιούν συγκεκριµένα 
κριτήρια γεωµετρικού µεγέθους και αντίθεσης[99,103].

Το πιο απλό φίλτρο µορφολογικής απλοποίησης είναι η εφαρµογή του τελεστή 
opening, µε δοµικό στοιχείο (structural element) ένα δίσκο µεγέθους Β:

 
  
ƒ n1,n2( ) = g n1,n2( ) B  

 
4.11( )

που για τις εικόνες στην κλίµακα του γκρίζου, η απλοποίηση πραγµατοποιείται 
ταυτόχρονα για όλα τα επίπεδα της κλίµακας. Ωστόσο, το φίλτρο αυτό, σε αντίθεση 
µε τις δυαδικές εικόνες, δεν οδηγεί σε αποδεκτά αποτελέσµατα για ένα µεγάλο 
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αριθµό περιπτώσεων, επειδή αλλοιώνει σηµαντικά χαρακτηριστικά των εικόνων, 

όπως για παράδειγµα τις ακµές.

Ένα δεύτερο φίλτρο µορφολογικής απλοποίησης είναι το open-closing φίλτρο, που 
περιγράφεται από τη σχέση:

 
  
ƒ n1,n2( ) = g n1,n2( ) B⎡⎣ ⎤⎦ • B  

 
4.12( )

Το φίλτρο αυτό είναι ισοδύναµο µε το φίλτρο ενδιάµεσης τιµής της σχέσης (4.7), µε 
την προϋπόθεση ότι η κλειστή περιοχή Β διαθέτει διάµετρο περίπου µισή από ότι το 
αντίστοιχο παράθυρο S. Ωστόσο, το open-closing φίλτρο υπερτερεί έναντι του 
median, αφενός λόγω του ότι απαιτεί µικρότερη υπολογιστική ισχύ και αφετέρου 

επειδή µειώνει τον θόρυβο µέσω δύο ανεξάρτητων βηµάτων, του opening από τη µία 
και του closing από την άλλη[104].

Μία πολύ σηµαντική επέκταση του open-closing φίλτρου είναι το σειριακό 
εναλλασσόµενο φίλτρο (alternating sequential filter, ASF), που εκφράζεται από το 
φορµαλισµό[99,103,119]:

 
  
ƒ g( ) n1,n2( ) = br ar  b2 a2 b1 a1 g n1,n2( )( )( )( )( )( )⎛

⎝⎜
⎞
⎠⎟

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

 
 
4.13( )

όπου at(g)=g◦t·B και bt(g)=g•t·B, t=1,…,r, είναι γενικευµένα opening και closing 

αντίστοιχα, Β είναι το δοµηµένο στοιχείο που µπορεί να είναι οποιουδήποτε τύπου, 
και t είναι η τάξη του φίλτρου. Παρόλο που τα φίλτρα αυτά έχουν χρησιµοποιηθεί 
ευρύτατα για αποθορυβοποίηση εικόνας, η χρήση τους προϋποθέτει µερική γνώση 
διαφόρων στοιχείων της εικόνας, όπως για παράδειγµα το µέγεθος των αντικειµένων 
ενδιαφέροντος.

Τα ASF φίλτρα αποτελούν ίσως τον πιο γνωστό εκπρόσωπο µιας γενικότερης 
οικογένειας µορφολογικών τελεστών, που είναι γνωστοί µε την ονοµασία lavelings
[99,103]. Οι τελεστές αυτοί εµφανίζουν µερικά πολύ σηµαντικά χαρακτηριστικά, όπως 
τη διατήρηση των ακµών ή τη µη δηµιουργία ελαχίστων/µεγίστων περιοχής. Για το 
λόγο αυτό τα φίλτρα αυτά χρησιµοποιούνται συχνά για την αποθορυβοποίηση 

εικόνας, αποσκοπώντας στην  κατάτµηση, αφού µπορούν  να αποκαταστήσουν µία 
εικόνα εξαλείφοντας το θόρυβο ή µικρού µεγέθους χαρακτηριστικά και διατηρώντας 
παράλληλα αναλλοίωτες τις ακµές αντικειµένων µεγάλης κλίµακας.

Λόγω της δυνατότητας που διαθέτουν  τα µη-γραµµικά φίλτρα αποθορυβοποίησης 
στη διατήρηση της γεωµετρίας των αντικειµένων  ενδιαφέροντος, έχουν εκτενέστατα 
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µελετηθεί από πάρα πολλούς ερευνητές. Τα παραπάνω φίλτρα αποτελούν 

χαρακτηριστικά παραδείγµατα ενός τεράστιου πλήθους µη-γραµµικών φίλτρων, που 
µπορεί κανείς, σήµερα, να αναζητήσει στη διεθνή βιβλιογραφία[120-122].

4.2.2. Αποσαφήνιση Εικόνας

Στην περίπτωση που η αλλοίωση της εικόνας προέρχεται από θόλωση, η 
αποκατάστασή της είναι δύσκολο να πραγµατοποιηθεί µε την  εφαρµογή κάποιου 

χωρικού φίλτρου. Αντίθετα, χρησιµοποιούνται φίλτρα στην περιοχή των συχνοτήτων, 
που στηρίζονται σε ποικίλα κριτήρια βελτιστοποίησης. Μία τέτοια διαδικασία, που 
περιγράφεται χωρικά από την εξίσωση (4.1), είναι ευρέως γνωστή µε τις ονοµασίες 
αποσαφήνιση εικόνας (image deblurring) ή αποσυνέλιξη εικόνας (image 
deconvolution)[99,104]. Στην  περιοχή των συχνοτήτων η σχέση (4.1) περιγράφεται από 

την αντίστοιχη µορφή:

 
 
G u,v( ) = D u,v( ) ⋅F u,v( ) + N u,v( )  

 
4.14( )

όπου τα κεφαλαία σύµβολα είναι οι µετασχηµατισµοί Fourier των αντίστοιχων όρων 

της σχέσης (4.1) και (u,v) είναι οι συντεταγµένες της εικόνας στο πεδίο της 
συχνότητας.

Πίνακας 4.2: Τα κυριότερα µοντέλα αλλοιώσεων θόλωσης.

Μοντέλο Θόλωσης PSF

Linear Motion
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1
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2 ≤ R2

0      για n1
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Atmospheric Turbulence

  

d n;σG( ) = C ⋅ e
−

x2

2⋅σG
2

⋅dx
n−1

2

n+1
2∫ ⇒

d n1, n2;σG( ) = d n1;σG( ) ⋅ d n2;σG( )

Από τις πολυάριθµες αιτίες που µπορεί να οδηγήσουν  στο σχηµατισµό µίας 
αλλοιωµένης µε θόλωση εικόνας, τρεις είναι εκείνες που συναντούνται συχνά[99]. Οι 

PSF αυτών των αλλοιώσεων θόλωσης συνοψίζονται στον  Πίνακα 4.2. Σε όλες τις PSF 
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του πίνακα αυτού θεωρείται ότι υπάρχει χωρική ανεξαρτησία. Αυτό σηµαίνει ότι η 

εικόνα έχει αλλοιωθεί µε ακριβώς τον ίδιο τρόπο σε κάθε χωρική θέση. Οι PSF που 
δεν ακολουθούν αυτήν  την υπόθεση προέρχονται κυρίως από αιτίες όπως θόλωση 
λόγω περιστροφής πεδίου, οι τροχοί ενός κινούµενου αυτοκινήτου για παράδειγµα, ή 
η τοπική θόλωση. Όµως, η µοντελοποίηση, η ανακατασκευή και η ποσοτικοποίηση 
εικόνων µε χωρικά εξαρτώµενη θόλωση, παραµένει ακόµη και σήµερα ένα από τα 

άλυτα προβλήµατα της υπολογιστικής όρασης.

4.2.2.1. Φίλτρα Αποκατάστασης Εικόνας Αλλοιωµένης µε Θόλωση και Θόρυβο

Στην παρούσα ενότητα θα αναφερθούν συνοπτικά µερικές από τις πλέον 
διαδεδοµένες διαδικασίες αποκατάστασης εικόνας, αλλοιωµένης τόσο λόγω θόλωσης, 
όσο και λόγω παρουσίας αθροιστικού θορύβου. Όπως ακριβώς συµβαίνει και µε τα 

φίλτρα για την αποθορυβοποίηση εικόνας, µερική εκ των  προτέρων γνώση της PSF 
της θόλωσης, αλλά και του PDF του θορύβου, είναι απαραίτητη για την εφαρµογή 
των φίλτρων αποκατάστασης υπό την παρουσία θόλωσης και θορύβου.

Ο πιο απλός από τους αλγορίθµους αποκατάστασης είναι το γνωστό ως 
αντίστροφο φιλτράρισµα (inverse filtering)[123,124]. Το φίλτρο αυτό ορίζεται ως ο 

λόγος της λαµβανόµενης εικόνας προς τη συνάρτηση υποβάθµισης:

 
  
F u,v( ) =

G u,v( )
D u,v( )

 
 
4.15( )

όπου λαµβάνοντας υπόψη την εξίσωση (4.14) γίνεται:

 
  
F u,v( ) = F u,v( ) +

N u,v( )
D u,v( )

 
 
4.16( )

Από την παραπάνω εξίσωση προκύπτει ότι απουσία θορύβου η αποκατεστηµένη 
εικόνα ταυτίζεται µε την  ιδανική. Ωστόσο, προκύπτει επίσης ότι για µηδενικές τιµές 

της συνάρτησης υποβάθµισης το αντίστροφο φίλτρο δεν δύναται να εφαρµοστεί, ενώ 
για πολύ µικρές τιµές της συνάρτησης αυτής η αποκαταστηµένη εικόνα κυριεύεται 
από εξαιρετικά ενισχυµένα ποσοστά θορύβου, γνωστού ως θορύβου αντιστρόφου 
φίλτρου.

Προκειµένου να αντιµετωπιστεί η ευαισθησία του αντιστρόφου φίλτρου στην 

παρουσία θορύβου, έχει αναπτυχθεί µία κατηγορία φίλτρων που είναι γνωστή µε την 
ονοµασία φίλτρα ελαχίστων τετραγώνων (least-squares filters)[99], µε το Wiener 
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φίλτρο[125-128] και το φίλτρο περιοριζόµενων ελαχίστων τετραγώνων (constrained 

least-squares filter)[129,130] να αποτελούν τους δύο βασικότερους εκπροσώπους της 
κατηγορίας αυτής.

Το φίλτρο του ελάχιστου µέσου τετραγωνικού σφάλµατος, ή φίλτρο Wiener όπως 
είναι ευρέως γνωστό, είναι ένα γραµµικό χωρικά ανεξάρτητο φίλτρο που στηρίζεται 
στη θεώρηση ότι τόσο οι εικόνες, όσο και ο θόρυβος, είναι τυχαίες µεταβλητές[99]. Το 

ζητούµενο σε µία τέτοια περίπτωση είναι η προσέγγιση f(n1,n2) της ιδανικής εικόνας f

(n1,n2), να είναι τέτοια ώστε το µέσο τετραγωνικό σφάλµα (mean square error, MSE) 

µεταξύ τους να ελαχιστοποιείται. Το σφάλµα αυτό δίνεται από τη σχέση[99,104]:

 

 

MSE = E f n1,n2( ) − ƒ n1,n2( )⎡⎣ ⎤⎦
2{ }

≈
1

M ⋅N
⋅ f n1,n2( ) − ƒ n1,n2( )⎡⎣ ⎤⎦

2

n2 =0

M−1

∑
n1 =0

N−1

∑
 

 
4.17( )

Με βάση το κριτήριο ελαχιστοποίησης της σχέσης (4.17), υπολογίζεται η 

αποκαταστηµένη εικόνα, η οποία στην περιοχή των  συχνοτήτων δίνεται από την 
ακόλουθη σχέση[105,126]:

 

  

F u,v( ) = 1
D u,v( )

⋅
D u,v( )

2

D u,v( )
2
+ Sn u,v( ) Sf u,v( )

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥

⋅G u,v( )  
 
4.18( )

όπου D(u,v) είναι η συνάρτηση υποβιβασµού, |D(u,v)|2=D*(u,v)·D(u,v), D*(u,v) είναι 
ο συζυγής της D(u,v), Sn(u,v) και Sf(u,v) είναι τα φασµατικά µέτρα του θορύβου και 

της ιδανικής εικόνας, αντίστοιχα.

Το φίλτρο περιοριζόµενων ελαχίστων τετραγώνων  αποτελεί µία δεύτερη 
προσέγγιση για την αντιµετώπιση του προβλήµατος ενίσχυσης του θορύβου από την 
εφαρµογή του αντιστρόφου φίλτρου, διατηρώντας παράλληλα την απλότητα του 
χωρικά αµετάβλητου γραµµικού φίλτρου. Το φίλτρο αυτό στηρίζεται στην υπόθεση 

ότι η θολωµένη έκδοση της αποκατεστηµένης εικόνας θα είναι περίπου ίση µε την 
λαµβανόµενη, δηλαδή:

 
 
d n1,n2( )∗ ƒ n1,n2( ) ≈ g n1,n2( )  

 
4.19( )

σε αντίθεση µε το αντίστροφο φίλτρο, στο οποίο θεωρείται απόλυτη ισότητα, όπως 
φαίνεται στην εξίσωση (4.15). Η διαφορά των δύο όρων της σχέσης (4.19) οφείλεται 
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στην  παρουσία του αθροιστικού θορύβου. Η σχέση αυτή µπορεί να ξαναγραφεί ως 

εξής:

 
 
g n1,n2( ) − d n1,n2( )∗ ƒ n1,n2( )

2
= η n1,n2( )

2
 

 
4.20( )

όπου ǁ‖·ǁ‖ είναι η Ευκλείδεια διανυσµατική νόρµα. Η σχέση αυτή ικανοποιείται από 

περισσότερες της µίας λύσεις και ως εκ τούτου απαιτείται ακόµη ένα κριτήριο που να 
οδηγεί σε µοναδική λύση. Το κριτήριο αυτό προκύπτει από την  αντιστοιχία των 
σχέσεων (4.15) και (4.19) και από το γεγονός ότι το αντίστροφο φίλτρο τείνει να 
ενισχύει τον  θόρυβο. Με τον  τρόπο αυτό ζητείται η λύση που θα προκύψει να είναι 
όσο το δυνατόν  περισσότερο οµαλή, ορίζοντας ένα πρόβληµα ελαχιστοποίησης της 

συνάρτησης[129,130]:

 
 
C ƒ n1,n2( )( ) = p n1,n2( )∗ ƒ n1,n2( )

2
 

 
4.21( )

Η επίλυση, στο πεδίο των συχνοτήτων, του παραπάνω προβλήµατος ελαχιστοποίησης 

δίνεται από την έκφραση:

 

  

F u,v( ) =
D∗ u,v( )

D u,v( )
2
+ γ ⋅P u,v( )

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥

⋅G u,v( )  
 
4.22( )

όπου γ είναι µία παράµετρος ικανοποίησης της εξίσωσης (4.20) και P(u,v) είναι ο 

µετασχηµατισµός Fourier της PSF p(n1,n2) ενός δισδιάστατου υψιπερατού φίλτρου. 

Μία τυπική επιλογή της p(n1,n2) αποτελεί ο διδιάστατος Laplacian τελεστής[99]:

 

 

p n1,n2( ) =
0 −1 0
−1 4 −1
0 −1 0

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥

 
 
4.23( )

Όσον αφορά την  παράµετρο γ, αυτή θεωρείται κυρίως ρυθµιζόµενη από το χρήστη. 
Παρόλο που υφίστανται επαναληπτικές τεχνικές για την προσέγγισή της, συνήθως τα 

αποτελέσµατα αποκατάστασης είναι κατώτερα από ότι µε την  εµπειρική εκτίµησή 
της, σε σχέση πάντα µε το ανθρώπινο οπτικό σύστηµα.

Όπως αναφέρθηκε και στην περίπτωση των φίλτρων αποθορυβοποίησης, οι 
διαδικασίες ανακατασκευής εικόνας που έχει αλλοιωθεί από θόλωση και θόρυβο δεν 
περιορίζονται µόνο στα τρία προαναφερθέντα φίλτρα. Σήµερα υπάρχει µία εξαιρετικά 

πλούσια βιβλιογραφία τέτοιων τεχνικών, η οποία καλύπτει σχεδόν ολόκληρο το 
φάσµα των δυνατών περιπτώσεων και εφαρµογών[131-134], κυρίως λόγω του ότι η 
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διαδικασία της αποκατάστασης αποτελεί αναπόσπαστη προϋπόθεση για µία 

επιτυχηµένη κατάτµηση.

4.2.3. Αξιολόγηση της Αποκατάστασης Εικόνας

Από τις µετρικές που έχουν κατά καιρούς προταθεί για την αξιολόγηση της 
ανακατασκευής, εκείνο που σήµερα αποτελεί το “χρυσό πρότυπο” (gold standard) για 
µία τέτοια διαδικασία είναι ο λόγος σήµατος προς θόρυβο (signal-to-noise ratio, 

SNR)[104,110,112], εκφραζόµενος κυρίως υπό την λογαριθµική µορφή decibels, dB.

Στην περίπτωση που η ιδανική εικόνα f(n1,n2) είναι γνωστή, τότε η αξιολόγηση της 

αποκατάστασης πραγµατοποιείται µέσω της βελτίωσης του SNR. Πιο συγκεκριµένα, 

η ιδανική εικόνα θεωρείται ως το “σήµα” και η διαφορά της είτε από τη λαµβανόµενη 
είτε από την αποκατεστηµένη εικόνα ως “θόρυβος”, οδηγώντας έτσι στον ορισµό των 
αντίστοιχων SNR:

 

 

SNRg = 10 ⋅ log10

f n1,n2( )⎡⎣ ⎤⎦
2
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∑
 

 
4.24a( )

 

 

SNRƒ = 10 ⋅ log10
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4.24b( )

από όπου η βελτίωση του SNR ορίζεται ως η διαφορά των σχέσεων (4.24)[99]:

 

 

ΔSNR = SNRƒ − SNRg = 10 ⋅ log10

g n1,n2( ) − f n1,n2( )⎡⎣ ⎤⎦
2
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∑
n1 =0
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∑
 

 
4.25( )

Η βελτίωση του SNR αποτελεί ουσιαστικά µία µέτρηση που εκφράζει τη µείωση της 
ασυµφωνίας µε την  ιδανική εικόνα, όταν αυτή συγκρίνεται µε την αλλοιωµένη και 
την αποκατεστηµένη εικόνα.

Μία άλλη εκδοχή του SNR που εµφανίζεται αρκετά συχνά είναι εκείνη όπου ως 
“σήµα” λαµβάνεται η αποκαταστηµένη εικόνα και ως “θόρυβος” η διαφορά της από 
την ιδανική[104]:
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4.26( )

Όσον περισσότερο η αποκατεστηµένη εικόνα προσεγγίζει την ιδανική, τόσο 
µεγαλύτερος θα γίνεται ο λόγος της σχέσης (4.26) και η αξιολόγηση στην  περίπτωση 
αυτή πραγµατοποιείται από το µέγεθος της τιµής του SNR και συνήθως 

χρησιµοποιείται για τη σύγκριση τεχνικών ανακατασκευής.

Εκείνο που έχει εξαιρετική σηµασία είναι ότι και στις δύο παραπάνω εκδοχές του 
SNR θεωρείται γνωστή η ιδανική εικόνα. Αυτό συµβαίνει µόνο στην περίπτωση 
συνθετικών εικόνων, που χρησιµοποιούνται στη διαδικασία σχεδιασµού και 
ανάπτυξης αλγορίθµων επεξεργασίας εικόνας. Όταν η διαδικασία αποκατάστασης 

εφαρµόζεται σε πραγµατικές εικόνες, όπου η ιδανική εικόνα δεν είναι διαθέσιµη, τότε 
µόνον η αξιολόγηση µέσω του ανθρώπινου οπτικού συστήµατος είναι δυνατή.

Για την εν µέρει αντιµετώπιση του προβλήµατος αυτού αρκετές φορές αντί του 
SNR χρησιµοποιείται µία παραλλαγή του, ο λόγος σήµατος προς θόρυβο κορυφής 
(peak signal-to-noise ratio, pSNR)[112]. Σε αυτή την εκδοχή του SNR το “σήµα” 

αποτελεί τη µέγιστη τιµή της κλίµακας του γκρίζου της εικόνας, για παράδειγµα 255 
όταν η εικόνα είναι 8-bit κωδικοποίησης, και ο “θόρυβος” τη διαφορά της 
αποκαταστηµένης εικόνας από την αλλοιωµένη:

 

 

pSNR = 10 ⋅ log10

W2

ƒ n1,n2( ) − g n1,n2( )⎡⎣ ⎤⎦
2

n2 =0
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∑
 

 
4.27( )

όπου και πάλι χρησιµοποιείται περισσότερο ως µέτρο σύγκρισης διαφόρων τεχνικών 
ή επιπέδων ανακατασκευής και λιγότερο ως απόλυτο µέγεθος περιγραφής του 
αποτελέσµατος της διαδικασίας αποκατάστασης.

Ένα ακόµη πολύ σηµαντικό χαρακτηριστικό των παραπάνω µεγεθών είναι ότι δεν 

συνδέονται πάντοτε µε την οπτική αντίληψη του αποτελέσµατος. Για παράδειγµα, µία 
τεχνική αποκατάστασης µπορεί σε κάποια εφαρµογή να εµφανίζει πολύ µεγαλύτερο 
SNR από µία άλλη, τα αποτελέσµατά της όµως να φαίνονται αρκετά χαµηλότερης 
ποιότητας. Έτσι, κατά τον σχεδιασµό φίλτρων για την αποκατάσταση εικόνας δίνεται 
µεγαλύτερη έµφαση στην αρέσκεια του αποτελέσµατος στο ανθρώπινο µάτι, από ότι 

στην  προσπάθεια επίτευξης όσο το δυνατό µεγαλύτερου SNR[104]. Επιπροσθέτως, τα 
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αποτελέσµατα της διαδικασίας της ανακατασκευής κρίνονται πολλές φορές και από 

την επιτυχία των διαδικασιών που ακολουθούν, όπως για παράδειγµα µίας 
διαδικασίας κατάτµησης.

4.3. Κατάτµηση Εικόνας

Η µέσου επιπέδου διαδικασία της κατάτµησης αποτελεί µία από τις 
σηµαντικότερες διαδικασίες στο πεδίο της υπολογιστικής όρασης, αλλά ταυτόχρονα 

αποτελεί κι ένα από τα δυσκολότερα προβλήµατα του πεδίου αυτού. Η ακρίβεια της 
κατάτµησης καθορίζει την επακόλουθη επιτυχία ή αποτυχία των διαδικασιών 
υπολογιστικής ανάλυσης εικόνας. Για το λόγο αυτό δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στη 
βελτίωση της πιθανότητας υλοποίησης µίας ακριβούς κατάτµησης κατά τη διαδικασία 
κατασκευής ενός απεικονιστικού συστήµατος, αλλά και κατά τη λήψη των εικόνων. 

Σε µερικές περιπτώσεις, όπως συµβαίνει στις εφαρµογές βιοµηχανικού ελέγχου, 
υπάρχει η δυνατότητα µερικού καθορισµού του εποπτευόµενου πεδίου, κάτι που κατά 
το σχεδιασµό της εφαρµογής αξιοποιείται στο έπακρον. Στις περιπτώσεις εκείνες που 
δεν υφίσταται µία τέτοια προοπτική, λαµβάνονται υπόψη άλλες παράµετροι, όπως 
κατά κύριο λόγο είναι η επιλογή κατάλληλων αισθητήρων ανίχνευσης, οι οποίοι 

ενισχύουν τα αντικείµενα ενδιαφέροντος ή υποβαθµίζουν τη συνεισφορά 
χαρακτηριστικών της εικόνας που δεν  αποτελούν πηγές πληροφορίας για την 
συγκεκριµένη εφαρµογή. Αντιπροσωπευτικό παράδειγµα µίας τέτοιας περίπτωσης 
είναι η υπέρυθρη απεικόνιση για την  καταγραφή αντικειµένων που φέρουν 
µεγαλύτερα επίπεδα θερµότητας από ότι το υπόβαθρο στο οποίο βρίσκονται.

Γενικά, το πρόβληµα της κατάτµησης µπορεί να ορισθεί ως η διαδικασία εκείνη 
κατά την  οποία µία εικόνα διαµερίζεται στα αντικείµενα που την αποτελούν ή σε 
οµογενείς περιοχές όπου κάθε µία είναι συνεκτική ως προς κάποια ιδιότητα, όπως 
γκρίζα τιµή ή υφή[103]. Από τον ορισµό αυτό καθίσταται εµφανής η άµεση εξάρτηση 
της διαδικασίας της κατάτµησης µε την εκάστοτε εφαρµογή, κάτι που σε συνδυασµό 

µε την παρουσία του προβλήµατος εξαγωγής χαρακτηριστικών εικόνων σε έναν 
τεράστιο αριθµό εφαρµογών  υπολογιστικής όρασης, έχει οδηγήσει σε ένα εξαιρετικά 
µεγάλο πλήθος τεχνικών επίλυσής του.

Το συζυγές πρόβληµα της κατάτµησης είναι το πρόβληµα εύρεσης των ακµών που 
υπάρχουν σε µία εικόνα. Πολλοί ερευνητές ταυτίζουν  τα δύο αυτά προβλήµατα, 

καθώς µε την ανίχνευση των ακµών µπορούν εύκολα να οριστούν περιοχές ή 
αντικείµενα που εµπεριέχονται σε µία εικόνα. Ωστόσο υπάρχει µία πολύ σηµαντική 
διαφορά µεταξύ των δύο προβληµάτων. Κατά τη διαδικασία της κατάτµησης 

❒  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

120 Δηµήτριος Σ. Γκόρπας - Διδακτορική Διατριβή



λαµβάνεται πληροφορία που σχετίζεται µε τις ιδιότητες των αντικειµένων  ή των 

περιοχών, η οποία µπορεί στη συνέχεια να χρησιµοποιηθεί σε µία διαδικασία 
κατηγοριοποίησης ή λήψης αποφάσεων. Δυστυχώς η σχέση της κατάτµησης µε την 
πληροφορία αυτή είναι αµφίδροµη, κάτι που σηµαίνει ότι η επιτυχία της διαδικασίας 
εξαρτάται άµεσα από τις ιδιότητες των αντικειµένων ή περιοχών. Εποµένως το 
πρόβληµα της κατάτµησης, ανάγεται σε ένα πρόβληµα αυστηρά εξαρτηµένο όχι 

µόνον από την εκάστοτε εφαρµογή, αλλά και από τις συνθήκες δηµιουργίας των 
εικόνων.

Σε µία προσπάθεια να αποδεσµευτεί η διαδικασία της κατάτµησης από την 
εκάστοτε εφαρµογή, το αποτέλεσµά της θεωρείται επιτυχηµένο όταν  ικανοποιεί τα 
ακόλουθα κριτήρια[102,135]:

Οι εξαγόµενες, από την επίλυση του προβλήµατος κατάτµησης, περιοχές θα 
πρέπει να είναι οµοιόµορφες και οµογενείς σε σχέση µε κάποιο 
χαρακτηριστικό, όπως επίπεδο του γκρίζου, χρώµα ή υφή.
Το εσωτερικό των περιοχών αυτών θα πρέπει να είναι όσο πιο απλό γίνεται 
και χωρίς πολλές µικρές οπές.

Οι γειτονικές περιοχές που προκύπτουν  από µία διαδικασία κατάτµησης θα 
πρέπει να εµφανίζουν σηµαντικές διαφορές στις τιµές του κριτηρίου µε βάση 
το οποίο ορίστηκαν.
Τα όρια της κάθε περιοχής θα πρέπει να είναι οµαλά και χωρικά ακριβή.

Ωστόσο, η ικανοποίηση όλων αυτών των κριτηρίων ταυτόχρονα είναι πρακτικά 

αδύνατη. Για παράδειγµα οι αυστηρώς οµοιόµορφες και οµογενείς περιοχές είναι 
συνήθως πλούσιες από µικρές οπές κι εµφανίζουν τραχιά όρια, ενώ, από την άλλη, η 
απαίτηση ύπαρξης µεγάλων διαφορών σε γειτονικές περιοχές µπορεί εύκολα να 
οδηγήσει σε συνένωση περιοχών και απώλεια συνόρων.

Οι υπάρχουσες τεχνικές κατάτµησης διαφέρουν ως προς τον τρόπο που 

εξισορροπούν και συµβιβάζουν τη µία επιθυµητή ιδιότητα έναντι κάποιας άλλης. Με 
βάση τη βαρύτητα που προσδίδει ένας αλγόριθµος σε κάποια από αυτά τα κριτήρια, 
οι προσπάθειες επίλυσης του προβλήµατος κατάτµησης εικόνας δύνανται να 
διακριθούν σε δύο προσεγγίσεις. Στην πρώτη προσέγγιση συγκαταλέγονται οι 
τεχνικές εκείνες που βασίζονται στο εσωτερικό των περιοχών, αξιοποιώντας χωρικά 

χαρακτηριστικά των διαφόρων  περιοχών, ενώ στη δεύτερη προσέγγιση ανήκουν οι 
τεχνικές που στηρίζονται στα περιγράµµατα των  περιοχών, αξιοποιώντας πολλές 
µεθοδολογίες του προβλήµατος εύρεσης ακµών[102]. Οι σύγχρονοι αλγόριθµοι σπάνια 
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περιορίζονται σε µία µόνο από τις παραπάνω προσεγγίσεις. Αντιθέτως, 

χρησιµοποιούν τεχνικές και από τις δύο περιοχές, προκειµένου να οδηγηθούν σε όσο 
το δυνατόν ακριβέστερη κατάτµηση των εικόνων.

Κατόπιν  όλων των  παραπάνω, δύο είναι τα συµπεράσµατα που προκύπτουν άµεσα 
για τις τεχνικές επίλυσης του προβλήµατος κατάτµησης εικόνας. Καταρχήν ο αριθµός 
των τεχνικών αυτών είναι εξαιρετικά µεγάλος, µε προσεγγίσεις στενά συνδεδεµένες 

όχι µόνο µε την εκάστοτε εφαρµογή, αλλά και µε τη διαδικασία λήψης των προς 
ανάλυση εικόνων. Μάλιστα, οι διαφοροποιήσεις στην υλοποίηση των αλγορίθµων 
αυτών, ακόµη και αν πρόκειται για την ίδια εφαρµογή, είναι πολλές και σηµαντικές. 
Το δεύτερο συµπέρασµα σχετίζεται µε την κατηγοριοποίηση των τεχνικών. Λόγω του 
ότι αφενός η οπτική γωνία αντιµετώπισης του προβλήµατος κατάτµησης διαφέρει 

µεταξύ των  προσεγγίσεων και αφετέρου η υλοποίηση ποικίλων συνδυασµών µεταξύ 
των τεχνικών, µία µοναδική κατηγοριοποίηση είναι πρακτικά αδύνατη[103]. Στις 
ακόλουθες παραγράφους παρουσιάζεται µία συνοπτική περιγραφή δύο πολύ 
σηµαντικών  προσεγγίσεων, της κατωφλιοποίησης και του µετασχηµατισµού 
watershed.

4.3.1. Κατωφλιοποίηση

Εξαιτίας των  διαισθητικών ιδιοτήτων, της απλότητας στην υλοποίηση και της 
υπολογιστικής ταχύτητας η κατωφλιοποίηση εικόνας αποτελεί έως σήµερα µία από 
τις βασικότερες τεχνικές κατάτµησης[136-138]. Η τεχνική αυτή βασίζεται στις τιµές της 
έντασης στις διάφορες περιοχές της εικόνας και στις ιδιότητες που αυτές 

παρουσιάζουν. Μαθηµατικά το πρόβληµα της κατάτµησης µε κατωφλιοποίηση 
περιγράφεται από την σχέση[100,104]:

 

 

f n1,n2( ) =
1     για g n1,n2( ) > T

0     για g n1,n2( ) ≤ T

⎧
⎨
⎪

⎩⎪
 

 
4.28( )

όπου g(n1,n2) είναι η αρχική εικόνα, f(n1,n2) είναι το αποτέλεσµα της κατάτµησης σε 

δυαδική µορφή και T είναι η τιµή εκείνη της έντασης που διακριτοποιεί την εικόνα σε 
περιοχές ενδιαφέροντος, f(n1,n2)=1, ή περιοχές υποβάθρου, f(n1,n2)=0.

Όταν το Τ διατηρεί µία σταθερή τιµή για όλη την εικόνα τότε ονοµάζεται γενικό 
κατώφλι (global threshold), όταν όµως µεταβάλλει την  τιµή του τότε φέρει την 
ονοµασία µεταβλητό κατώφλι (variable threshold). Επιπροσθέτως οι όροι τοπικό 
κατώφλι (local threshold) και κατώφλι περιοχής (regional threshold) 

❒  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

122 Δηµήτριος Σ. Γκόρπας - Διδακτορική Διατριβή



χρησιµοποιούνται για να περιγράψουν το µεταβλητό κατώφλι που εξαρτάται από τις 

ιδιότητες µίας περιοχής γύρω από κάθε σηµείο (n1,n2) της εικόνας, όπως για 

παράδειγµα η µέση τιµή των εντάσεων σε µία περιοχή, ενώ οι όροι δυναµικό κατώφλι 
(dynamic threshold) και προσαρµοστικό κατώφλι (adaptive threshold) 

χρησιµοποιούνται στην περίπτωση που η τιµή Τ  εξαρτάται από τις ίδιες τις 
συντεταγµένες (n1,n2). Ακόµη και σήµερα ο προσδιορισµός του κατωφλίου Τ 

αποτελεί κεντρικό ερώτηµα στο πεδίο της υπολογιστικής όρασης[104,138]. Οι 
προσπάθειες είναι πολυάριθµες, ωστόσο δεν έχει ακόµη προκύψει κάποιος γενικός 

κανόνας ανάθεσης τιµής κατωφλιοποίησης, είτε γενικής, είτε µεταβλητής.

Η πλέον  γνωστή τεχνική, που αποτελεί χρυσό πρότυπο και που τα αποτελέσµατά 
της, σε ένα ευρύ πλήθος εφαρµογών, χρησιµοποιούνται ως βάση σύγκρισης µε κάθε 
νέα προτεινόµενη τεχνική[137,139], είναι η µέθοδος του Otsu. Η µέθοδος αυτή φέρει το 
όνοµα του N. Otsu ο οποίος σε µία µελέτη του το 1979 πρότεινε για πρώτη φορά µία 

αυτοµατοποιηµένη διαδικασία κατωφλιοποίησης µε βάση τη µορφή του 
ιστογράµµατος στην κλίµακα του γκρι[140]. Η βασική θεώρηση της µεθόδου αυτής 
είναι ότι µία εικόνα αποτελείται από δύο κατηγορίες pixels, τα pixels του υποβάθρου 
κι εκείνα που αποτελούν το προσκήνιο. Έτσι υπολογίζεται το βέλτιστο κατώφλι που 
διαχωρίζει τις δύο κατηγορίες µε τέτοιον τρόπο ώστε η διασπορά µεταξύ των 

κατηγοριών (between-class variance) να µεγιστοποιείται. Σε γενικές γραµµές, η 
τεχνική αυτή µπορεί να περιγραφεί µέσα από έξι διαδοχικά βήµατα[104]:

i. Υπολογισµός του κανονικοποιηµένου ιστογράµµατος της εικόνας κι εξαγωγή 
των pi στοιχείων του. Τα στοιχεία αυτά προσδιορίζονται ως ο λόγος των ni 

pixels µε ένταση i, όπου i=0,…,L-1 είναι ένα από τα L διακριτά επίπεδα της 
έντασης, προς τον συνολικό αριθµό των pixels της εικόνας.

ii. Υπολογισµός των συσσωρευτικών αθροισµάτων  (cumulative sums) P(k), για 
k=0,…,L-1. Τα αθροίσµατα αυτά προκύπτουν από την σχέση:

 
 
P k( ) = pi

i=0

k

∑  
 
4.29( )

και προσδιορίζουν την  πιθανότητα κάποιο pixel της εικόνας να ανήκει στην 
κλάση C[0,k], όπου T(k)=k, 0<k<L-1, είναι το εφαρµοζόµενο κατώφλι.

iii.Υπολογισµός των συσσωρευτικών µέσων (cumulative means) m(k), για        
k=0,…,L-1. Οι µέσοι αυτοί προκύπτουν από την σχέση:
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m k( ) = i ⋅ pi

i=0

k

∑  
 
4.30( )

και προσδιορίζουν την µέση ένταση της κλάσης C[0,k].

iv.Υπολογισµός του γενικού µέσου της έντασης της εικόνας, mG, από την σχέση:

 
 
mG = i ⋅ pi

i=0

L−1

∑  
 
4.31( )

v. Υπολογισµός της διασποράς µεταξύ των  κατηγοριών σ2
B(k), για k=0,…,L-1, 

χρησιµοποιώντας της εξίσωση:

 

 

σB
2 k( ) =

mG ⋅P k( ) − m k( )⎡⎣ ⎤⎦
2

P k( ) ⋅ 1− P k( )⎡⎣ ⎤⎦
 

 
4.32( )

vi.Προσδιορισµός του κατωφλίου Otsu, T(k)=k*, ως η τιµή εκείνη του κατωφλίου 
k για την οποία η διασπορά µεταξύ των κατηγοριών µεγιστοποιείται. Στην 

περίπτωση που αυτό συµβαίνει για περισσότερες από µία τιµές του κατωφλίου 
k, τότε χρησιµοποιείται η µέση τιµή των κατωφλίων αυτών.

Στο σηµείο αυτό αξίζει να αναφερθεί και µία άλλη, πολύ σηµαντική και ίσως πιο 
συχνά χρησιµοποιούµενη από την µέθοδο Otsu, τεχνική. Αυτή δεν είναι άλλη από την 
τεχνική δοκιµής-και-σφάλµατος (trial-and-error)[141,142]. Αξιοποιώντας τα 

αποτελέσµατα της προεπεξεργασίας εικόνων, ανατίθεται µία αρχική τιµή 
κατωφλιοποίησης, άλλοτε τυχαία και άλλοτε µε χρήση του ιστογράµµατος, και τα 
αποτελέσµατα της κατάτµησης αξιολογούνται για µία σειρά εικόνων της ίδιας 
εφαρµογής. Στην περίπτωση που η κατάτµηση κρίνεται ακριβής, τότε η τιµή του 
κατωφλίου χρησιµοποιείται στον αλγόριθµο. Σε διαφορετική περίπτωση η διαδικασία 

επαναλαµβάνεται έως ότου προκύψουν αποδεκτά αποτελέσµατα κατάτµησης. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία της τεχνικής αυτής είναι η εφαρµογή 
κατάλληλων διαδικασιών ανακατασκευής των εικόνων και κανονικοποίησής τους, 
διαφορετικά κάθε εικόνα της ίδιας εφαρµογής θα απαιτεί µοναδικό κατώφλι, εξαιτίας 
παραγόντων όπως του θορύβου ή της ανάκλασης 

4.3.2. Μετασχηµατισµός Watershed

Ο µετασχηµατισµός watershed αποτελεί µία από τις πλέον  διαδεδοµένες, αλλά και 
αξιόπιστες, µεθοδολογίες κατάτµησης και συγκαταλέγεται στο ευρύτερο πεδίο της 
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µαθηµατικής µορφολογίας[99]. Η τεχνική αυτή εµφανίστηκε για πρώτη φορά το 1978 

από τους H. Digabel και C. Lantuejoul σε µία µελέτη τους για τον προσδιορισµό του 
βαθµού αποστράγγισης της ασφάλτου, χρησιµοποιώντας δεδοµένα που είχαν  εξαχθεί 
από κατωφλιοποιηµένες εικόνες του τοπογραφικού ανάγλυφου[143], ενώ ένα χρόνο 
αργότερα βελτιώθηκε κι επεκτάθηκε σε γκρίζες εικόνες από τους S. Beucher και C. 
Lantuejoul[144]. Από τότε η τεχνική αυτή έχει χρησιµοποιηθεί ευρύτατα από πάρα 

πολλούς ερευνητές κι έχει εφαρµοστεί σε ένα αρκετά µεγάλο αριθµό ερευνητικών 
πεδίων[119,145-148]. Από τις σηµαντικότερες, ωστόσο, συνεισφορές κρίνονται εκείνες 
των S. Beucher και F. Meyer όπου εστίασαν το ερευνητικό τους ενδιαφέρον στον 
µετασχηµατισµό watershed και θεµελίωσαν την µορφολογική κατάτµηση[149]. Τέλος, 
διακεκριµένη θέση στην ερευνητική προσπάθεια εφαρµογής του µετασχηµατισµού 

watershed φέρει και το έργο του P. Maragos, όπου µελέτησε την υλοποίηση του 
µετασχηµατισµού watershed µέσω µερικών διαφορικών εξισώσεων τύπου eikonal 
(eikonal PDE)[99,150,151], µίας προσέγγισης µοντελοποίησης του µετασχηµατισµού στο 
συνεχές πεδίο που πρωτοεµφανίστηκε το 1994 από τους L. Najman και M. Schmitt
[152].

Ένας από τους λόγους που ο µετασχηµατισµός watershed προσέλκυσε τόσο 
µεγάλο ερευνητικό ενδιαφέρον έγκειται στο γεγονός ότι συνδυάζει ουσιαστικά τρεις 
βασικές τεχνικές, την ανίχνευση ακµών, την κατωφλιοποίηση και τη διεύρυνση 
περιοχής. Ως εκ τούτου, τα αποτελέσµατα του µετασχηµατισµού αυτού πολλές φορές 
είναι πιο ακριβή από ότι οι άλλες τρεις τεχνικές, καθιστώντας τον κατάλληλο τόσο 

για διαδικασίες που απαιτούν την  αλληλεπίδραση µε τον χρήστη, όσο και για 
αυτοµατοποιηµένες διαδικασίες κατάτµησης.

Ο µετασχηµατισµός watershed µπορεί εύκολα να γίνει κατανοητός θεωρώντας το 
γεωγραφικό του ανάλογο. Στη γεωγραφία το watershed είναι µία προεξοχή που 
χωρίζει περιοχές στις οποίες συσσωρεύεται νερό µέσω διαφορετικών  συστηµάτων 

ποταµών και που ονοµάζονται κοιλάδες περισυλλογής ή λεκάνες απορροής 
(catchment basins). Ο µετασχηµατισµός watershed εφαρµόζει αυτές τις έννοιες στην 
επεξεργασία εικόνων, αποσκοπώντας στην κατάτµησή τους. Όπως φαίνεται και στην 
Εικόνα 4.3, µία εικόνα µπορεί να θεωρηθεί ως µία τρισδιάστατη χωρική επιφάνεια, 
όπου οι τιµές της έντασης f(x,y) αντιστοιχούν στο ύψος, άξονας z, της επιφάνειας. 

Έτσι, αν θεωρηθεί ότι η επιφάνεια αυτή δέχεται το νερό της βροχής, από την Εικόνα 
4.3 προκύπτει ότι το νερό αυτό θα συσσωρεύεται στις δύο περιοχές που αποτελούν 
τις κοιλάδες περισυλλογής. Όσον  αφορά το νερό που θα πέφτει στην υδατογραµµή 
watershed, αυτό θα εµφανίζει ίδια πιθανότητα να καταλήξει σε µία από τις δύο 
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λεκάνες. Τη στιγµή που η στάθµη του νερού στις λεκάνες τείνει να ενωθεί, η 

διαδικασία του πληµµυρισµού σταµατάει. Τα σηµεία που επρόκειτο να γίνει η 
συνένωση αντιστοιχούν  στις υδατογραµµές watershed, που στην πραγµατικότητα 
ισοδυναµούν µε το αποτέλεσµα της διαδικασίας της κατάτµησης[99].

Εικόνα 4.3: Δύο εφαπτόµενοι κύκλοι µε ακτινωτή διαβάθµιση του γκρίζου (a),  οι ίδιοι 
κύκλοι µε εφαρµογή ψευδοχρωµάτων (b) και η αναπαράστασή τους ως τρισδιάστατη 
χωρική επιφάνεια, µε την υδατογραµµή watershed και τις κοιλάδες περισυλλογής να 
έχουν επισηµανθεί (c).

Μέσα από αυτό το παράδειγµα καθίσταται σαφές ότι κατά την επίλυση 
προβληµάτων κατάτµησης µε εφαρµογή του µετασχηµατισµού watershed το 
ζητούµενο είναι ο µετασχηµατισµός της εικόνας σε µία µορφή όπου τα αντικείµενα ή 
οι περιοχές ενδιαφέροντος να περιγράφονται από µεµονωµένα pixels ή από 

περιορισµένου αριθµού pixels περιοχές που αποτελούν τους σηµαδευτές (markers) 
του µετασχηµατισµού. Οι σηµαδευτές αυτοί οριοθετούν τις περιοχές έναρξης της 
διαδικασίας πληµµυρισµού και η επιλογή τους καθορίζει σε µεγάλο βαθµό την 
ακρίβεια του αποτελέσµατος της κατάτµησης[103].

Με βάση την απαίτηση αυτή και υπό την παρατήρηση ότι τα τοπικά ελάχιστα 

(regional minima) των εικόνων, που αποτελούν τους πιο απλούς σηµαδευτές, οδηγούν 
τις περισσότερες φορές σε υπερκατάτµηση, έχει αναπτυχθεί ένας µεγάλος αριθµός 
προσεγγίσεων για την εξαγωγή των κατάλληλων για την κάθε εφαρµογή σηµαδευτών. 
Πρακτικά οι σηµαδευτές επιλέγονται σαν περιοχές όπου ικανοποιείται κάποιο 
κριτήριο οµοιογένειας, δηλαδή κάποιο χαρακτηριστικό της εικόνας να παραµένει 

αµετάβλητο ή να βρίσκεται µέσα σε αποδεκτά όρια. Έτσι έχουν  αναπτυχθεί 
γραµµικές µεθοδολογίες, οι οποίες εξάγουν κάποια κρίσιµα χαρακτηριστικά των 
εικόνων, όπως είναι κορυφές ή γραµµές που δεν µεταβάλλονται ως προς τη 
µορφολογική κλίµακα και τα ανάγουν  σε σηµαδευτές. Από την άλλη, έχουν 
αναπτυχθεί και µη γραµµικές µορφολογικές προσεγγίσεις, κατά τις οποίες οι 

σηµαδευτές ορίζονται ως επίπεδες ή ψευδο-επίπεδες ζώνες της µορφολογικής κλίσης 
(morphological gradient).

Επειδή οι σηµαδευτές καθορίζουν την έναρξη της διαδικασίας της κατάτµησης, 
αυτό που ενδιαφέρει είναι η τοποθεσία και όχι το σχήµα τους. Ως εκ τούτου η 
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επιτυχής εφαρµογή ενός αλγορίθµου watershed συνδυάζεται µε την εφαρµογή 

κάποιας διαδικασίας αποκατάστασης των εικόνων προκειµένου να περιοριστούν  οι 
πλασµατικές δοµές που εισάγονται στις εικόνες λόγω θορύβου, παραµόρφωσης ή 
συνθηκών φωτισµού κατά την λήψη των εικόνων.

Επιπροσθέτως, ιδιαίτερη έµφαση έχει δοθεί και στις τεχνικές πληµµυρισµού, αφού 
ανάλογα µε τα κριτήρια που τις διέπουν µπορούν να προκύψουν διαφορετικού τύποι 

κατάτµησης, µε ποικίλα χαρακτηριστικά στα αποτελέσµατά τους. Ωστόσο, σε όλες 
τις τεχνικές τα κριτήρια πληµµυρισµού θα πρέπει να είναι κοινά στο σύνολο των 
κοιλάδων  περισυλλογής της εικόνας. Τέτοια κριτήρια είναι το ύψος (αντίθεση 
φωτεινότητας), η επιφάνεια (µέγεθος) και ο όγκος (συνδυασµός φωτεινότητας και 
µεγέθους) του νερού[103]. Ο πιο συχνά εφαρµοζόµενος τύπος πληµµυρισµού είναι 

εκείνος όπου το ύψος του νερού σε όλες τις λεκάνες είναι στο ίδιο επίπεδο και είναι 
γνωστός ως πληµµυρισµός οµοιόµορφου ύψους (uniform height flooding). Ο 
δεύτερος πιο γνωστός τύπος πληµµυρισµού είναι εκείνος του οµοιόµορφου όγκου 
(uniform volume flooding), ο οποίος κι εµφανίζει σχετικά πιο ακριβή αποτελέσµατα 
από την διαδικασία οµοιόµορφου ύψους. Αυτό είναι, άλλωστε, κάτι το αναµενόµενο 

δεδοµένου ότι ο πληµµυρισµός οµοιόµορφου όγκου συνδυάζει τα χαρακτηριστικά 
φωτεινότητας και µεγέθους των αντικειµένων  µίας εικόνας, σε αντίθεση µε τον 
πληµµυρισµό οµοιόµορφου ύψους που εστιάζει µόνο στην αντίθεση της 
φωτεινότητας. Η υλοποίηση της τοπογραφικής διαδικασίας πληµµυρισµού του 
µετασχηµατισµού watershed έχει πραγµατοποιηθεί µε ταχύτατους αλγόριθµους που 

στηρίζονται είτε στις ιεραρχικές ουρές (hierarchic queues) είτε στην προσοµοίωση 
εµβύθισης (immersion simulation)[99,103].

4.3.3. Αξιολόγηση Αποτελεσµάτων Κατάτµησης

Παρόλο που τα τελευταία χρόνια έχει πραγµατοποιηθεί σηµαντική έρευνα σχετικά 
µε την ανάπτυξη µεθοδολογιών και αλγορίθµων για την κατάτµηση εικόνας, η 

αξιολόγηση των αποτελεσµάτων αυτών  των διαδικασιών δεν λαµβάνει το αντίστοιχο 
ερευνητικό ενδιαφέρον. Οι περισσότερες µέθοδοι αξιολόγησης των αποτελεσµάτων 
κατάτµησης µίας εικόνας είναι είτε υποκειµενικές είτε στενά συνδεδεµένες µε κάποια 
συγκεκριµένη εφαρµογή. Κι ενώ κατά καιρούς έχουν προταθεί κάποιες αντικειµενικές 
µέθοδοι, η πλειοψηφία τους συγκαταλέγεται στην περιοχή της εποπτευόµενης 

αντικειµενικής αξιολόγησης (supervised objective evaluation), δηλαδή αποτελούν 
τεχνικές που προϋποθέτουν την πρόσβαση σε δεδοµένα αναφοράς, όπως για 
παράδειγµα σε µία χειρωνακτικώς κατατµηµένη εικόνα αναφοράς.
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Όπως συµβαίνει σε πάρα πολλές διαδικασίες του πεδίου της υπολογιστικής 

όρασης, και στην περίπτωση της αξιολόγησης των αποτελεσµάτων ενός αλγορίθµου 
κατάτµησης, έχουν  προταθεί στη βιβλιογραφία αρκετοί τρόποι κατηγοριοποίησης των 
µεθοδολογιών αυτών. Ωστόσο, ένας από τους πλέον διαδεδοµένους τρόπους 
κατάταξης προτάθηκε από τον Y.J. Zhang το 1996, σε µία από τις πληρέστερες 
επισκοπικές µελέτες σχετικά µε τις µεθόδους αξιολόγησης της κατάτµησης εικόνας
[153]. Σύµφωνα µε τον ερευνητή αυτόν οι µέθοδοι διακρίνονται σε εµπειρικές, που 
βασίζονται στη µελέτη των αποτελεσµάτων  της κατάτµησης, και σε αναλυτικές, οι 
οποίες βασίζονται σε εγγενή χαρακτηριστικά των µεθόδων κατάτµησης, όπως είναι το 
θεωρητικό τους υπόβαθρο, οι ιδιότητες, η απόδοση και η πολυπλοκότητά τους.

Μία επέκταση της παραπάνω κατηγοριοποίησης προτάθηκε το 2008 από τον H. 

Zhang σε µία µελέτη του σχετικά µε τις εµπειρικές µεθόδους[154]. Σύµφωνα µε τη 
µελέτη αυτή, η ιεραρχία των σύγχρονων µεθόδων  αξιολόγησης της κατάτµησης 
εικόνας ξεκινά µε τη διάκριση µεταξύ υποκειµενικής (subjective evaluation) και 
αντικειµενικής αξιολόγησης (objective evaluation). Σε αντίθεση µε την προηγούµενη 
κατηγοριοποίηση, τώρα λαµβάνεται υπόψη και η πλέον  διαδεδοµένη τεχνική, της 

υποκειµενικής αξιολόγησης, σύµφωνα µε την οποία τα αποτελέσµατα κρίνονται µε 
βάση την οπτική αντίληψη ενός, συνήθως, έµπειρου ερευνητή. Κατά την 
αντικειµενική αξιολόγηση, υπάρχουν τεχνικές που εξετάζουν τις επιπτώσεις της 
διαδικασίας κατάτµησης σε ένα γενικότερο σύστηµα ή εφαρµογή, ενώ υπάρχουν  και 
τεχνικές που µελετούν τον αλγόριθµο ανεξαρτήτως εφαρµογής. 

Με τον τρόπο αυτό η αντικειµενική αξιολόγηση διακρίνεται περαιτέρω στην 
αξιολόγηση συστήµατος (system level evaluation) και στην  άµεση αξιολόγηση (direct 
evaluation). Αναλόγως εάν µελετάται ο ίδιος ο αλγόριθµος ή τα αποτελέσµατά του η 
άµεση αξιολόγηση διακρίνεται στις αναλυτικές (analytical methods) και τις 
εµπειρικές µεθόδους (empirical methods), αντίστοιχα. Τέλος, οι εµπειρικές µέθοδοι 

διακρίνονται στις µη-εποπτευόµενες µεθόδους (unsupervised methods) ή µεθόδους 
κριτηρίων ποιότητας (“goodness” methods) και στις εποπτευόµενες µεθόδους 
(supervised methods) ή µεθόδους απόκλισης (discrepancy  methods). Η 
κατηγοριοποίηση αυτή των τεχνικών αξιολόγησης της κατάτµησης εικόνας 
συνοψίζεται στο διάγραµµα της Εικόνας 4.4.

Κατά τις µη-εποπτευόµενες µεθόδους η αξιολόγηση πραγµατοποιείται µέσω της 
µέτρησης κάποιου ποιοτικού κριτηρίου, χωρίς την προϋπόθεση εκ των προτέρων 
γνώσης των αποτελεσµάτων  της κατάτµησης. Σε γενικές γραµµές τα κριτήρια τα 
οποία µελετώνται είναι τα τέσσερα κριτήρια που προτάθηκαν  το 1985 από τους R. 
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Haralick και L. Shapiro[102,135] και που παρουσιάστηκαν στην  αρχή της Ενότητας 4.3. 

Για την ποσοτικοποίηση των κριτηρίων αυτών  έχουν προταθεί αρκετά µεγέθη, όπου 
ανάλογα µε την εφαρµογή εστιάζουν σε ένα ή περισσότερα κριτήρια[154].

Εικόνα 4.4: Κατάταξη µεθόδων αξιολόγησης των αποτελεσµάτων κατάτµησης εικόνας.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα των  µεγεθών αυτών είναι το κριτήριο συνολικού 
κόστους κατά Liu και Yang[103,155]:

 
 
F =

1
1000 ⋅ M × N( )

⋅ R ⋅
ei

2

Aii=1

R

∑  
 
4.33( )

όπου R είναι το πλήθος των περιοχών  στο τελικό αποτέλεσµα κατάτµησης, Ai είναι το 

εµβαδόν  της i-οστής περιοχής, ei είναι το χρωµατικό σφάλµα µεταξύ της αρχικής 

εικόνας και της κατατµηµένης εντός της περιοχής i και M×N είναι το µέγεθος της 
εικόνας. Όπως φαίνεται από την σχέση (4.33) το µέγεθος F µετρά το µέσο 
τετραγωνικό χρωµατικό σφάλµα των αποτελεσµάτων της κατάτµησης, τιµωρώντας 
την υπερκατάτµηση µέσω της εισαγωγής του όρου R. Το µέγεθος αυτό δεν 

προϋποθέτει τον καθορισµό παραµέτρων από τον χρήστη και είναι ανεξάρτητο από το 
περιεχόµενο και το είδος της υπό κατάτµηση εικόνας. Όσο µικρότερη είναι η τιµή του 
F τόσο καλύτερο είναι το αποτέλεσµα της κατάτµησης. Το συγκεκριµένο ποιοτικό 
κριτήριο διατηρεί µία ισορροπία µεταξύ της διατήρησης των λεπτοµερειών και της 
αποµάκρυνσης της ανοµοιογένειας των περιοχών.

Παρά την ποικιλία των µεγεθών που αναφέρονται στη βιβλιογραφία, δεν υπάρχει 
ένα γενικό κριτήριο ποιότητας που να είναι κατάλληλο για την αξιολόγηση κάθε 
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µεθοδολογίας κατάτµησης. Αντιθέτως, η ανάπτυξή τους είναι άρρηκτα συνδεδεµένη 

µε την  εφαρµογή στην οποία χρησιµοποιούνται και των εκάστοτε απαιτήσεων και 
χαρακτηριστικών περιγραφής των αποτελεσµάτων[103].

Από την άλλη, στις εποπτευόµενες µεθόδους αξιολόγησης των αποτελεσµάτων 
ενός αλγορίθµου κατάτµησης, η αξιολόγηση πραγµατοποιείται µέσω της σύγκρισης 
των αποτελεσµάτων αυτών µε τα ιδανικά αποτελέσµατα κατάτµησης (ground truth) 

στην  ίδια εικόνα, η οποία συχνά αναφέρεται και ως χρυσός κανόνας (gold standard). 
Ο βαθµός οµοιότητας µεταξύ των  δύο αποτελεσµάτων καθορίζει την ποιότητα της 
κατατµηµένης εικόνας.

Ένα πιθανό πλεονέκτηµα των  εποπτευόµενων µεθόδων, έναντι των  µη-
εποπτευόµενων, είναι ότι η άµεση σύγκριση της κατατµηµένης εικόνας µε την εικόνα 

αναφοράς οδηγεί σε πιο αξιόπιστα αποτελέσµατα της αξιολόγησης, και ως εκ τούτου 
οι µέθοδοι αυτές είναι από τις πιο συχνά χρησιµοποιούµενες µεθόδους µετά την 
υποκειµενική αξιολόγηση. Ωστόσο, τα αποτελέσµατα της ιδανικής κατάτµησης, 
κυρίως στην περίπτωση των  πραγµατικών εικόνων, δεν είναι πάντα διαθέσιµα κι έτσι 
απαιτείται είτε χειρωνακτική είτε ηµιαυτόµατη κατάτµηση, διαδικασία υποκειµενική 

και χρονοβόρα. Επιπροσθέτως δεν υφίσταται κάποιο µέτρο που να καθορίζει την 
σχετική ακρίβεια της διαδικασίας εξαγωγής της ιδανικής κατάτµησης. Στις συνθετικές 
εικόνες, όµως, η ιδανική κατάτµηση δηµιουργείται συγχρόνως µε την δηµιουργία της 
εικόνας, παρέχοντας απόλυτα και αντικειµενικά αποτελέσµατα.

4.4. Σύνοψη

Το πεδίο της υπολογιστικής όρασης, η προσπάθεια δηλαδή του ανθρώπου να 
µιµηθεί µε µηχανικά µέσα το ψυχοσωµατικό ανθρώπινο οπτικό σύστηµα, αποτελεί 
σήµερα ένα από τα πλέον εξελισσόµενα επιστηµονικά πεδία. Η σύγχρονη 
καθηµερινότητα εξαρτάται ολοένα και περισσότερο από εφαρµογές της 
υπολογιστικής όρασης και η βελτίωση της ποιότητας ζωής οριοθετείται σε πολλούς 

τοµείς από την τεχνολογική πρόοδο συστηµάτων  αυτοµατισµού και λήψης 
αποφάσεων, άµεσα συνδεδεµένων  µε κάποιο υποσύστηµα µηχανικής όρασης. 
Ωστόσο, τα προβλήµατα που καλείται να αντιµετωπίσει το συγκεκριµένο 
επιστηµονικό πεδίο είναι πολλά και για την επίλυσή τους απαραίτητη προϋπόθεση 
είναι η πλήρης κατανόηση της διαδικασίας οπτικής αντίληψης.

Ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα αποτελεί η αποκατάσταση της ποιότητας 
των λαµβανόµενων εικόνων. Παρόλη την τεράστια ανάπτυξη των απεικονιστικών 
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συστηµάτων, οι παράγοντες υποβάθµισης της ποιότητας των εικόνων υφίστανται, 

πολλές φορές σε µεγάλα ποσοστά, ακόµη και σήµερα, δυσχεραίνοντας την πλήρη 
αυτοµατοποίηση αρκετών διαδικασιών επεξεργασίας εικόνας. Στη διεθνή 
βιβλιογραφία µπορεί κανείς να εντοπίσει ένα µεγάλο πλήθος προσπαθειών επίλυσης 
αυτού του προβλήµατος, προσπάθειες, όµως, που είναι άρρηκτα συνδεδεµένες µε 
συγκεκριµένες εφαρµογές. Αυτό συνίσταται στο γεγονός ότι κατά την  προσπάθεια 

προσέγγισης της ιδανικής εικόνας η εκ των προτέρων  µερική γνώση των παραγόντων 
υποβάθµισης είναι απαραίτητη. Ταυτόχρονα, η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων 
αυτών των προσπαθειών παραµένει µία υποκειµενική διαδικασία, καθώς δεν 
υπάρχουν τα απόλυτα εκείνα µεγέθη που θα αξιολογούν αντικειµενικά τα 
αποτελέσµατα ενός αλγορίθµου αποκατάστασης εικόνας.

Η κατάτµηση εικόνας αποτελεί ένα δεύτερο, πολύ σηµαντικό, πρόβληµα της 
υπολογιστικής όρασης. Αν και η διαδικασία αυτή επηρεάζει την πλειοψηφία των 
εφαρµογών υπολογιστικής όρασης, παραµένει ένα από τα δυσκολότερα προβλήµατα 
του πεδίου αυτού. Η ακρίβεια της κατάτµησης καθορίζει την επιτυχία ή αποτυχία των 
διαδικασιών υπολογιστικής ανάλυσης εικόνας, που οδηγούν στη λήψη αποφάσεων 

και την πραγµατοποίηση συγκεκριµένων διεργασιών. Ωστόσο, η επίλυση του 
προβλήµατος κατάτµησης αντιµετωπίζεται για κάθε εφαρµογή µε ξεχωριστό τρόπο, 
ενώ παράλληλα δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην διατήρηση των συνθηκών λήψης 
των εικόνων για τις οποίες σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε ο συγκεκριµένος 
αλγόριθµος κατάτµησης. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις, µάλιστα, όπου η διαδικασία 

της κατάτµησης ακολουθεί µία διαδικασία αποκατάστασης εικόνας, σε µία 
προσπάθεια βελτίωσης των  αποτελεσµάτων της αφενός και αύξησης του αριθµού των 
εφαρµογών στις οποίες µπορεί να χρησιµοποιηθεί αφετέρου. Έτσι προκύπτει ότι 
εκείνο που φέρει ιδιαίτερη βαρύτητα δεν είναι η ίδια η διαδικασία, αλλά η ακρίβεια 
των  αποτελεσµάτων της. Η αξιολόγηση αυτής της ακρίβειας µπορεί να 

πραγµατοποιηθεί µε ποικίλους τρόπους, οι περισσότεροι εκ των οποίων να 
προϋποθέτουν την γνώση του περιεχοµένου της εικόνας.

Αν και τα προβλήµατα που καλείται να αντιµετωπίσει το πεδίο της υπολογιστικής 
όρασης δεν περιορίζονται µόνο στα προαναφερθέντα δύο προβλήµατα, αυτά 
συγκαταλέγονται στα σηµαντικότερα και πιο δύσκολα, που επηρεάζουν άµεσα την 

επίλυση πολλών ακόµη προβληµάτων. Αυτός είναι και ο λόγος που δίνεται τόση 
βαρύτητα σήµερα στην αντιµετώπιση των δύο αυτών διαδικασιών. Χωρίς επιτυχή 
εξάλειψη των παραγόντων αλλοίωσης της εικόνας δεν µπορεί να επιτευχθεί ακριβής 
κατάτµηση και ως εκ τούτου ενδέχεται ένα σύστηµα υπολογιστικής όρασης να 
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οδηγηθεί σε εσφαλµένη λήψη κάποιας απόφασης. Μία τέτοια απόφαση µπορεί να 

αποβεί επιζήµια ακόµη και για την ανθρώπινη ζωή.

□
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑ

[1-185]

5. ji

5.1. Εισαγωγή

τις περισσότερες προσπάθειες που πραγµατοποιούνται σήµερα, για την επίλυση 
του προβλήµατος ανακατασκευής επισηµασµένων µε κατάλληλα χρωµοφόρα 

φθορισµού βιοδοµών, δεν λαµβάνεται υπόψη η πραγµατική τρισδιάστατη γεωµετρία 
της προς µελέτη περιοχής[2,3,5,6,15]. Η απουσία αυτής της πληροφορίας δε συνεπάγεται 

και µη σύγκλιση της επαναληπτικής µεθόδου επίλυσης του αντιστρόφου 
προβλήµατος. Εποµένως στο αποτέλεσµα που προκύπτει, όσον  κοντά στην 
πραγµατική κατανοµή του χρωµοφόρου και αν βρίσκεται, η πληροφορία του βάθους 
εκφράζεται µε σχετικές συντεταγµένες, επειδή δεν υπάρχει πληροφορία για τη µορφή 
της επιφάνειας. Το πραγµατικό βάθος αποτελεί σηµαντική πληροφορία για µία 

ενδεχόµενη µελλοντική διαγνωστική ή θεραπευτική εφαρµογή. Από την άλλη, 
υπάρχουν και µελέτες που την  τρισδιάστατη ανακατασκευή της επιφάνειας την 
λαµβάνουν υπόψη µόνο για δισδιάστατη ευθυγράµµιση της επισηµασµένης προς την 
υπό µελέτη περιοχή, ενώ η πληροφορία του πραγµατικού βάθους παρέχεται από 
αυστηρά πρωτόκολλα λήψης των εικόνων φθορισµού, που εγείρουν ηθικά ερωτήµατα 

ως προς την αντιµετώπιση µοντέλων ζώων και που η µελλοντική κλινική εφαρµογή 
τους είναι εξαιρετικά αµφίβολη[1,20-22]. Ένα κοινό τέτοιο πρωτόκολλο απαιτεί την 
τοποθέτηση του µοντέλου ζώου σε ειδικό θάλαµο, ούτως ώστε η εξωτερική του 
επιφάνεια να γίνει επίπεδη κι έτσι η πραγµατική εξωτερική επιφάνεια να ταυτιστεί µε 
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την επιφάνεια της προσοµοίωσης. Μάλιστα έχουν αναπτυχθεί και εµπορικά προϊόντα, 

που στηρίζονται σε αυτά τα πρωτόκολλα, όπως είναι τα συστήµατα από τις VisEn 
Medical Inc.[156] και Cambridge Research & Instrumentation Inc. (CRi)[157].

Επιπροσθέτως, ένα σύστηµα στο οποίο δεν υπάρχει η δυνατότητα ανακατασκευής 
της εξωτερικής επιφάνειας, θα είναι εφαρµόσιµο µόνο στις περιπτώσεις εκείνες όπου 
δεν υπάρχει αλλοίωση στην εξωτερική επιφάνεια του ιστού. Για παράδειγµα, στην 

περίπτωση των µη µελανωµατικών  δερµατικών καρκινικών όγκων  (non melanoma 
skin cancer, NMSC) ένα τέτοιο σύστηµα θα ήταν χρήσιµο µόνο αφού θα είχε 
εξαφανιστεί πλήρως η δερµατική αλλοίωση και οι προϋποθέσεις των µοντέλων της 
Μοριακής Απεικόνισης Φθορισµού (Fluorescence Molecular Imaging, FMI) θα 
ικανοποιούνταν. Όµως για τον πλήρη σχεδιασµό της θεραπευτικής αγωγής απαιτείται 

πληροφορία για τη γεωµετρία του καρκινικού όγκου από τα πρώτα στάδια, όταν η 
δερµατική αλλοίωση είναι σηµαντική, ενώ η FMI θα προσδιόριζε το πέρας της 
θεραπείας. Εποµένως παραµένει η ανάγκη για το σχεδιασµό ενός συστήµατος που µε 
ακρίβεια θα µπορεί να ανακατασκευάσει τόσο την τρισδιάστατη γεωµετρία 
επισηµασµένων βιοδοµών, όσον και την εξωτερική επιφάνεια της προς µελέτη 

περιοχής.

Η φωτογραµµετρία αποτελεί µία τεχνική που θα µπορούσε µε εξαιρετικά µεγάλη 
ακρίβεια να ανακατασκευάσει τη ζητούµενη επιφάνεια. Παραδοσιακά η 
φωτογραµµετρία έχει οριστεί ως η προσπάθεια εξαγωγής ποσοτικής πληροφορίας για 
ένα αντικείµενο, µέσω µετρήσεων που πραγµατοποιήθηκαν σε φωτογραφίες του. Η 

στενά συνδεδεµένη περιοχή της ερµηνείας των  εικόνων (photo interpretation), 
ορίζεται ως η εξαγωγή ποιοτικής πληροφορίας για τα εικονιζόµενα αντικείµενα, µέσω 
ανθρώπινης οπτικής ανάλυσης και αξιολόγησης των φωτογραφιών. Καθώς όλο και 
περισσότερες τεχνικές αίσθησης αναπτύσσονται για την παροχή απεικονίσεων σε µία 
ευρύτερη περιοχή του ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος αρκετά έξω από την ορατή 

περιοχή, εισήχθηκε ο όρος τηλε-αίσθηση (remote sensing), επεκτείνοντας την 
κλασική εξήγηση εικόνων, µε την εφαρµογή τεχνικών υπολογιστικής ανάλυσης.

Η σύγχρονη φωτογραµµετρία καλύπτει ένα σηµαντικά µεγαλύτερο πεδίο. 
Χρησιµοποιούνται απεικονίσεις όλων  των τύπων, τόσο παθητικών (όπως είναι η 
φωτογραφίες) όσο και ενεργών (όπως είναι οι απεικονίσεις φθορισµού). Η ανάλυση 

µπορεί να πραγµατοποιηθεί είτε σε µονές εικόνες, ή σε πολλαπλές απεικονίσεις, όπως 
συµβαίνει κατά τη στερέοψη[99]. Ο βασικός ρόλος της φωτογραµµετρίας είναι ο 
ακριβής προσδιορισµός της γεωµετρικής σχέσης µεταξύ της εικόνας και του 
αντικειµένου, όπως αυτή υπήρχε κατά τη χρονική στιγµή της απεικόνισης. Όταν η 
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σχέση αυτή εξαχθεί ορθά, µπορούν  να προκύψουν  πληροφορίες για το αντικείµενο 

αποκλειστικά και µόνο από την απεικόνισή του. Η ζητούµενη σχέση δύναται να 
εξακριβωθεί µε ένα πλήθος µέσων, που γενικά µπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε 
δύο οµάδες. Στις αναλογικές µεθόδους, που χρησιµοποιούν οπτικά, µηχανικά και 
ηλεκτρονικά στοιχεία και στις αναλυτικές µεθόδους όπου η µοντελοποίηση είναι 
µαθηµατική και η ανάλυση ψηφιακή.

Η ύπαρξη των απεικονίσεων σε ψηφιακή µορφή, σε συνδυασµό µε την ψηφιακή 
επεξεργασία της πληροφορίας, διευρύνει τις δυνατότητες εφαρµογής τεχνικών από 
άλλα επιστηµονικά πεδία. Η πρώτη από αυτές τις τεχνικές είναι η ψηφιακή 
επεξεργασία εικόνων. Η µέθοδος αυτή περιλαµβάνει αρκετές επιµέρους τεχνικές, 
όπως είναι η συµπίεση εικόνων  (image compression), όπου η αρχική εικόνα 

µετατρέπεται σε εικόνα άλλου τύπου που απαιτεί µικρότερο αποθηκευτικό χώρο, η 
ενίσχυση (enhancement) και η ανακατασκευή (restoration) για τη βελτίωση της 
ποιότητας και της ανάλυσης µίας εικόνας µε υψηλά επίπεδα θορύβου, η 
κατωφλιοποίηση (thresholding) για τη µετατροπή της εικόνας σε δυαδική µορφή, η 
κατάτµηση (segmentation) και η περιγραφή (description) που συνεπάγονται την 

αναγνώριση στοιχείων της εικόνας, τη µέτρηση των ιδιοτήτων  τους και την 
περιγραφή της εικόνας µε βάση την κατάταξη των στοιχείων της[99-101,104]. Μία άλλη, 
σχετιζόµενη, τεχνική είναι η αναγνώριση µοτίβου (pattern recognition)[99] που 
αποτελεί την  αυτόµατη εξαγωγή µοτίβων από κάποια εικόνα και την  περιγραφή 
αυτών µέσω συγκρίσεων µε γνωστά µοτίβα, που υπάρχουν  σε κάποια βάση 

δεδοµένων. Τέλος οι µέθοδοι τεχνικής νοηµοσύνης περιλαµβάνουν την µελέτη 
τεχνικών που επιτρέπουν στους υπολογιστές να διαχειρίζονται πληροφορίες µε 
τρόπους που, µέχρι σήµερα, οι άνθρωποι το επιτυγχάνουν καλύτερα[99,102]. Όταν όλες 
αυτές οι τεχνικές εισαχθούν στην  επεξεργασία των απεικονίσεων τότε αναδύονται 
όροι όπως κατανόηση εικόνων (image understanding, IU)[102] και υπολογιστική 

όραση (computer vision, CV)[102]. Ο βασικός στόχος όλων αυτών είναι η ανάπτυξη 
κατανοητών περιγραφών φυσικών αντικειµένων από τις εικόνες τους. Οι IU/CV 
µέθοδοι όλο και περισσότερο συνδυάζονται µε τα φωτογραµµετρικά συστήµατα, 
αποσκοπώντας στην αυτοµατοποίηση διεργασιών, κυρίως για την  βελτίωση της 
ακρίβειας των συστηµάτων[158].

5.2. Ιστορική Αναδροµή

Οι πρώτες ρίζες τις φωτογραµµετρίας µπορούν να αναζητηθούν  στους ζωγράφους 
της Αναγέννησης, και συγκεκριµένα στον Leonardo da Vinci, ο οποίος µελέτησε τις 
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αρχές που σχετίζονται µε την γεωµετρική ανάλυση εικόνων στα τέλη του 1400. Το 

επόµενο πολύ σηµαντικό βήµα ήταν η ανάπτυξη της προβολικής γεωµετρίας[159-161], η 
οποία αποτελεί την  µαθηµατική βάση της φωτογραµµετρία από παθητικά 
απεικονιστικά συστήµατα µέχρι και σήµερα. Αναφορές µπορούν να αναζητηθούν σε 
µελέτες των G. Desargues, B. Pascal και J.H. Lambert από τα µέσα του 1600 έως τα 
µέσα του 1700. Το βήµα αυτό ακολούθησε η κατασκευή εύχρηστων φωτογραφιών 

από τους J.N. Niepce και L.J.M. Daguerre στις αρχές του 1800. Το 1858 ο G.F. 
Tournachon, χρησιµοποιώντας το ψευδώνυµο Nadar, πραγµατοποίησε λήψη εικόνων 
από αερόστατο στην Γαλλία, ενώ το 1895 ο A. Laussedat κατασκεύασε την πρώτη 
ειδική κάµερα συνδυαζόµενη µε κατάλληλη διαδικασία επεξεργασίας των 
φωτογραφιών, εφαρµογή που ονόµασε metrophotographic, για την πραγµατοποίηση 

φωτογραµµετρικών µετρήσεων και για τον λόγο αυτό θεωρείται ο πατέρας της 
φωτογραµµετρίας. Ο όρος φωτογραµµετρία είχε πρωτοεµφανισθεί λίγα χρόνια 
νωρίτερα, το 1893, σε µία µελέτη του A. Meydenbauer για τη φωτογραφική 
τοπογραφία[162].

Κατά το πρώτο τρίτο του εικοστού αιώνα κατασκευάστηκαν  οι πρώτοι αναλογικοί 

plotters και οι πρώτοι ευρυγώνιοι φακοί µεγάλης ακρίβειας για τις κάµερες. Σε αυτή 
την περίοδο δηµιουργήθηκε και η Αµερικανική Κοινότητα Φωτογραµµετρίας (1934, 
American Society  of Photogrammetry), που εξελίχθηκε σε έναν από τους 
µεγαλύτερους οργανισµούς φωτογραµµετρίας παγκοσµίως και σήµερα είναι γνωστή 
ως Αµερικανική Κοινότητα Φωτογραµµετρίας και Κινητής Αίσθησης (American 

Society for Photogrammetry  and Remote Sensing). Στο δεύτερο τρίτο του αιώνα, η 
έρευνα επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη της µαθηµατικής βάσης για την 
φωτογραµµετρική τριγωνοποίηση[159,161] και των παραγόντων σφάλµατος, έρευνα που 
οφείλεται κυρίως στην διαρκώς αυξανόµενη κατασκευή πρώτης τάξεως αναλογικών 
plotters.

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες του εικοστού αιώνα η φωτογραµµετρία υπέστη 
σηµαντικές αλλαγές, κυρίως λόγω της τεράστιας ανάπτυξης των τεχνολογιών οπτικής 
και ηλεκτρονικής απεικόνισης και των υπολογιστικών συστηµάτων. Η 
φωτογραµµετρία άρχισε να βρίσκει εφαρµογές και πέραν της τοπογραφίας, όπως 
είναι ο βιοµηχανικός έλεγχος[163,164], τα συστήµατα ασφαλείας[165], η ροµποτική 

καθοδήγηση[166] και ο κινηµατογράφος. Τα εποπτευόµενα αντικείµενα άρχισαν 
σταδιακά να µικραίνουν σε διαστάσεις και οι αλγόριθµοι να παίρνουν έναν όλο και 
περισσότερο αυτόµατο χαρακτήρα. Οι εφαρµογές παρακολούθησης έγιναν το 
επίκεντρο του ενδιαφέροντος, µε έµφαση στην ταχύτητα και όχι την ακρίβεια.
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Παρόλα αυτά, από τα τέλη του εικοστού αιώνα άρχισαν και πάλι να εµφανίζονται 

µετρητικές εφαρµογές βασιζόµενες στην φωτογραµµετρία. Σύγχρονα συστήµατα 
ασφαλείας που περιλαµβάνουν κωδικοποιήσεις προσώπων και ποιοτικοί έλεγχοι 
γραµµών παραγωγής δεν αφήνουν µεγάλα περιθώρια σφάλµατος στον  υπολογισµό 
της γεωµετρικής πληροφορίας. Τα τελευταία χρόνια εντείνεται το ενδιαφέρον και για 
την χρησιµοποίηση της φωτογραµµετρίας στην ιατρική. Αυτό που ξεκίνησε από τον 

κινηµατογράφο και συνεχίστηκε µε την κωδικοποίηση προσώπου επιχειρείται να 
ενταχθεί στα κλινικά περιβάλλοντα για την παρακολούθηση και αξιολόγηση 
διαφόρων ιατρικών εφαρµογών. Αξιόλογα είναι τα αποτελέσµατα στις περιπτώσεις 
του προσώπου[167,168] και αξιοσηµείωτη η προσπάθεια για γεωµετρική 
ποσοτικοποίηση του χεριού[169]. Όµως ελάχιστες είναι οι εφαρµογές που σχετίζονται 

µε δισδιάστατη γεωµετρική ανάλυση αλλοιώσεων του δέρµατος και ακόµη λιγότερες 
οι τρισδιάστατες εφαρµογές. Γενικά το πρόβληµα της ακριβούς τρισδιάστατης 
ανακατασκευής αντικειµένων πολύ µικρών διαστάσεων παραµένει ακόµη και σήµερα 
άλυτο, ενώ στην ιατρική οι προσπάθειες που έχουν γίνει είναι ελάχιστες.

5.3. Στερέοψη

Η διοπτρική όραση ή στερέοψη αποτελεί την διαδικασία κατά την οποία 
τρισδιάστατη πληροφορία ή πληροφορία σχετικού βάθους ενός αντικειµένου, 
προκύπτει από ένα ζευγάρι εικόνων. Υπάρχουν αρκετές διαφορετικές µέθοδοι για την 
εξαγωγή τρισδιάστατης πληροφορίας από εικόνες, κάποιες από τις οποίες στηρίζονται 
στο σχετικό µέγεθος γνωστών αντικειµένων, την πληροφορία κίνησης, την σχετική 

φωτεινότητα. Επιπροσθέτως υπάρχουν και οι ενεργές µέθοδοι όπως είναι η χρήση 
laser ή ραντάρ, που προϋποθέτουν την ύπαρξη φωτεινής ακτινοβολίας ή ηχητικών 
κυµάτων για τον  υπολογισµό της τρισδιάστατης πληροφορίας. Η στερέοψη 
παρουσιάζει, όµως, ένα πολύ σηµαντικό πλεονέκτηµα έναντι οποιασδήποτε άλλης 
µεθόδου, είναι παθητική και πολύ µεγάλης ακρίβειας. Μάλιστα από όλες τις 

παθητικές µεθόδους, η στερέοψη είναι ικανή να προσφέρει τη µεγαλύτερη ακρίβεια 
στον υπολογισµό της τρισδιάστατης πληροφορίας[170].

Στο φυσικό κόσµο η στερέοψη είναι η πλέον συνηθισµένη µέθοδος όρασης. Πολλά 
ζώα χρησιµοποιούν την  στερέοψη για να πιάσουν και να χειριστούν αντικείµενα που 
βρίσκονται σε κοντινές τους αποστάσεις. Οι άνθρωποι και τα πιθηκοειδή είναι 

κλασικά παραδείγµατα του ζωικού βασιλείου που χρησιµοποιούν την στερέοψη για 
ακριβή εξαγωγή πληροφορίας βάθους σε αποστάσεις ίσες µε το µήκος των χεριών 
τους. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η στερέοψη προσφέρει µεγάλη ακρίβεια στους 
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υπολογισµούς εντός κάποιων αποστάσεων  από τον  παρατηρητή, ενώ από εκεί και 

πέρα τα αποτελέσµατά της δεν  είναι ιδιαίτερα αξιόπιστα. Το ανθρώπινο οπτικό 
σύστηµα αποτελεί την  τυπική αναφορά σε κάθε εφαρµογή στερέοψης. Ο λόγος είναι 
ότι αυτό είναι το καλύτερο διοπτρικό σύστηµα όρασης, µακράν πιο εξελιγµένο, 
ευέλικτο και ακριβές από οποιοδήποτε σύστηµα µηχανικής όρασης έχει 
κατασκευαστεί µέχρι σήµερα. Άλλωστε για το λόγο αυτόν  αποτέλεσε το κίνητρο για 

την ανάπτυξη τέτοιων συστηµάτων.

Βέβαια ένα σύστηµα τρισδιάστατης υπολογιστικής όρασης δεν περιορίζεται µόνο 
στις δύο απεικονίσεις. Υπάρχουν  συστήµατα τριών ή και περισσότερων καµερών, η 
αρχή όµως της επεξεργασίας των δεδοµένων  είναι κοινή σε όλα τα συστήµατα. 
Ανάλυση των εικόνων ανά ζευγάρια και συνδυασµός των αποτελεσµάτων[171].

Μία από τις πιο σηµαντικές εφαρµογές της στερέοψης βρίσκεται στην 
φωτογραµµετρία. Στο πεδίο αυτό το σχήµα της επιφάνειας ενός αντικειµένου 
καθορίζεται από την επικάλυψη εικόνων, οι οποίες λαµβάνονται από προσεχτικά 
βαθµονοµηµένες κάµερες και στηρίζεται στην διαφορά των συντεταγµένων κοινών 
σηµείων του αντικειµένου στις διάφορες εικόνες[160,172].

5.3.1. Μετατόπιση

Η µετατόπιση (disparity) αποτελεί ένα από τα βασικότερα φαινόµενα της 
στερέοψης και ορίζεται ως η µετατόπιση µεταξύ δύο διαδοχικών  απεικονίσεων  ενός 
αντικειµένου[161,172], Εικόνα 5.1.

Εικόνα 5.1: Απλή γεωµετρία δύο καµερών και το φαινόµενο της µετατόπισης.

Το φαινόµενο της µετατόπισης γίνεται καλύτερα κατανοητό όταν  συνδεθεί µε 
κάποια τοπολογία διοπτρικής απεικόνισης. Έστω λοιπόν, ότι συνδέονται δύο κάµερες 
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οπής µε τέτοιο τρόπο ώστε οι οπτικοί τους άξονες να είναι παράλληλοι και οι µεταξύ 

τους απόσταση να είναι b, Εικόνα 5.1. Η γραµµή που ενώνει τα κέντρα των φακών 
αποτελεί την γραµµή αναφοράς (baseline). Ας υποτεθεί ότι η γραµµή αυτή είναι 
κάθετη προς τους οπτικούς άξονες και ας οριστεί ο άξονας x να είναι παράλληλος 
προς την γραµµή αναφοράς. Οι συντεταγµένες του σηµείου (x,y,z) επάνω στην 
εποπτευόµενη επιφάνεια µετρώνται σχετικά µε την αρχή των αξόνων που βρίσκεται 

στο µέσον της απόστασης µεταξύ των δύο φακών. Εάν  οι συντεταγµένες του σηµείου 
αυτού στην  αριστερή και δεξιά εικόνα είναι (xl′,yl′) και (xr′,yr′) αντίστοιχα, τότε ισχύουν 

οι ακόλουθες εξισώσεις[160,172]:
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όπου f είναι η απόσταση από το κέντρο του φακού στο επίπεδο της εικόνας και για τις 
δύο κάµερες. Οι τρεις αυτές εξισώσεις δύνανται να επιλυθούν ως προς τους τρεις 

αγνώστους, που δεν είναι άλλοι από τις συντεταγµένες (x,y,z) του εκάστοτε σηµείου 
της επιφάνειας υπό παρατήρηση. Δηλαδή:
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Η διαφορά στις συντεταγµένες x των εικόνων, xl′-xr′, καλείται µετατόπιση µεταξύ των 

δύο εικόνων.

Από τις τρεις τελευταίες εξισώσεις καθίσταται φανερό ότι οι συντεταγµένες ενός 
οποιουδήποτε σηµείου επάνω στην εποπτευόµενη επιφάνεια είναι αντιστρόφως 
ανάλογες προς την µετατόπιση, µε αποτέλεσµα σε κοντινά αντικείµενα οι 
συντεταγµένες αυτές να µπορούν να µετρηθούν µε ακρίβεια, κάτι που δεν ισχύει για 
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µακρινά αντικείµενα. Επιπροσθέτως η απόσταση µεταξύ των δύο καµερών, b, είναι 

ευθέως ανάλογη προς την µετατόπιση. Έτσι έχοντας ένα δεδοµένο σφάλµα στον 
καθορισµό της µετατόπισης, η ακρίβεια υπολογισµού του βάθους αυξάνει µε την 
αύξηση της γραµµής αναφοράς. Δυστυχώς, καθώς οι δύο κάµερες αποµακρύνονται, οι 
δύο εικόνες γίνονται ολοένα και λιγότερο όµοιες, µε αποτέλεσµα κάποια πληροφορία 
του αντικειµένου που είναι ορατή στην µία κάµερα, να είναι αόρατη στην άλλη. Η 

µετατόπιση είναι, επίσης, ανάλογη προς την  ενεργή εστιακή απόσταση f, αφού οι 
εικόνες µεγεθύνονται καθώς το εστιακό µήκος αυξάνει.

5.3.2. Επιπολική Γραµµή - Επιπολικό Επίπεδο

Ένα σηµείο του αντικειµένου που είναι ορατό και από τις δύο κάµερες δίνει ένα 
ζευγάρι σηµείων στις αντίστοιχες εικόνες, το οποίο καλείται συζευγµένο σηµείο 

(conjugate point)[160]. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ένα σηµείο της µίας εικόνας που 
αντιστοιχεί σε δεδοµένο σηµείο της άλλης θα πρέπει να κείτεται επάνω σε 
συγκεκριµένη γραµµή, µιας και τα δύο σηµεία φέρουν κοινή συντεταγµένη y. Αυτή η 
γραµµή είναι η λεγόµενη επιπολική γραµµή (epipolar line)[160,172]. Ένα 
χαρακτηριστικό της µιας εικόνας ενδέχεται να έχει ή να µην έχει αντίστοιχο 

χαρακτηριστικό στην άλλη, στην  περίπτωση όµως που έχει, τότε αυτό θα βρίσκεται 
οπωσδήποτε επάνω στην  αντίστοιχη επιπολική γραµµή[99]. Για τη γεωµετρία που 
φαίνεται στην Εικόνα 5.1 όλες οι επιπολικές γραµµές είναι παράλληλες προς τον x 
άξονα, κάτι που δεν συµβαίνει στη γενική περίπτωση, η οποία απεικονίζεται στην 
Εικόνα 5.2.

Εικόνα 5.2: Οι απεικονίσεις ενός σηµείου του περιβάλλοντος θα πρέπει να βρίσκονται 
επάνω στις αντίστοιχες επιπολικές γραµµές.

Με αναφορά στην Εικόνα 5.2, το κέντρο του φακού της αριστερής κάµερας 
βρίσκεται στο σηµείο Sl, ενώ το σηµείο P προβάλλεται στο σηµείο Pl′ του επιπέδου 
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της εικόνας της αριστερής κάµερας. Επιπροσθέτως, το κέντρο του φακού της δεξιάς 

κάµερας απεικονίζεται στην αριστερή στο σηµείο Sl′ και το σηµείο αφανισµού της 

ακτίνας από τη δεξιά κάµερα προς το σηµείο P βρίσκεται στο Dl′. Τα σηµεία Sl′, Pl′ και 

Dl′ βρίσκονται όλα σε µία ευθεία γραµµή, η οποία λαµβάνεται κόβοντας το επίπεδο 

της εικόνας µε ένα επίπεδο που περιέχει το σηµείο P και τα κέντρα των φακών  των 
δύο καµερών και που είναι γνωστό ως επιπολικό επίπεδο. Μία ανάλογη γραµµή 

παρατηρείται και στη δεξιά εικόνα. Αυτές είναι οι λεγόµενες επιπολικές γραµµές. Ένα 
σηµείο ενός αντικειµένου που απεικονίζεται στην επιπολική γραµµή της αριστερής 
εικόνας µπορεί µονάχα να απεικονιστεί στην αντίστοιχη επιπολική γραµµή της δεξιάς 
εικόνας, εφόσον βέβαια απεικονίζεται.

Όλες οι επιπολικές γραµµές σε µία εικόνα περνούν  από ένα σηµείο, που δεν είναι 

άλλο από την  απεικόνιση του κέντρου του φακού της άλλης κάµερας. Στην πράξη το 
επίπεδο της εικόνας θα είναι περιορισµένης έκτασης κι ενδέχεται να µην 
περιλαµβάνει την απεικόνιση του κέντρου της άλλης κάµερας[170,172].

5.3.3. Εύρεση Συζευγµένων Σηµείων

Στο σηµείο αυτό εισάγεται το κυρίως πρόβληµα της στερέοψης, δηλαδή το πώς 

µπορεί κανείς να εντοπίσει αντίστοιχα σηµεία στις δύο εικόνες. Το πρόβληµα της 
αντιστοίχησης έγκειται στον  προσδιορισµό χαρακτηριστικών στις δύο εικόνες, που 
αποτελούν προβολές του ίδιου αντικειµένου του φυσικού τρισδιάστατου κόσµου. Από 
τη στιγµή που κάτι τέτοιο πραγµατοποιηθεί, είναι εφικτός και ο υπολογισµός του 
βάθους αυτού του αντικειµένου. Κάποιο σηµείο στην επιφάνεια του αντικειµένου 

ενδεχοµένως να µην είναι ορατό και από τις δύο κάµερες, αλλά εάν εµφανίζεται και 
στις δύο εικόνες τότε θα πρέπει να βρίσκεται επάνω στις αντίστοιχες επιπολικές 
γραµµές.

Το ερώτηµα είναι πώς πραγµατικά αναγνωρίζονται τα συσχετιζόµενα σηµεία. Ένας 
κλασικός τρόπος περιλαµβάνει την ξεχωριστή ανάλυση της κάθε εικόνας, για την 

εξαγωγή διαφόρων χαρακτηριστικών. Αυτά τα χαρακτηριστικά µπορεί να είναι 
αντικείµενα που έχουν αναγνωριστεί ή επιφάνειες όπου υπάρχουν διακριτές γκρίζες 
περιοχές, µε σηµαντική πιθανότητα ταιριάσµατος στις δύο εικόνες[173]. Ένα 
αποτελεσµατικό χαρακτηριστικό για την εν λόγω µέθοδο αποτελούν οι ακµές. Επίσης 
θα µπορούσε κανείς να αναζητήσει γκρίζες “γωνίες”, όπου η ακτινοβολούσα 

επιφάνεια εµφανίζει µη µηδενική Gaussian καµπυλότητα[174].
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Οι αλγόριθµοι εύρεσης συζευγµένων σηµείων, σε γενικές γραµµές, µπορούν να 

κατηγοριοποιηθούν σε δύο βασικές προσεγγίσεις, στο ταίριασµα περιοχής και στο 
ταίριασµα χαρακτηριστικών. Στο ταίριασµα περιοχής τα επίπεδα του γκρι εντός 
συγκεκριµένου παραθύρου της µίας εικόνας αντιστοιχίζονται µε τα επίπεδα του γκρι 
της άλλης εικόνας. Οι πιο γνωστοί αλγόριθµοι για ταίριασµα περιοχής είναι οι 
αλγόριθµοι που στηρίζονται στις διαβαθµίσεις του γκρι και οι µέθοδοι συσχετισµού. 

Στις µεθόδους ταιριάσµατος χαρακτηριστικών, στοιχεία που εξάγονται από την κάθε 
εικόνα αντιστοιχίζονται µεταξύ τους. Τέτοια στοιχεία αποτελούν τα σηµεία 
ενδιαφέροντος, τα τµήµατα καµπυλών ή οι κλειστές περίµετροι. Μία παραλλαγή του 
ταιριάσµατος χαρακτηριστικών αποτελεί το σχετικό ταίριασµα, κατά το οποίο οµάδες 
χαρακτηριστικών και οι µεταξύ τους σχέσεις αντιστοιχίζονται ανάµεσα στις δύο 

εικόνες.

Γενικά, οι αλγόριθµοι που στηρίζονται στο ταίριασµα χαρακτηριστικών 
προσφέρουν καλύτερα αποτελέσµατα από τους αλγορίθµους ταιριάσµατος περιοχής, 
ιδίως σε αντικείµενα µη οµαλών επιφανειών  καθώς συσχετίζουν χαρακτηριστικά 
ορατά από όλες τις απεικονιστικές διατάξεις του συστήµατος στερέοψης. Κλασικό 

παράδειγµα αποτελούν οι αστικές περιοχές, όπου πραγµατοποιείται αντιστοίχηση των 
ακµών  των κτιρίων που απεικονίζονται από όλες τις κάµερες, ενώ οι διαβαθµίσεις στα 
επίπεδα του γκρι δεν µπορούν να αποδώσουν πραγµατικά ταιριάσµατα[170].

5.3.3.1. Ταίριασµα µε Βάση τις Διαβαθµίσεις του Γκρι

Έστω ένα τµήµα κάποιας οµαλής επιφάνειας που δεν αποκλίνει σηµαντικά από τις 

γραµµές που την  συνδέουν  µε τις δύο κάµερες. Σε αυτή την περίπτωση γειτονικά 
σηµεία της επιφάνειας προβάλλονται σε γειτονικά σηµεία και για τις δύο εικόνες. 
Εποµένως αναµένεται οι διαβαθµίσεις του γκρι σε γειτονικά σηµεία στη µία εικόνα 
να ταιριάζουν σε διαβαθµίσεις του γκρι σε γειτονικά σηµεία στην άλλη εικόνα. Με 
άλλα λόγια, το πρόβληµα µπορεί να αντιµετωπιστεί σαν  πρόβληµα ταιριάσµατος 

γκρίζων κυµατοµορφών σε αντίστοιχες επιπολικές γραµµές. Αυτές οι κυµατοµορφές 
δεν είναι απλά µετατοπισµένες η µία προς την άλλη, αλλά και συµπιεσµένες και 
διευρυµένες, λόγω των  διαφορών στα µεγέθη των κοιλάδων των επιφανειών που 
καταγράφει η κάθε κάµερα. Αυτό που ζητείται στο πρόβληµα ταιριάσµατος µε βάση 
τις διαβαθµίσεις του γκρι είναι µία συνάρτηση του z(x,y) έτσι ώστε:

 
 
El ʹ′xl , ʹ′yl( ) = Er ʹ′xr , ʹ′yr( )  

 
5.3( )

ή διαφορετικά, µε βάση τις εξισώσεις (5.1a-c):
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El f ⋅

x + b 2
z x, y( )

, ʹ′y
⎡

⎣
⎢
⎢

⎤

⎦
⎥
⎥
= Er f ⋅

x − b 2
z x, y( )

, ʹ′y
⎡

⎣
⎢
⎢

⎤

⎦
⎥
⎥

 
 
5.4( )

Στο σηµείο αυτό θα ήταν αποτελεσµατική κάποια αλλαγή των µεταβλητών, ώστε η 
διαδικασία να περιλαµβάνει τις συντεταγµένες (x′,y′) της εικόνας και όχι τις 
συντεταγµένες (x,y,z) του φυσικού κόσµου. Έστω λοιπόν:

 
 

ʹ′x
f
=

x
z

 
 
5.5a( )

 
 
d ʹ′x , ʹ′y( ) = b ⋅ f

z
 

 
5.5b( )

Εποµένως, αναζητείται µία συνάρτηση µετατόπισης d(x′,y′) τέτοια ώστε:

 
 
El ʹ′x +

1
2
⋅d ʹ′x , ʹ′y( ), ʹ′y

⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥ = Er ʹ′x −

1
2
⋅d ʹ′x , ʹ′y( ), ʹ′y

⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥  

 
5.6( )

Επιπροσθέτως ζητείται το z, άρα και το d, να µεταβάλλονται οµαλά. Θα πρέπει, έτσι, 
η λύση να ελαχιστοποιεί κάποια µέτρηση απόκλισης από την οµαλότητα, όπως για 
παράδειγµα:

 
 
es = ∇2d ʹ′x , ʹ′y( )⎡⎣ ⎤⎦

2
⋅d ʹ′x ⋅d ʹ′y∫∫  

 
5.7( )

όπου επιλέχθηκε το τετράγωνο της Laplacian σαν όρος οµαλότητας, διότι µία 
µέθοδος που στηρίζεται στο άθροισµα των τετραγώνων της πρώτης παραγώγου τείνει 
να επιπεδώσει υπερβολικά τις λύσεις. Οι µετρήσεις της φωτεινότητας της εικόνας δεν 
είναι φυσικά ακριβείς, εποµένως δεν θα πρέπει η συνθήκη El=Er να ικανοποιείται 

απόλυτα. Αντιθέτως ελαχιστοποιείται το:

 
 
ei = El ʹ′x , ʹ′y( ) − Er ʹ′x , ʹ′y( )⎡⎣ ⎤⎦

2
⋅d ʹ′x ⋅d ʹ′y∫∫  

 
5.8( )

Συνδυάζοντας τις δύο προηγούµενες παρατηρήσεις, αυτό που συνολικά 
ελαχιστοποιείται είναι ο όρος es+λ·ei, όπου το λ είναι ένας παράγοντας βάρους, 

µεγάλος στην περίπτωση ακριβών µετρήσεων φωτεινότητας και µικρός στην αντίθετη 

περίπτωση. Η εξίσωση Euler στην συγκεκριµένη περίπτωση είναι:

 
 
Fd −

∂

∂ ʹ′x
F

ʹ′dx
−

∂

∂ ʹ′y
F

ʹ′dy
= 0  

 
5.9( )

όπου:
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F = ∇2d( )2

+ λ ⋅ El ʹ′x +
1
2
⋅d ʹ′x , ʹ′y( ), ʹ′y

⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥ − Er ʹ′x −

1
2
⋅d ʹ′x , ʹ′y( ), ʹ′y

⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥

⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥

2

 
 
5.10( )

τέτοιο που:

 
 
∇2 ∇2d( ) = λ ⋅ El − Er( ) ⋅ 1

2
⋅

∂

∂ ʹ′x
El +

∂

∂ ʹ′y
Er

⎛

⎝⎜
⎞

⎠⎟
 

 
5.11( )

Οι όροι El και ∂El/∂x′ µετρώνται στο σηµείο (x′+d(x′,y′)/2,y′) της αριστερής εικόνας 

και οι όροι Er και ∂Er/∂x′ στο σηµείο (x′-d(x′,y′)/2,y′) της δεξιάς εικόνας. Ο 

παράγοντας

 
 
∇2 ∇2( ) = ∂4

∂ ʹ′x 4 + 2 ⋅
∂4

∂ ʹ′x 2 ⋅ ∂ ʹ′y 2 +
∂4

∂ ʹ′y 4  
 
5.12( )

καλείται δι-αρµονικός παράγοντας.

Στη διακριτή περίπτωση χρησιµοποιείται το κ·(uij-ūij) αντί του ∇2(∇2), όπου το ū 

είναι το αποτέλεσµα της συνέλιξης του u µε ένα υπολογιστικό µόριο, το οποίο 
προκύπτει από διακριτοποίηση του δι-αρµονικού παράγοντα. Αυτό οδηγεί σε µία 
επαναληπτική διαδικασία της µορφής:

 
 
uij

n+1 = uij
n −

λ

κ
⋅ El − Er( ) ⋅ 1

2
⋅

∂

∂ ʹ′x
El −

∂

∂ ʹ′x
Er

⎛

⎝⎜
⎞

⎠⎟
 

 
5.13( )

όπου οι µερικές παράγωγοι των El και Er εκτιµώνται µε εφαρµογή πρώτων διαφορών. 

Εάν  η αριστερή εικόνα είναι φωτεινότερη από τη δεξιά, σε ένα εκτιµώµενο σηµείο 
ταιριάσµατος, τότε η µετατόπιση θα αυξηθεί ή θα µειωθεί ανάλογα µε το εάν οι 

κλίσεις της φωτεινότητας είναι θετικές ή αρνητικές. Είναι εµφανές ότι η διαδικασία 
αυτή τείνει να µειώσει τη διαφορά στην φωτεινότητα.

Αξίζει να σηµειωθεί, επίσης, ότι οι γειτονικές µετατοπίσεις τείνουν να είναι 
παρόµοιες. Αυτό το φαινόµενο έχει κάποιες επιθυµητές ιδιότητες, παρουσιάζει, όµως, 
και κάποια σηµαντικά προβλήµατα, ιδίως στην περίπτωση που τα επίπεδα του 

γκρίζου σε αντίστοιχα σηµεία στις δύο εικόνες δεν  ταιριάζουν. Επιπροσθέτως, η 
µετατόπιση µεταξύ των  εικόνων µεταβάλλεται ραγδαία όταν  αντικείµενα 
υπερκαλύπτονται. Το πιο σηµαντικό, όµως, είναι η ανάγκη για καλές αρχικές τιµές. 
Χωρίς αυτές, η σύγκλιση είναι απίθανη. Το πρόβληµα είναι ότι µεµονωµένες τιµές 
µετατόπισης µπορεί να οδηγηθούν  σε λανθασµένες κατευθύνσεις από τις συνέπειες 

της κλίσης της φωτεινότητας. Εναλλακτικά, ενδέχεται να εγκλωβιστούν σε ένα 
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ψευδές ταίριασµα. Το πρόβληµα συµβαίνει όταν το σωστό ταίριασµα βρίσκεται 

περισσότερο από ένα κύτταρο εικόνας µακριά από την σωστή εκτίµηση. Στην 
περίπτωση που η γκρίζα εικόνα αυξοµειώνεται σηµαντικά, οι εκτιµήσεις των  κλίσεων 
φωτεινότητας µπορεί να είναι εσφαλµένες σε µεγάλο ποσοστό.

Η οµαλοποίηση ή το θάµπωµα των εικόνων συµβάλλουν στην µείωση των 
παραπάνω φαινοµένων, καθώς στοιχεία µε µεγάλες χωρικές συχνότητες 

αποµακρύνονται. Αυτό προϋποθέτει την εφαρµογή της διαδικασίας ταιριάσµατος, 
πρώτα σε ένα οµαλοποιηµένο ζευγάρι εικόνων και κατόπιν χρησιµοποίηση των 
αποτελεσµάτων σαν  αρχικές τιµές, σε µία λιγότερο οµαλή κλίµακα. Για τη λήψη 
καλών  αρχικών  τιµών για το οµαλοποιηµένο ζευγάρι, αυτό θα πρέπει να 
οµαλοποιηθεί ακόµα περισσότερο. Αυτές οι εικόνες δεν είναι απαραίτητο να 

υποστούν εξαιρετική δειγµατοληψία. Με αυτόν  τον τρόπο µπορεί να δηµιουργηθεί 
µία ακολουθία από ζεύγη εικόνων, που το καθένα θα παρέχει ένα οµαλοποιηµένο 
ζευγάρι εικόνων κι ένα στο αµέσως προηγούµενο επίπεδο οµαλοποίησης[175]. Τα 
αποτελέσµατα ταιριάσµατος του δεύτερου ζευγαριού χρησιµοποιούνται ως αρχικές 
τιµές για την επαναληπτική διαδικασία, η οποία εφαρµόζεται στο λιγότερο 

οµαλοποιηµένο ζευγάρι εικόνων.

Μία παρόµοια επαναληπτική ρύθµιση για τα φαινόµενα µετατόπισης εφαρµόζεται 
σε µερικά αυτόµατα συστήµατα στερέοψης. Η µέθοδος αποδεικνύεται 
αποτελεσµατική όταν  είναι διαθέσιµες λογικές αρχικές τιµές. Από την άλλη, η 
µέθοδος κρίνεται αναποτελεσµατική όταν η µετατόπιση µεταβάλλεται ραγδαία, σε 

κάποια κλίµακα οι εικόνες στερούνται λεπτοµέρειας ή τα επίπεδα του γκρι στα 
συζευγµένα σηµεία δεν ταιριάζουν.

Σε γενικές γραµµές τα επίπεδα του γκρίζου για συζευγµένα σηµεία δεν είναι 
ιδιαίτερα ίδια, καθώς η επιφάνεια παρατηρείται από δύο διαφορετικές κατευθύνσεις. 
Οι ανακλαστικές επιφάνειες αποτελούν ένα ακραίο παράδειγµα. Μία τέτοια 

επιφάνεια µπορεί να τοποθετηθεί έτσι που να ανακλά ακτινοβολία από την πηγή 
φωτός κατευθείαν στην µία κάµερα και καθόλου στην  άλλη. Πιο συχνά ενδέχεται να 
συµβούν µικρές, αλλά αισθητές, διαφορές µεταξύ των επιπέδων  του γκρι που 
καταγράφονται στις δύο κάµερες.

5.3.3.2. Μέθοδοι Συσχετισµού

Εάν  αντίστοιχα τµήµατα δύο εικόνων εµφανίζουν παρόµοια φωτεινότητα, ο 
εντοπισµός τους µπορεί να επιτευχθεί µε συσχετιζόµενα τµήµατα των  δύο εικόνων. 
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Δεδοµένου ενός τµήµατος της µίας εικόνας, υπολογίζεται ο συσχετισµός µε όλα τα 

τµήµατα κατά µήκος της αντίστοιχης επιπολής γραµµής κι επιλέγεται τελικά το 
σηµείο µε τη µεγαλύτερη τιµή συσχετισµού.

Το ερώτηµα που προκύπτει εδώ, είναι πόσο µεγάλα θα πρέπει να είναι αυτά τα 
τµήµατα. Εάν  είναι αρκετά µικρά, η φωτεινότητα ενδέχεται να µη διακρίνεται και να 
προκύψουν πολλά εσφαλµένα ταιριάσµατα. Από την άλλη, εάν  είναι πολύ µεγάλα 

χάνεται η ανάλυση της εικόνας, καθώς γειτονικές περιοχές µε διαφορετικές 
µετατοπίσεις θα συνδυάζονται στη µέτρηση. Ακόµη χειρότερη περίπτωση είναι αν οι 
δύο περιοχές δεν ταιριάζουν  πλήρως, εκτός και αν η µετατόπιση είναι σταθερή. Και 
σε αυτή την µέθοδο, όπως και στην προηγούµενη, είναι απαραίτητος ένας 
επαναληπτικός αλγόριθµος. Αρχικά εντοπίζονται οι αντιστοιχίες συσχέτισης σε 

εικόνες χαµηλής ανάλυσης και τα αποτελέσµατα χρησιµοποιούνται για να 
περιορίσουν τον  έλεγχο για ταιριάσµατα στο ζευγάρι εικόνων  µε την  αµέσως 
µεγαλύτερη ανάλυση.

Παρόλο που οι µέθοδοι συσχετισµού αποτελούν την  πρώτη σκέψη σε προβλήµατα 
στερέοψης, δεν  λειτουργούν πολύ καλά. Ίσως το πιο σηµαντικό τους µειονέκτηµα 

έγκειται στην  ευαισθησία που παρουσιάζουν οι διαφορές συµπύκνωσης, Εικόνα 5.3. 
Εάν  µία επιφάνεια εµφανίζει κλίση σε σχέση µε την γραµµή αναφοράς, θα εµφανιστεί 
µικρότερη στην µία εικόνα από ότι στην άλλη. Σε αυτή την περίπτωση αναµένεται ότι 
δύο γκρίζες κυµατοµορφές δε θα συσχετισθούν επαρκώς.

Εικόνα 5.3: Μία κεκλιµένη επιφάνεια θα εµφανίζει διαφορετικά ποσοστά σύγκλισης 
στις δύο εικόνες.

Οι µέθοδοι συσχετισµού δεν ενδείκνυται να εφαρµόζονται άµεσα στις 
λαµβανόµενες εικόνες. Η λειτουργία τους είναι καλύτερη όταν, για παράδειγµα, οι 
ακµές έχουν ενισχυθεί, παρόλο που ακόµη κι έτσι δεν µπορούν να ξεπεραστούν τα 
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όποια µειονεκτήµατα των µεθόδων, όπως ευαισθησία στη συµπύκνωση και 

ανικανότητα προσδιορισµού της µετατόπισης σε περιοχές που στερούνται 
λεπτοµέρειας. 

Μία τροποποίηση των µεθόδων συσχετισµού που οδηγεί σε αποδεκτά 
αποτελέσµατα είναι ο συνδυασµός τους µε στρέβλωση των εικόνων, για απαλοιφή 
του φαινοµένου συµπύκνωσης. Επίσης είναι δυνατό να αντισταθµιστεί η 

συµπύκνωση αναφέροντας τόσο την αριστερή εικόνα, όσο και την δεξιά, σε σχέση µε 
κάποια εικονική ενδιάµεση εικόνα, η οποία θα µπορούσε να ληφθεί από µία τρίτη 
κάµερα ανάµεσα στις δύο πραγµατικές κάµερες. Εναλλακτικά, η µία εικόνα µπορεί 
να αναφέρεται σε σχέση µε την άλλη. Σε κάθε περίπτωση, το σχήµα της επιφάνειας 
πρέπει να αναιρεί τα φαινόµενα συµπύκνωσης. Κάτι τέτοιο, βέβαια, εισάγει έναν 

φαύλο κύκλο, αφού τελικός σκοπός είναι ο προσδιορισµός του σχήµατος µε αυτές τις 
µεθόδους. Στην πράξη χρησιµοποιείται ένας επαναληπτικός αλγόριθµος στον οποίο η 
τρέχουσα εκτίµηση της µετατόπισης χρησιµοποιείται για να στρεβλώσει τις εικόνες 
πριν σε αυτές εφαρµοστούν  οι αλγόριθµοι συσχετισµού. Το αποτέλεσµα που 
προκύπτει χρησιµοποιείται για την ενηµέρωση της εκτιµήτριας µετατόπισης.

5.3.3.3. Μέθοδοι Ταιριάσµατος µε Χρήση των Ακµών

Σε περιπτώσεις που η κλίµακα του γκρίζου είναι σταθερή σε κάποια τµήµατα της 
εικόνας, είναι εξαιρετικά δύσκολος ο προσδιορισµός συσχετισµού σηµείων. Μέθοδοι 
συσχετισµού που χρησιµοποιούν τµήµατα µικρότερα από την οµοιόµορφη περιοχή 
δεν θα αναδείξουν κάποιο µέγιστο. Οι µέθοδοι ταιριάσµατος µε βάση το επίπεδο του 

γκρι θα αναδείξουν  µετατοπίσεις σε τέτοιες περιπτώσεις που εµφανίζουν κατάλληλες 
διακυµάνσεις στα επίπεδα του γκρίζου, σε σχέση µε γειτονικές περιοχές.

Πιο λογικό είναι να εκτιµήσει κανείς την ανοµοιοµορφία µόνο εκεί όπου υπάρχουν 
έντονες διακυµάνσεις, όπως συµβαίνει στις ακµές ανάµεσα σε περιοχές µε λίγο ή 
πολύ οµοιόµορφη φωτεινότητα. Σε αυτήν  την περίπτωση το ταίριασµα 

πραγµατοποιείται µάλλον  µεταξύ συµβολικών περιγραφών των εικόνων, παρά µεταξύ 
των ιδίων  των εικόνων. Ωστόσο, πολλά από τα προβλήµατα που παρουσιάζονται στις 
άλλες µεθόδους ισχύουν κι εδώ. Καταρχήν υπάρχει η πιθανότητα εσφαλµένου 
ταιριάσµατος. Καθώς µπορεί να υπάρχουν αρκετές ακµές κατά µήκος της επιπολικής 
γραµµής σε οποιαδήποτε από τις εικόνες, επιπρόσθετη πληροφορία απαιτείται για την 

αποσαφήνιση της κατάστασης. Για παράδειγµα, µπορεί κάποιος να συσχετίσει 
βοηθητική πληροφορία µε κάθε ακµή, καταγράφοντας τέτοια µεγέθη όπως είναι η 
διαφορά στα επίπεδα του γκρι εγκαρσίως της ακµής. Ταιριάσµατα µεταξύ ακµών 
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είναι αποδεκτά µόνο όταν οι περιγραφές τους ταιριάζουν αρκετά καλά. 

Επιπροσθέτως, σε συνεχείς επιφάνειες οι ακµές θα πρέπει να ταξινοµούνται µε τον 
ίδιο τρόπο κατά µήκος των αντίστοιχων  επιπολικών γραµµών, Εικόνα 5.4. Μόνο στην 
περίπτωση που κάποιο αντικείµενο βρίσκεται µπροστά από κάποιο άλλο µπορεί η 
αλληλουχία των ακµών να είναι διαφορετική στις δύο εικόνες.

Εικόνα 5.4: Εικόνες σηµείων κατά µήκος µίας συγκεκριµένης επιπολικής γραµµής θα 
ταξινοµούνται µε τον ίδιο τρόπο όπως οι εικόνες των συζευγµένων σηµείων  στην 
αντίστοιχη επιπολική γραµµή της άλλης εικόνας.

Σε πρακτικές απλές περιπτώσεις, όλες οι ακµές που είναι ορατές στη µία εικόνα 
είναι ορατές και στην άλλη. Αυτοµατοποιηµένες εφαρµογές δεν λειτουργούν ορθά 
εάν αυτή η συνθήκη δεν ικανοποιείται πλήρως. Η αεροφωτογραφία αστικών 
περιοχών αποτελεί αντιπροσωπευτικό παράδειγµα περιπτώσεων που παραβιάζουν την 

παραπάνω συνθήκη, µιας και οι κάθετες πλευρές κάποιων κτηρίων θα είναι ορατές 
µόνο στη µία φωτογραφία.

Ακόµη και µε τόσο βοηθητικές υποθέσεις και το γεγονός ότι το ταίριασµα µπορεί 
να περιοριστεί στις αντίστοιχες επιπολικές γραµµές, υπάρχει ακόµη µεγάλο ποσοστό 
αµφιβολίας στην εγκυρότητα των αποτελεσµάτων. Αξίζει να σηµειωθεί ότι 

ταιριάσµατα σε γειτονικές επιπολικές γραµµές δε διαφέρουν σηµαντικά µεταξύ τους. 
Η πιο αποτελεσµατική µεθοδολογία, για ακόµη µία φορά, περιλαµβάνει πολλαπλές 
κλίµακες κι επαναληπτικούς αλγορίθµους.

Όταν µία εικόνα οµαλοποιείται, χάνεται λεπτοµέρεια και εξαφανίζονται ακµές που 
αντιστοιχούν σε µικρά χαρακτηριστικά της εικόνας. Το ταίριασµα κατά µήκος των 

επιπολικών γραµµών απλοποιείται µε τη µείωση του προς ταίριασµα αριθµού ακµών. 
Εποµένως η µέθοδος ξεκινάει µε το ταίριασµα ακµών  σε εικόνες που έχουν 
σηµαντικά οµαλοποιηθεί. Αυτά τα ταιριάσµατα χρησιµοποιούνται κατόπιν για τον 
περιορισµό και την  καθοδήγηση του ελέγχου σε εικόνες υψηλότερης ανάλυσης. Είναι 
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εφικτή η εκτίµηση της διασποράς των διαστηµάτων ανάµεσα σε ακµές κατά µήκος 

των επιπολικών γραµµών, χρησιµοποιώντας το γνωστό βαθµό οµαλοποίησης. Με τη 
σειρά του, αυτό επιτρέπει τον προσδιορισµό της πιθανότητας των ταιριασµάτων 
ακµών  που δεν ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα. Το διάστηµα, στο οποίο ο 
έλεγχος πραγµατοποιείται, δύναται να περιοριστεί κατάλληλα, ώστε η πιθανότητα 
σφάλµατος να είναι αποδεκτά χαµηλή.

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η φωτεινότητα µεταβάλλεται ραγδαία σε µία ακµή, 
παρά σε άλλα σηµεία κάποιας εικόνας. Έτσι η πρώτη παράγωγος της φωτεινότητας 
έχει µέγιστη τιµή στις ακµές, ενώ η δεύτερη µηδενική, που σηµαίνει ότι εκεί υπάρχει 
σηµείο καµπής της φωτεινότητας. Εποµένως µπορεί κανείς να αναζητήσει 
ενδεχόµενες τοποθεσίες ακµών στις οµαλοποιηµένες εικόνες ψάχνοντας για zero-

crossings των δευτέρων παραγώγων της φωτεινότητας µίας εικόνας. Η οµαλοποίηση 
µπορεί να επιτευχθεί συµβάλλοντας µε µία Gaussian, ενώ Gaussian διαφόρων πλατών 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν  για το φιλτράρισµα της εικόνας σε διαφορετικές 
κλίµακες.

Στη µεθοδολογία που περιγράφηκε µέχρι τώρα, αυτό που ενδιέφερε ήταν 

περιστροφικά συµµετρικοί τελεστές, µιας και οι γραµµές όλων των κατευθύνσεων 
αναµένονται να βρεθούν. Εδώ, αυτό που ενδιαφέρει είναι οι ακµές που σχηµατίζουν 
µεγάλες γωνίες µε τις επιπολικές γραµµές, αφού ακµές παράλληλες προς τις 
επιπολικές γραµµές δεν παρέχουν χρήσιµη πληροφορία µετατόπισης. Είναι 
αποτελεσµατικό, εποµένως, να ληφθεί η δεύτερη παράγωγος κατά την κατεύθυνση 

της επιπολικής γραµµής κάποιας εικόνας. Ένα πλεονέκτηµα της προσέγγισης αυτής 
προκύπτει από το γεγονός ότι οι περιστροφικά συµµετρικοί τελεστές ακµών είναι 
περισσότερο ευαίσθητοι στο θόρυβο από κατευθυντήριους τελεστές ιδίου µεγέθους.

5.3.3.4. Δοµηµένο Φως

Πολλά αντικείµενα εµφανίζουν σχετικά οµοιόµορφη επιφάνεια, τόσο από άποψη 

χαρακτηριστικών, όσο κι επιπέδων του γκρι. Σε αυτά τα αντικείµενα ο προσδιορισµός 
και η µέτρηση σηµείων  των επιφανειών τους είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Το ανθρώπινο 
δέρµα, για παράδειγµα, είναι σχετικά οµοιόµορφο και χωρίς χαρακτηριστικά, όπως 
ακµές. Έτσι η εξαγωγή ακριβούς πληροφορίας σχετικά µε το σχήµα του για ιατρικές 
µελέτες από τυπικά συστήµατα στερέοψης είναι µάλλον αδύνατη.

Ένας τρόπος για να αντιµετωπιστεί αυτό το πρόβληµα είναι να προβληθεί ένα 
µοτίβο στην επιφάνεια, την στιγµή που λαµβάνεται το ζευγάρι εικόνων. Με αυτόν  τον 
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τρόπο ένας αλγόριθµος ταιριάσµατος χαρακτηριστικών δύναται να αναγνωρίσει τα 

αντίστοιχα χαρακτηριστικά του µοτίβου στις δύο εικόνες. Το µοτίβο αυτό είναι το 
λεγόµενο δοµηµένο φως.

Η διαδικασία εξαγωγής των στοιχείων του µοτίβου του δοµηµένου φωτός είναι 
παρόµοια µε εκείνη που εφαρµόζεται για την εξαγωγή των ακµών ή των στοιχείων 
µίας εικόνας. Για την εξασφάλιση ασφαλέστερης αντιστοίχησης µεταξύ των δύο 

εικόνων, το µοτίβο ενδέχεται να είναι κωδικοποιηµένο. Υπάρχουν διάφορες µέθοδοι 
κωδικοποίησης µοτίβων δοµηµένου φωτός, ο συνηθέστερος όµως είναι πλέγµατα 
γραµµών που περιγράφονται µοναδικά από αριθµούς ή σηµάδια, τα οποία 
προβάλλονται µαζί µε το πλέγµα. Εναλλακτικά µπορεί να προβληθεί ένα πλέγµα από 
διαδοχικές παχιές και λεπτές γραµµές[176].

Η ανίχνευση χαρακτηριστικών τώρα περιορίζεται στα στοιχεία του πλέγµατος και 
η σύζευξη µεταξύ των εικόνων πραγµατοποιείται µόνο στα αντίστοιχα 
χαρακτηριστικά, οι θέσεις των οποίων στα επίπεδα των εικόνων είναι πλέον γνωστές. 
Στην περίπτωση πλέγµατος γραµµών, η δειγµατοληψία για το ταίριασµα θα στηριχθεί 
σε δειγµατοληψία επιπολικών γραµµών, όταν όµως προβάλλονται σχήµατα αντί 

γραµµές, η δειγµατοληψία µπορεί να στηριχθεί σε κάποια χαρακτηριστικά των 
σχηµάτων, όπως είναι το κέντρο ή οι γωνίες, ενώ οι επιπολικές γραµµές να 
λειτουργήσουν σαν περιοριστικός παράγοντας. Στη δεύτερη περίπτωση, η ταχύτητα 
εύρεσης των συζευγµένων σηµείων  αυξάνει σηµαντικά, όπως αυξάνει και η ακρίβεια 
της εξαγόµενης πληροφορίας[177].

Μία παραλλαγή της τεχνικής του δοµηµένου φωτός είναι η σάρωση µίας δέσµης 
laser. Συνήθως χρησιµοποιείται µία γραµµή, η οποία προβάλλεται σε διαδοχικές 
θέσεις επάνω στο αντικείµενο. Σε κάθε θέση λαµβάνεται κι ένα ζευγάρι εικόνων, από 
το οποίο προκύπτουν συζευγµένα σηµεία µόνο για την συγκεκριµένη γραµµή. Είναι 
εµφανές ότι η ακρίβεια αυτής της µεθόδου συνδέεται άµεσα µε το πλήθος των θέσεων 

της γραµµής επάνω στο αντικείµενο, κάτι που αυξάνει σηµαντικά τις απαιτήσεις για 
αποθηκευτικό χώρο, όπως επίσης και τη χρονική διάρκεια επεξεργασίας όλων των 
εικόνων[178].

Η προβολή ενός µοτίβου δοµηµένου φωτός αποτελεί σήµερα την πλέον 
διαδεδοµένη τεχνική για την  τρισδιάστατη ανακατασκευή σε εφαρµογές ιατρικής 

απεικόνισης. Ο λόγος έγκειται στο γεγονός ότι το δέρµα αποτελεί µία επιφάνεια η 
οποία χαρακτηρίζεται από υψηλή οµοιοµορφία, καθιστώντας αδύνατη την 
τρισδιάστατη ανακατασκευή του εποπτευόµενου πεδίου µε χρήση κάποιας από τις 

❒  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

150 Δηµήτριος Σ. Γκόρπας - Διδακτορική Διατριβή



προηγούµενες τεχνικές. Το µεγαλύτερο ερευνητικό ενδιαφέρον εντοπίζεται στο πεδίο 

της ανακατασκευής του ανθρώπινου προσώπου[167,168,179], ενώ αξιόλογες είναι και οι 
προσπάθειες ανακατασκευής του ανθρώπινου χεριού[169]. Όµως ελάχιστες είναι οι 
εφαρµογές που σχετίζονται µε δισδιάστατη γεωµετρική ανάλυση αλλοιώσεων του 
δέρµατος και ακόµη λιγότερες οι τρισδιάστατες εφαρµογές. 

5.4. Υπολογισµός Βάθους

Από τη στιγµή που ο γεωµετρικός µετασχηµατισµός που συνδέει τις δύο κάµερες 
έχει προκύψει από τη διαδικασία της βαθµονόµησης, ο υπολογισµός της θέσης ενός 
σηµείου του πραγµατικού κόσµου είναι εφικτός, µε γνωστές επίσης τις σχετικές 
συντεταγµένες του µε βάση την αριστερή ή την δεξιά εικόνα, συντεταγµένες που θα 
προκύψουν από την επίλυση του προβλήµατος εύρεσης συζευγµένων σηµείων. Εάν 

(xl′,yl′) και (xr′,yr′) είναι οι συντεταγµένες αυτές, αντίστοιχα για την αριστερή και δεξιά 

εικόνα, τότε:
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5.14( )

όπου R=[rij] είναι ο πίνακας περιστροφής και T=[tx ty tz]T είναι ο πίνακας 

µετατόπισης που συνδέουν τα συστήµατα συντεταγµένων των δύο καµερών.

Από το παραπάνω σύστηµα εξισώσεων µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
οποιεσδήποτε δύο εξισώσεις για την επίλυση ως προς zl και zr, ενώ κατόπιν να 

υπολογιστούν τα ακόλουθα:
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5.15b( )

που αποτελούν τις συντεταγµένες του σηµείου του πραγµατικού κόσµου, 
εκφραζόµενες ως προς το σύστηµα συντεταγµένων  µε αρχή το κέντρο του φακού είτε 
της αριστερής κάµερας, είτε της δεξιάς. Για το µετασχηµατισµό των  συντεταγµένων 

αυτών σε συντεταγµένες του πραγµατικού κόσµου, αρκεί η µεταφορά των 
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αντίστοιχων συντεταγµένων µέσω των  πινάκων περιστροφής και µετατόπισης που 

συνδέουν την κάθε κάµερα µε τον πραγµατικό κόσµο.

Εναλλακτικά, ο υπολογισµός της θέσης του σηµείου του πραγµατικού κόσµου 
µπορεί να πραγµατοποιηθεί άµεσα χρησιµοποιώντας τις εξισώσεις (5.2a-c), αφού 
προηγουµένως έχει υπολογιστεί ο πίνακας διασποράς (disparity map) για όλα τα 
αναγνωρισµένα ως συζευγµένα σηµεία. Είναι προφανές ότι στη γενική περίπτωση 

στερέοψης, οι δύο κάµερες δε θα είναι ποτέ ευθυγραµµισµένες όπως στην  Εικόνα 5.1. 
Αυτό προϋποθέτει, για την εφαρµογή των παραπάνω εξισώσεων, ευθυγράµµιση του 
επιπέδου της εικόνας της µίας κάµερας µε το επίπεδο της εικόνας της άλλης κάµερας, 
ούτως ώστε το σύστηµα να ευθυγραµµιστεί τελικά.

5.5. Παρεµβολή

Ένα µειονέκτηµα των µεθόδων  που ταιριάζουν σηµεία ραγδαίας αλλαγής της 
φωτεινότητας, είναι ότι η µετατόπιση καθίσταται γνωστή µόνο για τα σηµεία αυτά. 
Εάν  η µετατόπιση ζητείται για όλη την εικόνα, τότε εφαρµόζεται µία µέθοδος 
παρεµβολής. Το πρόβληµα είναι πώς µπορεί να επιτευχθεί παρεµβολή οµαλής 
επιφάνειας από γνωστά σηµεία. Μέθοδοι παρεµβολής από κανονικά πλέγµατα έχουν 

αναπτυχθεί αρκετά ικανοποιητικά. Ωστόσο, υπάρχουν και περιπτώσεις που τα 
δεδοµένα προέρχονται από καµπύλες σε µη προκαθορισµένες θέσεις.

Κατά την επιλογή µεθόδου παρεµβολής προκύπτει ένας αριθµός θεµάτων. Εκτός 
από την  παραγωγή οµαλής επιφάνειας είναι επιθυµητό, για παράδειγµα, και η 
κατάληξη σε µία µοναδική λύση. Επιπροσθέτως, το αποτέλεσµα δεν πρέπει να 

εξαρτάται από τον προσανατολισµό των αξόνων του συστήµατος συντεταγµένων. 
Αυτό συνιστά περιστροφικά συµµετρικούς τελεστές. Ένας τρόπος για την κατάληξη 
σε µία κατάλληλη µέθοδο είναι η θεώρηση κάποιου φυσικού αναλόγου. Έστω, για 
παράδειγµα, ότι οι γνωστές τιµές ανοµοιότητας στις γραµµές, αναπαρίστανται µε 
τοίχους ύψους ανάλογου προς τις τιµές της ανοµοιότητας. Οι τοίχοι βρίσκονται κατά 

µήκος των καµπυλών που οι ακµές καταλαµβάνουν στην εικόνα. Ένα ελαστικό φύλλο 
τεντώνεται πάνω από αυτούς τους τοίχους, ενώ στις κορυφές τους σταθεροποιείται 
και πιέζεται προς τα κάτω. Το ύψος του τοίχου αυτού αποτελεί την παρεµβαλλόµενη 
τιµή της µετατόπισης.

Η προκύπτουσα επιφάνεια είναι συνεχής και δεν εξαρτάται από τον 

προσανατολισµό των αξόνων του συστήµατος συντεταγµένων. Επίσης είναι οµαλή, 
εκτός από τους τοίχους, όπου συµβαίνουν συνήθως ανωµαλίες στην επιφάνεια. Το 
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ελαστικό φύλλο λαµβάνει το σχήµα που ελαχιστοποιεί την αποθηκευµένη ενέργεια. 

Για µικρές εκτροπές αυτή η ενέργεια είναι ανάλογη προς τον παράγοντα:

 
 

zx
2 + zy

2( ) ⋅dx ⋅dy∫∫

Θεωρώντας την εξίσωση Euler γι’ αυτό το πρόβληµα, προκύπτει η εξίσωση Laplace:

  ∇
2z = 0  

 
5.16( )

εκτός από τους τοίχους.

Για την αποφυγή ανωµαλιών στην  οµαλότητα της επιφάνειας εκατέρωθεν των 

τοίχων, αντί του ελαστικού φύλλου, µπορεί να χρησιµοποιηθεί ένα λεπτό µεταλλικό 
φύλλο. Το νέο αυτό φύλλο θα λάβει επίσης τέτοιο σχήµα που να ελαχιστοποιεί την 
εσωτερική του ενέργεια. Για µερικές εκτροπές η εσωτερική ενέργεια είναι ανάλογη 
προς τον παράγοντα:

 
 

∇2z( )2
⋅dx ⋅dy∫∫

Οι εξισώσεις Euler για το πρόβληµα αυτό αποφέρουν την δι-αρµονική εξίσωση:
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5.17( )

ή, µε βάση την εξίσωση (5.12):
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5.18( )

εκτός από τους τοίχους. Αυτές οι εξισώσεις µπορούν να λυθούν αλγεβρικά 
χρησιµοποιώντας άµεσους επαναληπτικούς αλγόριθµους.

Τέτοιες µέθοδοι παράγουν καλά αποτελέσµατα, όπου η επιφάνεια είναι συνεχής. 
Προβλήµατα αναδεικνύονται στις περιπτώσεις όπου κάποιο αντικείµενο παρεµποδίζει 
ένα άλλο, αφού τότε η µετατόπιση δεν είναι συνεχής. Έτσι είναι απαραίτητο να 

προηγηθεί κατάτµηση της εικόνας σε περιοχές συνεχούς µετατόπισης και κατόπιν να 
εφαρµοστεί η διαδικασία παρεµβολής σε κάθε περιοχή χωριστά.

Η πιο διαδεδοµένη µέθοδος που εφαρµόζεται σήµερα είναι η τριγωνοποίηση 
Delaunay. Η µέθοδος αυτή εξασφαλίζει βέλτιστη ανακατασκευή της επιφάνειας ενός 
αντικειµένου, ενώ εγγυάται σύγκλιση προς την πραγµατική επιφάνεια, µε την αύξηση 

των σηµείων µε γνωστές τρισδιάστατες συντεταγµένες. Η µέθοδος αυτή 
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χρησιµοποιείται τόσο για την ανακατασκευή ολόκληρης της επιφάνειας διαφόρων 

αντικειµένων, όσον  και για την απεικόνιση του όγκου τους και αποτελεί µία καθαρά 
γεωµετρική τεχνική[170].

5.6. Σύνοψη

Η φωτογραµµετρία βρίσκεται, τα τελευταία χρόνια, στο επίκεντρο της ερευνητικής 
δραστηριότητας στο πεδίο της υπολογιστικής όρασης. Από την υποθαλάσσια 

φωτογραµµετρία για τη µελέτη τόσον του ζωικού βασιλείου, όσον και της 
µορφολογίας του πυθµένα[180,181], την τρισδιάστατη ανακατασκευή αρχαιολογικών 
χώρων[182,183], µέχρι και το συνδυασµό τους[184], η φωτογραµµετρία έχει κερδίσει το 
ενδιαφέρον  ερευνητών  από πολλά και διαφορετικά µεταξύ τους πεδία. Ωστόσο, στο 
πεδίο της ιατρικής απεικόνισης βρίσκεται ακόµη σε εµβρυϊκό επίπεδο ανάπτυξης. 

Από τις εφαρµογές που θα µπορούσε κανείς να αναφέρει ως κυρίως συνδεδεµένες µε 
την φωτογραµµετρία σήµερα είναι η ανακατασκευή του προσώπου[167,168], και 
περισσότερο για αισθητικού χαρακτήρα λόγους[185], ενώ οι εφαρµογές 
ανακατασκευής δερµατικών αλλοιώσεων είναι αισθητά λιγότερες[24]. 

Από την άλλη, η άµεση σύνδεση της φωτογραµµετρίας µε την FMI δεν έχει ακόµη 

πραγµατοποιηθεί. Υπάρχουν µερικές µελέτες που εφαρµόζουν φωτογραµµετρικές 
τεχνικές για την ανακατασκευή µοντέλων ζώων σε συστήµατα FMI[1,20-22], ωστόσο η 
λήψη των  εικόνων απαιτεί εξειδικευµένα πρωτόκολλα, κάτι που επηρεάζει την 
ευελιξία του συστήµατος. Επιπροσθέτως, στην περίπτωση που υπάρχει εξωτερική 
αλλοίωση, όπως στην περίπτωση NMSC, τα συστήµατα αυτά αποτυγχάνουν  να 

αποδώσουν ακριβή αποτελέσµατα. Τέλος, τα συστήµατα αυτά είναι συστήµατα δια-
φωτισµού, και η γεωµετρία της επιφάνειας λαµβάνεται υπόψη µόνο από την πλευρά 
του ανιχνευτή. Έτσι οι οριακές συνθήκες για τις πηγές και πάλι καθορίζονται µε βάση 
το µοντέλο προσοµοίωσης που χρησιµοποιεί το εµπρόσθιο πρόβληµα, κάτι που 
οδηγεί σε αποτελέσµατα σχετικού βάθους και όχι πραγµατικού.

Μία από τις αλλοιώσεις που αναµένεται να αποτελέσουν µελλοντική εφαρµογή 
της FMI είναι οι καρκινικές, είτε αυτή η εφαρµογή έχε να κάνει µε το κλινικό 
περιβάλλον για διαγνωστικούς ή/και θεραπευτικούς λόγους, ή έχει να κάνει µε το 
εργαστηριακό περιβάλλον, για την ανάπτυξη επί παραδείγµατι νέων  φαρµακευτικών 
σκευασµάτων ή θεραπευτικών πρωτοκόλλων µε την απεικόνιση µοντέλων ζώων[26,75]. 

Αυτό σηµαίνει ότι η καρκινική αλλοίωση δεν αποκλείεται να προκαλεί κάποια 
δερµατική πληγή. Στην περίπτωση αυτή τόσο η θεωρητικά ακριβής RTE, όσο και τα 
προσεγγιστικά της µοντέλα, δε µπορούν να εφαρµοστούν, αφού η βασική 
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προϋπόθεση της κυρτής[36], χωρίς εσωτερικές γωνίες, επιφάνειας δεν ικανοποιείται 

και παύουν να ισχύουν οι οριακές συνθήκες. Σε αυτήν την περίπτωση, η 
ανακατασκευή της τρισδιάστατης γεωµετρίας του εξωτερικού στελέχους της 
καρκινικής αλλοίωσης µπορεί να προσφέρει πολύτιµη πληροφορία για την πρόοδο 
της θεραπευτικής αγωγής που ακολουθείται. Μέχρι σήµερα, αυτή η πληροφορία 
λαµβάνεται κυρίως µε τη χρήση εµπειρικών τεχνικών, όπως για παράδειγµα 

παχύµετρο για τη µέτρηση του ύψους, δισδιάστατη ανάλυση της εικόνας για τις άλλες 
δύο συντεταγµένες και θεώρηση σφαιρικής, ελλειψοειδούς ή κυβικής γεωµετρίας της 
αλλοίωσης[23,24].

Η φωτογραµµετρία είναι µία τεχνική εξαιρετικά ευέλικτη, που µπορεί, υπό τις 
κατάλληλες προϋποθέσεις, να προσαρµοστεί σε οποιοδήποτε περιβάλλον. Ένα 

συνδυαστικό σύστηµα FMI και φωτογραµµετρίας θα µπορούσε να προσφέρει µία 
πλήρη και ακριβή παρακολούθηση της καρκινικής αλλοίωσης σε όλα τα στάδια της 
θεραπευτικής αγωγής. Επιπροσθέτως, ο συνδυασµός αυτός αφενός δεν  επηρεάζει την 
ευελιξία των δύο συστηµάτων και αφετέρου δε µειώνει την ακρίβειά τους.

□
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΜΕΡΑΣ ΚΑΙ
ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ

[1-196]

6. ji

6.1. Εισαγωγή

ακρίβεια της ανακατασκευής, τόσο σε συστήµατα Μοριακής Απεικόνισης 
Φθορισµού (Fluorescence Molecular Imaging, FMI), όσον και σε συστήµατα 

φωτογραµµετρίας, επηρεάζεται άµεσα από την  ακρίβεια της µοντελοποίησης των 
χρησιµοποιούµενων καµερών, αλλά και από την µεθοδολογία της βαθµονόµησης των 

καµερών αυτών.

Οι περισσότερες κάµερες στα συστήµατα υπολογιστικής όρασης, αν και είναι 
σχεδιασµένες για εφαρµογές µεγάλης ακρίβειας, εν τούτοις δεν είναι κατάλληλες για 
ποσοτικές µετρήσεις. Το γεγονός αυτό καθιστά τη διαδικασία της βαθµονόµησης 
απαραίτητη για οποιαδήποτε τέτοια εφαρµογή. Ανάλογα µε την απαιτούµενη 

ακρίβεια, η µοντελοποίηση της σχέσης µεταξύ του παρατηρούµενου κόσµου και της 
προβαλλόµενης εικόνας µπορεί να είναι λιγότερο ή περισσότερο σύνθετη[186].

Σε µερικές εφαρµογές υπολογιστικής όρασης, η κάµερα µετρά διαρκώς µία 
διάσταση σε ίδιου τύπου αντικείµενα και από την ίδια θέση. Σε αυτή την  περίπτωση η 
κάµερα µπορεί να µοντελοποιηθεί από ένα και µόνο παράγοντα κλίµακας, 

µετατρέποντας τις µετρητικές συντεταγµένες σε συντεταγµένες εικόνας. Αυτό το 
απλό µοντέλο µπορεί να επεκταθεί σε αφινικά και πολυωνυµικά µοντέλα που 
επιτρέπουν µία κάπως µεγαλύτερη ευελιξία ως προς τις µεταβλητές. Αυτά τα µοντέλα 
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χαρακτηρίζονται ως µη φυσικά, µε την έννοια ότι οι παράµετροί τους δεν 

συσχετίζονται µε την κατεύθυνση της κάµερας, το εστιακό µήκος ή το κέντρο της 
εικόνας. Σαν συνέπεια τα µοντέλα αυτά συνήθως δεν  επαληθεύονται για ολόκληρο το 
επίπεδο της εικόνας παρά µόνο για την περιοχή ενδιαφέροντος και πολλές φορές 
λειτουργούν απρόβλεπτα µεταξύ των σηµείων βαθµονόµησης.

Εποµένως είναι προτιµότερο ένα φυσικό µοντέλο, το οποίο µπορεί να 

βαθµονοµηθεί µε πολύ µεγάλη ακρίβεια σε ολόκληρο το επίπεδο της εικόνας. Αυτού 
του είδους η µοντελοποίηση συχνά υιοθετείται σε εφαρµογές φωτογραµµετρίας από 
ερευνητές υπολογιστικής όρασης. Οι παράµετροι µπορούν να επιλεγούν µε πολύ 
µεγάλη προσοχή στα φυσικά µοντέλα και η συσχέτισή τους µε τις πραγµατικές 
παραµέτρους µίας κάµερας είναι εξαιρετικά χρήσιµη για την επιτυχή υλοποίηση της 

εφαρµογής υπολογιστικής όρασης[170].

Η βαθµονόµηση κάµερας έχει µελετηθεί εκτενώς στην όραση υπολογιστών και τη 
φωτογραµµετρία. Η πρώτη ουσιαστική προσπάθεια µοντελοποίησης της σχέσης 
µεταξύ του πραγµατικού κόσµου και της σχηµατιζόµενης εικόνας αποδίδεται στον 
Tsai το 1987[187] και µέχρι σήµερα αποτελεί το σηµείο αναφοράς οποιασδήποτε 

εφαρµογής βαθµονόµησης κάµερας. Παρόλα αυτά, διαρκώς προτείνονται νέες 
βελτιωµένες τεχνικές, µε έµφαση στη στενή εξάρτηση βαθµονόµησης κι εφαρµογής 
και όχι στην δηµιουργία ενός γενικότερου µοντέλου.

6.2. Μέθοδοι Βαθµονόµησης

Στη γεωµετρική βαθµονόµηση κάµερας, το κύριο ζητούµενο είναι ο 

προσδιορισµός ενός πλήθους παραµέτρων  της κάµερας που περιγράφουν την σχέση 
ανάµεσα στις τρισδιάστατες συντεταγµένες αναφοράς και τις δισδιάστατες 
συντεταγµένες της εικόνας. Αρκετές µέθοδοι βαθµονόµησης κάµερας µπορούν  να 
αναζητηθούν  στη διεθνή βιβλιογραφία, µέθοδοι δύο βηµάτων[188], µέθοδοι τεσσάρων 
βηµάτων[189,190], τεχνικές αυτοβαθµονόµησης[191,192], µέθοδοι βαθµονόµησης από 

παρατήρηση εικονικών αντικειµένων[193,194]. Δεν υπάρχει κάποια τεχνική 
βαθµονόµησης που συγκριτικά να θεωρείται η καλύτερη για όλες τις εφαρµογές. Η 
επιλογή της µίας ή της άλλης µεθόδου εξαρτάται άµεσα από την φύση της εκάστοτε 
εφαρµογής υπολογιστικής όρασης[172].

Οι τεχνικές γεωµετρικής βαθµονόµησης µπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε τρεις 

κατηγορίες, τη φωτογραµµική βαθµονόµηση, την αυτοβαθµονόµηση και σε τεχνικές 
που δεν ανήκουν σε αυτές τις δύο κατηγορίες.
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Φωτογραµµετρική βαθµονόµηση. Στις µεθόδους που ανήκουν σε αυτήν την 
κατηγορία, η βαθµονόµηση πραγµατοποιείται παρατηρώντας ένα αντικείµενο του 
οποίου η γεωµετρία στον τρισδιάστατο χώρο είναι γνωστή, µε εξαιρετικά καλή 
ακρίβεια. Σε αυτήν την περίπτωση η βαθµονόµηση µπορεί να γίνει πολύ 
αποτελεσµατικά. Το αντικείµενο συνήθως αποτελείται από δύο ή τρία επίπεδα κάθετα 

µεταξύ τους. Μερικές φορές χρησιµοποιείται κι ένα κινούµενο επίπεδο, του οποίου η 
µετακίνηση είναι γνωστή µε µεγάλη ακρίβεια, προσφέροντας έτσι σηµεία αναφοράς 
σε τρεις διαστάσεις. Αυτές οι προσεγγίσεις απαιτούν ένα σχετικά ακριβό εξοπλισµό 
βαθµονόµησης. Υπάρχουν βέβαια και τεχνικές φωτογραµµετρικής βαθµονόµησης 
όπου αρκεί η παρατήρηση ενός επίπεδου σε µερικές, άγνωστες κατευθύνσεις για τον 

υπολογισµό των εσωτερικών κι εξωτερικών παραµέτρων µίας κάµερας. Χωρίς να 
προσφέρουν την ακρίβεια των προηγούµενων µεθόδων, οι τεχνικές αυτές τείνουν να 
γίνουν πολύ δηµοφιλείς κυρίως λόγο της εύκολης κατασκευής της διάταξης 
βαθµονόµησης. Τέλος, στην περίπτωση που η παρατήρηση του τρισδιάστατου ή 
δισδιάστατου αντικειµένου βαθµονόµησης δεν είναι εφικτή, όπως σε εφαρµογές 

δικτύων  καµερών  που οι µεταξύ τους αποστάσεις είναι αρκετά µεγάλες, υπάρχουν 
τεχνικές φωτογραµµετρικής βαθµονόµησης βασιζόµενες σε συγγραµµικά σηµεία. Η 
κάµερα σε αυτές τις περιπτώσεις µπορεί να βαθµονοµηθεί παρατηρώντας µία γραµµή 
που κινείται γύρω από ένα σταθερό σηµείο.

Αυτοβαθµονόµηση. Οι τεχνικές αυτής της κατηγορίας δεν χρησιµοποιούν  κάποιο 

αντικείµενο βαθµονόµησης. Μετακινώντας µία κάµερα σε ένα στατικό πεδίο 
προκύπτουν οι απαραίτητοι περιορισµοί από το συνδυασµό της µετακίνησης της 
κάµερας και της δοµής του πεδίου. Εποµένως, η λήψη εικόνων από µία κάµερα µε 
αµετάβλητες εσωτερικές παραµέτρους και ο προσδιορισµός αντίστοιχων 
χαρακτηριστικών του πεδίου, σε τρεις τουλάχιστον εικόνες, αρκούν για τον 

υπολογισµό των  παραµέτρων, που επιτρέπουν την ανακατασκευή τρισδιάστατων 
δοµών µε σχετική ακρίβεια. Παρόλο που οι προσεγγίσεις αυτού του τύπου είναι 
αρκετά ευέλικτες, εξαιτίας του µεγάλου αριθµού άγνωστων  παραµέτρων, δεν είναι 
πάντοτε δυνατό να ανακτηθούν  αξιόπιστα αποτελέσµατα. Οι µέθοδοι αυτές είναι 
ιδιαίτερα δηµοφιλείς σε εφαρµογές αναγνώρισης και παρακολούθησης αντικειµένων, 

όχι όµως σε µετρητικές εφαρµογές, όπου η ακρίβεια και η αξιοπιστία των 
αποτελεσµάτων παίζει το σηµαντικότερο ρόλο.

Άλλες τεχνικές. Μερικές άλλες τεχνικές που αναφέρονται στη βιβλιογραφία 
περιλαµβάνουν  τα σηµεία τοµής παραλλήλων  από ορθογώνιες κατευθύνσεις, καθώς 
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και βαθµονόµηση από περιστροφή και µόνο. Όλες αυτές οι µέθοδοι αποτελούν 

κυρίως υβριδικές προσεγγίσεις που αφορούν πολύ συγκεκριµένες εφαρµογές και µε 
τελείως ασαφή αποτελέσµατα σε µία κάπως γενικότερη χρησιµοποίησή τους.

Η βαθµονόµηση κάµερας στο πεδίο της τρισδιάστατης µηχανικής όρασης αποτελεί 
τη διαδικασία προσδιορισµού των εσωτερικών γεωµετρικών και οπτικών 
χαρακτηριστικών µίας κάµερας (εσωτερικές παράµετροι) και/ή την τρισδιάστατη 

θέση και κατεύθυνση του πλαισίου της κάµερας µε ένα συγκεκριµένο γνωστό 
σύστηµα συντεταγµένων (εξωτερικές παράµετροι). Οι εξωτερικές παράµετροι 
χρειάζονται για το µετασχηµατισµό των συντεταγµένων του αντικειµένου στο 
σύστηµα µε κέντρο την κάµερα. Στις εφαρµογές πολλαπλών καµερών οι εξωτερικές 
παράµετροι περιγράφουν επιπροσθέτως και τη σχέση µεταξύ των συντεταγµένων των 

διαφόρων καµερών. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η γενική συµπεριφορά ενός 
συστήµατος υπολογιστικής όρασης εξαρτάται άµεσα από την ακρίβεια της 
βαθµονόµησης της κάµερας[159,160,170,172].

6.3. Το Μοντέλο της Κάµερας

Για την επίλυση του προβλήµατος της βαθµονόµησης απαραίτητη προϋπόθεση 

αποτελεί η ορθή µοντελοποίηση της κάµερας. Το συνηθέστερο µοντέλο που 
χρησιµοποιείται είναι αυτό της κάµερας οπής[159,160,170,172]. Το µοντέλο της κάµερας 
οπής στηρίζεται στην αρχή της συγγραµµικότητας, όπου κάθε σηµείο του 
αντικειµένου προβάλλεται, µέσω µίας ευθείας που περνάει από το κέντρο της 
προβολής, στο επίπεδο της εικόνας, Εικόνα 6.1.

Εικόνα 6.1: Το µοντέλο της κάµερας οπής.
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Το κέντρο του συστήµατος συντεταγµένων της κάµερας βρίσκεται στο κέντρο της 

προβολής, στη θέση (X0,Y0,Z0), σε σχέση µε το σύστηµα συντεταγµένων του 

αντικειµένου και ο z άξονας του πλαισίου της κάµερας είναι κάθετος προς το επίπεδο 
της εικόνας. Η περιστροφή αναπαρίσταται µε χρήση των γωνιών του Euler ω, φ και κ, 

ώστε να ορίζει µία ακολουθία στοιχειωδών περιστροφών γύρω από τους x, y  και z 
άξονες αντίστοιχα.

Προκειµένου να εκφραστεί ένα αυθαίρετο σηµείο του αντικειµένου P(Xi,Yi,Zi) σε 

συντεταγµένες της εικόνας θα πρέπει πρώτα να µετασχηµατιστεί σε συντεταγµένες 

της κάµερας (xi,yi,zi). Αυτός ο µετασχηµατισµός αποτελείται από µία µετατόπιση και 

µία περιστροφή και µπορεί να περιγραφεί από τις ακόλουθες εξισώσεις:
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6.1( )

όπου: 

 

r11 = cos ϕ( ) ⋅cos κ( )
r12 = sin ω( ) ⋅ sin ϕ( ) ⋅cos κ( ) − cos ω( ) ⋅ sin κ( )
r13 = cos ω( ) ⋅ sin ϕ( ) ⋅cos κ( ) + sin ω( ) ⋅ sin κ( )
r21 = cos ϕ( ) ⋅ sin κ( )
r22 = sin ω( ) ⋅ sin ϕ( ) ⋅ sin κ( ) + cos ω( ) ⋅cos κ( )
r23 = cos ω( ) ⋅ sin ϕ( ) ⋅ sin κ( ) − sin ω( ) ⋅cos κ( )
r31 = − sin ϕ( )
r32 = sin ω( ) ⋅cos ϕ( )
r33 = cos ω( ) ⋅cos ϕ( )

Οι εσωτερικές παράµετροι µίας κάµερας συνήθως περιλαµβάνουν το ενεργό 
εστιακό µήκος (effective focal length, f), τον συντελεστή κλίµακας (scale factor, su) 

και το κέντρο της εικόνας (principal point, (u0,v0)). Πολύ συχνά στην όραση 

υπολογιστών  το κέντρο του συστήµατος συντεταγµένων της εικόνας τοποθετείται 
στην  επάνω αριστερή γωνία του πίνακα της εικόνας. Η µονάδα των συντεταγµένων 
της εικόνας είναι pixels κι έτσι οι συντελεστές Du και Dv είναι απαραίτητοι για τον 

µετασχηµατισµό των µετρητικών µονάδων σε pixels. Οι συντελεστές αυτοί είναι 
συνήθως γνωστοί και βρίσκονται από τα τεχνικά χαρακτηριστικά της κάµερας.

Χρησιµοποιώντας το µοντέλο της κάµερας οπής, η προβολή του σηµείου (xi,yi,zi), 

της προηγούµενης σχέσης, στο επίπεδο της εικόνας εκφράζεται από την σχέση:
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6.2( )

Οι αντίστοιχες συντεταγµένες της εικόνας σε µονάδες pixels (ui′,vi′) λαµβάνονται από 

την προβολή (ũi,ṽi) και µε εφαρµογή του ακόλουθου µετασχηµατισµού:
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6.3( )

Συνδυάζοντας τις εξισώσεις (6.2) και (6.3) προκύπτει η σχέση που συνδέει τις 
συντεταγµένες της εικόνας σε pixels µε τις συντεταγµένες του πραγµατικού σηµείου 
εκφρασµένου ως προς το σύστηµα της κάµερας:
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6.4( )

όπου το βάρος wi ισούται µε την  συντεταγµένη zi. Λαµβάνοντας υπόψη την γωνία 

µεταξύ των δύο αξόνων του επιπέδου της εικόνας, η γωνία θ στην Εικόνα 6.1, το 
µοντέλο της κάµερας οπής που περιγράφεται στην εξίσωση (6.4) εµπλουτίζεται µε 

την παράµετρο κλίσης (skew factor) s. Έτσι η εξίσωση (6.4) γίνεται:
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6.5( )

Σε πολλές εφαρµογές οι εσωτερικές παράµετροι συνοψίζονται στις ακόλουθες 

τέσσερις:

  α = Du ⋅ su ⋅ f  
 
6.6a( )

που εκφράζει τον παράγοντα κλίµακας (scale factor) του άξονα u της εικόνας.

  β = Dv ⋅ f  
 
6.6b( )

που εκφράζει τον παράγοντα κλίµακας (scale factor) του άξονα v της εικόνας.

  γ = s ⋅ f  
 
6.6c( )
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που εκφράζει την παράµετρο κλίσης (skew factor) των δύο αξόνων του επιπέδου της 

εικόνας.

 
 
C0 = u0, v0( )  

 
6.6d( )

που εκφράζει το κυρίαρχο σηµείο ή κέντρο της εικόνας (principle point), που είναι η 

κάθετη προβολή του σηµείου εστίασης στο επίπεδο της εικόνας, Εικόνα 6.1.

Έτσι η εξίσωση (6.5) παίρνει την ακόλουθη µορφή:
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6.7( )

Ο πίνακας K αποτελεί τον πίνακα των  εσωτερικών παραµέτρων  της κάµερας οπής και 
η διαδικασία της βαθµονόµησης αποσκοπεί στον υπολογισµό των στοιχείων του.

Κατόπιν  όλων αυτών, καθίσταται εµφανές ότι το πρόβληµα της βαθµονόµησης 
έγκειται στην επίλυση των σχέσεων  (6.1) και (6.7). Πιο συγκεκριµένα, το αντικείµενο 
της διαδικασίας της βαθµονόµησης είναι η εύρεση των βέλτιστων τιµών όλων των 

παραµέτρων που υπάρχουν στις δύο αυτές εξισώσεις, βασιζόµενη σε οπτική 
πληροφορία από ένα γνωστό, τρισδιάστατο συνήθως, αντικείµενο. Οι δύο αυτές 
εξισώσεις µπορούν να συνδυαστούν σε µία της µορφής:
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6.8( )

όπου R είναι ο πίνακας περιστροφής και T ο πίνακας µετατόπισης της εξίσωσης 
(6.1).

Το µοντέλο της κάµερας οπής αποτελεί µία προσέγγιση της πραγµατικής προβολής 
µίας κάµερας. Είναι ένα χρήσιµο µοντέλο που χρησιµοποιεί απλούς µαθηµατικούς 

µετασχηµατισµούς για την σχέση µεταξύ συντεταγµένων αντικειµένου και εικόνας. 
Ωστόσο, δεν είναι κατάλληλο για εφαρµογές όπου απαιτείται µεγάλη ακρίβεια, 
πράγµα που σηµαίνει ότι θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί ένα πιο ορθό µοντέλο. 
Συνήθως το µοντέλο οπής αποτελεί τη βάση, η οποία επεκτείνεται µε κάποιες 
διορθώσεις για τις συστηµατικά αλλοιωµένες συντεταγµένες της εικόνας. Η πιο 
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συχνά χρησιµοποιούµενη διόρθωση είναι για την ακτινική παραµόρφωση ενός φακού 

που ωθεί ένα πραγµατικό σηµείο της εικόνας να µετατοπίζεται ακτινικά στο επίπεδο 
της εικόνας. Η ακτινική παραµόρφωση µπορεί να προσεγγιστεί µε την ακόλουθη 
έκφραση:
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6.9( )

όπου (k1,k2,…) είναι οι συντελεστές για την ακτινική παραµόρφωση και ri=(xi
2+yi

2)½ 

είναι η ακτινική µετατόπιση. Τυπικά, ο προσδιορισµός ενός ή δύο συντελεστών 
αρκούν για την αντιστάθµιση της ακτινικής παραµόρφωσης.

Τα κέντρα της καµπυλότητας των επιφανειών  ενός φακού δεν είναι πάντα αυστηρά 
συγγραµµικά. Το γεγονός αυτό εισάγει έναν άλλο κοινό τύπο παραµόρφωσης που 
εµφανίζει τόσο ακτινική συνιστώσα, όσο κι εφαπτόµενη, την παραµόρφωση 

αποκέντρωσης. Η σχέση της εφαπτόµενης παραµόρφωσης συχνά γράφεται στην 
ακόλουθη µορφή:
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6.10( )

όπου p1 και p2 είναι οι συντελεστές για την εφαπτόµενη παραµόρφωση.

Στη βιβλιογραφία µπορούν να αναζητηθούν  και άλλοι τύποι παραµορφώσεων. Για 
παράδειγµα υπάρχει η γραµµική παραµόρφωση, η οποία είναι αισθητή στην 
περίπτωση που οι άξονες της εικόνας δεν είναι ορθογώνιοι. Στις περισσότερες 

περιπτώσεις το σφάλµα είναι µικρό και η συνεισφορά της παραµόρφωσης ασήµαντη. 
Ένας άλλος τύπος παραµόρφωσης είναι η παραµόρφωση πρίσµατος. Αυτή προκύπτει 
από ακατάλληλο σχεδιασµό και κατασκευή του φακού ή/και του αισθητήρα της 
κάµερας και µπορεί να µοντελοποιηθεί ικανοποιητικά µε την προσθήκη ενός λεπτού 
πρίσµατος στο οπτικό σύστηµα, κάτι που βέβαια προσθέτει επιπλέον ακτινική κι 

εφαπτόµενη παραµόρφωση. Τα τελευταία χρόνια αυτού του τύπου η παραµόρφωση 
έχει πλέον  πάψει να υφίσταται σε βαθµό που να απαιτείται η µοντελοποίησή της, 
λόγω της τεράστιας επιστηµονικής προόδου στο σχεδιασµό και την κατασκευή τόσο 
οπτικών εξαρτηµάτων, όπως είναι οι φακοί, όσο κι αισθητήρων καµερών. 
Επιπροσθέτως έχει βρεθεί ότι περίπλοκη µοντελοποίηση των  παραπάνω παραγόντων 
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παραµόρφωσης όχι µόνο δε συνεισφέρει στην  ορθή επίλυση του προβλήµατος της 

βαθµονόµησης, αλλά οδηγεί και σε αριθµητική αστάθεια[195,196].

Ένα µοντέλο κάµερας κατάλληλο για ακριβή βαθµονόµηση µπορεί να προκύψει 
από τον συνδυασµό του µοντέλου οπής και των διορθώσεων  για την  ακτινική και την 
εφαπτόµενη παραµόρφωση, όπως φαίνεται στην ακόλουθη σχέση:
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6.11( )

Σε αυτό το µοντέλο, το σύνολο των εσωτερικών παραµέτρων (α,β,γ,u0,v0) 

προσαυξάνεται µε τους συντελεστές παραµόρφωσης k1,…,kn, p1 και p2. Αυτές οι 

παράµετροι είναι επίσης γνωστές ως φυσικές παράµετροι της κάµερας, µιας και όλες 
έχουν κάποια φυσική σηµασία.

6.4. Φωτογραµµετρική Βαθµονόµηση

Η πλέον  διαδεδοµένη µέθοδος βαθµονόµησης καµερών είναι η φωτογραµµετρική 
µέθοδος. Υπάρχουν αρκετές παραλλαγές της µεθόδου αυτής, ανάλογα µε τις εκάστοτε 
εφαρµογές, η λογική όµως που τις διέπει είναι κοινή σε όλες.

Ουσιαστικά η µέθοδος αυτή διακρίνεται σε δύο στάδια. Το πρώτο εξ αυτών 
αποτελεί τη γραµµική προσέγγιση των  παραµέτρων, τα αποτελέσµατα του οποίου 

συνιστούν τις αρχικές τιµές για το δεύτερο στάδιο της µη-γραµµικής προσέγγισης[186].

6.4.1. Γραµµική Προσέγγιση

Η µέθοδος του άµεσου γραµµικού µετασχηµατισµού (direct linear transformation, 
DLT) στηρίζεται στο µοντέλο της κάµερας οπής, χωρίς να περιλαµβάνει τα µη 
γραµµικά στοιχεία της ακτινικής κι εφαπτόµενης παραµόρφωσης. Με αυτή την 

προϋπόθεση η σχέση που χρησιµοποιείται είναι η εξίσωση (6.8).

Ο πίνακας K·[R T] είναι ένας 3×4 πίνακας και αποτελεί τον DLT πίνακα H 
(homotopy  matrix), του οποίου τα στοιχεία θα προσεγγιστούν. Λύνοντας την εξίσωση 
(6.8) προκύπτει η ακόλουθη σχέση:
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X1 Y1 Z1 1 0 0 0 0 −X1 ⋅ ʹ′u1 −Y1 ⋅ ʹ′u1 −Z1 ⋅ ʹ′u1 − ʹ′u1
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6.12( )

Αντικαθιστώντας τα ορθά σηµεία της εικόνας (ui′,vi′) µε τις παρατηρούµενες τιµές 

(Ui,Vi) οι παράµετροι h11,…,h34 µπορούν να εκτιµηθούν µε εφαρµογή ελαχίστων 

τετραγώνων. Προκειµένου όµως, να αποφευχθεί µία ακραία λύση της µορφής H=0, 

είναι απαραίτητη µία κανονικοποίηση. Ο πιο κοινός περιορισµός που χρησιµοποιείται 
είναι ο h34=1. Σε αυτήν την  περίπτωση η εξίσωση µπορεί να επιλυθεί µε µία τεχνική 

ψευδο-αντιστροφής. Το µειονέκτηµα της κανονικοποίησης αυτής είναι ότι 

υπεισέρχεται µοναδικότητα στην περίπτωση που η πραγµατική τιµή της παραµέτρου 
h34 είναι κοντά στο µηδέν. Αντί του προαναφερθέντα περιορισµού πολλοί προτείνουν 

τον περιορισµό (h31)2+(h32)2+(h33)2=1 που είναι ανεξάρτητος της µοναδικότητας.

Οι καθαυτό παράµετροι h11,…,h34 δεν εµφανίζουν κάποια φυσική σηµασία. 

Ωστόσο υπάρχουν  τεχνικές που εξάγουν κάποιες από τις φυσικές παραµέτρους της 
κάµερας από τον πίνακα H. Οι περισσότερες από αυτές τις προσεγγίσεις έχουν σαν 
βάση την παρατήρηση ότι ο πίνακας H µπορεί να γραφτεί µε την ακόλουθη µορφή:

 H = K ⋅ R T⎡⎣ ⎤⎦ ⇒H = K ⋅R K ⋅T⎡⎣ ⎤⎦  6.13( )

από όπου προκύπτουν οι δύο πίνακες B=K·R και b=K·T.

Μία απλή παρατήρηση του πίνακα B είναι αρκετή να φανερώσει ότι αυτός 
αποτελείται από έναν άνω τριγωνικό πίνακα, τον K, κι έναν ορθοκανονικό, τον  R. 
Διαχωρίζοντας τον  πίνακα B µε RQ ανάλυση κι ελέγχοντας το πρόσηµο τον 

στοιχείων κ11=α>0 και κ22=β>0 µπορούν  να προκύψουν οι πίνακες των εσωτερικών 

παραµέτρων και περιστροφής. Από τη στιγµή που ο K θα έχει υπολογιστεί, ο πίνακας 

µετατόπισης προσεγγίζεται από τη σχέση T=K-1·b.
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6.4.2. Μη Γραµµική Προσέγγιση

Λόγω του ότι δεν απαιτούνται επαναλήψεις, οι γραµµικές µέθοδοι είναι σχετικά 
πολύ γρήγορες. Ωστόσο παρουσιάζουν τουλάχιστον τα ακόλουθα δύο µειονεκτήµατα. 
Καταρχήν η παραµόρφωση που εισάγει ο φακός δεν µπορεί να συµπεριληφθεί στους 
υπολογισµούς κι έτσι οι όποιες παρεµβολές του φακού δε διορθώνονται. Το δεύτερο 
µειονέκτηµα των γραµµικών µεθόδων είναι πιο δύσκολο να διορθωθεί. Κατά τη 

δηµιουργία του µη επαναληπτικού αλγορίθµου, οι πραγµατικοί περιορισµοί των 
ενδιάµεσων παραµέτρων δεν λαµβάνονται υπόψη. Με την παρουσία θορύβου η 
ενδιάµεση λύση δεν ικανοποιεί τους περιορισµούς και τελικά η γενική λύση εµφανίζει 
πολύ µικρή ακρίβεια. Λόγω αυτών των δυσκολιών τα αποτελέσµατα της 
βαθµονόµησης που λαµβάνονται από τη γραµµική προσέγγιση δεν είναι ακριβή.

Με τις πραγµατικές κάµερες οι λαµβανόµενες εικόνες σχεδόν πάντα περιέχουν 
θόρυβο. Υπάρχουν ποικίλα στοιχεία σφάλµατος που σχετίζονται µε την διαδικασία 
της µέτρησης. Στην  περίπτωση που τα συστηµατικά µέρη των  σφαλµάτων µέτρησης 
αντισταθµίζονται, είναι πρόσφορο να θεωρηθεί ότι το σφάλµα είναι λευκός Gaussian 
θόρυβος. Τότε, η καλύτερη προσέγγιση για τις παραµέτρους της κάµερας µπορεί να 

προκύψει ελαχιστοποιώντας το υπόλοιπο µεταξύ του µοντέλου και των N 
παρατηρήσεων (Ui,Vi), όπου i=1,…,N. Στην περίπτωση του Gaussian θορύβου η 

ζητούµενη σχέση εκφράζεται ως άθροισµα τετραγωνικών υπολοίπων:

 
 
F = Ui − ui( )2

i=1

N

∑ + Vi − vi( )2

i=1

N

∑  
 
6.14( )

Η τεχνική των ελαχίστων τετραγώνων µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την 
ελαχιστοποίηση της προηγούµενης σχέσης. Λόγω της µη γραµµικής φύσης του 

µοντέλου της κάµερας, ταυτόχρονη προσέγγιση των παραµέτρων προϋποθέτει την 
εφαρµογή κάποιου επαναληπτικού αλγορίθµου. Για προβλήµατα αυτού του τύπου 
έχει βρεθεί ότι η µέθοδος βελτιστοποίησης των  Levenberg-Marquardt εµφανίζει την 
ταχύτερη σύγκλιση[87].

Ωστόσο, χωρίς κατάλληλες αρχικές τιµές η βελτιστοποίηση µπορεί να κολλήσει σε 

κάποιο τοπικό ελάχιστο κι εποµένως να οδηγήσει την διαδικασία της βαθµονόµησης 
σε αποτυχία. Το πρόβληµα αυτό µπορεί να αποφευχθεί µε χρησιµοποίηση των 
παραµέτρων όπως υπολογίστηκαν από την DLT µέθοδο ως αρχικές τιµές για την 
βελτιστοποίηση. Σε αυτήν την περίπτωση ένα γενικό ελάχιστο της εξίσωσης (6.3) 
επιτυγχάνεται µετά από µερικές επαναλήψεις.

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΜΕΡΑΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ  ❒
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6.5. Σύνοψη

Στην περίπτωση που ένα απεικονιστικό σύστηµα πρόκειται να συνδεθεί και/ή να 
εξαγάγει συµπεράσµατα σχετικά µε την τρισδιάστατη θέση διαφόρων αντικειµένων 
σε µία εικόνα, θα πρέπει να είναι βαθµονοµηµένο, δηλαδή εκ των προτέρων να είναι 
γνωστή η σχέση µεταξύ της τρισδιάστατης γεωµετρίας του πραγµατικού κόσµου και 
των αντίστοιχων θέσεων  της εικόνας[159,160,172]. Η διαδικασία της βαθµονόµησης είναι 

εποµένως απαραίτητη για τα µετρητικά απεικονιστικά συστήµατα, για το λόγο αυτό 
συχνά οι ερευνητές που µελετούν τα προβλήµατα αυτά αφιερώνουν χρόνο τόσο στην 
πραγµατοποίηση της βαθµονόµησης του συστήµατός τους, όσον και στην υλοποίηση 
της συγκεκριµένης εφαρµογής τους.

Οι εφαρµογές της φωτογραµµετρίας, σαν  καθαρά µετρητικές εφαρµογές, 

προϋποθέτουν  την ακριβή βαθµονόµηση των χρησιµοποιούµενων καµερών. Αυτό 
άλλωστε, καθίσταται εµφανές και από τη σχέση (5.14), όπου ο υπολογισµός των 
τρισδιάστατων συντεταγµένων του εποπτευόµενου αντικειµένου βασίζεται άµεσα στη 
γνώση των εξωτερικών παραµέτρων  των καµερών, δηλαδή των  πινάκων περιστροφής 
και µετατόπισης που συνδέουν την εικόνα της κάθε κάµερας µε το κέντρο του 

πραγµατικού συστήµατος συντεταγµένων.

Αλλά, εκτός από την  φωτογραµµετρία, και η FMI είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε 
τη διαδικασία βαθµονόµησης του απεικονιστικού συστήµατος, παρόλο που κάτι 
τέτοιο δεν γίνεται άµεσα σαφές. Αν παρατηρήσει κανείς τη σχέση (3.1), η οποία 
ορίζει το αντίστροφο πρόβληµα, θα διακρίνει ότι για την επίλυση του προβλήµατος 

αυτού θα πρέπει είτε τα µετρούµενα δεδοµένα, Φm, να µετασχηµατιστούν σε 
µετρητικές συντεταγµένες από συντεταγµένες εικόνας, είτε τα υπολογιζόµενα 

δεδοµένα, Φc, να µετασχηµατιστούν σε συντεταγµένες εικόνας, pixels. Αυτός ο 

µετασχηµατισµός προϋποθέτει τη γνώση τόσο των εσωτερικών όσο και των 
εξωτερικών παραµέτρων της κάµερας, και η ακρίβεια της ανακατασκευής αυξάνει µε 
την ακρίβεια της βαθµονόµησης. Επιπροσθέτως, µέσω της διαδικασίας 
βαθµονόµησης προσδιορίζεται και η γωνία µεταξύ του επιπέδου της κάµερας 

φθορισµού και του κάθετου επιπέδου της εποπτευόµενης επιφάνειας. Ως εκ τούτου, ο 
µετρούµενος φθορισµός αποτελείται µόνο από την  ακτινοβολία µε διεύθυνση 
παράλληλη προς το διάνυσµα που ενώνει τα κέντρα των δύο επιπέδων αυξάνοντας 
την απαιτούµενη διαφοροποίηση των δεδοµένων για την επίλυση του αντιστρόφου 
προβλήµατος.

□
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIΙ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΠΤΙΚΗΣ 
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

[1-206]

7. ji

7.1. Εισαγωγή

βασικότερος παράγοντας που επηρεάζει την  ανάπτυξη απεικονιστικών 
διατάξεων  υπολογιστικής όρασης, κατάλληλων για ποσοτικές µετρήσεις, είναι 

η εκάστοτε εφαρµογή. Στα πλαίσια της συγκεκριµένης ερευνητικής εργασίας 
αναπτύχθηκε ένα συνδυαστικό σύστηµα τρισδιάστατης υπολογιστικής όρασης και 

απεικόνισης φθορισµού, κατάλληλη για την  αξιολόγηση καρκινικών  όγκων. 
Συγκεκριµένα, αναπτύχθηκε µία διοπτρική φωτογραµµετρική διάταξη, για την ακριβή 
τρισδιάστατη ανακατασκευή της επιφάνειας των εποπτευόµενων ιστών, µε χρήση 
δοµηµένου φωτός, η οποία συνδυάστηκε µε µία διάταξη Μοριακής Απεικόνισης 
Φθορισµού (Fluorescence Molecular Imaging, FMI), τύπου επι-φωτισµού συνεχούς 

κύµατος, για την ανακατασκευή επισηµασµένων, µε κατάλληλα χρωµοφόρα 
φθορισµού, καρκινικών όγκων  που βρίσκονται στο εσωτερικό των ιστών αυτών. Η 
διάταξη αυτή αποσκοπεί στην ανακατασκευή αλλοιώσεων που χαρακτηρίζονται από 
µέγιστη διάµετρο της τάξης του 1 cm. Το µέγεθος αυτό των καρκινικών όγκων είναι 
αφενός τυπικό για αλλοιώσεις που αναπτύσσονται σε εργαστηριακό περιβάλλον, σε 

µοντέλα µικρών ζώων, και αφετέρου αποτελεί κρίσιµο µέγεθος για την ορθή 
διάγνωση ή/και παρακολούθηση της θεραπείας, σε κλινικό περιβάλλον, καθώς η 
χειρωνακτική µέτρηση των διαστάσεων της αλλοίωσης χαρακτηρίζεται από έντονη 
υποκειµενικότητα λόγω των µικρών διαστάσεων.
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Από τις αρχές του 2000 µέχρι σήµερα παρατηρείται µία ολοένα και αυξανόµενη 

ερευνητική δραστηριότητα στα συστήµατα FMI. Τα περισσότερα από αυτά τα 
συστήµατα είναι είτε συστήµατα in vivo µικροσκοπίας φθορισµού[3,95] µε χρήση 
οπτικών ινών, είτε συστήµατα δια-φωτισµού[7,10]. Τα συστήµατα της πρώτης 
κατηγορίας απαιτούν για την  ακριβή επίλυση του αντιστρόφου προβλήµατος, έναν 
τεράστιο αριθµό δεδοµένων, κάτι που συνεπάγεται τεράστιο υπολογιστικό κόστος και 

µεγάλο χρόνο για την ολοκλήρωση των  µετρήσεων. Η πιο κοινή τακτική είναι η 
χρήση πολλαπλών  οπτικών ινών τόσο για την  διέγερση, όσον και για τη συλλογή του 
εκπεµπόµενου φθορισµού. Επειδή η δειγµατοληψία γίνεται σηµειακά, µε τη χρήση 
των οπτικών  ινών[3], η τρισδιάστατη ανακατασκευή της περιοχής ενδιαφέροντος 
προϋποθέτει αυξηµένο αριθµό σηµείων. Από την άλλη, τα συστήµατα δια-φωτισµού 

είναι εφαρµόσιµα µόνο για µαλακούς ιστούς µικρού σχετικά πάχους, ούτως ώστε να 
µπορέσει να ανιχνευτεί το σήµα του εκπεµπόµενου φθορισµού. Τα συστήµατα αυτά, 
εξαιτίας του παραπάνω περιορισµού, µπορούν να χρησιµοποιηθούν µόνο σε 
εργαστηριακό περιβάλλον για απεικόνιση µικρών ζώων, ενώ η κλινική εφαρµογή 
τους είναι εξαιρετικά δύσκολη. Τέλος, η ανάπτυξη συστηµάτων επι-φωτισµού 

βρίσκεται ακόµη σε πολύ πρώιµο στάδιο. Οι λίγες διατάξεις που έχουν αναπτυχθεί 
διεθνώς βασίζονται κυρίως στη χρήση πηγής διέγερσης που προσπίπτει σε µεγάλη 
περιοχή του εποπτευόµενου ιστού[6], κάτι που οδηγεί στο αυξηµένο υπολογιστικό 
κόστος για την επιτυχή σύγκλιση του αντιστρόφου προβλήµατος.

Το σύστηµα FMI που αναπτύχθηκε στη συγκεκριµένη ερευνητική εργασία είναι 

ένα από τα πρώτα συστήµατα επι-φωτισµού που αναπτύσσονται διεθνώς. 
Επιπροσθέτως, για τη σηµαντική µείωση των απαιτούµενων µετρήσεων, το σύστηµα 
αυτό αντί σηµειακής διέγερσης, περιλαµβάνει δοµηµένο φως για τη διέγερση των 
χρωµοφόρων φθορισµού. Προβάλλοντας εποµένως µία πολύ λεπτή γραµµή, υπό 
σταθερή γωνία, στην επιφάνεια του ιστού και πραγµατοποιώντας σάρωση, υπό 

σταθερή δειγµατοληψία, επιτυγχάνεται αφενός διέγερση µεγαλύτερης περιοχής και 
αφετέρου ταχύτερη πραγµατοποίηση των απαιτούµενων µετρήσεων.

Εκείνο που σηµαντικά αυξάνει την πρωτοτυπία του συστήµατος FMI της 
ερευνητικής αυτής εργασίας, είναι ο συνδυασµός του µε ένα διοπτρικό σύστηµα για 
την ακριβή τρισδιάστατη ανακατασκευή της εξωτερικής επιφάνειας του 

εποπτευόµενου ιστού. Για πρώτη φορά τα αποτελέσµατα της FMI συνδέονται µε τις 
πραγµατικές συντεταγµένες του ιστού. Μία τέτοια πληροφορία είναι εξαιρετικής 
σηµασίας τόσο για την διάγνωση, όσον και για τη θεραπευτική αγωγή που θα πρέπει 
να εφαρµοστεί σε κάποια καρκινική αλλοίωση. Επί παραδείγµατι, κατά τη 
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φωτοδυναµική θεραπεία η γνώση του ακριβούς βάθους της καρκινικής αλλοίωσης 

καθορίζει και την  ισχύ της ακτινοβολίας που θα χρησιµοποιηθεί και ως εκ τούτου 
αποφεύγεται η ακτινοβόληση µε µεγαλύτερη ισχύ, που θα µπορούσε να προκαλέσει 
ακόµη και τη δηµιουργία εγκαύµατος στον ιστό, ή µε µικρότερη ισχύ, που θα 
επηρέαζε την αποδοτικότητα της θεραπείας[39].

Εκτός, όµως, από τη χρήση της διοπτρικής διάταξης προς ενίσχυση της FMI, µε τη 

διάταξη αυτή επιτυγχάνεται και ανακατασκευή επιφανειακών καρκινικών 
αλλοιώσεων µε µεγάλη ακρίβεια. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελούν οι µη 
µελανωµατικοί δερµατικοί καρκινικοί όγκοι (non melanoma skin cancer, NMSC)[197]. 
Οι δερµατικές αυτές αλλοιώσεις είναι από τις πλέον συχνά εµφανιζόµενες 
παγκοσµίως. Το µεγαλύτερο τµήµα αυτών  των  αλλοιώσεων είναι εξωδερµικό, κάτι 

που σηµαίνει ότι η FMI δεν δύναται να εφαρµοστεί για την τρισδιάστατη αξιολόγησή 
τους. Μέχρι σήµερα, η συνηθέστερη µέθοδος ανακατασκευής αυτών των αλλοιώσεων 
πραγµατοποιείται µε τη χρήση παχύµετρου για τη µέτρηση του βάθους και 
δισδιάστατη επεξεργασία εικόνας για τους άλλους δύο άξονες. Στη συνέχεια, µε 
θεώρηση του σχήµατος του καρκινικού όγκου ως κύβου ή κυλίνδρου, υπολογίζεται η 

τρισδιάστατη γεωµετρία της αλλοίωσης[23,24]. Με τη χρήση τηλεκεντρικών  φακών, το 
διοπτρικό σύστηµα µπορεί να ανακατασκευάσει µε µεγάλη ακρίβεια το επιφανειακό 
στέλεχος αυτών των αλλοιώσεων. Ο συνδυασµός τηλεκεντρικών φακών µε το 
διοπτρικό σύστηµα αυξάνει σηµαντικά την πρωτοτυπία της διάταξης, καθώς 
διορθώνονται µε οπτικό τρόπο οι παράµετροι παραµόρφωσης, που εισάγονται από 

τους ευρυγώνιους φακούς των περισσότερων αντίστοιχων  συστηµάτων που υπάρχουν 
σήµερα. Με τον τρόπο αυτό µπορεί να γίνει µε ακρίβεια η παρακολούθηση της 
θεραπευτικής αγωγής ή να καθοριστούν οι παράµετροι έναρξης της θεραπείας. Για 
παράδειγµα, στην περίπτωση της φωτοδυναµικής θεραπείας, γνωρίζοντας τη 
φαρµακοκινητική του σκευάσµατος, αλλά και την  επιλεκτικότητά του, µπορεί, µε 

γνώση της ακριβούς τιµής του όγκου της αλλοίωσης, να χορηγηθεί η κατάλληλη 
συγκέντρωση της ουσίας για βέλτιστο αποτέλεσµα της θεραπείας[23].

Προκειµένου να κατασκευαστεί ένα όσο το δυνατόν  πιο αποδοτικό σύστηµα, ο 
σχεδιασµός και η ανάπτυξή του πραγµατοποιήθηκε µε κατάλληλη επιλογή των 
ακόλουθων στοιχείων:

Τον τύπο των καµερών.
Το είδος των φακών.
Το αντικείµενο βαθµονόµησης.
Το µοτίβο για το δοµηµένο φως και το σύστηµα προβολής του.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ  ❒
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Την πηγή διέγερσης.

Το σύστηµα σάρωσης.
Τη βάση στήριξης του συστήµατος.

7.2. Επιλογή Καµερών

Η πρώτη παράµετρος που θα έπρεπε να εξετασθεί, προκειµένου να επιλεγούν οι 
κατάλληλες για την  ερευνητική εργασία κάµερες, ήταν ο τύπος τους και ο τρόπος 

σύνδεσής τους µε τον υπολογιστή.

Οι ψηφιακές κάµερες έχουν σήµερα κυριαρχήσει στη συντριπτική πλειοψηφία των 
εφαρµογών απεικόνισης, έναντι των αναλογικών, για διάφορους λόγους. Οι 
σηµαντικότεροι από αυτούς είναι αφενός η ευελιξία των ψηφιακών καµερών, οι 
περισσότερες από αυτές συνδέονται άµεσα σε οποιονδήποτε ηλεκτρονικό υπολογιστή 

και αναγνωρίζονται αυτόµατα από το λειτουργικό σύστηµα, χωρίς την ανάγκη 
επιπρόσθετων καρτών ή οδηγών, και αφετέρου η τεράστια ανάλυση που εµφανίζουν, 
οι αισθητήρες τους αγγίζουν  τα µερικά megapixels, έχοντας παράλληλα εξαιρετικά 
χαµηλά επίπεδα θορύβου. Η τεχνολογία των αισθητήρων των ψηφιακών  καµερών 
διακρίνεται σε δύο κατηγορίες, στους CCD (charge-coupled device) αισθητήρες και 

τους CMOS (complimentary metal-oxide semiconductor) αισθητήρες. Ανάµεσα στις 
δύο αυτές κατηγορίες αισθητήρων υπάρχουν κάποιες αξιοσηµείωτες διαφορές.

Η τεχνολογία των CCD αισθητήρων οδηγεί στη λήψη υψηλής ποιότητας και 
χαµηλού θορύβου εικόνων, σε αντίθεση µε τους CMOS αισθητήρες που είναι 
πιο επιρρεπείς στον θόρυβο. 

Καθώς κάθε pixel σε έναν αισθητήρα CMOS έχει αρκετά τρανζίστορς που 
βρίσκονται κοντά του, η ευαισθησία τέτοιων αισθητήρων είναι γενικά 
χαµηλότερη από τους CCD. Αρκετά φωτόνια που χτυπούν  τον  αισθητήρα 
πέφτουν επάνω στα τρανζίστορς και όχι στις φωτοδιόδους. 
Οι CCD αισθητήρες χρησιµοποιούν διαδικασίες που καταναλώνουν σηµαντική 

ισχύ. Γενικά ένας CCD αισθητήρας απαιτεί εκατό φορές περισσότερη ισχύ από 
έναν ισοδύναµο CMOS αισθητήρα.
Λόγω της τεχνολογίας κατασκευής τους οι CMOS αισθητήρες είναι κατά πολύ 
φθηνότεροι από τους αντίστοιχους CCD.
Η τεχνολογία των CCD αισθητήρων είναι πολύ πιο ώριµη από την  αντίστοιχη 

των CMOS. Εποµένως οι αισθητήρες αυτοί είναι πιο ευαίσθητοι από τους 
αντίστοιχους CMOS και διαθέτουν περισσότερα pixels.
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Με βάση αυτές τις διαφορές, είναι εµφανές ότι οι CCD κάµερες χρησιµοποιούνται 

σε εφαρµογές που στοχεύουν σε υψηλής ποιότητας απεικόνιση, µε τεράστιο αριθµό 
pixels κι εξαιρετική ευαισθησία, ενώ οι CMOS κάµερες περιορίζονται σε εφαρµογές 
χαµηλότερης ακρίβειας, όπως οι εφαρµογές παρακολούθησης.

Βέβαια, η τεχνολογία των  CMOS αισθητήρων συνεχώς βελτιώνεται, δεν  είναι 
όµως ακόµη αρκετά ώριµη προκειµένου να αντικαταστήσουν  τους CCD αισθητήρες 

στις πολύ απαιτητικές εφαρµογές. Εποµένως, για τη συγκεκριµένη εργασία, ο τύπος 
των καµερών που θα χρησιµοποιηθούν δεν µπορεί να είναι άλλος από ψηφιακές 
κάµερες CCD αισθητήρων.

Τον  τύπο των καµερών ακολουθεί η επιλογή του τρόπου σύνδεσης µε κάποιον 
υπολογιστή. Κι εδώ υπάρχουν δύο κυρίαρχες τεχνολογίες, η τεχνολογία USB 2.0 

(universal serial bus) και η τεχνολογία FireWire (IEEE-1394). Οι βασικές τους 
διαφορές συνοψίζονται στον Πίνακα 7.1.

Πίνακας 7.1: Συγκριτικός πίνακας USB 2.0 και FireWire (IEEE-1394a).

Περιγραφή USB 2.0 FireWire
Αναγραφόµενος ρυθµός 
µεταφοράς δεδοµένων 480 Mbits/s 400 Mbits/s

Τυπικός ρυθµός µεταφοράς 
δεδοµένων (Ανάγνωση) 33 MB/s 38 MB/s

Τυπικός ρυθµός µεταφοράς 
δεδοµένων (Εγγραφή) 27 MB/s 35 MB/s

Αρχιτεκτονική Master-Slave Peer-to-Peer

Σχεδίαση για Ευκολία Ταχύτητα

Μεγαλύτερο προτέρηµα Στάνταρ θύρα για το 90% των 
σύγχρονων υπολογιστών

Τεχνολογία που σχεδιάστηκε 
κυρίως για συσκευές 

πολυµέσων

Μεγαλύτερο µειονέκτηµα
Απαιτεί εξωτερική 

τροφοδοσία ακόµη και για 
απλές συσκευές

Δεν είναι στάνταρ θύρα σε 
αρκετούς υπολογιστές

Ίσως η πιο σηµαντική τους διαφορά είναι η δυνατότητα τροφοδότησης διαφόρων 
περιφερειακών. Μία θύρα IEEE-1394a µπορεί να παράσχει 16 Watts ισχύος, σε 
αντίθεση µε τα 2.4 Watts που παρέχει µία USB 2.0 θύρα. Αυτό σηµαίνει ότι ακόµη 

και οι πιο απλές ψηφιακές κάµερες θα πρέπει να τροφοδοτούνται εξωτερικά στην 
περίπτωση USB 2.0 διασύνδεσης.

Ποικίλες συγκριτικές δοκιµές που έχουν πραγµατοποιηθεί ανάµεσα σε θύρες USB 
2.0 και IEEE-1394a έχουν  καταδείξει ότι η τεχνολογία IEEE-1394a αδιαµφισβήτητα 
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υπερέχει στις επιδόσεις από την USB, παρόλο που οι αναγραφόµενοι ρυθµοί 

προϊδεάζουν για το αντίθετο. Λόγω των υψηλότερων τυπικών ρυθµών µεταφοράς 
δεδοµένων, η τεχνολογία IEEE-1394a έχει κυριαρχήσει σε εφαρµογές µεταφοράς 
εικόνων και βίντεο σε πραγµατικό χρόνο. Επιπροσθέτως είναι εξαιρετικά χρήσιµη 
λόγω της αρχιτεκτονικής της και της δυνατότητας ανεξάρτητης τροφοδότησης 
καµερών άµεσα από τον υπολογιστή.

Από την άλλη, η τεχνολογία USB 2.0 έχει αναδειχθεί σε ένα εύχρηστο µέσο 
σύνδεσης ποικίλων περιφερειακών  υπολογιστών  (εξωτερικών σκληρών δίσκων, 
εκτυπωτών) κυρίως λόγω της ύπαρξης τέτοιων θυρών σε όλους τους υπολογιστές που 
υπάρχουν σήµερα. Βέβαια ο ρυθµός µεταφοράς των  δεδοµένων µπορεί να µειωθεί 
ακόµη περισσότερο από τις τυπικές τιµές σε µερικές περιπτώσεις, κάτι που σχετίζεται 

άµεσα µε την αρχιτεκτονική της τεχνολογίας USB. Ένα άλλο µειονέκτηµα είναι η 
αδυναµία να παράσχει αρκετή ισχύ για την τροφοδότηση των περισσότερων 
περιφερειακών, αυξάνοντας την πολυπλοκότητα των συστηµάτων.

Τόσον η USB 2.0 όσον και η IEEE-1394a τεχνολογία εµφανίζουν µειονεκτήµατα 
και πλεονεκτήµατα. Στην περίπτωση που η επίδοση δεν ανάγεται σε περιοριστικό 

παράγοντα, η USB σύνδεση αποτελεί την εύκολη λύση. Στην αντίθετη περίπτωση 
έχει επικρατήσει η τεχνολογία IEEE-1394. Αυτό είναι κάτι που έχει άµεση 
ανταπόκριση και στην κατασκευή των σύγχρονων  ψηφιακών  καµερών. Η µεγάλη 
πλειοψηφία των  CMOS καµερών συνδέονται µέσω USB 2.0 τεχνολογίας µε τους 
υπολογιστές. Ελάχιστοι είναι οι κατασκευαστές CCD ψηφιακών καµερών που 

επιλέγουν αυτή τη τεχνολογία σύνδεσης. Οι CCD κάµερες που συνδέονται µέσω USB 
θυρών  µε τους υπολογιστές είναι αρκετά ογκώδεις, καθώς απαιτούν κι επιπλέον 
συνδέσεις για την  τροφοδοσία. Αντίθετα οι FireWire ψηφιακές CCD κάµερες έχουν 
ιδιαίτερα µικρές διαστάσεις και οι επιδόσεις τους δεν επηρεάζονται από την 
διασύνδεσή τους µε την υπολογιστική µονάδα.

Καθίσταται, λοιπόν, εµφανές ότι για τη συγκεκριµένη εργασία ο κατάλληλος τύπος 
κάµερας που απαιτείται για τη µεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια είναι ψηφιακή CCD 
κάµερα µε τεχνολογία IEEE-1394a σύνδεσης στην υπολογιστική µονάδα.

7.2.1. Επιλογή Καµερών για το Διοπτρικό Σύστηµα Μηχανικής Όρασης

Τα κριτήρια που επηρεάζουν την επιλογή των ανιχνευτικών διατάξεων για το 

διοπτρικό σύστηµα µηχανικής όρασης σχετίζονται µε τον αριθµό και το µέγεθος των 
pixels, τον  τρόπο σάρωσης για το σχηµατισµό των εικόνων, την απόκριση και το 
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συγχρονισµό και τέλος τη δυνατότητα λήψης έγχρωµων εικόνων. Συνδυάζοντας όλες 

αυτές τις παραµέτρους, οι κάµερες του διοπτρικού συστήµατος διαθέτουν έναν 
έγχρωµο 1/1.8" CCD αισθητήρα προοδευτικής σάρωσης αρκετά υψηλής ανάλυσης 
(1600×1200 pixels) και µε µέγεθος pixel 4.4×4.4 µm.

Επιπροσθέτως, η εξαγωγή τρισδιάστατης πληροφορίας µε χρησιµοποίηση 
φωτογραµµετρικών τεχνικών προϋποθέτει ότι όλες οι εικόνες έχουν ληφθεί χωρίς το 

αντικείµενο να έχει µεταβάλει κάποιο χαρακτηριστικό του. Αυτό είναι αυτονόητο για 
τα ακίνητα αντικείµενα, στην περίπτωση όµως των κινούµενων  αντικειµένων οι 
εικόνες θα πρέπει να ληφθούν ακριβώς την ίδια χρονική στιγµή. Κάτι τέτοιο δεν 
µπορεί να επιτευχθεί µε εξωτερικά ή λογισµικά συστήµατα συγχρονισµού, καθώς θα 
πρέπει να οριστεί µία κυρίαρχη κάµερα, την οποία θα ακολουθήσουν οι υπόλοιπες, 

εισάγοντας χρονικές καθυστερήσεις στη λήψη των εικόνων. Για τις κάµερες του 
διοπτρικού συστήµατος ο συγχρονισµός επιτυγχάνεται µε χρονική πληροφορία από 
τον δίαυλο και καθώς δεν υπάρχει κυρίαρχη κάµερα µε την οποία οι υπόλοιπες να 
συγχρονίζονται, όλες οι κάµερες συγχρονίζονται µε βάση τον χρονιστή του διαύλου, 
διαδικασία που απαιτεί 125 µs. Με τον τρόπο που συγχρονίζονται οι επιλεγµένες 

κάµερες, η χρονική υστέρηση τυπικά εκµηδενίζεται, προσφέροντας τη δυνατότητα 
πολλαπλών ταυτόχρονων απεικονίσεων  ακόµη και σχετικά γρήγορα κινούµενων 
αντικειµένων.

7.2.2. Επιλογή Κάµερας για το Σύστηµα Μοριακής Απεικόνισης Φθορισµού

Η επιλογή της ανιχνευτικής µονάδας, για το σύστηµα FMI, εκτός από τα κριτήρια 

που ελήφθησαν υπόψη κατά την επιλογή των καµερών για το διοπτρικό σύστηµα, 
βασίστηκε και σε κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά του αισθητήρα της κάµερας. Λόγω 
της σχετικά χαµηλής έντασης του εκπεµπόµενου φθορισµού, τα χαρακτηριστικά 
αυτά, έχουν να κάνουν µε την κβαντική απόδοση (quantum efficiency, QE), το χρόνο 
έκθεσης (exposure time) και το σύστηµα ψύξης του αισθητήρα.

Η κβαντική απόδοση µίας CCD κάµερας ορίζεται ως το ποσοστό των  φωτονίων 
που προσπίπτουν στην φωτοευαίσθητη επιφάνεια του αισθητήρα και που θα 
προκαλέσουν  την δηµιουργία φωτο-ηλεκτρονίων. Το µέγεθος αυτό αποτελεί µία 
ακριβή µέτρηση της ευαισθησίας του αισθητήρα στο φως και αποτελεί κρίσιµο 
παράγοντα σε εφαρµογές χαµηλού φωτός, όπως είναι και η µέτρηση σηµάτων 

φθορισµού. Από τη στιγµή που η κβαντική απόδοση εξαρτάται από την  ενέργεια που 
φέρουν τα προσπίπτοντα φωτόνια, επόµενο είναι να επηρεάζεται και από το µήκος 
κύµατος. Για το λόγο αυτό η κβαντική απόδοση συχνά µετράται για ένα ευρύ φάσµα 
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µηκών  κύµατος προκειµένου να αποδοθεί η ευαισθησία ενός αισθητήρα σε 

περισσότερα από ένα µήκη κύµατος. Η κβαντική απόδοση της κάµερας του 
συστήµατος απεικόνισης φθορισµού ανέρχεται στα 65% στα 500 nm, και διατηρεί 
µία σχετικά υψηλή τιµή για µία φασµατική περιοχή που εκτείνεται από τα 400 nm 
έως τα 1000 nm, Εικόνα 7.1.

Εικόνα 7.1: Φασµατική απόκριση της κάµερας του συστήµατος απεικόνισης φθορισµού.

Στις εφαρµογές χαµηλού φωτός, όπου ο αριθµός των φωτονίων  που προσπίπτουν 
στην  φωτοευαίσθητη επιφάνεια του αισθητήρα είναι εξαιρετικά µικρός, η κβαντική 
απόδοση δεν  αρκεί για να περιγράψει την ευαισθησία του ανιχνευτή. Προκειµένου να 

δηµιουργηθεί ένας ικανοποιητικός αριθµός φωτο-ηλεκτρονίων απαιτείται σχετικά 
µεγάλη έκθεση του ανιχνευτή στο φως. Το µέγεθος αυτό µετράται σε seconds και 
αποτελεί το χρόνο έκθεσης του ανιχνευτή. Ενώ οι τυπικές κάµερες φτάνουν τα µερικά 
µόνο seconds, οι κάµερες που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για εφαρµογές χαµηλού φωτός 
µπορούν να φτάσουν έως και µερικές χιλιάδες seconds. Για τη µέτρηση του 

φθορισµού από ιστούς τόσον υψηλές τιµές του χρόνου έκθεσης µειώνουν σηµαντικά 
το λόγο σήµατος-προς-θόρυβο, µε αποτέλεσµα να γίνεται έως και αδύνατος ο 
διαχωρισµός του φθορισµού από το θόρυβο του υποβάθρου. Οι τυπικές τιµές που 
χρησιµοποιούνται σε αυτές τις περιπτώσεις είναι µέχρι 10-20 sec. Η κάµερα του 
συστήµατος απεικόνισης φθορισµού χαρακτηρίζεται από ένα µεγάλο εύρος χρόνων 

έκθεσης, από 4 µsec µέχρι και 600 sec, κάνοντάς την ικανή να αντεπεξέλθει σε 
εφαρµογές εξαιρετικά χαµηλού φωτισµού.

Εκτός από τη µείωση του λόγου σήµατος-προς-θόρυβο, η µεγάλη έκθεση του 
αισθητήρα οδηγεί και σε αυξηµένο ηλεκτρονιακό θόρυβο (readout noise). Ο θόρυβος 
αυτός σχετίζεται τόσο µε την ανάγνωση των φωτο-ηλεκτρονίων του αισθητήρα, 

µετατροπή τους δηλαδή σε ψηφιακό σήµα, όσον και από τα ηλεκτρονικά στοιχεία της 
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κάµερας. Μεγαλύτεροι χρόνοι έκθεσης οδηγούν στη συσσώρευση περισσότερων 

ηλεκτρονίων  θορύβου, άρα σε περαιτέρω µείωση του λόγου σήµατος προς θόρυβο. 
Επειδή ο αριθµός αυτών των  ηλεκτρονίων εξαρτάται άµεσα από τη θερµοκρασία της 
κάµερας, είναι απαραίτητο ένα σύστηµα ψύξης για τη µείωση της θερµοκρασίας σε 
τέτοια επίπεδα ώστε ο ηλεκτρονιακός θόρυβος να µη προκαλεί αλλοίωση του 
καταγραφόµενου σήµατος. Χρησιµοποιώντας θερµοηλεκτρικό στοιχείο (active 

peltier), για την ψύξη του αισθητήρα η κάµερα του συστήµατος επιτυγχάνει µείωση 

του θορύβου ανάγνωσης στα 6 e- rms.

Τέλος, σηµαντικός παράγοντες που επηρεάζει την επιλογή µίας κάµερας 

φθορισµού είναι η ανάλυση των λαµβανόµενων εικόνων. Ο αριθµός και το µέγεθος 
των pixels της κάµερας συνδέεται άµεσα µε τη χωρική ανάλυσή της. Η κάµερα του 
συστήµατος απεικόνισης φθορισµού διαθέτει έναν µονόχρωµο 2/3" CCD αισθητήρα 
προοδευτικής σάρωσης υψηλής ανάλυσης (1360×1024 pixels), µε µέγεθος pixel 
6.45×6.45 µm. Η ανάλυση των εικόνων, 1.4M pixels, καθώς και το µέγεθός τους, 

είναι αντίστοιχα προς εκείνα των καµερών της διοπτρικής διάταξης, κάτι που 
περιορίζει την πολυπλοκότητα τόσον της κατασκευής του συνδυαστικού συστήµατος, 
όσον και των αλγορίθµων επεξεργασίας και ποσοτικοποίησης των δεδοµένων.

7.3. Επιλογή Φακών

Η ποιότητα της εικόνας ενός συστήµατος µηχανικής όρασης καθορίζεται από όλα 

τα στοιχεία του συστήµατος, από τους φακούς µέχρι και τον τρόπο τροφοδοσίας. 
Υπάρχουν δύο τρόποι να αναπτυχθεί ένα τέτοιο σύστηµα. Ο πρώτος τρόπος είναι η 
τυχαία επιλογή των διαφόρων εξαρτηµάτων και η ελπίδα ότι όλα αυτά µαζί θα 
αποδώσουν τη ζητούµενη ποιότητα εικόνας. Δυστυχώς πάρα πολλά συστήµατα 
κατασκευάζονται µε αυτό τον τρόπο και η λειτουργία τους στηρίζεται στην κλασική 

µέθοδο της δοκιµής και σφάλµατος (trial-and-error). Όπως είναι φυσικό, το κόστος 
αυτών των συστηµάτων είναι εξαιρετικά υψηλό, καθώς αρκετά από τα αρχικά 
εξαρτήµατα θα πρέπει να αντικατασταθούν στη συνέχεια.

Ο δεύτερος τρόπος, που υιοθετήθηκε και στην εργασία, στηρίζεται στην 
κατανόηση του προβλήµατος και την επιλογή εξαρτηµάτων που αφενός ικανοποιούν 

τις απαιτήσεις της εφαρµογής και αφετέρου συµπληρώνουν το ένα το άλλο. Όσον 
αφορά την επιλογή των καµερών, αυτή αναλύθηκε πλήρως στην προηγούµενη 
παράγραφο. Το επόµενο εξάρτηµα του συστήµατος που πρέπει να επιλεγεί, είναι οι 
φακοί. Ο πρώτος περιορισµός που θα ληφθεί υπόψη είναι ο τρόπος µε τον οποίο οι 
φακοί αυτοί θα συνδεθούν µε τις κάµερες.
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Γενικά υπάρχουν  δύο ειδών φακοί ανάλογα µε τον τρόπο σύνδεσής τους στην 

κάµερα, οι F-mount και οι C-mount. Οι F-mount φακοί αναφέρονται στον τρόπο 
σύνδεσης φακών  για τις κάµερες Single Lens Reflex (SLR) της εταιρείας Nikon. Πιο 
συγκεκριµένα οι F-mount φακοί χρησιµοποιήθηκαν για πρώτη φορά το 1959 στην 
κάµερα Nikon F, από όπου προέκυψε και η ονοµασία τους. Με την ανάπτυξη, όµως, 
των ψηφιακών CCD και CMOS καµερών εισήχθη στην αγορά ένα άλλο στάνταρτ 

σύνδεσης κάµερας-φακού, το C-mount. Υπάρχουν αρκετά τεχνικά χαρακτηριστικά 
που συνδέονται µε τους C-mount φακούς, αλλά η βασική αιτία ανάπτυξής τους ήταν 
η δυνατότητα ελεύθερης επιλογής φακού ή κάµερας προκειµένου να προκύψει το 
καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα της εκάστοτε εφαρµογής, µακριά από περιορισµούς 
διασύνδεσης οργάνων. Μία παραλλαγή των C-mount φακών είναι οι CS-mount 

φακοί, µε ελάχιστες διαφορές µεταξύ τους. Αυτοί οι δύο τύποι φακών, F-mount και 
C-mount, έχουν κυριαρχήσει σήµερα περιορίζοντας όλους τους υπόλοιπους τύπους σε 
εξειδικευµένες εφαρµογές κι εργαστηριακά πρωτότυπα.

Ποιον από τους δύο αυτούς τύπους φακών θα επιλέξει κανείς καθορίζει ο 
προσαρµογέας φακού της κάµερας. Υπάρχουν βέβαια µετατροπείς που επιτρέπουν 

χρήση F-mount φακών σε κάµερες µε C-mount προσαρµογείς, και το αντίστροφο, για 
περιπτώσεις που δεν υπάρχει ο αντίστοιχος, κατάλληλος προς τις απαιτήσεις της 
εφαρµογής, φακός. Αυτή η λύση σπάνια επιλέγεται καθώς το εύρος τον φακών και 
των δύο τύπων  είναι πλέον τεράστιο και καλύπτουν και τις πλέον εξεζητηµένες 
περιπτώσεις.

Οι κάµερες που επιλέχθηκαν για τη συγκεκριµένη εργασία διαθέτουν  C-mount 
προσαρµογείς, οπότε τέτοιου τύπου θα πρέπει να είναι και οι φακοί που θα 
χρησιµοποιηθούν. Για να βρεθεί ο κατάλληλος φακός πρέπει πρώτα να µελετηθεί η 
φύση της εφαρµογής και αυτή να συνδεθεί µε τα χαρακτηριστικά ενός φακού. Τα 
βασικότερα χαρακτηριστικά ενός φακού συνοψίζονται στα ακόλουθα:

Οπτικό πεδίο (field of view, FoV): Είναι η ορατή περιοχή του αντικειµένου υπό 
παρατήρηση, το κλάσµα του αντικειµένου που καλύπτει τον αισθητήρα της 
κάµερας.
Απόσταση λειτουργίας (working distance): Είναι η απόσταση του µπροστινού 
µέρους τους φακού από το αντικείµενο υπό παρατήρηση.

Βάθος πεδίου (depth of field, DoF): Είναι το µεγαλύτερο βάθος του 
αντικειµένου το οποίο µπορεί να διατηρηθεί απολύτως εστιασµένο. 
Μεγέθυνση (magnification): Είναι ο λόγος του µεγέθους του αισθητήρα και του 
οπτικού πεδίου.
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Όλα αυτά τα µεγέθη µπορούν να συνδεθούν µε την εκάστοτε εφαρµογή και να 

οδηγήσουν στην επιλογή ενός φακού που θα αποδώσει τα καλύτερα δυνατά 
αποτελέσµατα. Πριν να χρησιµοποιηθούν αυτά τα µεγέθη, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή σε δύο άλλους παράγοντες που επηρεάζουν άµεσα την ποιότητα των 
λαµβανόµενων εικόνων, στις κατασκευαστικές ατέλειες και στα οπτικά σφάλµατα.

Οι κατασκευαστικές ατέλειες των  φακών είναι ευρέως γνωστές µε τον  όρο 

παραµόρφωση (distortion). Είναι ένα σύνολο οπτικών διακυµάνσεων που αναγκάζουν 
τους φακούς να µεταβάλλουν τη µεγέθυνση σε διαφορετικά σηµεία της εικόνας 
καθώς η απόσταση από το κέντρο του πεδίου αλλάζει. Κάτι πολύ σηµαντικό για την 
παραµόρφωση, είναι ότι δεν υπάρχει απώλεια πληροφορίας, απλώς αυτή 
µετατοπίζεται στο πεδίο της εικόνας.

Γενικά όλοι οι φακοί εµφανίζουν κάποιο ποσοστό παραµόρφωσης, το οποίο είναι 
µεγαλύτερο στα άκρα του οπτικού πεδίου. Η διαφορά µεταξύ της πραγµατικής (µε 
παραµόρφωση) και της προβλεπόµενης (χωρίς παραµόρφωση) θέσης µπορεί να 
εκφραστεί σαν  ποσοστό από το κέντρο του πεδίου. Η παραµόρφωση µπορεί να 
διορθωθεί αρκετά καλά σε πολλές περιπτώσεις, κάτι που όµως δεν ισχύει στους 

φακούς µικρού εστιακού βάθους, όπως είναι οι ευρυγώνιοι φακοί.

Το σηµαντικότερο από τα οπτικά σφάλµατα είναι το προοπτικό σφάλµα. Το 
σφάλµα αυτό, γνωστό επίσης και ως παράλλαξη, είναι κοµµάτι της καθηµερινής 
εµπειρίας στη µέτρηση αποστάσεων. Περιµένει κανείς αντικείµενα που είναι πιο 
κοντά να εµφανίζονται µεγαλύτερα, από ότι αντικείµενα που βρίσκονται πιο µακριά, 

ακόµη κι αν  έχουν  το ίδιο ακριβώς µέγεθος. Η προοπτική υπάρχει επίσης στα 
συµβατικά απεικονιστικά συστήµατα, όπου η µεγέθυνση ενός αντικειµένου 
µεταβάλλεται µε την απόσταση από τον φακό. Κι ενώ αυτή η ιδιότητα είναι ιδιαίτερα 
χρήσιµη για τον υπολογισµό αποστάσεων αντικειµένων µε γνωστές διαστάσεις, δεν 
επιτρέπει τη µέτρηση αντικειµένων αγνώστων  µεγεθών. Μάλιστα, η προοπτική είναι 

περισσότερο επιβαρυντική για µετρητικές εφαρµογές που περιλαµβάνουν  αντικείµενα 
µε βάθος ή αντικείµενα που κινούνται σε σχέση µε τους φακούς.

Οι τηλεκεντρικοί φακοί έχουν σχεδιαστεί για να ελαχιστοποιούν το προοπτικό 
σφάλµα. Διορθώνουν οπτικά την προοπτική και τα αντικείµενα διατηρούν το ίδιο 
ακριβώς µέγεθος, ανεξαρτήτως της θέσης τους εντός του βάθους πεδίου και του 

οπτικού πεδίου, όπως αυτά καθορίζονται από τον φακό. Οι βασικές διαφορές των 
τηλεκεντρικών φακών  από τους συµβατικούς φακούς συνοψίζονται στις Εικόνες 7.2, 
7.3 και 7.4 και τον Πίνακα 7.2.
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Εικόνα 7.2: Βασική διαφορά ενός συµβατικού ευρυγώνιου φακού κι ενός τηλεκεντρικού 
φακού. Ο τηλεκεντρικός φακός δέχεται µόνο τις ακτίνες που είναι παράλληλες προς τον 
άξονά του.

Εικόνα 7.3: Όπως οι ράγες των  τρένων φαίνονται να συγκλίνουν στον ορίζοντα, έτσι και 
το προοπτικό σφάλµα στους συµβατικούς φακούς παρουσιάζει τις ράβδους να 
συγκλίνουν, όσο µεγαλώνει η απόσταση λειτουργίας. Ένας τηλεκεντρικός φακός 
διορθώνει αυτό το σφάλµα σε ένα εύρος αποστάσεων λειτουργίας και σε συγκεκριµένο 
οπτικό πεδίο.

Εικόνα 7.4: Με το συµβατικό φακό η ευθυγράµµιση των ακίδων δεν  διατηρείται καθώς 
η απόσταση από το κέντρο της εικόνας αυξάνει,  εισάγοντας ένα σφάλµα της τάξεως του 
3%. Αντίθετα µε τον τηλεκεντρικό φακό η ευθυγράµµιση των ακίδων  διατηρείται 
απόλυτα σε ολόκληρη την εικόνα.

❒  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

180 Δηµήτριος Σ. Γκόρπας - Διδακτορική Διατριβή



Κατόπιν  όλων αυτών, ακριβείς µετρήσεις των  µεταβολών του όγκου καρκινικών 

αλλοιώσεων τόσο επιφανειακών µε χρήση του διοπτρικού συστήµατος, όσο και µέσα 
στον εποπτευόµενο ιστό µε χρήση της διάταξης FMI, µπορούν να επιτευχθούν µε την 
επιλογή µόνο των τηλεκεντρικών φακών. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός 
ότι, παρόλα τα σαφή πλεονεκτήµατα των τηλεκεντρικών φακών έναντι των 
ευρυγώνιων, στη διεθνή βιβλιογραφία οι εφαρµογές, σε αντίστοιχα προβλήµατα, µε 

χρήση αυτού του είδους των φακών είναι από ελάχιστες έως ανύπαρκτες[172,198].

Πίνακας 7.2: Πλεονεκτήµατα, µειονεκτήµατα και βασικότερες εφαρµογές των 
συµβατικών και τηλεκεντρικών φακών.

Συµβατικοί Φακοί Τηλεκεντρικοί Φακοί
Πλεονεκτήµατα • Χαµηλότερο κόστος.

• Μεγαλύτερη διαθεσιµότητα.
• Μεγαλύτερη ευχρηστία.

• Σταθερή µεγέθυνση µε την αλλαγή 
της απόστασης.

• Οπτική διόρθωση προοπτικού 
σφάλµατος.

• Δεν απαιτείται υπολογιστική 
διόρθωση των εικόνων. 

Μειονεκτήµατα • Μεταβολή της µεγέθυνσης µε 
την αλλαγή της απόστασης.

• Προοπτικό σφάλµα.
• Απαιτείται υπολογιστική 
διόρθωση των εικόνων για την 
απάλειψη των 
παραµορφώσεων.

• Υψηλότερο κόστος.
• Μεγαλύτερη διάµετρο φακών.
• Μεγαλύτερο βάρος.

Εφαρµογές • Απεικόνιση µεγάλων 
αντικειµένων.

• Γενική χρήση.

• Μετρητικές εφαρµογές.
• Μικρολιθογραφία.

Αφού λοιπόν έχει επιλεγεί και ο τύπος του φακού, µε βάση τον τρόπο 
σχηµατισµού του ειδώλου, αποµένει ο καθορισµός των τεχνικών παραµέτρων του, 

ούτως ώστε η τελική επιλογή να είναι η πλέον κατάλληλη για τη συγκεκριµένη 
εφαρµογή. Για να επιτευχθεί αυτό, θα συνδυαστούν  τόσον πληροφορίες σχετικά µε 
τον αισθητήρα της κάµερας, όσον και προσεγγίσεις της γεωµετρίας των αντικειµένων 
προς παρατήρηση.

Η πρώτη παράµετρος που θα προσεγγιστεί θα είναι η µεγέθυνση του φακού. Αυτή, 

όπως έχει προαναφερθεί, ορίζεται ως ο λόγος του µεγέθους του αισθητήρα µε το 
οπτικό πεδίο. Εµπειρικές παρατηρήσεις προσεγγίζουν το µέγεθος του οπτικού πεδίου 
στα 16 mm. Σαν µέγεθος του αισθητήρα, H, θα ληφθεί το µήκος του. Αυτό προκύπτει 
από τη διάµετρό του και από τον αριθµό των pixels, όπως αυτά δίνονται στα τεχνικά 
χαρακτηριστικά των αισθητήρων των καµερών που έχουν επιλεγεί, ως εξής:

 
 
∅ = 8.923 mm ⇒ H = 8.923 ⋅ sin arctan

1628
1236

⎛
⎝⎜
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7.1( )
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για τις κάµερες του διοπτρικού συστήµατος, και:

 
 
∅ = 11 mm ⇒ H = 11⋅ sin arctan

1392
1040

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥ = 8.8 mm  

 
7.2( )

για την  κάµερα του συστήµατος FMI. Εποµένως, η µεγέθυνση, M, του επιλεγόµενου 
φακού θα πρέπει να είναι µικρότερη, για να υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης 

και αντικειµένων µεγαλύτερων από 16 mm διαστάσεων, από την ακόλουθη τιµή:

 
 
M ≤

7.1
16

= 0.44 και M ≤
8.8
16

= 0.55  
 
7.3( )

για το διοπτρικό σύστηµα και το σύστηµα FMI, αντίστοιχα.

Η επόµενη παράµετρος που θα πρέπει να υπολογιστεί είναι το βάθος πεδίου. Έστω 
λοιπόν το διάγραµµα που φαίνεται στην Εικόνα 7.5.

Εικόνα 7.5: Υπολογισµός του βάθους πεδίου (απόσταση AG).

Έστω ότι το µήκος της βάσης του προς παρατήρηση αντικειµένου (απόσταση BC 
στην  εικόνα) είναι 10 mm, η απόσταση του κέντρου του αντικειµένου από το κέντρο 
του φακού (απόσταση OF της εικόνας) είναι 4 mm και η γωνία µε την οποία η 
κάµερα βλέπει το αντικείµενο είναι 30°. Με βάση τις πληροφορίες αυτές µπορούν να 

γίνουν οι ακόλουθοι υπολογισµοί:

 
 

AG
GD

=
OF
FD

⇒
AG

2 ⋅FD
=

OF
FD

⇒ AG = 2 ⋅OF ⇒ AG = 8 mm  
 
7.4( )

Θεωρώντας ότι DoF≃AG, το βάθος πεδίου υπολογίζεται τελικά:
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   DoF  8 mm  
 
7.5( )

Τα µεγέθη των σχέσεων (7.3) και (7.5) είναι ικανά να οδηγήσουν στην επιλογή 
των κατάλληλων τηλεκεντρικών  φακών. Με βάση την ανάλυση που προηγήθηκε οι 
φακοί για τις δύο κάµερες του διοπτρικού συστήµατος µηχανικής όρασης, αλλά και 

για την  κάµερα φθορισµού του συστήµατος FMI, έχουν µεγέθυνση 0.29×, βάθος 
πεδίου 7.87 mm και οι µέγιστες διαστάσεις επιπέδου του παρατηρούµενου 
αντικειµένου κυµαίνονται στα 14.7×19.8 mm για τις κάµερες του διοπτρικού 
συστήµατος και 20.3×27.2 mm για την κάµερα φθορισµού του συστήµατος FMI.

Ωστόσο, οι φακοί αυτοί έχουν  αρκετά µεγάλη διάµετρο, γεγονός που τους καθιστά 

ογκώδεις και δύσχρηστους σε εφαρµογές που διαθέτουν περιορισµένο χώρο. Για το 
γεγονός αυτό θα πρέπει να εξετασθεί και το κατά πόσο αυτοί οι φακοί µπορούν να 
συνυπάρξουν σε µία συνδυαστική διάταξη τριών καµερών για τη µέτρηση 
αντικειµένων διαµέτρου περίπου 1 cm. Έστω, λοιπόν, η διάταξη που απεικονίζεται 
στην Εικόνα 7.6.

Εικόνα 7.6: Οι δύο από τους τρεις τηλεκεντρικούς φακούς των καµερών  του 
συνδυαστικού συστήµατος.

Αν υποτεθεί ότι OC1=OC2=110 mm και AC1=BC2=54/2=27 mm (όπως προκύπτει 

από τα τεχνικά χαρακτηριστικά των φακών), τότε από το σχήµα προκύπτει άµεσα ότι:

  C1C2 = 110 mm  
 
7.6( )

και:

 
 
AB = C1C2 − AC1 ⋅cos 30°( ) − BC2 ⋅cos 30°( )⇒ AB = 63.24 mm  

 
7.7( )
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Η απόσταση AB µεταξύ των δύο φακών του συστήµατος, όπως υπολογίζεται από τη 

σχέση (7.7), είναι αρκετά µεγάλη για την ανάπτυξη του συστήµατος κι επιτρέπει 
περαιτέρω µεταβολή των γωνιών εστίασης κι εκτός των 30°.

Αυτό επαληθεύεται και µε την  εισαγωγή στην Εικόνα 7.6 και της τρίτης κάµερας 
του συνδυαστικού συστήµατος. Προκειµένου και οι τρεις κάµερες να έχουν κοινό 
οπτικό πεδίο, η γεωµετρία του συστήµατος θα είναι όπως φαίνεται στην Εικόνα 7.7.

Εικόνα 7.7: Η γεωµετρία των τριών φακών του συνδυαστικού συστήµατος.

Η Εικόνα 7.7 δηµιουργήθηκε µε χρήση λογισµικού σχεδιασµού µε υπολογιστή 

(computer aided design, CAD) και όλες οι διαστάσεις ανταποκρίνονται στις φυσικές 
διαστάσεις των φακών, όπως αυτές δίνονται στα τεχνικά χαρακτηριστικά τους. 
Επιπροσθέτως, οι µεταξύ τους αποστάσεις υπολογίστηκαν µε βάση την Εικόνα 7.6 
και τις εξισώσεις (7.6) και (7.7).

7.4. Το Αντικείµενο Βαθµονόµησης

Ο σκοπός της συγκεκριµένης εργασίας είναι η ανακατασκευή του τρισδιάστατου 
σχήµατος καρκινικών αλλοιώσεων, καθώς και η µέτρηση του όγκου τους για τη 
διάγνωση ή/και αξιολόγηση της θεραπευτικής διαδικασίας. Από τον ορισµό του 
προβλήµατος καθίσταται σαφές ότι δεν υπάρχει ανάγκη για παρακολούθηση του 
αντικειµένου σε πραγµατικό χρόνο, πράγµα που σηµαίνει ότι η βαθµονόµηση µπορεί 
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να πραγµατοποιηθεί εκ των προτέρων, µε χρησιµοποίηση κάποιου αντικειµένου 

βαθµονόµησης. Επιπροσθέτως, αυτό που είναι εξαιρετικά σηµαντικό είναι η ακρίβεια 
των αποτελεσµάτων και η ταχύτητα στην επεξεργασία των εικόνων. Υπό αυτές τις 
προϋποθέσεις δεν είναι αποδοτική η υιοθέτηση τεχνικών αυτοβαθµονόµησης, ούτε 
άλλων εξειδικευµένων τεχνικών, για τη βαθµονόµηση των δύο καµερών, αφού η 
φωτογραµµετρική µέθοδος µπορεί να παράσχει µακράν τις πιο ακριβείς προσεγγίσεις 

των παραµέτρων µίας κάµερας[172].

Η φωτογραµµετρική βαθµονόµηση µπορεί να επιτευχθεί µε την παρατήρηση ενός 
αντικειµένου, του οποίου η γεωµετρία στον πραγµατικό κόσµο είναι γνωστή, µε πολύ 
µεγάλη ακρίβεια. Το αντικείµενο αυτό µπορεί να είναι ένα κινούµενο επίπεδο ή δύο 
µε τρία επίπεδα κάθετα µεταξύ τους. Σύµφωνα µε τους τηλεκεντρικούς φακούς που 

επιλέχθηκαν οι µέγιστες διαστάσεις του αντικειµένου βαθµονόµησης δεν µπορούν να 
ξεπερνούν τα 14.7×19.8 mm για το διοπτρικό σύστηµα και τα 20.3×27.2 mm για το 
σύστηµα FMI, κάτι που αναπόφευκτα οδηγεί σε περιορισµένες χωρικές διαστάσεις 
για τη µετακίνηση ενός µόνο επιπέδου. Εποµένως το αντικείµενο βαθµονόµησης θα 
πρέπει να είναι τρισδιάστατο.

Σαν αντικείµενο βαθµονόµησης επιλέχθηκε ένα πρίσµα στου οποίου τις δύο 
κάθετες πλευρές έχει τοποθετηθεί ένα πλέγµα κυκλικών σηµείων  (38×38 κύκλοι) σε 
σταθερές αποστάσεις (1 mm), Εικόνα 7.8. Ο αριθµός των κύκλων καθορίστηκε µε 
τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτουν τη µεγαλύτερη δυνατή επιφάνεια της εικόνας και η 
διαδικασία της βαθµονόµησης να εφαρµόζεται σε ολόκληρο το επίπεδό της.

Εικόνα 7.8: Το αντικείµενο βαθµονόµησης. Λευκοί κύκλοι µε µαύρο υπόβαθρο για την 
ελαχιστοποίηση των σφαλµάτων ανάκλασης.
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Κάθε ένας από τους κύκλους του αντικειµένου βαθµονόµησης έχει σχεδιαστεί µε 

διάµετρο 0.3 mm, ενώ ένας από τους κύκλους, όπως φαίνεται και στην Εικόνα 7.8, 
έχει µεγαλύτερη διάµετρο από τους υπόλοιπους, 0.5 mm, ούτως ώστε να είναι 
δυνατός ο προσδιορισµός των ίδιων πραγµατικών συντεταγµένων και για τις τρεις 
κάµερες. Επιπροσθέτως, το χρώµα των  κύκλων  επιλέχθηκε να είναι λευκό, ενώ το 
υπόβαθρο να είναι µαύρο, ελαχιστοποιώντας µε αυτόν τον τρόπο τους παράγοντες 

σφάλµατος, λόγω ανάκλασης του φωτός στο αντικείµενο, κατά την επεξεργασία των 
εικόνων.

7.5. Επιλογή Εξειδικευµένων Στοιχείων του Συνδυαστικού Συστήµατος για κάθε 
Υποσύστηµα

Μέχρι το σηµείο αυτό η επιλογή των στοιχείων του συνδυαστικού συστήµατος 

ήταν κοινή και για τα δύο επιµέρους συστήµατα που το αποτελούν. Από το σηµείο 
αυτό, όµως, η επιλογή των στοιχείων θα πραγµατοποιηθεί µε βάση τα κριτήρια της 
συγκεκριµένης εφαρµογής που κάθε υποσύστηµα ικανοποιεί. Για το διοπτρικό 
σύστηµα µηχανικής όρασης το στοιχείο που το ολοκληρώνει είναι η ορθή επιλογή 
του δοµηµένου φωτός, ενώ για το σύστηµα FMI θα πρέπει να επιλεγούν η πηγή 

διέγερσης, η µονάδα σάρωσης της διεγείρουσας ακτινοβολίας και το κατάλληλο 
φίλτρο φθορισµού.

7.5.1. Δοµηµένο Φως

Ένα από τα µεγαλύτερα προβλήµατα στα συστήµατα πολλαπλών απεικονίσεων, 
είναι το πρόβληµα εύρεσης συζευγµένων σηµείων ανάµεσα στις διάφορες εικόνες. Το 

πρόβληµα αυτό προκύπτει από την  εγγενή δυσκολία αυτόµατου προσδιορισµού 
χαρακτηριστικών από µία σειρά εικόνων, χωρίς την αλλαγή κάποιων  παραµέτρων του 
αλγορίθµου, όπως είναι για παράδειγµα οι παράµετροι κατωφλιοποίησης ή τα όρια 
των εντάσεων.

Η επιτυχής τρισδιάστατη ανακατασκευή από φωτογραµµετρικά ζευγάρια εικόνων 

εξαρτάται άµεσα από την ύπαρξη των συζευγµένων σηµείων. Με τον όρο συζευγµένα 
σηµεία χαρακτηρίζονται τα pixels εκείνα που φέρουν ακριβώς την ίδια πληροφορία 
και στις δύο εικόνες. Όσο περισσότερα είναι τα συζευγµένα σηµεία, τόσο µεγαλύτερη 
είναι η ακρίβεια της τρισδιάστατης ανακατασκευής. Δύο είναι οι βασικές 
προϋποθέσεις για επιτυχή ανακατασκευή, όσον αφορά τις λαµβανόµενες εικόνες. 

Καταρχήν η ύπαρξη ενός µεγάλου αριθµού συζευγµένων σηµείων, κάτι που θα 
οδηγήσει σε πιο λεπτοµερειακή αναπαράσταση, και κατά δεύτερον η επιλογή µόνο 
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των πραγµατικών συζευγµένων σηµείων, κάτι που αυξάνει την ακρίβεια της 

ανακατασκευής.

Προκειµένου να ξεπεραστεί, έως έναν βαθµό, η δυσκολία αναγνώρισης 
χαρακτηριστικών από τις εικόνες, στο σύστηµα συµπεριλήφθηκε κι ένας προβολέας 
δοµηµένου φωτός. Η επιλογή χρήσης δοµηµένου φωτός έγκειται στο γεγονός ότι οι 
ιστοί, στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν παρουσιάζουν χαρακτηριστικά στην 

επιφάνειά τους που να µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν ως συζευγµένα ή 
συζευγµένες περιοχές, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται και στο Κεφάλαιο 5, για την 
επίλυση του προβλήµατος της τρισδιάστατης ανακατασκευής. Άρα η προβολή 
κάποιου µοτίβου φωτός κρίνεται απαραίτητη για την εύρεση των συζευγµένων 
σηµείων.

Στις περισσότερες εφαρµογές που συµπεριλαµβάνουν προβολή δοµηµένου φωτός 
χρησιµοποιούνται εµπορικοί προβολείς διαφανειών[169,199,200], οι οποίοι και 
προβάλουν άµεσα το µοτίβο που έχει σχεδιαστεί σε κάποια διαφάνεια ηλεκτρονικής 
µορφής. Στη συγκεκριµένη περίπτωση κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό, καθώς τα 
εποπτευόµενα αντικείµενα έχουν τόσο µικρές διαστάσεις που ακόµη και οι καλύτεροι 

εµπορικοί προβολείς δεν διαθέτουν αρκετή ανάλυση για ακριβή προβολή κάποιου 
µοτίβου. Εποµένως θα έπρεπε να κατασκευαστεί ένας πρότυπος προβολέας 
δοµηµένου φωτός.

Κατασκευάστηκαν δύο προβολείς δοµηµένου φωτός. Ο πρώτος από αυτούς 
κατασκευάστηκε για την παρακολούθηση της µεταβολής του όγκου µη 

µελανωµατικών  δερµατικών καρκινικών αλλοιώσεων  µοντέλων ζώων  κατά την 
διαδικασία της φωτοδυναµικής θεραπείας[23], χωρίς να ληφθεί υπόψη το σύστηµα 
FMI. Ο συνδυασµός των δύο διατάξεων  δηµιούργησε κάποιους χωρικούς 
περιορισµούς ως προς την γεωµετρία του διοπτρικού συστήµατος και ως εκ τούτου ο 
αρχικός προβολέας αντικαταστάθηκε. Ταυτόχρονα, βελτιστοποιήθηκαν και κάποια 

χαρακτηριστικά του µοτίβου, τα οποία και περιγράφονται στις επόµενες 
παραγράφους.

7.5.1.1. Προβολέας Δοµηµένου Φωτός Πρώτης Γενιάς

Το πρώτο στοιχείο του προβολικού συστήµατος του δοµηµένου φωτός που έπρεπε 
να επιλεχθεί ήταν η πηγή της ακτινοβολίας. Σαν πηγή φωτός επιλέχθηκε ένας 

προβολέας διαφανειών, κατάλληλα ρυθµισµένος ώστε το επικρατές µήκος κύµατος 
που εκπέµπει να είναι τα 440 nm. Μία από τις σηµαντικότερες οπτικές ιδιότητες των 
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ιστών δέρµατος είναι η µεγάλη οπισθοσκέδασης που παρουσιάζουν  στο λευκό φως. 

Έτσι εάν χρησιµοποιόταν λευκό φως για την  προβολή του µοτίβου, αυτό θα 
εµφανιζόταν διαφορετικό στην κάθε εικόνα, ανάλογα µε την γωνία εστίασης των 
καµερών  και αναπόφευκτα θα συµπεριλαµβάνονταν ένας µεγάλος αριθµός ψευδών 
συζευγµένων σηµείων στις µετρήσεις. Αντιθέτως, το µπλε φως δεν εισχωρεί στο 
δέρµα και η οπισθοσκέδαση ελαχιστοποιείται. Με τον  τρόπο αυτόν η προβολή του 

µοτίβου απεικονίζεται οµοιόµορφη στις δύο εικόνες, αυξάνοντας την ακρίβεια του 
συστήµατος.

Η αντιστοιχία µήκους κύµατος και χρωµατικού χώρου RGB πραγµατοποιήθηκε µε 
χρήση ενός κώδικα που αναπτύχθηκε στο Department of Physics and Astronomy, 
Stephen F. Austin State University  του Texas και ο οποίος αποτελεί µία από τις πλέον 

διαδεδοµένες προσπάθειες σύνδεσης του µήκους κύµατος µε την  κωδικοποίηση RGB
[201]. Με δεδοµένη την κωδικοποίηση (R,G,B)=(0,0,255) προέκυψε ότι το αντίστοιχο 
µήκος κύµατος είναι στα 440 nm. Εποµένως δηµιουργήθηκε µία διαφάνεια µε χρώµα 
υποβάθρου τον παραπάνω κωδικό RGB, η οποία αποτέλεσε την έξοδο του προβολέα.

Εικόνα 7.9: Το µοτίβο του δοµηµένου φωτός σε κλίµακα 8:1 σε σχέση µε τις 
πραγµατικές διαστάσεις.

Το µεγαλύτερο ποσοστό της ακτινοβολίας του προβολέα, στη συνέχεια, 

συγκεντρώνεται σε µία οπτική ίνα µε τη χρησιµοποίηση ενός συστήµατος φακών. Η 
ίνα οδηγεί το φως στη διαφάνεια που έχει τυπωθεί το µοτίβο. Το µοτίβο αυτό 
φαίνεται στην Εικόνα 7.9. Αποτελείται από ένα πλέγµα οριζόντιων και κάθετων 
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γραµµών, ενώ σε σταθερή συχνότητα υπάρχουν διαδοχικοί κύκλοι και τετράγωνα. Οι 

διαστάσεις του πλέγµατος είναι 10×10 mm, ενώ η διάσταση των σχηµάτων, δηλαδή η 
διάµετρος των κύκλων και το µήκος της πλευράς του κάθε τετραγώνου, είναι 0.2 mm. 
Τέλος η προβολή επιτυγχάνεται µέσω ενός φακού που εστιάζει το είδωλο του µοτίβου 
στο εποπτευόµενο αντικείµενο. Ο φακός αυτός µπορεί να κινείται κατά τον άξονα z, 
ούτως ώστε το µέγεθος του προβαλλόµενου µοτίβου να αλλάζει σύµφωνα µε το 

µέγεθος του αντικειµένου.

Η κωδικοποίηση του µοτίβου της Εικόνας 7.9 στηρίζεται στην αλληλουχία των 
κύκλων, των κενών κελιών του πλέγµατος και των  τετραγώνων. Επιπροσθέτως, η 
ορθή ανίχνευση των στοιχείων, η οποία θα αναλυθεί σε επόµενο κεφάλαιο, 
προϋπόθετε η πρώτη γραµµή και η πρώτη στήλη του µοτίβου να είναι εκτός της 

περιοχής ενδιαφέροντος, ούτως ώστε να πραγµατοποιηθεί εκκίνηση της 
αποκωδικοποίησης του µοτίβου, για να βρεθούν τελικά τα συζευγµένα σηµεία.

Συγκεκριµένα, η αποκωδικοποίηση του µοτίβου που φαίνεται στην Εικόνα 7.9 
πραγµατοποιείται σε τρία στάδια και προϋποθέτει την ορθή κατάτµηση των 
λαµβανοµένων εικόνων. Η διαδικασία της κατάτµησης καθώς και ο πλήρης 

αλγόριθµος επεξεργασίας των εικόνων κατά την αποκωδικοποίηση θα περιγραφούν 
σε επόµενο κεφάλαιο, ενώ στο κεφάλαιο αυτό θα δοθεί έµφαση µόνο στη διαδικασία 
αποκωδικοποίησης του µοτίβου δοµηµένου φωτός.

Εικόνα 7.10: Διαχωρισµός του µοτίβου του δοµηµένου φωτός στο πλέγµα (a) και τα 
σχήµατα (b) που το αποτελούν.

Κατά το πρώτο στάδιο, γίνεται διαχωρισµός του πλέγµατος από τα σχήµατα, 
κύκλους και τετράγωνα, του µοτίβου. Ο διαχωρισµός βασίζεται στον αριθµό των 

pixels που ανήκουν  σε κάθε στοιχείο του µοτίβου. Όπως φαίνεται στην Εικόνα 7.9, το 
πλέγµα περιλαµβάνει τον µεγαλύτερο αριθµό λευκών pixels από ότι τα σχήµατα. 
Προσδιορίζοντας εποµένως, τον  αριθµό των λευκών pixels για κάθε στοιχείο του 
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µοτίβου και αντιστοιχίζοντας στο πλέγµα το µεγαλύτερο αριθµό, επιτυγχάνεται ο 

επιθυµητός διαχωρισµός. Το αποτέλεσµα της διαδικασίας αυτής για την Εικόνα 7.9 
φαίνεται στην Εικόνα 7.10.

Στη συνέχεια πραγµατοποιείται αποκωδικοποίηση του πλέγµατος, δηλαδή 
αρίθµηση των κελιών  ανάλογα µε την γραµµή και τη στήλη στην  οποία ανήκουν. Η 
αρίθµηση αυτή επιτυγχάνεται µε την ανίχνευση των κελιών, αφού πρώτα η εικόνα 

αντιστραφεί, δηλαδή τα pixels που έχουν τιµή 1 πάρουν τιµή 0 και το αντίστροφο. Η 
περιοχή εκτός του πλέγµατος απορρίπτεται αξιοποιώντας τον αριθµό των pixels, 
αφού, όπως φαίνεται και στην Εικόνα 7.10a, η περιοχή αυτή έχει σηµαντικά 
µεγαλύτερο αριθµό pixels. Αφού επιτευχθεί η ανίχνευση των κελιών, η αρίθµησή 
τους ολοκληρώνεται ταξινοµώντας τα µε βάση την γραµµή στην οποία ανήκουν, 

όπως φαίνεται και στην Εικόνα 7.11.

Εικόνα 7.11: Αρίθµηση των κελιών του πλέγµατος.

Το τρίτο και τελευταίο στάδιο αποκωδικοποίησης του µοτίβου του δοµηµένου 
φωτός της Εικόνας 7.9 είναι η ορθή αναγνώριση των σχηµάτων, δηλαδή των κύκλων 
και των  τετραγώνων. Λόγω της αρίθµησης του πλέγµατος, δεν  κρίθηκε απαραίτητο 
να γίνει διάκριση µεταξύ των κύκλων και των τετραγώνων, αλλά µόνο αναγνώρισή 

τους ως σχήµατα. Έτσι η αποκωδικοποίησή τους γίνεται σε συνδυασµό µε την 
πληροφορία από την  αποκωδικοποίηση του πλέγµατος και µε βάση έναν πίνακα που 
περιγράφει τις θέσεις των σηµείων. Κάθε στήλη του πίνακα αντιστοιχεί σε µία 
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γραµµή του πλέγµατος, κι έτσι τα στοιχεία του πίνακα ταυτίζονται µε τα κελιά του 

πλέγµατος. Ο πίνακας αυτός είναι της µορφής:

 

  

R =

0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
0 2 0 2 0 2 0 2 0 2
2 0 2 0 2 0 2 0 2 0
0 3 0 3 0 3 0 3 0 3
3 0 3 0 3 0 3 0 3 0
0 4 0 4 0 4 0 4 0 4
4 0 4 0 4 0 4 0 4 0
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5 0 5 0 5 0 5 0 5 0
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7.8( )

όπου τα µηδενικά δηλώνουν  την  µη ύπαρξη σχήµατος στο συγκεκριµένο κελί, ενώ οι 

υπόλοιποι αριθµοί δηλώνουν των αύξοντα αριθµό του κάθε σχήµατος στο πλέγµα. Με 
χρήση της Εικόνας 7.9, ο χαρακτηρισµός των σχηµάτων λαµβάνει τη µορφή της 
Εικόνας 7.12.

Εικόνα 7.12: Αρίθµηση των σχηµάτων του µοτίβου.

Κάθε ζεύγος εικόνων, που λαµβάνεται από το διοπτρικό σύστηµα, 
αποκωδικοποιείται σύµφωνα µε τον παραπάνω αλγόριθµο προκειµένου να 

καθοριστούν οι αντιστοιχίες µεταξύ των δύο εικόνων. Φυσικά, σε πραγµατικές 
συνθήκες, το µοτίβο του δοµηµένου φωτός δε διατηρεί την οµοιοµορφία της Εικόνας 
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7.9, αλλά παρατηρείται µετατόπιση των στοιχείων  του, ανάλογα µε την επιφάνεια 

στην  οποία προβάλλεται. Η επιτυχής αποκωδικοποίηση, τότε, απαιτεί και µία 
πληθώρα ελέγχων, που περιγράφονται σε επόµενο κεφάλαιο, προκειµένου να 
ταυτοποιηθούν τόσο τα κελιά του πλέγµατος, όσο και τα σχήµατα.

7.5.1.2. Προβολέας Δοµηµένου Φωτός Δεύτερης Γενιάς

Ο συνδυασµός του διοπτρικού συστήµατος µηχανικής όρασης µε την διάταξη FMI 

δηµιούργησε κάποιους χωρικούς περιορισµούς. Το γεγονός αυτό, µαζί µε την 
προσπάθεια δηµιουργίας µίας όσο το δυνατόν περισσότερο ευέλικτης διάταξης, 
οδήγησαν στην  αντικατάσταση του προβολικού συστήµατος το δοµηµένου φωτός. Το 
πρώτο στοιχείο που αλλάχτηκε ήταν η πηγή φωτός. Στον προβολέα της πρώτης 
γενιάς, ως πηγή φωτός χρησιµοποιήθηκε ένας εµπορικός προβολέας ηλεκτρονικών 

διαφανειών, συνδεδεµένος σε έναν υπολογιστή για τον καθορισµό του µήκους 
κύµατος προβολής. Με τον  τρόπο αυτό η πολυπλοκότητα του συστήµατος αυξανόταν 
σηµαντικά, ενώ ταυτόχρονα µειωνόταν και η ευελιξία του.

Αναζητήθηκε, λοιπόν, µία νέα πηγή για το προβολικό σύστηµα του δοµηµένου 
φωτός, που από τη µία θα εµφάνιζε καλύτερη ποιότητα ακτινοβολίας και από την 

άλλη θα αύξανε την ευελιξία και την πρωτοτυπία του συστήµατος. Λαµβάνοντας 
υπόψη ότι το συνδυαστικό σύστηµα θα χρησιµοποιηθεί, στα πλαίσια της ερευνητικής 
εργασίας, µόνο σε προσοµοιωτές βιολογικών ιστών, όπου τόσον  οι οπτικές ιδιότητες 
όσον και η τρισδιάστατη γεωµετρία είναι ελεγχόµενες, κρίθηκε ότι δεν είναι 
απαραίτητη η χρήση µίας πηγής στην µπλε περιοχή του ηλεκτροµαγνητικού 

φάσµατος. Κατόπιν όλων αυτών, η πηγή φωτός που επιλέχθηκε ήταν ένα διοδικό 
laser, µε εκποµπή στα 635 nm και ισχύ εξόδου στα 15 mW. Με χρήση ενός 
συστήµατος φακών, η δέσµη του laser σε πολύ µικρή απόσταση λαµβάνει διάµετρο 
25.4 mm χωρίς απώλεια έντασης και προσπίπτει στην διαφάνεια που είναι τυπωµένο 
το µοτίβο του δοµηµένου φωτός. Στη συνέχεια, µέσω µίας συστοιχίας φακών, το 

είδωλο του µοτίβου εστιάζει στην επιφάνεια του εποπτευόµενου αντικειµένου. Το 
προβολικό αυτό σύστηµα συναρµολογήθηκε εντός κυλίνδρων διαµέτρου 25.4 mm, 
κάτι που αυξάνει τόσον την ευελιξία του, όσον και τη σταθερότητα της κατασκευής.

Εκτός από τη συνδεσµολογία των  στοιχείων, κατά την κατασκευή του προβολικού 
συστήµατος δεύτερης γενιάς άλλαξε και το µοτίβο του δοµηµένου φωτός. Ο 

συνδυασµός πλέγµατος και σχηµάτων, παρόλο που είναι εξαιρετικά αποδοτικός σε 
επιφάνειες σχετικά οµαλές, οδηγεί σε αυξηµένης πολυπλοκότητας ανάπτυξη 
αλγορίθµων, για την αποκωδικοποίηση του µοτίβου, όταν παρουσιάζονται απότοµες 
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µεταβολές του ύψους. Η µετατόπιση του πλέγµατος σε αυτές τις επιφάνειες 

προϋποθέτει την  ύπαρξη αλγοριθµικών ελέγχων για την διάκριση µεταξύ 
αποκοµµένων τµηµάτων του και των σχηµάτων του µοτίβου. Για την απλοποίηση των 
αλγορίθµων, αλλά και για την αύξηση της ακρίβειας κατά την επίλυση του 
προβλήµατος εύρεσης συζευγµένων σηµείων, το νέο µοτίβο περιλαµβάνει µόνο 
σχήµατα σε αρκετά µεγάλο αριθµό. Το µοτίβο αυτό φαίνεται στην Εικόνα 7.13.

Εικόνα 7.13: Το µοτίβο του δοµηµένου φωτός δεύτερης γενιάς, σε κλίµακα 10:1 σε 
σχέση µε τις πραγµατικές διαστάσεις.

Το µοτίβο δεύτερης γενιάς έχει διαστάσεις 8×8 mm και αποτελείται από τρία 
βασικά σχήµατα, ένα ισοσκελές τρίγωνο µε µήκος πλευράς 0.2 mm, έναν κύκλο 
διαµέτρου 0.2 mm και µία γραµµή µήκους 0.2 mm. Ο συνολικός αριθµός των 
σχηµάτων  που δηµιουργούν το µοτίβο ανέρχεται στα 441. Τα σχήµατα επιλέχθηκαν 
µε κριτήριο τη δυνατότητα διαχωρισµού τους. Στο µοτίβο αυτό, σε αντίθεση µε το 

µοτίβο πρώτης γενιάς, αυτό που ενδιαφέρει είναι το σχήµα των στοιχείων του κι έτσι 
απαιτούνται σχήµατα που παρέχουν αρκετή πληροφορία για την ακριβή αναγνώρισή 
τους. Τα τρία σχήµατα που επιλέχθηκαν µπορούν, µε αρκετά µεγάλη ακρίβεια, να 
αναγνωριστούν µε βάση τις γεωµετρικές τους ιδιότητες, ακόµη και αν έχουν  υποστεί 
παραµόρφωση, λόγω των αυξοµειώσεων του βάθους της εποπτευόµενης επιφάνειας. 

Εκτός από τη µορφή των σχηµάτων, ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε και στον τρόπο που 
αυτά τοποθετούνται στο µοτίβο, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ακόµη µεγαλύτερη 
ακρίβεια αναγνώρισης.
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Η κωδικοποίηση που ακολουθήθηκε για τη δηµιουργία του µοτίβου της Εικόνας 

7.13 στηρίζεται στην χωρικής γειτνίασης (spatial neighborhood) µέθοδο των M-arrays 
ή Pseudorandom arrays[176]. Με τη µέθοδο αυτή τα στοιχεία του δοµηµένου φωτός 
αντιστοιχίζονται σε συµβολοσειρές που δηµιουργούν µοναδικούς υποπίνακες σε 
ολόκληρο το µοτίβο. Εποµένως, ο µοτίβο κατασκευάστηκε λαµβάνοντας υπόψη δύο 
κριτήρια που εξασφαλίζουν την επιτυχή κωδικοποίηση.

Το πρώτο κριτήριο είναι η µοναδικότητα της συµβολοσειράς για κάθε υποπίνακα. 
Ως υποπίνακας θεωρείται ένα παράθυρο 3×3 στοιχείων  και η αποκωδικοποίησή του 
περιγράφει το σύµβολο που υπάρχει στο κέντρο του, σύµφωνα µε την διαδικασία που 
περιγράφεται στην Εικόνα 7.14.

Εικόνα 7.14: Αποκωδικοποίηση του κεντρικού στοιχείου του 3×3 υποπίνακα.

Η µοναδικότητα της συµβολοσειράς ποσοτικοποιείται από την απόσταση 
Hamming. Το µέγεθος αυτό ορίστηκε για πρώτη φορά το 1950 σε µία µελέτη του 
R.W. Hamming, από τον  οποίο έλαβε και την ονοµασία του, για τον έλεγχο και την 
διόρθωση σφαλµάτων που εµφανίζονται σε µεταδιδόµενες ή υπό επεξεργασία 
συµβολοσειρές[202], ενώ σήµερα χρησιµοποιείται κυρίως στα πεδία των 

τηλεπικοινωνιών κι υπολογιστικής επεξεργασίας συµβολοσειρών ως προσέγγιση 
σφάλµατος δυαδικών λέξεων[203,204]. 

Ως απόσταση Hamming δύο αντικειµένων ορίζεται, σε γενικές γραµµές, ο αριθµός 
των αλλαγών που πρέπει να κάνει κανείς για να οδηγηθεί από το ένα αντικείµενο στο 
άλλο. Στην περίπτωση των  δυαδικών  λέξεων ίδιου µήκους, η απόσταση Hamming 

είναι ο αριθµός των θέσεων στις οποίες οι λέξεις διαφέρουν. Αυτή η απόσταση 
αποτελεί το δεύτερο κριτήριο που ελήφθη υπόψη κατά την δηµιουργία του µοτίβου 
που φαίνεται στην Εικόνα 7.13. Πιο συγκεκριµένα, η συχνότητα εµφάνισης κάθε 
στοιχείου του µοτίβου καθορίστηκε µε τέτοιο τρόπο ώστε η απόσταση Hamming 
µεταξύ των  3×3 υποπινάκων να είναι µεγαλύτερη ή ίση µε τη µονάδα. Έτσι παρέχεται 

η δυνατότητα διόρθωσης λανθασµένης αναγνώρισης στοιχείων, που οφείλεται είτε 
στην  θορυβώδη λήψη των εικόνων, είτε στην  επεξεργασία τους κατά την κατάτµηση. 
Για την επαλήθευση του κριτηρίου αυτού, υπολογίστηκε η απόσταση Hamming των 
στοιχείων του µοτίβου της Εικόνας 7.13. Θεωρώντας τις αποστάσεις µεταξύ κάθε 
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µίας συµβολοσειράς µε όλες τις άλλες, υπολογίστηκε το µέγεθος H(x), το οποίο 

εκφράζει το ποσοστό των συµβολοσειρών που έχουν απόσταση Hamming x µεταξύ 
τους. Έτσι προέκυψε το γράφηµα που φαίνεται στην Εικόνα 7.15.

Εικόνα 7.15: Κατανοµή απόστασης Hamming για το συνδυασµό όλων των 
συµβολοσειρών του µοτίβου.

Εικόνα 7.16: Κατανοµή απόστασης Hamming για το συνδυασµό των γειτονικών µόνο 
συµβολοσειρών του µοτίβου.

Μελετώντας το γράφηµα της Εικόνας 7.15 προκύπτουν  κάποια πολύ σηµαντικά 
συµπεράσµατα, για την  κωδικοποίηση του µοτίβου. Καταρχήν, η µέση απόσταση 
Hamming για όλες τις συµβολοσειρές είναι Ĥ=6.32, ενώ το 99.92% από αυτές 

εµφανίζει απόσταση Hamming µεγαλύτερη από τη µονάδα. Επιπροσθέτως, το 89.1% 
των συµβολοσειρών  παρουσιάζει απόσταση Hamming µεγαλύτερη του 4. Από την 
άλλη, µελετώντας την απόσταση Hamming της κάθε συµβολοσειράς σε σχέση µε τις 
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γειτονικές της µόνο, προκύπτει ότι η µέση απόσταση είναι Ĥ=6.24 και η κατανοµή 

τους είναι όπως φαίνεται στο γράφηµα της Εικόνας 7.16. Το πολύ σηµαντικό στοιχείο 
που φαίνεται στην Εικόνα 7.16 είναι ότι για τις γειτονικές συµβολοσειρές η ελάχιστη 
απόσταση Hamming αυξάνει κατά µία µονάδα, προσδίδοντας µεγαλύτερη ικανότητα 
διαχωρισµού των γειτονικών στοιχείων.

Όλα τα προηγούµενα αφορούσαν την κατασκευή του µοτίβου και τα κριτήρια που 

ελήφθησαν υπόψη κατά την κωδικοποίησή του. Η διαδικασία της αποκωδικοποίησης, 
από την άλλη, ξεκινάει µε την αναγνώριση των στοιχείων του µοτίβου. Οι 
παράµετροι που ουσιαστικά οδηγούν στην επιτυχή αναγνώριση των  στοιχείων είναι 
δύο, η εκκεντρότητα (eccentricity) της έλλειψης και το εµβαδόν των στοιχείων.

Ως εκκεντρότητα, στην περίπτωση της έλλειψης, ορίζεται ο λόγος της απόστασης 

µεταξύ των εστιών της προς το µήκος του µεγάλου άξονα και µαθηµατικά 
υπολογίζεται από τη σχέση:

 
 
e = 1−

b2

a2  
 
7.9( )

όπου a είναι το µήκος του µεγάλου άξονα της έλλειψης και b το µήκος του µικρού 
άξονα. Από τη µορφή της σχέσης (7.9) προκύπτει ότι η εκκεντρότητα παίρνει τιµές 
από 0 έως 1. Όσο πλησιάζει τη µονάδα, η έλλειψη τείνει να γίνει µία ευθεία γραµµή, 
ενώ όταν προσεγγίζει το µηδέν  η έλλειψη µοιάζει περισσότερο µε κύκλο. Εποµένως 
οι κύκλοι και οι γραµµές του µοτίβου του δοµηµένου φωτός της Εικόνας 7.13 θα 

µπορούσαν να διακριθούν µε βάση τις τιµές της εκκεντρότητας µόνο.

Λόγω του ότι εκτός από τους κύκλους και τις γραµµές, στο µοτίβο υπάρχουν και 
τρίγωνα, που εµφανίζουν ενδιάµεσες τιµές εκκεντρότητας, µιας και η διαφορά των 
δύο αξόνων δεν είναι ιδιαίτερα µεγάλη, απαιτείται η εισαγωγή µίας ακόµη 
παραµέτρου, που θα συµβάλλει στην επιτυχή αναγνώριση των στοιχείων. Η 

παράµετρος αυτή είναι το εµβαδόν των στοιχείων και ορίζεται ως ο αριθµός των 
ενεργών pixels που αποτελούν το κάθε σχήµα. Με βάση τον ορισµό αυτό, η 
κατωφλιοποίηση ως προς το εµβαδόν πραγµατοποιείται σε σχέση µε το λόγο που 
εµφανίζουν τα εµβαδά των  τριών βασικών σχηµάτων. Αν  θεωρηθεί ότι d είναι το 
µήκος της γραµµής, d είναι η διάµετρος του κύκλου και d είναι το µήκος της πλευράς 

του τριγώνου, τότε τα αντίστοιχα εµβαδά υπολογίζονται από τις ακόλουθες σχέσεις:

  Eline = d  
 
7.10a( )
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Ecircle =

π
4
⋅d2  0.8 ⋅Eline

2  
 
7.10b( )

 
  
Etriangle =

3
4

⋅d2  0.4 ⋅Eline
2  0.5 ⋅Ecircle  

 
7.10c( )

Οι σχέσεις (7.10) φανερώνουν ότι το µέγεθος του εµβαδού µπορεί να προσφέρει 
την απαιτούµενη πληροφορία όπου, µαζί µε την εκκεντρότητα, θα γίνει εφικτός ο 
διαχωρισµός των σχηµάτων του µοτίβου. Τα αποτελέσµατα της παραπάνω 
διαδικασίας στην Εικόνα 7.13 παρουσιάζονται στην Εικόνα 7.17.

Εικόνα 7.17: Το µοτίβο του δοµηµένου φωτός (a) και η αναγνώριση των στοιχείων που 
το αποτελούν (b), όπου 1 είναι τα τρίγωνα, 2 οι γραµµές και 3 είναι οι κύκλοι.

Στο δεύτερο βήµα της αποκωδικοποίησης του πλέγµατος σχηµατίζεται ο πίνακας 

των αναγνωρισθέντων στοιχείων. Κάθε στοιχείο του µοτίβου, δηλαδή, λαµβάνει 
µοναδικές συντεταγµένες, ανάλογα µε τη γραµµή και τη στήλη στην οποία βρίσκεται. 
Η µορφή του πίνακα αυτού διακρίνεται στην Εικόνα 7.17b, και µε βάση τον 
αλγόριθµο της Εικόνας 7.14 σχηµατίζονται οι συµβολοσειρές για το κάθε στοιχείο 
του µοτίβου. 

Η αποκωδικοποίηση ολοκληρώνεται µε τη σύγκριση των συµβολοσειρών που 
δηµιουργήθηκαν από την αναγνώριση των στοιχείων του µοτίβου και εκείνων που 
χρησιµοποιήθηκαν  για τη δηµιουργία του. Έτσι συµπληρώνεται ένας πίνακας που 
έχει το µέγεθος το µοτίβου, δηλαδή 21×21 στοιχεία, και στον  οποίο τοποθετούνται τα 
στοιχεία ανάλογα µε την πραγµατική τους θέση. Αυτός ο πίνακας αποτελεί την 

είσοδο του αλγορίθµου για την επίλυση του προβλήµατος εύρεσης συζευγµένων 
σηµείων για την τρισδιάστατη ανακατασκευή της εποπτευόµενης επιφάνειας, όπως 
θα αναλυθεί σε επόµενο κεφάλαιο.
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7.5.2. Πηγή Διέγερσης Συστήµατος FMI

Η επιλογή της πηγής διέγερσης σε ένα σύστηµα FMI είναι άρρηκτα συνδεδεµένη 
µε την προσέγγιση επίλυσης του αντιστρόφου προβλήµατος που υιοθετείται από την 
εκάστοτε εφαρµογή. Ένας γενικός περιορισµός που ισχύει σε όλα τα συστήµατα FMI, 
όπως εκτενώς αναλύθηκε στο Κεφάλαιο 3, είναι ότι η πηγή διέγερσης πρέπει να 
εκπέµπει στην περιοχή του εγγύς υπέρυθρου.

Ξεκινώντας τη διαδικασία επιλογής της πηγής διέγερσης από τον καθορισµό του 
µήκους κύµατος, πραγµατοποιήθηκε µία εκτενής βιβλιογραφική έρευνα στις 
τεχνολογίες ιχνηθετών και lasers. Η έρευνα αυτή κατέδειξε ότι ένας µεγάλος αριθµός 
ιχνηθετών φθορισµού διεγείρεται σε µήκη κύµατος της περιοχής 670-680 nm, 
παρουσιάζοντας παράλληλα µεγάλη απόδοση στην εκποµπή φθορισµού. Από την 

άλλη, ο αριθµός των εµπορικών lasers, και πιο συγκεκριµένα των διοδικών  lasers, 
που εκπέµπουν σε αυτή την περιοχή είναι σηµαντικός και µε µεγάλη ποικιλία στα 
επιµέρους χαρακτηριστικά τους, όπως για παράδειγµα την  ισχύ και τη µορφή της 
δέσµης εξόδου. Επιπροσθέτως, στην περιοχή αυτή η απορρόφηση από τα χρωµοφόρα 
των ιστών  είναι εξαιρετικά µικρή[31,32], Πίνακας 2.1, µε αποτέλεσµα η ένταση του 

αυτοφθορισµού να θεωρείται µηδενική, χωρίς απώλεια της ακρίβειας της 
ανακατασκευής. Η έρευνα για την επιλογή της πηγής διέγερσης του συστήµατος FMI 
περιορίστηκε σε διοδικά lasers που εκπέµπουν στην περιοχή 670-680 nm.

Η δεύτερη παράµετρος, που έπρεπε να εξετασθεί, ήταν η µορφή της δέσµης 
εξόδου. Γενικά οι επιλογές που υπήρχαν ήταν δύο, η ακτινοβόληση περιοχής και η 

δοµηµένη ακτινοβολία. Η επιλογή της µίας ή της άλλης µορφής καθορίζει άµεσα τον 
τρόπο λήψης των δεδοµένων από το σύστηµα FMI αλλά και την ακρίβεια της 
ανακατασκευής. 

Πιο συγκεκριµένα, η ακτινοβόληση περιοχής χρησιµοποιήθηκε στα πρώτα στάδια 
ανάπτυξης της FMI[6] καθώς προσέφερε την δυνατότητα ταχύτατης λήψης των 

δεδοµένων, αφού µία σχετικά µεγάλη περιοχή της εποπτευόµενης επιφάνειας 
ακτινοβολείται και για την πλήρη ακτινοβόλησή της απαιτούνται λίγες µόνο 
µεταβολές της θέσης της πηγής. Κάτι τέτοιο, όµως, οδηγεί σε σηµαντική µείωση της 
ακρίβειας της ανακατασκευής. Επίλυση της RTE ή κάποιας προσέγγισής της, απαιτεί 
τη διακριτοποίηση της προς µελέτη περιοχής και η ακρίβεια της λύσης εξαρτάται 

αφενός από την πυκνότητα και αφετέρου από τη διαφοροποίηση των σηµείων της 
δειγµατοληψίας. Με χρήση µίας πηγής που προσπίπτει σε µία σχετικά µεγάλη 
περιοχή της επιφάνειας, αυτή η διαφοροποίηση είναι εφικτή για αραιά µόνο πλέγµατα 
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διακριτοποίησης, αφού γειτονικά σηµεία θα εµφανίζουν ίδιες τιµές έντασης τόσον 

κατά την διέγερση, όσον και κατά την εκποµπή.

Από την άλλη, η χρήση δοµηµένης ακτινοβολίας µπορεί να προσφέρει εξαιρετικής 
ακρίβειας διαφοροποίηση ανάµεσα στα σηµεία ακόµη και πολύ πυκνών πλεγµάτων 
δειγµατοληψίας. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν και οι σηµειακές πηγές που 
χρησιµοποιούνται σήµερα ευρέως στις διατάξεις δια-φωτισµού[3,5,75] µε χρήση 

οπτικών ινών. Αυτό σηµαίνει ότι για να γίνει ορθή δειγµατοληψία ολόκληρης της 
επιφάνειας απαιτείται είτε ένας πολύ µεγάλος αριθµός οπτικών ινών είτε σάρωση της 
σηµειακής πηγής σε ολόκληρη την  επιφάνεια, που συνεπάγεται αυξηµένο χρόνο για 
τη λήψη των δεδοµένων. 

Ο χρόνος αυτός µπορεί να µειωθεί κατά πολύ, αν αντί της σηµειακής πηγής 

χρησιµοποιηθεί άλλης µορφής δοµηµένη ακτινοβολία. Η δηµιουργία της δοµηµένης 
ακτινοβολίας πραγµατοποιείται µε τα οπτικά στοιχεία περίθλασης (diffractive optical 
elements, DOE)[205]. Η σύγχρονη τεχνολογία κατασκευής αυτών των στοιχείων έχει 
επιτύχει τη µεταβολή µίας δέσµης laser σε δοµηµένη ακτινοβολία οποιουδήποτε 
µοτίβου µε απώλειες της ισχύος εξόδου που να κυµαίνονται µεταξύ του ~5% και του 

~10%. Εποµένως, χωρίς σηµαντικές απώλειες της ισχύος εξόδου, η σηµειακή πηγή θα 
µπορούσε να αντικατασταθεί µε µία δοµηµένη πηγή άλλης µορφής. 

Το ερώτηµα που ανακύπτει τώρα είναι ποια µορφή θα παρουσίαζε τη βέλτιστη 
σχέση µεταξύ του χρόνου σάρωσης και της ακρίβειας µαθηµατικής µοντελοποίησης 
της πηγής. Ο χρόνος της σάρωσης θα µπορούσε να βελτιστοποιηθεί µε την προβολή, 

στην  εποπτευόµενη επιφάνεια, µίας πολύ λεπτής γραµµής. Για παράδειγµα, αν 
θεωρηθεί ότι κατά τη διακριτοποίηση της περιοχής, το πλέγµα εµφανίζει στην 
επιφάνεια 10×10 σηµεία και ότι απαιτείται 1 sec για τη λήψη των δεδοµένων από 
κάθε σηµείο, µε τη σηµειακή πηγή θα απαιτούνταν συνολικά 100 sec για να καλυφθεί 
όλη η επιφάνεια. Αντιθέτως, αν χρησιµοποιηθεί µία γραµµή µε µήκος 10 σηµείων και 

πάχος 1 σηµείου, τότε ο αντίστοιχος χρόνος θα ήταν 10 sec.

Αυτό δε σηµαίνει ότι και άλλα µοτίβα δεν θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν, 
αντί της γραµµής. Αλλά, σε αυτές τις περιπτώσεις υπεισέρχεται ο περιορισµός της 
ακρίβειας µαθηµατικής µοντελοποίησης της πηγής. Όσον πιο πολύπλοκο γίνεται το 
προβαλλόµενο σχήµα του δοµηµένου φωτός, τόσον πιο επιρρεπής σε σφάλµατα 

γίνεται η µαθηµατική µοντελοποίηση. Όπως φαίνεται στην εξίσωση (2.25) για την 
RTE, και ως εκ τούτου και στις προσεγγίσεις της, η πηγή διέγερσης παίζει σηµαντικό 
ρόλο στη µοντελοποίηση των αλληλεπιδράσεων  του φωτός µε τους ιστούς. Εποµένως 
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απαιτείται µία ακριβής προσέγγιση της πηγής για τη σύγκλιση του εµπρόσθιου 

προβλήµατος σε µία λύση που είναι πολύ κοντά στην πραγµατικότητα, κάτι που θα 
οδηγήσει σε ταχύτερη και ακριβέστερη επίλυση του αντιστρόφου προβλήµατος. 

Από την άλλη, σηµαντικό ρόλο στην  ακρίβεια της µαθηµατικής µοντελοποίησης 
της πηγής παίζει και η κατανοµή της έντασης εξόδου. Το µεγαλύτερο ποσοστό των 
DOE χρησιµοποιεί κυλινδρικούς φακούς, δηµιουργώντας προσεγγιστικές Gaussian 

κατανοµές της έντασης των µοτίβων, που η ακρίβειά τους εξαρτάται από την 
ποιότητα δέσµης (beam quality) του laser. Μία τέτοια κατανοµή, υπό ιδανικές 
συνθήκες, θα ήταν  η βέλτιστη κατανοµή της έντασης κατά µήκος της προβαλλόµενης 
γραµµής τόσο για τη µαθηµατική µοντελοποίηση, όσον και για την ακρίβεια της 
δειγµατοληψίας. Όµως, οι προσεγγιστικές Gaussian κατανοµές που δηµιουργούν 

στην  πραγµατικότητα τα DOE µπορούν  πολύ εύκολα να οδηγήσουν σε εσφαλµένη 
µοντελοποίηση, αν  ληφθεί υπόψη και η µορφή της κατανοµής αυτής. Η παραµικρή 
µετατόπιση της κορυφής της καµπύλης σε σχέση µε εκείνη του µοντέλου θα 
οδηγούσε σε τελείως διαφορετικά αποτελέσµατα µεταξύ της λύσης του εµπρόσθιου 
προβλήµατος και της πραγµατικότητας, όπως συµβαίνει στις πολύ συχνά 

εµφανιζόµενες εκτός άξονα µετρήσεις, όπου η ακτινοβολία προσπίπτει υπό γωνία 
στην  εποπτευόµενη περιοχή. Αυτό το πρόβληµα θα µπορούσε να αντιµετωπισθεί µε 
χρήση µίας οµοιόµορφης κατανοµής, όπου η ένταση θα διατηρούσε σταθερή τιµή 
κατά µήκος της προβαλλόµενης γραµµής, χωρίς ουσιαστική απώλεια της ακρίβειας 
ανακατασκευής αν η γραµµή εµφάνιζε πάχος µερικών  δεκάδων µικροµέτρων για την 

εξασφάλιση της διαφοροποίησης των σηµείων  κατά την κάθετο, προς το µήκος της 
γραµµής, άξονα.

Ύστερα από όλα τα παραπάνω, η διαδικασία επιλογής της πηγής διέγερσης του 
συστήµατος FMI έχει περιοριστεί σε διοδικό laser µε µήκος κύµατος εκποµπής 
670-680 nm που ακτινοβολεί την  περιοχή ενδιαφέροντος µε δοµηµένη δέσµη 

γραµµικής µορφής, εµφανίζοντας οµοιόµορφη κατανοµή έντασης κατά µήκος της 
γραµµής και µε πάχος γραµµής µερικών δεκάδων µικροµέτρων. Για την κατάληξη σε 
κάποια συγκεκριµένη πηγή διέγερσης θα πρέπει να εξετασθούν και δύο ακόµη 
παράγοντες, που σχετίζονται άµεσα µε την εφαρµογή που θα µελετηθεί στην 
ερευνητική εργασία. Οι παράγοντες αυτοί είναι η ένταση της δέσµης και η 

διακύµανση που αυτή εµφανίζει και τέλος η επιλογή µεταξύ συνεχούς ή παλµικής 
εξόδου.

Η τιµή της έντασης της δέσµης που προσπίπτει στην υπό µελέτη επιφάνεια 
καθορίζει αφενός το βάθος µέχρι το οποίο µπορεί να ανιχνεύσει η διάταξη FMI και 
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αφετέρου τα επίπεδα θορύβου της λαµβανόµενης εικόνας. Σύµφωνα µε τα όσα 

αναφέρθηκαν στο Κεφάλαιο 2, υπάρχει µία εκθετική σχέση µεταξύ της ακτινοβολίας 
που διέρχεται µέσα από ένα υλικό και του βάθους στο οποίο αυτή βρίσκεται. Η 
εκθετική αυτή σχέση ενυπάρχει σε όλα τα µοντέλα περιγραφής αλληλεπίδρασης του 
φωτός µε τους ιστούς, άµεσα, όµως, περιγράφεται από τον  νόµο του Lambert, 
εξίσωση (1.52):

 
 
I z( ) = I0 ⋅e

− µα +µs( )⋅z  
 
7.11( )

όπου I(z) είναι η διερχόµενη ακτινοβολία στο βάθος z, I0 είναι η αρχική της τιµή και 

µα και µs είναι οι συντελεστές απορρόφησης και σκέδασης του µέσου. Βάση της 

εξίσωσης (7.11) η I(z) τείνει στο µηδέν µόνο όταν το βάθος z τείνει στο άπειρο για 
συγκεκριµένες τιµές των  οπτικών ιδιοτήτων του µέσου, αλλά στην πραγµατικότητα η 

διερχόµενη ένταση λαµβάνει πολύ µικρές τιµές µετά από µερικά µόνο εκατοστά από 
την επιφάνεια των ιστών στην περιοχή του εγγύς υπέρυθρου. Όσο µεγαλύτερη είναι η 
τιµή της I0, τόσο µεγαλύτερη θα είναι και η τιµή της έντασης της διερχόµενης 

ακτινοβολίας σε κάποιο βάθος z. Κι επειδή η εκποµπή φθορισµού είναι άµεση 
συνέπεια του φαινοµένου της απορρόφησης, µεγαλύτερη ένταση διερχόµενης 
ακτινοβολίας σηµαίνει περισσότερα φωτόνια και άρα περισσότερα µόρια του 
χρωµοφόρου φθορισµού που απορροφούν  κι ως εκ τούτου µεγαλύτερη ένταση του 
εκπεµπόµενου φθορισµού. Με την  αύξηση της προσπίπτουσας έντασης επιτυγχάνεται 

αφενός αύξηση του λόγου σήµατος προς θόρυβο των λαµβανόµενων εικόνων και 
αφετέρου η δυνατότητα απεικόνισης βιοδοµών που βρίσκονται σε µεγαλύτερα βάθη 
από την επιφάνεια του ιστού.

Βέβαια κάτι τέτοιο, ενώ θεωρητικά ισχύει, στην πραγµατικότητα δεν  είναι 
εφαρµόσιµο. Ο πλέον  σηµαντικός λόγος για τον  περιορισµό αυτόν  είναι ότι αύξηση 

της έντασης της προσπίπτουσας ακτινοβολίας οδηγεί σε αύξηση της απορρόφησης 
από τα µόρια του ιστού, µε άµεσο αποτέλεσµα την αύξηση της θερµοκρασίας του 
ιστού, που πολλές φορές οδηγεί και στην πρόκληση µη επιθυµητών  παρενεργειών, 
όπως δηµιουργία εγκαύµατος. Από µελέτες που πραγµατοποιήθηκαν  σε µοντέλα 
ζώων στο εργαστήριο Βιοϊατρικής Οπτικής και Εφαρµοσµένης Βιοφυσικής απεδείχθη 

ότι η ένταση των 100 mW/cm2 είναι το κατώφλι που οδηγεί στην πρόκληση πόνου 
και την δηµιουργία εγκαύµατος στο δέρµα των µοντέλων κατά την εφαρµογή της 
φωτοδυναµικής θεραπείας[23]. Ωστόσο, σε µία εφαρµογή απεικόνισης φθορισµού η 
ένταση της προσπίπτουσας ακτινοβολίας θα πρέπει να είναι πολύ µικρότερη από το 

κατώφλι των 100 mW/cm2, καθώς η δηµιουργία φωτοχηµικών φαινοµένων, όπως 
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είναι η φωτοδυναµική θεραπεία, λειτουργούν κατασταλτικά για την εκποµπή του 

φθορισµού. 

Όµως, η ακρίβεια της ανακατασκευής δεν απαιτεί µόνο σχετικά µεγάλη ένταση 
της διεγείρουσας ακτινοβολίας. Σε ένα σύστηµα σάρωσης, όπως είναι αυτό που 
κατασκευάστηκε στην  ερευνητική εργασία, σηµαντική προϋπόθεση είναι η πηγή 
διέγερσης να εµφανίζει όσον  το δυνατόν µικρότερες διακυµάνσεις στην τιµή της 

έντασης εξόδου. Τα περισσότερα εµπορικά lasers παρουσιάζουν σηµαντικές 
µεταβολές της έντασης εξόδου, που εξαρτάται από αρκετούς παράγοντες, όπως είναι 
η τροφοδοσία και/ή θερµοκρασία του συστήµατος, τα υλικά κατασκευής των 
οπτικών, ακόµη και το ίδιο το φαινόµενο lasing[206]. Αυτές οι µεταβολές της έντασης 
δεν εµφανίζουν  σταθερή συχνότητα, που θα µπορούσε να εισαχθεί στη 

µοντελοποίηση, αλλά είναι τυχαίες. Όσο µεγαλύτερες και συχνότερες είναι, τόσο 
µικρότερη θα είναι και η ακρίβεια µοντελοποίησης της πηγής διέγερσης, 
επηρεάζοντας σηµαντικά την ακρίβεια του συστήµατος.

Η τελευταία παράµετρος που θα πρέπει να ελεγχθεί, πριν την  επιλογή της πηγής 
διέγερσης, είναι το αν αυτή θα είναι συνεχούς κύµατος ή παλµική. Σύµφωνα µε τα 

όσα αναφέρθηκαν στο Κεφάλαιο 3, τα συστήµατα συνεχούς κύµατος µπορούν να 
επιτύχουν αρκετά µεγαλύτερους λόγους σήµατος προς θόρυβο κατά την λήψη των 
δεδοµένων από τα συστήµατα της περιοχής είτε των συχνοτήτων είτε του χρόνου[26]. 
Αυτό συνεπάγεται µεγαλύτερη ακρίβεια στην τρισδιάστατη ανακατασκευή 
κατάλληλα επισηµασµένων  περιοχών  µε µετρήσεις φθορισµού, κάτι που αποτελεί και 

στόχο της διάταξης FMI που αναπτύχθηκε στα πλαίσια της ερευνητικής εργασίας.

Η πηγή διέγερσης του συστήµατος απεικόνισης φθορισµού συνδυάζει όλες τις 
παραπάνω παραµέτρους, οι οποίες επηρεάζουν άµεσα τη λειτουργία του συστήµατος. 
Η πηγή αυτή είναι ένα σύστηµα laser συνεχούς κύµατος, που εµπεριέχει το DOE για 
την εκποµπή δοµηµένου φωτός και δεν απαιτεί περαιτέρω συνδεσµολογία οπτικών 

στοιχείων. Το µοτίβο που εκπέµπει είναι γραµµή, µε το πάχος της να εξαρτάται 
γραµµικά από την  απόσταση της επιφάνειας σε σχέση µε την έξοδο του laser. 
Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι στα 20 cm, το πάχος αυτό είναι περίπου 75 µm. Το 
µήκος κύµατος εκποµπής της πηγής διέγερσης είναι τα 680 nm, περιοχή όπου 
διεγείρονται πολλά από τα πλέον  σύγχρονα χρωµοφόρα φθορισµού, όπως είναι το 

Chloro-Aluminum Phthalocyanine, το οποίο θα χρησιµοποιηθεί στην ερευνητική 
εργασία.
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Η µέγιστη ισχύς εξόδου της πηγής, µετά το DOE, είναι 800 mW, µία τιµή που είναι 

εξαιρετικά µεγάλη για άµεση εφαρµογή σε ιστούς. Διαθέτοντας ειδικό ποτενσιόµετρο, 
η τιµή αυτή µπορεί να µειωθεί σε επίπεδα που να είναι δυνατή η ασφαλής χρήση της 
σε ιστούς. Πολύ σηµαντικό είναι επίσης η διακύµανση της ισχύος εξόδου να είναι 
<1%, ώστε η διαδικασία της σάρωσης να µπορεί να µοντελοποιηθεί µαθηµατικά µε 
µεγάλη ακρίβεια.

Όσον αφορά την κατανοµή της έντασης της ακτινοβολίας κατά µήκος της 
προβαλλόµενης γραµµής, αυτή είναι µε πολύ καλή ακρίβεια οµοιόµορφη µε µία 
διακύµανση της τάξης των  ±0.5% περίπου. Το µήκος της προβαλλόµενης γραµµής 
υπολογίζεται από τη σχέση:

 
 
L = 2 ⋅D ⋅ tan

θ
2

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

 
 
7.12( )

όπου L είναι το µήκος της γραµµής, D είναι η απόσταση λειτουργίας και θ είναι η 
γωνιακή διασπορά (angular spread ή fan angle) της δέσµης µετά την εισαγωγή του 
DOE. Το µοντέλο που επιλέχθηκε διαθέτει γωνιακή διάδοση θ=5°, κι έτσι αν 

θεωρηθεί D=20 cm τότε προκύπτει L≈1.75 cm.

7.5.3. Μονάδα Σάρωσης Διεγείρουσας Ακτινοβολίας στο Σύστηµα Μοριακής 
Απεικόνισης Φθορισµού

Την επιλογή της πηγής διέγερσης, ακολουθεί ο καθορισµός του τρόπου µε τον 
οποίο θα πραγµατοποιείται η σάρωση της προσπίπτουσας γραµµής κατά µήκος της 

περιοχής ενδιαφέροντος. Ο πρώτος παράγοντας που επηρεάζει το µηχανισµό 
σάρωσης είναι το µέγεθος του laser. Προκειµένου να επιτευχθούν τα χαρακτηριστικά 
του laser που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο, το µέγεθός του χρειάστηκε 
να αυξηθεί αρκετά. Η µετακίνηση του laser, που χρησιµοποιείται σε παρόµοιες 
διατάξεις FMI[2], δεν είναι εφικτή και ένας άλλος τρόπος πραγµατοποίησης της 

σάρωσης πρέπει να αναζητηθεί.

Η πρώτη προσέγγιση που θα µπορούσε κανείς να κάνει είναι αυτή που φαίνεται 
στην  Εικόνα 7.18. Με µία βάση περιστροφής (rotation stage) και κατάλληλα οπτικά η 
σάρωση της γραµµής σε ολόκληρη την περιοχή είναι εφικτή. Άλλωστε, η τεχνολογία 
κατασκευής των βάσεων περιστροφής έχει φτάσει σε επίπεδα ακρίβειας µετακίνησης 

µερικών  µόνο µrad, κάτι που θα προσέφερε ακριβή γνώση της θέσης της γραµµής 
επάνω στο εποπτευόµενο επίπεδο. Μία τέτοια προσέγγιση θα αύξανε κατά πολύ την 
πολυπλοκότητα του µοντέλου επίλυσης του εµπρόσθιου προβλήµατος ενώ θα 
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επηρέαζε αρνητικά και την ακρίβεια της ανακατασκευής. Όπως φαίνεται στην 

εξίσωση (2.25) η µαθηµατική έκφραση της πηγής διέγερσης περιλαµβάνει, εκτός από 
τη θέση της στην επιφάνεια της περιοχής, και τη γωνία πρόσπτωσης. Αυτό σηµαίνει 
ότι για τη µοντελοποίηση του δειγµατοληπτικού βήµατος της σάρωσης θα πρέπει να 
υπάρχει ακριβής γνώση και της θέσης αλλά και της γωνίας πρόσπτωσης. Ταυτόχρονα, 
τα όποια σφάλµατα ανάγνωσης αυτών  των δύο µεγεθών θα µείωναν  τετραγωνικά την 

ακρίβεια της ανακατασκευής.

Εικόνα 7.18: Σύστηµα σάρωσης της διεγείρουσας ακτινοβολίας µε χρήση 
περιστροφικής κίνησης.

Εποµένως η σάρωση της προσπίπτουσας γραµµής θα έπρεπε να πραγµατοποιηθεί 
µε τρόπον ώστε µόνο µία µεταβλητή να υπεισέρχεται στους υπολογισµούς. Αυτό 
µπορεί να επιτευχθεί µε χρήση, αντί της περιστροφικής, µίας µονοδιάστατης 
γραµµικής κίνησης και µε σταθερή, σε κάθε σηµείο, γωνία πρόσπτωσης. Ένα τέτοιο 

σύστηµα φαίνεται στην Εικόνα 7.19.

Έχοντας καθορίσει τον τρόπο µε τον οποίο θα πραγµατοποιείται η σάρωση, στη 
συνέχεια θα πρέπει να επιλεχθούν τα κατάλληλα στοιχεία που θα αποτελούν το 
σύστηµα της σάρωσης. Η πρώτη προϋπόθεση που ελήφθη υπόψη είναι το βήµα της 
δειγµατοληψίας. Το µέγεθος αυτό σχετίζεται άµεσα µε το συντελεστή σκέδασης του 

ιστού ή του δείγµατος, µε την ελάχιστη τιµή για την  περίπτωση των µοντέλων µικρών 
ζώων να κυµαίνεται σε πολλαπλάσια των ~100 µm, που είναι ίση µε τη µέση 
ελεύθερη διαδροµή σκέδασης.
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Εικόνα 7.19: Σύστηµα σάρωσης της διεγείρουσας ακτινοβολίας µε χρήση γραµµικής 
µονοδιάστατης κίνησης.

Πιο συγκεκριµένα, στην περίπτωση της RTE, το βήµα της δειγµατοληψίας θα 

πρέπει να είναι µεγαλύτερο του βάθους διείσδυσης, εξίσωση (2.8), διαφορετικά η 
δειγµατοληψία θα οδηγήσει σε ασταθή και υπερ-ορισµένα συστήµατα εξισώσεων, 
επιρρεπή σε εσφαλµένη σύγκλιση, λόγω κακής διαφοροποίησης των δεδοµένων. Στην 
περιοχή του εγγύς υπέρυθρου, όπως έχει ήδη αναφερθεί, το φαινόµενο της σκέδασης 
υπερισχύει κατά πολύ της απορρόφησης, µε αποτέλεσµα το βάθος διείσδυσης να 

µπορεί να θεωρηθεί ίσο προς το αντίστροφο του συντελεστή σκέδασης. Από τη 
διεθνή βιβλιογραφία φαίνεται ότι µία µέση τιµή του συντελεστή σκέδασης, για αυτά 

τα µήκη κύµατος, είναι περίπου µs=100 cm-1[27], το οποίο σηµαίνει µία µέση διαδροµή 

δ≈10-2 cm=10 µm. Όταν, από την άλλη, λαµβάνεται υπόψη η προσέγγιση διάχυσης, 
DA, τότε αντί του βάθους διείσδυσης χρησιµοποιείται ο ολικός ενεργός συντελεστής 

εξασθένησης, εξίσωση (2.21), αφού η σκέδαση περιγράφεται από τον ενεργό 
συντελεστή σκέδασης, εξίσωση (2.20). Έτσι, κι επειδή στην περιοχή του εγγύς 
υπέρυθρου ισχύει µα≪µ′s και ḡ≈0.8[27,39,40], από τη σχέση (2.21), προκύπτει ότι το 

βήµα δειγµατοληψίας πρέπει να είναι πολλαπλάσιο του δ≈5·10-2 cm=50 µm.

Κατόπιν  όλων τούτων, προκειµένου να υπάρχει διαφοροποίηση στις τιµές της 
διερχόµενης ακτινοβολίας και η δειγµατοληψία να οδηγεί στη δηµιουργία σταθερών 
συστηµάτων κατά τη µαθηµατική µοντελοποίηση των φαινοµένων διέγερσης κι 
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εκποµπής, θα πρέπει η γραµµική 1D βάση κίνησης να µπορεί να πραγµατοποιεί 

µετακινήσεις πολλαπλάσιες τόσον των 10 µm, όσον και των 50 µm. 

Εκτός από το εύρος του βήµατος δειγµατοληψίας, σηµαντικές παράµετροι είναι η 
ακρίβεια της µετακίνησης (accuracy ή error), η επαναληψιµότητα (repeatability ή 
precision), και η ανάλυση (resolution). Η ακρίβεια ορίζεται ως η διαφορά της 
πραγµατικής θέσης από την ιδανική, και όσο µικρότερη είναι αυτή η διαφορά τόσο 

ακριβέστερη θα είναι η γνώση της θέσης της ακτινοβολίας διέγερσης, πληροφορία 
απαραίτητη για τη µαθηµατική µοντελοποίηση της διάδοσης του φωτός από τους 
ιστούς. 

Από την άλλη, η επαναληψιµότητα ορίζεται ως η δυνατότητα να επανέλθει η βάση 
σε µία προηγούµενη θέση της, κινούµενη είτε από τη µία είτε από την άλλη 

κατεύθυνση, εµφανίζοντας την ίδια απολύτως ακρίβεια που είχε και προηγουµένως. 
Με άλλα λόγια, η επαναληψιµότητα εκφράζει την ικανότητα της βάσης κίνησης να 
διατηρεί σταθερή τιµή της ακρίβειας για κάθε θέση, όσες φορές και αν  επαναληφθεί ο 
κύκλος της κίνησης και από οποιαδήποτε κατεύθυνση. Όπως είναι φυσικό και αυτό 
το µέγεθος επηρεάζει σηµαντικά την διαδικασία επίλυσης του αντιστρόφου 

προβλήµατος, καθώς µεγάλες αποκλίσεις της επαναληψιµότητας συνεπάγονται 
διαφοροποίηση ως προς την θέση της ακτινοβολίας διέγερσης µεταξύ διαδοχικών 
σαρώσεων της επιφάνειας ενδιαφέροντος. 

Τέλος, η ανάλυση ορίζεται ως η µικρότερη δυνατή κίνηση που µπορεί να 
αναγνώσει το σύστηµα. Το µέγεθος αυτό θα µπορούσε να περιοριστεί από το 

επιθυµητό βήµα της δειγµατοληψίας, που σύµφωνα µε τα παραπάνω είναι 
τουλάχιστον 100 µm. Επειδή, το σηµείο εκκίνησης της σάρωσης δεν καθορίζεται από 
το βήµα της δειγµατοληψίας, αλλά από το πραγµατικό εµβαδόν  της υπό µελέτην 
περιοχής, η ανάλυση θα πρέπει να είναι κατά πολύ µικρότερη από τα 100 µm. Το 
πόσο µικρότερη θα πρέπει να είναι, εξαρτάται από την κάµερα φθορισµού που έχει 

επιλεχθεί και τη µέγιστη µεγέθυνση του φακού. Πιο συγκεκριµένα, από τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά της κάµερας φθορισµού δίνεται ότι το µέγεθος των  pixels του 
αισθητήρα είναι 6.45×6.45 µm, ενώ η µεγέθυνση του τηλεκεντρικού φακού είναι 
0.29×. Από τη σχέση (7.1) προκύπτει τότε ότι η µεγαλύτερη απόσταση που µπορεί να 
γίνει αντιληπτή από ένα pixel της κάµερας είναι d=6.45/0.29 µm≈22.2 µm. Αρκεί 

εποµένως η ανάλυση του συστήµατος σάρωσης να είναι µικρότερη ή ίση προς αυτή 
την απόσταση.
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Το σύστηµα σάρωσης της πηγής διέγερσης, σύµφωνα µε τις προαναφερθείσες 

προϋποθέσεις, παρουσιάζει ακρίβεια της τάξης των 5 µm, επαναληψιµότητα της 
κίνησης 2 µm, ενώ η ανάλυσή του είναι µικρότερη των 100 nm. Και τα τρία αυτά 
µεγέθη υπερπληρούν τις προϋποθέσεις που ετέθησαν  στις προηγούµενες 
παραγράφους, προσδίδοντας εξαιρετικής ακρίβειας γνώση της θέσης της 
διεγείρουσας ακτινοβολίας κατά τη διαδικασία της σάρωσης. Επιπροσθέτως, η 

διαδροµή που καλύπτει το σύστηµα σάρωσης ανέρχεται στα 150 mm, αρκετά 
µεγαλύτερη από τις µέγιστες διαστάσεις του αντικειµένου που µπορεί να απεικονιστεί 
µε την κάµερα φθορισµού και που είναι 20.3×27.2 mm, εξασφαλίζοντας πλήρη 
σάρωση της εποπτευόµενης περιοχής.

Εκτός από τη γραµµική µονοδιάστατη βάση κίνησης, το σύστηµα της σάρωσης 

συµπληρώνουν µία περιστροφική βάση και δύο κάτοπτρα. Η περιστροφική βάση 
χρησιµοποιείται για την κατεύθυνση της διεγείρουσας ακτινοβολίας προς το οπτικό 
πεδίο της κάµερας φθορισµού. Όπως προαναφέρθηκε, η βάση αυτή δεν θα µεταβάλει 
την απόλυτη θέσης της κατά την διάρκεια της σάρωσης, άρα δεν απαιτείται ο έλεγχός 
της από ηλεκτρονικό υπολογιστή. Επιπροσθέτως, η γωνία πρόσπτωσης της 

διεγείρουσας ακτινοβολίας θα υπολογιστεί από τη διαδικασία της βαθµονόµησης της 
διάταξης, και ως εκ τούτου η βάση περιστροφής δε χρειάζεται να διαθέτει αυξηµένη 
ακρίβεια κατά την γωνιακή δειγµατοληψία. Ως εκ τούτου η περιστροφική βάση του 
συστήµατος µπορεί να πραγµατοποιήσει περιστροφική κίνηση 360°, παρουσιάζει 
γωνιακή ανάλυση 2° κι έχει την  δυνατότητα, µε σύσφιξη ειδικού κοχλία, να 

ακινητοποιηθεί στην επιθυµητή γωνία.

Από την  άλλη, η σύγχρονη τεχνολογία κατασκευής των κατόπτρων έχει οδηγήσει 
σε ποσοστά ανάκλασης που αγγίζουν το 95% της προσπίπτουσας ακτινοβολίας, χωρίς 
να επηρεάζουν την ποιότητα της δέσµης, άρα η δυνατότητα επιλογής κάποιου 
κατόπτρου µε βάση την ανακλαστικότητά του ήταν εξαιρετικά ευρεία και ο µόνος 

περιορισµός ως προς την επιλογή των  κατάλληλων κατόπτρων ήταν το µέγεθος. 
Όπως φαίνεται στην Εικόνα 7.19 η σάρωση της διεγείρουσας ακτινοβολίας 
πραγµατοποιείται µέσω των δύο κατόπτρων και άρα το µέγεθός τους καθορίζει το 
πεδίο της σάρωσης. Πιο συγκεκριµένα, όσον αφορά το κάτοπτρο που βρίσκεται στην 
βάση περιστροφής, θα πρέπει να είναι είτε τετραγωνικό είτε κυκλικό µε πολύ µεγάλη 

διάµετρο, ούτως ώστε κατά τη διάρκεια της σάρωσης να µην αλλάζει το µήκος της 
ανακλώµενης γραµµής. Το πόσο µεγάλες θα είναι οι διαστάσεις του κατόπτρου αυτού 
καθορίζονται από το οπτικό πεδίο της κάµερας φθορισµού. Σύµφωνα µε τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά του τηλεκεντρικού φακού το µεγαλύτερο αντικείµενο που µπορεί να 
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απεικονιστεί είναι µεγέθους 20.3×27.2 mm. Τότε, το µέγεθος του κατόπτρου 

υπολογίζεται από την εξίσωση:

 
 
d = sin 90 − 2 ⋅ϕ( ) ⋅ 27.2 mm

sin 90 + ϕ( )  
 
7.13( )

αν ληφθεί υπόψη η µέγιστη διάσταση του εποπτευόµενου αντικειµένου. Η παραπάνω 

σχέση προέκυψε από το νόµο των ηµίτονων, όπου φ είναι η γωνία που σχηµατίζει το 
κάτοπτρο µε τον παράλληλο προς την επιφάνεια του αντικειµένου άξονα, όπως 
φαίνεται στην Εικόνα 7.20.

Εικόνα 7.20: Διάγραµµα υπολογισµού του µήκους κατόπτρου (d) και της διαδροµής 
σάρωσης (x).

Αν, λοιπόν, θεωρηθεί µία µέση τιµή 30° για την γωνία φ, τότε από τη σχέση (7.13) 
προκύπτει d≈15.7 mm κι επειδή η ενεργή επιφάνεια των περισσότερων εµπορικών 
κατόπτρων είναι περίπου 90% της συνολικής αυτό σηµαίνει ότι η ελάχιστη διάσταση 
του κατόπτρου για αυτή τη γωνία είναι d≈17.45 mm. Σε ένα τετραγωνικό κάτοπτρο η 
τιµή αυτή θα αντιστοιχούσε στο µήκος της πλευράς του, ενώ αντιθέτως σε ένα 

κυκλικό κάτοπτρο η θεωρητική διάµετρός του θα ήταν ίση προς D≈√(15.72+L2) mm, 
όπου L είναι το µήκος της γραµµής του laser, σχέση (7.12). Από το παράδειγµα αυτό 
φαίνεται ότι η διάµετρος του κυκλικού κατόπτρου, εκτός από την γωνία ανάκλασης, 

εξαρτάται και από το µήκος της γραµµής του laser. Υπό αυτή τη συνθήκη η 
εξασφάλιση ότι ένα κυκλικό κάτοπτρο θα µπορεί να ανταποκριθεί σε ένα εύρος 
περιπτώσεων  οδηγεί σε αρκετά µεγαλύτερες διαµέτρους από το µήκος της πλευράς 
ενός τετραγωνικού κατόπτρου.

Τέλος, το µέγεθος του κατόπτρου που βρίσκεται στη βάση µετακίνησης 

καθορίζεται από τη γωνία διάδοσης του laser και από το εύρος της κίνησης. Τα δύο 
αυτά µεγέθη προσδιορίζουν, σύµφωνα µε τη σχέση (7.12), το µήκος της γραµµής του 
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laser. Από την Εικόνα 7.20 φαίνεται ότι η διαδροµή σάρωσης υπολογίζεται από τη 

σχέση:

 
 
x = cos ϕ( ) ⋅d =

(7.13)

cos ϕ( ) ⋅ sin 90 − 2 ⋅ϕ( ) ⋅ 27.2 mm
sin 90 + ϕ( )  

 
7.14( )

Θεωρώντας και πάλι γωνία 30°, προκειµένου να καλυφθεί το µέγιστο µήκος του 

οπτικού πεδίου η βάση της σάρωσης θα πρέπει να µετακινηθεί κατά x≃13.6 mm. 
Θεωρώντας µία απόσταση 100 mm µεταξύ του laser και της θέσης εκκίνησης της 

βάσης, τότε από τη σχέση (7.12) υπολογίζεται ότι το αρχικό µήκος της γραµµής θα 
είναι L≈8.73 mm, ενώ στο τέλος της διαδροµής θα έχει µήκος L≈9.92 mm. Επειδή η 
σάρωση πραγµατοποιείται παράλληλα προς τον  άξονα της δέσµης του laser, αρκεί το 
µήκος του τετραγωνικού ή η διάµετρος του κυκλικού κατόπτρου να είναι µεγαλύτερη 
από L≈9.92 mm, ούτως ώστε όλη η δέσµη να ανακλάται προς το κάτοπτρο που 

βρίσκεται στη βάση περιστροφής, σύµφωνα µε την Εικόνα 7.19.

Στο σηµείο αυτό, πραγµατοποιείται ένας ακόµη έλεγχος, που αφορά τη 
µεγαλύτερη απόσταση που µπορεί να γίνει αντιληπτή από ένα pixel της κάµερας. 
Όπως αποδείχθηκε παραπάνω, η απόσταση αυτή ισούται προς d≈22.2 µm, ενώ µε 
βάση την Εικόνα 7.20, η διαδροµή που πρέπει να κάνει η βάση της σάρωσης για να 

καλύψει την απόσταση αυτή είναι x≈11.1 µm. Με ανάλυση µικρότερη των  100 nm η 
βάση µετακίνησης µπορεί να πραγµατοποιήσει τη ζητούµενη σάρωση κι εποµένως η 
συνδεσµολογία της Εικόνας 7.19 δεν επηρεάζει την ακρίβεια γνώσης της θέσης της 
γραµµής του laser στην εποπτευόµενη επιφάνεια.

Το πρώτο από τα δύο κάτοπτρα της µονάδας σάρωσης είναι ένα τετράγωνο 

κάτοπτρο µε επικάλυψη αλουµινίου, διαστάσεων 50.8×50.8 mm, το οποίο θα 
τοποθετηθεί στη βάση περιστροφής. Το δεύτερο κάτοπτρο, που θα τοποθετηθεί στην 
βάση µετακίνησης είναι ένα κυκλικό κάτοπτρο µε διάµετρο 25.4 mm και επικάλυψη 
αλουµινίου. Και τα δύο κάτοπτρα εµφανίζουν ανακλαστικότητα >90 % για µήκη 
κύµατος από 400 nm έως 10 µm, σε µία επιφάνεια >90% της συνολικής τους. Από τη 

µελέτη που προηγήθηκε προκύπτει ότι οι διαστάσεις των επιλεγµένων κατόπτρων 
υπερκαλύπτουν  τις ανάγκες τις διάταξης, επιτρέποντας έτσι µεγαλύτερες γωνίες και 
διαδροµές για την πραγµατοποίηση της σάρωσης.

7.5.4. Φίλτρο Φθορισµού

Η επιλογή των  κατάλληλων φίλτρων φθορισµού αποτελεί µία από τις 

σηµαντικότερες παραµέτρους που επηρεάζουν την ακρίβεια ανακατασκευής ενός 
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συστήµατος FMI. Και ο λόγος έγκειται στο γεγονός ότι αυτά καθορίζουν σε µεγάλο 

βαθµό το λόγο σήµατος προς θόρυβο των λαµβανόµενων εικόνων. Όταν µία δέσµη 
ενός laser, µήκους κύµατος στην  περιοχή του εγγύς υπέρυθρου, προσπίπτει στην 
επιφάνεια ενός ιστού, τότε σε πολύ µικρό βάθος από την επιφάνεια γίνεται διάχυτη. 
Εποµένως, σε πολλές περιπτώσεις η ένταση της οπισθοσκεδαζόµενης ακτινοβολίας 
λαµβάνει τιµές συγκρίσιµες προς την ένταση του εκπεµπόµενου φθορισµού[83]. Αν και 

οι δύο αυτές εντάσεις εισέλθουν στον ανιχνευτή, τότε ο διαχωρισµός τους είναι 
σχεδόν αδύνατος, αφού και οι δύο ακτινοβολίες είναι στην περιοχή του εγγύς 
υπέρυθρου.

Είναι, εποµένως, απαραίτητη η χρήση κάποιου φίλτρου, για την αποκοπή του 
µήκους κύµατος της διεγείρουσας ακτινοβολίας. Δύο είναι τα είδη φίλτρων  που θα 

µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για το σκοπό αυτό. Τα υψηπερατά φίλτρα, δηλαδή 
εκείνα που επιτρέπουν τη διέλευση από ένα µήκος κύµατος και πάνω, και τα 
ζωνοπερατά, εκείνα δηλαδή που επιτρέπουν  τη διέλευση µίας στενής περιοχής µηκών 
κύµατος. Αν και η τεχνολογία κατασκευής φίλτρων που ανήκουν σε αυτές τις 
κατηγορίες έχει εξελιχθεί εξίσου, τα υψηπερατά φίλτρα δεν αποτελούν  αξιόπιστη 

λύση για εφαρµογές χαµηλού φωτισµού, όπως είναι η µέτρηση του φθορισµού. Τα 
φίλτρα αυτά, ενώ µπορούν επιτυχώς να αποκόψουν µήκη κύµατος µικρότερα του 
µήκους κύµατος του εκπεµπόµενου φθορισµού, όπως το µήκος κύµατος της 
διεγείρουσας ακτινοβολίας, επιτρέπουν την διέλευση µεγαλύτερων µηκών. Αυτό 
σηµαίνει ότι ένα ποσοστό του διάχυτου φωτισµού (stray light) του περιβάλλοντος θα 

συµπεριλαµβάνεται στις µετρήσεις, µειώνοντας το λόγο σήµατος προς θόρυβο. Έτσι 
έχει επικρατήσει στα περισσότερα συστήµατα FMI να χρησιµοποιούνται ζωνοπερατά 
φίλτρα[6,10,75,83].

Αφού προσδιορίστηκε το είδος του φίλτρου που πρόκειται να χρησιµοποιηθεί στη 
διάταξη, στη συνέχεια µελετήθηκαν οι ποιοτικές παράµετροι των φίλτρων  αυτών. Τα 

ζωνοπερατά φίλτρα περιγράφονται από τρία µεγέθη, τη διέλευση, το εύρος της 
φασµατικής ζώνης και το κεντρικό µήκος κύµατος. Η διέλευση εκφράζει το ποσοστό 
επί της συνολικής έντασης, σε συγκεκριµένο µήκος κύµατος, που το φίλτρο επιτρέπει 
να διέλθει προς τον ανιχνευτή. Όσο µεγαλύτερο είναι αυτό το ποσοστό, τόσο 
καταλληλότερο είναι το φίλτρο για εφαρµογές χαµηλού φωτισµού. Το εύρος της 

φασµατικής ζώνης αντιστοιχεί στην  περιοχή µηκών  κύµατος που το φίλτρο επιτρέπει 
να διέλθει προς τον ανιχνευτή. Αυτό το µέγεθος σχετίζεται µε τη διακριτική 
ικανότητα του συστήµατος ως προς την ανίχνευση κάποιου συγκεκριµένου µήκους 
κύµατος. Επειδή από τη µία ο φθορισµός δεν είναι µονοχρωµατική ακτινοβολία και 
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από την  άλλη υποδιπλασιασµός του εύρους οδηγεί σε υποτετραπλασιασµό της 

έντασης, το µέγεθος αυτό δε πρέπει να είναι εξαιρετικά µικρό διότι µπορεί να 
οδηγήσει σε µη ανιχνεύσιµα από την κάµερα επίπεδα φθορισµού. Από την άλλη το 
εύρος αυτό δεν  µπορεί να είναι και πολύ µεγάλο αφενός γιατί έτσι αυξάνουν τα 
επίπεδα του θορύβου που εισέρχονται στον ανιχνευτή και αφετέρου η µετατόπιση 
Stokes σε πολλά χρωµοφόρα κυµαίνεται από ~20 nm έως ~50 nm. Τέλος, το κεντρικό 

µήκος κύµατος είναι εκείνο που βρίσκεται στο µέσον το εύρους διέλευσης του 
φίλτρου και συνήθως χρησιµοποιείται για την περιγραφή του φίλτρου. Το κεντρικό 
µήκος κύµατος συχνά αντιστοιχίζεται κατά την επιλογή ενός ζωνοπερατού φίλτρου 
φθορισµού µε το µήκος κύµατος µέγιστης εκποµπής του χρωµοφόρου που µελετάται, 
εξασφαλίζοντας την καταγραφή του µεγαλύτερου ποσοστού του εκπεµπόµενου 

φθορισµού.

Μία τελευταία παράµετρος που ελήφθη υπόψη κατά την επιλογή του φίλτρου 
φθορισµού ήταν η τεχνολογία κατασκευής του. Γενικά, δύο είναι οι τεχνολογίες που 
έχουν επικρατήσει για την κατασκευή φίλτρων  κατάλληλων  για ποσοτικές µετρήσεις 
φθορισµού. Τα φίλτρα απορρόφησης (absorption filters) και τα φίλτρα παρεµβολής 

(interference filters). Τα φίλτρα της πρώτης κατηγορίας στηρίζονται στο φαινόµενο 
της απορρόφησης και κατασκευάζονται µε την επικάλυψη κατάλληλων χρωµοφόρων 
σε µία ειδικά επεξεργασµένη γυάλινη επιφάνεια. Η δεύτερη κατηγορία φίλτρων 
βασίζεται στα φαινόµενα της ανάκλασης και παρεµβολής και κατασκευάζεται µε την 
επικάλυψη πολλαπλών  στρώσεων κατάλληλα επιλεγµένων µεταλλικών οξειδίων σε 

µία ειδικά επεξεργασµένη γυάλινη επιφάνεια. Η συµπεριφορά των φίλτρων 
απορρόφησης συνδέεται άµεσα µε τις θερµοκρασιακές µεταβολές, κάτι που τα 
καθιστά µη αξιόπιστη λύση για εφαρµογές όπως η Μοριακή Απεικόνιση Φθορισµού, 
όπου το ποσοστό της οπισθοσκεδαζόµενης ακτινοβολίας είναι ικανό να επηρεάσει τη 
θερµοκρασία των φίλτρων. Από την άλλη, τα φίλτρα παρεµβολής εµφανίζουν 

εξαιρετική σταθερότητα στις θερµοκρασιακές µεταβολές, ενώ εµφανίζουν και 
αυξηµένη αντοχή στην καταστροφή λόγω πρόσπτωσης στην επιφάνειά τους υψηλής 
έντασης ακτινοβολίας.

Λαµβάνοντας υπόψην όλους αυτούς τους περιοριστικούς παράγοντες το κεντρικό 
µήκος κύµατος του φίλτρου φθορισµού του συστήµατος βρίσκεται στην  περιοχή του 

εγγύς υπέρυθρου, στα 700 nm, όπου τα επίπεδα του αυτοφθορισµού από τους ιστούς 
είναι εξαιρετικά χαµηλά και συµπεριλαµβάνεται στο φάσµα εκποµπής ενός αρκετά 
µεγάλου αριθµού χρωµοφόρων φθορισµού, επιτρέποντας την καταγραφή του 
εκπεµπόµενου από τα χρωµοφόρα αυτά φθορισµού. Επιπροσθέτως, το φίλτρο αυτό 
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εµφανίζει µεγαλύτερη από 98% διέλευση για ένα εύρος 13 nm, που σε συνδυασµό µε 

το 4.96·10-4% διέλευσης στα 680 nm, που είναι η διεγείρουσα ακτινοβολία, το 
καθιστούν ιδανικό για το σύστηµα FMI της ερευνητικής εργασίας.

7.6. Βάση Στήριξης

Μετά την  επιλογή των στοιχείων που θα συνθέσουν το συνδυαστικό σύστηµα 
διοπτρικής µηχανικής όρασης και µοριακής απεικόνισης φθορισµού, έπρεπε να 
κατασκευαστεί µία κατάλληλη βάση, προκειµένου όλα µαζί να αποτελέσουν ένα 
ενιαίο σύνολο και το σύστηµα να λειτουργήσει µε τις καλύτερες δυνατές 
προϋποθέσεις. Λόγω του γεγονότος ότι το διοπτρικό σύστηµα µελετήθηκε πρώτο 

κατά την  ερευνητική εργασία, ήταν  αναγκαία η κατασκευή µίας βάσης στήριξης µόνο 
για το σύστηµα αυτό. Η βάση αυτή, στη συνέχεια, αντικαταστάθηκε µε έναν αρθρωτό 
βραχίονα, κατάλληλο για το συνδυαστικό σύστηµα.

7.6.1. Βάση Στήριξης Διοπτρικού Συστήµατος

Προκειµένου να κατασκευαστεί η βάση για το διοπτρικό σύστηµα η πρώτη 

παράµετρος που έπρεπε να ληφθεί υπόψη ήταν η στήριξη των καµερών. Συνήθης 
τακτική είναι η κάµερα να τοποθετείται σε κάποια βάση και ο φακός να στηρίζεται 
αποκλειστικά και µόνο από την κάµερα. Κάτι τέτοιο στη συγκεκριµένη περίπτωση θα 
ήταν αρκετά επίπονο για τη σύνδεση κάµερας-φακού, καθώς το βάρος της κάθε 
κάµερας ανέρχεται µόλις στα 125 γραµµάρια, ενώ το βάρος του τηλεκεντρικού φακού 

είναι υπερδιπλάσιο, 270 γραµµάρια. Εποµένως κατασκευάστηκε, για την κάθε 
κάµερα, µία βάση στην οποία στερεώνεται το σώµα της κάµερας, ενώ ένα δαχτυλίδι, 
επάνω στην βάση, συγκρατεί τον φακό.

Οι δύο βάσεις τοποθετήθηκαν σε ειδικές πλατφόρµες που επιτρέπουν την 
ανεξάρτητη κίνηση των  δύο καµερών σε έναν οριζόντιο άξονα, πάνω στον οποίο 

έχουν τοποθετηθεί δύο λυχνίες λευκού φωτός για τη λήψη των  έγχρωµων εικόνων. 
Επιπροσθέτως, η κάθε βάση µπορεί να στρέφεται γύρω από έναν άξονα κάθετο προς 
το επίπεδό της. Με αυτόν τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα ανεξάρτητης ρύθµισης 
τόσο της γωνίας εστίασης της κάθε κάµερας, όσον και της µεταξύ τους απόστασης. Ο 
οριζόντιος άξονας τοποθετήθηκε µε τη σειρά του σε µία πλατφόρµα που επιτρέπει 

µετακίνηση ως προς τον  άξονα z. Με τον τρόπο αυτόν µπορεί να ρυθµιστεί πλήρως η 
εστίαση της κάθε κάµερας χωριστά. Η βάση αυτή παρουσιάζει ένα βαθµό ελευθερίας, 
την κατακόρυφη µετακίνηση (z- άξονα), ενώ η κάθε κάµερα διαθέτει άλλους δύο 
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ανεξάρτητους βαθµούς ελευθερίας, µία οριζόντια µετακίνηση (x- άξονα) και µία 

περιστροφή (πολική γωνία).

Κατά τη διαδικασία της κατασκευής, σχεδιάστηκε αρχικά ένα δισδιάστατο 
µηχανολογικό σχέδιο, λαµβάνοντας υπόψη τις διαστάσεις των καµερών  και του 
φακού και στη συνέχεια υλοποιήθηκε η ανάπτυξη της βάσης σε ειδικό µηχανουργείο.

Το σύστηµα του δοµηµένου φωτός στηρίχθηκε σε ένα σύστηµα βάσεων που 

επιτρέπουν µετακίνηση ως προς τον άξονα z, για την επίτευξη εστίασης του 
προβαλλόµενου ειδώλου του µοτίβου. Με την χρήση οπτικής ίνας δεν είναι 
απαραίτητη η τοποθέτηση και του προβολέα επάνω στο σύστηµα των  βάσεων, ενώ 
παράλληλα γίνεται καλύτερη χρήση του ήδη περιορισµένου ελεύθερου χώρου.

7.6.2. Αρθρωτός Βραχίονας Συνδυαστικού Συστήµατος

Με την  εισαγωγή της διάταξης FMI στο διοπτρικό σύστηµα µηχανικής όρασης, 
εκτός από τη στήριξη των  καµερών, έπρεπε να ληφθούν υπόψη και πολλές ακόµη 
παράµετροι, όπως για παράδειγµα το σύστηµα σάρωσης της διεγείρουσας 
ακτινοβολίας. Η κατασκευή µίας νέας, πιο σύνθετης βάσης στήριξης ήταν 
απαραίτητη. Για τη βέλτιστη ευελιξία του συστήµατος, η βάση αυτή αποτελείται από 

έναν αρθρωτό βραχίονα τριών  βαθµών ελευθερίας, από µία περιστροφή κατά την 
πολική γωνία στον ώµο, τον αγκώνα και τον καρπό του βραχίονα. Με αυτό τον τρόπο 
κάθε σηµείο του επιπέδου εργασίας είναι προσβάσιµο από το σύστηµα.

Εικόνα 7.21: Μηχανολογικό σχέδιο του τηλεκεντρικού φακού.
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Η επιτυχής κατασκευή ενός τέτοιου βραχίονα προϋπόθετε την δηµιουργία 

τρισδιάστατων µηχανολογικών σχεδίων όλων των στοιχείων της διάταξης που θα 
τοποθετηθούν επάνω του. Από τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, σχεδιάστηκαν σε 
περιβάλλον CAD, τα πλήρη µηχανολογικά σχέδια των στοιχείων, µε επιπρόσθετη τη 
δυνατότητα τρισδιάστατης απεικόνισής τους, όπως συνέβη στην Εικόνα 7.7 για τους 
τηλεκεντρικούς φακούς. Μερικά παραδείγµατα των σχεδίων αυτών φαίνονται στις 

Εικόνες 7.21 και 7.22.

Εικόνα 7.22: Τρισδιάστατη απεικόνιση της κάµερας της διοπτρικής διάταξης (επάνω) 
και της κάµερας φθορισµού (κάτω).

Στη συνέχεια σχεδιάστηκαν  τα µηχανολογικά σχέδια κάθε τµήµατος του αρθρωτού 
βραχίονα, τα οποία χρησιµοποιήθηκαν για την κατασκευή του. Στην Εικόνα 7.23 
φαίνεται ένα τέτοιο σχέδιο, ενώ στην Εικόνα 7.24 φαίνεται η τρισδιάστατη 
αναπαράσταση του συνδυαστικού συστήµατος, όπως δηµιουργήθηκε στο περιβάλλον 

CAD.

Όπως φαίνεται στην Εικόνα 7.24, εκτός από τους τρεις βαθµούς ελευθερίας που 
διαθέτει ο βραχίονας, η κάθε κάµερα εµφανίζει ακόµη δύο, µία µετακίνηση 
παράλληλη προς τον άξονά τους και µία περιστροφή κάθετα προς τον άξονά τους. 
Επιπροσθέτως, οι ίδιοι βαθµοί ελευθερίας υπάρχουν και στο κάτοπτρο που είναι 

τοποθετηµένο στη βάση περιστροφής. Με αυτό τον τρόπο επαυξάνεται η ευελιξία και 
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η πρωτοτυπία του συστήµατος, σε σχέση µε άλλα συστήµατα που αναφέρονται στη 

βιβλιογραφία και που συνδυάζουν τρισδιάστατη απεικόνιση µε FMI[20-22].

Εικόνα 7.23: Μηχανολογικό σχέδιο ενός βραχίονα του συστήµατος.

Εικόνα 7.24: Τρισδιάστατη απεικόνιση του συστήµατος µε βάση τα µηχανολογικά 
σχέδια και χρήση λογισµικού CAD.
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7.7. Το Σύστηµα

Μετά την επιλογή των στοιχείων της διάταξης και το µηχανολογικό σχεδιασµό των 
δύο βάσεων που χρησιµοποιήθηκαν  στην ερευνητική εργασία, ακολούθησε η 
σύνθεση της διάταξης. Στην Εικόνα 7.25 παρουσιάζεται το διοπτρικό σύστηµα που 
αναπτύχθηκε κατά το πρώτο στάδιο της εργασίας.

Εικόνα 7.25: Το διοπτρικό σύστηµα µηχανικής όρασης.

Τα σηµαντικότερα πλεονεκτήµατα της διάταξης της Εικόνας 7.25 είναι αφενός η 
χρήση των  τηλεκεντρικών φακών και αφετέρου η χρήση του δοµηµένου φωτός για 

την επίλυση του προβλήµατος εύρεσης συζευγµένων σηµείων.

Κατά την  ανάπτυξη της συνδυαστικής διάταξης τρισδιάστατης υπολογιστικής 
όρασης και απεικόνισης φθορισµού, το σύστηµα της Εικόνας 7.25 αντικαταστάθηκε 
από εκείνο που φαίνεται στην Εικόνα 7.26.

Στην Εικόνα 7.26 φαίνεται η πλήρης συνδυαστική διάταξη. Επάνω στον βραχίονα 

έχουν τοποθετηθεί οι δύο κάµερες για την  επιφανειακή τρισδιάστατη ανακατασκευή 
του εποπτευόµενου αντικειµένου και η κάµερα φθορισµού του συστήµατος FMI. 
Επίσης κάθετα προς την περιοχή απεικόνισης έχει τοποθετηθεί ο προβολέας του 
δοµηµένου φωτός, ενώ στην προέκταση της κάµερας φθορισµού βρίσκεται η βάση 
περιστροφής και το τετραγωνικό κάτοπτρο, που ανακλά την ακτινοβολία διέγερσης 

υπό σταθερή γωνία προς την επιφάνεια του αντικειµένου. Τέλος δυο προβολείς 
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λευκού φωτός χρησιµοποιούνται για τη λήψη εικόνων από την εποπτευόµενη 

περιοχή, χωρίς την προβολή του δοµηµένου φωτός.

Τα τµήµατα αυτά της διάταξης έχουν αποµονωθεί και παρουσιάζονται στην  Εικόνα 
7.27.

Εικόνα 7.26: Το συνδυαστικό σύστηµα τρισδιάστατης υπολογιστικής όρασης και 
απεικόνισης φθορισµού.

Εικόνα 7.27: Τα στοιχεία της διάταξης που βρίσκονται τοποθετηµένα επάνω στον 
αρθρωτό βραχίονα -οι RGB κάµερες (a), η κάµερα φθορισµού (b),  η περιστροφική βάση 
και το τετραγωνικό κάτοπτρο (c), το laser που χρησιµοποιήθηκε σαν πηγή φωτός για το 
δοµηµένο φως (d), και οι προβολείς λευκού φωτός (e).

Το σύστηµα σάρωσης, κυρίως λόγω των διαστάσεών του και του βάρους του, έχει 
τοποθετηθεί στο επίπεδο εργασίας του συστήµατος και όχι επάνω στον βραχίονα. Με 

τον τρόπο αυτό δεν περιορίζεται η ευελιξία του συστήµατος, µε την κατασκευή ενός 
ογκώδη βραχίονα, αλλά και ούτε επηρεάζεται η διαδικασία της σάρωσης, αφού τα 
δύο κάτοπτρα µπορούν να ευθυγραµµιστούν, µε χρήση της βάσης περιστροφής, σε 
κάθε δυνατή µετακίνηση του αρθρωτού βραχίονα. Το σύστηµα της σάρωσης, µε τα 
στοιχεία που το αποτελούν, καθώς και το προβολικό σύστηµα του δοµηµένου φωτός 

φαίνονται στην Εικόνα 7.28.
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Εικόνα 7.28: Το σύστηµα σάρωσης και το προβολικό σύστηµα του δοµηµένου φωτός -
το laser (a), η βάση µετακίνησης (b), το σφαιρικό κάτοπτρο και µία ίριδα που 
χρησιµοποιήθηκε για τον  έλεγχο του µήκους της γραµµής (c), το τετραγωνικό κάτοπτρο 
και η βάση περιστροφής (d) και ο προβολέας δοµηµένου φωτός (e).

Εικόνα 7.29: Το block διάγραµµα της συνδυαστικής διάταξης.

Η λειτουργία, τέλος, της συνδυαστικής διάταξης συνοψίζεται στο block διάγραµµα 
της Εικόνας 7.29. Με τη χρήση του διοπτρικού συστήµατος παρέχεται η πληροφορία 
της τρισδιάστατης γεωµετρίας της εποπτευόµενης επιφάνειας. Για την επίλυση του 
προβλήµατος εύρεσης συζευγµένων σηµείων  έχει συµπεριληφθεί στην  διάταξη ένα 
προβολέας δοµηµένου φωτός, κατάλληλα κωδικοποιηµένου µοτίβου. Στην περίπτωση 

που υπάρχει επιφανειακή αλλοίωση, όπως για παράδειγµα στους µη µελανωµατικούς 

❒  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

218 Δηµήτριος Σ. Γκόρπας - Διδακτορική Διατριβή



δερµατικούς καρκινικούς όγκους, το διοπτρικό σύστηµα µπορεί να συνεισφέρει στην 

αξιολόγηση της προόδου της εφαρµοζόµενης θεραπευτικής αγωγής. Όταν δεν 
υφίσταται εξωτερική αλλοίωση, τότε η απεικονιστική διάταξη FMI χρησιµοποιείται 
για την ανακατασκευή των βιοδοµών που έχουν  επισηµανθεί µε ιχνηθέτες φθορισµού. 
Η διάταξη αυτή, όπως φαίνεται στις παραπάνω εικόνες, είναι επι-φωτισµού συνεχούς 
κύµατος και προκειµένου να αυξήσει την ακρίβεια της ανακατασκευής ως διέγερση 

εφαρµόζεται µία προβαλλόµενη γραµµή laser. Η γραµµή αυτή, µέσω ενός 
συστήµατος σάρωσης προβάλλεται σειριακά σε διαφορετικές θέσεις της επιφάνειας, 
συµβάλλοντας στην επιτυχή επίλυση του αντιστρόφου προβλήµατος.

□
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙI1

ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

[1-219]

8. ji

8.1. Εισαγωγή

 διαδικασία της βαθµονόµησης αποτελεί για κάθε µετρητική διάταξη ένα από 
τα πλέον κρίσιµα στάδια, που καθορίζει άµεσα τόσο την ακρίβεια των 

µετρήσεων, όσο και την ακρίβεια των εξαγόµενων αποτελεσµάτων[170,172,207-210]. Ως 
εκ τούτου και το συνδυαστικό σύστηµα που αναπτύχθηκε στα πλαίσια της 

ερευνητικής εργασίας, σαν ένα αµιγώς µετρητικό σύστηµα, προϋποθέτει, για την 
ορθή του λειτουργία, µία επιτυχή βαθµονόµηση αφενός των απεικονιστικών 
µονάδων, δηλαδή των δύο καµερών για την επιφανειακή τρισδιάστατη ανακατασκευή 
και της κάµερας φθορισµού που θα χρησιµοποιηθεί για την ανακατασκευή των 
κατάλληλα επισηµασµένων δοµών, και αφετέρου της ακτινοβολίας διέγερσης του 

συστήµατος Μοριακής Απεικόνισης Φθορισµού (Fluorescence Molecular Imaging, 
FMI).

Οι κάµερες που έχουν  επιλεχθεί για το συνδυαστικό σύστηµα τρισδιάστατης 
όρασης και απεικόνισης φθορισµού, παρόλο που έχουν σχεδιαστεί για ιδιαίτερα 
απαιτητικές εφαρµογές, δεν  είναι µετρητικές. Έτσι, πριν  την χρήση τους στο 

σύστηµα, οι εσωτερικές και εξωτερικές τους παράµετροι θα πρέπει να 
προσδιοριστούν µε ακρίβεια[160,170,172]. Σύµφωνα µε τα όσα έχουν αναφερθεί σε 
προηγούµενο κεφάλαιο, η πλέον  ενδεδειγµένη τεχνική βαθµονόµησης για το εν λόγω 
σύστηµα είναι η φωτογραµµετρική µέθοδος, µε παρατήρηση τρισδιάστατου 
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αντικειµένου γνωστών συντεταγµένων στον πραγµατικό κόσµο. Η χρησιµοποίηση, 

όµως, των τηλεκεντρικών φακών καθιστά απαγορευτική την υιοθέτηση του µοντέλου 
κάµερας οπής, όπως αυτή περιγράφεται στο Κεφάλαιο 6. Ο λόγος έγκειται στην 
διαδικασία προβολής για το σχηµατισµό των εικόνων στους αισθητήρες των 
καµερών. Το µοντέλο της κάµερας οπής προϋποθέτει προοπτική προβολή για το 
σχηµατισµό των εικόνων, ενώ οι τηλεκεντρικοί φακοί ακολουθούν το µοντέλο της 

ορθογραφικής προβολής[172]. Έτσι πριν  εφαρµοστεί η οποιαδήποτε τεχνική 
βαθµονόµησης, θα πρέπει να αναπτυχθεί ένα κατάλληλο µοντέλο κάµερας, που να 
στηρίζεται στην ορθογραφική προβολή.

Από την  άλλη, κατά την επίλυση του εµπρόσθιου προβλήµατος, η γνώση της 
διεγείρουσας ακτινοβολίας είναι απαραίτητη για την ορθή µοντελοποίηση της 

αλληλεπίδρασης του φωτός µε τους ιστούς ή τα µοντέλα των ιστών. Όµως, όπως 
φαίνεται και στην Εικόνα 7.28, η µέτρηση της διαδροµής που διανύει η ακτινοβολία 
διέγερσης από την έξοδο του laser µέχρι την εποπτευόµενη επιφάνεια δεν  µπορεί να 
πραγµατοποιηθεί µε µηχανικά µέσα. Επιπροσθέτως, η γωνία πρόσπτωσης δεν  µπορεί 
να προσδιοριστεί µε ακρίβεια από τη βάση περιστροφής και ο λόγος έγκειται στο ότι 

εκτός από την περιστροφή, η γωνία αυτή εξαρτάται και από την θέση του βραχίονα, 
και ειδικότερα από τη γωνία του καρπού σε σχέση µε τον  οριζόντιο άξονα. Άρα, 
ακόµη και αν χρησιµοποιούνταν  µία πιο ακριβής βάση περιστροφής και πάλι η γωνία 
θα ήταν σχετική ως προς τον άξονα του βραχίονα και δε θα ήταν η πραγµατική γωνία 
της πρόσπτωσης. Καθίσταται λοιπόν αναγκαία µία διαδικασία κατά την  οποία όλες οι 

παράµετροι της διεγείρουσας ακτινοβολίας θα ποσοτικοποιούνται µε ακρίβεια, για 
την επιτυχή σύνδεση της µαθηµατικής µοντελοποίησης και του φυσικού κόσµου.

8.2. Φωτογραµµετρική Βαθµονόµηση Καµερών

Το πρώτο στάδιο της βαθµονόµησης του συστήµατος είναι ο προσδιορισµός των 
παραµέτρων των  τριών καµερών. Αυτό επιτυγχάνεται µε εφαρµογή της 

φωτογραµµετρικής µεθόδου, που περιγράφηκε στο Κεφάλαιο 6, και χρήση του 
τρισδιάστατου αντικειµένου της Εικόνας 7.8.

8.2.1. Λήψη Εικόνων

Πριν, όµως, εφαρµοστεί ο αλγόριθµος βαθµονόµησης των καµερών  του 
συστήµατος, θα πρέπει να ληφθούν οι κατάλληλες εικόνες. Το αντικείµενο 

βαθµονόµησης της Εικόνας 7.8 τοποθετείται στο σύστηµα και λαµβάνονται οι τρεις 
εικόνες της Εικόνας 8.1.
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Εικόνα 8.1: Οι εικόνες βαθµονόµησης από την αριστερή RGB κάµερα (a),  την δεξιά 
RGB κάµερα (b) και την  κάµερα φθορισµού, κανονικοποιηµένη ως προς την  µέγιστη 
τιµή έντασης για λόγους απεικόνισης (c).

Η αναφορά των καµερών στην Εικόνα 8.1 έγινε µε βάση την Εικόνα 7.27. Έτσι η 
αριστερή RGB κάµερα είναι εκείνη που βρίσκεται αριστερά στην Εικόνα 7.27 και η 
δεξιά RGB κάµερα είναι αντίστοιχα η δεξιά κάµερα της Εικόνας 7.27. Επιπροσθέτως, 
στις τρεις εικόνες βαθµονόµησης µπορεί κανείς να παρατηρήσει την ορθογραφική 

προβολή των τηλεκεντρικών φακών. Παρόλο που οι λευκοί κύκλοι βρίσκονται σε 
διαφορετικές αποστάσεις από τους φακούς, το µέγεθός τους παραµένει αµετάβλητο 
και η διάταξή τους στο πλέγµα διατηρείται, κάτι που δε θα συνέβαινε σε έναν  τυπικό 
ευρυγώνιο φακό µε σφάλµατα παραµόρφωσης. Η παρατήρηση αυτή επισηµαίνεται 
ιδιαίτερα στην Εικόνα 8.1c, όπου ακόµη και οι κύκλοι εκτός του βάθους πεδίου της 

κάµερας εµφανίζουν ίδιο µέγεθος µε εκείνους εντός του βάθους αυτού.

8.2.2. Ορισµός Πραγµατικών Συντεταγµένων

Μετά τη λήψη των εικόνων βαθµονόµησης, µπορεί να εφαρµοστεί ο αλγόριθµος 
βαθµονόµησης, ο οποίος αναπτύχθηκε στο περιβάλλον MatLab. Το πρώτο βήµα είναι 
η εισαγωγή των πραγµατικών συντεταγµένων των κέντρων  των  λευκών κύκλων. 

Όπως είναι εµφανές από την Εικόνα 8.1, οι κάµερες απεικονίζουν ένα µόνο τµήµα 
του αντικειµένου της Εικόνας 7.8. Στον αλγόριθµο εισάγονται οι συντεταγµένες όλων 
των σηµείων του αντικειµένου, καθώς το τµήµα που θα απεικονιστεί δεν είναι 
πάντοτε το ίδιο, αλλά εξαρτάται από την θέση που το αντικείµενο βαθµονόµησης θα 
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τοποθετηθεί στο κοινό οπτικό πεδίο των καµερών. Οι συντεταγµένες αυτές φαίνονται 

στην Εικόνα 8.2.

Εικόνα 8.2: Οι πραγµατικές συντεταγµένες του αντικειµένου βαθµονόµησης,  χρωµατικά 
διαφοροποιηµένες ανάλογα µε το επίπεδο του πρίσµατος που βρίσκονται οι κύκλοι. Με 
µαύρο έχει σηµειωθεί το κέντρο του µεγαλύτερου κύκλου.

Επειδή χρειάζεται να οριστεί κάποιο σύστηµα συντεταγµένων που να περιγράφει 
τον πραγµατικό κόσµο, αυτό ορίζεται µε βάση το αντικείµενο βαθµονόµησης. Έτσι το 
σύστηµα αυτό, κάθε φορά που µετακινείται το αντικείµενο, αλλάζει. Το να οριστεί 
κάποιο αµετάβλητο σύστηµα συντεταγµένων  επιφέρει τη δυσκολία της ακριβούς 
γνώσης της θέσης του αντικειµένου ως προς αυτό το σύστηµα, για τον ορισµό των 

συντεταγµένων  των σηµείων που βρίσκονται επάνω του. Στη συγκεκριµένη 
περίπτωση, σαν αρχή του πραγµατικού συστήµατος συντεταγµένων  θεωρείται το 
σηµείο της βάσης του πρίσµατος που βρίσκεται κάτω από τον κύκλο µε τη 
µεγαλύτερη διάµετρο, ενώ η κατεύθυνση των αξόνων φαίνεται στην Εικόνα 8.2.

8.2.3. Προεπεξεργασία Εικόνων

Το επόµενο βήµα της διαδικασίας βαθµονόµησης είναι η κατάτµηση των εικόνων 
που ελήφθησαν. Επειδή, οι δύο εικόνες από τις έγχρωµες κάµερες είναι RGB, δηλαδή 
αποτελούνται από τρία χρωµατικά κανάλια κλάσης uint8 (ακέραιοι µε εύρος τιµών 
στην  περιοχή [0 255]), και η εικόνα από την κάµερα φθορισµού είναι εικόνα έντασης 
κλάσης uint16 (ακέραιοι µε εύρος τιµών στην περιοχή [0 65535]), µετατρέπονται και 

οι τρεις σε εικόνες στην κλίµακα του γκρι µε εύρος τιµών [0 1]. Αρχικά και οι τρεις 
εικόνες µετασχηµατίζονται στην κλίµακα [0 1] σύµφωνα µε τις ακόλουθες εκφράσεις:
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8.1b( )

όπου n1×n2=1200×1600 και m×n=1040×1392 είναι τα pixels των σχηµατιζόµενων 

εικόνων. Στη συνέχεια πραγµατοποιείται η µετατροπή των RGB εικόνων σε εικόνες 
της κλίµακας του γκρι, µε βάση τον ακόλουθο µετασχηµατισµό:

 
  
ggray = 0.29894 ⋅ gn1n2
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8.2( )

Το άθροισµα των συντελεστών της σχέσης (8.2) ισούται µε την  µονάδα, διατηρώντας 

µε αυτόν τον τρόπο την κλίµακα της έντασης, ενώ παράλληλα διατηρείται και η 
συνεισφορά του πράσινου καναλιού στη φωτεινότητα των pixels των εικόνων[99]. 
Τέλος  και οι τρεις εικόνες κανονικοποιούνται ως προς τις µέγιστες τιµές έντασης που 
εµφανίζουν τα pixels τους. Τα αποτελέσµατα της διαδικασίας που περιγράφηκε 
παρουσιάζονται στην Εικόνα 8.3.

Εικόνα 8.3: Εικόνες σε κλίµακα του γκρι, κανονικοποιηµένες ως προς την µέγιστη τιµή 
της έντασης των  pixels τους από τις RGB κάµερες (a) και (b) και από την κάµερα 
φθορισµού (c).

Συγκρίνοντας κανείς τις Εικόνες 8.1 και 8.3 αφενός µεν παρατηρεί ότι µετά τους 

προαναφερθέντες µετασχηµατισµούς οι κύκλοι έγιναν πιο ευδιάκριτοι, κυρίως λόγω 
της κανονικοποίησης ως προς τη µέγιστη τιµή της έντασης, αφετέρου δε παρατηρεί 
και µία αύξηση στα ποσοστά θορύβου που ενυπάρχει στις εικόνες. Περισσότερο 
ευδιάκριτα είναι τα ποσοστά του θορύβου στις Εικόνες 8.3a και 8.3b, και κυρίως στο 
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επίπεδο του αντικειµένου που βρίσκεται αντιδιαµετρικά της κάθε κάµερας. Έτσι, 

παρόλο που φαινοµενικά είναι απλή η κατάτµηση των εικόνων αυτών, αν επιχειρούσε 
κανείς να τις κατατµήσει µε χρήση κατωφλίου θα κατέληγε µε ένα µεγάλο αριθµό 
ψευδώς αναγνωρισµένων σηµείων.

Προκειµένου, λοιπόν, να ελαχιστοποιηθούν τα ποσοστά του θορύβου που 
υπάρχουν στις λαµβανόµενες εικόνες, εφαρµόζεται το φίλτρο του ελάχιστου µέσου 

τετραγωνικού σφάλµατος, ή φίλτρο Wiener όπως είναι ευρέως γνωστό[99,104,211]. Το 
φίλτρο αυτό είναι ένα γραµµικό χωρικά ανεξάρτητο φίλτρο το οποίο υπολογίζει την 
αποκατεστηµένη εικόνα, σύµφωνα µε τα όσα αναφέρθηκαν  στο Κεφάλαιο 4, στην 
περιοχή των συχνοτήτων από την σχέση (4.18):

 

  

F u,v( ) = H u,v( ) ⋅G u,v( )

=
1

D u,v( ) ⋅
D u,v( ) 2

D u,v( ) 2
+ Sn u,v( ) Sg u,v( )

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
⋅G u,v( )  

 
8.3( )

όπου D(u,v) είναι η συνάρτηση ασάφειας ή υποβιβασµού (blurring ή degradation 

function), |D(u,v)|2=D*(u,v)·D(u,v), D*(u,v) είναι ο συζυγής της D(u,v), τα Sn(u,v) και 

Sg(u,v) είναι τα φασµατικά µέτρα του θορύβου και της ιδανικής εικόνας αντίστοιχα 

και τέλος u=0,…,(N-1) και v=0,…,(M-1) είναι οι συντεταγµένες στο πεδίο της 

συχνότητας.

Όπως φαίνεται και στην εξίσωση (8.3), η εφαρµογή του φίλτρου Wiener 
προϋποθέτει τη γνώση τεσσάρων παραµέτρων. Η πρώτη από αυτές είναι η αρχική 
εικόνα g(n1,n2), που στη συγκεκριµένη περίπτωση είναι µία από τις Εικόνες 8.3a, 8.3b 

ή 8.3c. Η δεύτερη παράµετρος είναι ο ορισµός της συνάρτησης ασάφειας. Ως τέτοια 
επιλέχθηκε το χωρικό φίλτρο “unsharp”, το οποίο χρησιµοποιείται συχνά για την 
ενίσχυση των ακµών εικόνων[104]. Άλλωστε, µε τη χρήση των τηλεκεντρικών φακών  η 
µη ακριβής εστίαση οδηγεί µόνο στο θάµπωµα της περιοχής ενδιαφέροντος και όχι 

στην  µεταβολή του µεγέθους ή της θέσης της. Η παράµετρος του θορύβου ορίστηκε 
να είναι Gaussian µορφής, που αποτελεί µία ευρέως χρησιµοποιούµενη µορφή στο 
πεδίο της όρασης υπολογιστών[99,104]. Τέλος, επειδή η ιδανική εικόνα δεν είναι 
γνωστή, για τον υπολογισµό του αντίστοιχου φασµατικού µέτρου χρησιµοποιείται η 
ίδια η εικόνα g(n1,n2), εξασφαλίζοντας ότι η ανακατασκευασµένη εικόνα δεν θα 

διαφέρει σηµαντικά από αυτήν.
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Εικόνα 8.4: Αποκατεστηµένες εικόνες του αντικειµένου βαθµονόµησης µετά την 
εφαρµογή του φίλτρου Wiener για τις RGB κάµερες (a) και (b) και για την  κάµερα 
φθορισµού (c).

Εικόνα 8.5: Το αντικείµενο βαθµονόµησης, σε κλίµακα του γκρι, από την  κάµερα 
φθορισµού χωρίς την χρήση των πηγών λευκού φωτός (a) και το αποτέλεσµα του 
φίλτρου Wiener (b).

Το αποτέλεσµα της εφαρµογής του φίλτρου Wiener στις Εικόνες 8.3a, 8.3b και 
8.3c παρουσιάζεται στην Εικόνα 8.4. Όπως φαίνεται, συγκρίνοντας τις Εικόνες 8.3 
και 8.4, µε την εφαρµογή του φίλτρου Wiener ο θόρυβος του υποβάθρου έχει υποστεί 
σηµαντική µείωση, επιτυγχάνοντας έτσι την ενίσχυση των  ακµών των περιοχών 
ενδιαφέροντος. Ακόµη πιο έντονη η επίδραση του φίλτρου Wiener γίνεται στην 

περίπτωση της Εικόνας 8.5, όπου η απεικόνιση του αντικειµένου βαθµονόµησης 
πραγµατοποιήθηκε σε συνθήκες διάχυτου φωτισµού από το περιβάλλον, χωρίς την 
χρήση των  δύο πηγών λευκού φωτός που φαίνονται στην  Εικόνα 7.27. Με αυτόν τον 
τρόπο τα επίπεδα του θορύβου είναι ιδιαίτερα αυξηµένα και η εφαρµογή µίας 
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διαδικασίας ανακατασκευής είναι επιβεβληµένη για την  επιτυχή κατάτµηση των 

λαµβανόµενων εικόνων.

Η αξιολόγηση της ποιότητας αποκατάστασης µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε 
χρήση του σηµατοθορυβικού λόγου[104] της σχέσης (4.26):

 

  

SNR = 10 ⋅ log10

f n1,n2( )⎡⎣ ⎤⎦
2

n2 =0

M−1

∑
n1 =0

N−1

∑

g n1,n2( ) − f n1,n2( )⎡⎣ ⎤⎦
2

n2 =0

M−1

∑
n1 =0

N−1

∑
 

 
8.4( )

όπου ως “σήµα” λαµβάνεται η αποκατεστηµένη εικόνα, f(n1,n2), και ως “θόρυβος” η 

διαφορά της από τη λαµβανόµενη, g(n1,n2). Έτσι προκύπτει ότι η Εικόνα 8.4a 

εµφανίζει 24.22 dB, η Εικόνα 8.4b 24.86 dB, η Εικόνα 8.4c 38.41 dB και τέλος η 
Εικόνα 8.5b εµφανίζει 16.46 dB SNR. Παρατηρώντας τις παραπάνω τιµές του SNR 
και συγκρίνοντας τις αντίστοιχες εικόνες επαληθεύεται η παρατήρηση που έγινε στην 
Ενότητα 4.2.3 του Κεφαλαίου 4. Ότι δηλαδή το µέγεθος αυτό δε συνδέεται πάντοτε 

µε την  οπτική αντίληψη του αποτελέσµατος[104]. Πράγµατι για τις δύο εικόνες από την 
κάµερα φθορισµού προέκυψε ότι το SNR για την Εικόνα 8.4c είναι σχεδόν διπλάσιο 
από ότι για την Εικόνα 8.5b. Ωστόσο το οπτικό αποτέλεσµα είναι σαφώς καλύτερο 
για τη δεύτερη εικόνα. Επιπροσθέτως, καταδεικνύεται ότι το SNR δεν αποτελεί ένα 
απόλυτο µέγεθος που περιγράφει το αποτέλεσµα κάποιας διαδικασίας 

αποκατάστασης, αλλά είναι περισσότερο ένα σχετικό µέγεθος που χαρακτηρίζει την 
απόδοση διαφόρων διαδικασιών που εφαρµόζονται στην ίδια εικόνα.

8.2.4. Κατάτµηση Εικόνων

Στο σηµείο αυτό, κανείς θα επιχειρούσε να κατατµήσει τις ανακατασκευασµένες 
εικόνες εφαρµόζοντας κάποια τεχνική κατωφλίωσης. Κάτι τέτοιο θα οδηγούσε στην 

υπο-κατάτµηση των  εικόνων, καθώς λόγω του µικρού βάθους πεδίου των 
τηλεκεντρικών φακών, πολλά από τα τµήµατα των  λαµβανόµενων εικόνων που είναι 
µη-εστιασµένα θα συγχωνεύονταν σε ένα αντικείµενο, ενώ άλλα µε σχετικά 
µικρότερα επίπεδα έντασης θα ταυτίζονταν µε το υπόβαθρο.

Έτσι, για την εξασφάλιση όσο το δυνατόν  ακριβέστερων αποτελεσµάτων 

κατάτµησης µε την  εφαρµογή ενός πλήρως αυτοµατοποιηµένου αλγορίθµου, 
επιλέχθηκε να χρησιµοποιηθεί ο µετασχηµατισµός watershed[99,119,145-148]. Σύµφωνα 
µε όσα αναφέρθηκαν  στο Κεφάλαιο 4, το πρώτο βήµα κατά την  εφαρµογή του 
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µετασχηµατισµού αυτού είναι η εξαγωγή των σηµαδευτών που θα αποτελέσουν τα 

εναρκτήρια σηµεία της διαδικασία του πληµµυρισµού.

Για να αποφευχθεί η εξαγωγή ενός πολύ µεγάλου αριθµού σηµαδευτών, ως 
απόρροια επιλογής των τοπικών ελαχίστων, που θα προκαλούσε υπερκατάτµηση των 
εικόνων, αντί των τοπικών ελαχίστων ως σηµαδευτές ορίστηκαν τα ελάχιστα εκείνα 
όπου µε βάση κάποιο κατώφλι, είναι µικρότερα από τα περιβάλλοντα σηµεία. Ο 

µετασχηµατισµός αυτός είναι γνωστός µε την ονοµασία µετασχηµατισµός 
εκτεταµένων ελαχίστων (extended minima transform) και αποτελεί την εξαγωγή των 
τοπικών ελαχίστων του h-minima µετασχηµατισµού[104,212]. Όσον αφορά την επιλογή 
της τιµής εκείνης του κατωφλίου που θα καθορίσει κάποιο ελάχιστο της εικόνας ως 
σηµαδευτή, αυτή πραγµατοποιήθηκε µε εφαρµογή της τεχνικής Otsu[140] στην 

αποκατεστηµένη εικόνα, σύµφωνα µε τα όσα αναφέρθηκαν στο Κεφάλαιο 4. Τα 
αποτελέσµατα του µετασχηµατισµού εκτεταµένων ελαχίστων για τις τρεις 
περιπτώσεις της Εικόνας 8.4 φαίνονται στην Εικόνα 8.6.

Εικόνα 8.6: Σηµαδευτές της διαδικασίας πληµµυρισµού για τις RGB κάµερες (a) και (b) 
και για την κάµερα φθορισµού (c).

Λόγω του ότι οι σηµαδευτές της Εικόνας 8.6 ανήκουν  στο προσκήνιο των εικόνων, 
ή αλλιώς στις περιοχές ενδιαφέροντος, φέρουν  την ειδική ονοµασία εσωτερικοί 
σηµαδευτές (internal markers). Εκτός από τους εσωτερικούς σηµαδευτές πολλές 

φορές κατά την εφαρµογή του µετασχηµατισµού watershed χρησιµοποιούνται και οι 
εξωτερικοί σηµαδευτές (external markers), δηλαδή σηµεία της εικόνας που ανήκουν 
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στο υπόβαθρο. Οι σηµαδευτές αυτοί χωρίζουν την εικόνα σε περιοχές, κάθε µία εκ 

των οποίων να περιέχει ένα µοναδικό εσωτερικό σηµαδευτή κι ένα τµήµα του 
υποβάθρου της εικόνας. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η διακριτοποίηση του 
προβλήµατος κατάτµησης σε ένα υποσύνολο προβληµάτων  όπου η κατάτµηση 
πραγµατοποιείται σε περιοχές που περιέχουν ένα µόνο αντικείµενο και το υπόβαθρό 
του, ελαχιστοποιώντας την περίπτωση να συµβεί ενοποίηση δύο περιοχών  κατά την 

κατάτµηση.

Η τεχνική που χρησιµοποιήθηκε για τον  προσδιορισµό των εξωτερικών 
σηµαδευτών των  εικόνων βαθµονόµησης, λαµβάνοντας υπόψη και την πληροφορία 
που αυτές φέρουν, ήταν να επιλεχθούν τα σηµεία του υποβάθρου που βρίσκονται 
ακριβώς στο ενδιάµεσο των αποστάσεων  µεταξύ των εσωτερικών  σηµαδευτών. Κάτι 

τέτοιο επιτυγχάνεται µε τον  υπολογισµό αρχικά του µετασχηµατισµού της 
Ευκλείδειας απόστασης των εσωτερικών σηµαδευτών από τη σχέση:

 
 
d = n1 − ′n1( )2

+ n2 − ′n2( )2
 

 
8.5( )

όπου d είναι η απόσταση µεταξύ των σηµείων (n1,n2) και (n′1,n′2) της εικόνας.

Εικόνα 8.7: Οι εσωτερικοί, µπλε χρώµα, και οι εξωτερικοί,  κόκκινο χρώµα,  σηµαδευτές 
για τις RGB κάµερες (a) και (b) και για την κάµερα φθορισµού (c). Οι εξωτερικοί 
σηµαδευτές έχουν υποστεί dilation µε δοµηµένο στοιχείο µεγέθους 1 pixel για λόγους 
απεικόνισης.

Στη συνέχεια, µε την εφαρµογή ενός µετασχηµατισµού watershed στα αποτελέσµατα 
της Ευκλείδειας απόστασης υπολογίζονται οι υδατογραµµές που προσδιορίζουν τους 
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εξωτερικούς σηµαδευτές. Στην Εικόνα 8.7 φαίνονται οι εξωτερικοί σηµαδευτές όπως 

προέκυψαν από τη διαδικασία watershed του µετασχηµατισµού απόστασης για τις 
τρεις περιπτώσεις της Εικόνας 8.6, µαζί µε τους εσωτερικούς σηµαδευτές.

Έχοντας εξάγει τους σηµαδευτές, η ανακατασκευασµένη εικόνα µορφοποιείται µε 
τέτοιον τρόπο ώστε τα τοπικά ελάχιστα να εµφανίζονται µόνο στις σηµαδεµένες 
περιοχές. Αυτό πραγµατοποιείται µετασχηµατίζοντας όχι την  ίδια την εικόνα αλλά 

την κλίση της. Η εικόνα κλίσης (gradient image) υπολογίζεται ως το µέτρο της 
κλίσης, όπου στην συνεχή µορφή της εκφράζεται από την σχέση:

 

 

M x,y( ) = mag ∇f x, y( )⎡⎣ ⎤⎦ =
∂f x, y( )

∂x

⎡

⎣
⎢
⎢

⎤

⎦
⎥
⎥

2

+
∂f x, y( )

∂y

⎡

⎣
⎢
⎢

⎤

⎦
⎥
⎥

2

 
 
8.6( )

Στην διακριτή περίπτωση των εικόνων, η σχέση (8.6) µετασχηµατίζεται σε µία σχέση 
συνέλιξης της ακόλουθης µορφής:

 
  
M n1,n2( ) = f n1,n2( )∗ h1 n1,n2( )⎡⎣ ⎤⎦

2
+ f n1,n2( )∗ h2 n1,n2( )⎡⎣ ⎤⎦

2
 

 
8.7( )

όπου απαιτούνται δύο φίλτρα h(n1,n2), καθώς η κλίση προϋποθέτει τον υπολογισµό 

ενός ορθογώνιου ζεύγους διαφορικών διεύθυνσης.

Στη βιβλιογραφία µπορούν να αναζητηθούν  αρκετά φίλτρα για τον υπολογισµό της 
εικόνας κλίσης. Ένα από τα πλέον  διαδεδοµένα είναι το φίλτρο Sobel που 

περιγράφεται από τους τελεστές:

 

 

−1 −2 −1
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1 2 1

⎡
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⎥

µε βάση τους οποίους τα οριζόντια και κατακόρυφα διαφορικά της εικόνας 

υπολογίζονται ως εξής:

 
 

En1 ,n2

h = − n1 −1,n2 −1( ) − 2 ⋅ n1 −1,n2( ) − n1 −1,n2 +1( )
+ n1 +1,n2 −1( ) + 2 ⋅ n1 +1,n2( ) + n1 +1,n2 +1( )

 
 
8.8a( )

 
 

En1 ,n2

v = − n1 −1,n2 −1( ) − 2 ⋅ n1,n2 −1( ) − n1 +1,n2 −1( )
+ n1 −1,n2 +1( ) + 2 ⋅ n1,n2 +1( ) + n1 +1,n2 +1( )

 
 
8.8b( )

αντίστοιχα, σε µία 3×3 περιοχή της εικόνας µε κεντρικό pixel το (n1,n2):
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n1 −1,n2 −1( ) n1 −1,n2( ) n1 −1,n2 +1( )
n1,n2 −1( ) n1,n2( ) n1,n2 +1( )

n1 +1,n2 −1( ) n1 +1,n2( ) n1 +1,n2 +1( )
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⎢
⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
⎥

Έτσι, η σχέση (8.7) παίρνει την µορφή:

 
 
M n1,n2( ) = En1 ,n2

h( )2
+ En1 ,n2

v( )2
 

 
8.9( )

Με εφαρµογή των εξισώσεων (8.8) και (8.9) στην ανακατασκευασµένη εικόνα, 
όπως αυτή παρουσιάζεται στην Εικόνα 8.4, f(n1,n2) για τις τρεις κάµερες, προκύπτει η 

εικόνα κλίσης που φαίνεται στην Εικόνα 8.8

Εικόνα 8.8: Εικόνα κλίσης για τις RGB κάµερες (a) και (b) και για την κάµερα 
φθορισµού (c).

Παρατηρώντας την Εικόνα 8.8 προκύπτει ότι οι ακµές των κύκλων έχουν αισθητά 
ενισχυθεί. Ωστόσο, άµεση εφαρµογή του µετασχηµατισµού watershed στην Εικόνα 
8.8 οδηγεί σε υπερκατάτµηση όπως φαίνεται και στην Εικόνα 8.9.

Από την Εικόνα 8.9 καταδεικνύεται η αναγκαιότητα για τον  ορισµό των 
εσωτερικών σηµαδευτών κατά κύριο λόγο και των  εξωτερικών κατά δεύτερο. Με 
τους σηµαδευτές αυτούς οι εικόνες διαχωρίζονται στα τµήµατα που φαίνονται στην 
Εικόνα 8.7 κι έτσι αποτρέπονται οι συνενώσεις των αντικειµένων των εικόνων από τη 
µία και η υπερκατάτµηση από την  άλλη. Προκειµένου οι εικόνες να 
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µετασχηµατιστούν  σε κατάλληλη για την εφαρµογή του watershed µορφή, οι εικόνες 

κλίσης µορφοποιούνται ώστε τα τοπικά τους ελάχιστα να εµφανίζονται µόνο στις 
σηµαδεµένες περιοχές, ενώ οι τιµές των pixels όλων των υπόλοιπων περιοχών 
αυξάνονται µε τρόπο που να εξαφανίζονται τα µη επιθυµητά τοπικά ελάχιστα. Η 
διαδικασία αυτή είναι γνωστή ως επιβολή ελαχίστων (minima imposition) και το 
αποτέλεσµά της για τις τρεις περιπτώσεις της Εικόνας 8.8 παρουσιάζεται στην Εικόνα 

8.10.

Εικόνα 8.9: Αποτέλεσµα άµεσης εφαρµογής του µετασχηµατισµού watershed στην 
εικόνα κλίσης για τις RGB κάµερες (a) και (b) και για την κάµερα φθορισµού (c). Τα 
αποτελέσµατα έχουν υποστεί dilation µε δοµηµένο στοιχείο µεγέθους 1 pixel για λόγους 
απεικόνισης.

Όπως φαίνεται, τα αποτελέσµατα µορφοποίησης των εικόνων κλίσης διατηρούν τα 
χαρακτηριστικά των ίδιων των εικόνων κλίσης, ωστόσο τα αντικείµενα εµφανίζουν 
πλέον πιο ευδιάκριτα όρια. Αυτό συµβαίνει καθώς κατά τη µορφοποίηση των εικόνων 

κλίσης τα τοπικά ελάχιστα εµφανίζονται µόνο στις σηµαδεµένες περιοχές και 
αντιστοιχούν ένα κατά αντικείµενο, σύµφωνα και µε την Εικόνα 8.7.

Το τελικό στάδιο της διαδικασίας κατάτµησης είναι η εφαρµογή του 
µετασχηµατισµού watershed στις µορφοποιηµένες εικόνες κλίσης. Τα αποτελέσµατα 
του µετασχηµατισµού αυτού παρουσιάζονται στην Εικόνα 8.11, η οποία εµφανίζει 

αισθητά καλύτερα αποτελέσµατα κατάτµησης.
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Εικόνα 8.10: Η µορφοποιηµένη εικόνα κλίσης µε τοπικά ελάχιστα να εµφανίζονται µόνο 
στις σηµαδεµένες περιοχές για τις RGB κάµερες (a) και (b) και για την κάµερα 
φθορισµού (c).

Εικόνα 8.11: Αποτελέσµατα κατάτµησης µετά την εφαρµογή του µετασχηµατισµού 
watershed στις µορφοποιηµένες εικόνες κλίσης για τις RGB κάµερες (a) και (b) και για 
την κάµερα φθορισµού (c). Τα αποτελέσµατα έχουν υποστεί dilation µε δοµηµένο 
στοιχείο µεγέθους 1 pixel για λόγους απεικόνισης.

Από τις ακµές της Εικόνας 8.11 µπορούν  στην συνέχεια να εξαχθούν οι κύκλοι, οι 
οποίοι θα χρησιµοποιηθούν για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της βαθµονόµησης. 
Για τις τρεις περιπτώσεις της Εικόνας 8.11 οι κύκλοι αυτοί φαίνονται στην Εικόνα 
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8.12 αφού έχουν αφαιρεθεί εκείνοι που βρίσκονται στα όρια των  εικόνων, µιας και 

δεν προσφέρουν ακριβή πληροφορία ως προς την θέση τους.

Εικόνα 8.12: Εξαγόµενοι κύκλοι από τις εικόνες του αντικειµένου βαθµονόµησης για τις 
RGB κάµερες (a) και (b) και για την κάµερα φθορισµού (c).

8.2.4.1. Αξιολόγηση Αποτελεσµάτων Κατάτµησης

Η ακρίβεια της διαδικασίας κατάτµησης των εικόνων που λαµβάνονται από το 
αντικείµενο βαθµονόµησης αποτελεί βασική προϋπόθεση για µία επίσης ακριβή 
βαθµονόµηση των τριών καµερών. Έτσι κρίνεται απαραίτητη η ανάπτυξη µίας 
µεθόδου αξιολόγησης των αποτελεσµάτων του αλγορίθµου κατάτµησης. Με βάση το 

είδος των προς κατάτµηση εικόνων, η µέθοδος αυτή διακρίνεται σε τρία στάδια.

Στο πρώτο στάδιο περιλαµβάνεται η άµεση υποκειµενική οπτική αξιολόγηση[154]. 
Όπως έχει ήδη αναφερθεί στο Κεφάλαιο 4, η πλέον διαδεδοµένη τεχνική αξιολόγησης 
της ακρίβειας των  αποτελεσµάτων µίας διαδικασίας κατάτµησης είναι η υποκειµενική 
αξιολόγηση, που στοχεύει στην ικανοποίηση των ψυχοφυσικών κριτηρίων του 

ανθρώπινου οπτικού συστήµατος. Για το σκοπό αυτό τα αποτελέσµατα που 
παρουσιάζονται στην Εικόνα 8.11 εναποτίθενται στις αντίστοιχες αρχικές εικόνες 
δηµιουργώντας την Εικόνα 8.13.

Εξετάζοντας την Εικόνα 8.13 προκύπτει µία πολύ καλή ακρίβεια στην κατάτµηση 
των κύκλων. Αυτή η ακρίβεια καθίσταται ακόµη πιο εµφανής στην Εικόνα 8.14, όπου 

έχει πραγµατοποιηθεί µεγέθυνση τυχαίων τµηµάτων των εικόνων της Εικόνας 8.13.
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Εικόνα 8.13: Τα αποτελέσµατα της διαδικασίας κατάτµησης επάνω στις αρχικές εικόνες 
για τις RGB κάµερες (a) και (b) και για την κάµερα φθορισµού (c). Τα αποτελέσµατα 
κατάτµησης έχουν  υποστεί dilation µε δοµηµένο στοιχείο µεγέθους 1 pixel για λόγους 
απεικόνισης.

Εικόνα 8.14: Μεγεθυµένα τµήµατα των  αποτελεσµάτων κατάτµησης σε σχέση µε τις 
αρχικές εικόνες για τις RGB κάµερες (a) και (b) και για την κάµερα φθορισµού (c).

Το δεύτερο επίπεδο αξιολόγησης των αποτελεσµάτων της διαδικασίας κατάτµησης 
συµπεριλαµβάνεται επίσης στο πεδίο των υποκειµενικών µεθοδολογιών, µόνο που 
τώρα τα αποτελέσµατα µελετώνται σε συνάρτηση µε το περιεχόµενο των εικόνων και 

όχι µε την ακρίβεια της κατάτµησης.

❒  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

236 Δηµήτριος Σ. Γκόρπας - Διδακτορική Διατριβή



Αρχικά εξετάζεται το κατά πόσο η διαδικασία κατάτµησης επιτυγχάνει να 

διακρίνει όλους τους κύκλους, που υπάρχουν στις εικόνες, από το υπόβαθρο. Για το 
λόγο αυτό µετρώνται χειρωνακτικά οι κύκλοι που υπάρχουν στις τρεις περιπτώσεις 
της Εικόνας 8.1. Έτσι προκύπτει ότι στην Εικόνα 8.1a υπάρχουν 1062 κύκλοι, στην 
8.1b υπάρχουν 1029 κύκλοι και στην Εικόνα 8.1c υπάρχουν  1020 κύκλοι, 
προσµετρώντας κι εκείνους που εφάπτονται στα όρια των  εικόνων. Από την άλλη, η 

διαδικασία κατάτµησης αποµόνωσε από το υπόβαθρο 1062 κύκλους στην Εικόνα 
8.11a, 1027 κύκλους στην Εικόνα 8.11b και 1018 κύκλους στην Εικόνα 8.11c, 
προσδίδοντας ποσοστά 100%, 99.81% και 99.80% επιτυχίας, αντίστοιχα. Στην 
περίπτωση, όµως, που εξαιρεθούν οι εφαπτόµενοι στα όρια των εικόνων  κύκλοι τα 
ποσοστά αυτά γίνονται 100% και για τις τρεις κάµερες και αυτή είναι η περίπτωση 

που ενδιαφέρει τη διαδικασία της βαθµονόµησης, καθώς οι κύκλοι που εφάπτονται 
στα όρια των  εικόνων προσφέρουν ελλιπή πληροφορία ως προς τη θέση τους και δε 
δύναται να χρησιµοποιηθούν.

Στη συνέχεια εξετάζεται κατά πόσο τα εξαγόµενα, από τη διαδικασία της 
κατάτµησης, αντικείµενα αντικατοπτρίζουν πράγµατι κυκλικά σχήµατα. Αυτό γίνεται 

καθώς, από το περιεχόµενο των εικόνων, είναι γνωστό ότι τα µοναδικά σχήµατα που 
υπάρχουν είναι κύκλοι και ως εκ τούτου, όσον περισσότερο προσεγγίζουν τα 
αποτελέσµατα της κατάτµησης κυκλικά σχήµατα τόσο καλύτερης ποιότητας θα είναι. 
Επιπροσθέτως θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι για τις δύο RGB κάµερες το ένα 
επίπεδο του αντικειµένου βαθµονόµησης θα απεικονίζεται µε κυκλικά σχήµατα, ενώ 

το άλλο θα απεικονίζεται µε ελλειψοειδή σχήµατα εξαιτίας της σχετικής θέσης των 
επιπέδων προ το οπτικό πεδίο των δύο καµερών.

Η παραπάνω διαδικασία ποσοτικοποιείται µε χρήση δύο µεγεθών, της 
εκκεντρότητας (eccentricity) και του βαθµού συµπύκνωσης (compactness). Το πρώτο 
µέγεθος, όπως αναφέρθηκε και στο Κεφάλαιο 7, για µία έλλειψη ορίζεται ως ο λόγος 

της απόστασης µεταξύ των εστιών  της προς το µήκος του µεγάλου άξονα και 
µαθηµατικά υπολογίζεται από τη σχέση (7.9):

 
 
e = 1−

b2

a2  
 
8.10( )

όπου a είναι το µήκος του µεγάλου άξονα της έλλειψης και b το µήκος του µικρού 
άξονα. Όσο η εκκεντρότητα πλησιάζει την µονάδα, η έλλειψη τείνει να γίνει µία 
ευθεία γραµµή, ενώ όταν προσεγγίζει το µηδέν η έλλειψη µοιάζει περισσότερο µε 
κύκλο. Από την άλλη, ο βαθµός συµπύκνωσης προσδίδει ένα µέτρο του πόσο κυκλικό 
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είναι ένα σχήµα. Η ποσοτικοποίηση του µεγέθους αυτού πραγµατοποιείται συνήθως 

µε το ισοπεριµετρικό πηλίκο (isoperimetric quotient)[213] το οποίο ορίζεται ως ο λόγος 
του εµβαδού µίας επιφάνειας προς το εµβαδόν  ενός κύκλου µε την ίδια περίµετρο µε 
την επιφάνεια. Ο ορισµός αυτός ισούται µε:

 
 
Q =

4 ⋅ π ⋅A
P2  

 
8.11( )

όπου A είναι το εµβαδόν και P η περίµετρος της κλειστής επιφάνειας. Σύµφωνα µε το 
θεώρηµα της ισοπεριµετρικής ανισότητας (isoperimetric inequality) για τη σχέση 
(8.11) ισχύει ότι Q≤1, µε την ισότητα να προκύπτει µόνο στην περίπτωση της 
κυκλικής επιφάνειας.

Έτσι ο υπολογισµός των  δύο µεγεθών για τις κατατµηµένες εικόνες του 
αντικειµένου βαθµονόµησης θα αποδώσει πληροφορία σχετικά µε το σχήµα των 
εξαγόµενων αντικειµένων, και ως εκ τούτου θα συνδέσει τα αποτελέσµατα της 
διαδικασίας κατάτµησης µε τα πραγµατικά σχήµατα που συνθέτουν τις εικόνες 
βαθµονόµησης. Πιο συγκεκριµένα, η ποσοτικοποίηση των  µεγεθών  που 

περιγράφονται από τις εξισώσεις (8.10) και (8.11) για την  Εικόνα 8.12a συνοψίζονται 
στο διάγραµµα της Εικόνας 8.15a, από όπου προκύπτει ότι τα αποτελέσµατα της 
κατάτµησης διακρίνονται σε δύο πληθυσµούς. Ο ένας από αυτούς εµφανίζει µέση 
τιµή εκκεντρότητας 0.30 και µέση τιµή βαθµού συµπύκνωσης 0.96, κόκκινο χρώµα 
στο διάγραµµα, που οδηγεί στο συµπέρασµα ότι τα αντικείµενα που ανήκουν σε 

αυτόν τον  πληθυσµό προσεγγίζουν σηµαντικά τον κύκλο. Από την άλλη ο δεύτερος 
πληθυσµός παρουσιάζει αντίστοιχες τιµές 0.87 και 0.82, µπλε χρώµα στο διάγραµµα. 

Εικόνα 8.15: Κατανοµή των κατατµηµένων  περιοχών  της αριστερής RGB κάµερας σε 
συνάρτηση µε την εκκεντρότητα και τον βαθµό συµπύκνωσης (a) και αντιστοίχηση των 
δύο πληθυσµών στους κύκλους του αντικειµένου βαθµονόµησης (b).

Στον πληθυσµό αυτό η µεγάλη τιµή της εκκεντρότητας σηµαίνει µία 
πεπλατυσµένη µορφή, που σε συνδυασµό µε την  σχετικά υψηλή τιµή του βαθµού 
συµπύκνωσης οδηγεί στο συµπέρασµα ύπαρξης ελλειψοειδών  σχηµάτων. Στην 
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Εικόνα 8.15b παρουσιάζονται οι δύο πληθυσµοί σε συνδυασµό µε τα αποτελέσµατα 

της κατάτµησης και την αρχική εικόνα.

Εικόνα 8.16: Κατανοµή των κατατµηµένων περιοχών της δεξιάς RGB κάµερας σε 
συνάρτηση µε την εκκεντρότητα και τον βαθµό συµπύκνωσης (a) και αντιστοίχηση των 
δύο πληθυσµών στους κύκλους του αντικειµένου βαθµονόµησης (b).

Παρόµοια συµπεράσµατα προκύπτουν και για την δεξιά RGB κάµερα, όπως 
φαίνεται και στην Εικόνα 8.16. Οι δύο πληθυσµοί χαρακτηρίζονται από εκκεντρότητα 
0.32, κόκκινο χρώµα, και 0.85, µπλε χρώµα, και από βαθµό συµπύκνωσης 0.96 και 
0.85 αντίστοιχα.

Αντίθετα, η εικόνα του αντικειµένου βαθµονόµησης δεν εµφανίζει διάκριση των 
κατατµηµένων  περιοχών σε δύο πληθυσµούς, εξαιτίας της σχετικής θέσης του 
αντικειµένου βαθµονόµησης και του οπτικού πεδίου της κάµερας. Όπως φαίνεται και 
στην  Εικόνα 8.17, αλλά και προκύπτει από τη µέση τιµή εκκεντρότητας, που είναι 
0.55, και τη µέση τιµή του βαθµού συµπύκνωσης, που είναι 0.97, οι περιοχές που 

εξάγονται µετά την εφαρµογή της διαδικασίας κατάτµησης προσεγγίζουν  σηµαντικά 
προς ένα κυκλικό σχήµα. Πιο συγκεκριµένα η τιµή της εκκεντρότητας οδηγεί, µέσω 
της σχέσης (8.10), στην παρατήρηση ότι η σχέση µεταξύ των δύο αξόνων  της 
έλλειψης είναι a=0.84·b σε συνδυασµό µε την πολύ υψηλή τιµή του βαθµού 
συµπύκνωσης, αναµένεται ένα σχήµα που να µοιάζει αισθητά µε κύκλο.

Εικόνα 8.17: Κατανοµή των κατατµηµένων περιοχών της κάµερας φθορισµού σε 
συνάρτηση µε την εκκεντρότητα και τον βαθµό συµπύκνωσης (a) και αντιστοίχηση των 
περιοχών αυτών στους κύκλους του αντικειµένου βαθµονόµησης (b).

ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ❒

Δηµήτριος Σ. Γκόρπας - Διδακτορική Διατριβή 239



Το τρίτο και τελευταίο στάδιο αξιολόγησης των αποτελεσµάτων της διαδικασίας 

κατάτµησης συγκαταλέγεται στα πλαίσια των µη-εποπτευόµενων µεθόδων, σύµφωνα 
µε την κατηγοριοποίηση της Εικόνας 4.4. Σε αυτό το στάδιο δύο είναι τα 
χαρακτηριστικά των κατατµηµένων  εικόνων που εξετάζονται, η οµοιοµορφία της 
έντασης[102,135] και το κριτήριο συνολικού κόστους κατά Liu και Yang[103,155]. 

Η οµοιοµορφία της έντασης των περιοχών που απορρέουν από τη διαδικασία της 

κατάτµησης µελετάται µέσω του υπολογισµού της διασποράς της έντασης των 
περιοχών αυτών, σε σχέση µε την µέση τιµή της έντασης. Η ποσότητα αυτή είναι η 
τυπική απόκλιση (standard deviation) της έντασης των περιοχών:

 
 
σ i =

1
ni −1

⋅ ui,m − ui( )2

m=1

n

∑
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⎥
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8.12( )

όπου n είναι ο αριθµός των  pixels της i-οστής περιοχής και ū είναι η µέση τιµή της 
έντασης της συγκεκριµένης περιοχής. Όσο µικρότερη είναι αυτή η ποσότητα τόσο πιο 
συµπυκνωµένα γύρω από την µέση τιµή είναι τα επίπεδα έντασης της κατατµηµένης 
περιοχής, κάτι που σηµαίνει ότι η περιοχή εµφανίζει αυξηµένη οµοιογένεια ώστε να 

µπορεί να χαρακτηριστεί επιτυχώς κατατµηµένη. Ωστόσο, αυτό το µέγεθος εµφανίζει 
πρακτική σηµασία µόνον όταν  οι περιοχές περιγράφονται από την  ίδια µέση τιµή. 
Στην περίπτωση που δεν  συµβαίνει αυτό, ένα χρήσιµο στατιστικό µέγεθος για τον 
προσδιορισµό της οµοιοµορφίας είναι ο συντελεστής διακύµανσης (coefficient of 
variation, CV)[214], ο οποίος υπολογίζεται από την σχέση:

 
 
CVi =

σ i

ui

×100%  
 
8.13( )

Κατανοµές που εµφανίζουν συντελεστή διακύµανσης CV<100% θεωρούνται 
περιοχές χαµηλής διακύµανσης, ενώ όσες εµφανίζουν CV>100% θεωρούνται 

περιοχές υψηλής διακύµανσης. Εποµένως το κατώφλι αυτό µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
για την περιγραφή της ακρίβειας της κατάτµησης, καθώς στην περίπτωση που ένα 
αντικείµενο κατάτµησης εµφανίζει συντελεστή που ανήκει στην περιοχή χαµηλής 
διακύµανσης κατατάσσεται στα επιτυχώς κατατµηµένα αντικείµενα, διαφορετικά 
θεωρείται µη επαρκώς οµοιόµορφο ούτως ώστε να εξαχθεί από την εικόνα. Στην 

Εικόνα 8.18 παρουσιάζονται διαγράµµατα µε το συντελεστή αυτόν για όλα τα 
κατατµηµένα αντικείµενα και για τις τρεις κάµερες του συστήµατος συνδυαστικής 
τρισδιάστατης υπολογιστικής όρασης και απεικόνισης φθορισµού.
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Εικόνα 8.18: Διαγράµµατα του συντελεστή διακύµανσης για την αριστερή και δεξιά 
κάµερα (left και right camera αντίστοιχα) και για την κάµερα φθορισµού (fluorescence 
camera) όπως υπολογίστηκε από τις αρχικές εικόνες (a) και µετά από οµαλοποίηση (b).

Όπως φαίνεται και στην Εικόνα 8.18, ο συντελεστής διακύµανσης για όλες τις 
περιοχές, συµπεριλαµβανοµένου και του υποβάθρου, και για τις τρεις κάµερες 
εµφανίζεται σηµαντικά µικρότερος από το κατώφλι διαχωρισµού µεταξύ χαµηλής και 
υψηλής διακύµανσης. Η µέση τιµή του συντελεστή αυτού, για όλες τις εξαγόµενες 
από την  κάθε εικόνα περιοχές, ισούται προς 28.42%, 28.14% και 39.75% για την 

αριστερή, τη δεξιά και την  κάµερα φθορισµού αντίστοιχα, ενώ συγκεκριµένα για το 
υπόβαθρο οι τιµές αυτές είναι 41.17%, 38.96% και 48.56%. Ο υπολογισµός του 
πραγµατοποιήθηκε χρησιµοποιώντας τις εικόνες στην κλίµακα του γκρι, µετά την 
εφαρµογή της σχέσης (8.2) στις λαµβανόµενες εικόνες. Έτσι, σύµφωνα µε τον 
συντελεστή διακύµανσης, τα αποτελέσµατα της κατάτµησης αντιστοιχούν σε 

περιοχές των αρχικών εικόνων που παρουσιάζουν οµοιοµορφία ικανή ούτως ώστε να 
µπορούν, µε µεγάλο ποσοστό αξιοπιστίας, να χρησιµοποιηθούν στα επόµενα στάδια 
της διαδικασίας βαθµονόµησης.

Ωστόσο, η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων  της κατάτµησης δεν  περιορίστηκε 
µόνο στην οµοιοµορφία των  εξαγόµενων περιοχών. Αντιθέτως αυτά µελετήθηκαν και 

ως προς το κριτήριο συνολικού κόστους κατά Liu και Yang, το οποίο εκφράζει τη 
διατήρηση των λεπτοµερειών  και την αποµάκρυνση της ανοµοιογένειας των 
περιοχών, σύµφωνα µε τα όσα αναφέρθηκαν στην Ενότητα 4.3.3. Άρα, 
χρησιµοποιώντας την σχέση (4.33):

 
 
F =

1
1000 ⋅ M × N( ) ⋅ R ⋅

ei
2

Aii=1

R

∑  
 
8.14( )

υπολογίζεται η τιµή του κόστους αυτού για κάθε µία από τις κάµερες του συστήµατος 
και όσο µικρότερη προκύψει, τόσον καλύτερα είναι τα αποτελέσµατα της διαδικασίας 
κατάτµησης.
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Επειδή, όµως, η σχέση (8.14) τιµωρεί την ύπαρξη πολλών περιοχών στα 

αποτελέσµατα της κατάτµησης µέσω του όρου R½ κι επειδή όσο µικρότερες είναι οι 
περιοχές αυτές τόσον τείνει προς το µηδέν το µέσο χρωµατικό σφάλµα, το κριτήριο 
συνολικού κόστους κατά Liu και Yang εµφανίζει µία θετική απόκριση προς τις 

θορυβώδεις εικόνες. Για το λόγο αυτό, εκτός από το κόστος F χρησιµοποιήθηκε και 
το ακόλουθο συναρτησιακό:

 

 

Q =
1

10000 ⋅ M × N( ) ⋅ R ⋅
ei

2

1+ log Ai( ) +
R Ai( )

Ai

⎛
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⎜

⎞
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2⎡

⎣

⎢
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⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥i=1

R

∑  
 
8.15( )

που αποτελεί µία παραλλαγή του κριτηρίου συνολικού κόστους κατά Liu και Yang
[215]. Στη σχέση (8.15) όλοι οι όροι έχουν όπως ακριβώς και στη σχέση (8.14), 
Ενότητα 4.3.3. Επιπροσθέτως, ο όρος R(Ai) εκφράζει το πλήθος των περιοχών που 

έχουν εµβαδόν ίσο προς Ai. Η παραλλαγή αυτή του κριτηρίου συνολικού κόστους 

κατά Liu και Yang προσφέρει αφενός καλύτερη απόκριση στην περίπτωση ύπαρξης 
πολλών  µικρών  περιοχών, µέσω του λόγου R(Ai)/Ai, και αφετέρου εµφανίζει 

ισχυρότερη ικανότητα τιµωρίας των µη-οµογενών περιοχών, µέσω του όρου 1+log
(Ai).

Τα συναρτησιακά των δύο προηγούµενων σχέσεων  σε αντίθεση µε ότι συµβαίνει 

στην  περίπτωση του συντελεστή διακύµανσης, δε χαρακτηρίζουν τα αποτελέσµατα 
µίας διαδικασίας κατάτµησης µε βάση κάποια τιµή κατωφλίου ή περιοχές τιµών, 
αλλά χρησιµοποιούνται κυρίως για τη σύγκριση των  αποτελεσµάτων διαφορετικών 
µεθοδολογιών κατάτµησης για τις ίδιες εικόνες. Έτσι, απλά και µόνο ο υπολογισµός 
τους δεν προσφέρει κάποια πληροφορία για την ποιότητα της κατάτµησης. Για το 

λόγο αυτό, πραγµατοποιήθηκε και χειρωνακτική κατάτµηση των παραπάνω εικόνων 
και υπολογίστηκαν τα αντίστοιχα κριτήρια κόστους.

Στον  Πίνακα 8.1 συνοψίζονται τα κριτήρια κόστους F και Q για τα αποτελέσµατα 
κατάτµησης της Εικόνας 8.11 και για τις τρεις κάµερες, καθώς και τα αντίστοιχα 
αποτελέσµατα κατόπιν χειρωνακτικής κατάτµησης.

Πίνακας 8.1: Κριτήρια κόστους για την αλγοριθµική και χειρωνακτική κατάτµηση και 
για τις τρεις κάµερες του συστήµατος.

Αλγοριθµική ΚατάτµησηΑλγοριθµική Κατάτµηση Χειρωνακτική ΚατάτµησηΧειρωνακτική Κατάτµηση
F Q F Q

Αριστερή Κάµερα 0.030 0.090 0.027 0.089
Δεξιά Κάµερα 0.026 0.084 0.023 0.083

Κάµερα Φθορισµού 0.058 0.102 0.047 0.098
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Στον  παραπάνω πίνακα οι µόνες συγκρίσεις που µπορούν να πραγµατοποιηθούν 

είναι µόνο µεταξύ της αλγοριθµικής και χειρωνακτικής κατάτµησης για την  ίδια 
κάµερα. Προκύπτει το συµπέρασµα ότι για τις συγκεκριµένες εικόνες η αλγοριθµική 
κατάτµηση οδηγεί σε αποτελέσµατα που βρίσκονται πολύ κοντά σε εκείνα της 
χειρωνακτικής κατάτµησης, χωρίς όµως αυτή να αποτελεί και την  ιδανική κατάτµηση 
αφού χαρακτηρίζεται από υποκειµενικότητα. Επιπροσθέτως, το τροποποιηµένο 

κριτήριο κόστους, Q, εµφανίζεται αισθητά µεγαλύτερο από ότι το κριτήριο κόστους 
κατά Liu και Yang. Αυτό οφείλεται, βάση και των όσων προαναφέρθηκαν, στο 
γεγονός ότι οι εικόνες αποτελούνται από έναν µεγάλο αριθµό πολύ µικρών περιοχών 
σε σχέση µε το υπόβαθρο, κι έτσι αυτές ευνοούνται από το κριτήριο κόστους κατά 
Liu και Yang. Επιπροσθέτως, από τις τιµές του πίνακα δεν προκύπτει κανένα 

συµπέρασµα για το κατά πόσο µικρό ή µεγάλο είναι κάποιο από τα κριτήρια κόστους 
και άρα το κατά πόσο πετυχηµένη ή όχι είναι η διαδικασία της κατάτµησης. Τα 
µεγέθη αυτά λειτουργούν ως κριτήρια σύγκρισης µεταξύ διαφορετικών µεθοδολογιών 
κατάτµησης και πάντα για την ίδια εικόνα.

8.2.5. Σύζευξη των  Πραγµατικών Συντεταγµένων  µε τα Αποτελέσµατα της 

Κατάτµησης

Την εξαγωγή των κύκλων  από τις εικόνες βαθµονόµησης ακολουθεί η σύνδεσή 
τους µε τις πραγµατικές συντεταγµένες, όπως αυτές ορίστηκαν  µε βάση το 
αντικείµενο βαθµονόµησης, Ενότητα 8.2.2. Ωστόσο, σύµφωνα µε το Κεφάλαιο 4, σε 
ένα σύστηµα υπολογιστικής όρασης η διαδικασία λήψης των εικόνων επηρεάζει σε 

µεγάλο βαθµό τη λειτουργία και ακρίβεια του συστήµατος.

Λόγω του µικρού βάθους εστίασης των  τηλεκεντρικών φακών και προκειµένου 
όλες οι κάµερες να βαθµονοµηθούν µε αναφορά τις ίδιες πραγµατικές συντεταγµένες, 
η θέση που πρέπει το αντικείµενο βαθµονόµησης να τοποθετηθεί στο σύστηµα είναι 
αυτή της Εικόνας 8.19. Δηλαδή θα πρέπει τα δύο κάθετα επίπεδα του αντικειµένου να 

είναι αντιστοίχως παράλληλα προς τα επίπεδα απεικόνισης των δύο 
φωτογραµµετρικών καµερών και κάθετα προς το επίπεδο απεικόνισης της κάµερας 
φθορισµού. Επιπροσθέτως, θα πρέπει το επίπεδο του αντικειµένου βαθµονόµησης µε 
το µεγαλύτερο κύκλο να είναι προς την πλευρά της αριστερής κάµερας, για να 
υπάρχει συσχέτιση της γεωµετρίας του συστήµατος µε την κατεύθυνση των αξόνων.

Υπό την προϋπόθεση αυτή, οι εικόνες βαθµονόµησης που λαµβάνονται µοιάζουν 
µε την Εικόνα 8.1 και η διαδικασία σύζευξης των πραγµατικών  συντεταγµένων  µε 
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τους κύκλους που προέκυψαν, µετά την κατάτµηση των  εικόνων, στηρίζεται σε αυτές 

τις προδιαγραφές απεικόνισης.

Εικόνα 8.19: Τοποθέτηση αντικειµένου βαθµονόµησης στο σύστηµα.

Η διαδικασία σύζευξης ξεκινά µε τον προσδιορισµό των κέντρων όλων των 
κύκλων των εικόνων, καθώς και την  ανίχνευση του κέντρου του κύκλου µε τη 
µεγαλύτερη διάµετρο. Τα κέντρα αυτά υπολογίζονται ως τα pixels που αντιστοιχούν 

στο κέντρο της µάζας της κάθε περιοχής, ενώ ο κύκλος µε τη µεγαλύτερη διάµετρο 
προκύπτει συγκρίνοντας τον αριθµό των pixels της κάθε περιοχής. Εποµένως η 
περιοχή µε το µεγαλύτερο αριθµό pixels αντιστοιχεί και στον κύκλο αναφοράς.

Στη συνέχεια, παρατηρώντας την Εικόνα 8.12, προκύπτει το συµπέρασµα ότι οι 
κύκλοι είναι διατεταγµένοι ως προς τις γραµµές του πίνακα των  εικόνων. Εποµένως, 

τα κέντρα των κύκλων διατάσσονται σε φθίνουσα σειρά ως προς τη γραµµή στην 
οποία βρίσκονται µέσα στην κάθε εικόνα και ξεκινώντας µία επαναληπτική 
διαδικασία, τα κέντρα εκείνα που βρίσκονται στην ίδια γραµµή περιγράφονται µε τον 
αριθµό της γραµµής στην οποία ανήκουν. Ο αριθµός των γραµµών ξεκινάει από την 
τιµή 1, και κάθε φορά που ανιχνεύεται αλλαγή γραµµής αυτός αυξάνει κατά 1. Όταν 

η επαναληπτική διαδικασία ολοκληρωθεί, ανιχνεύεται η γραµµή στην οποία 
βρίσκεται ο κύκλος µε τη µεγαλύτερη διάµετρο και όλοι οι δείκτες ενηµερώνονται 
αφαιρώντας την τιµή τους από την τιµή του δείκτη της γραµµής αυτής. Στην Εικόνα 
8.20 φαίνεται το block διάγραµµα της διαδικασίας αρίθµησης των γραµµών που 
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αναπτύχθηκε, ενώ στην Εικόνα 8.21 παρουσιάζεται το αποτέλεσµα της εφαρµογής 

της στα αποτελέσµατα κατάτµησης της Εικόνας 8.12, µε χρήση ψευδοχρωµάτων.

Εικόνα 8.20: Block διάγραµµα αλγορίθµου αρίθµησης γραµµών.

Εικόνα 8.21: Απεικόνιση της αρίθµησης των γραµµών µε χρήση ψευδοχρωµάτων  για τις 
RGB κάµερες (a και b) και για την κάµερα φθορισµού (c). Η γραµµή στην οποία 
βρίσκεται ο κύκλος µε την µεγαλύτερη διάµετρο περιγράφεται από έναν δείκτη γραµµής 
µε τιµή ίση µε το µηδέν. Οι δείκτες των γραµµών που τείνουν  προς το κόκκινο χρώµα 
φέρουν θετικές τιµές,  σε αντίθεση µε τους δείκτες που προσεγγίζουν το µπλε χρώµα,  που 
φέρουν αρνητικές τιµές.

Αντίστοιχη είναι και η διαδικασία αρίθµησης των στηλών στις οποίες 
ταξινοµούνται οι κύκλοι. Στην περίπτωση αυτή αναπτύχθηκαν δύο διαφορετικοί 
αλγόριθµοι, ένας για τις RGB κάµερες κι ένας για την κάµερα φθορισµού. Η λογική η 
οποία ακολουθείται στους δύο αλγορίθµους είναι παραπλήσια.

Ξεκινώντας από τις RGB κάµερες, παρατηρεί κανείς ότι υφίσταται ένα αρκετά 

µεγάλο κενό µεταξύ των δύο επιπέδων του αντικειµένου βαθµονόµησης. Το κενό 
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αυτό είναι τις τάξεως των 300 pixels, ενώ ο κύκλος µε τη µεγαλύτερη διάµετρο 

βρίσκεται στην  τελευταία από τα αριστερά στήλη, πριν το διάκενο. Η πληροφορία 
αυτή χρησιµοποιείται, ούτως ώστε να ταξινοµηθούν οι διάφοροι κύκλοι σε στήλες. 
Για κάθε µία από τις γραµµές που προσδιορίστηκαν στο προηγούµενο βήµα του 
αλγορίθµου, τα κέντρα των κύκλων ταξινοµούνται ανάλογα µε την στήλη στην οποία 
βρίσκονται εντός της εικόνας. Στη συνέχεια κάθε µία στήλη περιγράφεται από έναν 

αριθµητικό δείκτη, ο οποίος αντιστοιχεί στον  αριθµό της κάθε στήλης. Ο δείκτης 
αυτός αυξάνει κατά 1 κάθε φορά που η απόσταση µίας στήλης από την επόµενη είναι 
µικρότερη από ένα κατώφλι της τάξεως των 100 pixels. Όταν η απόσταση αυτή γίνει 
µεγαλύτερη από το παραπάνω κατώφλι τότε ο δείκτης βρίσκεται στη στήλη που 
ανήκει και ο κύκλος µε την µεγαλύτερη διάµετρο. Η στήλη αυτή παίρνει την  τιµή 0, 

ενώ όλες οι προηγούµενες στήλες ενηµερώνονται µε δείκτες που ισούνται µε την 
διαφορά µεταξύ των τιµών  τους και της τιµής του τρέχοντος δείκτη, ο οποίος κατόπιν 
λαµβάνει την τιµή 1 και η διαδικασία συνεχίζεται για τις υπόλοιπες στήλες της 
γραµµής. Στο block διάγραµµα που φαίνεται στην Εικόνα 8.22 συνοψίζεται ο 
αλγόριθµος που περιγράφηκε για την αρίθµηση των στηλών στην περίπτωση των 

RGB καµερών του συστήµατος.

Εικόνα 8.22: Block διάγραµµα αλγορίθµου αρίθµησης στηλών για τις RGB κάµερες.

Στην περίπτωση της κάµερας φθορισµού, το διάκενο που χρησιµοποιήθηκε για την 
αρίθµηση των  στηλών στις RGB κάµερες, είναι παράλληλο προς τις γραµµές των 
κύκλων και ως εκ τούτου δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί. Αντιθέτως, αυτό που 
χρησιµοποιείται για την αρίθµηση των στηλών είναι η θέση του κύκλου µε τη 

µεγαλύτερη διάµετρο. Πιο συγκεκριµένα, η διαδικασία ξεκινά από τη γραµµή στην 
οποία βρίσκεται αυτός ο κύκλος. Αφού ταξινοµηθούν όλα τα κέντρα ως προς τις 
στήλες στις οποίες βρίσκονται στην εικόνα, περιγράφονται από ένα δείκτη στήλης, 
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που ξεκινά από την τιµή 1 και αυξάνεται κατά 1 µε τη µεταβολή των στηλών. Στη 

συνέχεια όλοι οι δείκτες στήλης της συγκεκριµένης γραµµής ενηµερώνονται 
αφαιρώντας το δείκτη του µεγαλύτερου κύκλου από την τιµή τους. Μετά την 
ταξινόµηση αυτής της γραµµής, οι υπόλοιπες γραµµές διακρίνονται σε θετικές και 
αρνητικές. Ξεκινώντας από τις θετικές γραµµές, η παραπάνω διαδικασία 
επαναλαµβάνεται, µόνον που η ενηµέρωση των δεικτών στήλης πραγµατοποιείται µε 

βάση την  ελάχιστη απόσταση των κέντρων από τη στήλη µε δείκτη 0 της 
προηγούµενης γραµµής. Επειδή η προηγούµενη της πρώτης θετικής γραµµής είναι 
εκείνη στην οποία βρίσκεται ο κύκλος µε τη µεγαλύτερη διάµετρο, µε τον τρόπο αυτό 
µεταφέρεται σε όλες τις θετικές γραµµές η θέση της µηδενικής στήλης. Με ακριβώς 
τον ίδιο τρόπο ταξινοµούνται και οι στήλες των αρνητικών γραµµών. Στην Εικόνα 

8.23 παρουσιάζεται το block διάγραµµα της διαδικασίας αρίθµησης των στηλών της 
κάµερας φθορισµού.

Εικόνα 8.23: Block διάγραµµα αλγορίθµου αρίθµησης στηλών για την  κάµερα 
φθορισµού.

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία αρίθµησης των στηλών, είτε για τις RGB 
κάµερες είτε για την  κάµερα φθορισµού, πραγµατοποιείται ένας έλεγχος της 

αρίθµησης αυτής. Όπως φαίνεται, για παράδειγµα, και στην Εικόνα 8.21, υπάρχει η 
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περίπτωση το αντικείµενο βαθµονόµησης να τοποθετηθεί µε µικρή κλίση ως προς τα 

επίπεδα απεικόνισης των τριών καµερών. Το γεγονός αυτό οδηγεί στην απόρριψη 
κάποιων από τους κύκλους που βρίσκονται πολύ κοντά στα όρια των  εικόνων. 
Μάλιστα στην Εικόνα 8.21a υπάρχει στην πρώτη γραµµή ένας κύκλος µε σχετικά 
µεγάλη απόσταση από τους προηγούµενους της ίδιας σειράς. Οι παραπάνω 
διαδικασίες αρίθµησης των στηλών σε τέτοιους κύκλου, θα αποδώσουν εσφαλµένο 

δείκτη στήλης. Εποµένως είναι απαραίτητος ένας έλεγχος της αρίθµησης των κύκλων 
όλων των στηλών.

Ο έλεγχος αυτός βασίζεται στις αποστάσεις των κέντρων των κύκλων από τους 
κύκλους της αµέσως προηγούµενης γραµµής. Όλοι οι δείκτες στήλης ενηµερώνονται 
χρησιµοποιώντας τους αντίστοιχους δείκτες των κύκλων των προηγούµενων 

γραµµών που εµφανίζουν τις µικρότερες αποστάσεις. Στην Εικόνα 8.24 φαίνονται τα 
αποτελέσµατα των παραπάνω αλγορίθµων.

Εικόνα 8.24: Απεικόνιση της αρίθµησης των στηλών  µε χρήση ψευδοχρωµάτων για τις 
RGB κάµερες (a και b) και για την κάµερα φθορισµού (c). Η στήλη στην  οποία 
βρίσκεται ο κύκλος µε τη µεγαλύτερη διάµετρο περιγράφεται από ένα δείκτη στήλης µε 
τιµή ίση µε το µηδέν. Οι δείκτες των στηλών που τείνουν προς το κόκκινο χρώµα 
φέρουν θετικές τιµές,  σε αντίθεση µε τους δείκτες που προσεγγίζουν το µπλε χρώµα,  που 
φέρουν αρνητικές τιµές.

Παρατηρώντας την Εικόνα 8.24 φαίνεται ότι η κάµερα φθορισµού εµφανίζει 
αντίστροφη αρίθµηση από εκείνη των RGB καµερών. Αυτό συµβαίνει λόγω του ότι η 
κάµερα φθορισµού είναι τοποθετηµένη στο σύστηµα, κάθετα σε σχέση µε τις άλλες 
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δύο κάµερες, Εικόνα 7.27. Έτσι οι Εικόνες 8.21a και 8.21b αντιστοιχούν στην  Εικόνα 

8.24c, ενώ οι Εικόνες 8.24a και 8.24b στην Εικόνα 8.21c.

Λαµβάνοντας υπόψη αυτή την  παρατήρηση, πραγµατοποιείται στη συνέχεια η 
σύνδεση των κύκλων των εικόνων µε τις πραγµατικές συντεταγµένες του 
αντικειµένου βαθµονόµησης. Συγκεκριµένα, µε δεδοµένο ότι τα κέντρα των κύκλων 
του αντικειµένου βαθµονόµησης απέχουν µεταξύ τους κατά 1mm (Ενότητα 7.4), οι 

δείκτες γραµµών των Εικόνων 8.21a και 8.21b και οι δείκτες στηλών της Εικόνας 
8.24c αντιστοιχούν  στις πραγµατικές συντεταγµένες κατά τον άξονα y του 
αντικειµένου βαθµονόµησης. Από την άλλη οι δείκτες στηλών των Εικόνων 8.24a και 
8.24b και οι δείκτες στηλών της Εικόνας 8.21c εκφράζουν τις µεταβολές των 
συντεταγµένων κατά τον  x άξονα του αντικειµένου βαθµονόµησης. Ξεκινώντας από 

τη µηδενική στήλη/γραµµή, που αντιστοιχεί στους πραγµατικούς κύκλους µε x=0, 
κάθε µεταβολή του δείκτη κατά +1 αντιστοιχεί στους πραγµατικούς κύκλους µε x+=x-

+dx, ενώ κάθε µεταβολή του δείκτη κατά -1 αντιστοιχεί στους κύκλους µε 

συντεταγµένες ως προς τον x άξονα x+=x--dx, όπου dx=1·cos(45°) mm, αφού τα 

κέντρα των κύκλων του αντικειµένου βαθµονόµησης απέχουν απόσταση 1 mm κατά 
τον x άξονα και έχουν τοποθετηθεί στις δύο κάθετες πλευρές ενός πρίσµατος, και x+ 

και x- αντιστοιχούν στην τρέχουσα και την προηγούµενη τιµή του άξονα x αντίστοιχα. 

Τέλος, αφού έχει βρεθεί η αντιστοιχία µεταξύ των κέντρων των κύκλων στις εικόνες 
από τις τρεις κάµερες του συστήµατος και του αντικειµένου βαθµονόµησης για τους 

άξονες x και y, προκύπτει και η αντιστοιχία για τον τρίτο άξονα, τον z, µε αναζήτηση 
του ζεύγους (x,y) στον πίνακα συντεταγµένων του αντικειµένου βαθµονόµησης.

8.2.6. Επίλυση του Προβλήµατος Φωτογραµµετρικής Βαθµονόµησης

Μετά την ανίχνευση και ταξινόµηση των κύκλων του αντικειµένου βαθµονόµησης 
στις εικόνες που λαµβάνονται από τις κάµερες του συστήµατος και τη σύνδεσή τους 

µε τις πραγµατικές τους συντεταγµένες, ακολουθεί η µέσου επιπέδου διαδικασία 
βαθµονόµησης των τριών καµερών.

8.2.6.1. Μοντελοποίηση Κάµερας Ορθογραφικής Προβολής

Σε αντίθεση µε την προοπτική προβολή, όπου ο σχηµατισµός του ειδώλου του 
αντικειµένου µοντελοποιείται µε ακτίνες που διέρχονται από το κέντρο της προβολής, 

στην  ορθογραφική κάµερα ο σχηµατισµός των εικόνων πραγµατοποιείται µέσω 
ακτίνων παράλληλων  προς τον οπτικό άξονα[100,102]. Λαµβάνοντας υπόψη την 
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πληροφορία αυτή, η εξίσωση (6.2) αντικαθίσταται από µία αντίστοιχη σχέση, η οποία 

περιγράφει την ορθογραφική προβολή[160]:
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8.16( )

ή ισοδύναµα[102,160]:
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8.17( )

όπου (xi,yi,zi)T είναι οι συντεταγµένες ενός σηµείου P του πραγµατικού κόσµου στο 

σύστηµα µε κέντρο την κάµερα και υπολογίζονται από τη σχέση (6.1). Οι αντίστοιχες 

συντεταγµένες στο επίπεδο της εικόνας λαµβάνονται από την προβολή (ũi,ṽi)T της 

εξίσωσης (8.17) αν εφαρµοστεί ο ακόλουθος µετασχηµατισµός:
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8.18( )

όπου α, β και γ είναι οι παράµετροι κλίµακας και κλίσης των αξόνων  του επιπέδου 
της εικόνας. Από την εξίσωση (8.18) προκύπτει ότι κατά την ορθογραφική προβολή 
δεν υφίσταται κυρίαρχο σηµείο (u0,v0), αφού δεν υπάρχει και κέντρο προβολής.

Συνδυάζοντας τις εξισώσεις (6.1), (8.17) και (8.18) προκύπτει το πλήρες 
ορθογραφικό µοντέλο κάµερας, το οποίο κι εκφράζεται από την σχέση:

 

 

′ui

′vi

1

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
⎥

=
α γ 0
0 β 0
0 0 1

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
⋅

1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 0 1

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
⋅

r11 r12 r13 x0

r21 r22 r23 y0

r31 r32 r33 z0

0 0 0 1

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

⋅

Xi

Yi

Zi

1

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

 
 
8.19( )

Αν και, όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι τηλεκεντρικοί φακοί οπτικά διορθώνουν  τους 
παράγοντες παραµόρφωσης, στην πράξη θα πρέπει κανείς να τους λάβει υπόψη, για 
την αποφυγή κάθε πιθανού κατασκευαστικού σφάλµατος. Συνδυάζοντας τις 

❒  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

250 Δηµήτριος Σ. Γκόρπας - Διδακτορική Διατριβή



εξισώσεις (6.9) και (6.10) οι παράγοντες παραµόρφωσης µπορούν να γραφούν σε µία 

σχέση της ακόλουθης µορφής:
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8.20( )

όπου k1 και k2 είναι οι συντελεστές ακτινικής παραµόρφωσης, p1 και p2 είναι οι 

συντελεστές εφαπτοµενικής παραµόρφωσης και ri=(xi²+yi²)½ είναι η ακτινική 

µετατόπιση.

Οι εξισώσεις (8.19) και (8.20) περιγράφουν  το µοντέλο ορθογραφικής κάµερας, µε 
διόρθωση για τυχόν κατασκευαστικά σφάλµατα. Αυτό που είναι εξαιρετικής 
σηµασίας στο παραπάνω µοντέλο είναι η δυνατότητα ελεύθερης µετακίνησης της 

κάµερας ως προς τον z- άξονα, χωρίς επίδραση στην  προβολή του αντικειµένου, αφού 
ο άξονας αυτός ουσιαστικά δεν  υπεισέρχεται στο µοντέλο, σύµφωνα µε την εξίσωση 
(8.19). Έπεται ότι οι τρεις κάµερες του συνδυαστικού συστήµατος µπορούν  να 
µεταβάλουν τη θέση τους κατά τον  z- άξονα, χωρίς την ανάγκη εφαρµογής της 
διαδικασίας της βαθµονόµησης, κάτι που δε θα συνέβαινε αν  χρησιµοποιούνταν 

ευρυγώνιοι φακοί.

8.2.6.2. Αλγόριθµος Φωτογραµµετρικής Βαθµονόµησης

Ο αλγόριθµος φωτογραµµετρικής βαθµονόµησης που υιοθετείται στα πλαίσια της 
ερευνητικής εργασίας αποτελείται από τρία στάδια. Κατά το πρώτο στάδιο οι αρχικές 
τιµές των  παραµέτρων του µοντέλου των τριών καµερών, εξίσωση (8.19), 

υπολογίζονται µέσω γραµµικού µετασχηµατισµού (direct linear transformation, DLT). 
Στο δεύτερο στάδιο, οι αρχικές τιµές των παραγόντων παραµόρφωσης της εξίσωσης 
(8.20) προσεγγίζονται λαµβάνοντας υπόψη τα αποτελέσµατα του προηγούµενου 
σταδίου. Τέλος πραγµατοποιείται ενηµέρωση όλων των παραµέτρων της κάθε 
κάµερας µέσω επαναληπτικού αλγορίθµου βελτιστοποίησης, χρησιµοποιώντας τα 

προηγούµενα αποτελέσµατα ως αρχικές τιµές.

8.2.6.2.1. Γραµµική Προσέγγιση

Ο γραµµικός µετασχηµατισµός που εφαρµόζεται στις συγκεκριµένες κάµερες 
στηρίζεται στο ορθογραφικό µοντέλο. Η εξίσωση (8.19) παίρνει τη γενική µορφή:
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8.21( )

Λύνοντας την εξίσωση (8.21) ως προς τις παραµέτρους του DLT πίνακα H=[hij], 

προκύπτει το σύστηµα της εξίσωσης (6.12), το οποίο και επιλύεται µέσω γραµµικών 

ελαχίστων τετραγώνων. Η προς ελαχιστοποίηση συνάρτηση είναι της µορφής:
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H
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8.22( )

όπου L είναι ο πίνακας των συντελεστών της σχέσης (6.12) και Η είναι ο DLT 

πίνακας. Επειδή το σύστηµα αυτό περιέχει τόσο µετρητικά µεγέθη, όσο και µεγέθη 
pixels, για να αποφευχθεί οποιαδήποτε ακραία λύση γίνεται κανονικοποίηση των 
pixels µε βάση το µέγεθος και τον αριθµό τους στο επίπεδο της εικόνας. 
Επιπροσθέτως µία σηµαντική παρατήρηση που µπορεί να γίνει στην εξίσωση (8.21) 
καθιστά αδύνατη την  ακραία λύση της µορφής H=0. Από την εξίσωση (8.19) 

προκύπτει άµεσα ότι h31=h32=h33=0 και h34=1, οπότε δεν υπάρχει ανάγκη για τον 

ορισµό περιοριστικών συνθηκών, όπως αναφέρθηκε στην Παράγραφο 6.4.1, αφού 
ήδη υφίσταται ο περιορισµός:
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8.23( )

ο οποίος υπεισέρχεται στη διαδικασία επίλυσης του προβλήµατος µε εφαρµογή 
γραµµικών ελαχίστων τετραγώνων.

Από τον υπολογισµό του DLT πίνακα εξάγονται οι φυσικές παράµετροι των 
καµερών  µε εφαρµογή της RQ διάσπασης και τεχνικών ψευδοαντιστροφής. Πιο 
συγκεκριµένα, µε βάση όσα αναφέρθηκαν στην Ενότητα 6.4.1 και παρατηρώντας την 
σχέση (8.19), ο DLT πίνακας H αποτελείται από το γινόµενο δύο πινάκων:

 H = K ⋅ R T⎡⎣ ⎤⎦ ⇒H = K ⋅R K ⋅T⎡⎣ ⎤⎦  
 
8.24( )

❒  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

252 Δηµήτριος Σ. Γκόρπας - Διδακτορική Διατριβή



Οι δύο αυτοί πίνακες είναι οι B=K·R και b=K·T. Μία απλή παρατήρηση του πίνακα 

B είναι αρκετή να φανερώσει ότι αυτός αποτελείται από έναν  άνω τριγωνικό πίνακα, 
τον K, κι έναν ορθοκανονικό, τον R. Έτσι διαχωρίζοντας τον πίνακα B µε RQ 
ανάλυση προκύπτουν οι πίνακες των εσωτερικών παραµέτρων, K, και περιστροφής, 
R. Τα στοιχεία, όµως, κ11=α και κ22=β, που εκφράζουν τους παράγοντες κλίσης των 

αξόνων  u και v των εικόνων αντίστοιχα, θα πρέπει να είναι πάντα θετικά. 
Πραγµατοποιείται, εποµένως έλεγχος ως προς τα πρόσηµα της διαγωνίου του άνω 
τριγωνικού πίνακα και διόρθωση των αποτελεσµάτων της RQ ανάλυσης. Στην 
περίπτωση που προκύψει αρνητική τιµή στην διαγώνιο του πίνακα K, επιλύεται η 

σχέση:

 
 
k jj = ei⋅a j ⋅ k jj  

 
8.25( )

ως προς την µεταβλητή aj, και οι πίνακες K και R ενηµερώνονται από τις σχέσεις:

   K New = D−1 ⋅K  
 
8.26a( )

   RNew = R ⋅D  
 
8.26b( )

όπου D=diag(exp(j·aj)). Ο πίνακας KNew που υπολογίζεται από την εξίσωση (8.26a) 

αποτελεί τον πίνακα των εσωτερικών παραµέτρων για την κάθε κάµερα.

Από την άλλη ο πίνακας RNew της σχέσης (8.26b) δεν περιλαµβάνει την 

περιστροφή ως προς τον z- άξονα, σχέση (6.1). Η περιστροφή αυτή προκύπτει από το 
εξωτερικό γινόµενο της περιστροφής ως προς τους άλλους δύο άξονες. 

Επιπροσθέτως, η ορθοκανονικότητα του πίνακα ελέγχεται µέσω εφαρµογής της 
διάσπασης ιδιαζόντων τιµών (singular value decomposition, SVD).

Μετά τη διάσπαση του πίνακα B, υπολογίζεται ο πίνακας µετατόπισης της 
εκάστοτε κάµερας, Τ. Από την σχέση (8.24) προκύπτει ότι ο υπολογισµός αυτός 
πραγµατοποιείται µε διαίρεση του πίνακα b µε τον πίνακα εσωτερικών  παραµέτρων 

ΚNew:

   T = K New
−1 ⋅b  

 
8.27( )

8.2.6.2.2. Προσέγγιση Συντελεστών Παραµόρφωσης

Παρατηρώντας τις εξισώσεις (6.9) και (6.10) διαπιστώνει κανείς ότι αυτές είναι µη 
γραµµικές ως προς τις συντεταγµένες (xi,yi). Η εξίσωση (8.20) είναι γραµµική ως 
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προς τους παράγοντες παραµόρφωσης και µε γνώση των συντεταγµένων  (xi,yi) θα 

µπορούσαν να προσεγγιστούν µε γραµµικές µεθόδους. 

Η γνώση αυτή προκύπτει µε χρήση των  αποτελεσµάτων του γραµµικού 
µετασχηµατισµού της προηγούµενης παραγράφου. Έτσι η εξίσωση (8.20) επιλύεται 

µε γραµµικά ελάχιστα τετράγωνα ως προς τους παράγοντες παραµόρφωσης k1, k2, p1 

και p2:
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8.28( )

8.2.6.2.3. Μη Γραµµική Προσέγγιση

Από τη στιγµή που έχουν υπολογιστεί οι αρχικές τιµές των παραµέτρων της κάθε 

κάµερας, η εφαρµογή της µη γραµµικής προσέγγισης που περιγράφεται στην 
Παράγραφο 6.4.2 είναι δυνατή. Η µέθοδος βελτιστοποίησης των Levenberg-
Marquardt[87] είναι η εφαρµοζόµενη τεχνική, καθώς προσφέρει την  ταχύτερη 
σύγκλιση σε προβλήµατα βαθµονόµησης καµερών. Η τεχνική αυτή έχει υλοποιηθεί 
µέσω της σχέσης:

 
  
pi+1 = pi − H + λ ⋅diag H( )⎡⎣ ⎤⎦

−1
⋅JT ⋅ P − Pc pi( )⎡⎣ ⎤⎦  

 
8.29( )

όπου pi είναι οι τιµές των παραµέτρων στην  i επανάληψη, H είναι ο Εσσιανός 

(Hessian) πίνακας, J είναι ο Ιακωβιανός (Jacobian) πίνακας, P είναι τα πραγµατικά 

κέντρα των κύκλων της κάθε εικόνας, Pc(pi) είναι τα κέντρα όπως προκύπτουν  µε 

εφαρµογή του µοντέλου της κάµερας µε τις τιµές των παραµέτρων στην i-οστή 
επανάληψη και λ είναι ο παράγοντας που ελέγχει την επιρροή της κλίσης στη 
διαδικασία βελτιστοποίησης. 

Η διαδικασία συγκλίνει όταν η διαφοροποίηση µεταξύ δύο διαδοχικών επαναλήψεων 
της προς ελαχιστοποίηση συνάρτησης, σχέση (6.14), είναι µικρότερη από το κατώφλι 

e=10-5. Στην περίπτωση που µετά από µία επανάληψη η συνάρτηση αυξάνει, τότε τα 
αποτελέσµατα της τρέχουσας επανάληψης απορρίπτονται, οι παράµετροι λαµβάνουν 
τις τιµές της προηγούµενης επανάληψης, ο παράγοντας λ δεκαπλασιάζεται και η 
διαδικασία συνεχίζει. Στην αντίθετη περίπτωση, όπου παρατηρείται µείωση της 
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συνάρτησης, τότε οι παράµετροι διατηρούν τις νέες τιµές τους, ο παράγοντας λ 

υποδεκαπλασιάζεται και η διαδικασία συνεχίζεται µέχρις ότου επιτευχθεί σύγκλιση. 
Ωστόσο, µε τη χρήση των τηλεκεντρικών φακών, οι διατιθέµενες αρχικές τιµές είναι 
πολύ κοντά στις πραγµατικές και η σύγκλιση ολοκληρώνεται µετά από ελάχιστες 
επαναλήψεις και για τις τρεις κάµερες.

8.2.7. Αποτελέσµατα Βαθµονόµησης

Συνδυάζοντας όλα τα παραπάνω, η διαδικασία της βαθµονόµησης των τριών 
καµερών του συστήµατος συνοψίζεται στο block διάγραµµα της Εικόνας 8.25.

Εικόνα 8.25: Το block διάγραµµα της διαδικασίας βαθµονόµησης των καµερών του 
συστήµατος.

Όπως φαίνεται και στο διάγραµµα της Εικόνας 8.25 η βαθµονόµηση των καµερών 

του συστήµατος πραγµατοποιείται σειριακά για την κάθε κάµερα, ενώ όταν 
ολοκληρωθεί η διαδικασία, τα αποτελέσµατα και από τις τρεις κάµερες 
αποθηκεύονται. Ο αλγόριθµος της βαθµονόµησης των καµερών του συστήµατος 
δοκιµάστηκε σε ένα πλήθος εικόνων  βαθµονόµησης. Στον Πίνακα 8.2 παρουσιάζεται 
ο χρόνος που απαιτείται από τον αλγόριθµο προκειµένου να υπολογίσει τις 

παραµέτρους και των τριών καµερών. Επιπροσθέτως, έχουν συµπεριληφθεί στον ίδιο 
πίνακα και οι χρόνοι που απαιτούνται για κάθε µία από τις κάµερες. Ο ίδιος 
αλγόριθµος βαθµονόµησης εφαρµόστηκε και στο διοπτρικό σύστηµα µηχανικής 
όρασης. Έτσι στον Πίνακα 8.2 συµπεριλαµβάνονται και οι χρόνοι από πειράµατα που 
πραγµατοποιήθηκαν µε αυτό το σύστηµα. Όλοι οι υπολογιστικοί χρόνοι του Πίνακα 

8.2 µετρήθηκαν σε ένα σύστηµα 2.67 GHz Intel Core i7, 12 GB RAM. Τέλος, στις 
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Εικόνες 8.26 έως 8.29 παρουσιάζονται οι εικόνες βαθµονόµησης από τις µετρήσεις 

που συµπληρώνουν τον Πίνακα 8.2.

Πίνακας 8.2: Οι χρόνοι σε sec που απαιτούνται για τη βαθµονόµηση των  καµερών  του 
συνδυαστικού συστήµατος και του διοπτρικού συστήµατος µηχανικής όρασης.

Μέτρηση Αριστερή 
Κάµερα

Δεξιά
Κάµερα

Κάµερα 
Φθορισµού

Πλήρης 
Αλγόριθµος

01 8.70 8.63 7.31 22.14
02 8.70 8.40 7.48 21.82
03 8.24 8.36 7.23 21.30
04 8.28 8.30 7.30 21.32
05 8.46 8.34 7.26 21.32
06 8.14 8.54 7.21 21.35
07 8.00 8.10 - 14.73
08 8.14 8.19 - 14.85
09 8.07 7.96 - 14.88
10 8.01 8.07 - 14.78
11 8.00 8.08 - 15.00
12 8.02 8.07 - 14.81
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Εικόνα 8.26: Εικόνες βαθµονόµησης για διάφορες θέσεις του αντικειµένου 
βαθµονόµησης και διαφορετικά ποσοστά θορύβου όπως ελήφθησαν από το συνδυαστικό 
σύστηµα.  Η κάθε σειρά εικόνων αντιστοιχεί στις σειρές του Πίνακα 8.2 µε τον ίδιο 
αριθµό, ενώ οι στήλες αντιστοιχούν στην αριστερή (a) και δεξιά (b) κάµερα και στην 
κάµερα φθορισµού (c).
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Εικόνα 8.27: Εικόνες βαθµονόµησης για διάφορες θέσεις του αντικειµένου 
βαθµονόµησης και διαφορετικά ποσοστά θορύβου όπως ελήφθησαν από το συνδυαστικό 
σύστηµα.  Η κάθε σειρά εικόνων αντιστοιχεί στις σειρές του Πίνακα 8.2 µε τον ίδιο 
αριθµό, ενώ οι στήλες αντιστοιχούν στην αριστερή (a) και δεξιά (b) κάµερα και στην 
κάµερα φθορισµού (c).

Εικόνα 8.28: Εικόνες βαθµονόµησης για διάφορες θέσεις του αντικειµένου 
βαθµονόµησης όπως ελήφθησαν από το διοπτρικό σύστηµα µηχανικής όρασης. Η κάθε 
σειρά εικόνων αντιστοιχεί στις σειρές του Πίνακα 8.2 µε τον ίδιο αριθµό,  ενώ οι στήλες 
αντιστοιχούν στην αριστερή (a) και δεξιά (b) κάµερα.
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Εικόνα 8.29: Εικόνες βαθµονόµησης για διάφορες θέσεις του αντικειµένου 
βαθµονόµησης όπως ελήφθησαν από το διοπτρικό σύστηµα µηχανικής όρασης. Η κάθε 
σειρά εικόνων αντιστοιχεί στις σειρές του Πίνακα 8.2 µε τον ίδιο αριθµό,  ενώ οι στήλες 
αντιστοιχούν στην αριστερή (a) και δεξιά (b) κάµερα.

Η διαδικασία της βαθµονόµησης αξιολογήθηκε µέσω της τρισδιάστατης 

ανακατασκευής του αντικειµένου βαθµονόµησης. Ο αλγόριθµος της τρισδιάστατης 
ανακατασκευής θα παρουσιαστεί στο επόµενο κεφάλαιο, ωστόσο εδώ αξίζει να 
αναφερθεί ότι η επίλυση του προβλήµατος εύρεσης συζευγµένων σηµείων 
στηρίχθηκε στη διαδικασία που περιγράφηκε στην Ενότητα 8.2.5. Τα κέντρα των 
κύκλων σε όλες τις εικόνες είναι συνδεδεµένα µε τα κέντρα των κύκλων του 

αντικειµένου βαθµονόµησης. Με τον τρόπο αυτό, λαµβάνοντας ανά δύο κάµερες, 
χρησιµοποιούνται µόνο τα κοινά σηµεία για την τρισδιάστατη ανακατασκευή.

Η ακρίβεια της ανακατασκευής προσδιορίστηκε µε τον υπολογισµό δύο 
ποσοτήτων. Η πρώτη ήταν η τετραγωνική ρίζα του µέσου τετραγωνικού σφάλµατος 
(root mean square error, RMSE) για κάθε άξονα. Η ποσότητα αυτή υπολογίζεται από 

τη σχέση:

 
 
RMSE =

Xi − X̂i( )2

i=1

N

∑
N

 
 
8.30( )

όπου Ν είναι ο αριθµός των κέντρων που χρησιµοποιούνται για την  ανακατασκευή, 

Xi είναι οι πραγµατικές συντεταγµένες, ως προς έναν από τους τρεις άξονες, των 

κέντρων αυτών  και X̂ i είναι οι αντίστοιχες συντεταγµένες όπως υπολογίστηκαν από τη 

διαδικασία τρισδιάστατης ανακατασκευής. Το µέγεθος αυτό ποσοτικοποιεί την 

ακρίβεια της ανακατασκευής, και ως εκ τούτου και της βαθµονόµησης, για κάθε έναν 
από τους τρεις άξονες χωριστά.
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Από την άλλη, για την  ποσοτικοποίηση της ακρίβειας ως προς την τρισδιάστατη 

θέση του κάθε σηµείου χρησιµοποιείται µέση Ευκλείδεια απόσταση (mean Euclidean 
distance, MED) µεταξύ των πραγµατικών κέντρων και των κέντρων όπως 
προκύπτουν από την τρισδιάστατη ανακατασκευή. Η ποσότητα αυτή περιγράφεται 
από τον φορµαλισµό:

 
 
MED =

1
N
⋅ Pi − P̂i

i=1

N

∑  
 
8.31( )

όπου Pi και P̂ i είναι αντίστοιχα τα πραγµατικά και τα υπολογιζόµενα κέντρα των 

κύκλων του αντικειµένου βαθµονόµησης. Με την ποσότητα αυτή παρέχεται µία 

εκτίµηση της ακρίβειας προσδιορισµού της τρισδιάστατης θέσης των διαφόρων 
σηµείων του αντικειµένου βαθµονόµησης και κατεπέκταση αποτελεί µία ακόµη 
προσέγγιση της ακρίβειας της διαδικασίας βαθµονόµησης.

Πίνακας 8.3: Τα µεγέθη RMSE και MED για την αξιολόγηση της διαδικασίας 
βαθµονόµησης σε ένα πλήθος µετρήσεων.

Μέτρηση
Αριστερή Κάµερα - 
Δεξιά Κάµερα

Αριστερή Κάµερα - 
Δεξιά Κάµερα

Αριστερή Κάµερα - 
Κάµερα Φθορισµού
Αριστερή Κάµερα - 
Κάµερα Φθορισµού

Δεξιά Κάµερα - 
Κάµερα Φθορισµού
Δεξιά Κάµερα - 

Κάµερα ΦθορισµούΜέτρηση
RMSE MED RMSE MED RMSE MED

01
x-axis: 0.041
y-axis: 0.022
z-axis: 0.057

0.061
x-axis: 0.043
y-axis: 0.024
z-axis: 0.064

0.069
x-axis: 0.048
y-axis: 0.019
z-axis: 0.064

0.074

02
x-axis: 0.048
y-axis: 0.021
z-axis: 0.071

0.081
x-axis: 0.059
y-axis: 0.023
z-axis: 0.075

0.088
x-axis: 0.039
y-axis: 0.017
z-axis: 0.051

0.057

03
x-axis: 0.037
y-axis: 0.020
z-axis: 0.047

0.055
x-axis: 0.049
y-axis: 0.022
z-axis: 0.076

0.083
x-axis: 0.049
y-axis: 0.020
z-axis: 0.072

0.077

04
x-axis: 0.035
y-axis: 0.020
z-axis: 0.048

0.055
x-axis: 0.050
y-axis: 0.020
z-axis: 0.085

0.090
x-axis: 0.050
y-axis: 0.022
z-axis: 0.077

0.081

05
x-axis: 0.046
y-axis: 0.021
z-axis: 0.076

0.082
x-axis: 0.055
y-axis: 0.020
z-axis: 0.090

0.092
x-axis: 0.053
y-axis: 0.021
z-axis: 0.089

0.086

06
x-axis: 0.020
y-axis: 0.020
z-axis: 0.032

0.037
x-axis: 0.027
y-axis: 0.021
z-axis: 0.043

0.049
x-axis: 0.034
y-axis: 0.020
z-axis: 0.051

0.057

07
x-axis: 0.029
y-axis: 0.017
z-axis: 0.033

0.040 - - - -

08
x-axis: 0.038
y-axis: 0.017
z-axis: 0.067

0.072 - - - -

09
x-axis: 0.039
y-axis: 0.013
z-axis: 0.069

0.072 - - - -

10
x-axis: 0.023
y-axis: 0.013
z-axis: 0.022

0.030 - - - -

11
x-axis: 0.031
y-axis: 0.013
z-axis: 0.046

0.047 - - - -

12
x-axis: 0.039
y-axis: 0.018
z-axis: 0.065

0.071 - - - -
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Στον  Πίνακα 8.3 παρουσιάζονται οι ποσότητες αυτές για όλες τις περιπτώσεις των 

Εικόνων  8.26 έως 8.29. Στο διοπτρικό σύστηµα µηχανικής όρασης η αξιολόγηση 
έγινε µεταξύ της αριστερής και δεξιάς κάµερας, ενώ για το συνδυαστικό σύστηµα η 
αξιολόγηση πραγµατοποιήθηκε για όλους τους δυνατούς συνδυασµούς δύο καµερών. 
Από τον πίνακα αυτόν προκύπτει ότι η διαδικασία βαθµονόµησης αποδίδει και στα 
δύο συστήµατα µία µέση τιµή ακρίβειας στην  τρισδιάστατη ανακατασκευή που 

κυµαίνεται για τον x-άξονα στα 0.041±0.002 mm, για τον  y-άξονα στα 0.019±0.001 
mm και για τον z-άξονα στα 0.061±0.004 mm, ενώ η µέση τιµή της ακρίβειας στον 
χώρο είναι της τάξεως των 0.067±0.004 mm. 

Η ακρίβεια, όπως προσδιορίζεται από τις παραπάνω µετρήσεις, του συστήµατος 
περιορίζεται από την κατασκευή του αντικειµένου βαθµονόµησης. Αυτό καθίσταται 

εµφανές παρατηρώντας τις τιµές του Πίνακα 8.3 αλλά και τις µέσες τιµές της 
ακρίβειας. Πιο συγκεκριµένα, ο y-άξονας στο αντικείµενο βαθµονόµησης είναι 
ανεξάρτητος από την γωνία του πρίσµατος, Εικόνα 8.2, και για το λόγο αυτό 
παρατηρείται ότι η ακρίβεια ανακατασκευής κατά τον άξονα αυτόν, εκτός από πολύ 
χαµηλή τιµή, παρουσιάζει και σταθερότητα, ανεξαρτήτως του ζεύγους καµερών. Από 

την άλλη, οι δύο άλλοι άξονες εξαρτώνται κατά τον ίδιο τρόπο τόσο από την  γωνία 
του πρίσµατος, όσο και από την  τοποθέτηση του πλέγµατος των κύκλων πάνω στο 
πρίσµα. Αυτός είναι και ο λόγος που οι όποιες µεταβολές παρατηρούνται στην 
ακρίβεια ανακατασκευής του Πίνακα 8.3, εµφανίζονται ταυτόχρονα και στους δύο 
αυτούς άξονες. Ωστόσο µία ακρίβεια της τάξεως των 40 µm για τον x-άξονα και µία 

αντίστοιχη ακρίβεια 60 µm για τον z-άξονα αποτελεί µία πολύ καλή ακρίβεια 
τρισδιάστατης ανακατασκευής επιφάνειας αντικειµένων.

Ο σηµαντικότερος λόγος εµφάνισης αυτών  των τιµών ακρίβειας και στα δύο 
συστήµατα, είναι η χρήση των τηλεκεντρικών φακών, οι οποίοι οπτικά διορθώνουν 
τους τυχόν παράγοντες παραµόρφωσης. Κατά τη διαδικασία της βαθµονόµησης, η 

επίδραση αυτή των τηλεκεντρικών φακών  προέκυψε και κατά τη σύγκριση των 
αποτελεσµάτων της γραµµικής και µη-γραµµικής προσέγγισης. Στον Πίνακα 8.4 
παρουσιάζεται η απόλυτη τιµή του µέσου σχετικού σφάλµατος (absolute mean 
relative error, AMRE) µεταξύ των  αποτελεσµάτων της τρισδιάστατης ανακατασκευής 
του αντικειµένου βαθµονόµησης µε χρήση των αρχικών τιµών  των παραµέτρων των 

καµερών  και των τελικών τιµών που προκύπτουν από τη διαδικασία της 
βαθµονόµησης. Στις αρχικές τιµές των παραµέτρων των καµερών δεν 
περιλαµβάνονται οι αρχικές τιµές των παραγόντων  παραµόρφωσης. Το µέσο σχετικό 
σφάλµα υπολογίζεται από τη σχέση:
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AMRE =

1
N
⋅

Xi
IN − Xi

FIN

Xi
FIN

i=1

N

∑ ×100%  
 
8.32( )

όπου XIN είναι οι τρισδιάστατες συντεταγµένες του αντικειµένου βαθµονόµησης 

όπως υπολογίζονται µε χρήση των αρχικών τιµών των παραµέτρων  των καµερών και 

XFIN είναι οι αντίστοιχες συντεταγµένες που προκύπτουν µε χρήση των 
αποτελεσµάτων της βαθµονόµησης.

Πίνακας 8.4: Η απόλυτη τιµή του µέσου σχετικού σφάλµατος µεταξύ της τρισδιάστατης 
ανακατασκευής του αντικειµένου βαθµονόµησης µε χρήση των  αρχικών τιµών  των 
παραµέτρων των καµερών και των αποτελεσµάτων της διαδικασίας βαθµονόµησης.

Μέτρηση Αριστερή Κάµερα - 
Δεξιά Κάµερα

Αριστερή Κάµερα - 
Κάµερα Φθορισµού

Δεξιά Κάµερα - 
Κάµερα Φθορισµού

01 0.36% 0.72% 0.50%
02 0.83% 1.36% 1.89%
03 2.15% 1.08% 1.43%
04 3.74% 0.94% 1.37%
05 1.21% 2.01% 1.87%
06 1.60% 1.50% 1.65%
07 3.55% - -
08 4.72% - -
09 3.58% - -
10 4.38% - -
11 5.65% - -
12 3.39% - -
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Πίνακας 8.5: Η απόλυτη τιµή του µέσου σχετικού σφάλµατος των υπολογιζόµενων 
συντεταγµένων µε χρήση των αρχικών  τιµών των παραµέτρων των καµερών (AMREIN) 
και των τελικών αποτελεσµάτων  της βαθµονόµησης (AMREFIN) σε σχέση µε τις 
πραγµατικές συντεταγµένες.

Μέτρηση
Αριστερή Κάµερα - 
Δεξιά Κάµερα

Αριστερή Κάµερα - 
Δεξιά Κάµερα

Αριστερή Κάµερα - 
Κάµερα Φθορισµού
Αριστερή Κάµερα - 
Κάµερα Φθορισµού

Δεξιά Κάµερα - 
Κάµερα Φθορισµού
Δεξιά Κάµερα - 

Κάµερα ΦθορισµούΜέτρηση
AMREIN AMREFIN AMREIN AMREFIN AMREIN AMREFIN

01 3.24% 3.23% 3.31% 3.30% 3.28% 3.25%
02 3.50% 3.49% 3.62% 3.62% 3.45% 3.42%
03 3.23% 3.23% 3.76% 3.74% 3.64% 3.60%
04 3.23% 3.23% 3.75% 3.74% 3.59% 3.56%
05 3.46% 3.46% 3.67% 3.67% 3.62% 3.58%
06 3.52% 3.49% 4.19% 4.15% 3.45% 3.41%
07 3.65% 3.64% - - - -
08 3.91% 3.90% - - - -
09 3.82% 3.80% - - - -
10 3.63% 3.61% - - - -
11 3.76% 3.75% - - - -
12 3.88% 3.88% - - - -
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Οι περισσότεροι ερευνητές θεωρούν  ότι µία τιµή AMRE≤20% είναι ενδεικτική της 
επιτυχίας ενός µοντέλου πρόβλεψης. Ωστόσο, στον Πίνακα 8.4 φαίνεται ότι οι 
αντίστοιχες AMRE µεταξύ των υπολογιζόµενων  τρισδιάστατων  συντεταγµένων του 
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αντικειµένου βαθµονόµησης µε χρήση των αρχικών τιµών των παραµέτρων  των 

καµερών  και των τελικών αποτελεσµάτων της διαδικασίας βαθµονόµησης είναι κατά 
πολύ µικρότερες από το κατώφλι των  20%. Η παρατήρηση αυτή ενισχύεται και από 
τα στοιχεία του Πίνακα 8.5, όπου παρουσιάζονται οι AMRE των  υπολογιζόµενων  
συντεταγµένων µε χρήση των αρχικών παραµέτρων  και των αποτελεσµάτων της 
βαθµονόµησης, σε σχέση µε τις πραγµατικές συντεταγµένες του αντικειµένου 

βαθµονόµησης. Οι AMRE του πίνακα αυτού όχι µόνο είναι σηµαντικά µικρότερες 
από το κατώφλι των  20%, αλλά επιπροσθέτως παρουσιάζονται και σχεδόν 
ταυτόσηµες µεταξύ των αρχικών παραµέτρων και των αποτελεσµάτων  της 
βαθµονόµησης.

Εικόνα 8.30: Οι υπολογιζόµενες τρισδιάστατες συντεταγµένες του αντικειµένου 
βαθµονόµησης για το ζεύγος αριστερής-δεξιάς κάµερας (○), το ζεύγος αριστερής 
κάµερας και κάµερας φθορισµού (○) και το ζεύγος δεξιάς κάµερας και κάµερας 
φθορισµού (○), σε σχέση µε τις πραγµατικές συντεταγµένες (+) των κέντρων  των 
κύκλων του αντικειµένου. Η ανακατασκευή αφορά την περίπτωση 01 της Εικόνας 8.26.

Όλες αυτές οι παρατηρήσεις αφενός επαληθεύουν το γεγονός ότι οι τηλεκεντρικοί 
φακοί διορθώνουν  οπτικά τους τυχόν συντελεστές παραµόρφωσης και αφετέρου 
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οδηγούν στο συµπέρασµα ότι χωρίς απώλεια της ακρίβειας θα µπορούσαν να 

χρησιµοποιηθούν µόνο οι αρχικές τιµές των παραµέτρων των καµερών.

Τέλος, στις Εικόνες 8.30 και 8.31 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα των 
τρισδιάστατων υπολογιζόµενων συντεταγµένων του αντικειµένου βαθµονόµησης, µε 
χρήση των τελικών αποτελεσµάτων της διαδικασίας βαθµονόµησης, σε σχέση µε τις 
πραγµατικές συντεταγµένες για την περίπτωση 01 της Εικόνας 8.26 και για την 

περίπτωση 07 της Εικόνας 8.28.

Εικόνα 8.31: Οι υπολογιζόµενες τρισδιάστατες συντεταγµένες του αντικειµένου 
βαθµονόµησης για το ζεύγος αριστερής-δεξιάς κάµερας (○), σε σχέση µε τις 
πραγµατικές συντεταγµένες (+) των κέντρων των  κύκλων του αντικειµένου.  Η 
ανακατασκευή αφορά την περίπτωση 07 της Εικόνας 8.28.

8.3. Βαθµονόµηση Συστήµατος Διέγερσης

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η ορθή λειτουργία του συστήµατος Μοριακής 
Απεικόνισης Φθορισµού προϋποθέτει τη γνώση τόσο της γωνίας πρόσπτωσης, όσο 

και της διαδροµής σάρωσης, της ακτινοβολίας διέγερσης. Άρα η µοντελοποίηση του 
εµπρόσθιου προβλήµατος θα προσεγγίζει σηµαντικά την πραγµατική διαδικασία, 
οδηγώντας σε µεγαλύτερης ακρίβειας επίλυσης του αντιστρόφου προβλήµατος.

Η µορφή της ακτινοβολίας διέγερσης, σύµφωνα και µε την Εικόνα 7.19, είναι η 
προβολή µίας λεπτής γραµµής στην επιφάνεια της υπό παρατήρηση περιοχής. Έτσι ο 

προσδιορισµός της γωνίας πρόσπτωσης θα πραγµατοποιηθεί γεωµετρικά µε χρήση 
της πληροφορίας µετατόπισης της γραµµής στην περίπτωση που προσπίπτει σε 
αντικείµενο γνωστού ύψους, Εικόνα 8.32. Σύµφωνα µε την  εικόνα αυτή, η ζητούµενη 
γωνία υπολογίζεται από την σχέση:

 
 
θ = tan−1 h

d
⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

 
 
8.33( )

όπου h είναι το γνωστό ύψος του αντικειµένου που χρησιµοποιείται για τη 
διαδικασία, d είναι η µετρούµενη µετατόπιση της γραµµής και θ είναι η ζητούµενη 
γωνία πρόσπτωσης. Επίσης, όπως προκύπτει από την Εικόνα 8.32 σε συνδυασµό µε 
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την Εικόνα 7.19, η γωνία πρόσπτωσης παραµένει σταθερή καθόλη τη διάρκεια της 
σάρωσης, γεγονός που επιτρέπει τον υπολογισµό της για µία µόνο θέση της βάσης 
µετακίνησης. Απαραίτητη φυσικά προϋπόθεση είναι η µη µεταβολή της θέσης της 
βάσης περιστροφής µετά τον υπολογισµό της γωνίας πρόσπτωσης.

Εικόνα 8.32: Γεωµετρική προσέγγιση της γωνίας πρόσπτωσης της ακτινοβολίας 
διέγερσης.

Το αντικείµενο που χρησιµοποιήθηκε στα πλαίσια της ερευνητικής αυτής εργασίας 
για τον προσδιορισµό της γωνίας πρόσπτωσης ήταν ένα οπτοµηχανολογικό εξάρτηµα, 
του οποίου το ύψος µετρήθηκε µε µικρόµετρο ως h=6.9 mm. Επίσης, από τις τρεις 

κάµερες του συνδυαστικού συστήµατος χρησιµοποιήθηκε η κάµερα φθορισµού για 
την  υλοποίηση της διαδικασίας αυτής, ενώ η ακρίβειά της επαληθεύτηκε 
υπολογίζοντας τη γωνία και µε τις άλλες δύο κάµερες.

Αρχικά λαµβάνεται, από την κάµερα φθορισµού, µία εικόνα του αντικειµένου 
βαθµονόµησης, προκειµένου να προσδιοριστούν  οι παράµετροι της κάµερας και στη 

συνέχεια λαµβάνεται µία εικόνα της προσπίπτουσας, στο οπτοµηχανολογικό 
εξάρτηµα, γραµµής της πηγής διέγερσης. Οι δύο αυτές µετρήσεις παρουσιάζονται 
στην  Εικόνα 8.33, όπου έχει πραγµατοποιηθεί κανονικοποίηση των εντάσεων για 
λόγους απεικόνισης.
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Εικόνα 8.33: Το αντικείµενο βαθµονόµησης (a) και η προσπίπτουσα στο αντικείµενο 
γνωστού ύψους ακτινοβολία διέγερσης (b) όπως λαµβάνονται από την  κάµερα 
φθορισµού.

Αφού ολοκληρωθεί, µε τη διαδικασία που περιγράφηκε στις προηγούµενες 
ενότητες, η βαθµονόµηση της κάµερας φθορισµού, πραγµατοποιείται µετατροπή των 
συντεταγµένων εικόνας σε µετρητικές συντεταγµένες των δύο γραµµών που 
φαίνονται στην Εικόνα 8.33b. Οι δύο αυτές γραµµές αντιστοιχούν  στο τµήµα της 

ακτινοβολίας διέγερσης που προσπίπτει στην επιφάνεια του οπτοµηχανολογικού 
εξαρτήµατος και στο τµήµα εκείνο που προσπίπτει στην επιφάνεια της βάσης όπου 
έχει τοποθετηθεί το εξάρτηµα αυτό. Η αντιστοίχηση του ποια γραµµή της Εικόνας 
8.33b αντιστοιχεί σε ποιο τµήµα της ακτινοβολίας διέγερσης υλοποιείται µε 
συνδυασµό των Εικόνων 8.32, 8.19 και 7.28.

Από τις Εικόνες 8.32 και 7.28 προκύπτει ότι το τµήµα της ακτινοβολίας διέγερσης 
που προσπίπτει στην επιφάνεια του οπτοµηχανολογικού εξαρτήµατος θα βρίσκεται 
πιο πίσω από το τµήµα που προσπίπτει στην  επιφάνεια της βάσης. Λαµβάνοντας 
υπόψη και την πληροφορία της κατεύθυνσης των αξόνων του συστήµατος 
συντεταγµένων  της Εικόνας 8.19 το γενικό συµπέρασµα “πιο πίσω” της 

προηγούµενης πρότασης προσδιορίζεται “σε µικρότερες τιµές του y-άξονα”. Τέλος, 
συνυπολογίζοντας την πληροφορία της σχέσης του συστήµατος συντεταγµένων της 
κάµερας φθορισµού µε το γενικό σύστηµα συντεταγµένων, που αναλύθηκε εκτενώς 
στην  Ενότητα 8.2.5, προκύπτει ότι στην Εικόνα 8.33b η γραµµή που αντιστοιχεί στο 
τµήµα της ακτινοβολίας διέγερσης που προσπίπτει επάνω στο οπτοµηχανολογικό 

εξάρτηµα είναι εκείνη µε το µεγαλύτερο µήκος.

Προκειµένου να προσδιοριστεί η µετατόπιση ως προς τον y-άξονα των δύο 
γραµµών της Εικόνας 8.33b, θα πρέπει αυτές πρώτα να αποµονωθούν από την εικόνα. 
Η διαδικασία αυτή της κατάτµησης πραγµατοποιείται µε τα στάδια που φαίνονται στο 
block διάγραµµα της Εικόνας 8.34. Αρχικά η λαµβανόµενη εικόνα µετατρέπεται από 

κλάσης uint16 σε εικόνα κλίµακας του γκρι χρησιµοποιώντας τη σχέση (8.1b) και 
κανονικοποιώντας την ως προς την µέγιστη τιµή της έντασής της, Εικόνα 8.35a.
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Εικόνα 8.34: Block διάγραµµα της διαδικασίας εξαγωγής των γραµµών  της 
ακτινοβολίας διέγερσης που λαµβάνονται από την κάµερα φθορισµού.

Στη συνέχεια πραγµατοποιείται µετασχηµατισµός των εντάσεων της εικόνας µε 
βάση τη σχέση:

 
 
INEW = Tlow,out + Thigh,out − Tlow,out( ) ⋅ IOLD − Tlow,in

Thigh,in − Tlow,in

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

gamma

 
 
8.34( )

όπου Tlow,out και Thigh,out είναι αντιστοίχως το χαµηλό και υψηλό κατώφλι των 

εντάσεων της προκύπτουσας, από τον µετασχηµατισµό, εικόνας, INEW, ενώ Tlow,in και 

Thigh,in είναι οι τιµές εκείνες που οριοθετούν το εύρος των εντάσεων της αρχικής 

εικόνας, IOLD, που θα υποστούν µεταβολή. Οποιαδήποτε ένταση της αρχικής εικόνας 

µε τιµή είτε µικρότερη του κατωφλίου Tlow,in είτε µεγαλύτερη του κατωφλίου Thigh,in 

αποκόπτεται από το µετασχηµατισµό και λαµβάνει αντιστοίχως είτε την τιµή Tlow,out 

είτε την  τιµή Thigh,out. Η παράµετρος gamma καθορίζει την µορφή της καµπύλης µε 

βάση την οποία πραγµατοποιείται ο µετασχηµατισµός της σχέσης (8.34). Στην 

περίπτωση που η παράµετρος αυτή φέρει τιµή µικρότερη της µονάδος, τότε ο 
µετασχηµατισµός αυτός ενισχύει τις υψηλότερες (πιο φωτεινές) τιµές των  εντάσεων, 
ενώ τα αντίθετα συµβαίνουν όταν η τιµή της παραµέτρου gamma είναι µεγαλύτερη 
της µονάδος. Στην περίπτωση που gamma=1, τότε ο µετασχηµατισµός είναι 
γραµµικός.

Η εφαρµογή της σχέσης (8.34) στην  Εικόνα 8.35a έγινε για όλο το πεδίο τιµών  της 
εικόνας, δηλαδή τις εντάσεις που ανήκουν στον χώρο [0, 1], και µε αντιστοίχηση σε 
τιµές εντάσεων που ανήκουν στο ίδιο πεδίο. Προκειµένου να ενισχυθεί η πληροφορία 
των γραµµών η χαρτογράφηση αυτή πραγµατοποιήθηκε µε παράµετρο gamma 
σηµαντικά µικρότερη της µονάδος, gamma=0.2, Εικόνα 8.35b.
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Ωστόσο, η διαδικασία αυτή, εκτός την ενίσχυση της πληροφορίας των  γραµµών, 

ενίσχυσε σηµαντικά και το θόρυβο της εικόνας. Η αποθορυβοποίηση της Εικόνας 
8.35b πραγµατοποιήθηκε µε εφαρµογή του µορφολογικού φίλτρου open-closing[104], 
που περιγράφεται από τη σχέση (4.12). Το αποτέλεσµα του φίλτρου αυτού φαίνεται 
στην  Εικόνα 8.35c. Τέλος η κατάτµηση ολοκληρώνεται µε κατωφλιοποίηση του 
αποτελέσµατος του φίλτρου open-closing, Εικόνα 8.35d. Μετά από ένα πλήθος 

πειραµατικών δοκιµών  αποδείχθηκε ότι το καταλληλότερο κατώφλι για µία ακριβή 
κατάτµηση των γραµµών ισούται µε T=2·TOTSU/3, όπου TOTSU είναι η τιµή κατωφλίου 

µε χρήση της µεθόδου του Otsu. 

Εικόνα 8.35: Η εικόνα από την κάµερα φθορισµού µετά τον µετασχηµατισµό κλάσης 
(a), το αποτέλεσµα του µετασχηµατισµού έντασης (b), η επίδραση του open-closing 
φίλτρου (c) και η κατατµηµένη εικόνα (d).

Εικόνα 8.36: Τα αποτελέσµατα της κατάτµησης σε σχέση µε την Εικόνα 8.35b.

Η αξιολόγηση του αποτελέσµατος της διαδικασίας κατάτµησης σε αυτή την 
περίπτωση πραγµατοποιείται οπτικά µέσω της Εικόνας 8.36, όπου παρουσιάζονται τα 
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αποτελέσµατα της κατάτµησης σε σχέση µε την  Εικόνα 8.35b. Τα όρια των  δύο 

γραµµών, όπως προκύπτουν από την Εικόνα 8.35d, έχουν υποστεί dilation για 
απεικονιστικούς λόγους.

Το τελευταίο στάδιο της εξαγωγής των γραµµών, προκειµένου να υπολογιστεί η 
σχετική τους µετατόπιση ως προς των y-άξονα, είναι ο προσδιορισµός του κεντρικού 
τους άξονα. Ο άξονας αυτός είναι µοναδικός για κάθε µία από τις δύο γραµµές της 

Εικόνας 8.33b και υπολογίζεται από το µετασχηµατισµό των γραµµών σε γραµµές 
πάχους ενός µόνο pixel. Ο προσδιορισµός αυτός των αξόνων υλοποιείται στην 
ερευνητική εργασία µέσω µίας διαδικασίας που καλείται µορφολογική λέπτυνση 
(morphological thinning)[100,104] και σχετίζεται µε τον  µετασχηµατισµό Hit-or-Miss 
µέσω της σχέσης:

  INEW = IOLD − IOLD ⊗ B  
 
8.35( )

όπου το σύµβολο ⨂ συµβολίζει το µετασχηµατισµό Hit-or-Miss. Η µορφολογική 

λέπτυνση αποτελεί µία από τις πιο διαδεδοµένες προσεγγίσεις της σκελετοποίησης 
(morphological skeletonization)[100,104] δυαδικών εικόνων και τα αποτελέσµατα της 
εφαρµογής της στην Εικόνα 8.35d παρουσιάζονται στην Εικόνα 8.37.

Εικόνα 8.37: Τα αποτελέσµατα της σκελετοποίησης στις γραµµές της Εικόνας 8.35d. Οι 
άξονες έχουν υποστεί dilation για απεικονιστικούς λόγους.

Στη συνέχεια οι συντεταγµένες εικόνας (pixels) µετατρέπονται σε µετρητικές 
συντεταγµένες (mm) χρησιµοποιώντας τα αποτελέσµατα της διαδικασίας 
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βαθµονόµησης της κάµερας φθορισµού. Στην Εικόνα 8.38 παρουσιάζονται οι δύο 

γραµµές όπως ανακατασκευάζονται στο δισδιάστατο κόσµο, χρησιµοποιώντας την 
πληροφορία ύψους του οπτοµηχανολογικού εξαρτήµατος, και για τις τρεις κάµερες. Η 
σχέση µε την οποία πραγµατοποιήθηκε η ανακατασκευή της Εικόνας 8.38, και για τις 
τρεις κάµερες, είναι της µορφής:
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8.36( )

όπου (X,Y,Z)T είναι οι πραγµατικές συντεταγµένες ενός σηµείου των γραµµών, 

(x,y,z)T είναι οι αντίστοιχες συντεταγµένες στο επίπεδο της εικόνας της κάθε 

κάµερας, R=[rij] και T=[tx,ty,tz]T είναι οι πίνακες περιστροφής και µετατόπισης 

αντίστοιχα, που συνδέουν  την κάµερα µε το πραγµατικό σύστηµα συντεταγµένων. Η 
σχέση (8.36) προκύπτει επιλύοντας την σχέση (6.1) ως προς τις συντεταγµένες X και 
Y, ενώ οι τιµές του z-άξονα είναι γνωστές για τις δύο γραµµές µέσω του 
οπτοµηχανολογικού εξαρτήµατος. Όσον αφορά τις συντεταγµένες του επιπέδου 

εικόνας, αυτές υπολογίζονται µέσω των σχέσεων (8.17), (8.18) και (8.20). Τέλος, οι 
υπολογιζόµενες συντεταγµένες από τις τρεις κάµερες κανονικοποιούνται ως προς τις 
ελάχιστες τιµές τους, προκειµένου για άµεση, από την Εικόνα 8.38, σύγκριση.

Εικόνα 8.38: Οι δύο γραµµές της Εικόνας 8.37c σε µετρητικές συντεταγµένες για την 
κάµερα φθορισµού και οι ίδιες γραµµές όπως ανακατασκευάζονται από τις δύο RGB 
κάµερες. Οι (x,y) συντεταγµένες έχουν κανονικοποιηθεί για άµεση σύγκριση των 
αποτελεσµάτων.
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Μετά την µετατροπή των συντεταγµένων των  εικόνων σε µετρητικές 

συντεταγµένες, πραγµατοποιείται ο υπολογισµός των εξισώσεων που προσεγγίζουν 
αυτές τις δύο γραµµές, µε χρήση ελαχίστων τετραγώνων. Οι γραµµές αυτές, καθώς 
και οι αντίστοιχες τετραγωνικές ρίζες των µέσων τετραγωνικών σφαλµάτων 
φαίνονται στην Εικόνα 8.39.

Εικόνα 8.39: Οι ευθείες που προσεγγίζουν τις γραµµές της Εικόνας 8.39, καθώς και οι 
τετραγωνικές ρίζες των µέσων τετραγωνικών  σφαλµάτων των πολυωνυµικών 
εξισώσεων.

Όπως φαίνεται και στην Εικόνα 8.39, όλες οι γραµµές, χωρίς απώλεια της 
ακρίβειας, µπορούν να θεωρηθούν παράλληλες προς τον  x-άξονα και ως εκ τούτου η 
µεταξύ τους απόσταση είναι η µετατόπιση κατά τον y-άξονα. Έτσι προκύπτει ότι για 

την κάµερα φθορισµού η απόσταση αυτή υπολογίζεται ότι είναι dfluo=7.61 mm, ενώ 

για τις άλλες δύο κάµερες είναι dleft=7.60 mm και dright=7.63 mm για την αριστερή και 

δεξιά RGB κάµερα αντίστοιχα. Εφαρµόζοντας τη σχέση (8.33) για τις παραπάνω 
αποστάσεις, υπολογίζεται η γωνία πρόσπτωσης ως θfluo=42.20°, θleft=42.24° και 

θrifht=42.12°, αντίστοιχα. Από τις τρεις αυτές τιµές προκύπτει η µέση τιµή της γωνίας 

πρόσπτωσης ως θ=42.19°±0.06°. Η τιµή αυτή της γωνίας πρόσπτωσης της 
ακτινοβολίας διέγερσης επαληθεύεται και αν αντί των ευθειών χρησιµοποιηθεί η 
διαφορά των  µέσων τιµών  των συντεταγµένων κατά τον y-άξονα των γραµµών  της 
Εικόνας 8.38. Σε αυτή την περίπτωση, οι αποστάσεις µεταξύ των δύο γραµµών είναι 

dfluo=7.64 mm, dleft=7.60 mm και dright=7.59 mm για τις τρεις κάµερες και οι 
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αντίστοιχες τιµές των γωνιών είναι θfluo=42.09°, θleft=42.24° και θrifht=42.27°, από 

όπου προκύπτει θ=42.20°±0.09°.

Ο ρόλος της γωνίας πρόσπτωσης της ακτινοβολίας διέγερσης στη λειτουργία του 
συστήµατος Μοριακής Απεικόνισης Φθορισµού είναι διπλός. Αφενός χρησιµοποιείται 

για τον υπολογισµό του βήµατος σάρωσης, σύµφωνα µε τα όσα αναφέρθηκαν  στην 
Ενότητα 7.5.3 και µε βάση τη σχέση (7.14), µέσω της σχέσης:

 
 
dxδ = dxβ ⋅

sin 90 + ϕ( )
cos ϕ( ) ⋅ sin 90 − 2 ⋅ϕ( )  

 
8.37( )

όπου dxδ και dxβ είναι το βήµα της σάρωσης στο δείγµα και στη βάση µετακίνησης, 

αντίστοιχα, και η γωνία φ ισούται µε φ=45-0.5·θ, Εικόνα 7.20. Από την παραπάνω 
σχέση και χρησιµοποιώντας τη µέση γωνία πρόσπτωσης θ=42.19° και βήµα σάρωσης 
dxβ=0.9 mm, προκύπτει ότι dxδ=1.34 mm. Η τιµή αυτή της σάρωσης στην  επιφάνεια 

του δείγµατος επαληθεύεται και αν ληφθούν οι εικόνες της γραµµής σάρωσης µε µία 
από τις τρεις κάµερες και ακολουθώντας την προαναφερθείσα διαδικασία µετρηθεί το 
βήµα µετακίνησης. Στην  Εικόνα 8.40 φαίνεται ένα διάγραµµα µε όλες τις θέσεις της 

γραµµής διέγερσης όπως αυτές προκύπτουν από την κάµερα φθορισµού.

Εικόνα 8.40: Οι θέσεις σάρωσης όπως προκύπτουν  από την κάµερα φθορισµού.  Δίπλα 
από τις εξισώσεις των ευθειών εµφανίζεται και η µετατόπιση κατά τον y-άξονα.
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Παρατηρώντας το διάγραµµα της Εικόνας 8.40 φαίνεται ότι το µέσο βήµα 

µετακίνησης κυµαίνεται στα dxδ=1.32±0.01 mm. Η απόλυτη τιµή του σχετικού 

σφάλµατος µεταξύ της τιµής του βήµατος σάρωσης όπως υπολογίζεται από την 
σχέση (8.37) και όπως προκύπτει από τη διδιάστατη ανακατασκευή των γραµµών 

είναι της τάξεως του e=1.52%, γεγονός που σηµαίνει ότι οποιαδήποτε από τις δύο 
µεθόδους µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τον προσδιορισµό των θέσεων της γραµµής 
διέγερσης στην επιφάνεια της εποπτευόµενης περιοχής, αφού η διαφοροποίησή της 
εµπίπτει στα όρια της ακρίβειας του συστήµατος, όπως προέκυψε κατά την ανάλυση 
των αποτελεσµάτων της διαδικασίας βαθµονόµησης των καµερών.

Από την άλλη, η γνώση της γωνίας πρόσπτωσης είναι απαραίτητη και για τον 
υπολογισµό της γωνίας διείσδυσης του φωτός στον  προσοµοιωτή ιστού που 
χρησιµοποιήθηκε στην  παρούσα έρευνα. Για τον σκοπό αυτό εφαρµόζεται ο νόµος 
του Snell, που περιγράφεται από την σχέση:

 
 

sinθ1

sinθ2

=
n2

n1

 
 
8.38( )

όπου θ1=90-θ είναι η συµπληρωµατική της προσπίπτουσας γωνίας, θ2 είναι η γωνία 

διέλευσης της ακτινοβολίας διέγερσης µέσα στον  προσοµοιωτή, n1=1 είναι ο δείκτης 

διάθλασης του αέρα και n2 είναι ο δείκτης διάθλασης του προσοµοιωτή, που για τους 

ιστούς παίρνει την τιµή n2≈1.33. Έτσι, από την εξίσωση (8.38), η ζητούµενη γωνία 

υπολογίζεται από την σχέση:
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8.39( )

Μία τελευταία παράµετρος του συστήµατος διέγερσης που πρέπει να καταστεί 
γνωστή είναι το µήκος της προβαλλόµενης γραµµής. Η σχέση (7.12), µε βάση την 
οποία υπολογίζεται το µήκος της γραµµής, είναι χρήσιµη µόνο στην περίπτωση που 
είναι γνωστό το µήκος µεταξύ της εξόδου του laser και της επιφάνειας πρόσπτωσης. 
Στο σύστηµα, όµως, της Εικόνας 7.28 η απόσταση αυτή δεν είναι γνωστή κι έτσι το 

µήκος της γραµµής θα µετρηθεί µε µία µεθοδολογία αντίστοιχη µε αυτήν που 
εφαρµόστηκε για τον προσδιορισµό της γωνίας πρόσπτωσης.

Χρησιµοποιώντας τις δεκατρείς γραµµές, που δηµιούργησαν το διάγραµµα της 
Εικόνας 8.40 και που φαίνονται στην Εικόνα 8.41, θα εξαχθεί το πλαίσιο που 
περιβάλλει την  κάθε µία από τις γραµµές αυτές και που ορίζεται ως το µικρότερο 
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παραλληλεπίπεδο που περιέχει πλήρως την κάθε γραµµή, Εικόνα 8.42. Η διάµετρος 

του πλαισίου αυτού από συντεταγµένες εικόνας µετατρέπεται σε µετρητικές 
συντεταγµένες για τον υπολογισµό του ζητούµενου µήκους των γραµµών. Το µήκος 
αυτό για τις διάφορες γραµµές παρουσιάζεται στην Εικόνα 8.43.

Εικόνα 8.41: Οι διαδοχικές θέσεις της ακτινοβολίας διέγερσης σε µία διαδικασία 
σάρωσης, όπως ελήφθησαν από την κάµερα φθορισµού. Οι αριθµοί στις διάφορες 
εικόνες αντιστοιχούν στην αρίθµηση των γραµµών της Εικόνας 8.40.

Εικόνα 8.42: Τα πλαίσια που περιβάλλουν την γραµµή διέγερσης σε τρεις από τις θέσεις 
σάρωσης. Οι αριθµοί στις διάφορες εικόνες αντιστοιχούν  στην αρίθµηση των γραµµών 
της Εικόνας 8.40.

Εικόνα 8.43: Το µήκος της γραµµής όπως υπολογίζεται στις διάφορες θέσεις κατά την 
διαδικασία µίας σάρωσης.
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Όπως προκύπτει από την Εικόνα 8.43, η γραµµή διατηρεί ένα σταθερό µήκος της 

τάξης των L=14.36±0.15 mm. Επιπροσθέτως, από την σχέση (7.12) προκύπτει ότι:
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8.40( )

όπου αν ληφθεί υπόψη ότι ∑dxi,β=12·0.9=10.8 mm και D⩾300 mm, τότε υπολογίζεται 

για D=Dmin ότι L13=1.04·L1≈L1. Αυτό σηµαίνει ότι η διαδροµή σάρωσης των 10.8 mm 

δεν είναι αρκετή ούτως ώστε να µεταβληθεί σηµαντικά το µήκος της γραµµής 

διέγερσης και κατά συνέπεια αυτό µπορεί να θεωρηθεί ότι παραµένει σταθερό.

8.4. Οπτικές Ιδιότητες του Δείγµατος και Μέτρηση Διαπερατότητας των Φίλτρων 
Φθορισµού

Για την  ολοκλήρωση της διαδικασίας βαθµονόµησης του συστήµατος απαιτείται ο 
προσδιορισµός δύο ακόµη πολύ σηµαντικών παραµέτρων, που επηρεάζουν  άµεσα την 

λειτουργία του συστήµατος Μοριακής Απεικόνισης Φθορισµού. Η πρώτη παράµετρος 
αφορά τον προσδιορισµό των  οπτικών  ιδιοτήτων τόσο του προσοµοιωτή ιστού που 
χρησιµοποιήθηκε στην  ερευνητική αυτή εργασία, όσο και της φθορίζουσας ουσίας, 
ενώ η δεύτερη παράµετρος σχετίζεται µε την µέτρηση της ποσοστιαίας διέλευσης του 
χρησιµοποιούµενου φίλτρου φθορισµού που τοποθετήθηκε στην κάµερα φθορισµού.

Πίνακας 8.6: Οπτικές ιδιότητες του προσοµοιωτή ιστού στα 680 nm (διέγερση) και στα 
700 nm (εκποµπή).

Διέγερση
(680 nm)

Εκποµπή
(700 nm)

Συντελεστής Απορρόφησης
µα (cm-1) 0.027 0.03

Συντελεστής Σκέδασης
µs (cm-1) 6666

Βαθµός Ανισοτροπίας
g 0.750.75

Δείκτης Διάθλασης
n 1.331.33

Ταχύτητα Φωτός
c (cm·sec-1) 2.55·10102.55·1010

Ξεκινώντας από τον προσοµοιωτή του ιστού, αυτός κατασκευάστηκε από ένα 
µείγµα 1% v/v Intralipid και 1% w/v Agarose. Το διάλυµα αυτό συναντάται αρκετά 
συχνά σε εφαρµογές Διάχυτης Οπτικής Τοµογραφίας και Μοριακής Απεικόνισης 
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Φθορισµού[26,62] και οι οπτικές του ιδιότητες, στα µήκη κύµατος διέγερσης κι 

εκποµπής, συνοψίζονται στον  Πίνακα 8.6. Σύµφωνα µε τα όσα αναφέρθηκαν στο 
προηγούµενο κεφάλαιο, η συγκεκριµένη διάταξη Μοριακής Απεικόνισης Φθορισµού 
διαθέτει µήκος κύµατος διέγερσης το µήκος κύµατος στο οποίο εκπέµπει το 
χρησιµοποιούµενο laser, δηλαδή λex=680 nm, ενώ το µήκος κύµατος µέτρησης 

προσδιορίζεται από το κεντρικό µήκος κύµατος των χρησιµοποιούµενων φίλτρων 
φθορισµού, που ανέρχεται στα λem=700 nm. Έτσι οι οπτικές ιδιότητες του 

προσοµοιωτή περιορίζονται σε αυτά τα δύο µήκη κύµατος.

Κατά αναλογία, τα ίδια µήκη κύµατος χρησιµοποιούνται και για τον φθορίζοντα 
ιχνηθέτη. Όπως επίσης αναφέρθηκε στο Κεφάλαιο 7, η φθορίζουσα ουσία που 
χρησιµοποιήθηκε στα πλαίσια της εργασίας είναι η Chloro-Aluminum 
Phthalocyanine και οι οπτικές της ιδιότητες παρουσιάζονται στον Πίνακα 8.7[216-218].

Πίνακας 8.7: Οπτικές ιδιότητες του Chloro-Aluminum Phthalocyanine στα 680 nm 
(διέγερση) και στα 700 nm (εκποµπή).

Διέγερση
(680 nm)

Εκποµπή
(700 nm)

Συντελεστής Απορρόφησης
µα (cm-1) 0.98 0.14

Κβαντική Απόδοση
η 0.340.34

Διάρκεια Ζωής Φθορισµού
τ (ns) 7.047.04

Εικόνα 8.44: Το δείγµα που χρησιµοποιήθηκε στην ερευνητική εργασία. Η 
επισηµασµένη µε την φθορίζουσα ουσία σφαίρα δεν δύναται να παρατηρηθεί παρά µόνο 
µέσω του φαινοµένου του φθορισµού.

Η κατασκευή του δείγµατος πραγµατοποιήθηκε από την Δρ. Κυριαζή Μαρία και 
στηρίχθηκε στην  τεχνική επιστρώσεων[219]. Πιο συγκεκριµένα, τοποθετήθηκε αρχικά 

µέσα σε ένα ειδικό δοχείο µία στρώση από τον  προσοµοιωτή ιστού. Οι διαστάσεις 
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του δοχείου επιλέχθηκαν  να είναι σηµαντικά µεγαλύτερες από το πεδίο επισκόπησης, 

ούτως ώστε να µην επηρεάζει τη διαδικασία των µετρήσεων. Στην συνέχεια, 
τοποθετήθηκε µία σφαίρα, γνωστών διαστάσεων, ενός διαλύµατος που εµπεριείχε τον 
προσοµοιωτή και την φθορίζουσα ουσία σε συγκεκριµένη γνωστή θέση. Τέλος, 
τοποθετήθηκε ακόµη µία στρώση, γνωστού αυτή τη φορά ύψους, από τον 
προσοµοιωτή ιστού. Στην Εικόνα 8.44 παρουσιάζεται ένα από τα δείγµατα που 

χρησιµοποιήθηκαν  κατά την  πραγµατοποίηση της ερευνητικής εργασίας, ενώ στην 
Εικόνα 8.45 απεικονίζεται το πρωτόκολλο κατασκευής των δειγµάτων.

Εικόνα 8.45: Τα βασικότερα στάδια κατασκευής των δειγµάτων που χρησιµοποιήθηκαν 
στην  ερευνητική εργασία. Αρχικά τοποθετείται µία στρώση από τον προσοµοιωτή ιστού 
στο δοχείο και το δείγµα αφήνεται να αποκτήσει θερµοκρασία δωµατίου (a).  Στην 
συνέχεια τοποθετείται µία σφαίρα που αποτελείται από τον προσοµοιωτή και την 
φθορίζουσα ουσία γνωστής συγκέντρωσης µε τέτοιο τρόπο ώστε η άνω επιφάνειά της να 
είναι εφαπτόµενη µε την  επιφάνεια του προσοµοιωτή (b). Τέλος τοποθετείται ακόµη µία 
στρώση προσοµοιωτή, µόνο που αυτή την φορά το ύψος της στρώσης είναι γνωστό, 
προκειµένου να καθοριστεί το βάθος της σφαίρας (c).

Εκτός από τις οπτικές ιδιότητες του δείγµατος, για την ορθή λειτουργία του 
συστήµατος Μοριακής Απεικόνισης Φθορισµού είναι απαραίτητη και η γνώση του 

ποσοστού διέλευσης του χρησιµοποιούµενου φίλτρου φθορισµού, τόσο στο µήκος 
κύµατος διέγερσης όσο και στο µήκος κύµατος εκποµπής του φθορισµού. Στο µήκος 
κύµατος διέγερσης θα πρέπει η διέλευση από το φίλτρο να είναι ~0%, έτσι ώστε να 
εξασφαλίζεται ότι κατά τη λήψη των εικόνων δεν θα περιλαµβάνεται στα 
καταγραφόµενα δεδοµένα και η πηγή διέγερσης. Από την άλλη, στο µήκος κύµατος 

µέτρησης, που για τη συγκεκριµένη διάταξη είναι στα λem=700 nm, θα πρέπει το 

ποσοστό διέλευσης να είναι Τ>90%.
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Η µελέτη της διέλευσης του φίλτρου φθορισµού πραγµατοποιήθηκε µε χρήση ενός 

φασµατοφωτόµετρου διάχυτης ανάκλασης διπλής δέσµης (PerkinElmer Lambda 35), 
το οποίο ήταν εξοπλισµένο µε µία διάταξη σφαίρας ολοκλήρωσης (⌀=55 mm) για 

αυξηµένη ακρίβεια. Στην Εικόνα 8.46 παρουσιάζεται το φάσµα διέλευσης για ένα 

εύρος µηκών κύµατος από 400 έως 900 nm όπως µετρήθηκε από το 
φασµατοφωτόµετρο και όπως δίδεται από τον κατασκευαστή.

Εικόνα 8.46: Το µετρούµενο (measured) φάσµα διέλευσης του φίλτρου φθορισµού και 
το αντίστοιχο φάσµα όπως δίδεται από τον κατασκευαστή (Datasheet) για το πεδίο 
400-900 nm (αριστερά) και για 650-750 nm (δεξιά).

Όπως φαίνεται στην  Εικόνα 8.46 πειραµατικά επαληθεύεται το φάσµα διέλευσης 
που δίδεται από τον  κατασκευαστή για το φίλτρο φθορισµού. Επιπροσθέτως, από τα 

παραπάνω φάσµατα εξάγονται και τα ζητούµενα ποσοστά διέλευσης στα 680 nm και 
700 nm. Έτσι µε διέλευση Τ=0.03% στα 680 nm, η παρουσία της ακτινοβολίας 
διέγερσης στις λαµβανόµενες εικόνες µπορεί να θεωρηθεί µηδαµινή, και άρα όλη η 
πληροφορία προέρχεται από τον εκπεµπόµενο στα 700 nm φθορισµό, όπου το 
ποσοστό διέλευσης ανέρχεται στα Τ=97.71%.

□
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Δηµήτριος Σ. Γκόρπας - Διδακτορική Διατριβή 277





ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX

ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

[1-224]

9. ji

9.1. Εισαγωγή

η βαθµονόµηση του συστήµατος ακολουθεί η ανάπτυξη και αξιολόγηση της 
υψηλού επιπέδου διαδικασίας υπολογιστικής όρασης για την τρισδιάστατη 

ανακατασκευή της επιφάνειας του πεδίου απεικόνισης. Σύµφωνα µε τα όσα 
αναφέρθηκαν στο Κεφάλαιο 7, η διαδικασία αυτή στηρίζεται στη χρήση δοµηµένου 

φωτός για την επίλυση του προβλήµατος εύρεσης συζευγµένων σηµείων, ενώ η 
τρισδιάστατη ανακατασκευή της επιφάνειας πραγµατοποιείται γεωµετρικά µε χρήση 
των παραµέτρων του συστήµατος, όπως προέκυψαν από τη διαδικασία 
βαθµονόµησης και µε βάση τα όσα αναφέρθηκαν στο Κεφάλαιο 5.

Κατά την εκτέλεση της ερευνητικής εργασίας αναπτύχθηκαν  δύο µοτίβα 

δοµηµένου φωτός, Εικόνες 7.9 και 7.13. Το πρώτο εξ αυτών χρησιµοποιήθηκε στο 
διοπτρικό σύστηµα µηχανικής όρασης, ενώ το δεύτερο µοτίβο χρησιµοποιήθηκε στο 
συνδυαστικό σύστηµα, τόσο για την ανακατασκευή της επιφάνειας απεικόνισης, όσον 
και για τη σύνδεση των αποτελεσµάτων επίλυσης του αντιστρόφου προβλήµατος µε 
το γενικό σύστηµα συντεταγµένων.

Η αξιολόγηση, της δυνατότητας τρισδιάστατης ανακατασκευής και των  δύο 
συστηµάτων, πραγµατοποιήθηκε αφενός για το διοπτρικό σύστηµα, µέσω της 
ανακατασκευής µη µελανωµατικών  δερµατικών καρκινικών αλλοιώσεων σε µοντέλα 
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ζώων και αφετέρου για το συνδυαστικό σύστηµα, µέσω της ανακατασκευής 

αντικειµένου γνωστού ύψους. Παρά το γεγονός ότι η ακρίβεια ανακατασκευής, όπως 
προέκυψε από τη διαδικασία βαθµονόµησης, ανέρχεται στα 0.067 mm, η αξιολόγηση 
του διοπτρικού συστήµατος αποδίδει τη σχετική, ως προς τη χειρωνακτική µέτρηση 
των διαστάσεων  των αλλοιώσεων, ακρίβεια του συστήµατος, ενώ, µέσω της 
διαδικασίας αξιολόγησης του συνδυαστικού συστήµατος, προκύπτει η πραγµατική 

ακρίβεια της τρισδιάστατης ανακατασκευής, µε τη χρήση δοµηµένου φωτός.

9.2. Τρισδιάστατη Ανακατασκευή Μη Μελανωµατικών Καρκινικών Δερµατικών 
Αλλοιώσεων

Εκτός από την ακριβή βαθµονόµηση των δύο καµερών, ένας άλλος πολύ 
σηµαντικός παράγοντας για την ορθή λειτουργία του διοπτρικού συστήµατος 

µηχανικής όρασης, είναι η απολύτως συγχρονισµένη λήψη των εικόνων από τις δύο 
κάµερες. Στην περίπτωση των στατικών πεδίων η χρονική διαφορά στην λήψη των 
στερεοσκοπικών εικόνων  δε θα επηρέαζε τη µετρητική ακρίβεια του συστήµατος, από 
τη στιγµή που καµία παράµετρος στις δύο κάµερες δεν θα άλλαζε. Στην περίπτωση 
των µη µελανωµατικών δερµατικών καρκινικών αλλοιώσεων  σε µοντέλα ζώων, η 

κίνηση, λόγω της αναπνοής των µοντέλων, είναι κάτι παραπάνω από παρατηρήσιµη. 
Αυτό το γεγονός καθιστά υψίστης σηµασίας τον  απόλυτο συγχρονισµό στη λήψη των 
εικόνων.

Οι ψηφιακές κάµερες που επιλέχθηκαν, όπως έχει ήδη αναφερθεί, εµφανίζουν  το 
πλεονέκτηµα του συγχρονισµού σε επίπεδο υλικού, στην περίπτωση που δύο ή 

περισσότερες κάµερες είναι συνδεδεµένες στον ίδιο IEEE-1394a δίαυλο. Όπως είναι 
φυσικό, η λήψη ενός µόνο ζεύγους εικόνων  µπορεί να παράσχει ιδιαίτερα θολές 
εικόνες, λόγω της κίνησης. Είναι εποµένως λογικό να ρυθµιστεί το σύστηµα µε τρόπο 
που να λαµβάνει µία σειρά, τουλάχιστον δέκα ζευγαριών, εικόνων και στη συνέχεια 
να γίνεται επιλογή του πλέον  εστιασµένου ζεύγους. Η ρύθµιση των καµερών 

στηρίχθηκε στη βιβλιοθήκη εντολών που παραδόθηκαν από τον κατασκευαστή µαζί 
µε τις κάµερες.

Από τη στιγµή που έχει επιλεχθεί το κατάλληλο ζευγάρι, πρέπει να αντιµετωπιστεί 
το πρόβληµα εύρεσης συζευγµένων σηµείων. Με τη χρησιµοποίηση του δοµηµένου 
φωτός η διαδικασία αυτή περιορίζεται στην ανίχνευση και αρίθµηση των στοιχείων 

του µοτίβου, προκειµένου η αντιστοίχηση να µην επεκταθεί σε ολόκληρες τις εικόνες, 
αλλά µόνο στα κοινά στοιχεία. Εποµένως η χρονική διάρκεια των αλγορίθµων 
περιορίζεται σηµαντικά, ενώ ταυτόχρονα αυξάνεται και η ακρίβεια του συστήµατος.
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9.2.1. Μη Μελανωµατικές Δερµατικές Καρκινικές Αλλοιώσεις

Οι τρεις σηµαντικότεροι τύποι καρκίνου του δέρµατος είναι το µελάνωµα και οι 
δύο τύποι επιθηλιακών καρκίνων του δέρµατος ο βασικοκυτταρικός και ο 
ακανθοκυτταρικός, Εικόνα 9.1. Τα επί τοις εκατό ποσοστά θνησιµότητας λόγω των 
µη µελανωµατικών καρκίνων του δέρµατος παραµένουν ακόµη πολύ χαµηλά. Λόγω 
της πολύ µεγάλης συχνότητας εµφάνισης αυτών των µορφών καρκίνου, ο αριθµός 

θανάτων ανά έτος είναι ίσος µε αυτόν  της ασθένειας του Hodgkin’s και του καρκίνου 
της µήτρας[220].

Εικόνα 9.1: Οζώδες (a) και ελκωτικό (b) βασικοκυτταρικό καρκίνωµα της κεφαλής και 
ακανθοκυτταρικά καρκινώµατα (c-d).

Κύριο αίτιο για την πρόκληση αυτών των µορφών καρκίνου θεωρείται η 
υπεριώδης ακτινοβολία (UV) η οποία αποτελεί έναν ολοκληρωµένο καρκινογόνο 

παράγοντα που µπορεί να συµµετέχει και στις τρεις φάσεις της καρκινογένεσης- 
εισαγωγή, προώθηση, εξέλιξη. Το δέρµα αντιδρά στις βλάβες που µπορεί να 
προκαλέσει η προσπίπτουσα υπεριώδης ακτινοβολία µε πάχυνση της κεράτινης 
στοιβάδας και µε παραγωγή µελανίνης. Με αυτόν τον  τρόπο η ακτινοβολία 
απορροφάται είτε από τη µελανίνη είτε από τα κερατινοκύτταρα της κεράτινης 
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στοιβάδας τα οποία βρίσκονται στο τελικό στάδιο της διαφοροποίησης 

προλαµβάνοντας έτσι βλάβες κερατινοκυττάρων των χαµηλότερων στοιβάδων[221].

Παρόλα αυτά και αρκετοί άλλοι περιβαλλοντικοί παράγοντες θεωρείται ότι 
µπορούν να συνεισφέρουν και στις δύο φάσεις της καρκινογένεσης στο δέρµα. Η 
επαναλαµβανόµενη έκθεση σε χηµικά µέσα όπως οι πολυκυκλικοί αρωµατικοί 
υδρογονάνθρακες, σε πτητικές οργανικές ενώσεις όπως το βενζένιο, και σε βαριά 

µέταλλα όπως το αρσενικό, το κάδµιο και ο µόλυβδος, θεωρείται ότι αποτελούν τους 
κύριους παράγοντες ανάπτυξης του καρκίνου σε συγκεκριµένες πληθυσµιακές 
οµάδες, όπως οι αγρότες και οι εργαζόµενοι σε βιοµηχανίες πετροχηµικών προϊόντων, 
εντοµοκτόνων, διυλιστηρίων, υφαντουργίας και µεταλλουργίας[221,222].

Μία άλλη σηµαντική επίσης αιτία δηµιουργίας µη µελανωµατικών καρκίνων του 

δέρµατος είναι και ο ιός των ανθρώπινων θηλωµάτων  HPV. Γενικότερα µάλιστα έχει 
παρατηρηθεί ότι οι ασθενείς που εκτίθενται σε κάποιον από τους παραπάνω 
παράγοντες εµφανίζουν µεγαλύτερο αριθµό και πιο επιθετικά καρκινώµατα σε σχέση 
µε αυτούς για τους οποίους κύριο αίτιο θεωρείται η υπεριώδης ακτινοβολία. Κάποιοι 
επιπρόσθετοι παράγοντες, οι οποίοι µπορούν  να συνεισφέρουν  στη δηµιουργία µη 

µελανωµατικών  καρκινωµάτων, είναι γενετικοί παράγοντες, το κάπνισµα και η κακή 
διατροφή[221].

Με κριτήριο κυρίως το συνδυασµό της πολύ συχνής εµφάνισης των µη 
µελανωµατικών  δερµατικών καρκινικών όγκων και της µεγάλης, κατά απόλυτη τιµή, 
θνησιµότητας που σχετίζεται µε αυτές τις αλλοιώσεις, πραγµατοποιήθηκε η 

αξιολόγηση του διοπτρικού συστήµατος µηχανικής όρασης σε αυτού του τύπου τα 
καρκινώµατα. Τα µοντέλα των ζώων που χρησιµοποιήθηκαν κατά την εκτέλεση της 
ερευνητικής εργασίας αναπτύχθηκαν από την Δρ. Κυριαζή Μαρία στα πλαίσια 
εκπόνησης της διδακτορικής της διατριβής[217] και µερικά χαρακτηριστικά 
παραδείγµατα των µοντέλων αυτών παρουσιάζονται στην Εικόνα 9.2.

Τόσον η επαγωγή των καρκινωµάτων, όσον και η λήψη όλων των εικόνων που 
παρουσιάζονται στις επόµενες παραγράφους πραγµατοποιήθηκαν τηρώντας πλήρως 
τους αυστηρούς κανόνες που καθορίζονται από την οδηγία 2003/65/EC του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της, από 22 Ιουλίου 2003, οδηγίας του Συµβουλίου 
Τροποποίησης 86/609/EEC για την  προσέγγιση των νόµων, κανονισµών και 

διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών, σχετικά µε την  προστασία των ζώων που 
χρησιµοποιούνται για πειραµατικό ή άλλο επιστηµονικό σκοπό. Επιπροσθέτως, 
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ελήφθη υπόψη η σύσταση 2007/526/EC της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων.

Εικόνα 9.2: Διάφορα παραδείγµατα µη µελανωµατικών δερµατικών καρκινικών 
αλλοιώσεων σε µοντέλα ζώων.

9.2.2. Εξαγωγή Στοιχείων Δοµηµένου Φωτός

Όπως φαίνεται στην Εικόνα 9.2, οι µη µελανωµατικοί δερµατικοί καρκινικοί όγκοι 
δε διαθέτουν συγκεκριµένες δοµές που θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για την 
επίλυση του προβλήµατος εύρεσης συζευγµένων σηµείων σε ένα σύστηµα πολλαπλής 

απεικόνισης, όπως είναι το διοπτρικό σύστηµα µηχανικής όρασης που αναπτύχθηκε 
στα πλαίσια της ερευνητικής εργασίας. Καθίσταται εποµένως επιτακτική η 
χρησιµοποίηση άλλων τεχνικών που θα συµβάλουν καθοριστικά στην αντιµετώπιση 
του προβλήµατος αυτού. Η χρήση του δοµηµένου φωτός αποτελεί µία από τις 
τεχνικές αυτές. Στην Εικόνα 9.3 παρουσιάζεται ένα στερεοσκοπικό ζεύγος εικόνων, 

όπως ελήφθη από τις δύο RGB κάµερες του διοπτρικού συστήµατος, κατά τη 
διάρκεια προβολής του µοτίβου της Εικόνας 7.9 σε ένα µοντέλο ζώου που έφερε ένα 
µη µελανωµατικό δερµατικό καρκινικό όγκο.

Η βασικότερη προϋπόθεση για µία επιτυχηµένη επίλυση του προβλήµατος 
εύρεσης συζευγµένων σηµείων είναι η ακριβής κατάτµηση του στερεοσκοπικού 

ζεύγους. Ο αλγόριθµος κατάτµησης που αναπτύχθηκε για τις συγκεκριµένες εικόνες 
στηρίζεται στην  επεξεργασία εικόνων στην κλίµακα του γκρι και ως εκ τούτου το 
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πρώτο βήµα είναι η µετατροπή των λαµβανόµενων  εικόνων από RGB στην κλίµακα 

του γκρίζου.

Εικόνα 9.3: Έγχρωµες εικόνες µη µελανωµατικής δερµατικής καρκινικής αλλοίωσης 
που λήφθηκαν  από την  αριστερή (a) και την δεξιά (b) κάµερα του διοπτρικού 
συστήµατος µηχανικής όρασης µε προβολή του δοµηµένου φωτός.

Η πραγµατοποίηση της προαναφερθείσας µετατροπής υλοποιείται αρχικά µε την 
εφαρµογή της έκφρασης (8.1a) προκειµένου οι uint8 εικόνες να ενταχθούν στην 
κλίµακα [0 1] και στην συνέχεια επιλέγεται το µπλε κανάλι των δύο RGB εικόνων. 

Όπως φαίνεται και στην Εικόνα 9.3, αλλά και σύµφωνα µε την ανάλυση που έγινε 
στο Κεφάλαιο 7 για την  επιλογή του µήκους κύµατος της πηγής ακτινοβολίας του 
δοµηµένου φωτός, η ωφέλιµη πληροφορία των εικόνων  εντοπίζεται στο µπλε κανάλι 
από τα τρία που συναποτελούν µία RGB εικόνα. Τα αποτελέσµατα της διαδικασίας 
αυτής, για το µετασχηµατισµό των εικόνων στην κλίµακα του γκρι, παρουσιάζεται 

στην Εικόνα 9.4.

Εικόνα 9.4: Το µπλε κανάλι του στερεοσκοπικού ζεύγους της Εικόνας 9.3, 
κανονικοποιηµένο στην περιοχή [0 1].

Όπως είναι εµφανές στις Εικόνες 9.3 και 9.4, οι δύο κάµερες του διοπτρικού 
συστήµατος λαµβάνουν διαφορετικά επίπεδα έντασης από την ίδια περιοχή 
ενδιαφέροντος, γεγονός που οφείλεται στη διαφορετική γωνία επισκόπησης που 
έχουν σε σχέση µε το προβολικό σύστηµα του δοµηµένου φωτός. Εξ αιτίας αυτού 

ανακύπτει η ανάγκη περαιτέρω κανονικοποίησης των εντάσεων που λαµβάνουν  οι 
δύο κάµερες, διαφορετικά ο αλγόριθµος κατάτµησης θα πρέπει να ενηµερώνεται 
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αφενός κάθε φορά που η σχετική κλίση των καµερών µεταβάλλεται και αφετέρου να 

είναι διαφορετικός για την κάθε κάµερα.

Προκειµένου όλες οι εικόνες να εµφανίζουν οµοιόµορφες τιµές έντασης, µία 
προσαρµογή των  εντάσεων αποτελεί το πρώτο στάδιο της προεπεξεργασίας, 
εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα επιτυχή εφαρµογή των αλγορίθµων σε κάθε 
στερεοσκοπικό ζεύγος που λαµβάνεται από το διοπτρικό σύστηµα µηχανικής όρασης. 

Η προσαρµογή αυτή των εντάσεων υλοποιείται, µε εφαρµογή της σχέσης (8.34), για 
όλο το πεδίο τιµών των εικόνων, δηλαδή τις εντάσεις που ανήκουν στον χώρο [0 1], 
και µε αντιστοίχηση σε τιµές εντάσεων που ανήκουν στο ίδιο πεδίο. Επιπροσθέτως, 
προκειµένου να ενισχυθεί η πληροφορία των δοµών του µοτίβου, η χαρτογράφηση 
πραγµατοποιήθηκε µε παράµετρο gamma µικρότερη της µονάδος και συγκεκριµένα 

µε τιµή gamma=0.5, Εικόνα 9.5. Η τιµή αυτή της παραµέτρου προέκυψε µέσω της 
τεχνικής δοκιµής και σφάλµατος (trial-and-error) σε ένα πλήθος στερεοσκοπικών 
ζευγών. Για µικρότερες τιµές της παραµέτρου, εµφανίζεται σηµαντικά αυξηµένη η 
διάχυτη ανάκλαση που παρατηρείται στην  Εικόνα 9.3, περιµετρικά των διαφόρων 
δοµών του µοτίβου, µε αποτέλεσµα η διαδικασία κατάτµησης να οδηγείται σε 

αποτυχία, αφού πολλά από τα σχήµατα ενώνονταν µε τις γραµµές του πλέγµατος. 
Από την άλλη, οι µεγαλύτερες τιµές της παραµέτρου gamma εξαιρούσαν από τις 
κατατµηµένες εικόνες ένα αρκετά µεγάλο πλήθος των στοιχείων του µοτίβου.

Εικόνα 9.5: Το στερεοσκοπικό ζεύγος της Εικόνας 9.4, µε οµοιόµορφη σχετική 
κατανοµή εντάσεων.

Η οµοιοµορφία στην κατανοµή των εντάσεων µεταξύ του στερεοσκοπικού ζεύγους 
είναι εµφανής στην  Εικόνα 9.5. Ωστόσο, αυτή καθίσταται ακόµη πιο αναγνωρίσιµη 
παρατηρώντας τα ιστογράµµατα των δύο εικόνων, Εικόνα 9.6, όπου η κατανοµή των 

εντάσεων είναι σχεδόν πανοµοιότυπη για τις δύο εικόνες. Επιπροσθέτως από τα 
ιστογράµµατα, αλλά και από την Εικόνα 9.5, φαίνεται και η έντονη παρουσία του 
ενδογενούς θορύβου στις εικόνες και ο οποίος µετά το µετασχηµατισµό των 
εντάσεων έχει ενισχυθεί σηµαντικά.
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Εικόνα 9.6: Τα ιστογράµµατα του στερεοσκοπικού ζεύγους της Εικόνας 9.5. Εκτός από 
την οµοιοµορφία της κατανοµής των  εντάσεων είναι εµφανής και ο θόρυβος που 
ενυπάρχει στις εικόνες,  αφού το µεγαλύτερο ποσοστό των εικονοστοιχείων λαµβάνει 
τιµές µεταξύ 0.1 και 0.4 και όχι 0, όπως είναι το αναµενόµενο.

Η έντονη παρουσία του θορύβου, όπως έχει ήδη αναφερθεί και στο Κεφάλαιο 8, 
µπορεί εύκολα να οδηγήσει σε εσφαλµένη κατάτµηση των εικόνων, µε έµµεσο 
αποτέλεσµα, την  εσφαλµένη τρισδιάστατη ανακατασκευή της εποπτευόµενης 
επιφάνειας. Ως εκ τούτου είναι απαραίτητη προϋπόθεση η εφαρµογή µίας διαδικασίας 

αποθορυβοποίησης.

Εικόνα 9.7: Οι στερεοσκοπικές εικόνες µετά την εφαρµογή του φίλτρου Wiener.

Συγκρίνοντας τις Εικόνες 8.3a και 8.3b µε την Εικόνα 9.4, παρατηρεί κανείς µία 
οµοιότητα ως προς το περιεχόµενό τους, το οποίο και στις δύο περιπτώσεις 
αποτελείται από λευκά σχήµατα σε µαύρο υπόβαθρο. Επιπροσθέτως, τόσον  τα 
επίπεδα, όσον και η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας, του θορύβου δεν 
µεταβάλλονται σηµαντικά, µε δεδοµένο ότι και οι δύο περιπτώσεις αναφέρονται στο 

ίδιο απεικονιστικό σύστηµα. Η διαδικασία αποθορυβοποίησης, που εφαρµόζεται στο 
στερεοσκοπικό ζεύγος της Εικόνας 9.5, είναι πανοµοιότυπη µε εκείνη που 
εφαρµόστηκε για την αποθορυβοποίηση των εικόνων βαθµονόµησης και η οποία 
βασίζεται στο φίλτρο Wiener[125-128] και αναλύθηκε πλήρως στο Κεφάλαιο 4 
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θεωρητικά και στο Κεφάλαιο 8 αλγοριθµικά. Τα αποτελέσµατα της εφαρµογής του 

φίλτρου αυτού στην Εικόνα 9.5 παρουσιάζονται στην Εικόνα 9.7.

Οι διαφορές ανάµεσα στις Εικόνες 9.5 και 9.7 είναι άµεσα αντιληπτές. Τα επίπεδα 
του θορύβου στην Εικόνα 9.7 έχουν  µειωθεί σηµαντικά, ενώ παράλληλα 
διατηρούνται όλες οι λεπτοµέρειες του µοτίβου του δοµηµένου φωτός. Εκτός, όµως, 
από την οπτική παρατήρηση, η επιτυχία της αποθορυβοποίησης επαληθεύεται και 

µέσω της σχέσης (8.4):

 

  

SNR = 10 ⋅ log10

f n1,n2( )⎡⎣ ⎤⎦
2

n2 =0

M−1

∑
n1 =0

N−1

∑

g n1,n2( ) − f n1,n2( )⎡⎣ ⎤⎦
2

n2 =0
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∑
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∑
 

 
9.1( )

από την οποία υπολογίζεται ο σηµατοθορυβικός λόγος των  εικόνων[104]. Στη σχέση 

αυτή, ως “σήµα”, λαµβάνεται η αποκατεστηµένη εικόνα, f(n1,n2), και ως “θόρυβος”, η 

διαφορά της από την λαµβανόµενη, g(n1,n2), σε πλήρη αντιστοιχία µε το Κεφάλαιο 8. 

Για την  εικόνα από την αριστερή κάµερα προκύπτει ότι το SNR είναι της τάξεως των 
10.24 dB, ενώ για την δεξιά κάµερα αυτό είναι 10.12 dB. Εκτός, όµως, από τη 
βελτίωση των εικόνων σε σχέση µε τις αρχικές, αυτό που έχει ιδιαίτερη σηµασία είναι 
ότι η διαδικασία αποθορυβοποίησης επηρεάζει τις εικόνες στον ίδιο ακριβώς βαθµό, 
κάτι που φαίνεται αν συγκριθούν τα SNR που προέκυψαν για τις δύο εικόνες.

Στο σηµείο αυτό, κανείς, θα συνέχιζε µε την  εφαρµογή της διαδικασίας της 
κατάτµησης στις δύο εικόνες. Ωστόσο, κάτι τέτοιο θα οδηγούσε άµεσα σε 
λανθασµένα αποτελέσµατα, καθώς είτε αρκετά στοιχεία θα έµεναν  εκτός των 
κατατµηµένων  περιοχών είτε θα εξάγονταν  µε διευρυµένα ή περιορισµένα όρια. Ο 
λόγος έγκειται στα διαφορετικά επίπεδα έντασης που εµφανίζουν  τα στοιχεία του 

µοτίβου στην  κάθε εικόνα. Πιο συγκεκριµένα, και στις δύο εικόνες του 
στερεοσκοπικού ζεύγους της Εικόνας 9.7 είναι εµφανές ότι τα στοιχεία στην επάνω 
αριστερή γωνία του µοτίβου έχουν τιµές έντασης πολύ µικρότερες από τη διάχυτη 
ανάκλαση που εµφανίζεται γύρω από τα στοιχεία στο κέντρο του πλέγµατος.

Προκειµένου να οµοιογενοποιηθεί το υπόβαθρο και η κατάτµηση να αποδώσει 

ακριβή αποτελέσµατα, στο στερεοσκοπικό ζεύγος της Εικόνας 9.7, εφαρµόστηκε µία 
διαδικασία µορφολογικού φιλτραρίσµατος. Η διαδικασία αυτή στηρίζεται στο 
συνδυασµό δύο πολύ διαδεδοµένων µορφολογικών φίλτρων, των  µετασχηµατισµών 
top-hat και bottom-hat.
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Ο µετασχηµατισµός top-hat µίας εικόνας στην  κλίµακα του γκρι, f, ορίζεται ως η 

διαφορά της εικόνας από την υποκείµενη σε opening εικόνα και περιγράφεται από τη 
σχέση:

 
   
Tt−h f( )  f − f B( )  

 
9.2( )

όπου το δοµικό στοιχείο, Β, του φίλτρου opening επηρεάζει άµεσα τα αποτελέσµατα 
της σχέσης (9.2)[99,104]. Ο µετασχηµατισµός αυτός χρησιµοποιείται για φωτεινά 
αντικείµενα σε ένα σκοτεινό υπόβαθρο και µία από τις κυριότερες εφαρµογές του 
είναι στη διόρθωση της επίδρασης µη-οµοιόµορφης κατανοµής έντασης κατά την 
κατάτµηση αντικειµένων. Η επίδραση του top-hat µετασχηµατισµού στο 

στερεοσκοπικό ζεύγος της Εικόνας 9.7 φαίνεται στην Εικόνα 9.8.

Εικόνα 9.8: Το αποτέλεσµα του top-hat µετασχηµατισµού στο στερεοσκοπικό ζεύγος 
της Εικόνας 9.7.

Εικόνα 9.9: Το αποτέλεσµα του bottom-hat µετασχηµατισµού στο στερεοσκοπικό 
ζεύγος της Εικόνας 9.7.

Από την  άλλη, ο bottom-hat µετασχηµατισµός ορίζεται ως η διαφορά της 
υποκείµενης στο φίλτρο closing εικόνας από την ίδια την εικόνα, µε τη σχέση:

 
   
Tb−h f( )  f • B( ) − f  

 
9.3( )

να την περιγράφει[99,104]. Και σε αυτόν το µετασχηµατισµό το σχήµα και το µέγεθος 
του δοµικού στοιχείου Β επηρεάζει άµεσα την συµπεριφορά του µετασχηµατισµού, 
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ενώ σε αντίθεση από τον top-hat µετασχηµατισµό, ο bottom-hat χρησιµοποιείται 

κυρίως για σκοτεινά αντικείµενα σε φωτεινό υπόβαθρο. Η επίδραση του 
µετασχηµατισµού αυτού στο στερεοσκοπικό ζεύγος της Εικόνας 9.7 παρουσιάζεται 
στην Εικόνα 9.9.

Για την εφαρµογή και των δύο µετασχηµατισµών το δοµικό στοιχείο που 
επιλέχθηκε ήταν ένας δίσκος διαµέτρου 20 pixels, προκειµένου η επιφάνειά του να 

είναι µεγαλύτερη από τα προς εξαγωγή στοιχεία του µοτίβου κι έτσι αυτά να µην 
ταυτίζονται µε το υπόβαθρο και απορρίπτονται από τον εφαρµοζόµενο 
µετασχηµατισµό. 

Ο συνδυασµός των δύο µετασχηµατισµών στηρίχθηκε στην παρατήρηση ότι οι 
αντίστροφες εικόνες των αποτελεσµάτων του bottom-hat µετασχηµατισµού είναι 

ουσιαστικά τα γεωµετρικά σχήµατα του µοτίβου του δοµηµένου φωτός, απαλλαγµένα 
από την περιβάλλουσα διάχυτη ανάκλαση. Αν πολλαπλασιαστούν τα αποτελέσµατα 
του top-hat µετασχηµατισµού, µε τα αντίστροφα αποτελέσµατα του bottom-hat, τα 
pixels του υποβάθρου που βρίσκονται γύρω από τα γεωµετρικά σχήµατα του 
πλέγµατος, θα λάβουν πολύ χαµηλές τιµές έντασης, ενώ τα σχήµατα θα διατηρήσουν 

τις τιµές έντασης που έδωσε η εφαρµογή του top-hat σχεδόν  αναλλοίωτες. Το 
αποτέλεσµα του συνδυαστικού αυτού µετασχηµατισµού φαίνεται στην Εικόνα 9.10.

Εικόνα 9.10: Το αποτέλεσµα του συνδυαστικού top-hat/bottom-hat µετασχηµατισµού 
στο στερεοσκοπικό ζεύγος της Εικόνας 9.7.

Παρατηρώντας το ζεύγος της Εικόνας 9.10 διαφαίνεται η βελτίωση που αυτό έχει 
υποστεί, τόσο από πλευράς µείωσης της διάχυτης ανάκλασης περιµετρικά των 
κεντρικών γεωµετρικών σχηµάτων του µοτίβου, όσο και από πλευράς οµοιοµορφίας 

της έντασης του πλέγµατος. Η συνήθης διαδικασία που ακολουθείται σε τέτοιου 
είδους προβλήµατα µη-οµοιόµορφης έντασης είναι η εφαρµογή µόνον  του top-hat 
µετασχηµατισµού. Το κέρδος που επιφέρει ο συνδυαστικός µετασχηµατισµός, ο 
οποίος αναπτύχθηκε στα πλαίσια της έρευνας, εκτός από την οπτική σύγκριση των 
Εικόνων  9.8 και 9.10, καθίσταται σαφής και αν απεικονιστεί η διαφορά µεταξύ των 
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δύο αυτών εικόνων. Το ζεύγος αυτό φαίνεται στην Εικόνα 9.11, από όπου 

παρατηρείται ότι ο συνδυαστικός µετασχηµατισµός, απορρίπτει περαιτέρω 
πληροφορία ανάκλασης από τον top-hat µετασχηµατισµό.

Εικόνα 9.11: Η πληροφορία που απορρίπτει ο συνδυαστικός top-hat/bottom-hat 
µετασχηµατισµός σε σχέση µε τον top-hat µετασχηµατισµό.

Με την εφαρµογή του συνδυαστικού top-hat/bottom-hat µετασχηµατισµού 
ολοκληρώνεται η χαµηλού επιπέδου διαδικασία υπολογιστικής όρασης που 
αποσκοπεί στην αποκατάσταση του λαµβανόµενου στερεοσκοπικού ζεύγους. Στην 

συνέχεια, ακολουθεί η µέσου επιπέδου διαδικασία της κατάτµησης, προκειµένου να 
εξαχθεί το µοτίβο του δοµηµένου φωτός από τις δύο εικόνες.

Ο αλγόριθµος της κατάτµησης που αναπτύχθηκε βασίζεται στο µετασχηµατισµό 
πληµµυρισµού (watershed transformation)[99,149-151], όπως αναλύθηκε στο Κεφάλαιο 
4, συνδυαζόµενος µε µία διαδικασία κατωφλιοποίησης. Συγκεκριµένα, από το 

αποκαταστηµένο ζεύγος της Εικόνας 9.10 αρχικά εξάγονται τα τοπικά ελάχιστα του 
h-minima µετασχηµατισµού[104,212]. Κατόπιν προσδιορίζονται οι εξωτερικοί 
σηµαδευτές, µε εφαρµογή ενός µετασχηµατισµού πληµµυρισµού, στα αποτελέσµατα 
της Ευκλείδειας απόστασης των εσωτερικών  σηµαδευτών. Χρησιµοποιώντας την 
πληροφορία αυτή, οι εικόνες κλίσης του στερεοσκοπικού ζεύγους µετασχηµατίζονται 

µέσω της διαδικασίας επιβολής ελαχίστων  προκειµένου τα τοπικά τους ελάχιστα να 
εµφανίζονται µόνο στις σηµαδεµένες περιοχές, ενώ οι τιµές των pixels όλων των 
υπόλοιπων περιοχών αυξάνονται µε τρόπο που να εξαφανίζονται τα µη επιθυµητά 
τοπικά ελάχιστα. Η αλγοριθµική διαδικασία µέχρι και το σηµείο αυτό έχει περιγραφεί 
λεπτοµερώς στην Ενότητα 8.2.4. Στις Εικόνες 9.12 και 9.13 παρουσιάζονται, για την 

εικόνα από την αριστερή και την  εικόνα από την δεξιά κάµερα του διοπτρικού 
συστήµατος µηχανικής όρασης αντίστοιχα, οι εσωτερικοί κι εξωτερικοί σηµαδευτές, 
η εικόνα κλίσης και η µετασχηµατισµένη εικόνα κλίσης.
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Εικόνα 9.12: Οι εσωτερικοί σηµαδευτές (a), οι εξωτερικοί σηµαδευτές (b), η εικόνα 
κλίσης (c), και η µετασχηµατισµένη µέσω της διαδικασίας επιβολής ελαχίστων εικόνα 
κλίσης (d) για το µοτίβο του δοµηµένου φωτός από την αριστερή κάµερα.

Εικόνα 9.13: Οι εσωτερικοί σηµαδευτές (a), οι εξωτερικοί σηµαδευτές (b), η εικόνα 
κλίσης (c), και η µετασχηµατισµένη µέσω της διαδικασίας επιβολής ελαχίστων εικόνα 
κλίσης (d) για το µοτίβο του δοµηµένου φωτός από την δεξιά κάµερα.

Στη συνέχεια αντί να εφαρµοστεί ένας ακόµη µετασχηµατισµός watershed, όπως 
συνέβη στις εικόνες από το αντικείµενο βαθµονόµησης, οι µετασχηµατισµένες 
εικόνες κλίσης υπόκεινται σε περαιτέρω επεξεργασία, η οποία διακρίνεται σε τρία 
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στάδια. Κατά το πρώτο στάδιο οι εικόνες κλίσης, µέσω της σχέσης (8.34) και µε 

gamma=0.1 για τη σηµαντική ενίσχυση των φωτεινών περιοχών, κανονικοποιούνται 
ως προς τις τιµές της έντασης σε ολόκληρη την περιοχή [0 1]. Μία τέτοια τιµή της 
παραµέτρου gamma ενισχύει και περιοχές που δεν ανήκουν στο µοτίβο του 
δοµηµένου φωτός, αλλά οφείλονται στην τυχαιότητα του θορύβου. Για την 
αποµάκρυνση αυτών των µικρών περιοχών, κατά το δεύτερο στάδιο οι εικόνες 

υπόκεινται στο µορφολογικό φίλτρο open. Τέλος, στο τρίτο στάδιο της επεξεργασίας 
των εικόνων κλίσης, πραγµατοποιείται µορφολογική ανακατασκευή των εικόνων του 
δευτέρου σταδίου µε αναφορά τις εικόνες του πρώτου.

Η διαδικασία ανακατασκευής που υλοποιήθηκε στα πλαίσια της ερευνητικής 
εργασίας είναι η µορφολογική ανακατασκευή µέσω του µετασχηµατισµού dilation 

µίας εικόνας αναφοράς, fadj, στην κλίµακα του γκρι από µία γκρίζα εικόνα σηµαδευτή, 

fopen
[104,223]. Η διαδικασία αυτή ορίζεται ως ο γεωδαιτικός µετασχηµατισµός dilation 

της εικόνας fopen αναφορικά µε την εικόνα fadj
[99,224], και για το επίπεδο 1 εκφράζεται 

από την σχέση:

 
  
D fadj

1( ) fopen( ) = fopen ⊕ B( )∧ fadj  
 
9.4( )

όπου fadj είναι οι κανονικοποιηµένες ως προς την ένταση εικόνες κλίσης, όπως 

προέκυψαν από το πρώτο στάδιο της επεξεργασίας, fopen είναι αντιστοίχως το 

αποτέλεσµα του δεύτερου σταδίου, Β είναι το δοµικό στοιχείο του µετασχηµατισµού 
dilation, το οποίο για 4-pixel συνεκτικότητα είναι ρόµβος των 5 pixels[99], και τέλος 
µε ^ συµβολίζεται ο σηµειακός τελεστής ελαχίστου[223]. Σύµφωνα µε την σχέση (9.4) 
ο γεωδαιτικός µετασχηµατισµός dilation πρώτου βαθµού λαµβάνεται µε τον 

υπολογισµό αρχικά του dilation της εικόνας fopen µε το δοµικό στοιχείο Β και στη 

συνέχεια επιλέγοντας το ελάχιστο µεταξύ της προκύπτουσας εικόνας και της εικόνας 
αναφοράς fadj για κάθε ένα pixel του επιπέδου των  εικόνων. Στη γενική της µορφή η 

σχέση (9.4) περιγράφεται από το φορµαλισµό:

 
  
D fadj

k( ) fopen( ) = D fadj

1( ) D fadj

k−1( ) fopen( )⎡
⎣⎢

⎤
⎦⎥  

 
9.5( )

όπου:

 
  
D fadj

0( ) fopen( ) = fopen  
 
9.6( )

Με βάση την  εξίσωση (9.5), η µορφολογική ανακατασκευή µέσω dilation ορίζεται 

ως ο γεωδαιτικός µετασχηµατισµός dilation της εικόνας fopen αναφορικά µε την εικόνα 
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fadj, και ο οποίος επαναλαµβάνεται, έως ότου προκύψει ευστάθεια, ενώ περιγράφεται 

από τη σχέση:

 
  
R fadj

D fopen( ) = D fadj

n( ) fopen( )  
 
9.7( )

όπου n είναι εκείνος ο βαθµός επανάληψης που οδηγεί στην συνθήκη:

 
  
D fadj

n( ) fopen( ) = D fadj

n+1( ) fopen( )  
 
9.8( )

και ο οποίος τερµατίζει την επαναληπτική διαδικασίας εφαρµογής του γεωδαιτικού 

µετασχηµατισµού dilation. Άρα, ο τελεστής που εφαρµόζεται στο στερεοσκοπικό 
ζεύγος µετά το δεύτερο στάδιο επεξεργασίας είναι αυτός της σχέσης (9.7), ή 
διαφορετικά:

 
   
OR fadj( ) = R fadj

D fadj B1( )  
 
9.9( )

µε Β1 το δοµικό στοιχείο του opening µετασχηµατισµού. Στις Εικόνες 9.14 και 9.15 

φαίνονται, αντιστοίχως για τις δύο εικόνες του στερεοσκοπικού ζεύγους, τα 

αποτελέσµατα από τα τρία παραπάνω στάδια επεξεργασίας των µετασχηµατισµένων 
εικόνων κλίσης.

Εικόνα 9.14: Η µετασχηµατισµένη εικόνα κλίσης (a), το αποτέλεσµα της 
κανονικοποίησης ως προς την ένταση (b), ο opening µετασχηµατισµός (c) και η 
µορφολογική ανακατασκευή µέσω dilation (d) για την αριστερή κάµερα.
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Εικόνα 9.15: Η µετασχηµατισµένη εικόνα κλίσης (a), το αποτέλεσµα της 
κανονικοποίησης ως προς την ένταση (b), ο opening µετασχηµατισµός (c) και η 
µορφολογική ανακατασκευή µέσω dilation (d) για την αριστερή κάµερα.

Τέλος, προκειµένου να εξαχθεί το µοτίβο του δοµηµένου φωτός από το 

στερεοσκοπικό ζεύγος και να ολοκληρωθεί η διαδικασία της κατάτµησης, οι γκρίζες 
εικόνες των Εικόνων 9.14d και 9.15d, µετατρέπονται σε δυαδικές µε κατωφλιοποίηση 
ως προς το 0. Πιο συγκεκριµένα, τα αποτελέσµατα της µορφολογικής ανακατασκευής 
µέσω dilation έχουν όλα τα pixels του υποβάθρου µηδενικά, ενώ µη µηδενικές τιµές 
έντασης διαθέτουν  µόνο τα pixels που ανήκουν στο µοτίβο του δοµηµένου φωτός. 

Άρα, θέτοντας όλα τα µη µηδενικά pixels ίσα µε την µονάδα και διατηρώντας 
µηδενικά τα pixels του υποβάθρου προκύπτουν τα αποτελέσµατα της κατάτµησης 
που φαίνονται στην Εικόνα 9.16 στην δυαδική τους µορφή και στην Εικόνα 9.17 
εναποτιθέµενα στο αρχικό στερεοσκοπικό ζεύγος.

Εικόνα 9.16: Τα αποτελέσµατα της διαδικασίας κατάτµησης για το στερεοσκοπικό 
ζεύγος της Εικόνας 9.3.
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Εικόνα 9.17: Τα αποτελέσµατα της διαδικασίας κατάτµησης εναποτιθέµενα, αφού έχουν 
υποστεί dilation για απεικονιστικούς λόγους, στο στερεοσκοπικό ζεύγος της Εικόνας 9.3.

Συνοψίζοντας την αλγοριθµική διαδικασία που περιγράφηκε παραπάνω, για την 
κατάτµηση του στερεοσκοπικού ζεύγους υπό την παρουσία δοµηµένου φωτός, 
σχεδιάζεται το block διάγραµµα της Εικόνας 9.18. Στο διάγραµµα αυτό 
παρουσιάζονται τα σηµαντικότερα στάδια, τόσον της χαµηλού επιπέδου διαδικασίας 
υπολογιστικής όρασης για την προεπεξεργασία των εικόνων, όσον και της µέσου 

επιπέδου διαδικασίας κατάτµησης του µοτίβου του δοµηµένου φωτός.

Εικόνα 9.18: Το block διάγραµµα της διαδικασίας κατάτµησης του στερεοσκοπικού 
ζεύγους.
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9.2.2.1. Αξιολόγηση Αποτελεσµάτων Κατάτµησης

Όπως εκτέθηκε και στο Κεφάλαιο 8, για τα αποτελέσµατα της διαδικασίας 
κατάτµησης των εικόνων του αντικειµένου βαθµονόµησης, έτσι και για τα αντίστοιχα 
αποτελέσµατα του στερεοσκοπικού ζεύγους του δοµηµένου φωτός, αναπτύχθηκε µία 
µεθοδολογία για την αξιολόγησή τους. Η µέθοδος αυτή διακρίνεται σε δύο στάδια, 
στην οπτική και την µη-εποπτευόµενη αξιολόγηση των  αποτελεσµάτων της 

κατάτµησης[153,154].

Κατά το πρώτο στάδιο της αξιολόγησης εξετάζεται οπτικά η Εικόνα 9.17, όπου τα 
αποτελέσµατα της κατάτµησης έχουν εναποτεθεί στις αρχικές RGB εικόνες. Από 
αυτήν την παρατήρηση προκύπτει µία πολύ καλή ακρίβεια στην κατάτµηση του 
µοτίβου του δοµηµένου φωτός, η οποία καθίσταται ακόµη πιο σαφής στην Εικόνα 

9.19, όπου έχει πραγµατοποιηθεί µεγέθυνση τυχαίων τµηµάτων της Εικόνας 9.17.

Εικόνα 9.19: Μεγεθυµένα τµήµατα των  αποτελεσµάτων κατάτµησης σε σχέση µε τις 
αρχικές RGB εικόνες.

Προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η αξιολόγηση της διαδικασίας κατάτµησης που 
αναπτύχθηκε στα πλαίσια της ερευνητικής εργασίας και η οποία περιγράφηκε στις 
προηγούµενες παραγράφους, µε µη-εποπτευόµενες τεχνικές θα χρησιµοποιηθούν 

επιπρόσθετα στερεοσκοπικά ζεύγη, εκτός από εκείνο της Εικόνας 9.3. Με αυτόν τον 
τρόπο θα αποδοθεί κι ένα µέτρο αξιολόγησης της λειτουργίας του αλγορίθµου σε 
διάφορες εικόνες. Η µη-εποπτευόµενη τεχνική που θα χρησιµοποιηθεί, όπως και στο 
Κεφάλαιο 8, είναι ο συντελεστής διακύµανσης (coefficient of variation, CV)[214], ο 
οποίος υπολογίζεται από την σχέση (8.13):

 
 
CVi =

σ i

ui

×100%  
 
9.10( )

για όλες τις εικόνες που χρησιµοποιήθηκαν κατά την αξιολόγηση. Επειδή, τόσον το 
κριτήριο κόστους κατά Liu και Yang[103,155] όσον και η παραλλαγή του[215], µετρητικά 

που χρησιµοποιήθηκαν  στο Κεφάλαιο 8, δεν αποτελούν απόλυτα µεγέθη ικανά να 
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αξιολογήσουν  µία διαδικασία κατάτµησης, αλλά είναι συγκριτικά µεγέθη διαφόρων 

διαδικασιών για την ίδια εικόνα, δεν δύναται να εφαρµοστούν στις υπό µελέτη 
εικόνες. Ο λόγος έγκειται στο γεγονός ότι, όπως φαίνεται και στις Εικόνες 9.18 και 
9.19, η έντονη πολυπλοκότητα της προβολής του δοµηµένου φωτός στο πεδίο 
απεικόνισης, καθιστούν τα αποτελέσµατα της χειρωνακτικής κατάτµησης ανεπαρκή 
για να χρησιµοποιηθούν ως µέτρο σύγκρισης µίας διαδικασίας κατάτµησης. 

Στην Εικόνα 9.20 φαίνεται ο συντελεστής διακύµανσης για το στερεοσκοπικό ζεύγος 
της Εικόνας 9.17, ενώ στις Εικόνες 9.21 έως 9.24 παρουσιάζονται µερικά 
παραδείγµατα από τα στερεοσκοπικά ζεύγη που χρησιµοποιήθηκαν για την 
αξιολόγηση των αποτελεσµάτων της κατάτµησης.

Εικόνα 9.20: Διαγράµµατα του συντελεστή διακύµανσης,όπως υπολογίστηκαν από τα 
αποτελέσµατα της κατάτµησης της Εικόνας 9.17 και µε βάση την Εικόνα 9.4 (a) και ο 
ίδιος συντελεστής µετά από οµαλοποίηση (b).

Εικόνα 9.21: Αποτελέσµατα της διαδικασίας κατάτµησης και διαγράµµατα του 
συντελεστή διακύµανσης για µία ακόµη περίπτωση στερεοσκοπικού ζεύγους.

ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ  ❒

Δηµήτριος Σ. Γκόρπας - Διδακτορική Διατριβή 297



Εικόνα 9.22: Αποτελέσµατα της διαδικασίας κατάτµησης και διαγράµµατα του 
συντελεστή διακύµανσης για µία ακόµη περίπτωση στερεοσκοπικού ζεύγους.

Εικόνα 9.23: Αποτελέσµατα της διαδικασίας κατάτµησης και διαγράµµατα του 
συντελεστή διακύµανσης για µία ακόµη περίπτωση στερεοσκοπικού ζεύγους.

Εκτός από τα διαγράµµατα του συντελεστή διακύµανσης που παρουσιάζονται στις 
Εικόνες 9.20 έως 9.24, στον  Πίνακα 9.1 συνοψίζονται οι µέσες τιµές του µεγέθους 
αυτού, όπως προκύπτουν  από τις µη-οµαλοποιηµένες καµπύλες. Επιπροσθέτως στον 
πίνακα αυτό συµπεριλαµβάνονται και οι συντελεστές διακύµανσης του υποβάθρου 

των αντίστοιχων εικόνων. Ο λόγος που συµπεριλαµβάνεται και το υπόβαθρο είναι, 
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όπως και στο Κεφάλαιο 8, ότι αυτό αναµένεται να παρουσιάζει οµοιοµορφία ως προς 

την ένταση και µάλιστα µε τιµές έντασης που προσεγγίζουν το 0 (µαύρο).

Εικόνα 9.24: Αποτελέσµατα της διαδικασίας κατάτµησης και οι αντίστοιχοι 
συντελεστές διακύµανσης για προβολή του δοµηµένου φωτός σε υγιές τµήµα του 
δέρµατος ενός µοντέλου ζώου.

Πίνακας 9.1: Οι µέσες τιµές του συντελεστή διακύµανσης για τις περιπτώσεις των 
στερεοσκοπικών ζευγών των  Εικόνων 9.20 έως 9.24 και οι τιµές του συντελεστή αυτού 
για το υπόβαθρο.

Αριστερή ΚάµεραΑριστερή Κάµερα Δεξιά ΚάµεραΔεξιά Κάµερα

mean(CV) CV mean(CV) CV

Εικ. 9.20 8.58% 56.67% 9.14% 52.58%

Εικ. 9.21 8.87% 42.47% 9.21% 40.13%

Εικ. 9.22 10.16% 36.24% 10.14% 33.61%

Εικ. 9.23 7.15% 60.54% 7.83% 59.80%
Εικ. 9.24 10.59% 45.75% 10.63% 41.69%

Παρατηρώντας τόσον  τα διαγράµµατα του συντελεστή διακύµανσης, όσον και τις 
µέσες τιµές αυτού, συµπεριλαµβανοµένων  και των αντίστοιχων τιµών  του 
υποβάθρου, φαίνεται ότι και για τις δύο κάµερες αυτός είναι σηµαντικά χαµηλότερος 
από το κατώφλι διαχωρισµού µεταξύ χαµηλής και υψηλής διακύµανσης. Για το 

υπόβαθρο, συγκεκριµένα, η σχετικά υψηλότερη τιµή οφείλεται αφενός στα υψηλά 
ποσοστά του θορύβου, που καθίστανται ιδιαίτερα ευδιάκριτα στην Εικόνα 9.5, και 
αφετέρου στις εντάσεις ανάκλασης που απορρίπτει η διαδικασία κατάτµησης.
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9.2.3. Αναγνώριση του Μοτίβου Δοµηµένου Φωτός κι Επίλυση του Προβλήµατος 

Εύρεσης Συζευγµένων Σηµείων

Την ολοκλήρωση, της µέσου επιπέδου, διαδικασίας υπολογιστικής όρασης, που 
αφορούσε στην κατάτµηση των λαµβανόµενων  στερεοσκοπικών  ζευγαριών από το 
διοπτρικό σύστηµα µηχανικής όρασης, ακολουθεί η υψηλού επιπέδου διαδικασία 
αναγνώρισής τους. Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι κάθε δοµή του µοτίβου να 

περιγραφεί µε ένα σύστηµα δεικτών, οι οποίοι να προσδιορίζουν τόσον τη θέση της 
στο πλέγµα όσο και το γεωµετρικό της σχήµα. Επιπροσθέτως, αντίστοιχοι δείκτες 
προσδιορισµού θέσης αποδίδονται και στα κελιά του πλέγµατος. Το διάγραµµα της 
Εικόνας 9.25 απεικονίζει τα στάδια στα οποία διακρίνεται η παραπάνω διαδικασία.

Εικόνα 9.25: Διάγραµµα περιγραφής της διαδικασίας αναγνώρισης των  στοιχείων του 
µοτίβου δοµηµένου φωτός.

9.2.3.1. Διαχωρισµός των  Γεωµετρικών Σχηµάτων  από το Πλέγµα του Μοτίβου του 
Δοµηµένου Φωτός

Όπως φαίνεται και στο διάγραµµα της Εικόνας 9.25, το πρώτο στάδιο της 

διαδικασίας αναγνώρισης των στοιχείων του µοτίβου είναι ο διαχωρισµός του 
πλέγµατος από τα γεωµετρικά σχήµατα που το αποτελούν. Το στάδιο αυτό 
υλοποιείται µέσα από τρία βήµατα. Συγκεκριµένα, αρχικά πραγµατοποιείται ένας 
προσεγγιστικός διαχωρισµός, λαµβάνοντας υπόψη το συνολικό αριθµό των pixels που 
αποτελούν την κάθε περιοχή του στερεοσκοπικού ζεύγους. 

Παρατηρώντας όλα τα παραπάνω παραδείγµατα στερεοσκοπικών ζευγών φαίνεται 
ότι το πλέγµα καταλαµβάνει τη µεγαλύτερη επιφάνεια των εικόνων, από όλα τα 
στοιχεία του µοτίβου. Χρησιµοποιώντας το εµβαδόν των διαφόρων στοιχείων του 
µοτίβου και αντιστοιχίζοντας το πλέγµα στην  περιοχή µε το µεγαλύτερο εµβαδόν, 
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ενώ τα γεωµετρικά σχήµατα, στις αµέσως επόµενες τιµές του µεγέθους αυτού, 

προκύπτει η διάκριση της Εικόνας 9.26 για το ζεύγος της Εικόνας 9.16.

Εικόνα 9.26: Τα στοιχεία (a και c) και το πλέγµα (b και d) του µοτίβου του δοµηµένου 
φωτός για την αριστερή (a-b) και την δεξιά (c-d) κάµερα του διοπτρικού συστήµατος 
όπως προκύπτουν µετά την κατηγοριοποίηση µε βάση την επιφάνεια που 
καταλαµβάνουν στο επίπεδο των εικόνων.

Από την Εικόνα 9.26 καθίσταται εµφανές ότι, κατά την διαδικασία διαχωρισµού 
του πλέγµατος από τα γεωµετρικά σχήµατα, µερικά τµήµατα του πλέγµατος, που δεν 
ενώνονται µε το κυρίως µέρος του, συγκαταλέγονται εσφαλµένα στην  εικόνα των 
γεωµετρικών σχηµάτων. Εκτός αυτού παρατηρείται και κάτι ακόµη, πολύ σηµαντικό, 

στην  Εικόνα 9.26. Ότι οι οριζόντιες γραµµές του πλέγµατος, δεν αλλοιώνονται µε την 
προβολή του µοτίβου επάνω στον δερµατικό καρκινικό όγκο, αλλά διατηρούν την 
οριζόντια κατεύθυνσή τους. Το επόµενο βήµα, προκειµένου να διορθωθεί η 
εσφαλµένη ανίχνευση των γεωµετρικών σχηµάτων του µοτίβου, είναι να 
προσδιοριστούν οι οριζόντιες στο επίπεδο των εικόνων, γραµµές.

Αυτό υλοποιείται µε τη συνέλιξη του πλέγµατος µε µία οριζόντια γραµµή. Με τον 
τρόπο αυτό διατηρούνται οι οριζόντιες γραµµές του πλέγµατος, ενώ οι κατακόρυφες 
γραµµές εξαφανίζονται, µε αποτέλεσµα µία κατωφλιοποίηση ως προς το µηδέν, στα 
αποτελέσµατα της συνέλιξης, να αποδίδει τις οριζόντιες γραµµές. Στη συνέχεια οι 
γραµµές αυτές επεκτείνονται σε ολόκληρο το επίπεδο των  εικόνων, ενώ προστίθενται 

πάνω και κάτω από το πλέγµα µέχρι τρεις ακόµη γραµµές, ούτως ώστε να καλυφθεί η 
περίπτωση που κάποιες από τις εξωτερικές οριζόντιες γραµµές δεν ανιχνευτεί µε 
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αυτόν τον τρόπο. Η απόσταση, µε βάση την οποία προστίθενται οι καινούριες 

γραµµές, είναι η µέση τιµή των διαδοχικών αποστάσεων όλων των γραµµών  του 
πλέγµατος που ανιχνεύτηκαν. Οι γραµµές αυτές τοποθετούνται στην  εικόνα που 
περιλαµβάνει τα γεωµετρικά σχήµατα του µοτίβου και όσες περιοχές τις τέµνουν 
επαναπροσδιορίζονται ως περιοχές του πλέγµατος, αλλά όχι κάποιο από τα 
γεωµετρικά σχήµατα του µοτίβου, ενηµερώνοντας τα αποτελέσµατα του 

διαχωρισµού. Στην Εικόνα 9.27 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της συνέλιξης, οι 
αναγνωρισµένες γραµµές και το τελικό µοτίβο αλλά και η σύγκριση που 
δηµιουργείται για την περίπτωση του πλέγµατος των Εικόνων 9.26b και 9.26d.

Εικόνα 9.27: Τα αποτελέσµατα της συνέλιξης του πλέγµατος µε µία οριζόντια γραµµή (a 
και d), οι οριζόντιες γραµµές που προέκυψαν µε κατωφλιοποίηση των αποτελεσµάτων 
της συνέλιξης (b και e) και το τελικό µοτίβο οριζόντιων γραµµών µαζί µε τα 
αναγνωρισµένα ως γεωµετρικά σχήµατα (c και f) για την αριστερή (a-c) και την δεξιά (d-
f) κάµερα.

Στις Εικόνες 9.27c και 9.27f καθίσταται εµφανές ότι αρκετές περιοχές που αρχικά 

κατατάχθηκαν στην οµάδα των γεωµετρικών σχηµάτων βρίσκονται επάνω στις 
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γραµµές του πλέγµατος, όπως αυτές προέκυψαν µετά την συνέλιξη. Οι περιοχές 

αυτές, εποµένως, µεταφέρονται από την οµάδα των γεωµετρικών  σχηµάτων στην 
εικόνα που ανήκει το πλέγµα του µοτίβου, κάτι που παρουσιάζεται στην Εικόνα 9.28.

Εικόνα 9.28: Τα στοιχεία (a και c) και το πλέγµα (b και d) του µοτίβου του δοµηµένου 
φωτός για την αριστερή (a-b) και την δεξιά (c-d) κάµερα του διοπτρικού συστήµατος 
όπως προκύπτουν µετά την ενηµέρωση της κατηγοριοποίησης µε βάση τις οριζόντιες 
γραµµές του πλέγµατος.

Το τρίτο και τελευταίο βήµα της διαδικασίας διαχωρισµού του πλέγµατος από τα 

γεωµετρικά σχήµατα περιλαµβάνει τον έλεγχο ως προς τις κατακόρυφες γραµµές. 
Ωστόσο, σε αυτή την περίπτωση δεν  είναι δυνατή η υλοποίηση της προηγούµενης 
διαδικασίας, καθώς, όπως φαίνεται και στις παραπάνω εικόνες, οι γραµµές δεν 
διατηρούνται κατά την κατακόρυφη διεύθυνση. Αντιθέτως, όταν το δοµηµένο φως 
προβάλλεται επάνω στο δερµατικό καρκινικό όγκο, οι γραµµές του πλέγµατος 

παρουσιάζουν µετατόπιση, ανάλογα µε την κάµερα απεικόνισης. Επιπροσθέτως, η 
µετατόπιση των οριζόντιων γραµµών  συνοδεύεται και από µετατόπιση των 
γεωµετρικών σχηµάτων, γεγονός που δεν  επιτρέπει τον  έλεγχο µε βάση τις 
αποστάσεις µεταξύ των σχηµάτων.

Παρατηρώντας τις Εικόνες 9.28a και 9.28b φαίνεται ότι τα τµήµατα του µοτίβου 

που περιλαµβάνονται εσφαλµένα στο χώρο των γεωµετρικών σχηµάτων είναι σχετικά 
µικρότερα από τα εµβαδά των σχηµάτων. Με βάση την  παρατήρηση αυτή, 
πραγµατοποιείται κατωφλιοποίηση ως προς το εµβαδόν  των σχηµάτων και 
οποιαδήποτε περιοχή είναι µικρότερη των 100 pixels απορρίπτεται. Η τιµή του 
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κατωφλίου προέκυψε µε την τεχνική δοκιµής και σφάλµατος σε ένα πλήθος 

περιπτώσεων. Στην Εικόνα 9.29 παρουσιάζεται το τελικό αποτέλεσµα διαδικασίας 
διαχωρισµού του πλέγµατος και των γεωµετρικών σχηµάτων του µοτίβου του 
δοµηµένου φωτός.

Εικόνα 9.29: Το τελικό αποτέλεσµα του διαχωρισµού µεταξύ γεωµετρικών σχηµάτων 
και πλέγµατος του µοτίβου δοµηµένου φωτός.  Με κόκκινο σηµειώνονται εκείνα τα 
γεωµετρικά σχήµατα που διαγράφονται ως εσφαλµένως αναγνωρισµένες περιοχές.

Στην Εικόνα 9.29 έχουν σηµειωθεί, µε κόκκινο χρωµατισµό, εκείνες οι περιοχές 

που εµφανίζουν εµβαδόν στην επιφάνεια των  εικόνων µικρότερο των 100 pixels. Οι 
περιοχές αυτές δε µεταφέρονται στο πλέγµα του µοτίβου, αλλά απορρίπτονται 
πλήρως. Ο λόγος που συµβαίνει κάτι τέτοιο έγκειται στο γεγονός ότι η µετατόπιση, 
τόσον του πλέγµατος όσον και των  σχηµάτων, κατά την πρόσπτωση επάνω στον 
καρκινικό όγκο του δοµηµένου φωτός, καθιστά αδύνατο, ακόµη και µε οπτική 

παρατήρηση, τον προσδιορισµό µερικών µικρών  περιοχών ως τµήµατα του 
πλέγµατος ή ως κάποια από τα γεωµετρικά σχήµατα. Εποµένως, και σε συνδυασµό µε 
το πολύ µικρό τους µέγεθος, οι περιοχές αυτές εξαιρούνται από τη διαδικασία 
επίλυσης του προβλήµατος εύρεσης συζευγµένων σηµείων.

9.2.3.2. Προσδιορισµός των Δεικτών Περιγραφής των Κελιών του Πλέγµατος

Το επόµενο στάδιο της διαδικασίας ορισµού των δεικτών περιγραφής των 
στοιχείων του µοτίβου είναι η ταξινόµηση, τόσον  των γεωµετρικών σχηµάτων όσον 
και των κελιών  του πλέγµατος. Το στάδιο αυτό ξεκινά µε την  αρίθµηση των κελιών 
του πλέγµατος. Αρχικά, το πλέγµα του µοτίβου, µέσω µορφολογικής σκελετοποίησης
[100,104], µετατρέπεται σε πλέγµα πάχους γραµµών 1 pixel και χρησιµοποιώντας τις 

οριζόντιες γραµµές που δηµιουργήθηκαν στο προηγούµενο στάδιο, ενώνονται τα 
διακεκοµµένα οριζόντια τµήµατα του πλέγµατος. Η µορφοποίηση αυτή του 
πλέγµατος, για το στερεοσκοπικό ζεύγος της Εικόνας 9.29, παρουσιάζεται στην 
Εικόνα 9.30, όπου οι γραµµές έχουν υποστεί dilation για απεικονιστικούς λόγους. Στη 
συνέχεια πραγµατοποιείται αντιστροφή των εικόνων, µε αποτέλεσµα να 
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πραγµατοποιείται αρίθµηση απευθείας των κελιών και όχι έλεγχος των γραµµών. Η 

αντιστροφή αυτή φαίνεται στην Εικόνα 9.31, όπου χρησιµοποιώντας την πληροφορία 
του εµβαδού των περιοχών στο επίπεδο της εικόνας το υπόβαθρο απορρίπτεται από 
την διαδικασία.

Εικόνα 9.30: Το αποτέλεσµα της µορφολογικής σκελετοποίησης και της ένωσης των 
όποιων διακεκοµµένων οριζόντιων γραµµών του πλέγµατος.  Οι γραµµές έχουν υποστεί 
dilation για απεικονιστικούς λόγους.

Εικόνα 9.31: Τα κελιά του πλέγµατος, όπως προέκυψαν µετά την  αντιστροφή των 
αποτελεσµάτων της µορφολογικής σκελετοποίησης.

Εικόνα 9.32: Η κατάταξη των κελιών του µοτίβου ανάλογα µε την γραµµή στην οποία 
βρίσκονται.

Η αρίθµηση των γραµµών  στις οποίες ανήκουν τα διάφορα κελιά υλοποιείται 

συνδυάζοντας τις οριζόντιες γραµµές των Εικόνων 9.27b και 9.27e µε τα κέντρα των 
κελιών. Πιο συγκεκριµένα, µετά τον υπολογισµό των κέντρων όλων των κελιών, αυτά 
ταξινοµούνται κατά αύξουσα σειρά ως προς τις γραµµές της κάθε εικόνας. Κατόπιν, 
χρησιµοποιώντας ανά δύο τις οριζόντιες γραµµές των Εικόνων  9.27b και 9.27e, ο 
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ταξινοµηµένος πίνακας των κέντρων των κελιών διασπάται σε υποπίνακες που 

περιέχουν τα κέντρα εκείνα που βρίσκονται µεταξύ των αντίστοιχων δύο γραµµών. 
Εποµένως προκύπτει η αρίθµηση που εµφανίζεται στην Εικόνα 9.32, µε τη χρήση 
ψευδοχρωµάτων για την υπόδειξη της µεταβολής των γραµµών.

Μία παρόµοια διαδικασία εφαρµόζεται και για την ταξινόµηση των γεωµετρικών 
σχηµάτων  ανάλογα µε τη γραµµή στην οποία ανήκουν. Αυτή η ταξινόµηση 

παρουσιάζεται στην Εικόνα 9.33.

Εικόνα 9.33: Η κατάταξη των σχηµάτων  του µοτίβου ανάλογα µε την γραµµή στην 
οποία βρίσκονται.

Στη συνέχεια ταξινοµούνται τα στοιχεία του µοτίβου του δοµηµένου φωτός, 
ανάλογα µε την στήλη στην οποία βρίσκονται. Η διαδικασία αυτή υλοποιείται για 
κάθε γραµµή του µοτίβου χωριστά και ταυτόχρονα για το πλέγµα και τα γεωµετρικά 
σχήµατα. Επιπροσθέτως, χρησιµοποιείται και η εκ των προτέρων γνώση της 

γεωµετρίας του µοτίβου, όπως περιγράφηκε λεπτοµερώς στο Κεφάλαιο 7 και η οποία 
φαίνεται στον πίνακα της σχέσης (7.8):
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0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
0 2 0 2 0 2 0 2 0 2
2 0 2 0 2 0 2 0 2 0
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9.11( )

όπου τα µηδενικά δηλώνουν  την  µη ύπαρξη σχήµατος στο συγκεκριµένο κελί, ενώ οι 
υπόλοιποι αριθµοί δηλώνουν τον αύξοντα αριθµό του κάθε σχήµατος στο πλέγµα. 
Στον  πίνακα R κάθε στήλη του αντιστοιχεί και σε µία γραµµή του πλέγµατος, κι έτσι 
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τα στοιχεία του πίνακα ταυτίζονται µε τα κελιά του πλέγµατος. Η χρήση του πίνακα 

αυτού αποτελεί µία βάση ελέγχου για την ορθή αρίθµηση τόσο των κελιών, όσο και 
των γεωµετρικών σχηµάτων.

Απαραίτητη προϋπόθεση, για την  ορθή εκκίνηση της διαδικασίας αρίθµησης των 
στηλών, είναι τόσον η πρώτη γραµµή, όσον και η πρώτη στήλη του πλέγµατος, να 
είναι εκτός του καρκινικού δερµατικού όγκου. Θα πρέπει εποµένως τα στοιχεία που 

βρίσκονται στην πρώτη γραµµή, αλλά και πρώτη στήλη, να µην υφίστανται 
µετατόπιση. Επιπροσθέτως, δεν θα πρέπει να υπάρχουν συγχωνεύσεις κελιών, καθώς 
αυτά τα κελιά θα αποτελέσουν τη βάση για την  περαιτέρω αρίθµηση των  στηλών των 
υπολοίπων γραµµών.

Ξεκινώντας από την πρώτη γραµµή, ταξινοµούνται αρχικά τα κέντρα των κελιών 

ανάλογα µε την στήλη στην οποία βρίσκονται. Στην  περίπτωση που σε αυτή την 
γραµµή βρίσκονται δέκα κελιά τότε κάθε κελί λαµβάνει κι ένα δείκτη, αυξανόµενο 
από το 1 µέχρι το 10. Στην αντίθετη περίπτωση, ταξινοµούνται τα γεωµετρικά 
σχήµατα της γραµµής αυτής ανάλογα µε την στήλη της εικόνας στην οποία 
βρίσκονται. Επειδή είναι η πρώτη γραµµή του πλέγµατος, τα σχήµατα βρίσκονται σε 

ζυγούς αριθµούς κελιών, οπότε κάθε κελί εντός του οποίου βρίσκεται κάποιο από τα 
σχήµατα, λαµβάνει και τον αντίστοιχο ζυγό δείκτη από το 2 µέχρι το 10. Τα υπόλοιπα 
κελιά της γραµµής λαµβάνουν τους ενδιάµεσους µονούς δείκτες. 

Αφού ολοκληρωθεί η ταξινόµηση των στηλών της πρώτης γραµµής, η διαδικασία 
συνεχίζει στις επόµενες γραµµές. Στην περίπτωση που κάποια γραµµή διαθέτει δέκα 

κελιά, η αρίθµηση υλοποιείται µε ταξινόµηση των κέντρων των κελιών  αυτών, ενώ 
επαληθεύεται µε την ταξινόµηση και των  κέντρων των γεωµετρικών  σχηµάτων. Στην 
αντίθετη περίπτωση πραγµατοποιείται έλεγχος της θέσης των κελιών µε βάση τα 
κελιά της προηγούµενης γραµµής. Συγκεκριµένα, για κάθε ένα κελί της τρέχουσας 
γραµµής ελέγχεται πόσα κελιά της προηγούµενης γραµµής βρίσκονται από πάνω του. 

Αν υπάρχει µόνον ένα κελί, τότε το τρέχον κελί λαµβάνει το δείκτη στήλης του από 
πάνω του. Αν  υπάρχουν περισσότερα του ενός, τότε αυτό το κελί χωρίζεται σε τόσα 
κελιά όσα είναι και από πάνω του. Ο διαχωρισµός στηρίζεται στη λογική ότι ακόµη 
και αν υφίσταται µετακίνηση ενός κελιού δεξιά ή αριστερά στην εικόνα, θα πρέπει 
πάντα να ενώνεται µε το ακριβώς από πάνω του κελί. Εποµένως τα όρια του κάθε 

καινούριου κελιού καθορίζονται από τα όρια των κελιών της προηγούµενης γραµµής. 
Επιπροσθέτως, τα οριζόντια όρια των καινούριων κελιών λαµβάνουν τις κλίσεις των 
αντίστοιχων ορίων των κελιών που βρίσκονται πριν από αυτά στην ίδια γραµµή, µε 
αποτέλεσµα να διατηρείται η όποια µετακίνηση, ενώ ανάλογα µε το εάν 
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προσεγγίστηκε το αριστερό ή/και το δεξί κατακόρυφο άκρο ενός κελιού αποδίδεται κι 

ένας επιπλέον δείκτης. Η χρησιµότητα αυτού του δείκτη έγκειται στο ότι όταν 
ανιχνευθεί κάποιο κελί το οποίο δεν χρειάζεται να διασπαστεί, τότε ελέγχεται το κελί 
που βρίσκεται από πάνω του για το εάν διαθέτει κάποιο όριο που δεν ανιχνεύτηκε 
αλλά που προσδιορίστηκε. Στη δεύτερη περίπτωση, το κάτω άκρο το ορίου αυτού 
µετατοπίζεται, έτσι ώστε να πλησιάσει το όριο του τρέχοντος κελιού, ενώ και όλα τα 

υπόλοιπα κελιά, µε αντιστοίχως προσδιορισµένα όρια, ενηµερώνονται µε βάση αυτή 
τη µετακίνηση.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αρίθµησης των κελιών ανάλογα µε την 
στήλη στην  οποία βρίσκονται, πραγµατοποιείται η κατάταξη των σχηµάτων του 
µοτίβου. Αυτή βασίζεται στην  απόσταση του κέντρου του κάθε κελιού από το κέντρο 

του κάθε σχήµατος. Εποµένως κάθε σχήµα λαµβάνει το στοιχείο του πίνακα R που 
αντιστοιχεί στη στήλη του κελιού µε το οποίο βρίσκεται πιο κοντά. Στην περίπτωση 
που από τον πίνακα αυτό προκύψει µηδενικό στοιχείο, τότε εξετάζεται στην 
προηγούµενη γραµµή ποιο κελί βρίσκεται ακριβώς πάνω από το τρέχον σχήµα και 
χρησιµοποιείται αυτή η στήλη για τον προσδιορισµό της στήλης του σχήµατος.

Στην Εικόνα 9.34 παρουσιάζεται το αποτέλεσµα αυτής της διαδικασίας τόσο για το 
πλέγµα, όσο και για τα σχήµατα του µοτίβου, ενώ στο block διάγραµµα της Εικόνας 
9.35 συνοψίζεται ο παραπάνω αλγόριθµος.

Εικόνα 9.34: Η κατάταξη των κελιών του πλέγµατος (a-b) και των  γεωµετρικών 
σχηµάτων (c-d) ανάλογα µε την στήλη στην οποία ανήκουν µε χρήση ψευδοχρωµάτων.
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Εικόνα 9.35: Το block διάγραµµα της διαδικασίας ταξινόµησης των  κελιών και των 
σχηµάτων του µοτίβου,  σε σχέση µε την γραµµή (A) και την  στήλη (B), που βρίσκονται 
στο πλέγµα.

9.2.3.3. Εύρεση Συζευγµένων Σηµείων

Μετά την  ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάταξης των σχηµάτων αλλά και των 
κελιών του πλέγµατος, ακολουθεί η επίλυση του προβλήµατος εύρεσης συζευγµένων 
σηµείων ανάµεσα στις δύο εικόνες του στερεοσκοπικού ζεύγους. Όπως έχει ήδη 

αναφερθεί στο Κεφάλαιο 5, το πρόβληµα της αντιστοίχησης κοινών  σηµείων  έγκειται 
στον προσδιορισµό χαρακτηριστικών στις δύο εικόνες, που αποτελούν προβολές του 
ίδιου αντικειµένου του φυσικού τρισδιάστατου κόσµου. Τα εξαγόµενα του 
αλγορίθµου που περιγράφεται από το block διάγραµµα της Εικόνας 9.35 αποτελούν 
τη βάση στην οποία στηρίζεται ο ζητούµενος προσδιορισµός, αφού στην περίπτωση 
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χρήσης της τεχνικής δοµηµένου φωτός τα κοινά χαρακτηριστικά ανάµεσα στις δύο 

εικόνες αποτελούν τα στοιχεία εκείνα του µοτίβου που είναι ορατά και ανιχνεύσιµα 
και από τις δύο κάµερες.

Η εύρεση των  συζευγµένων σηµείων  ξεκινά µε την επίλυση του προβλήµατος για 
την περίπτωση των  γεωµετρικών σχηµάτων του µοτίβου. Αρχικά προσδιορίζονται τα 
κοινά σχήµατα ανάµεσα στις δύο εικόνες, χρησιµοποιώντας την πληροφορία θέσης 

τους. Ο αλγόριθµος της προηγούµενης ενότητας απέδωσε σε κάθε σχήµα του µοτίβου 
δύο δείκτες, έναν που αντιστοιχεί στην γραµµή στην οποία βρίσκονται κι έναν που 
αντιστοιχεί στην στήλη. Οι δύο αυτοί δείκτες συµπληρώνουν για κάθε εικόνα κι έναν 
πίνακα παρόµοιο µε τον πίνακα R της σχέσης (9.11). Για τις Εικόνες 9.34c και 9.34d 
οι πίνακες αυτοί έχουν ως εξής:

  

R l =

0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
0 2 0 2 0 2 0 2 0 0
2 0 2 0 2 0 2 0 2 0
0 3 0 3 0 3 0 3 0 0
3 0 3 0 3 0 0 0 3 0
0 4 0 4 0 0 0 4 0 0
4 0 4 0 4 0 4 0 4 0
0 5 0 5 0 5 0 5 0 0
5 0 5 0 5 0 5 0 0 0

⎡

⎣
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R r =

0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
0 2 0 2 0 2 0 2 0 0
2 0 2 0 2 0 2 0 2 0
0 3 0 3 0 3 0 3 0 0
3 0 3 0 3 0 0 0 3 0
0 4 0 4 0 4 0 4 0 0
4 0 4 0 4 0 4 0 4 0
0 5 0 5 0 5 0 5 0 0
5 0 5 0 5 0 5 0 0 0
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⎥
⎥
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όπου έχουν χρωµατιστεί κόκκινα τα σχήµατα εκείνα του µοτίβου που δεν 
εµφανίζονται στην αριστερή εικόνα, µπλε έχουν χρωµατιστεί τα αντίστοιχα σχήµατα 
της δεξιάς εικόνας και πράσινο έχει χρωµατιστεί εκείνο το σχήµα του µοτίβου που 
εµφανίζεται στην δεξιά, αλλά όχι στην  αριστερή εικόνα. Όλα τα υπόλοιπα σχήµατα 
υπάρχουν και στις δύο εικόνες και από τις συντεταγµένες τους είναι γνωστή η 

αντιστοίχησή τους, η οποία παρουσιάζεται στην Εικόνα 9.36.

Εικόνα 9.36: Η αντιστοίχηση των γεωµετρικών  σχηµάτων του µοτίβου του δοµηµένου 
φωτός µεταξύ των δύο εικόνων του στερεοσκοπικού ζεύγους, µε χρήση ψευδοχρωµάτων.
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Ωστόσο, η Εικόνα 9.36 δεν εκφράζει τα συζευγµένα σηµεία για τα γεωµετρικά 

σχήµατα, αλλά µόνο την  αντιστοίχησή τους στις δύο εικόνες. Στη συνέχεια κατά το 
δεύτερο στάδια της επίλυσης του προβλήµατος για τα γεωµετρικά σχήµατα του 
µοτίβου, πραγµατοποιείται µετατροπή των συντεταγµένων  εικόνας σε καρτεσιανές 
συντεταγµένες χρησιµοποιώντας τις σχέσεις (8.17), (8.18) και (8.20), οι οποίες 
ισχύουν για το ορθογραφικό µοντέλο και οι οποίες αν επιλυθούν  ως προς τις 

καρτεσιανές συντεταγµένες στο επίπεδο της κάµερας δίνουν την σχέση:
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9.12( )

όπου (xi,yi) είναι οι συντεταγµένες στο επίπεδο της κάµερας, (ui,vi) είναι οι 

αντίστοιχες συντεταγµένες εικόνας, α, β και γ είναι οι εσωτερικές παράµετροι της 

κάµερας και (δxi,δyi)(r/t) είναι οι παράγοντες παραµόρφωσης των φακών  όπως 

ορίστηκαν στο Κεφάλαιο 6 και που υπολογίστηκαν  από την διαδικασία της 
φωτογραµµετρικής βαθµονόµησης που περιγράφηκε στο Κεφάλαιο 8. Ο 
µετασχηµατισµός αυτός για την Εικόνα 9.37 φαίνεται στην Εικόνα 9.37.

Εικόνα 9.37: Η µετατροπή των συντεταγµένων  εικόνας των γεωµετρικών σχηµάτων σε 
καρτεσιανές συντεταγµένες, χρησιµοποιώντας τα αποτελέσµατα της φωτογραµµετρικής 
βαθµονόµησης. Ο χρωµατικός κώδικας που χρησιµοποιήθηκε είναι ο ίδιος µε της 
Εικόνας 9.36, ενώ µε το σύµβολο + σε µαύρο χρώµα έχει σηµειωθεί το κέντρο του κάθε 
σχήµατος.

Στην Εικόνα 9.37 χρησιµοποιήθηκε ο ίδιος χρωµατικός κώδικας µε την  Εικόνα 
9.36, προκειµένου να εκφραστεί η αντιστοίχηση των σχηµάτων στο στερεοσκοπικό 
ζεύγος. Επιπροσθέτως, για λόγους απεικόνισης κατά την επίλυση της σχέσης (9.12) 
πραγµατοποιήθηκε κανονικοποίηση του άξονα v των συντεταγµένων εικόνας, ώστε ο 
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καρτεσιανός άξονας y να µην  εµφανίζει αντίστροφη φορά από τον v, κάτι που κατά 

τον υπολογισµό των τρισδιάστατων συντεταγµένων αντιµετωπίζεται από τον  πίνακα 
περιστροφής και ο οποίος υπολογίζεται µέσω της φωτογραµµετρικής βαθµονόµησης.

Με το µετασχηµατισµό τους σε καρτεσιανές συντεταγµένες, τα γεωµετρικά 
σχήµατα είναι πλέον ανεξάρτητα από παράγοντες όπως είναι η µεγέθυνση των δύο 
φακών, µε αποτέλεσµα να είναι εφικτός ο προσδιορισµός των κοινών  σηµείων. 

Αρχικά, από το πλήθος των σηµείων που αποτελούν το κάθε σχήµα, απορρίπτονται 
όλα εκείνα που διαφέρουν ως προς την επιφάνειά τους σε ποσοστό άνω του 50% 
ανάµεσα στις δύο εικόνες, προκειµένου η σύγκριση να πραγµατοποιηθεί µεταξύ των 
πλέον οµοιόµορφων περιοχών. Στη συνέχεια, κάθε ζευγάρι σχηµάτων  αναφέρεται σε 
ένα κοινό κέντρο και υπολογίζοντας τις αποστάσεις µεταξύ γειτονικών  σηµείων 

διατηρούνται µονάχα εκείνα των οποίων η απόσταση είναι µικρότερη από ένα 

κατώφλι της τάξης των  10-3 mm. Στην Εικόνα 9.38 παρουσιάζεται το αποτέλεσµα της 
σύγκρισης των αντίστοιχων σχηµάτων του στερεοσκοπικού ζεύγους. Η χρωµατική 

κωδικοποίηση είναι η ίδια µε την Εικόνα 9.37, ενώ διατηρούνται όλα τα κέντρα των 
σχηµάτων  προκειµένου να φανεί και η θέση εκείνων των σχηµάτων που διαφέρουν 
πάνω από 50% µεταξύ τους και η διαδικασία τα έχει απορρίψει.

Εικόνα 9.38: Το αποτέλεσµα της επίλυσης του προβλήµατος εύρεσης συζευγµένων 
σηµείων για τα γεωµετρικά σχήµατα του µοτίβου δοµηµένου φωτός.

Από την  άλλη, η επίλυση του προβλήµατος εύρεσης συζευγµένων σηµείων για τα 
κελιά του πλέγµατος στηρίχθηκε στη δειγµατοληψία στα όρια των  κελιών. Επειδή,  

κάποιες από τις γραµµές που καθορίζουν τα όρια αυτά δεν ανιχνεύτηκαν µέσω της 
διαδικασίας κατάτµησης, αλλά υπολογίστηκαν µε την µέθοδο που περιγράφηκε στην 
προηγούµενη ενότητα, η δειγµατοληψία υλοποιείται µόνο για τις γωνίες του κάθε 
κελιού. Εφαρµόζοντας τη σχέση (9.12) στα σηµεία αυτά των εικόνων και 
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χρησιµοποιώντας την πληροφορία θέσης του κάθε κελιού προκύπτει η Εικόνα 9.39 

που απεικονίζει τα συζευγµένα σηµεία του στερεοσκοπικού ζεύγους όπως προέκυψαν 
από τα κελιά του πλέγµατος του δοµηµένου φωτός. Και σε αυτήν την  εικόνα έχει 
χρησιµοποιηθεί χρωµατική κωδικοποίηση για την περιγραφή της αντιστοιχίας.

Εικόνα 9.39: Η επίλυση του προβλήµατος εύρεσης συζευγµένων σηµείων για τα κελιά 
του µοτίβου µε δειγµατοληψία στις κορυφές τους.

Τα σηµεία από τις Εικόνες 9.38 και 9.39 αποτελούν όλα εκείνα τα σηµεία που θα 
χρησιµοποιηθούν στη συνέχεια για την τρισδιάστατη ανακατασκευή της επιφάνειας 

του εποπτευόµενου πεδίου. Στην Εικόνα 9.40, τέλος, παρουσιάζονται όλα αυτά τα 
σηµεία συνδυάζοντας την πληροφορία και από τις δύο προηγούµενες εικόνες.

Εικόνα 9.40: Το σύνολο των σηµείων που θα χρησιµοποιηθούν  για τον υπολογισµό των 
τρισδιάστατων συντεταγµένων. Η σύζευξη πραγµατοποιείται σηµείο προς σηµείο.

9.2.4. Τρισδιάστατη Ανακατασκευή

Η επίλυση του προβλήµατος εύρεσης συζευγµένων σηµείων προσφέρει έναν 

αριθµό από σηµεία, των οποίων οι συντεταγµένες στα καρτεσιανά επίπεδα των δύο 

ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ  ❒

Δηµήτριος Σ. Γκόρπας - Διδακτορική Διατριβή 313



εικόνων είναι γνωστές, παρέχοντας την δυνατότητα τρισδιάστατης ανακατασκευής 

του εποπτευόµενου αντικειµένου. Όσο µεγαλύτερος είναι ο αριθµός των  σηµείων 
αυτών, τόσο µεγαλύτερη θα είναι και η ακρίβεια της ανακατασκευής.

Η τρισδιάστατη ανακατασκευή διακρίνεται σε δύο στάδια. Κατά το πρώτο στάδιο 
γίνεται υπολογισµός των πραγµατικών συντεταγµένων των σηµείων  που έχουν 
αναγνωριστεί ως συζευγµένα, ενώ στο δεύτερο στάδιο πραγµατοποιείται παρεµβολή 

προκειµένου να προσεγγιστεί ολόκληρη η επιφάνεια του µη µελανωµατικού 
καρκινικού όγκου.

9.2.4.1. Υπολογισµός Τρισδιάστατων Συντεταγµένων

Σύµφωνα µε την εξίσωση (6.1) ένα τυχαίο σηµείο του πραγµατικού κόσµου 
(X,Y,Z) µπορεί να µετασχηµατιστεί στο σύστηµα συντεταγµένων του επιπέδου της 

αριστερής κάµερας ως εξής:
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9.13( )

όπου ο δείκτης L αντιστοιχεί στην αριστερή κάµερα και [R|T]L είναι οι πίνακες 

στροφής και µετατόπισης που συνδέουν την κάµερα αυτή µε τον πραγµατικό κόσµο.

Από την άλλη, το ίδιο σηµείο (X,Y,Z) του πραγµατικού κόσµου µπορεί να 
µετασχηµατιστεί στο σύστηµα συντεταγµένων της δεξιάς κάµερας µέσω µίας 

αντίστοιχης σχέσης:
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9.14( )

Λύνοντας την εξίσωση (9.14) ως προς τις συντεταγµένες του πραγµατικού κόσµου 
και αντικαθιστώντας στην (9.13) προκύπτει η ακόλουθη σχέση:
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9.15( )
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Μετά την υλοποίηση της βαθµονόµησης οι πίνακες στροφής και µετατόπισης και για 

τις δύο κάµερες είναι γνωστοί, ενώ επίσης από την διαδικασία επίλυσης του 
προβλήµατος συζευγµένων σηµείων έχουν καταστεί γνωστές και οι συντεταγµένες 
(xL,yL) και (xR,yR). Εποµένως, από την σχέση (9.15) µπορούν να υπολογιστούν  οι 

συντεταγµένες βάθους zL και zR, και µέσω µίας εκ των σχέσεων (9.13) ή (9.14) 

µπορούν να υπολογιστούν οι πραγµατικές συντεταγµένες (X,Y,Z) για κάθε ένα από τα 
συζευγµένα σηµεία της Εικόνας 9.40.

Στην Εικόνα 9.41παρουσιάζονται οι τρισδιάστατες συντεταγµένες όλων των 

σηµείων που έχουν αναγνωριστεί ως συζευγµένα, µε αναφορά στα συστήµατα 
συντεταγµένων των  δύο καµερών (a και b), αλλά και στο σύστηµα συντεταγµένων 
που ορίζεται από το αντικείµενο βαθµονόµησης (c).

Εικόνα 9.41: Οι τρισδιάστατες συντεταγµένες των συζευγµένων σηµείων όπως 
υπολογίστηκαν µε αναφορά την αριστερή κάµερα (a), την  δεξιά κάµερα (b) και το 
αντικείµενο βαθµονόµησης (c) καθώς και οι x-y (·1) και x-z (·2) συντεταγµένες τους.

Οι Εικόνες 9.41a1 και 9.41b1 είναι ακριβώς οι ίδιες µε τις αντίστοιχες Εικόνες 
9.40a και 9.40b. Ωστόσο, εµφανίζονται µε αντίθετη φορά ως προς τον y-άξονα καθώς 
δεν υλοποιήθηκε η προηγούµενη κανονικοποίηση που συνδέει τις συντεταγµένες 

εικόνας µε τις καρτεσιανές συντεταγµένες. Η Εικόνα 9.41c1 παρουσιάζει τα σηµεία 
µε την πραγµατική φορά του y-άξονα, αφού η απαιτούµενη στροφή πραγµατοποιείται 
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µέσω των πινάκων περιστροφής που συσχετίζουν  τα συστήµατα συντεταγµένων µε 

κέντρα τα αντίστοιχα κέντρα των δύο καµερών, µε τις πραγµατικές συντεταγµένες 
όπως ορίστηκαν κατά τη διαδικασία της βαθµονόµησης, Κεφάλαιο 8.

9.2.4.2. Τρισδιάστατη Ανακατασκευή Επιφάνειας

Όπως µπορεί κανείς να παρατηρήσει στην Εικόνα 9.41, ο υπολογισµός των 
τρισδιάστατων συντεταγµένων των συζευγµένων σηµείων δεν επαρκεί, για να 

αποδώσει χρήσιµη πληροφορία σχετικά µε την  τρισδιάστατη γεωµετρία ολόκληρης 
της εποπτευόµενης επιφάνειας. Άρα στα δεδοµένα αυτά εφαρµόζεται µία µέθοδος 
παρεµβολής, προκειµένου µε γεωµετρικούς υπολογισµούς να προκύψει ένας 
σηµαντικός αριθµός σηµείων στον τρισδιάστατο χώρο και ο οποίο να επαρκεί για την 
εξαγωγή πληροφορίας σχετικά µε τη µορφή της επιφάνειας.

Εικόνα 9.42: Οι τρισδιάστατες συντεταγµένες των συζευγµένων σηµείων όπως 
υπολογίστηκαν µετά την εφαρµογή της παρεµβολής, µε αναφορά την  αριστερή κάµερα 
(a), την  δεξιά κάµερα (b) και το αντικείµενο βαθµονόµησης (c) καθώς και οι x-y (·1) και 
x-z (·2) συντεταγµένες τους.

Η µέθοδος που επιλέχθηκε ήταν  η τεχνική της τριγωνοποίησης Delaunay. Η 
µέθοδος αυτή χρησιµοποιείται τόσο για την ανακατασκευή ολόκληρης της επιφάνειας 

διαφόρων αντικειµένων, όσο και για την απεικόνιση του όγκου τους και αποτελεί µία 
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καθαρά γεωµετρική τεχνική[170]. Το αποτέλεσµα της παρεµβολής, σε επίπεδο 

σηµείων, για τα τρισδιάστατα σηµεία της Εικόνας 9.41 παρουσιάζεται στην Εικόνα 
9.42, ενώ στην Εικόνα 9.43 φαίνεται η τρισδιάστατη ανακατασκευή της 
εποπτευόµενης επιφάνειας.

Εικόνα 9.43: Η τρισδιάστατη ανακατασκευή της επιφάνειας µε αναφορά την  αριστερή 
και δεξιά κάµερα (a και b) και το σύστηµα συντεταγµένων  που ορίστηκε από το 
αντικείµενο βαθµονόµησης (c).

Παρατηρώντας την Εικόνα 9.43 διαφαίνεται ότι εκτός από τον y-άξονα οι 
πραγµατικές συντεταγµένες εµφανίζουν αντίθετη φορά και στον z-άξονα, σε σχέση µε 
τις συντεταγµένες των επιπέδων των δύο καµερών. Για το λόγο αυτό στις Εικόνες 
9.43a-b η µη µελανωµατική καρκινική δερµατική αλλοίωση εµφανίζεται ως 

πληροφορία βάθους, ενώ στην Εικόνα 9.43c εµφανίζεται ως πληροφορία ύψους.

9.2.4.3. Γεωµετρικοί Υπολογισµοί

Από την  Εικόνα 9.43, καθίσταται εµφανές ότι η περιοχή γύρω από την δερµατική 
αλλοίωση δεν είναι απολύτως επίπεδη, αλλά παρουσιάζει κάποια καµπυλότητα. Αυτή 
η παρατήρηση δεν επιτρέπει τη χρησιµοποίηση άµεσα των αποτελεσµάτων της 

τριγωνοποίησης για τον υπολογισµό των γεωµετρικών  χαρακτηριστικών της 
δερµατικής αλλοίωσης.
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Προκειµένου να µην συµπεριληφθεί η περιβάλλουσα περιοχή στα γεωµετρικά 

χαρακτηριστικά της αλλοίωσης, υπολογίζεται ένας αρκετά µεγάλος αριθµός 
περιµέτρων του όγκου της Εικόνας 9.43c. Από όλες αυτές τις περιµέτρους, µόνον 
εκείνες που ανήκουν στον όγκο είναι κλειστές, αντίθετα µε τις περιµέτρους εκτός της 
περιοχής ενδιαφέροντος. Επιπροσθέτως, για να αποφευχθεί η περίπτωση να 
εµφανιστούν  κλειστές περίµετροι κι εκτός όγκου, έχουν συµπεριληφθεί έλεγχοι που 

στηρίζονται στα κέντρα των  περιµέτρων και τον αριθµό των  οµοαξονικών κέντρων 
που εµφανίζονται. Με αυτόν τον τρόπο, όχι µόνον  επιτυγχάνεται η αποµόνωση της 
περιοχής ενδιαφέροντος, αλλά προσεγγίζεται και η βάση της, που αποτελεί την 
περίµετρο της περιοχής αυτής µε τη µικρότερη τιµή στον z-άξονα. 

Στην Εικόνα 9.44a φαίνονται µερικές από αυτές τις περιµέτρους για 100 επίπεδα 

κατά τον z-άξονα. Παρατηρώντας την  εικόνα αυτή, επαληθεύεται η προηγούµενη 
παρατήρηση ότι ο µεγαλύτερος αριθµός των περιµέτρων είναι ανοικτός και ότι 
κλειστές είναι κυρίως εκείνες που βρίσκονται στην περιοχή ενδιαφέροντος. Εποµένως 
ελέγχοντας τη σχέση µεταξύ των σηµείων έναρξης και τέλους των περιµέτρων 
αποµονώνονται µόνο οι κλειστές, Εικόνα 9.44b.

Εικόνα 9.44: Οι περίµετροι όπως εξάγονται από την επιφάνεια της Εικόνας 9.43 (a) και 
οι κλειστές περίµετροι (b).

Στην Εικόνα 9.44 µπορούν να γίνουν δύο σηµαντικές παρατηρήσεις. Η πρώτη 
σχετίζεται µε τον ορισµό της περιοχής ενδιαφέροντος, ήτοι το µη µελανωµατικό 
δερµατικό καρκινικό όγκο. Όπως φαίνεται στην Εικόνα 9.44a η βάση της περιοχής 
ενδιαφέροντος είναι κεκλιµένη, ενώ στην Εικόνα 9.44b έχει αποµονωθεί ο όγκος 

θεωρώντας οριζόντια περιµετρική περιοχή. Η επιλογή αυτή είναι άµεση απόρροια του 
πρωτοκόλλου λήψης των εικόνων, όπου το µοντέλο ζώου τοποθετιόταν  µε τέτοιο 
τρόπο στο σύστηµα, ώστε ο µη µελανωµατικός δερµατικός καρκινικός όγκος να 
εµφανίζει παράλληλο z-άξονα µε τον z-άξονα που ορίστηκε από το αντικείµενο 
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βαθµονόµησης. Επιτυγχάνεται έτσι η ανίχνευση της περιοχής ενδιαφέροντος χωρίς να 

απαιτείται µελέτη της περιβάλλουσας περιοχής, η οποία, λόγω της ανατοµίας των 
µοντέλων ζώων που χρησιµοποιήθηκαν στην εργασία, είναι κοίλη.

Η δεύτερη παρατήρηση που προκύπτει από την  Εικόνα 9.44, είναι ότι κατά την 
εξαγωγή της περιοχής ενδιαφέροντος µε βάση τις περιµέτρους της επιφάνειας, 
συµπεριλαµβάνονται και κάποιες κλειστές καµπύλες που προέρχονται από σηµαντικά 

µικρότερες περιοχές, εκτός του προς µελέτη όγκου. Για την απόρριψη αυτών των 
περιοχών, υπολογίζονται οι συντεταγµένες του κέντρου βάρους όλων των περιµέτρων 
και µε βάση ότι η µεγαλύτερη περίµετρος ανήκει στον  όγκο, απορρίπτονται όλες 
εκείνες που βρίσκονται σε σχετικά µεγάλη απόσταση από την προηγούµενή τους, 
ξεκινώντας από το κέντρο της µεγαλύτερης περιµέτρου. Οι συντεταγµένες του 

κέντρου βάρους υπολογίζονται από τις σχέσεις:

 
 
xc =

1
6 ⋅A

⋅ xi + xi+1( ) ⋅ xi ⋅ yi+1 − xi+1 ⋅ yi( )
i=1

N−1

∑  
 
9.16a( )

 
 
yc =

1
6 ⋅A

⋅ yi + yi+1( ) ⋅ xi ⋅ yi+1 − xi+1 ⋅ yi( )
i=1

N−1

∑  
 
9.16b( )

όπου (xc,yc) είναι οι ζητούµενες συντεταγµένες, (xi,yi) είναι οι συντεταγµένες των 

σηµείων που ανήκουν στην περίµετρο, Ν είναι ο αριθµός αυτών  των σηµείων και Α 

είναι το εµβαδόν της περιοχής που περιβάλλεται από την κάθε περίµετρο και 
υπολογίζεται από την σχέση:

 
 
Α =

1
2
⋅ xi ⋅ yi+1 − xi+1 ⋅ yi( )

i=1

N−1

∑  
 
9.17( )

Εικόνα 9.45: Οι περίµετροι που ανήκουν στην µη µελανωµατική δερµατική καρκινική 
αλλοίωση (a) και η ανακατασκευασµένη επιφάνεια µε την βάση της σηµειωµένη (b).
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Εφαρµόζοντας την παραπάνω διαδικασία η Εικόνα 9.44b µετατρέπεται στην 

Εικόνα 9.45a, όπου είναι εµφανές ότι έχουν  διατηρηθεί µόνο οι περίµετροι που 
ανήκουν στην περιοχή ενδιαφέροντος. Επιπροσθέτως, στην Εικόνα 9.45b 
παρουσιάζεται ξανά η ανακατασκευασµένη επιφάνεια µε την  βάση του όγκου να 
σηµειώνεται µε την µαύρη γραµµή, η οποία και αντιστοιχεί στην µεγαλύτερη κλειστή 
περίµετρο της επιφάνειας. Μετά την αποµόνωση του προς µελέτη όγκου 

πραγµατοποιείται η ποσοτικοποίησή του. Τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά που 
υπολογίζονται, περιλαµβάνουν τον όγκο και το µέσο ύψος της αλλοίωσης καθώς και 
το εµβαδόν, την περίµετρο και την ισοδύναµη διάµετρο της βάσης της αλλοίωσης. 

Τα σηµαντικότερα από αυτά τα χαρακτηριστικά είναι ο όγκος και το µέσο ύψος 
της δερµατικής αλλοίωσης. Δύο διαδοχικές περίµετροι σχηµατίζουν µία πολύ λεπτή 

πυραµιδική τοµή. Ο πεπερασµένος όγκος αυτής της τοµής µπορεί να υπολογιστεί από 
την ακόλουθη σχέση:

 
 
dv =

1
3
⋅dh ⋅ A1 + A2 + A1 ⋅A2( )  

 
9.18( )

όπου dh είναι το ύψος της τοµής και Ai, i=1,2, είναι το εµβαδόν των  περιοχών  που 

περικλείουν οι περίµετροι και που υπολογίζονται από την σχέση (9.17). 
Προσθέτοντας τους πεπερασµένους όγκους όλων  των στοιχειωδών πυραµιδικών 

τοµών προσεγγίζεται µε µεγάλη ακρίβεια ο όγκος της δερµατικής αλλοίωσης:

 
 
V = dv j

j=1

M

∑  
 
9.19( )

όπου Μ  είναι το πλήθος των πεπερασµένων όγκων. Άµεσα, κατά τον υπολογισµό του 
όγκου της αλλοίωσης, προκύπτει και το µέσο ύψος της ως το άθροισµα όλων των 

στοιχειωδών υψών των πυραµιδικών τοµών:

 
 
H = dh j

j=1

M

∑  
 
9.20( )

Όσον  αφορά τα δισδιάστατα γεωµετρικά χαρακτηριστικά της δερµατικής 

αλλοίωσης, όλα υπολογίζονται από την  περίµετρο βάσης. Εποµένως το εµβαδόν 
βάσης υπολογίζεται από την σχέση (9.17), η περίµετρος υπολογίζεται από τη σχέση:

 
 
Π = xi − xi+1( )2

+ yi − yi+1( )2

i=1

N−1

∑  
 
9.21( )

ενώ η ισοδύναµη διάµετρος της βάσης υπολογίζεται από τη σχέση:
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D =

4 ⋅ Α
π

 
 
9.22( )

αφού ισοδυναµεί µε κύκλο που έχει ίδιο εµβαδόν µε τη βάση της αλλοίωσης. Στον 
πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της ποσοτικοποίησης των µη 
µελανωµατικών  δερµατικών καρκινικών αλλοιώσεων, τόσον της περίπτωσης της 

Εικόνας 9.20, όσον και των περιπτώσεων των Εικόνων 9.21 έως 9.24.

Πίνακας 9.2: Η τρισδιάστατη ανακατασκευή της επιφάνειας των µη µελανωµατικών 
δερµατικών καρκινικών αλλοιώσεων των  Εικόνων 9.20-9.24 και η ποσοτικοποίηση των 
βασικών τους γεωµετρικών χαρακτηριστικών.

Τρισδιάστατη 
Ανακατασκευή Επιφάνειας Γεωµετρική Ποσοτικοποίηση

Εικ. 9.20

V = 05.41 mm3

Η = 01.54 mm

A = 07.91 mm2

Π = 13.60 mm
D = 03.17 mm

Εικ. 9.21

V = 10.42 mm3

Η = 01.92 mm

A = 11.74 mm2

Π = 14.25 mm
D = 03.87 mm

Εικ. 9.22

V = 06.50 mm3

Η = 01.35 mm

A = 10.71 mm2

Π = 16.65 mm
D = 03.69 mm

Εικ. 9.23

V = 1.30 mm3

Η = 0.92 mm

A = 3.59 mm2

Π = 7.45 mm
D = 2.14 mm

Εικ. 9.24

V = 0 mm3

Η = 0 mm

A = 0 mm2

Π = 0 mm
D = 0 mm

9.2.5. Αξιολόγηση Τρισδιάστατης Ανακατασκευής Επιφάνειας και Συζήτηση

Η αξιολόγηση των  αποτελεσµάτων της τρισδιάστατης ανακατασκευής της 
εποπτευόµενης επιφάνειας για το διοπτρικό σύστηµα µηχανικής όρασης 
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πραγµατοποιήθηκε µε βάση τον χειρωνακτικό υπολογισµό των γεωµετρικών 

χαρακτηριστικών του απεικονιζόµενου µη µελανωµατικού δερµατικού καρκινικού 
όγκου. Ως εκ τούτου, η ακρίβεια ανακατασκευής που θα προκύψει αποτελεί την 
σχετική ακρίβεια του συστήµατος σε σχέση µε τις χειρωνακτικές µετρήσεις.

Οι µετρήσεις που χρησιµοποιήθηκαν  για την  αξιολόγηση της µεθόδου 
πραγµατοποιήθηκαν σε άτριχους µύες χωρίς µελανίνη τύπου SKH-HR1 στους 

οποίους οι καρκινικοί όγκοι επάγονταν µετά από UV ακτινοβόληση[217]. 
Επιπροσθέτως, για την χειρωνακτική µέτρηση των γεωµετρικών χαρακτηριστικών της 
κάθε αλλοίωσης χρησιµοποιήθηκε παχύµετρο για την µέτρηση του ύψους, 
δισδιάστατη ανάλυση της εικόνας για τις άλλες δύο συντεταγµένες και θεώρηση 
κυλινδρικής γεωµετρίας της αλλοίωσης[23,24,217]. Τέλος, επειδή κατά την 

παρακολούθηση των µη καρκινικών δερµατικών αλλοιώσεων ενδιαφέρει όχι µόνο η 
τρισδιάστατη γεωµετρία, αλλά και η µεταβολή της κατά την εφαρµογή κάποιας 
θεραπείας, για την αξιολόγηση της απόκρισης του συστήµατος οι µετρήσεις 
διεξήχθησαν  παράλληλα µε την επαγωγή φωτοδυναµικής θεραπείας. Συγκεκριµένα 
αµέσως πριν την εφαρµογή της θεραπευτικής αγωγής, η οποία πραγµατοποιόταν κάθε 

επτά ηµέρες, λαµβάνονταν εικόνες από την  προς θεραπεία αλλοίωση και 
ποσοτικοποιούνταν τα γεωµετρικά της χαρακτηριστικά. Στις εικόνες που ακολουθούν 
παρουσιάζεται µία τέτοια σειρά µετρήσεων σε συνάρτηση µε την  εφαρµογή της 
φωτοδυναµικής θεραπείας.

Εικόνα 9.46: Μη µελανωµατική δερµατική καρκινική αλλοίωση πριν την  εφαρµογή της 
πρώτης φωτοδυναµικής θεραπείας (αριστερά) και η τρισδιάστατη ανακατασκευή της 
επιφάνειάς της (δεξιά).

Στον  Πίνακα 9.3, παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της χειρωνακτικής µέτρησης 
των γεωµετρικών  χαρακτηριστικών  τεσσάρων περιπτώσεων µυών, στους οποίους είχε 

πραγµατοποιηθεί επαγωγή µε UV ακτινοβόληση µη µελανωµατικών δερµατικών 
αλλοιώσεων. Επιπροσθέτως, τα στοιχεία του Πίνακα 9.3 δίνονται σε συνάρτηση µε 
τις διαδοχικές συνεδρίες φωτοδυναµικής θεραπείας προκειµένου για την  πλήρη ίαση 
των αλλοιώσεων.
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Εικόνα 9.47: Μη µελανωµατική δερµατική καρκινική αλλοίωση µία εβδοµάδα µετά την 
εφαρµογή της πρώτης φωτοδυναµικής θεραπείας και αµέσως πριν  την εφαρµογή της 
δεύτερης (αριστερά) και η τρισδιάστατη ανακατασκευή της επιφάνειάς της (δεξιά).

Εικόνα 9.48: Μη µελανωµατική δερµατική καρκινική αλλοίωση µία εβδοµάδα µετά την 
εφαρµογή της δεύτερης φωτοδυναµικής θεραπείας και αµέσως πριν  την εφαρµογή της 
τρίτης (αριστερά) και η τρισδιάστατη ανακατασκευή της επιφάνειάς της (δεξιά).

Εικόνα 9.49: Η πλήρως θεραπευµένη περιοχή της µη µελανωµατικής δερµατικής 
καρκινικής αλλοίωσης δύο εβδοµάδες µετά την εφαρµογή της τρίτης φωτοδυναµικής 
θεραπείας (αριστερά) και η τρισδιάστατη ανακατασκευή της επιφάνειάς της (δεξιά).

Πίνακας 9.3: Τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά διαφόρων αλλοιώσεων,  όπως µετρήθηκαν 
µε χειρωνακτικό τρόπο, σε σχέση µε τις διαδοχικές συνεδρίες της φωτοδυναµικής 
θεραπείας (PDT).

Γεωµετρικά ΧαρακτηριστικάΓεωµετρικά ΧαρακτηριστικάΓεωµετρικά ΧαρακτηριστικάΓεωµετρικά ΧαρακτηριστικάΓεωµετρικά Χαρακτηριστικά

V (mm3) H (mm) A (mm2) Π (mm) D (mm)
A1 23.25 2.50 9.30 11.95 3.44
Α2 39.42 2.70 14.60 15.64 4.31
Α3 24.72 2.40 10.30 14.24 3.62
Α4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Β1 4.62 1.40 3.30 8.90 2.05
Β2 7.42 1.40 5.30 9.71 2.60
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Γεωµετρικά ΧαρακτηριστικάΓεωµετρικά ΧαρακτηριστικάΓεωµετρικά ΧαρακτηριστικάΓεωµετρικά ΧαρακτηριστικάΓεωµετρικά Χαρακτηριστικά

V (mm3) H (mm) A (mm2) Π (mm) D (mm)
Β3 6.88 1.60 2.15 9.72 1.65
Β4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C1 36.72 2.70 13.60 15.17 4.16
C2 47.60 2.80 17.00 17.33 4.65
C3 48.60 2.70 9.00 17.47 3.39
C4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
D1 4.90 1.40 3.50 6.79 2.11
D2 9.88 1.90 5.20 9.35 2.57
D3 6.72 1.20 2.80 10.38 1.89
D4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Στον  Πίνακα 9.3, ο δείκτης 1 αναφέρεται αµέσως πριν από την εφαρµογή της 
πρώτης φωτοδυναµικής θεραπείας, ο δείκτης 2 αναφέρεται πριν από την εφαρµογή 
της δεύτερης φωτοδυναµικής θεραπείας και η οποία πραγµατοποιήθηκε µία εβδοµάδα 
µετά την πρώτη, ο δείκτης 3 αντιστοιχεί στην τρίτη φωτοδυναµική θεραπεία µία 
εβδοµάδα µετά από την δεύτερη και τέλος ο δείκτης 4 αναφέρεται δυο εβδοµάδες 

µετά την τρίτη συνεδρία, που ήταν και το πέρας της θεραπευτικής διαδικασίας. Σε 
πλήρη αντιστοιχία µε τον παραπάνω πίνακα συµπληρώνεται και ο Πίνακας 9.4, όπου 
τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά προέκυψαν µε χρήση του διοπτρικού συστήµατος 
µηχανικής όρασης.

Πίνακας 9.4: Τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά διαφόρων αλλοιώσεων,  όπως µετρήθηκαν 
µε το διοπτρικό σύστηµα µηχανικής όρασης, σε σχέση µε τις διαδοχικές συνεδρίες της 
φωτοδυναµικής θεραπείας (PDT).

Γεωµετρικά ΧαρακτηριστικάΓεωµετρικά ΧαρακτηριστικάΓεωµετρικά ΧαρακτηριστικάΓεωµετρικά ΧαρακτηριστικάΓεωµετρικά Χαρακτηριστικά

V (mm3) H (mm) A (mm2) Π (mm) D (mm)
A1 7.78 1.57 9.06 12.03 3.40
Α2 15.84 1.76 16.64 15.87 4.60
Α3 11.46 1.40 14.53 15.46 4.30
Α4 0 0 0 0 0
Β1 1.00 0.75 3.10 7.13 1.99
Β2 1.32 0.92 3.69 7.63 2.17
Β3 0.27 0.49 1.60 6.64 1.43
Β4 0 0 0 0 0
C1 7.31 1.38 10.54 14.68 3.66
C2 9.79 1.49 12.68 15.30 4.02
C3 4.55 1.56 7.89 11.67 3.17
C4 0 0 0 0 0
D1 2.55 1.25 4.25 8.61 2.33
D2 3.35 1.54 5.30 9.44 2.60
D3 0.45 0.44 2.28 7.31 1.71
D4 0 0 0 0 0
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Συνδυάζοντας την πληροφορία που υπάρχει στους Πίνακες 9.3 και 9.4 

συµπληρώνεται ο Πίνακας 9.5, ο οποίος περιέχει την σχετική ακρίβεια του 
διοπτρικού συστήµατος µηχανικής όρασης ως προς την ανακατασκευή της επιφάνειας 
µη µελανωµατικών δερµατικών καρκινικών αλλοιώσεων, µε αναφορά στην 
χειρωνακτική µέτρηση των διαφόρων γεωµετρικών χαρακτηριστικών  των 
αλλοιώσεων. Οι υπολογισµοί υλοποιήθηκαν µε βάση τη σχέση (8.32), η οποία 

υπολογίζει την απόλυτη τιµή του µέσου σχετικού σφάλµατος (absolute mean relative 
error, AMRE).

Πίνακας 9.5: Η σχετική ακρίβεια του διοπτρικού συστήµατος µηχανικής όρασης, µε 
αναφορά στην χειρωνακτική µέτρηση των γεωµετρικών χαρακτηριστικών των  προς 
µελέτη αλλοιώσεων.

Γεωµετρικά ΧαρακτηριστικάΓεωµετρικά ΧαρακτηριστικάΓεωµετρικά ΧαρακτηριστικάΓεωµετρικά ΧαρακτηριστικάΓεωµετρικά Χαρακτηριστικά
V (%) H (%) A (%) Π (%) D (%)

A1 33.46% 62.80% 97.42% 99.33% 98.81%
Α2 40.18% 65.19% 86.03% 98.53% 93.31%
Α3 46.36% 58.33% 58.93% 91.43% 81.26%
Α4 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Β1 21.65% 53.57% 93.94% 80.11% 97.08%
Β2 17.79% 65.71% 69.62% 78.58% 83.53%
Β3 3.92% 30.63% 74.42% 68.31% 86.43%
Β4 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
C1 19.91% 51.11% 77.50% 96.77% 87.95%
C2 20.57% 53.21% 74.59% 88.29% 86.41%
C3 9.36% 57.78% 87.67% 66.80% 93.64%
C4 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
D1 52.04% 89.29% 78.57% 73.20% 89.63%
D2 33.91% 81.05% 98.08% 99.04% 98.95%
D3 6.70% 36.67% 81.43% 70.42% 90.57%
D4 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Από τα στοιχεία του Πίνακα 9.5 µπορεί να προκύψει η µέση σχετική ακρίβεια του 
συστήµατος για κάθε ένα από τα γεωµετρικά αυτά µεγέθη. Για τον όγκο η µέση 

σχετική ακρίβεια υπολογίζεται στα 45.36%±8.39%, για το ύψος στα 69.08%±5.60%, 
για το εµβαδόν στα 86.14%±3.15%, για την περίµετρο στα 88.18%±3.15% και τέλος 
για την ισοδύναµη διάµετρο στα 92.97%±1.58%. Παρατηρώντας τις τιµές αυτές της 
µέσης σχετικής ακρίβειας του συστήµατος µπορούν να εξαχθούν δύο πολύ σηµαντικά 
συµπεράσµατα.

Το πρώτο από αυτά τα συµπεράσµατα σχετίζεται µε τα µεγέθη που χειρωνακτικά 
υπολογίζονται µέσω επεξεργασίας εικόνας, δηλαδή στο εµβαδόν, την περίµετρο και 
την ισοδύναµη διάµετρο της βάσης της καρκινικής αλλοίωσης. Και για τα τρία αυτά 
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µεγέθη η µέση σχετική ακρίβεια του συστήµατος κυµαίνεται σε τιµές >85%. Η 

ακρίβεια της χειρωνακτικής κατάτµησης, όσον  και αν χαρακτηρίζεται από 
υποκειµενικότητα, σε γενικές γραµµές θεωρείται ότι αποτελεί µία από τις πλέον 
ακριβείς µεθόδους κατάτµησης εικόνας και πολύ συχνά χρησιµοποιείται ως µέτρο 
σύγκρισης αλγοριθµικών µεθόδων κατάτµησης. Ως εκ τούτου η ακρίβεια, που 
προέκυψε για τα τρία αυτά µεγέθη, συγκλίνει σηµαντικά στην  πραγµατική ακρίβεια 

του συστήµατος.

Από την  άλλη, υπάρχουν τα δύο µεγέθη, όγκος και ύψος, για τα οποία η ακρίβεια 
που προέκυψε είναι εκ πρώτης όψεως αρκετά χαµηλή. Ωστόσο, πριν εξαχθούν 
οποιαδήποτε συµπεράσµατα για την  ακρίβεια του συστήµατος στον υπολογισµό 
αυτών των  µεγεθών, θα πρέπει να εξεταστεί λίγο περισσότερο ο τρόπος µε τον οποίο 

µετρώνται χειρωνακτικά.

Ξεκινώντας από τον όγκο των δερµατικών αλλοιώσεων, όπως αναφέρθηκε και 
προηγουµένως, αυτός υπολογίστηκε θεωρώντας την αλλοίωση να έχει κυλινδρικό 
σχήµα. Με άλλα λόγια, ο όγκος υπολογίστηκε από το γινόµενο της επιφάνειας µε το 
ύψος. Παρατηρώντας τις Εικόνες 9.46 έως 9.48 καθίσταται εµφανές ότι µία τέτοια 

θεώρηση δεν ισχύει και οι αλλοιώσεις κάθε άλλο παρά κυλινδρικού σχήµατος είναι. 
Εποµένως η ακρίβεια της τάξεως των  ~45% που προέκυψε, δεν ανταποκρίνεται στην 
πραγµατική ακρίβεια υπολογισµού του όγκου του διοπτρικού συστήµατος, αφού τα 
αποτελέσµατα του χειρωνακτικού υπολογισµού απέχουν  σηµαντικά από τον 
πραγµατικό όγκο. Αυτή η παρατήρηση ενισχύεται ακόµη περισσότερο αν ο 

υπολογισµός του όγκου από το σύστηµα γίνει µε τον ίδιο τρόπο που υπολογίζεται και 
χειρωνακτικά. Σε µία τέτοια περίπτωση, η σχετική ακρίβεια που προκύπτει είναι κατά 
~20% βελτιωµένη και φτάνει στα 66.91%±6.67%, περιοριζόµενη από την ακρίβεια 
υπολογισµού του ύψους της αλλοίωσης.

Το δεύτερο µέγεθος για το οποίο η ακρίβεια του συστήµατος είναι σχετικά 

περιορισµένη είναι το ύψος. Αυτό το µέγεθος µετρήθηκε µε χρήση µικρόµετρου, 
µεθοδολογία η οποία χαρακτηρίζεται από µεγάλο βαθµό υποκειµενικότητας. Μία 
τέτοια παρατήρηση ενισχύεται και από το είδος του προς µέτρηση δείγµατος. Ο µη 
µελανωµατικός δερµατικός καρκινικός όγκος είναι σηµαντικά ελαστικός, γεγονός που 
σηµαίνει ότι ανάλογα µε την πίεση που θα ασκηθεί επάνω του θα µεταβληθεί και το 

ύψος του. Επιπροσθέτως, υπάρχει και ο συνδυασµός της έντονης κίνησης του όγκου, 
από τη µία λόγω αναπνοής του ζώου και από την άλλη του κινδύνου τραυµατισµού 
του. Λαµβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, η ακρίβεια της τάξεως του 70% στον 
υπολογισµό του ύψους της δερµατικής αλλοίωσης, περιορίζεται από την ακρίβεια της 

❒  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

326 Δηµήτριος Σ. Γκόρπας - Διδακτορική Διατριβή



χειρωνακτικής µέτρησης και δεν ανταποκρίνεται στην πραγµατική ακρίβεια του 

συστήµατος, η οποία εκτιµάται ότι είναι αντίστοιχη µε την ακρίβεια υπολογισµού των 
µεγεθών που σχετίζονται µε τη βάση της αλλοίωσης.

Η αξιολόγηση της λειτουργίας του διοπτρικού συστήµατος µηχανικής όρασης 
ολοκληρώνεται µε την  καταγραφή των χρόνων που απαιτούν διάφορα στάδια του 
αλγορίθµου της τρισδιάστατης ανακατασκευής. Στον Πίνακα 9.6 συνοψίζονται αυτοί 

οι χρόνοι, όπως µετρήθηκαν από µία υπολογιστική µονάδα 2.67 GHz Intel i7 µε 
RAM της τάξεως των 12 GB.

Πίνακας 9.6: Χρονική διάρκεια εκτέλεσης διαφόρων σταδίων του αλγορίθµου 
τρισδιάστατης ανακατασκευής και ποσοτικοποίησης των γεωµετρικών χαρακτηριστικών 
µη µελανωµατικών δερµατικών καρκινικών αλλοιώσεων.

Στάδιο t (sec) Σηµειώσεις

Αναγνώριση Στοιχείων 37.55

Το στάδιο αυτό περιλαµβάνει την  κατάτµηση 
των  εικόνων, τον διαχωρισµό του πλέγµατος 
από τα σχήµατα και την  περιγραφή θέσης. 
Από τον χρόνο αυτόν 31.56 sec απαιτούνται 
για τον διαχωρισµό των στοιχείων και την 
περιγραφή της θέσης τους. Ο χρόνος αυτός 
είναι ανά εικόνα εισόδου.

Εύρεση Συζευγµένων 
Σηµείων 0.50

Το στάδιο αυτό περιλαµβάνει την επίλυση του 
προβλήµατος εύρεσης συζευγµένων  σηµείων 
και φέρει ως είσοδο τα στοιχεία και από τις 
δύο εικόνες του στερεοσκοπικού ζεύγους.

Υπολογισµός Τρισδιάστατων 
Συντεταγµένων 0.72

Στο στάδιο αυτό πραγµατοποιείται ο 
υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς τ ω ν τ ρ ι σ δ ι ά σ τ α τ ω ν 
συντεταγµένων των συζευγµένων σηµείων 
καθώς και η διαδικασία της παρεµβολής.

Γεωµετρικοί Υπολογισµοί 4.38

Στο στάδιο αυτό ποσοτικοποιούνται τα 
διάφορα γεωµετρικά χαρακτηριστικά µε βάση 
τις κλειστές περιµέτρους της επιφάνειας. Ο 
χρόνος που απαιτείται για το στάδιο αυτό 
εξαρτάται άµεσα από την δειγµατοληψία των 
καµπυλών κατά τον z-άξονα, όπως ακριβώς 
και η ακρίβεια των  αποτελεσµάτων. Ο 
εµφανιζόµενος χρόνος είναι ενδεικτικός για 
1000 τέτοιες περιµέτρους.

Συνολικός Αλγόριθµος 86.85

Ο µέσος χρόνος που απαιτείται για την 
τ ρ ι σ δ ι ά σ τ α τ η α ν α κ α τ α σ κ ε υ ή τ η ς 
εποπτευόµενης επιφάνειας καθώς και την 
ποσοτικοποίηση των σηµαντικότερων 
γεωµετρικών της χαρακτηριστικών.

Όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα, η ταχύτητα του αλγορίθµου 

περιορίζεται σηµαντικά από την ταυτόχρονη ύπαρξη του πλέγµατος και των 
γεωµετρικών σχηµάτων στο µοτίβο του δοµηµένου φωτός. Σχεδόν τα τρία τέταρτα 
του συνολικού χρόνου που απαιτεί ο αλγόριθµος για να ολοκληρωθεί, 
χρησιµοποιούνται για την κατηγοριοποίηση των στοιχείων του µοτίβου. Το γεγονός 
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αυτό, σε συνδυασµό µε τον περιορισµένο αριθµό σηµείων που υπάρχουν  επάνω στον 

προς ανακατασκευή όγκο, οδήγησε στην αντικατάσταση του µοτίβου δοµηµένου 
φωτός στο συνδυαστικό σύστηµα.

9.3. Ανακατασκευή Επιφάνειας µε Χρήση του Μοτίβου Δοµηµένου Φωτός 
Δεύτερης Γενιάς

Κατά τη µεταφορά από το διοπτρικό σύστηµα µηχανικής όρασης στο συνδυαστικό 

σύστηµα τρισδιάστατης υπολογιστικής όρασης και απεικόνισης φθορισµού κρίθηκε 
αναγκαία η αντικατάσταση του µοτίβου δοµηµένου φωτός που παρουσιάστηκε στην 
προηγούµενη ενότητα από το µοτίβο δεύτερης γενιάς, το οποίο φαίνεται στην Εικόνα 
7.13. Συνδυάζοντας τα όσα αναφέρονται στο Κεφάλαιο 7, µε την ανάλυση της 
διαδικασίας τρισδιάστατης ανακατασκευής χρησιµοποιώντας το µοτίβο πρώτης 

γενιάς, διαφαίνονται τρεις λόγοι που καθιστούν αναγκαία µία τέτοια αντικατάσταση.

Η συνύπαρξη πλέγµατος και γεωµετρικών σχηµάτων στο µοτίβο αυξάνει 
σηµαντικά τόσο την πολυπλοκότητα του αλγορίθµου αναγνώρισης των  στοιχείων, 
όσο και τον απαιτούµενο χρόνο ολοκλήρωσης της διαδικασίας.

Η µετακίνηση των σχηµάτων, αλλά και η τµηµατοποίηση των κατακόρυφων 

γραµµών, επάνω στον  καρκινικό όγκο αρκετές φορές οδηγούσε στην  ανάγκη 
επανάληψης των µετρήσεων καθώς από το προκύπτον  στερεοσκοπικό ζεύγος δεν 
ήταν δυνατή, ακόµη και µε οπτική παρατήρηση, η αναγνώριση των κελιών και/ή 
των σχηµάτων.

Ο συνολικός αριθµός των συζευγµένων σηµείων  επάνω στην επιφάνεια 

αλλοιώσεων µικρών διαστάσεων  ήταν περιορισµένος εξαιτίας της γεωµετρίας του 
µοτίβου του δοµηµένου φωτός.

Οι τρεις αυτοί λόγοι µπορεί να µη συνδέονται άµεσα µε την  ακρίβεια των 
γεωµετρικών υπολογισµών, αφού όπως απεδείχθη στην προηγούµενη ενότητα αυτή 
ξεπερνούσε το 80%, αλλά στη χρηστικότητά του (απαιτούµενος χρόνος, επανάληψη 

µετρήσεων).

Το µοτίβο του δοµηµένου φωτός δεύτερης γενιάς διέθετε, όπως αναλύθηκε στο 
Κεφάλαιο 7, ένα σηµαντικά µεγαλύτερο αριθµό στοιχείων  από ότι το µοτίβο πρώτης 
γενιάς. Επιπροσθέτως, όλα τα στοιχεία του ανήκαν  στην ίδια κατηγορία, ήταν όλα 
γεωµετρικά σχήµατα, κάτι που βελτιώνει σηµαντικά τον απαιτούµενο χρόνο για την 

ανακατασκευή της επιφάνειας του εποπτευόµενου αντικειµένου. Το µοτίβο αυτό, στα 
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πλαίσια της ερευνητικής εργασίας, θα χρησιµοποιηθεί µόνο σε προσοµοιωτές 

βιολογικών  ιστών για την αντιστοίχηση των αποτελεσµάτων  της τρισδιάστατης 
ανακατασκευής µε τα αποτελέσµατα της Μοριακής Απεικόνισης Φθορισµού. Ως εκ 
τούτου, το γεωµετρικό µέγεθος που φέρει ιδιαίτερη σηµασία είναι το ύψος της 
απεικονιζόµενης επιφάνειας και για το λόγο αυτό, η αξιολόγηση της διαδικασίας 
πραγµατοποιήθηκε µόνο για αυτό το µέγεθος, χρησιµοποιώντας ένα αντικείµενο 

γνωστού ύψους.

9.3.1. Εξαγωγή Στοιχείων του Μοτίβου Δοµηµένου Φωτός

Η διαδικασία εξαγωγής των στοιχείων του µοτίβου του δοµηµένου φωτός που 
ακολουθήθηκε ήταν η ίδια µε εκείνη που αναπτύχθηκε για το µοτίβο πρώτης γενιάς 
και η οποία αναλύθηκε εκτενώς στην προηγούµενη ενότητα. Στις επόµενες 

παραγράφους θα παρουσιαστούν συνοπτικά τα σηµαντικότερα βήµατα της 
εφαρµογής του αλγορίθµου στο µοτίβο δεύτερης γενιάς και θα επισηµανθούν  οι 
όποιες διαφοροποιήσεις στον αλγόριθµο. Στην Εικόνα 9.50 εµφανίζεται ένα 
στερεοσκοπικό ζεύγος µε χρήση του µοτίβου δεύτερης γενιάς.

Εικόνα 9.50: Έγχρωµες εικόνες στερεοσκοπικού ζεύγους που ελήφθη από το 
συνδυαστικό σύστηµα µε προβολή του µοτίβου δεύτερης γενιάς σε αντικείµενο γνωστού 
ύψους.

Εικόνα 9.51: Το κόκκινο κανάλι του στερεοσκοπικού ζεύγους της Εικόνας 9.50, µε 
οµοιόµορφη σχετική κατανοµή εντάσεων.
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Όπως έχει ήδη αναφερθεί στο Κεφάλαιο 7, η πηγή φωτός για το προβολικό 

σύστηµα δοµηµένου φωτός δεύτερης γενιάς εντοπίζεται στην  κόκκινη περιοχή του 
φάσµατος. Εποµένως, µία πρώτη διαφορά από τη διαδικασία της προηγούµενης 
ενότητας είναι ότι αντί του µπλε καναλιού, τώρα λαµβάνεται υπόψη το κόκκινο 
κανάλι των δύο RGB εικόνων. Στην Εικόνα 9.51, παρουσιάζεται το στερεοσκοπικό 
ζεύγος στην  κλίµακα του γκρι, έχοντας αποµονώσει το κόκκινο κανάλι των εικόνων 

κι έχοντας υλοποιήσει την  προσαρµογή των εντάσεων µε εφαρµογή της σχέσης 
(8.34). Στη συνέχεια πραγµατοποιείται αποθορυβοποίηση των εικόνων, µέσω του 
φίλτρου Wiener. Τα αποτελέσµατα της εφαρµογής του φίλτρου αυτού στην Εικόνα 
9.51, παρουσιάζονται στην Εικόνα 9.52.

Εικόνα 9.52: Οι στερεοσκοπικές εικόνες µετά την εφαρµογή του φίλτρου Wiener.

Οι διαφορές ανάµεσα στις Εικόνες 9.51 και 9.52 καθίστανται άµεσα αντιληπτές. 
Τα επίπεδα του θορύβου στην Εικόνα 9.52 έχουν  µειωθεί σηµαντικά, ενώ παράλληλα 
διατηρούνται όλες οι λεπτοµέρειες του µοτίβου δοµηµένου φωτός. Εκτός από την 
οπτική παρατήρηση, η επιτυχία της αποθορυβοποίησης επαληθεύεται και µέσω της 

σχέσης (9.1), από την οποία υπολογίζεται ο σηµατοθορυβικός λόγος των εικόνων. Η 
εφαρµογή της σχέσης αυτής όπως ακριβώς και στην  περίπτωση του δοµηµένου φωτός 
πρώτης γενιάς και σε πλήρη αντιστοιχία µε το Κεφάλαιο 8 αποδίδει SNR της τάξεως 
των 8.23 dB για την αριστερή κάµερα και 7.69 dB για τη δεξιά. 

Μία σηµαντική διαφοροποίηση από τον αλγόριθµο που περιγράφηκε στην 

προηγούµενη ενότητα είναι ότι τώρα δεν  απαιτείται η οµογενοποίηση του 
υποβάθρου. Το στάδιο αυτό του αλγορίθµου, στην  προκειµένη περίπτωση, 
παραλείπεται και η διαδικασία κατάτµησης ολοκληρώνεται µε την εφαρµογή του 
µετασχηµατισµού watershed. Στις Εικόνες 9.53 και 9.54 παρουσιάζονται οι 
εσωτερικοί σηµαδευτές, οι εξωτερικοί σηµαδευτές, η εικόνα κλίσης και η 

µετασχηµατισµένη εικόνα κλίσης για την αριστερή και δεξιά RGB κάµερα του 
συνδυαστικού συστήµατος, αντίστοιχα, για το µοτίβο του δοµηµένου φωτός δεύτερης 
γενιάς.
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Εικόνα 9.53: Οι εσωτερικοί σηµαδευτές (a), οι εξωτερικοί σηµαδευτές (b), η εικόνα 
κλίσης (c) και η µετασχηµατισµένη µέσω της διαδικασίας επιβολής ελαχίστων  εικόνα 
κλίσης (d) για το µοτίβο του δοµηµένου φωτός από την αριστερή RGB κάµερα του 
συνδυαστικού συστήµατος.

Εικόνα 9.54: Οι εσωτερικοί σηµαδευτές (a), οι εξωτερικοί σηµαδευτές (b), η εικόνα 
κλίσης (c) και η µετασχηµατισµένη µέσω της διαδικασίας επιβολής ελαχίστων  εικόνα 
κλίσης (d) για το µοτίβο του δοµηµένου φωτός από την αριστερή RGB κάµερα του 
συνδυαστικού συστήµατος.

Στις µετασχηµατισµένες εικόνες κλίσης εφαρµόζεται εν συνεχεία κατωφλιοποίηση 
ως προς το µηδέν, προκειµένου να εξαχθούν  τα γεωµετρικά σχήµατα του µοτίβου του 
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δοµηµένου φωτός. Στο σηµείο αυτό, εντοπίζεται και η τελευταία διαφορά από τον 

αλγόριθµο της προηγούµενης ενότητας, αφού τώρα η µετασχηµατισµένη εικόνα 
κλίσης δεν υπόκειται σε περαιτέρω επεξεργασία, αλλά άµεσα µετατρέπεται µέσω 
κατωφλιοποίησης σε δυαδική µορφή.

Εικόνα 9.55: Τα αποτελέσµατα της διαδικασίας κατάτµησης για το στερεοσκοπικό 
ζεύγος της Εικόνας 9.50.

Εικόνα 9.56: Τα αποτελέσµατα της διαδικασίας κατάτµησης τοποθετηµένα επάνω στο 
στερεοσκοπικό ζεύγος της Εικόνας 9.50.

Εικόνα 9.57: Το block διάγραµµα της διαδικασίας κατάτµησης του µοτίβου δοµηµένου 
φωτός δεύτερης γενιάς.

Στην Εικόνα 9.55 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της διαδικασίας κατάτµησης 
για το στερεοσκοπικό ζεύγος της Εικόνας 9.50, ενώ στην  Εικόνα 9.56 τα ίδια 
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αποτελέσµατα εναποτίθενται επάνω στην  Εικόνα 9.50 για οπτική αξιολόγηση της 

ακρίβειας κατάτµησης. Τέλος, στο διάγραµµα της Εικόνας 9.57 συνοψίζεται ο 
αλγόριθµος της εξαγωγής των  στοιχείων  του µοτίβου δοµηµένου φωτός δεύτερης 
γενιάς.

9.3.1.1. Αξιολόγηση Αποτελεσµάτων Κατάτµησης

Όπως και στην Ενότητα 9.2.2.1, η αξιολόγηση των  αποτελεσµάτων  κατάτµησης 

διακρίνεται σε δύο στάδια, στην οπτική και την  µη-εποπτευόµενη αξιολόγηση[153,154]. 
Το πρώτο στάδιο της αξιολόγησης υλοποιείται εξετάζοντας οπτικά την  Εικόνα 9.56, 
από όπου προκύπτει µία αυξηµένη ακρίβεια στην  διαδικασία της κατάτµησης. Το 
συµπέρασµα αυτό ενισχύεται και από την Εικόνα 9.58, όπου παρουσιάζονται σε 
µεγέθυνση τυχαία τµήµατα της Εικόνας 9.56.

Εικόνα 9.58: Μεγεθυµένα τµήµατα των  αποτελεσµάτων κατάτµησης σε σχέση µε τις 
αρχικές RGB εικόνες.

Από την άλλη, στην Εικόνα 9.59 παρουσιάζεται ο συντελεστής διακύµανσης, 
σχέση (9.10), για το στερεοσκοπικό ζεύγος της Εικόνας 9.56, ενώ στις Εικόνες 9.60 
και 9.61 φαίνονται δύο ακόµη παραδείγµατα στερεοσκοπικών ζευγαριών που 
ελήφθησαν µε προβολή του δοµηµένου φωτός δεύτερης γενιάς.

Εικόνα 9.59: Διαγράµµατα του συντελεστή διακύµανσης, όπως υπολογίστηκαν από τα 
αποτελέσµατα της κατάτµησης της Εικόνας 9.56 και µε βάση την RGB Εικόνα 9.50 (a) 
και ο ίδιος συντελεστής µετά από οµαλοποίηση (b).
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Παρατηρώντας τις Εικόνες 9.59 έως 9.61 προκύπτει ότι ο συντελεστής 

διακύµανσης είναι πολύ µικρότερος από το κατώφλι διαχωρισµού µεταξύ χαµηλής 
και υψηλής διακύµανσης. Ως εκ τούτου, η διαδικασία της κατάτµησης θεωρείται 
ακριβής και για την περίπτωση του µοτίβου δοµηµένου φωτός δεύτερης γενιάς.

Εικόνα 9.60: Αποτελέσµατα της διαδικασίας κατάτµησης και οι αντίστοιχοι 
συντελεστές διακύµανσης για ακόµη µία περίπτωση στερεοσκοπικού ζεύγους.

Εικόνα 9.61: Αποτελέσµατα της διαδικασίας κατάτµησης και οι αντίστοιχοι 
συντελεστές διακύµανσης για ακόµη µία περίπτωση στερεοσκοπικού ζεύγους.
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Εκτός από τα διαγράµµατα του συντελεστή διακύµανσης, στον Πίνακα 9.7 

συνοψίζονται οι µέσες τιµές του µεγέθους αυτού, όπως προέκυψαν από τις µη-
οµαλοποιηµένες καµπύλες. Επιπροσθέτως, όπως και στον αντίστοιχο Πίνακα 9.1, 
συµπεριλαµβάνονται και οι συντελεστές διακύµανσης του υποβάθρου για την κάθε 
περίπτωση, ούτως ώστε να εκφραστεί και η οµοιοµορφία αυτής της περιοχής ως προς 
την ένταση. Τα συµπεράσµατα που προκύπτουν από τις τιµές του Πίνακα 9.7 

επαληθεύουν την επιτυχή εφαρµογή της διαδικασίας κατάτµησης, καθώς και οι µέσες 
τιµές του συντελεστή διακύµανσης είναι σηµαντικά χαµηλότερες από την τιµή του 
κατωφλίου διαχωρισµού σε περιοχές χαµηλής ή υψηλής διακύµανσης.

Πίνακας 9.7: Οι µέσες τιµές του συντελεστή διακύµανσης για τις περιπτώσεις των 
στερεοσκοπικών ζευγών των  Εικόνων 9.59 έως 9.61 και οι τιµές του συντελεστή αυτού 
για το υπόβαθρο.

Αριστερή ΚάµεραΑριστερή Κάµερα Δεξιά ΚάµεραΔεξιά Κάµερα

mean(CV) CV mean(CV) CV

Εικ. 9.59 29.11% 55.72% 30.77% 56.95%

Εικ. 9.60 29.79% 55.65% 31.51% 58.82%

Εικ. 9.61 28.40% 53.99% 29.56% 58.03%

9.3.2. Αναγνώριση του Μοτίβου Δοµηµένου Φωτός Δεύτερης Γενιάς κι Επίλυση του 
Προβλήµατος Εύρεσης Συζευγµένων Σηµείων

Όπως και στην περίπτωση του µοτίβου πρώτης γενιάς, έτσι και στο νέο µοτίβο 
δοµηµένου φωτός τη µέσου επιπέδου διαδικασία υπολογιστικής όρασης που 

αφορούσε στην κατάτµηση των  λαµβανόµενων  στερεοσκοπικών ζευγαριών, 
ακολουθεί η υψηλού επιπέδου διαδικασία αναγνώρισης των στοιχείων τους. Ωστόσο, 
στο µοτίβο δεύτερης γενιάς δεν  απαιτείται ο διαχωρισµός των  στοιχείων, καθώς αυτό 
αποτελείται αποκλειστικά µόνον από γεωµετρικά σχήµατα.

Εικόνα 9.62: Διάγραµµα περιγραφής της διαδικασίας αναγνώρισης των  στοιχείων του 
µοτίβου δοµηµένου φωτός κι επίλυσης του προβλήµατος εύρεσης συζευγµένων σηµείων.
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Εποµένως, σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι κάθε δοµή του µοτίβου να 

περιγραφεί µε ένα σύστηµα δεικτών, οι οποίοι να προσδιορίζουν τόσο τη θέσης της 
στο πλέγµα, όσο και το γεωµετρικό της σχήµα. Στο διάγραµµα της Εικόνας 9.62 
συνοψίζονται τα κυριότερα στάδια της παραπάνω διαδικασίας.

9.3.2.1. Κατάταξη και Αναγνώριση των Στοιχείων του Μοτίβου Δοµηµένου Φωτός 
Δεύτερης Γενιάς

Όπως φαίνεται και στο διάγραµµα της Εικόνας 9.62, το πρώτο στάδιο της 
διαδικασίας αναγνώρισης των  γεωµετρικών σχηµάτων του µοτίβου είναι η κατάταξή 
τους. Η κατάταξη αυτή υλοποιήθηκε υπό το πρίσµα του καθορισµού των  γραµµών 
στις οποίες ανήκουν τα διάφορα στοιχεία του µοτίβου.

Η µεθοδολογία που αναπτύχθηκε για την κατάταξη των  γεωµετρικών σχηµάτων 

σύµφωνα µε την γραµµή στην οποία ανήκουν είναι παρεµφερής µε εκείνη που 
περιγράφηκε στην Ενότητα 9.2.3.2. Από τις κατατµηµένες εικόνες υπολογίζονται τα 
κέντρα βάρους όλων των στοιχείων και από αυτά επιλέγονται τα 21 µε τις µικρότερες 
συντεταγµένες στήλης. Επειδή, το µοτίβο και σε αυτή την περίπτωση, προβάλλεται 
µε τέτοιο τρόπο ώστε ανεξαρτήτως γεωµετρικού σχήµατος της εποπτευόµενης 

επιφάνειας να διατηρεί αναλλοίωτη την δοµή των γραµµών του, τα 21 στοιχεία 
αντιστοιχούν στην πρώτη στήλη του µοτίβου. Ωστόσο πραγµατοποιείται και έλεγχος 
ως προς τη συντεταγµένη γραµµής, προκειµένου να ελεγχθεί η πολλαπλή εµφάνιση 
στοιχείων στην  ίδια γραµµή. Σε µία τέτοια περίπτωση διατηρείται το πρώτο στοιχείο 
της γραµµής και απορρίπτονται όλα τα υπόλοιπα. 

Στη συνέχεια τα στοιχεία αυτά κατατάσσονται ανάλογα µε την συντεταγµένη 
γραµµής και υπολογίζεται η µέση τιµή της ανά δύο απόστασή τους. Αυτή η τιµή 
αποτελεί και το κατώφλι µε βάση το οποίο υλοποιείται η κατάταξη των γραµµών  του 
µοτίβου. Ξεκινώντας από το πρώτο στοιχείο από τα 21 που επιλέχθηκαν, και για ένα 
εύρος ±30 pixels εξετάζεται ποια στοιχεία του µοτίβου ανήκουν σε αυτή τη ζώνη. Τα 

στοιχεία που προκύπτουν  ελέγχονται ως προς τη συντεταγµένη στήλης, ούτως ώστε 
στην  περίπτωση πολλαπλών στοιχείων  σε πολύ κοντινές στήλες να επιλέγεται µόνον 
εκείνο που βρίσκεται στη µικρότερη συντεταγµένη γραµµής. Τέλος, αφού 
ολοκληρωθεί η αναγνώριση της πρώτης γραµµής, η ζώνη επιλογής στοιχείων 
κατεβαίνει κατά τη µέση τιµή της απόστασης και η διαδικασία επαναλαµβάνεται, 

εξαιρώντας εκείνα τα στοιχεία που έχουν ήδη ταξινοµηθεί σε κάποια γραµµή. Στην 
Εικόνα 9.63, παρουσιάζεται το αποτέλεσµα της ταξινόµησης σε γραµµές των 
στοιχείων του µοτίβου, µε χρήση χρωµατικής κωδικοποίησης.
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Εικόνα 9.63: Η κατάταξη των γεωµετρικών  σχηµάτων  στο µοτίβου, ανάλογα µε την 
γραµµή στην οποία βρίσκονται.

Ταυτόχρονα µε την κατάταξη των στοιχείων  του µοτίβου ανάλογα µε την γραµµή 
στην  οποία βρίσκονται, πραγµατοποιείται και η αναγνώριση του γεωµετρικού τους 
σχήµατος. Η διαδικασία αυτή υλοποιείται σε δύο επίπεδα. 

Κατά το πρώτο επίπεδο, αναγνωρίζονται οι γραµµές του µοτίβου µε χρήση 
εκκεντρότητας, µέσω της σχέσης (7.9). Για τις γραµµές η τιµή της εκκεντρότητας 

προσεγγίζει την µονάδα, κάτι που δεν  συµβαίνει στα άλλα δύο γεωµετρικά σχήµατα. 
Άρα, θέτοντας ένα κατώφλι της τάξεως των  0.7 οι γραµµές του µοτίβου 
διαχωρίζονται από τα τρίγωνα και τους κύκλους. Επιπροσθέτως, για την αύξηση της 
ακρίβειας αναγνώρισης, εκτός από την εκκεντρότητα χρησιµοποιείται ακόµη ένας 
περιορισµός που περιγράφει µοναδικά τις γραµµές. Αυτός είναι ο προσανατολισµός 

των σχηµάτων, ο οποίος υπολογίζεται ως η γωνία που σχηµατίζει ο µεγάλος άξονας 
της έλλειψης, που αντιστοιχεί στο κάθε σχήµα, µε τον x-άξονα στις συντεταγµένες 
των εικόνων. Για τις γραµµές του µοτίβου η γωνία αυτή τείνει στο 0, µε αποτέλεσµα 
ένα κατώφλι της τάξης των ±20° και σε συνδυασµό µε την εκκεντρότητα, να 
περιγράφει µοναδικά τις γραµµές του µοτίβου δοµηµένου φωτός δεύτερης γενιάς.

Έχοντας διαχωρίσει τις γραµµές από τα άλλα δύο γεωµετρικά σχήµατα του 
µοτίβου, υλοποιείται το δεύτερο επίπεδο της διαδικασίας, το οποίο αποτελεί την 
αναγνώριση των κύκλων. Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιείται η σχέση (7.10b), από 
την οποία υπολογίζεται το εµβαδόν  του κύκλου. Το πραγµατικό εµβαδόν των 
κυκλικών σχηµάτων, όπως υπολογίζεται από τα αποτελέσµατα της κατάτµησης, θα 

πρέπει να ισούται µε το θεωρητικά υπολογιζόµενο εµβαδόν, όπως υπολογίζεται από 
την σχέση (7.10b). Εφαρµόζοντας το κατώφλι:

 
 

Area
Ecircle

=
4 ⋅Area
π ⋅d2 ≤ 0.95  

 
9.23( )
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διαχωρίζονται τα κυκλικά γεωµετρικά σχήµατα από τα τρίγωνα του µοτίβου. Στην 

σχέση (9.23) Area είναι ο αριθµός των pixels του κάθε σχήµατος και d είναι το µήκος 
του µεγάλου άξονα των  σχηµάτων. Τα εναποµείναντα γεωµετρικά σχήµατα 
αποτελούν τα τρίγωνα του µοτίβου. Στην  Εικόνα 9.64 παρουσιάζονται, µε χρωµατική 
κωδικοποίηση τα αποτελέσµατα του διαχωρισµού των γεωµετρικών σχηµάτων του 
µοτίβου δοµηµένου φωτός δεύτερης γενιάς.

Εικόνα 9.64: Τα αναγνωρισµένα γεωµετρικά σχήµατα του µοτίβου δοµηµένου φωτός 
δεύτερης γενιάς.  Με µπλε έχουν  χρωµατιστεί τα τρίγωνα, µε πράσινο οι κύκλοι και µε 
κόκκινο οι γραµµές του µοτίβου.

9.3.2.2. Ορισµός Δεικτών Περιγραφής των Γεωµετρικών Σχηµάτων

Μετά την κατάταξη σύµφωνα µε την γραµµή στην  οποία ανήκουν  και την 
αναγνώριση των γεωµετρικών σχηµάτων  του µοτίβου, ακολουθεί η διαδικασία 
ορισµού των δεικτών περιγραφής του κάθε σχήµατος, ανάλογα µε την θέση στην 

οποία βρίσκονται στο µοτίβο. Η διαδικασία αυτή, ουσιαστικά, αντιστοιχεί το µοτίβο 
που προέκυψε από την κατάτµηση των εικόνων στο πραγµατικό µοτίβο, µέσω ενός 
πίνακα αντίστοιχου του πίνακα της σχέσης (9.11), ο οποίος παρουσιάζεται στην 
Εικόνα 9.65 σε συνάρτηση µε το πραγµατικό µοτίβο δοµηµένου φωτός, 
χρησιµοποιώντας την ίδια χρωµατική κωδικοποίηση µε εκείνη της Εικόνας 9.64 για 

την περιγραφή των διαφόρων γεωµετρικών σχηµάτων.

Η Εικόνα 9.65 αντιστοιχεί στην  Εικόνα 7.17, µε την διαφορά ότι τώρα έχει 
χρησιµοποιηθεί και χρωµατική κωδικοποίηση για την περιγραφή των γεωµετρικών 
σχηµάτων. Συγκρίνοντας την  εικόνα αυτή µε την  Εικόνα 9.64, φαίνεται ότι σε έναν 
πολύ µεγάλο βαθµό η αναγνώριση των στοιχείων  µετά τη διαδικασία της κατάτµησης 

είναι επιτυχής. Ωστόσο υπάρχουν στοιχεία του µοτίβου που έχουν εσφαλµένως 
αναγνωριστεί µε την  προηγούµενη διαδικασία, κυρίως στα όρια του εποπτευόµενου 
αντικειµένου. Ως εκ τούτου, ο ορισµός των δεικτών περιγραφής των στοιχείων 
περιλαµβάνει και µία διαδικασία διόρθωσης της αναγνώρισης των  στοιχείων, η οποία 
βασίζεται στον πίνακα της Εικόνας 9.65b.
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Εικόνα 9.65: Το µοτίβο του δοµηµένου φωτός δεύτερης γενιάς (a) και η αναγνώριση 
των στοιχείων του (b), όπου 1 είναι τα τρίγωνα, 2 οι γραµµές και 3 οι κύκλοι.

H διαδικασία αυτή υλοποιείται σε δύο στάδια. Κατά το πρώτο στάδιο 
πραγµατοποιείται ο ορισµός των  δεικτών  περιγραφής της πρώτης µόνο γραµµής του 
µοτίβου. Αρχικά αντιστοιχίζονται από τα γεωµετρικά σχήµατα µόνο οι γραµµές στον 

πίνακα της Εικόνας 9.65, χρησιµοποιώντας την πληροφορία θέσης καθώς και την 
πληροφορία του σχήµατος, όπως φαίνεται στην Εικόνα 9.64. Μετά τις γραµµές 
ακολουθούν  τα κυκλικά σχήµατα, όπου οι δείκτες περιγραφής εξάγονται µε τον ίδιο 
τρόπο. Ο λόγος που η διαδικασία ξεκινά από τις γραµµές και τους κύκλου έγκειται 
στο γεγονός ότι αυτά τα γεωµετρικά σχήµατα παρουσιάζουν την µεγαλύτερη ακρίβεια 

στην  αναγνώρισή τους. Όποιο από τα στοιχεία αυτά προκύπτει ότι δε βρίσκεται στη 
σωστή θέση, µεταβάλλεται ο χαρακτηρισµός του στην  περιγραφή τριγώνου. Τέλος η 
διαδικασία επαναλαµβάνεται και για τα τρίγωνα της πρώτης γραµµής του µοτίβου, 
προσαυξηµένα κατά τα νέα τρίγωνα που προέκυψαν.

Κατά το δεύτερο στάδιο, ορίζονται οι δείκτες περιγραφής για όλες τις υπόλοιπες 

γραµµές του µοτίβου. Για κάθε µία γραµµή χρησιµοποιείται η πληροφορία θέσης των 
στοιχείων της αµέσως προηγούµενης γραµµής. Εποµένως πριν πραγµατοποιηθεί ο 
έλεγχος των στοιχείων, προσεγγίζεται η θέση του κάθε στοιχείου, ανεξάρτητα από το 
γεωµετρικό του σχήµα. Στην συνέχεια, µε τον ίδιο τρόπο όπως και κατά τον ορισµό 
των δεικτών  της πρώτης γραµµής, ορίζονται και οι δείκτες για όλες τις υπόλοιπες. Η 

διαφοροποίηση αυτή, κατά τον έλεγχο των  στοιχείων  των υπολοίπων γραµµών, 
έγκειται στο γεγονός ότι η πληροφορία θέσης στις στήλες του µοτίβου προσαυξάνει 
την ακρίβεια αναγνώρισης των στοιχείων, κυρίως σε περιπτώσεις όπου, τα στοιχεία 
που δεν  εµφανίζονται λόγω σκίασης στις εικόνες, είναι ίδια µε γειτονικά τους 
στοιχεία, ή σε περιπτώσεις όπου κάποιο γεωµετρικό σχήµα έχει λανθασµένα 

αναγνωριστεί ή είναι σπασµένο σε δύο µικρότερα σχήµατα.
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Εικόνα 9.66: Τα αναγνωρισµένα γεωµετρικά σχήµατα του µοτίβου δοµηµένου φωτός 
δεύτερης γενιάς και οι αντίστοιχοι πίνακες θέσης των στοιχείων. Με µπλε έχουν 
χρωµατιστεί τα τρίγωνα, µε πράσινο οι κύκλοι, µε κόκκινο οι γραµµές του µοτίβου και 
µε λευκό τα στοιχεία τα οποία διορθώθηκαν κατά την διαδικασία ορισµού των δεικτών 
περιγραφής.

Στην Εικόνα 9.66 παρουσιάζεται το αποτέλεσµα της αναγνώρισης των στοιχείων 

του µοτίβου. Η χρωµατική κωδικοποίηση που έχει χρησιµοποιηθεί είναι η ίδια µε 
εκείνη της Εικόνας 9.64, ενώ µε λευκό χρωµατισµό είναι τα στοιχεία εκείνα που στην 
Εικόνα 9.64 έχουν αναγνωριστεί λανθασµένα και έχουν διορθωθεί κατά την 
διαδικασία ορισµού των δεικτών περιγραφής. Παρατηρώντας τα λευκά σχήµατα 
προκύπτει ότι το µεγαλύτερο πλήθος των διορθώσεων πραγµατοποιήθηκε στο όριο 

του εποπτευόµενου αντικειµένου, στο οποίο προκαλείται σκίαση στην αντίστοιχη 
κάµερα. Επιπροσθέτως, παρουσιάζονται και οι αντίστοιχοι µε τον πίνακα της Εικόνας 
9.65b, πίνακες των στοιχείων όπου φαίνεται και ποια στοιχεία απουσιάζουν µε βάση 
το µοτίβο του δοµηµένου φωτός. Τέλος, στην Εικόνα 9.67 παρουσιάζεται το block 
διάγραµµα της προαναφερθείσας διαδικασίας.

9.3.2.3. Εύρεση Συζευγµένων Σηµείων

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναγνώρισης και κατάταξης των 
γεωµετρικών σχηµάτων  του µοτίβου, ακολουθεί η επίλυση του προβλήµατος εύρεσης 
συζευγµένων σηµείων ανάµεσα στις δύο εικόνες του στερεοσκοπικού ζεύγους. Η 
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διαδικασία που αναπτύχθηκε για το µοτίβο του δοµηµένου φωτός δεύτερης γενιάς 

είναι πανοµοιότυπη µε εκείνη που αναπτύχθηκε για τα γεωµετρικά σχήµατα του 
µοτίβου πρώτης γενιάς και η οποία περιγράφεται αναλυτικά στην Ενότητα 9.2.3.3.

Εικόνα 9.67: Block διάγραµµα της διαδικασίας ορισµού των δεικτών  περιγραφής των 
στοιχείων του µοτίβου δοµηµένου φωτός δεύτερης γενιάς.

Χρησιµοποιώντας, αρχικά, τους δείκτες περιγραφής των σχηµάτων εντοπίζονται 
τα κοινά σχήµατα µεταξύ των δύο εικόνων. Στην Εικόνα 9.68 παρουσιάζονται τα 
σχήµατα αυτά µε χρωµατική κωδικοποίηση που περιγράφει την  αντιστοίχησή τους. 
Στη συνέχεια, µε εφαρµογή της σχέσης (9.12) στα στοιχεία της Εικόνας 9.68 και 
χρησιµοποιώντας τα αποτελέσµατα της βαθµονόµησης, οι συντεταγµένες εικόνας 

µετατρέπονται σε καρτεσιανές συντεταγµένες, προκειµένου να είναι εφικτή η 
σύγκριση των συζευγµένων σχηµάτων.

ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ  ❒

Δηµήτριος Σ. Γκόρπας - Διδακτορική Διατριβή 341



Εικόνα 9.68: H αντιστοίχηση των γεωµετρικών σχηµάτων το µοτίβου δοµηµένου φωτός 
δεύτερης γενιάς µεταξύ των δύο εικόνων του στερεοσκοπικού ζεύγους.

Εικόνα 9.69: Η µετατροπή των συντεταγµένων  εικόνας των γεωµετρικών σχηµάτων σε 
καρτεσιανές συντεταγµένες, χρησιµοποιώντας τα αποτελέσµατα της φωτογραµµετρικής 
βαθµονόµησης. Ο χρωµατικός κώδικας που χρησιµοποιήθηκε είναι ο ίδιος µε της 
Εικόνας 9.68, ενώ µε + σε µαύρο χρώµα έχει σηµειωθεί το κέντρο του κάθε σχήµατος.

Εικόνα 9.70: Το αποτέλεσµα της επίλυσης του προβλήµατος εύρεσης συζευγµένων 
σηµείων για τα γεωµετρικά σχήµατα του µοτίβου δοµηµένου φωτός δεύτερης γενιάς.

Στην Εικόνα 9.69 παρουσιάζονται τα γεωµετρικά σχήµατα της Εικόνας 9.68 σε 

καρτεσιανές συντεταγµένες, ενώ στην Εικόνα 9.70 παρουσιάζονται τα συζευγµένα 
σηµεία, τα οποία προέκυψαν  µε την ίδια διαδικασία που αναπτύχθηκε για τον 
προσδιορισµό των συζευγµένων σηµείων στο µοτίβο πρώτης γενιάς, η οποία 
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περιγράφεται στην  Ενότητα 9.2.3.3, και θα χρησιµοποιηθούν  για την  τρισδιάστατη 

ανακατασκευή του εποπτευόµενου αντικειµένου. Και στις δύο αυτές εικόνες 
πραγµατοποιήθηκε κανονικοποίηση ως προς τον άξονα στήλης των συντεταγµένων 
εικόνας, προκειµένου ο y-άξονας να µην εµφανίζει αντίστροφη φορά.

9.3.3. Τρισδιάστατη Ανακατασκευή

Η τρισδιάστατη ανακατασκευή της επιφάνειας του εποπτευόµενου αντικειµένου 

υλοποιείται, σύµφωνα µε την Ενότητα 9.2.4, σε δύο στάδια. Αρχικά, 
χρησιµοποιώντας τις σχέσεις (9.13) έως (9.15) υπολογίζονται οι τρισδιάστατες 
συντεταγµένες των σηµείων που έχουν χαρακτηριστεί ως συζευγµένα. Στην Εικόνα 
9.71 παρουσιάζονται οι συντεταγµένες αυτές µε αναφορά στα συστήµατα 
συντεταγµένων των  δύο καµερών (a και b), αλλά και στο σύστηµα συντεταγµένων 

που ορίζεται από το αντικείµενο βαθµονόµησης.

Εικόνα 9.71: Οι τρισδιάστατες συντεταγµένες των συζευγµένων σηµείων όπως 
υπολογίστηκαν µε αναφορά την αριστερή κάµερα (a), την  δεξιά κάµερα (b) και το 
αντικείµενο βαθµονόµησης (c), καθώς και οι x-y (·1) και x-z (·2) συντεταγµένες τους.

Συγκρίνοντας την Εικόνα 9.41, η οποία απεικονίζει τις τρισδιάστατες 
συντεταγµένες των συζευγµένων  σηµείων µε χρήση του µοτίβου δοµηµένου φωτός 
πρώτης γενιάς, µε την Εικόνα 9.71, φαίνεται ότι στη δεύτερη περίπτωση ο 
πληθυσµός, αλλά και η πυκνότητα, των σηµείων αυτών είναι σηµαντικά µεγαλύτερος, 
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ενώ και η επιφάνεια των γεωµετρικών σχηµάτων στη δεύτερη περίπτωση είναι 

µικρότερη από ότι στην πρώτη. Αυτές οι παρατηρήσεις οδηγούν στο συµπέρασµα ότι 
η τρισδιάστατη ανακατασκευή κατά τη δεύτερη περίπτωση παρουσιάζει αρκετά 
µεγαλύτερη ακρίβεια από ότι µε τη χρήση του µοτίβου πρώτης γενιάς.

Κατόπιν, στις τρισδιάστατες συντεταγµένες, οι οποίες προέκυψαν από την 
εφαρµογή των σχέσεων (9.13) έως (9.15) στα συζευγµένα σηµεία, εφαρµόστηκε η 

τριγωνοποίηση κατά Delaunay[170]. Το αποτέλεσµα της παρεµβολής, σε επίπεδο 
σηµείων, για τα τρισδιάστατα σηµεία της Εικόνας 9.71 παρουσιάζεται στην Εικόνα 
9.72, ενώ στην Εικόνα 9.73 φαίνεται η τρισδιάστατη ανακατασκευή της 
εποπτευόµενης επιφάνειας.

Εικόνα 9.72: Οι τρισδιάστατες συντεταγµένες των συζευγµένων σηµείων όπως 
υπολογίστηκαν µετά την  εφαρµογή της παρεµβολής µε αναφορά την αριστερή κάµερα 
(a), την δεξιά κάµερα (b) και το αντικείµενο βαθµονόµησης (c), καθώς και οι x-y (·1) και 
x-z (·2) συντεταγµένες τους.

Στην Εικόνα 9.73 προκύπτει η ίδια ακριβώς παρατήρηση που προέκυψε και στην 
Εικόνα 9.43. Δηλαδή, κατά την ανακατασκευή της επιφάνειας µε βάση τα συστήµατα 
συντεταγµένων των δύο καµερών του συνδυαστικού συστήµατος, το εποπτευόµενο 
αντικείµενο εµφανίζεται ως πληροφορία βάθους, ενώ στην τρισδιάστατη 
ανακατασκευή µε βάση το σύστηµα συντεταγµένων  του αντικειµένου βαθµονόµησης 

η ίδια πληροφορία εµφανίζεται ως πληροφορία ύψους. Ωστόσο και οι τρεις 
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περιπτώσεις απεικονίζουν την  ίδια τρισδιάστατη γεωµετρία της εποπτευόµενης 

επιφάνειας, αφού η διαφοροποίηση αυτή έγκειται στην σχετική µετακίνηση, 
µεταφορά και περιστροφή, των τριών συστηµάτων συντεταγµένων.

Εικόνα 9.73: Η τρισδιάστατη ανακατασκευή της επιφάνειας µε αναφορά την  αριστερή 
και δεξιά κάµερα (a και b) και το σύστηµα συντεταγµένων  που ορίστηκε από το 
αντικείµενο βαθµονόµησης.

9.3.4. Αξιολόγηση Τρισδιάστατης Ανακατασκευής Επιφάνειας

Στα πλαίσια εκπόνησης της διδακτορικής έρευνας το µοτίβο του δοµηµένου φωτός 
δεύτερης γενιάς χρησιµοποιήθηκε, όπως έχει ήδη αναφερθεί στο Κεφάλαιο 7, για την 
συσχέτιση των  αποτελεσµάτων επίλυσης του αντιστρόφου προβλήµατος του 

συστήµατος Μοριακής Απεικόνισης Φθορισµού µε το πραγµατικό σύστηµα 
συντεταγµένων. Άρα η πληροφορία που φέρει ιδιαίτερη βαρύτητα από την 
τρισδιάστατη ανακατασκευή της εποπτευόµενης επιφάνειας είναι η πληροφορία του 
ύψους.

Εποµένως, η αξιολόγηση της τρισδιάστατης ανακατασκευής µε χρήση του 

δοµηµένου φωτός δεύτερης γενιάς πραγµατοποιήθηκε µέσω αντικειµένου γνωστού 
ύψους. Με τον τρόπο αυτό εξήχθη η απόλυτη ακρίβεια του συστήµατος στον 
υπολογισµό του ύψους, σε αντίθεση µε την αξιολόγηση του δοµηµένου φωτός 
πρώτης γενιάς, όπου εξήχθη η σχετική ακρίβεια ανακατασκευής. Το αντικείµενο το 
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οποίο χρησιµοποιήθηκε για τον υπολογισµό της ακρίβειας προσδιορισµού του ύψους 

ήταν µία ορθογώνια ράβδος, ύψους 3.45 mm.

Στον  Πίνακα 9.8, παρουσιάζεται το µέσο ύψος της ράβδου, όπως υπολογίστηκε 
από την  ανακατασκευή της Εικόνας 9.73c, αλλά και από την ανακατασκευή µε χρήση 
του ζεύγους της Εικόνας 9.60. Από την Εικόνα 9.72c2, φαίνεται ότι τα τρισδιάστατα 
σηµεία της ανακατασκευής µπορούν να διακριθούν σε δύο πληθυσµούς ως προς τον 

z-άξονα. Εποµένως το µέσο ύψος υπολογίστηκε ως η διαφορά µεταξύ των µέσων 
τιµών του z-άξονα των δύο αυτών πληθυσµών.

Πίνακας 9.8: Η τρισδιάστατη ανακατασκευή της ράβδου από τις Εικόνες 9.56 και 9.60 
και ο υπολογισµός του µέσου ύψους της.

Τρισδιάστατη Ανακατασκευή Επιφάνειας Μέσο Ύψο

Εικ. 9.56 Ĥ = 3.64±0.06 mm

Εικ. 9.60 Ĥ = 3.57±0.08 mm

Από τον Πίνακα 9.8 προκύπτουν δύο πολύ σηµαντικά συµπεράσµατα σχετικά µε 

την ακρίβεια της ανακατασκευής. Το πρώτο από αυτά είναι ότι η διαφορά του µέσου 
ύψους που υπολογίζεται στις δύο θέσεις της ράβδου είναι ~0.07 mm, τιµή η οποία 
συγκλίνει στην ακρίβεια ανακατασκευής των 0.067 mm που υπολογίστηκε µε βάση 
το αντικείµενο βαθµονόµησης. Ως εκ τούτου η διαφοροποίηση που παρατηρείται 
στον υπολογισµό του µέσου ύψους είναι εντός των ορίων  ανίχνευσης του 

συστήµατος. Από την άλλη, από το µέσο ύψος του Πίνακα 9.8 και µε χρήση της 
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σχέσης (8.32) προκύπτει ότι η ακρίβεια προσδιορισµού του ύψους της ράβδου 

ανέρχεται στα 94.44% για το ζεύγος της Εικόνας 9.56 και στα 96.56% για το ζεύγος 
της Εικόνας 9.60. Αυτό σηµαίνει ότι απόλυτη τιµή της ακρίβειας προσδιορισµού του 
ύψους, µε χρήση το µοτίβο δοµηµένου φωτός δεύτερης γενιάς, κυµαίνεται στα 
95.50%±1.06%.

Εκτός από τον προσδιορισµό της ακρίβειας υπολογισµού του ύψους, εξίσου 

σηµαντική είναι και η διακύµανση που εµφανίζουν συντεταγµένες κατά τον z-άξονα, 
στην  περίπτωση απεικόνισης επιπέδου. Ένα τέτοιο παράδειγµα αποτελεί το ζεύγος 
της Εικόνας 9.61, στο οποίο η προβολή του µοτίβου πραγµατοποιήθηκε σε επίπεδη 
επιφάνεια, παράλληλη προς το x-y επίπεδο. Η τυπική απόκλιση των  τιµών  του z-
άξονα ως προς την µέση τιµή του ανέρχεται στα 0.026 mm, σχεδόν τρεις φορές 

µικρότερη από την ακρίβεια του συστήµατος που υπολογίστηκε από το αντικείµενο 
βαθµονόµησης, ενώ η µέση σχετική ακρίβεια όλων των  σηµείων, ως προς την  µέση 
τιµή του z-άξονα, είναι 99.79%±0.16%. Και τα δύο αυτά µεγέθη οδηγούν στο ίδιο 
συµπέρασµα, ότι δηλαδή η ανακατασκευασµένη επιφάνεια συγκλίνει µε µεγάλη 
ακρίβεια σε ένα επίπεδο, το οποίο είναι παράλληλο προς το x-y  επίπεδο και τέµνει 

τον z-άξονα στο σηµείο z=9.85 mm, που είναι η µέση τιµή των τιµών του z-άξονα 
όλων των σηµείων. Η ανακατασκευή της επιφάνειας αυτής παρουσιάζεται στην 
Εικόνα 9.74.

Εικόνα 9.74: Τρισδιάστατη ανακατασκευή της επίπεδης επιφάνειας του στερεοσκοπικού 
ζεύγους της Εικόνας 9.61.

Η αξιολόγηση της λειτουργίας του συνδυαστικού συστήµατος, µε το µοτίβο 
δοµηµένου φωτός δεύτερης γενιάς, ολοκληρώνεται µε την καταγραφή των χρόνων 
που απαιτούν διάφορα στάδια του αλγορίθµου τρισδιάστατης ανακατασκευής. Ο 
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Πίνακας 9.9, είναι αντίστοιχος του Πίνακα 9.6, όπου όλες οι µετρήσεις 

πραγµατοποιήθηκαν σε µία υπολογιστική µονάδα 2.67 GHz Intel i7, µε 12 GB RAM.

Παρατηρώντας τον Πίνακα 9.9 και συγκρίνοντας τα πεδία του µε εκείνα του 
Πίνακα 9.6, καθίσταται σαφές ότι ο χρόνος που απαιτείται για την ανακατασκευή της 
εποπτευόµενης επιφάνειας µε χρήση του µοτίβου δοµηµένου φωτός δεύτερης γενιάς, 
είναι σχεδόν 4 φορές µικρότερος από τον αντίστοιχο χρόνο µε χρήση του µοτίβου 

πρώτης γενιάς. Ο λόγος έγκειται στο γεγονός ότι, κατά τη δεύτερη περίπτωση, δεν 
υφίσταται η χρονοβόρα διαδικασία διαχωρισµού του πλέγµατος από τα γεωµετρικά 
σχήµατα. Με τον τρόπον αυτόν η αναγνώριση των στοιχείων  είναι 5 φορές πιο 
γρήγορη από το αλγόριθµο για το µοτίβο πρώτης γενιάς. Από την άλλη, η εύρεση των 
συζευγµένων σηµείων είναι πιο αργή κατά το µοτίβο δεύτερης γενιάς, καθώς από τα 

50 γεωµετρικά σχήµατα του µοτίβου πρώτης γενιάς τώρα υπάρχουν 241. Ωστόσο η 
χρονική αυτή διαφορά δεν είναι αρκετή να επηρεάσει την συνολική ταχύτητα του 
αλγορίθµου. Τέλος, από τον Πίνακα 9.9, απουσιάζει ο χρόνος υπολογισµού των 
γεωµετρικών χαρακτηριστικών καθώς κάτι τέτοιο δεν συµπεριελήφθη στον 
αλγόριθµο για την ανακατασκευή µε χρήση του δοµηµένου φωτός δεύτερης γενιάς.

Πίνακας 9.9: Χρονική διάρκεια εκτέλεσης διαφόρων σταδίων του αλγορίθµου 
τρισδιάστατης ανακατασκευής και ποσοτικοποίησης των γεωµετρικών χαρακτηριστικών 
µη µελανωµατικών δερµατικών καρκινικών αλλοιώσεων.

Στάδιο t (sec) Σηµειώσεις

Αναγνώριση Στοιχείων 7.19
Το στάδιο αυτό, περιλαµβάνει την κατάτµηση 
των  εικόνων και την  περιγραφή θέσης. Ο 
χρόνος αυτός είναι ανά εικόνα εισόδου.

Εύρεση Συζευγµένων 
Σηµείων 2.03

Το στάδιο αυτό, περιλαµβάνει την επίλυση 
του προβλήµατος εύρεσης συζευγµένων 
σηµείων και φέρει ως είσοδο,  τα στοιχεία και 
από τις δύο εικόνες,  του στερεοσκοπικού 
ζεύγους.

Υπολογισµός Τρισδιάστατων 
Συντεταγµένων 3.24

Στο στάδιο αυτό, πραγµατοποιείται ο 
υ π ο λ ο γ ι σ µ ό ς τ ω ν τ ρ ι σ δ ι ά σ τ α τ ω ν 
συντεταγµένων των συζευγµένων σηµείων, 
καθώς και η διαδικασία της παρεµβολής.

Συνολικός Αλγόριθµος 18.85
Ο µέσος χρόνος που απαιτείται για την 
τ ρ ι σ δ ι ά σ τ α τ η α ν α κ α τ α σ κ ε υ ή τ η ς 
εποπτευόµενης επιφάνειας.

□
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ X
EΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΜΟΡΙΑΚΗ 
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ

[1-246]

10. ji

10.1. Εισαγωγή

 Μοριακή Απεικόνιση Φθορισµού, όπως έχει ήδη αναφερθεί εκτενώς στο 
Κεφάλαιο 3, εξελίσσεται σε µία από τις πλέον σηµαντικές τεχνικές για την 

ιατρική απεικόνιση και διάγνωση. Η συνδυασµένη πρόοδος στην τεχνολογία των 
ιχνηθετών και στις διατάξεις οπτικής απεικόνισης έχει συµβάλει καθοριστικά στην 

αντιµετώπιση των περισσότερων προβληµάτων που εµφανίζονται κατά την 
καταγραφή του σήµατος φθορισµού. Επιπροσθέτως, η ποσοτικοποίηση των 
δεδοµένων, αλλά και η επεξεργασία των σχηµατιζόµενων  εικόνων, είναι πλέον 
εφικτές, καθώς η τεχνολογία των υπολογιστικών  συστηµάτων έχει παρουσιάσει 
έντονη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, όπου µε τους επεξεργαστές πολλαπλών 

πυρήνων  και τα επαυξηµένα µεγέθη φυσικής µνήµης είναι δυνατή η διαχείριση 
τεράστιων  όγκων δεδοµένων από µία µόνο µονάδα κι εντός σύντοµων χρονικών 
διαστηµάτων. Η τρέχουσα τεχνολογία στα συστήµατα καταγραφής κι επεξεργασίας 
δεδοµένων έχει προσφέρει στους ερευνητές τη δυνατότητα να αυξήσουν την 
πολυπλοκότητα, αλλά ταυτόχρονα και την ακρίβεια, των µοντέλων επίλυσης του 

εµπρόσθιου προβλήµατος στη Μοριακή Απεικόνιση Φθορισµού[26].

Σήµερα δύο είναι οι τεχνικές οπτικής απεικόνισης που βρίσκονται στο επίκεντρο 
της ερευνητικής δραστηριότητας, η Διάχυτη Οπτική Τοµογραφία (Diffuse Optical 
Tomography, DOT)[11,28,29] και η Μοριακή Απεικόνιση Φθορισµού (Fluorescence 
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Molecular Imaging, FMI)[5,6,26]. Και οι δύο αυτές τεχνικές, µε τις διαφορές τους και τα 

πλεονεκτήµατα που η κάθε µία εµφανίζει, έχουν  αναλυθεί στο Κεφάλαιο 3. Ωστόσο, 
παρά την έντονη έρευνα που πραγµατοποιείται σχετικά και µε τις δύο αυτές τεχνικές, 
υπάρχουν ακόµη πολλά βασικά προβλήµατα που δεν  έχουν επιτυχώς αντιµετωπιστεί 
ακόµη[26].

Ένα από τα προβλήµατα αυτά είναι η ακριβής περιγραφή της διάδοσης του φωτός 

στον υπό µελέτη ιστό, το οποίο και συνδέεται άµεσα µε την επίλυση του εµπρόσθιου 
προβλήµατος. Στην  περίπτωση της FMI, το εµπρόσθιο πρόβληµα ορίζεται ως ο 
θεωρητικός υπολογισµός του σήµατος εκποµπής στην επιφάνεια του ιστού, που 
ισοδυναµεί µε το µετρούµενο µέγεθος, όταν οι οπτικές ιδιότητες του µέσου και η 
πηγή διέγερσης είναι γνωστά[11,12,14]. Η διάδοση του φωτός στα βιολογικά µέσα 

περιγράφεται από τη θεωρία µεταφοράς[25,36,56], µέσω µίας από τις εκφράσεις της που 
παρουσιάστηκαν στο Κεφάλαιο 2.

Η Εξίσωση Μεταφοράς Ακτινοβολίας (Radiation Transport Equation, RTE) 
αποτελεί ένα κοινώς αποδεκτό µοντέλο για την περιγραφή της διέλευσης της 
ακτινοβολίας από τους ιστούς[36]. Το µοντέλο αυτό έχει χρησιµοποιηθεί για την 

επίλυση του εµπρόσθιου προβλήµατος σε εφαρµογές ιατρικής τοµογραφίας, όπου έχει 
αριθµητικά επιλυθεί µε εφαρµογή µεθόδων πεπερασµένων διαφορών  (finite 
differences), διακριτών κατευθύνσεων (discrete ordinates), πεπερασµένων όγκων 
(finite volumes) και πεπερασµένων στοιχείων (finite elements)[52,57,225,226]. Ωστόσο, η 
RTE δεν διαθέτει αναλυτικές λύσεις για αυθαίρετες γεωµετρίες και η αριθµητική της 

προσέγγιση µε επαρκώς πυκνή δειγµατοληψία οδηγεί σε υπέρµετρα υπολογιστικά 
προβλήµατα. Ως εκ τούτου, ακόµη και σήµερα, η πλέον  κοινή προσέγγιση επίλυσης 
του εµπρόσθιου προβλήµατος στην FMI παραµένει η Προσέγγιση Διάχυσης 
(Diffusion Approximation, DA)[6,227]. Ως µία πρωτοβάθµια γωνιακή προσέγγιση της 
RTE, η DA υπόκειται σε κάποιους περιορισµούς, µε σηµαντικότερο το γεγονός ότι η 

διέλευση του φωτός από τον ιστό δεν δύναται να µοντελοποιηθεί µε ακρίβεια κοντά 
στην πηγή διέγερσης και κοντά στην επιφάνεια της εποπτευόµενης περιοχής[36].

Στα πλαίσια της διδακτορικής διατριβής αναπτύχθηκε ένα διπλά συζευγµένο 
µοντέλο RTE-DA (dual coupled RTE-DA model) για την επίλυση του εµπρόσθιου 
προβλήµατος στην  περίπτωση της απεικόνισης φθορισµού καρκινικών όγκων που 

βρίσκονται κάτω από το δέρµα κι έχουν επισηµανθεί µε κατάλληλους ιχνηθέτες 
φθορισµού. Ένα τέτοιο πρόβληµα, παρόλο που κυριαρχείται από το φαινόµενο της 
σκέδασης, δεν δύναται να επιλυθεί µόνο µε την εφαρµογή της DA, καθώς, σύµφωνα 
µε τα παραπάνω, υπάρχουν  περιοχές όπου η DA αποδίδει λανθασµένα αποτελέσµατα. 
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Εφαρµόζοντας το διπλά συζευγµένο RTE-DA µοντέλο, αυτό το πρόβληµα 

αντιµετωπίζεται επιτυχώς, καθώς στις περιοχές εκείνες όπου δεν ισχύουν οι 
προϋποθέσεις της DA χρησιµοποιείται η RTE, ενώ παραµένει σε ισχύ η DA σε όλες 
τις υπόλοιπες περιοχές. Ταυτόχρονα µε το µοντέλο αυτό συνδυάζεται η ακρίβεια της 
RTE µε την ταχύτητα της DA, γεγονός που συµβάλλει σηµαντικά στη λειτουργία του 
συνδυαστικού συστήµατος τόσο από πλευράς ακρίβειας, όσο και χρονικής 

εφικτότητας. 

10.2. Διπλά Συζευγµένο RTE-DA Μοντέλο

Το συζευγµένο RTE-DA µοντέλο το οποίο έχει προταθεί στη διεθνή βιβλιογραφία 
έχει χρησιµοποιηθεί µόνο για εφαρµογές διάχυτης οπτικής τοµογραφίας, ενώ 
αποτελέσµατα του µοντέλου αυτού έχουν παρουσιαστεί κυρίως στην περιοχή των δύο 

διαστάσεων[59,60]. Κατά την  εκτέλεση της ερευνητικής εργασίας πραγµατοποιήθηκε 
για πρώτη φορά διεθνώς η µεταφορά και η επέκταση του µοντέλου αυτού στην πιο 
απαιτητική εφαρµογή της απεικόνισης φθορισµού. Επιπροσθέτως, παρουσιάζονται 
τρισδιάστατα αποτελέσµατα του µοντέλου αυτού, αλλά και της RTE, γεγονός που 
αυξάνει σηµαντικά την πρωτοπορία της εργασίας σε διεθνές επίπεδο.

Στις επόµενες παραγράφους θα περιγραφεί ο τρόπος σχηµατισµού κι εφαρµογής 
του µοντέλου αυτού στην FMI.

10.2.1. Η Εξίσωση Μεταφοράς Ακτινοβολίας

Σύµφωνα µε τα όσα αναφέρθηκαν και στο Κεφάλαιο 2, η RTE αποτελεί µία 
εξίσωση ενεργειακής ισορροπίας της ακτινοβολίας I(r,ŝ) η οποία περιγράφεται από 

την εξίσωση µεταφοράς Boltzmann και στο πεδίο των συχνοτήτων από την σχέση 
(2.22)[36,44,45]:

 

  

i ⋅ω
c

⋅ I r, ŝ( ) + ŝ ⋅∇I r, ŝ( ) + µα r( ) + µs r( )⎡⎣ ⎤⎦ ⋅ I r, ŝ( )
−µs r( ) ⋅ p ŝ, ′ŝ( ) ⋅ I r, ′ŝ( ) ⋅dˆ′s

4π
∫ = Λ r, ŝ( )

 
 
10.1( )

όπου ω είναι γωνιακή συχνότητα διαµόρφωσης της πηγής διέγερσης σε sr·sec-1, c 
είναι η µέση ταχύτητα του φωτός στο µέσο µε τυπική τιµή για την περίπτωση των 

ιστών c=2.55·1010 cm·sec-1, µα(r) και µs(r) είναι οι συντελεστές απορρόφησης και 

σκέδασης, αντίστοιχα, εκφρασµένοι σε cm-1 και p(ŝ,ŝ′) είναι η συνάρτηση φάσης. 

Τέλος, στην εξίσωση (10.1) Λ(r,ŝ) είναι η πυκνότητα κατανοµής των πηγών εντός του 
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µέσου, η οποία µετράται σε W·cm-3, και I(r,ŝ) είναι η ειδική ένταση σε W·cm-2·sr-1. 

Οι βασικές προϋποθέσεις της RTE είναι αφενός ότι η ενέργεια των σωµατιδίων  δεν 
µεταβάλλεται µε τις κρούσεις και αφετέρου ότι ο δείκτης διάθλασης παραµένει 
σταθερός εντός του µέσου[12,36].

Επιπροσθέτως, στην προσέγγιση που υλοποιήθηκε στα πλαίσια της εργασίας 
χρησιµοποιήθηκε η οριακή συνθήκη κενού ενώ θεωρήθηκε και κυρτή επιφάνεια, 
χωρίς εσωτερικές γωνίες[36]. Σύµφωνα µε την συνθήκη αυτή δεν  υφίστανται φωτόνια 
που να ταξιδεύουν µε κατεύθυνση προς το εσωτερικό της εξωτερικής επιφάνειας S, 
δηλαδή ισχύει η σχέση (2.25)[46]:

 
  
I r, ŝ( ) = 0                     r ∈S \ dS, ŝ ⋅ n̂ < 0

Isrc r, ŝ( )           r ∈dS, ŝ ⋅ n̂ < 0
⎧
⎨
⎪

⎩⎪
 

 
10.2( )

όπου n̂ είναι το µοναδιαίο κάθετο διάνυσµα προς την επιφάνεια S, που έχει 
κατεύθυνση προς το εξωτερικό της S, και Isrc(r,ŝ) είναι η πηγή διέγερσης, η οποία 

είναι προσπίπτουσα στα σηµεία dS της επιφάνειας S.

Οι οριακές συνθήκες της RTE συµπληρώνονται µε την υπόθεση ότι η ακτινοβολία 
µέσα στον ιστό και σε µεγάλες αποστάσεις από τις πηγές είναι ίση µε το µηδέν, 
δηλαδή[36]:

 
  
lim
r→∞

I r, ŝ( )⎡⎣ ⎤⎦ = 0  
 
10.3( )

προκειµένου να περιοριστεί το υπολογιστικό κόστος και να είναι εφικτή η επίλυση 
της RTE.

10.2.2. Η Προσέγγιση Διάχυσης

Το δεύτερο σκέλος του συζευγµένου RTE-DA µοντέλου είναι η Προσέγγιση 
Διάχυσης. Το µοντέλο της DA υιοθετεί τη συνθήκη ότι η διάχυτη ένταση συναντά 
πολλά σωµατίδια µέσα στο µέσο, και ως εκ τούτου σκεδάζεται προς όλες τις 
κατευθύνσεις σχεδόν οµοιόµορφα, µε συνέπεια την επίσης σχεδόν οµοιόµορφη 

γωνιακή κατανοµή. Με βάση την εκτενή ανάλυση που πραγµατοποιήθηκε στο 
Κεφάλαιο 2 για την DA, στην περίπτωση κατά την οποία η ένταση περιγράφεται από 
την σχέση (2.35) τότε είναι εφικτή η εφαρµογή της DA[12,36] και η RTE της σχέσης 
(10.1) εκφράζεται από την P1 προσέγγιση:
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i ⋅ω
c

⋅U r( ) = ∇ D r( ) ⋅∇U r( )⎡⎣ ⎤⎦ − µα r( ) ⋅U r( ) + Λ0 r( )  
 
10.4( )

όπου U(r) είναι η µέση ένταση σε W·cm-2, D(r) είναι ο συντελεστής διάχυσης[61,62] 

και Λ0(r) είναι είναι το ισότροπο µέρος των εσωτερικών πηγών, Λ(r,ŝ).

Το µοντέλο της DA ολοκληρώνεται µε τις απαραίτητες οριακές συνθήκες. Η 
συνθήκη (2.40) σε όρους µέσης έντασης, U(r), και λαµβάνοντας υπόψη την διαφορά 
µεταξύ των δεικτών διάθλασης του µέσου που περικλείεται από την επιφάνεια S και 

του εξωτερικού µέσου, εκφράζεται από την συνθήκη τύπου Robin[12,63,64]:

 
  
U r( ) = −2 ⋅A ⋅D r( ) ⋅ ∂∂n̂

U r( )          r ∈S, ŝ ⋅ n̂ < 0  
 
10.5( )

όπου ο συντελεστής A περιγράφει τον  συντελεστή ανάκλασης της επιφάνειας S κι 

εξαρτάται από τη διαφορετικότητα των δεικτών διάθλασης[64].

10.2.3. Διπλά Συζευγµένο RTE-DA Μοντέλο

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η DA αποτυγχάνει να συγκλίνει σε ακριβή 
αποτελέσµατα για αποστάσεις που βρίσκονται κοντά στην  επιφάνεια και την πηγή 
διέγερσης. Κατά το διπλά συζευγµένο RTE-DA µοντέλο στις περιοχές αυτές του 

µέσου εφαρµόζεται η RTE συνιστώσα του µοντέλου, VRTE, ενώ διατηρείται η DA σε 

όλες τις υπόλοιπες, VDA. Με τον  τρόπο αυτόν δηµιουργούνται δύο υποπεριοχές στο 

µέσο, οι οποίες συνδέονται µέσω της οριακής συνθήκης (2.35):

 
  
I r, ŝ( ) = U r( ) − 3

4 ⋅ π
⋅ D r( ) ⋅∇U r( )⎡⎣ ⎤⎦ ⋅ ŝ  

 
10.6( )

Η θέση στην οποία εντοπίζεται η διεπιφάνεια των δύο υποπεριοχών, Sinterface, 

καθορίζεται από το συντελεστή σκέδασης του µέσου, ενώ µία επιπρόσθετη 
προϋπόθεση για τη θέση αυτής της επιφάνειας είναι ότι πρέπει αυτή να βρίσκεται 
σχετικά µακρυά από την  εξωτερική επιφάνεια του µέσου, έτσι ώστε να ισχύει το 
µοντέλο της DA.

Στη Μοριακή Απεικόνιση Φθορισµού, σε αντίθεση µε την Οπτική Τοµογραφία 
Διάχυσης, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη δύο πεδία, το πεδίο της διέγερσης κι εκείνο 
της εκποµπής φθορισµού. Αυτό σηµαίνει, ότι προκειµένου να υπολογιστεί πλήρως η 
διέλευση του φωτός από το µέσον, θα πρέπει να οριστεί ένα διπλά συζευγµένο RTE-
DA µοντέλο. Χρησιµοποιώντας τις εκφράσεις ορισµού της RTE, σχέσεις (10.1) και 
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(10.2), τις αντίστοιχες εκφράσεις της DA, σχέσεις (10.4) και (10.5), αλλά και την 

οριακή συνθήκη της διεπιφάνειας των δύο υποπεριοχών, σχέση (10.6), καθώς και τη 
σχέση (2.30) που ορίζει την µέση ένταση, το διπλά συζευγµένο RTE-DA µοντέλο για 
την επίλυση του εµπρόσθιου προβλήµατος στην περίπτωση της FMI περιγράφεται 
από το ακόλουθο σύστηµα εξισώσεων:

  

i ⋅ω
c

⋅ Ix m r, ŝ( ) + ŝ ⋅∇Ix m r, ŝ( ) + µα ,x m r( ) + µs,x m r( )⎡⎣ ⎤⎦

×Ix m r, ŝ( ) − µs,x m r( ) ⋅ px m ŝ, ′ŝ( ) ⋅ Ix m r, ′ŝ( ) ⋅dˆ′s
4π
∫ = Λx m r, ŝ( )

r∈VRTE

 
 
10.7a( )

  
Ix m r, ŝ( ) = 0                     r ∈SRTE,out \ dSsrc , ŝ ⋅ n̂ < 0

Isrc r, ŝ( )           r ∈dSsrc , ŝ ⋅ n̂ < 0

⎧
⎨
⎪

⎩⎪
 

 
10.7b( )

  
Ix m r, ŝ( ) = Ux m r( ) − 3

4 ⋅ π
⋅ Dx m r( ) ⋅∇Ux m r( )⎡⎣ ⎤⎦ ⋅ ŝ

r∈Sinterface

 
 
10.7c( )

  

i ⋅ω
c

⋅Ux m r( ) − ∇ Dx m r( ) ⋅∇Ux m r( )⎡⎣ ⎤⎦ + µα ,x m r( ) ⋅Ux m r( )
= Λ0,x m r( )

r∈VDA

 
 
10.7d( )

  
Ux m r( ) = −2 ⋅A ⋅Dx m r( ) ⋅ ∂∂n̂

Ux m r( )          r ∈SDA,out , ŝ ⋅ n̂ < 0  
 
10.7e( )

  
Ux m r( ) = 1

4 ⋅ π
⋅ Ix m r, ŝ( ) ⋅dŝ

4π
∫           r ∈Sinterface  

 
10.7f( )

Για την περίπτωση της διέγερσης, δείκτης x στις παραπάνω εξισώσεις, η µόνη 
πηγή που υφίσταται είναι η εξωτερική πηγή διέγερσης, Isrc(r,ŝ). Εποµένως όλες οι 

εσωτερικές πηγές ισούνται µε το µηδέν, δηλαδή:

 
  
Λx r, ŝ( ) = Λ0,x r( ) = 0  

 
10.8( )

Αντιθέτως, κατά την εκποµπή φθορισµού, δείκτης m, δεν υπάρχουν εξωτερικές πηγές, 

αλλά µόνο οι εσωτερικές πηγές του φθορισµού, δηλαδή τα µόρια του ιχνηθέτη. Έτσι 
ισχύει ότι Isrc(r,ŝ)=0, ενώ θεωρώντας κβαντική απόδοση και χρόνο ζωής της 

φθορίζουσας ουσίας η και τ(r) αντίστοιχα, οι εσωτερικές πηγές περιγράφονται από 

τον ακόλουθο φορµαλισµό:
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Λm r, ŝ( ) = Λ0,m r( ) = η⋅µα ,x

fluo r( )
1+ i ⋅ω ⋅ τ r( ) ⋅Ux r( )  

 
10.9( )

όπου ο εκθέτης fluo περιγράφει το συντελεστή απορρόφησης του ιχνηθέτη στο µήκος 
κύµατος διέγερσης και Ux(r) είναι η µέση ένταση του φωτός διέγερσης[5,16,225]. Από 

τη σχέση (10.9) καθίσταται εµφανές ότι οι πηγές εκποµπής του φθορισµού είναι 
αυστηρά συνδεδεµένες µε την λύση του συζευγµένου RTE-DA µοντέλου για το πεδίο 
διέγερσης.

Στο διπλά συζευγµένο RTE-DA µοντέλο του συστήµατος εξισώσεων (10.7) 

θεωρείται ότι η παρουσία της φθορίζουσας ουσίας δε µεταβάλλει το συντελεστή 
σκέδασης του ιστού, από το οποίο προκύπτει ότι:

 
  
µs,x m r( ) = µs,x m

tis r( )  
 
10.10( )

όπου ο εκθέτης tis στον  συντελεστή σκέδασης εκφράζει το συντελεστή σκέδασης του 

ιστού. Από την άλλη, αντίστοιχη της σχέσης (10.10) δεν υφίσταται για την περίπτωση 
του συντελεστή απορρόφησης, ο οποίο και θεωρείται ίσος προς το άθροισµα του 
συντελεστή του ιστού, δείκτης tis, µε εκείνον των χρωµοφόρων, δείκτης fluo:

 
  
µα ,x m r( ) = µα ,x m

tis r( ) + µα ,x m
fluo r( )  

 
10.11( )

Το σύστηµα εξισώσεων (10.7), µαζί µε τους περιορισµούς των  σχέσεων  (10.8) έως 
(10.11), περιγράφει πλήρως το διπλά συζευγµένο RTE-DA µοντέλο το οποίο 
αναπτύχθηκε στα πλαίσια της ερευνητικής αυτής εργασίας για την  επίλυση του 
εµπρόσθιου προβλήµατος στην περίπτωση της Μοριακής Απεικόνισης Φθορισµού. 

Το διπλό αυτό µοντέλο παρουσιάζεται για πρώτη φορά στη διεθνή βιβλιογραφία, και 
αποτελεί επέκταση του συζευγµένου µοντέλου για την Οπτική Τοµογραφία Διάχυσης, 
κατά το οποίο δε λαµβάνεται καθόλου υπόψη το πεδίο του φθορισµού και σε 
επέκταση η διπλή αντιµετώπισή του, µε τον  υπολογισµό της κατανοµής του 
εκπεµπόµενου φθορισµού να επηρεάζεται άµεσα από τη λύση του πεδίου διέγερσης.

10.3. Αριθµητική Επίλυση του Εµπρόσθιου Προβλήµατος

Οι αναλυτικές λύσεις τόσο της RTE, όσο και της DA, συχνά περιορίζονται σε 
συγκεκριµένες γεωµετρίες και ως εκ τούτου η εφαρµογή τους στη Μοριακή 
Απεικόνιση Φθορισµού είναι περιορισµένη. Ως εκ τούτου σε τέτοιες εφαρµογές τα 
δύο αυτά µοντέλα επιλύονται µε αριθµητικές µεθόδους. Οι πιο συνήθεις αριθµητικές 

µέθοδοι που συναντώνται στην διεθνή βιβλιογραφία είναι, όπως έχει ήδη αναφερθεί, 
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οι µέθοδοι πεπερασµένων διαφορών (finite differences), διακριτών κατευθύνσεων 

(discrete ordinates), πεπερασµένων όγκων  (finite volumes) και πεπερασµένων 
στοιχείων (finite elements)[52,57,225,226]. Η τελευταία µέθοδος γενικά θεωρείται ως µία 
πιο ευέλικτη τεχνική όταν τίθενται προβλήµατα διαφορετικών οριακών συνθηκών ή 
πολύπλοκων γεωµετριών, µε αποτέλεσµα να αποτελεί την πλέον  διαδεδοµένη µέθοδο 
επίλυσης προβληµάτων που σχετίζονται µε τη διάδοση του φωτός από µη διαυγή 

µέσα, όπως είναι οι ιστοί[16,228,229]. Η µέθοδος των πεπερασµένων στοιχείων αποτελεί 
και την τεχνική η οποία επιλέχθηκε ως η αριθµητική προσέγγιση επίλυσης του 
εµπρόσθιου προβλήµατος στην παρούσα διδακτορική διατριβή.

10.3.1. Μεταβαλλόµενη Διατύπωση του Διπλά Συζευγµένου RTE-DA Μοντέλου

Η επίλυση του διπλά συζευγµένου RTE-DA µοντέλου µε εφαρµογή των 

πεπερασµένων στοιχείων δύναται να προκύψει µέσω του µετασχηµατισµού του 
µοντέλου στην ασθενώς µεταβαλλόµενη διατύπωσή του (weak variational formalism) 
αντί της ισχυρής διατύπωσης (strong formalism) των εξισώσεων (10.7). Αυτό 
επιτυγχάνεται µε τη χρήση των κατά τµήµατα γραµµικών συναρτήσεων (piecewise 
linear functions)[18,230].

Προκειµένου να εξαχθεί η µεταβαλλόµενη διατύπωση του µοντέλου θα πρέπει να 
ληφθεί υπόψη ότι, η επίλυση του συστήµατος (10.7) για την περίπτωση της διέγερσης 
υπεισέρχεται, στους όρους των πηγών  για το ίδιο σύστηµα, στην περίπτωση, όµως, 
της εκποµπής. Τα δύο υποσυστήµατα θα αντιµετωπιστούν χωριστά, µε το δεύτερο να 
εξαρτάται άµεσα από την επίλυση του πρώτου. Με τον τρόπο αυτό θα περιοριστεί η 

πιθανότητα εµφάνισης ασταθούς συστήµατος, κάτι που είναι πολύ σηµαντικό για την 
επιτυχή σύγκλιση σε µοναδική λύση.

Εποµένως η εξίσωση (10.7a) πολλαπλασιάζεται µε τη συνάρτηση ελέγχου ψ(r,ŝ) 
και ολοκληρώνεται στην πλήρη υποπεριοχή RTE, VRTE, και για όλες τις γωνιακές 

κατευθύνσεις, 4π, ενώ η σχέση (10.7d) πολλαπλασιάζεται µε την συνάρτηση ελέγχου 
y(r) και ολοκληρώνεται στην  πλήρη υποπεριοχή DA, VDA. Στην  συνέχεια, οι δύο 

αυτές σχέσεις συνδυάζονται, µε αποτέλεσµα να προκύπτει η ακόλουθη σχέση:
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i ⋅ω
c

⋅ Ix m r, ŝ( ) ⋅ ψ r, ŝ( ) ⋅dŝ ⋅dr
4π
∫

VRTE

∫ + ŝ ⋅∇Ix m r, ŝ( ) ⋅ ψ r, ŝ( ) ⋅dŝ ⋅dr
4π
∫

VRTE

∫
+ µα ,x m r( ) + µs,x m r( )⎡⎣ ⎤⎦ ⋅ Ix m r, ŝ( ) ⋅ ψ r, ŝ( ) ⋅dŝ ⋅dr

4π
∫

VRTE

∫
− µs,x m r( ) ⋅ px m ŝ, ′ŝ( ) ⋅ Ix m r, ′ŝ( ) ⋅d ′ŝ

4π
∫ ⋅ψ r, ŝ( ) ⋅dŝ ⋅dr

4π
∫

VRTE

∫

+ i ⋅ω
c

⋅Ux m r( ) ⋅ y r( ) ⋅dr
VDA

∫ − ∇ Dx m r( ) ⋅∇Ux m r( )⎡⎣ ⎤⎦ ⋅ y r( ) ⋅dr
VDA

∫
+ µα ,x m r( ) ⋅Ux m r( ) ⋅ y r( ) ⋅dr

VDA

∫ = Sx m r, ŝ( )

 
 
10.12( )

Χρησιµοποιώντας τον φορµαλισµό της πρώτης ταυτότητας του Green[230], η οποία 
αποτελεί µία επέκταση του θεωρήµατος απόκλισης για την ολοκλήρωση κατά µέρη, 
προκύπτει ότι:

 

  

ŝ ⋅∇Ix m r, ŝ( ) ⋅ ψ r, ŝ( ) ⋅dŝ ⋅dr
4π
∫

VRTE

∫ = − ŝ ⋅∇ψ r, ŝ( ) ⋅ Ix m r, ŝ( ) ⋅dŝ ⋅dr
4π
∫

VRTE

∫
+ ŝ ⋅ n̂( ) ⋅ Ix m r, ŝ( ) ⋅ ψ r, ŝ( ) ⋅dŝ ⋅drSRTE

4π
∫

SRTE

∫
 

 
10.13( )

και αντιστοίχως:

 

  

∇ Dx m r( ) ⋅∇Ux m r( )⎡⎣ ⎤⎦ ⋅ y r( ) ⋅dr
VDA

∫ = − Dx m r( ) ⋅∇Ux m r( ) ⋅∇y r( ) ⋅dr
VDA

∫
+ Dx m r( ) ⋅ n̂ ⋅∇Ux m r( )⎡⎣ ⎤⎦ ⋅ y r( ) ⋅drSDA

SDA

∫
 

 
10.14( )

Στη σχέση (10.13) ο όρος του επιφανειακού ολοκληρώµατος µπορεί περαιτέρω να 
απλοποιηθεί ως εξής:

  

ŝ ⋅ n̂( ) ⋅ Ix m r, ŝ( ) ⋅ ψ r, ŝ( ) ⋅dŝ ⋅drSRTE
4π
∫

SRTE

∫ =

ŝ ⋅ n̂( )+ − ŝ ⋅ n̂( )−⎡
⎣

⎤
⎦ ⋅ Ix m r, ŝ( ) ⋅ ψ r, ŝ( ) ⋅dŝ ⋅drSRTE

4π
∫

SRTE

∫ =

ŝ ⋅ n̂( )+ ⋅ Ix m r, ŝ( ) ⋅ ψ r, ŝ( ) ⋅dŝ ⋅drSRTE
4π
∫

SRTE

∫ − ŝ ⋅ n̂( )− ⋅ Isrc r, ŝ( ) ⋅ ψ r, ŝ( ) ⋅dŝ ⋅drSRTE
4π
∫

SRTE

∫

− ŝ ⋅ n̂( )− ⋅ Ux m r( ) − 3
4 ⋅ π

⋅ Dx m r( ) ⋅∇Ux m r( )⎡⎣ ⎤⎦ ⋅ ŝ
⎧
⎨
⎩

⎫
⎬
⎭
⋅ψ r, ŝ( ) ⋅dŝ ⋅drSinterface

4π
∫

Sinterface

∫

 
 
10.15( )

όπου διαχωρίστηκε σε µερικά ολοκληρώµατα στην εξωτερική επιφάνεια της RTE 
υποπεριοχής και την διεπιφάνεια µεταξύ των περιοχών RTE και DA, ενώ ταυτόχρονα 
χρησιµοποιήθηκαν  οι συνθήκες (10.7b) και (10.7c). Κατά αναλογία, το επιφανειακό 

ολοκλήρωµα της σχέσης (10.14) µπορεί να διαχωριστεί σε ένα ολοκλήρωµα κατά την 
εξωτερική επιφάνεια της υποπεριοχής DA και σε ένα κατά την διεπιφάνεια RTE-DA. 
Εποµένως, χρησιµοποιώντας τις συνθήκες (10.7e) και (10.7f), προκύπτει:
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Dx m r( ) ⋅ n̂ ⋅∇Ux m r( )⎡⎣ ⎤⎦ ⋅ y r( ) ⋅drSDA
SDA

∫ = − 1
2 ⋅A

⋅ Ux m r( ) ⋅ y r( ) ⋅drSDA
SDA

∫

+ 1
4 ⋅ π

⋅ Dx m r( ) ⋅ n̂ ⋅∇ Ix m r, ŝ( ) ⋅dŝ
4π
∫

⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥ ⋅ y r( ) ⋅drSinterface

Sinterface

∫
 

 
10.16( )

Εισάγοντας στη σχέση (10.12) τις σχέσεις (10.13) έως (10.16) εξάγεται η ζητούµενη 
µεταβαλλόµενη διατύπωση του διπλά συζευγµένου RTE-DA µοντέλου. Αυτή έχει την 
ακόλουθη µορφή:

  

Sx m r, ŝ( ) = i ⋅ω
c

⋅ Ix m r, ŝ( ) ⋅ ψ r, ŝ( ) ⋅dŝ ⋅dr
4π
∫

VRTE

∫ − ŝ ⋅∇ψ r, ŝ( ) ⋅ Ix m r, ŝ( ) ⋅dŝ ⋅dr
4π
∫

VRTE

∫
+ ŝ ⋅ n̂( )+ ⋅ Ix m r, ŝ( ) ⋅ ψ r, ŝ( ) ⋅dŝ ⋅drSRTE

4π
∫

SRTE

∫

− ŝ ⋅ n̂( )− ⋅ Ux m r( ) − 3
4 ⋅ π

⋅ Dx m r( ) ⋅∇Ux m r( )⎡⎣ ⎤⎦ ⋅ ŝ
⎧
⎨
⎩

⎫
⎬
⎭
⋅ψ r, ŝ( ) ⋅dŝ ⋅drSinterface

4π
∫

Sinterface

∫
+ µα ,x m r( ) + µs,x m r( )⎡⎣ ⎤⎦ ⋅ Ix m r, ŝ( ) ⋅ ψ r, ŝ( ) ⋅dŝ ⋅dr

4π
∫

VRTE

∫
− µs,x m r( ) ⋅ px m ŝ, ′ŝ( ) ⋅ Ix m r, ′ŝ( ) ⋅d ′ŝ

4π
∫ ⋅ψ r, ŝ( ) ⋅dŝ ⋅dr

4π
∫

VRTE

∫

+ i ⋅ω
c

⋅Ux m r( ) ⋅ y r( ) ⋅dr
VDA

∫ + Dx m r( ) ⋅∇Ux m r( ) ⋅∇y r( ) ⋅dr
VDA

∫

− 1
4 ⋅ π

⋅ Dx m r( ) ⋅ n̂ ⋅∇ Ix m r, ŝ( ) ⋅dŝ
4π
∫

⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥ ⋅ y r( ) ⋅drSinterface

Sinterface

∫

+ 1
2 ⋅ Α

⋅ Ux m r( ) ⋅ y r( ) ⋅drSDA
SDA

∫ + µα ,x m r( ) ⋅Ux m r( ) ⋅ y r( ) ⋅dr
VDA

∫

 
 
10.17( )

Η διαφοροποίηση των δύο συζευγµένων  RTE-DA µοντέλων  στηρίζεται στις 
σχέσεις (10.8) και (10.9). Για την περίπτωση της διέγερσης ο όρος Sx(r,ŝ), της σχέσης 

(10.17), ισούται µε:

 
  
Sx (r, ŝ) = ŝ ⋅ n̂( )− ⋅ Isrc r, ŝ( ) ⋅ ψ r, ŝ( ) ⋅dŝ ⋅drSRTE

4π
∫

SRTE

∫  
 
10.18( )

αφού η µόνη πηγή που υφίσταται είναι εκείνη της πηγής διέγερσης. Ο όρος αυτός, για 
την περίπτωση της εκποµπής, Sm(r,ŝ), και µε βάση την σχέση (10.9), γίνεται:

 

  

Sm (r, ŝ) =
η⋅µα ,x

fluo r( )
1+ i ⋅ω ⋅ τ r( ) ⋅Ux r( ) ⋅ ψ r, ŝ( ) ⋅dŝ ⋅dr

4π
∫

VRTE

∫

+
η⋅µα ,x

fluo r( )
1+ i ⋅ω ⋅ τ r( ) ⋅Ux r( ) ⋅ y r( ) ⋅dr

VDA

∫
 

 
10.19( )

Μία πολύ σηµαντική προϋπόθεση για επιτυχή επίλυση του διπλά συζευγµένου 
RTE-DA µοντέλου είναι ότι οι ίδιες συναρτήσεις ελέγχου ψ(r,ŝ) και y(r) θα 
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χρησιµοποιηθούν και στα δύο πεδία, διέγερσης κι εκποµπής, προκειµένου να 

υφίσταται συνεκτικότητα µεταξύ τους. Στη διαφορετική περίπτωση, η λύση του 
συζευγµένου RTE-DA µοντέλου κατά την διέγερση θα πρέπει να µεταφερθεί στις 
νέες συναρτήσεις ελέγχου της εκποµπής, µε αποτέλεσµα να αυξάνει δραµατικά τόσο 
η πολυπλοκότητα των µοντέλων όσο και ο απαιτούµενος υπολογιστικός χρόνος.

10.3.2. Προσέγγιση Πεπερασµένων Στοιχείων για το Διπλά Συζευγµένο RTE-DA 

Μοντέλο

Προκειµένου να εξαχθεί η προσέγγιση πεπερασµένων στοιχείων  του διπλά 
συζευγµένου RTE-DA µοντέλου, οι λύσεις Ix/m(r,ŝ) και Ux/m(r) της µεταβαλλόµενης 

διατύπωσης (9.17) προσεγγίζονται µε συναρτήσεις ελέγχου ανά στοιχείο, ο οποίες 
στηρίζονται στις τιµές που αυτές έχουν  στους κόµβους της δειγµατοληψίας. Άρα, η 
δειγµατοληψία των Ix/m(r,ŝ) και Ux/m(r), ακολουθώντας την τεχνική Galerkin[230-232], 

εκφράζεται ως εξής:

 
  
Ix m r, ŝ( ) ≈ Ix m

h r, ŝ( ) = α il,x m ⋅ ψ i r( ) ⋅ ψ l ŝ( )
l=1

Na

∑
i=1

Nn

∑  
 
10.20a( )

 
  
Ux m r( ) ≈ Ux m

h r( ) = ak,x m ⋅ yk r( )
k=1

N

∑  
 
10.20b( )

όπου ψi(r) και ψl(ŝ) είναι οι κοµβικές συναρτήσεις ελέγχου των χωρικών και 

γωνιακών δειγµατοληψιών των πεπερασµένων στοιχείων της RTE περιοχής, 
αντίστοιχα, αil,x/m είναι η ακτινοβολία στο χωρικό σηµείο i και κατά τη διεύθυνση l, 

µε i=1,…,Nn και l=1,…,Nα, όπου Nn είναι ο αριθµός των  χωρικών κόµβων  και Nα ο 

αριθµός των γωνιακών  κατευθύνσεων. Από την άλλη, yk(r) είναι οι κοµβικές 

συναρτήσεις ελέγχου της δειγµατοληψίας της DA περιοχής, ak,x/m είναι η τιµή της 

µέσης έντασης στον κόµβο k, µε k=1,…,N και Ν το συνολικό αριθµό των κόµβων.

Η επέκταση αυτή των µεταβλητών εισάγεται στην ασθενή µορφή του διπλά 
συζευγµένου RTE-DA µοντέλου, σχέση (10.17). Ωστόσο, προκειµένου να εξαχθούν 
οι αλγεβρικές εξισώσεις όλων των  αγνώστων  οι συναρτήσεις ελέγχου της σχέσης 
(10.17) αντικαθίστανται από τις συναρτήσεις βάσεις ψj(r), ψq(ŝ) και yp(r) κατά 

αντιστοιχία, µε j=1,…,Nn, q=1,…,Nα και p=1,…,N.

Η επίλυση της RTE µε την τεχνική πεπερασµένων  στοιχείων Galerkin είναι 
επιρρεπής στο σχηµατισµό ασταθών συστηµάτων  και κατεπέκταση σε ταλαντούµενα 

αποτελέσµατα, τα οποία απεικονίζονται ως ακτίνες φωτονίων (photon rays) που 
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ακολουθούν  τη γωνιακή δειγµατοληψία. Αποσκοπώντας στην ελαχιστοποίηση αυτού 

του παράγοντα αστάθειας της συνάρτησης ελέγχου ψ(r,ŝ) χρησιµοποιήθηκε στην 
ερευνητική εργασία η βελτίωση µέσω µετατροπής διάχυσης (streamline diffusion 
modification, sdm)[59,233]. Η βελτίωση αυτή εκφράζεται από µία νέα συνάρτηση 
ελέγχου, της µορφής:

 
  
ψ r, ŝ( ) := ψ r, ŝ( ) + δ r( ) ⋅ ŝ ⋅∇ψ r, ŝ( )  

 
10.21( )

όπου η σταθεροποιητική παράµετρος δ(r) είναι µία χωρικά µεταβαλλόµενη σταθερά, 
η οποία εξαρτάται από την τοπική απορρόφηση και σκέδαση σύµφωνα µε την σχέση:

 

  

δ r( ) = min
1

µα ,x m r( ) + µs,x m r( ) ,
25

µα ,x m r( ) + µs,x m r( )( ) ⋅ rj

⎧
⎨
⎪

⎩⎪

⎫
⎬
⎪

⎭⎪
 

 
10.22( )

Στην παραπάνω σχέση, ο όρος rj ισούται µε την  απόσταση του κόµβου j από την θέση 

της πηγής διέγερσης.

Μετά τις προαναφερθείσες αντικαταστάσεις στην µεταβαλλόµενη διατύπωση 
(10.17) του διπλά συζευγµένου RTE-DA µοντέλου προκύπτει ένα γραµµικό 
αλγεβρικό σύστηµα, το οποίο υπό τη µορφή πινάκων έχει την ακόλουθη έκφραση:

 

  

ARTE,x m BRTE,x m

BDA,x m ADA,x m

⎡

⎣

⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⋅

α x m

ax m

⎡

⎣

⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
=

CRTE,x m

CDA,x m

⎡

⎣

⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥

 
 
10.23( )

όπου αx/m=[αil,x/m] είναι η ακτινοβολία στους κόµβους των πεπερασµένων στοιχείων 

της RTE περιοχής και ax/m=[ak,x/m] είναι η πυκνότητα των  φωτονίων στους κόµβους 

της DA περιοχής. Επιπροσθέτως, ARTE,x/m είναι ένας πίνακας που περιλαµβάνει την 

προσέγγιση πεπερασµένων  στοιχείων της RTE, αντιστοίχως ADA,x/m είναι ένας 

πίνακας που περιλαµβάνει την προσέγγιση πεπερασµένων στοιχείων της DA, ενώ οι 
πίνακες ΒRTE,x/m και ΒDA,x/m περιέχουν  τα πεπερασµένα στοιχεία των οριακών 

συνθηκών στην διεπιφάνεια των περιοχών RTE και DA. Πιο αναλυτικά, οι πίνακες 
αυτοί είναι των ακόλουθων µορφών.

Ο πίνακας ARTE,x/m είναι της µορφής:

 
  

ARTE,x m h1,h2( ) = A0
x m h1,h2( ) + A1

x m h1,h2( ) + A2
x m h1,h2( )

+A3
x m h1,h2( ) + A4

x m h1,h2( )  
 
10.24( )
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όπου h1=Nα·(j-1)+q και h2=Nα·(i-1)+l. Επιπροσθέτως, οι πίνακες στο δεξί µέρος της 

σχέσης (10.24) στην αναλυτική τους µορφή ισούνται µε:

  

A0
x m h1, h2( ) = i ⋅ω

c
⋅ ψ i r( ) ⋅ ψ j r( ) ⋅dr

VRTE

∫ ⋅ ψ l ŝ( ) ⋅ ψq ŝ( ) ⋅dŝ
4π
∫

+ i ⋅ω
c

⋅ δx m r( ) ⋅ ŝ ⋅∇ψ j r( ) ⋅ ψq ŝ( ) ⋅ ψ l ŝ( ) ⋅dŝ ⋅ ψ i r( ) ⋅dr
4π
∫

VRTE

∫
 

 
10.25a( )

  

A1
x m h1, h2( ) = − ŝ ⋅∇ψ j r( ) ⋅ ψq ŝ( ) ⋅ ψ l ŝ( ) ⋅dŝ ⋅ ψ i r( ) ⋅dr

4π
∫

VRTE

∫
+ δx m r( ) ⋅ ŝ ⋅∇ψ j r( ) ⋅ ψq ŝ( ) ⋅ ŝ ⋅∇ψ i r( ) ⋅ ψ l ŝ( ) ⋅dŝ ⋅dr

4π
∫

VRTE

∫
 

 
10.25b( )

  
A2

x m h1, h2( ) = ψ i r( ) ⋅ ψ j r( ) ⋅drSRTE
SRTE

∫ ⋅ ŝ ⋅ n̂( )+ ⋅ ψ l ŝ( ) ⋅ ψq ŝ( ) ⋅dŝ
4π
∫  

 
10.25c( )

  

A3
x m h1, h2( ) = µα ,x m r( ) + µs,x m r( )⎡⎣ ⎤⎦ ⋅ψ i r( ) ⋅ ψ j r( ) ⋅dr

VRTE

∫ ⋅ ψ l ŝ( ) ⋅ ψq ŝ( ) ⋅dŝ
4π
∫

+
δx m r( ) ⋅ µa ,x m r( ) + µs,x m r( )⎡⎣ ⎤⎦
×ŝ ⋅∇ψ j r( ) ⋅ ψq ŝ( ) ⋅ ψ l ŝ( ) ⋅dŝ ⋅ ψ i r( ) ⋅dr

⎧
⎨
⎪

⎩⎪

⎫
⎬
⎪

⎭⎪4π
∫

VRTE

∫
 

 
10.25d( )

  

A4
x m h1, h2( ) = − µs,x m r( ) ⋅ ψ i r( ) ⋅ ψ j r( ) ⋅dr

VRTE

∫ ⋅ px m ŝ, ′ŝ( ) ⋅ ψ l ′ŝ( ) ⋅d ′ŝ
4π
∫ ⋅ψq ŝ( ) ⋅dŝ

4π
∫

−
δx m r( ) ⋅ µa ,x m r( ) + µs,x m r( )⎡⎣ ⎤⎦ ⋅ ŝ ⋅∇ψ j r( ) ⋅ ψq ŝ( )
× px m ŝ, ′ŝ( ) ⋅ ψ l ′ŝ( ) ⋅d ′ŝ

4π
∫ ⋅dŝ ⋅ ψ i r( ) ⋅dr

⎧

⎨
⎪

⎩
⎪

⎫

⎬
⎪

⎭
⎪4π

∫
VRTE

∫
 

 
10.25e( )

Αντίστοιχα, ο πίνακας ADA,x/m είναι της µορφής:

 
  
ADA,x m p,k( ) = Kex m p,k( ) + Mex m p,k( ) + Pex m p,k( )  

 
10.26( )

όπου Ke είναι ο πίνακας µάζας ή µετρητικός πίνακας, Me είναι ο πίνακας ακαµψίας ή 
Dirichlet και Pe είναι ο πίνακας των οριακών συνθηκών της DA[230]:

  
Kex m p,k( ) = i ⋅ω

c
⋅ yk r( ) ⋅ yp r( ) ⋅dr

VDA

∫ + µα ,x m r( ) ⋅ yk r( ) ⋅ yp r( ) ⋅dr
VDA

∫  
 
10.27a( )

  
Mex m p,k( ) = Dx m r( ) ⋅∇yk r( ) ⋅∇yp r( ) ⋅dr

VDA

∫  
 
10.27b( )

  
Pex m p,k( ) = 1

2 ⋅A
⋅ yk r( ) ⋅ yp r( ) ⋅drSDA

SDA

∫   
 
10.27c( )
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Ο πίνακας ΒRTE,x/m, ο οποίος περιέχει τις οριακές συνθήκες της RTE στην διεπιφάνεια 

των δύο περιοχών είναι της µορφής:

  

BRTE,x m h1,k( ) = − yk r( ) ⋅ ψ j r( ) ⋅drSinterface
Sinterface

∫ ⋅ ŝ ⋅n( )− ⋅ ψq ŝ( ) ⋅dŝ
4π
∫ +

3
4 ⋅ π

⋅ Dx m r( ) ⋅ ŝ ⋅ n̂( )− ⋅ ∇yk r( ) ⋅ ŝ⎡⎣ ⎤⎦ ⋅ψq ŝ( ) ⋅dŝ
4π
∫ ⋅ψ j r( ) ⋅drSinterface

Sinterface

∫
 

 
10.28( )

ενώ ο πίνακας , ο οποίος περιέχει τις οριακές συνθήκες της DA στην διεπιφάνεια 
είναι της µορφής:

  
BDA,x m p, h2( ) = − 1

4 ⋅ π
⋅ Dx m r( ) ⋅ n̂ ⋅∇ψ i r( )⎡⎣ ⎤⎦ ⋅ yp r( ) ⋅drSinterface

Sinterface

∫ ⋅ ψ l ŝ( ) ⋅dŝ
4π
∫  

 
10.29( )

Μετά τον  ορισµό του πίνακα των πεπερασµένων στοιχείων του συστήµατος 
(10.23), ακολουθεί ο ορισµός του πίνακα των  πηγών. Στην περίπτωση της διέγερσης, 
η προσπίπτουσα πηγή Isrc(r,ŝ) προσεγγίζεται µε τον ίδιο τρόπο µε τον οποίο 

προσεγγίζεται η ακτινοβολία, σχέση (10.20a). Κι επειδή αυτή βρίσκεται µόνο στην 
περιοχή της RTE ισχύει:

 
  
CRTE,x = cRTE,x ⋅α src  

 
10.30a( )

 
  
CDA,x = 0  

 
10.30b( )

και διατηρώντας την διαδικασία µε την οποία προέκυψαν  οι προηγούµενοι πίνακες, ο 
πίνακας cRTE,x ισούται τελικά µε:

  
cRTE,x h1,h2( ) = ψ i r( ) ⋅ ψ j r( ) ⋅drSRTE

SRTE

∫ ⋅ ŝ ⋅ n̂( )− ⋅ ψ l ŝ( ) ⋅ ψq ŝ( ) ⋅dŝ
4π
∫  

 
10.31( )

ενώ το διάνυσµα αsrc=[αil,src] αποτελείται από την ένταση της πηγής στους 

επιφανειακούς κόµβους i και τις κατευθύνσεις l. Από την άλλη, στην  περίπτωση του 
πεδίου εκποµπής οι αντίστοιχοι πίνακες πηγών έχουν τις µορφές:

 
  
CRTE,m = cRTE,m ⋅α x  

 
10.32a( )

 
  
CDA,m = cDA,m ⋅ax  

 
10.32b( )

όπου:
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cRTE,m h1,h2( ) = 1
4 ⋅ π

⋅
η⋅µα ,x

fluo r( )
1+ i ⋅ω ⋅ τ r( ) ⋅ ψ i r( ) ⋅ ψ j r( ) ⋅dr

VRTE

∫
× ψ l ŝ( )dŝ

4π
∫ ⋅ ψq ŝ( ) ⋅dŝ

4π
∫

 
 
10.33a( )

  
cDA,m p,k( ) = η⋅µα ,x

fluo r( )
1+ i ⋅ω ⋅ τ r( ) ⋅ yk r( ) ⋅ yp r( ) ⋅dr

VDA

∫  
 
10.33b( )

Το σύστηµα της σχέσης (10.23) περιγράφει πλήρως την προσέγγιση πεπερασµένων 
στοιχείων του διπλά συζευγµένου RTE-DA µοντέλου που αναπτύχθηκε στα πλαίσια 
της ερευνητικής εργασίας. Οι ολοκληρωδιαφορικές εξισώσεις (10.7) έχουν 
µετασχηµατιστεί σε ένα γραµµικό σύστηµα, του οποίο η αριθµητική λύση είναι πλέον 
εφικτή.

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, τα δύο πεδία, διέγερση κι εκποµπή, επιλύονται χωριστά 
προκειµένου να αποφευχθεί η εµφάνιση εξαιρετικά µεγάλων και ασταθών πινάκων 
πεπερασµένων στοιχείων. Χωριστά επιλύονται και τα χωρικά από τα γωνιακά 
ολοκληρώµατα, έτσι ώστε να µειωθούν οι απαιτήσεις σε υπολογιστικούς πόρους και 
ταυτόχρονα να αυξηθεί η ταχύτητα του αλγορίθµου. Με αυτόν τον τρόπο δύναται να 

αυξηθεί και η πυκνότητα της δειγµατοληψίας, αφού οι πίνακες που σχηµατίζονται 
κάθε φορά είναι είτε χωρικοί είτε γωνιακοί και άρα µικρότεροι από τον συνδυασµό 
τους. Στη συνέχεια, για να δηµιουργηθούν οι συνδυαστικοί πίνακες χρησιµοποιείται 
το γινόµενο Kronecker, το οποίο περιγράφεται από την ακόλουθη σχέση:

 

   

C = A ⊗B =
a11 ⋅B  an1 ⋅B

  
a1m ⋅B  anm ⋅B

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
⎥

 
 
10.34( )

10.4. Διακριτοποίηση Γεωµετρικού Μοντέλου

Προκειµένου να επιτευχθεί η αριθµητική επίλυση του γραµµικού συστήµατος 
(10.23) θα πρέπει πρώτα να πραγµατοποιηθεί διακριτοποίηση της περιοχής 

ενδιαφέροντος. Με τον τρόπο αυτό θα οριστούν και οι συναρτήσεις ελέγχου, µε 
αποτέλεσµα να είναι δυνατή η επίλυση των ολοκληρωµάτων (10.24) έως (10.33).

Η δειγµατοληψία στην περιοχή ενδιαφέροντος υλοποιείται µέσω χωρικής και 
γωνιακής διακριτοποίησης. Ως εκ τούτου χωριστά επιλύονται τα χωρικά από τα 
γωνιακά ολοκληρώµατα, ενώ εν συνεχεία µέσω πινάκων χαρτογράφησης 
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πραγµατοποιείται η συγκέντρωση όλων των  επιµέρους πινάκων στον τελικό πίνακα 

πεπερασµένων στοιχείων. Για την  υποπεριοχή όπου ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις 
της DA απαιτείται µόνο η χωρική διακριτοποίηση, αφού το µοντέλο της DA δεν 
περιλαµβάνει πληροφορία κατεύθυνσης. Αντιθέτως, για την RTE υποπεριοχή εκτός 
από την χωρική απαιτείται και ο ορισµός της γωνιακής διακριτοποίησης προκειµένου 
να καταστεί εφικτή η επίλυση των ολοκληρωµάτων της περιοχής αυτής.

10.4.1. Χωρική Διακριτοποίηση

Για τη χωρική διακριτοποίηση της περιοχής ενδιαφέροντος θεωρούνται 

τρισδιάστατα πεπερασµένα στοιχεία που εκτείνονται στις συντεταγµένες r=(x,y,z)T. 

Ο χώρος V⊆ℝ3 χωρίζεται σε Nel τετράεδρα, έτσι ώστε να ισχύει η τριγωνοποίηση 

(tessellation) του γεωµετρικού µοντέλου:

 
  
Tη = Kk | 

k=1

Nel

Kk = V & Kk ∩ K ′k =∅ : k ≠ ′k ,1≤ k, ′k ≤ Nel

⎧
⎨
⎪

⎩⎪

⎫
⎬
⎪

⎭⎪
 

 
10.35( )

όπου ⁻Κ k είναι το πέρας του στοιχείου Kk. Κάθε τέτοιο στοιχείο έχει Nk
n odes=Nnodes=4 

κόµβους, οι οποίοι αριθµούνται αντίστροφα από την  φορά του ρολογιού από το 1 

µέχρι το Nnodes. Χρήσιµος σε αυτού του τύπου τις τριγωνοποιήσεις είναι ο ορισµός 

ενός στοιχείου αναφοράς K και να οριστεί η απεικόνιση Fk:ℝ3↦ℝ3 µεταξύ του 

στοιχείου αναφοράς K και του στοιχείου Kk ως εξής:

 
  
r = FKk

ζ( ) = rk,a ⋅ χa ζ( )
a=1

Nnodes
k

∑  
 
10.36( )

µε συντεταγµένες αναφοράς ζ=(ζ1,ζ2,ζ3,ζ4)Τ και πολυώνυµα µορφής:

 
  
χa r( ) = χa FKk

ζ( )( )  
 
10.37( )

Οι συντεταγµένες ζ1, ζ2, ζ3 και ζ4 του τετραέδρου είναι ορισµένες σε ένα παραµετρικό 

σύστηµα συντεταγµένων και στη βιβλιογραφία µπορούν να αναζητηθούν µε 

διαφορετικές ονοµασίες, όπως για παράδειγµα ισοπαραµετρικές συντεταγµένες 
(isoparametric coordinates) ή συντεταγµένες πολυωνύµων µορφής (shape function 
coordinates). Η τιµή της συντεταγµένης ζi είναι 1 στον κόµβο i και 0 στους 

υπόλοιπους τρεις, που ορίζουν την απέναντι έδρα του τετραέδρου. Επιπροσθέτως, η 

τιµή αυτή µεταβάλλεται γραµµικά κατά την διαδροµή που ενώνει τον κόµβο αυτόν µε 
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την  απέναντι έδρα. Εποµένως προκύπτει ότι το άθροισµα των  τεσσάρων 

συντεταγµένων θα ισούται πάντοτε µε τη µονάδα:

  ζ1 + ζ2 + ζ3 + ζ4 = 1  
 
10.38( )

Κάθε γραµµική συνάρτηση των x, y και z συντεταγµένων, F(x,y,z), η οποία λαµβάνει 

τις τιµές Fi (i=1,…,4) στις κορυφές του τετραέδρου δύναται να εκφραστεί, µέσω 

παρεµβολής, σε όρους των συντεταγµένων αναφοράς ως εξής:

 
 
F ζ1,ζ2 ,ζ3,ζ4( ) = F1 ⋅ζ1 + F2 ⋅ζ2 + F3 ⋅ζ3 + F4 ⋅ζ4 = Fi ⋅ζi  

 
10.39( )

Με βάση όλα τα παραπάνω, ο γεωµετρικός ορισµός τους τετραέδρου σε όρους των 
συντεταγµένων  αναφοράς προκύπτει µε εφαρµογή της σχέσης (10.39) στις 

συντεταγµένες (x,y,z)T και µε χρήση του περιορισµού του αθροίσµατος των 

συντεταγµένων (10.38):

 

 

1
x
y
z

⎡

⎣

⎢
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⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
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⎥
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1 1 1 1
x1 x2 x3 x4
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z1 z2 z3 z4
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10.40( )

Ο όγκος ενός τέτοιου τετραέδρου συµβολίζεται µε V και υπολογίζεται από την 

ακόλουθη ορίζουσα:

 

  

V =
1
6
⋅det

1 1 1 1
x1 x2 x3 x4

y1 y2 y3 y4

z1 z2 z3 z4

⎡
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10.41( )

Με αντιστροφή της σχέσης (10.40) προκύπτει ότι:

 

  

ζ1

ζ2

ζ3

ζ4

⎡
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=
1

6 ⋅V
⋅

a1 b1 c1 d1

a2 b2 c2 d2

a3 b3 c3 d3

a4 b4 c4 d4
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10.42( )

όπου οι δεκαέξι συντελεστές που εµφανίζονται εξαρτώνται µόνο από τις θέσεις των 
κορυφών του τετραέδρου:
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a1 = det

x2 y2 z2

x3 y3 z3

x4 y4 z4
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10.43a( )

 

 

b1 = −det
y3 z3

y4 z4
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+ det

y2 z2

y4 z4
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10.43b( )

και παρόµοια για όλα τα υπόλοιπα[230].

Χρησιµοποιώντας όλους αυτούς τους ορισµούς των στοιχείων οι πίνακες µάζας 
και ακαµψίας, και µέσω αυτών όλοι οι υπόλοιποι, µπορούν να προσεγγιστούν 
εκφράζοντάς τους σε µονοκατευθυντικές (simplex) συντεταγµένες[230]. Απαραίτητη 
σε αυτή την διαδικασία είναι και η σχέση υπολογισµού ολοκληρωµάτων  γινοµένου 

δυνάµεων των συντεταγµένων simplex, που η αναλυτική της µορφή είναι:

 
   
ζ1

i ⋅ζ2
j ⋅ζ3

k ⋅ζ4
l ⋅dr

Vel

∫ =
i!⋅ j!⋅k!⋅ l!

i + j+ k + l + 3( )! ⋅6 ⋅V  
 
10.44( )

Η χωρική διακριτοποίηση για τα παραπάνω πεπερασµένα στοιχεία 

πραγµατοποιήθηκε µε εφαρµογή της µεθόδου τριγωνοποίησης Delaunay[234,235] και 
υλοποιήθηκε τόσο για την  RTE, όσον και για την DA υποπεριοχή του γεωµετρικού 
µοντέλου. Η πυκνότητα του πλέγµατος και στις δύο περιοχές ήταν η ίδια, 
προκειµένου κατά τη συνάθροιση του γενικού πίνακα πεπερασµένων στοιχείων να 
καταστεί δυνατή η σύζευξη των δύο περιοχών.

Εικόνα 10.1: Το τετράεδρο που χρησιµοποιείται για την δηµιουργία του πλέγµατος 
δειγµατοληψίας µε τις κορυφές του να αριθµούνται αντίθετα από την φορά του ρολογιού 
(a) και το χωρικό πλέγµα πεπερασµένων στοιχείων για το διπλά συζευγµένο RTE-DA 
µοντέλο.
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Στην Εικόνα 10.1 παρουσιάζεται ένα παράδειγµα της δειγµατοληψίας του 

γεωµετρικού µοντέλου, το οποίο αντιστοιχεί σε έναν κύβο διαστάσεων  2×2×2 cm3. 
Το βήµα της δειγµατοληψίας είναι ℓ=0.25 cm, κάτι που οδηγεί στη δηµιουργία 
Ν=729 κόµβων και Νel=3072 τετράεδρων.

10.4.2. Γωνιακή Διακριτοποίηση

Η περιοχή του γεωµετρικού µοντέλου, στην οποία εφαρµόζεται η RTE, εκτός από 
την χωρική δειγµατοληψία θα πρέπει να διακριτοποιηθεί και στον χώρο των 
γωνιακών κατευθύνσεων. Η κατεύθυνση διάδοσης της ακτινοβολίας, ŝ, ορίζεται από 

την πολική και αζιµουθιακή γωνία, θ και φ αντίστοιχα, ως εξής:

 

  

ŝ =

sx

sy

sz
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Κάθε οκτηµόριο (octant) του γωνιακού χώρου 4π σε κάθε χωρική θέση 

διακριτοποιείται µέσω σταθερού πλάτους (latitude) και µήκους (longitude) σε Νθ×Νφ 

στοιχειώδεις στερεές γωνίες Δŝmn ως εξής:

 
  
Δŝmn = sinθ ⋅dθ ⋅dϕ

θ−

θ+

∫ϕ−

ϕ+

∫  
 
10.46( )

όπου Νθ είναι ο αριθµός των γωνιών ελέγχου κατά την πολική γωνία θ, Νφ είναι ο 

αριθµός των  γωνιών ελέγχου κατά την αζιµουθιακή γωνία φ, Δθ είναι οι στοιχειώδεις 
πολικές γωνίες[236]:

 
 
Δθ = θ+ − θ−( ) = π

Nθ

 
 
10.47a( )

 
  

θ− = m −1( ) ⋅ Δθ
θ+ = m ⋅ Δθ

⎫
⎬
⎪

⎭⎪
          m = 1, , Nθ  

 
10.47b( )

και Δφ είναι αντιστοίχως οι στοιχειώδεις αζιµουθιακές γωνίες[236]:

 
 
Δϕ = ϕ+ − ϕ−( ) = 2 ⋅ π

Nϕ

 
 
10.48a( )
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ϕ− = n −1( ) ⋅ Δϕ
ϕ+ = n ⋅ Δϕ

⎫
⎬
⎪

⎭⎪
           n = 1, , Nϕ  

 
10.48b( )

Οι συναρτήσεις βάσης ορίζονται τµηµατικά στοιχείο ανά στοιχείο και λαµβάνονται 
ως µία διγραµµική συνάρτηση (bilinear function) σε κάθε γωνιακό στοιχείο ελέγχου. 

Επιπροσθέτως, η lth συνάρτηση βάσης ισούται µε την µονάδα µόνο στον  lth γωνιακό 

κόµβο και µε µηδέν σε όλους τους υπόλοιπους. Με αυτόν τον τρόπο µόνο τέσσερις 
από τις Ν συναρτήσεις βάσης είναι διάφορες του µηδενός σε ένα γωνιακό στοιχείο 

ελέγχου. Στην περίπτωση που Δŝmn είναι ένα γωνιακό στοιχείο ελέγχου, τέτοιο ώστε 

θ-<θ<θ+ και φ-<φ<φ+, τότε οι τέσσερις συναρτήσεις ορίζονται ως εξής[52]:

 
 
ψ1

mn θ,ϕ( ) = θ − θ−

θ+ − θ− ⋅
ϕ − ϕ−

ϕ+ − ϕ−  
 
10.49a( )

 
 
ψ 2

mn θ,ϕ( ) = θ − θ+

θ− − θ+ ⋅
ϕ − ϕ−

ϕ+ − ϕ−  
 
10.49b( )

 
 
ψ3

mn θ,ϕ( ) = θ − θ+

θ− − θ+ ⋅
ϕ − ϕ+

ϕ− − ϕ+  
 
10.49c( )

 
 
ψ 4

mn θ,ϕ( ) = θ − θ−

θ+ − θ− ⋅
ϕ − ϕ+

ϕ− − ϕ+  
 
10.49d( )

Η γωνιακή διακριτοποίηση του γεωµετρικού µοντέλου µε τα προαναφερθέντα 
στοιχεία, για κάθε χωρικό κόµβο, υλοποιείται µέσω της µεθόδου της αζιµουθιακής 
δειγµατοληψίας. Επιπροσθέτως, η αντιµετώπιση αυτών των στοιχείων κατά τη 
διάρκεια δηµιουργίας των πινάκων πεπερασµένων  στοιχείων ακολουθεί µία παρόµοια 
διαδικασία µε εκείνη της χωρικής διακριτοποίησης[230,237-239].

Εικόνα 10.2: Η γωνιακή διακριτοποίηση σε σχέση µε µία µοναδιαία σφαίρα. Οι 
γωνιακοί κόµβοι του κάθε στοιχείου αριθµούνται µε φορά αντίθετη από εκείνη του 
ρολογιού.
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Η περιοχή εκείνη στην  οποία έχει εφαρµογή η διακριτοποίηση αυτή είναι η RTE 

περιοχή του πλέγµατος, καθώς µόνον  εκεί υφίστανται γωνιακή πληροφορία. Στην 
Εικόνα 10.2 παρουσιάζεται µία τέτοια γωνιακή δειγµατοληψία για Νθ×Νφ =4×4, βήµα 

που οδηγεί στον σχηµατισµό 16 γωνιακών κατευθύνσεων/στοιχείων και 20 γωνιακών 

κόµβων.

10.5. Κατανοµή Οπτικών Ιδιοτήτων

Η κατανοµή των οπτικών  ιδιοτήτων του µέσου υλοποιήθηκε µε την εφαρµογή του 
υπερελλειψοειδούς µοντέλου[240,241]. Το µοντέλο αυτό ορίζει µία κλειστή επιφάνεια, 
χωρίς οπές, και για τον λόγο αυτό θεωρήθηκε ως το πλέον ιδανικό για την 

προσοµοίωση καρκινικών όγκων κατά την εκτέλεση της ερευνητικής εργασίας. Τα 
µοντέλα των υπερελλειψοειδών έχουν χρησιµοποιηθεί εκτενώς σε πολλές εφαρµογές 
υπολογιστικής όρασης, ακόµη και σε µερικές βιοϊατρικές εφαρµογές[242]. Ωστόσο, 
αυτή είναι η πρώτη φορά που τα υπερελλειψοειδή µοντέλα χρησιµοποιούνται στη 
Μοριακή Απεικόνιση Φθορισµού για την προσοµοίωση καρκινικών όγκων που έχουν 

επισηµανθεί µε κατάλληλους ιχνηθέτες φθορισµού.

Ένα υπερελλειψοειδές ορίζεται ως η λύση της γενικής µορφής της αναλυτικής 
σχέσης:
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Στη σχέση αυτή µπορεί κανείς να διακρίνει µία ελλειψοειδή µορφή, η οποία έχει 
επεκταθεί µε δύο επιπρόσθετες παραµέτρους, ε1 και ε2, που ελέγχουν την 

καµπυλότητα της επιφάνειας. Συγκεκριµένα, η παράµετρος ε2 καθορίζει τη µορφή της 

τοµής του υπερελλειψοειδούς που είναι παράλληλη στο επίπεδο (x,y), ενώ η 
παράµετρος ε1 καθορίζει την µορφή της τοµής του υπερελλειψοειδούς που είναι 

κάθετη σε αυτό το επίπεδο και η οποία περιλαµβάνει τον z-άξονα. Όσον αφορά την 
ελλειψοειδή µορφή, οι παράµετροι a1, a2 και a3 είναι παράγοντες κλίµακας για τους 

άξονες x,y  και z, αντίστοιχα. Στην Εικόνα 10.3 φαίνονται µερικά παραδείγµατα 

τέτοιων υπερελλειψοειδών, για διαφορετικές τιµές των παραµέτρων.

Η χρήση των  υπερελλειψοειδών µοντέλων είναι πολύ σηµαντική σε µία εφαρµογή 
προσοµοίωσης, όπως είναι η επίλυση του εµπρόσθιου προβλήµατος στην  FΜΙ, καθώς 
προσφέρουν αυτόµατη ενηµέρωση των οπτικών  ιδιοτήτων των γεωµετρικών 
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µοντέλων και δεν απαιτείται η χειρωνακτική απόδοση αυτών των τιµών, κάθε φορά 

που µεταβάλλεται το µοντέλο του καρκινικού όγκου.

Εικόνα 10.3: Υπερελλειψοειδή µοντέλα για διαφορετικές τιµές των παραµέτρων τους.

Ο φορµαλισµός της σχέσης (10.50) παρέχει άµεσα πληροφορία για την θέση στην 
οποία βρίσκεται ένα σηµείο του χώρου, σε σχέση µε την επιφάνεια του 
υπερελλειψοειδούς, κάτι που είναι απαραίτητο για τον προσδιορισµό των 
εσωτερικών/εξωτερικών σηµείων του µοντέλου. Η πληροφορία αυτή εξάγεται από τις 

ακόλουθες κρίσιµες τιµές της αναλυτικής συνάρτησης: f(x,y,z)=1 όταν το σηµείο του 
χώρου βρίσκεται επάνω στην επιφάνεια του υπερελλειψοειδούς, f(x,y,z)<1 όταν το 
σηµείο βρίσκεται στο εσωτερικό του µοντέλου και f(x,y,z)>1 όταν βρίσκεται στο 
εξωτερικό του. Στην περίπτωση της κατανοµής των ιχνηθετών  φθορισµού, ο 
συντελεστής απορρόφησης µπορεί να εκφραστεί, συνδυάζοντας τις παραπάνω 

κρίσιµες τιµές, ως εξής:

 

  

µα ,x m r( ) = µα ,x m
tis + q r( ) ⋅µα ,x m

fluo         q r( ) = 1,f x,y,z( ) ≤ 1

0,f x,y,z( ) > 1

⎧
⎨
⎪

⎩⎪
 

 
10.51( )

Από τη σχέση (10.51) καθίσταται εµφανές ότι σκοπός της Μοριακής Απεικόνισης 

Φθορισµού είναι ο προσδιορισµός των µη µηδενικών τιµών του διανύσµατος q=[q(r)] 
και οι οποίες θα αποδώσουν την κατανοµή της φθορίζουσας ουσίας και κατεπέκταση 
την τρισδιάστατη γεωµετρία του καρκινικού όγκου. Όσον αφορά τον συντελεστή 
σκέδασης, όπως έχει ήδη αναφερθεί, θεωρείται ότι είναι ανεξάρτητος της παρουσίας 
των ιχνηθετών και ίσος προς τον αντίστοιχο συντελεστή του ιστού. Στην Εικόνα 10.4 

παρουσιάζονται δύο παραδείγµατα υπερελλειψοειδών  µοντέλων σε σχέση µε το 
πλέγµα της χωρικής δειγµατοληψίας. Στους κόµβους του πλέγµατος που βρίσκονται 
εντός του µοντέλου, οι τιµές του διανύσµατος q ισούνται µε την µονάδα, ενώ σε 
όλους τους υπόλοιπους κόµβους αυτές είναι µηδενικές.
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Εικόνα 10.4: Δύο υπερελλειψοειδή µοντέλα τοποθετηµένα εντός του γεωµετρικού 
µοντέλου επίλυσης του εµπρόσθιου προβλήµατος.

10.6. Συνάρτηση Φάσης

Η διαδικασία επίλυσης του εµπρόσθιου προβλήµατος που περιγράφηκε στις 
προηγούµενες ενότητες µε εφαρµογή του διπλά συζευγµένου RTE-DA µοντέλου 
συµπληρώνεται µε τον καθορισµό της συνάρτησης φάσης που θα χρησιµοποιηθεί στο 
µοντέλο. Όπως έχει αναφερθεί στο Κεφάλαιο 2, η πλέον συχνά χρησιµοποιούµενη 
συνάρτηση φάσης, στο πεδίο της βιοϊατρικής οπτικής, είναι ο φορµαλισµός Henyey-

Greenstein (H-G), ο οποίος παρουσιάστηκε για πρώτη φορά σε µία αστρονοµική 
εργασία[41], εξαιτίας της απλότητας που την χαρακτηρίζει καθώς περιλαµβάνει µία 
µόνο ανεξάρτητη παράµετρο, το µέσο συνηµίτονο της γωνίας σκέδασης, g. Η κατά H-
G συνάρτηση φάσης περιγράφεται από τη σχέση (2.15):

 

  

pHG ŝ, ′ŝ( ) = 1− g2

4 ⋅ π ⋅ 1+ g2 − 2 ⋅g ⋅cos ŝ, ′ŝ( )⎡⎣ ⎤⎦
3 2  

 
10.52( )

όπου (s,ŝ´) είναι η γωνία που σχηµατίζουν  οι κατευθύνσεις πρόσπτωσης και 
σκέδασης. Ωστόσο, έχει αποδειχθεί ότι η συνάρτηση φάσης H-G είναι σηµαντικά 
διαφοροποιηµένη από την ακριβή συνάρτηση φάσης που στηρίζεται στην θεωρία του 

Mie, στην  περίπτωση που θεωρούνται µέσα συνηµίτονα µε τιµές ίσες ή µεγαλύτερες 
του 0.8[243,244]. Παρόλα αυτά οι τιµές του συνηµιτόνου της γωνίας σκέδασης που 
συναντώνται περισσότερο στις βιοϊατρικές εφαρµογές είναι αυτής της τάξεως. Από 
την άλλη, η επίλυση της θεωρίας του Mie σε τέτοιες εφαρµογές είναι εξαιρετικά 
απίθανη, καθώς υφίσταται ένας τεράστιος αριθµός µικροβιολογικών  σκεδαστών  µε 

αποτέλεσµα οι εξισώσεις του Maxwell να αποτυγχάνουν να συγκλίνουν.

EΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ  ❒

Δηµήτριος Σ. Γκόρπας - Διδακτορική Διατριβή 371



Για το λόγο αυτό στο διπλά συζευγµένο RTE-DA µοντέλο χρησιµοποιήθηκε µία 

συνάρτηση φάσης η οποία συγκλίνει καλύτερα στην θεωρία του Mie από την 
συνάρτηση H-G και η οποία ορίζεται από τη σχέση[243]:

 
  
p ŝ, ′ŝ( ) = K ⋅ 1+ ε ⋅cos ŝ, ′ŝ( )⎡⎣ ⎤⎦

np  
 
10.53( )

όπου ε και np είναι δύο ανεξάρτητες παράµετροι και Κ είναι ο παράγοντας 

κανονικοποίησης:

 

 

K =
ε ⋅ np +1( )

2 ⋅ π ⋅ 1+ ε( )np +1
− 1− ε( )np +1⎡

⎣⎢
⎤
⎦⎥

 
 
10.54( )

Με βάση τη συνάρτηση φάσης (10.53), το συνηµίτονο της γωνίας σκέδασης 
ισούται προς:

 

 

g =
np +1
np + 2

⋅
1+ ε( )np +1

+ 1− ε( )np +1

1+ ε( )np +1
− 1− ε( )np +1 −

1
ε ⋅ np + 2( )  

 
10.55( )

από όπου προκύπτει ότι το g είναι συνάρτηση δύο παραµέτρων. Αυτό σηµαίνει ότι 
διαφορετικές τιµές των  ε και np µπορεί να οδηγήσουν στην  ίδια τιµή του g. Μία 

απλοποιηµένη έκφραση της συνάρτησης φάσης (10.53) προκύπτει θέτοντας ε=1 και η 
οποία καλείται απλοποιηµένη προσέγγιση Mie (simplified approximate Mie, SAM)
[243]. Υπό αυτή τη συνθήκη οι σχέσεις (10.54) και (10.55) γίνονται:

 
 
KSAM =

np +1

2np +2 ⋅ π
 

 
10.56( )

 
 
np =

2 ⋅g
1− g( )  

 
10.57( )

Ακόµη όµως και µε την απλοποιηµένη έκφρασή της, η συνάρτηση φάσης της σχέσης 

(10.53) παρουσιάζει καλύτερη συµφωνία µε την θεωρία Mie, από ότι η συνάρτηση H-
G[243,244]. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο η SAM επιλέχθηκε ως η συνάρτηση 
φάσης για το διπλά συζευγµένο RTE-DA µοντέλο.

10.7. Αξιολόγηση του Διπλά Συζευγµένου RTE-DA Μοντέλου

Η αξιολόγηση του διπλά συζευγµένου RTE-DA µοντέλου, και κατεπέκταση της 

επίλυσης του εµπρόσθιου προβλήµατος, πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια της 
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διδακτορικής διατριβής µέσα από µία σειρά προσοµοιώσεων. Παρόλο πού, όπως 

αναφέρεται και στο Κεφάλαιο 8, η πηγή διέγερσης του συνδυαστικού συστήµατος 
τρισδιάστατης υπολογιστικής όρασης και Μοριακής Απεικόνισης Φθορισµού 
λειτουργεί σε συνεχή κατάσταση, η αξιολόγηση του µοντέλου επίλυσης του 
εµπρόσθιου προβλήµατος επεκτείνεται και στην  περιοχή των συχνοτήτων, όπου εκτός 
από το µέτρο µελετάται και η συµπεριφορά της φάσης των σηµάτων διέγερσης κι 

εκποµπής.

Τα αποτελέσµατα των προσοµοιώσεων που θα παρουσιαστούν στις επόµενες 
ενότητες, εκτός από το διπλά συζευγµένο RTE-DA µοντέλο προέρχονται και από δύο 
ακόµη µοντέλα επίλυσης του εµπρόσθιου προβλήµατος, τα οποία και τα δύο 
αναπτύχθηκαν κατά την εκτέλεση της ερευνητικής εργασίας κι επιλύθηκαν µε τρόπο 

αντίστοιχο µε τη µεθοδολογία που περιγράφηκε στις προηγούµενες ενότητες. Το 
πρώτο από αυτά είναι ένα DA µοντέλο, κατά το οποίο µόνο η χωρική διακριτοποίηση 
ελήφθη υπόψη, ενώ το δεύτερο είναι ένα RTE µοντέλο, το οποίο συνδυάζει χωρική 
και γωνιακή δειγµατοληψία. Εποµένως η αξιολόγηση του διπλά συζευγµένου RTE-
DA µοντέλου θα υλοποιηθεί εν µέρει σε συνάρτηση µε αυτά τα δύο µοντέλα.

Για την ανάπτυξη του µοντέλου και την διεξαγωγή των προσοµοιώσεων 
χρησιµοποιήθηκε το λογισµικό πακέτο Matlab και µία υπολογιστική µονάδα 2.67 
GHz µε 12 GB RAM.

10.7.1. Αξιολόγηση στο Πεδίο των Συχνοτήτων

Τα συνθετικά δεδοµένα φθορισµού στο πεδίο των συχνοτήτων δηµιουργήθηκαν 

από ένα γεωµετρικό µοντέλο σχήµατος κύβου και διαστάσεων 2×2×2 cm3, µε το 
κέντρο του τοποθετηµένο στο κέντρο του εικονικού συστήµατος συντεταγµένων, το 
οποίο ακτινοβολείται από µία διάχυτη σηµειακή πηγή στο σηµείο (0,0,1), γωνιακής 

συχνότητας ω=100 MHz και διεύθυνσης προς το εσωτερικό του κύβου. Η µεταβολή 
του δείκτη διάθλασης στα όρια του κύβου τέθηκε ίση µε A=2.34, ενώ η µέση 

ταχύτητα του φωτός στο µέσον ίση προς c=2.55·1010 cm·sec-1. Τέλος, για την 
προσοµοίωση του καρκινικού όγκου χρησιµοποιήθηκε ένα υπερελλειψοειδές µοντέλο 

µε ακτίνα r=0.25 cm, τοποθετηµένο στο κέντρο του κύβου.

Οι οπτικές ιδιότητες του µοντέλου που µόλις περιγράφηκε αποδόθηκαν θεωρώντας 
δύο περιπτώσεις. Κατά την πρώτη περίπτωση, οι οπτικές ιδιότητες του 
επισηµασµένου καρκινικού όγκου ταυτίστηκαν µε το χρωµοφόρο Indocyanine Green 
(ICG), ενώ το υπόβαθρο του µοντέλου αντιστοιχήθηκε σε ένα διάλυµα 1% Liposyn, 
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ουσίες που χρησιµοποιούνται συχνά και κατά την πειραµατική διαδικασία. 

Θεωρώντας µήκος κύµατος διέγερσης λx=785 nm και µήκος κύµατος εκποµπής 

λm=830 nm, οι οπτικές ιδιότητες της πρώτης περίπτωσης για το υπόβαθρο 

συνοψίζονται στον Πίνακα 10.1, ενώ για την επισηµασµένη περιοχή στον Πίνακα 
10.2.

Πίνακας 10.1: Οπτικές ιδιότητες του προσοµοιωτή ιστού στα 785 nm (διέγερση) και στα 
830 nm (εκποµπή) για την πρώτη περίπτωση.

Διέγερση
(785 nm)

Εκποµπή
(830 nm)

Συντελεστής Απορρόφησης
µα (cm-1) 0.023 0.0289

Συντελεστής Σκέδασης
µs (cm-1) 98.498.4

Ενεργός Συντελεστής 
Σκέδασης
µ′s (cm-1)

9.849.84

Βαθµός Ανισοτροπίας
g 0.90.9

Πίνακας 10.2: Οπτικές ιδιότητες του ICG στα 785 nm (διέγερση) και στα 830 nm 
(εκποµπή).

Διέγερση
(785 nm)

Εκποµπή
(830 nm)

Συντελεστής Απορρόφησης
µα (cm-1) 0.5 0.0506

Χρόνος Ζωής
τ (sec) 0.56·10-90.56·10-9

Κβαντική Απόδοση
η 0.0160.016

Πίνακας 10.3: Οπτικές ιδιότητες του προσοµοιωτή ιστού στα 660 nm (διέγερση) και στα 
700 nm (εκποµπή) για την δεύτερη περίπτωση.

Διέγερση
(660 nm)

Εκποµπή
(700 nm)

Συντελεστής Απορρόφησης
µα (cm-1) 0.027 0.03

Συντελεστής Σκέδασης
µs (cm-1) 6666

Ενεργός Συντελεστής 
Σκέδασης
µ′s (cm-1)

16.516.5

Βαθµός Ανισοτροπίας
g 0.750.75

Κατά τη δεύτερη περίπτωση, οι οπτικές ιδιότητες του επισηµασµένου 
υπερελλειψοειδούς µοντέλου ταυτίστηκαν µε το Methylene Blue (MB) ενώ το 
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υπόβαθρο µε ένα ένα µείγµα 1% v/v Intralipid και 1% w/v Agarose. Το µήκος 

κύµατος για την  δεύτερη περίπτωση ήταν λx=660 nm ενώ το αντίστοιχο για την 

εκποµπή ήταν λm=700 nm. Στους Πίνακες 10.3 και 10.4 παρουσιάζονται οι οπτικές 

ιδιότητες του υποβάθρου και της φθορίζουσας ουσίας, αντίστοιχα, για την δεύτερη 
περίπτωση εικονικών µετρήσεων.

Πίνακας 10.4: Οπτικές ιδιότητες του ΜΒ στα 660 nm (διέγερση) και στα 700 nm 
(εκποµπή).

Διέγερση
(660 nm)

Εκποµπή
(700 nm)

Συντελεστής Απορρόφησης
µα (cm-1) 1.65 0.15

Χρόνος Ζωής
τ (sec) 1.51·10-91.51·10-9

Κβαντική Απόδοση
η 0.030.03

Η χωρική διακριτοποίηση του γεωµετρικού µοντέλου υλοποιήθηκε µε ένα βήµα 
δειγµατοληψίας ℓ=0.1 cm, ενώ αντίστοιχα ο γωνιακός χώρος διακριτοποιήθηκε σε 
Νθ×Νφ =4×4 γωνιακά στοιχεία. Η διεπιφάνεια των δύο περιοχών, RTE και DA, 

τοποθετήθηκε στο επίπεδο z=0.7 cm. Στον Πίνακα 10.5 παρουσιάζεται η χωρική και 
γωνιακή δειγµατοληψία του γεωµετρικού µοντέλου, ενώ στην Εικόνα 10.5 
απεικονίζονται τα αποτελέσµατα της τριγωνοποίησης µε την τεχνική Delaunay, η 

θέση του υπερελλειψοειδούς στον κύβο και η γωνιακή δειγµατοληψία.

Πίνακας 10.5: Η χωρική και γωνιακή δειγµατοληψία του γεωµετρικού µοντέλου για τα 
DA, RTE και διπλά συζευγµένου RTE-DA µοντέλα επίλυσης του εµπρόσθιου 
προβλήµατος, καθώς και το µέγεθος των αντίστοιχων πινάκων πεπερασµένων στοιχείων.

DA RTE RTE-DA

Τετράεδρα 48000 48000 7200-RTE
40800-DA

Κόµβοι 9261 9261 1764-RTE
7938-DA

Γωνιακά Στοιχεία - 16 16-RTE

Γωνιακοί Κόµβοι - 20 20-RTE

Μέγεθος Πινάκων [9261×9261] [185220×185220] [43218×43218]

Απαιτούµενος Χρόνος (sec) 7.69 7.95 8.22

Από τον Πίνακα 10.5 προκύπτει ένα πρώτο συµπέρασµα σχετικά µε την 

λειτουργία του διπλά συζευγµένου RTE-DA µοντέλου. Όπως φαίνεται από τους 
απαιτούµενους χρόνους, παρόλο που η τεχνική Delaunay εφαρµόζεται δύο φορές στο 
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µοντέλο αυτό, µία για την  RTE περιοχή και µία για την DA, ο χρόνος που απαιτείται 

για την πλήρη διακριτοποίηση του γεωµετρικού µοντέλου είναι σχεδόν ίσος µε τον 
αντίστοιχο χρόνο της RTE. Επιπροσθέτως, τα µοντέλα RTE και RTE-DA εµφανίζουν 
ελάχιστα µεγαλύτερους χρόνους από την DA, καθώς εκτός από την χωρική 
συνυπολογίζεται και η γωνιακή διακριτοποίηση. Ωστόσο και για τα τρία µοντέλα οι 
χρονικές τους διαφορές είναι τόσο µικρές που µπορεί να θεωρηθεί ότι απαιτούν όλα 

τον ίδιο χρόνο για να ολοκληρωθεί η δειγµατοληψία του γεωµετρικού µοντέλου, 
χρόνος ο οποίος κυµαίνεται περίπου στα 8 sec.

Εικόνα 10.5: Η χωρική διακριτοποίηση (a), η θέση του υπερελλειψοειδούς µοντέλου σε 
σχέση µε το γεωµετρικό µοντέλο (b) και η γωνιακή διακριτοποίηση (c) που 
χρησιµοποιήθηκαν κατά την  αξιολόγηση της λειτουργίας του διπλά συζευγµένου RTE-
DA µοντέλου.

Για όλα τις ακόλουθες µετρήσεις προσοµοίωσης, το γραµµικό σύστηµα της σχέσης 

(10.23) επιλύθηκε χρησιµοποιώντας την τεχνική BiCGStab[245]. Η τεχνική αυτή 
αποδίδει οµαλή και ταχεία σύγκλιση µη συµµετρικών προβληµάτων, όπως αυτό που 
ορίζεται από τη σχέση (10.23). Επίσης, η τεχνική αυτή έχει σχετικά µικρές απαιτήσεις 
σε υπολογιστικούς πόρους, κάτι που επιτρέπει την επίλυση του εµπρόσθιου 
προβλήµατος σε πιο πυκνά πλέγµατα, σε αντίθεση µε άλλες επαναληπτικές τεχνικές, 

όπως είναι τα ελάχιστα τετράγωνα. Καθώς αυτή η τεχνική έχει ήδη αποδειχθεί στη 
βιβλιογραφία ότι λειτουργεί ορθά στις περιπτώσεις προβληµάτων RTE[246], δε 
χρησιµοποιήθηκε κάποια άλλη µέθοδος επίλυσης του γραµµικού προβλήµατος. Η 
τεχνική αυτή θεωρείται ότι συγκλίνει σε κάποια λύση όταν τα σχετικά υπόλοιπα είναι 
µικρότερα από ένα προκαθορισµένο κατώφλι, το οποίο για τις ακόλουθες µετρήσεις 

έχει προσδιοριστεί στα 10-10, τιµή πολύ µικρότερη από την τυπική τιµή των  10-6 της 
τεχνικής αυτής[245], για βέλτιστη ακρίβεια.

Τέλος, τα µεγέθη τα οποία θα ποσοτικοποιηθούν και θα παρουσιαστούν  σε όλες τις 

επόµενες εικόνες είναι αφενός το µέτρο της πυκνότητας των  φωτονίων, ή 
διαφορετικά το µέτρο της µέσης έντασης, το οποίο υπολογίζεται από την ακόλουθη 
σχέση[12]:
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MA r( ) = U r :ω( ) = Re U r :ω( )( )2

+ Im U r :ω( )( )2
 

 
10.57( )

και αφετέρου η φάση του σήµατος[12]:

 
  
Mθ r( ) = arg U r :ω( )( ) = atan2 Im U r :ω( )( ),Re U r :ω( )( )( )  

 
10.58( )

Στην περίπτωση της RTE, η ακτινοβολία µετατρέπεται στη µέση ένταση µε εφαρµογή 
της σχέσης (10.7f).

10.7.1.1.Δεδοµένα Φθορισµού από την Πρώτη Περίπτωση

Στις Εικόνες 10.6 και 10.7 παρουσιάζονται αντιστοίχως ο δεκαδικός λογάριθµος 

του πλάτους της πυκνότητας φωτονίων και η φάση των συνθετικών αποτελεσµάτων 
των τριών  µοντέλων, DA, RTE και RTE-DA, για την επίλυση του εµπρόσθιου 
προβλήµατος στην FMI ως τοµές στο επίπεδο x=0.

Εικόνα 10.6: Ο δεκαδικός λογάριθµος του πλάτους της πυκνότητας φωτονίων για την 
διέγερση (επάνω σειρά) και την εκποµπή (κάτω σειρά) από το µοντέλο της DA (a και b), 
το µοντέλο της RTE (c και d) και από το διπλά συζευγµένο RTE-DA µοντέλο (e και f) ως 
τοµές στο επίπεδο x=0.

Παρατηρώντας τις Εικόνες 10.6 και 10.7 φαίνεται ότι το διπλά συζευγµένο RTE-
DA µοντέλο ακολουθεί περισσότερο τα αποτελέσµατα της RTE, από ότι εκείνα που 

προέκυψαν µε επίλυση του εµπρόσθιου προβλήµατος µέσω της DA. Αυτή η πρώτη 
παρατήρηση είναι πολύ σηµαντική για τη λειτουργία του διπλά συζευγµένου RTE-
DA µοντέλου, καθώς η υλοποίησή του αποσκοπεί ακριβώς στην  αντικατάσταση του 
µοντέλου της DA µε ένα που, αφενός θα προσεγγίζει την ακρίβεια της RTE και 
αφετέρου θα απαιτεί σηµαντικά λιγότερους υπολογιστικούς πόρους από ότι η RTE.
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Εικόνα 10.7: Η µεταβολή της φάσης για την διέγερση (επάνω σειρά) και την εκποµπή 
(κάτω σειρά) από το µοντέλο της DA (a και b), το µοντέλο της RTE (c και d) και από το 
διπλά συζευγµένο RTE-DA µοντέλο (e και f) ως τοµές στο επίπεδο x=0.

Εικόνα 10.8: Ο δεκαδικός λογάριθµος του πλάτους της πυκνότητας φωτονίων για την 
διέγερση (επάνω σειρά) και την εκποµπή (κάτω σειρά) από το µοντέλο της DA (a και b), 
το µοντέλο της RTE (c και d) και από το διπλά συζευγµένο RTE-DA µοντέλο (e και f) ως 
τοµές στα επίπεδα x=0, y=0 και z=0.

Στις Εικόνες 10.8 και 10.9 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα των τριών µοντέλων 
επίλυσης του εµπρόσθιου προβλήµατος ως τρισδιάστατες τοµές. Η χρωµατική 

κωδικοποίηση που χρησιµοποιείται σε αυτές εικόνες είναι αντίστοιχη προς τις 
αντίστοιχες περιπτώσεις των Εικόνων 10.6 και 10.7. Παρατηρώντας τις τρισδιάστατες 
απεικονίσεις των πεδίων  προκύπτει και πάλι η οµοιότητα του διπλά συζευγµένου 
RTE-DA µοντέλου µε το µοντέλο που στηρίζεται µόνο στην RTE.
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Εικόνα 10.9: Η µεταβολή της φάσης για την διέγερση (επάνω σειρά) και την εκποµπή 
(κάτω σειρά) από το µοντέλο της DA (a και b), το µοντέλο της RTE (c και d) και από το 
διπλά συζευγµένο RTE-DA µοντέλο (e και f) ως τοµές στα επίπεδα x=0, y=0 και z=0.

10.7.1.2.Δεδοµένα Φθορισµού από τη Δεύτερη Περίπτωση

Κατά αντιστοιχία µε την  περίπτωση της ICG, δηµιουργούνται από την επίλυση του 
εµπρόσθιου προβλήµατος για το MB οι Εικόνες 10.10 έως 10.13.

Εικόνα 10.10: Ο δεκαδικός λογάριθµος του πλάτους της πυκνότητας φωτονίων για την 
διέγερση (επάνω σειρά) και την εκποµπή (κάτω σειρά) από το µοντέλο της DA (a και b), 
το µοντέλο της RTE (c και d) και από το διπλά συζευγµένο RTE-DA µοντέλο (e και f) ως 
τοµές στο επίπεδο x=0.

Όπως φαίνεται και σε αυτές τις εικόνες, όπου ο συντελεστής απορρόφησης της 
φθορίζουσας ουσίας είναι σηµαντικά µεγαλύτερος από ότι της πρώτης περίπτωσης, 
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ενώ παράλληλα και ο συντελεστής σκέδασης είναι αρκετά µικρότερος, το διπλά 

συνδεδεµένο RTE-DA µοντέλο προσεγγίζει περισσότερο την RTE, από ότι το 
µοντέλο επίλυσης του εµπρόσθιου προβλήµατος µε χρήση της DA. Η προσέγγιση 
αυτή είναι εµφανής τόσο στις εικόνες του πλάτους της µέσης έντασης, όσο και στις 
αντίστοιχες εικόνες της µεταβολής της φάσης των πεδίων, τόσο κατά τη διέγερση, 
όσο και κατά την εκποµπή του φθορισµού.

Εικόνα 10.11: Η µεταβολή της φάσης για την διέγερση (επάνω σειρά) και την  εκποµπή 
(κάτω σειρά) από το µοντέλο της DA (a και b), το µοντέλο της RTE (c και d) και από το 
διπλά συζευγµένο RTE-DA µοντέλο (e και f) ως τοµές στο επίπεδο x=0.

Εικόνα 10.12: Ο δεκαδικός λογάριθµος του πλάτους της πυκνότητας φωτονίων για την 
διέγερση (επάνω σειρά) και την εκποµπή (κάτω σειρά) από το µοντέλο της DA (a και b), 
το µοντέλο της RTE (c και d) και από το διπλά συζευγµένο RTE-DA µοντέλο (e και f) ως 
τοµές στα επίπεδα x=0, y=0 και z=0.
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Εικόνα 10.13: Η µεταβολή της φάσης για την  διέγερση (επάνω σειρά) και την εκποµπή 
(κάτω σειρά) από το µοντέλο της DA (a και b), το µοντέλο της RTE (c και d) και από το 
διπλά συζευγµένο RTE-DA µοντέλο (e και f) ως τοµές στα επίπεδα x=0, y=0 και z=0.

10.7.1.3.Αξιολόγηση Αποτελεσµάτων και Συζήτηση

Παρόλο την οπτική οµοιότητα που υφίσταται µεταξύ της RTE και του RTE-DA 
µοντέλου, η ακρίβεια του προτεινόµενου έναντι του ευρέως χρησιµοποιούµενου 

µοντέλου της DA διαφαίνεται καλύτερα στις Εικόνες 10.14 και 10.15.

Συγκεκριµένα, στις Εικόνες αυτές έχει σχεδιαστεί η απόλυτη τιµή του σχετικού 
σφάλµατος της DA σε σχέση µε την RTE και του διπλά συζευγµένου RTE-DA 
µοντέλου σε σχέση µε την RTE, αντίστοιχα για την πρώτη και την δεύτερη περίπτωση 
συνθετικών πειραµάτων, το οποίο υπολογίζεται από τη σχέση:

 
 
AREA θ,DA RTE−DA =

MA θ,RTE − MA θ,DA RTE−DA

MA θ,RTE

×100%  
 
10.59( )

Όπως φαίνεται στα γραφήµατα των  εικόνων αυτών το διπλά συζευγµένο RTE-DA 
µοντέλο εµφανίζει αισθητά χαµηλότερες τιµές σφάλµατος κατά τη διέγερση και στις 

δύο περιπτώσεις συνθετικών πειραµάτων.
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Οι µέσες τιµές τις ακρίβειας του µοντέλου αυτού, σε σχέση µε τα αποτελέσµατα 

της RTE, για την διέγερση είναι 98.41% και 90.77% για τη µέση ένταση και την 
µεταβολή της φάσης, αντίστοιχα, κατά την πρώτη περίπτωση, σε αντίθεση µε τις 
αντίστοιχες τιµές της DA, που είναι 84.75% και 82.55%, Εικόνες 10.14a και 10.14c. 
Παρόµοια στατιστικά προκύπτουν και από τη δεύτερη περίπτωση, όπου η ακρίβεια 
του διπλά συζευγµένου RTE-DA µοντέλου σε σχέση µε την  RTE είναι 97.38% για 

την µέση ένταση και 89.89% για την µεταβολή φάσης, ενώ της DA σε σχέση µε την 
RTE είναι 84.02% για τη µέση ένταση και 84.42% για την µεταβολή της φάσης. 
Καθίσταται εµφανές, λοιπόν, ότι κατά τη διέγερση το διπλά συζευγµένο RTE-DA 
µοντέλο εµφανίζει αποτελέσµατα όπου σε µέσες τιµές είναι >10% πιο κοντά προς τα 
αποτελέσµατα της RTE, από ότι το µοντέλο της DΑ. Επιπροσθέτως, από τα 

αντίστοιχα για τη διέγερση γραφήµατα των Εικόνων  10.14 και 10.15 είναι ευδιάκριτο 
το σχετικά µεγάλο σφάλµα της DA σε πολύ µικρή απόσταση από την  πηγή, σε 
αντίθεση µε το διπλά συζευγµένο RTE-DA µοντέλο, όπου το σφάλµα σε αυτές τις 
αποστάσεις είναι κατά πολύ µικρότερο. Τέλος, για το πεδίο της διέγερσης φαίνεται 
από τα σχετικά γραφήµατα, ότι το διπλά συζευγµένο RTE-DA µοντέλο εµφανίζει 

µικρότερο σφάλµα από την DA ακόµη και στην  περιοχή όπου εφαρµόζεται το 
µοντέλο της DA.

Αντίστοιχα συµπεράσµατα προκύπτουν από τις Εικόνες 10.14 και 10.15 και για 
την περίπτωση της εκποµπής, όπου οι πηγές, τα µόρια δηλαδή του ιχνηθέτη, 
βρίσκονται µακρυά από την επιφάνεια του γεωµετρικού µοντέλου. Εδώ η ακρίβεια 

του διπλά συζευγµένου RTE-DA µοντέλου κατά την  πρώτη περίπτωση είναι 99.10% 
για την µέση ένταση και 97.16% για την µεταβολή της φάσης, ενώ τα αντίστοιχα 
ποσοστά της DA είναι 91.54% και 96.66%. Οµοίως, για τη δεύτερη περίπτωση η 
ακρίβεια του διπλά συζευγµένου RTE-DA µοντέλου σε σχέση µε την RTE είναι 
96.77% για την µέση ένταση και 95.56% για την µεταβολή της φάσης, σε αντίθεση µε 

την DA που εµφανίζει 91.08% ακρίβεια στην µέση ένταση και 94.40% στην 
µεταβολή της φάσης. Όπως είναι αναµενόµενο, η διαφορά της ακρίβειας µεταξύ του 
διπλά συζευγµένου RTE-DA µοντέλου και της DA είναι κατά την  εκποµπή αισθητά 
µικρότερη από ότι κατά τη διέγερση. Ωστόσο, ακόµη και µε αυτή τη µειωµένη 
διαφορά, το διπλά συζευγµένο RTE-DA µοντέλο, όπως φαίνεται και στις αντίστοιχες 

εικόνες, εµφανίζει διαρκώς µεγαλύτερη ακρίβεια από ότι η DA, κάτι που το καθιστά 
καταλληλότερο µοντέλο για την  επίλυση του εµπρόσθιου προβλήµατος στη Μοριακή 
Απεικόνιση Φθορισµού.
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Η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των συνθετικών πειραµάτων  ως προς την 

ακρίβεια που παρουσιάστηκε στις προηγούµενες παραγράφους, απέδειξε ότι το διπλά 
συζευγµένο RTE-DA µοντέλο προσεγγίζει καλύτερα την λειτουργία της RTE, από ότι 
το µοντέλο που στηρίζεται µόνο στην DA. Ωστόσο, ένα µοντέλο επίλυσης του 
εµπρόσθιου προβλήµατος δεν χαρακτηρίζεται µόνο από την ακρίβεια, αλλά και από 
τον χρόνο που απαιτεί προκειµένου να συγκλίνει σε κάποια λύση. Αυτή η 

πληροφορία, και για τις δύο περιπτώσεις που µελετήθηκαν, συγκεντρώνεται στον 
Πίνακα 10.6. Στον ίδιο πίνακα, εκτός από τους απαιτούµενους χρόνους, 
παρουσιάζονται επίσης οι επαναλήψεις που η τεχνική BiCGStab απαιτεί για να 
συγκλίνει σε κάποια λύση, τα µη µηδενικά στοιχεία του πίνακα πεπερασµένων 
στοιχείων αλλά και ο συνολικός αριθµός των στοιχείων του ίδιου πίνακα και για τα 

τρία µοντέλα επίλυσης του εµπρόσθιου προβλήµατος τόσο κατά τη διέγερση, όσο και 
κατά την εκποµπή του φθορισµού.

Πίνακας 10.6: Ο απαιτούµενος υπολογιστικός χρόνος (ttotal),  ο αριθµός επαναλήψεων 
(nx/m) που απαιτεί η BiCGStab τεχνική ώστε να συγκλίνει σε κάποια λύση, τα µη 
µηδενικά (Nnz) και τα συνολικά (Ntotal) στοιχεία των πινάκων πεπερασµένων στοιχείων 
για όλα τα µοντέλα επίλυσης εµπρόσθιου προβλήµατος και για τις δύο περιπτώσεις 
συνθετικών µετρήσεων (Case I/II).

DADA RTERTE RTE-DARTE-DA

Case I Case II Case I Case II Case I Case II

ttotal (sec) 37.28 38.15 1748.30 1060.19 1137.52 480.74

nx 80 73 163 101 211 127

nm 75 76 212 165 312 197

Nnz 128 581 128 581 45 260 512 48 346 456 7 893 104 8 415 584

Ntotal 85 766 12185 766 121 34 306 448 40034 306 448 400 1 867 795 5241 867 795 524

Η µελέτη του Πίνακα 10.6 αποδίδει κάποια πολύ σηµαντικά συµπεράσµατα 

σχετικά µε τη λειτουργία των τριών µοντέλων επίλυσης του εµπρόσθιου 
προβλήµατος. Καταρχήν, η µεγάλη µεταβολή των  οπτικών  ιδιοτήτων των 
φθοριζουσών ουσιών  µεταξύ των δύο περιπτώσεων δεν επηρέασε καθόλου την 
λειτουργία του DA µοντέλου. Όπως φαίνεται στα αντίστοιχα πεδία του Πίνακα 10.6, 
τόσον ο απαιτούµενος χρόνος, όσον και οι επαναλήψεις της BiCGStab αλλά και ο 

αριθµός των µη µηδενικών  στοιχείων  παραµένουν αµετάβλητα για τις δύο 
περιπτώσεις κατά την χρήση του DA µοντέλου. Κάτι που δεν ισχύει για τα άλλα δύο 
µοντέλα επίλυσης του εµπρόσθιου προβλήµατος, αφού σε αυτά συµπεριλαµβάνεται η 
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συνάρτηση φάσης η οποία επηρεάζει και την  ευστάθεια αλλά και το µέγεθος των 

πινάκων.

Μία δεύτερη παρατήρηση που µπορεί να γίνει στον  Πίνακα 10.6 σχετίζεται µε 
τους απαιτούµενους χρόνους. Παρόλο που το διπλά συζευγµένο µοντέλο δεν 
πλησιάζει την ταχύτητα της DA, σε σχέση µε την RTE είναι ένα αρκετά ταχύτερο 
µοντέλο. Μάλιστα κατά τη δεύτερη περίπτωση, όπου το συνηµίτονο φάσης είναι 

αρκετά µικρότερο από ότι στην πρώτη περίπτωση, η ταχύτητα του διπλά 
συζευγµένου RTE-DA µοντέλου γίνεται ακόµη πιο ευδιάκριτη. Ο υπολογισµός του 
ολοκληρώµατος της συνάρτησης φάσης, σχέση (10.25e), είναι και η αιτία που το 
µοντέλο αυτό δεν  πλησιάζει σε ταχύτητα εκείνο της DA, αφού η συνάρτηση φάσης 
είναι ανεξάρτητη από την χωρική δειγµατοληψία κι εξαρτάται µόνο από την γωνιακή 

διακριτοποίηση, η οποία είναι η ίδια µεταξύ της RTE και του διπλά συζευγµένου 
RTE-DA µοντέλου. Ακόµη και υπό αυτή την συνθήκη, το διπλά συζευγµένο RTE-DA 
µοντέλο είναι αρκετά ταχύτερο από την RTE, και σε συνδυασµό µε τη σχετική του 
ακρίβεια µπορεί να αντικαταστήσει αποδοτικότερα την RTE από ότι η DA.

Εκείνο το οποίο είναι ικανό από µόνο του να οδηγήσει στο συµπέρασµα ότι το 

διπλά συζευγµένο RTE-DA µοντέλο αποτελεί µία αξιόπιστη εναλλακτική της RTE 
είναι τόσον το µέγεθος του πίνακα πεπερασµένων  στοιχείων, όσον  και το πλήθος των 
µη µηδενικών  στοιχείων του πίνακα αυτού. Με µία ακρίβεια που αγγίζει το 95% σε 
σχέση µε την RTE, το διπλά συζευγµένο RTE-DA µοντέλο διαθέτει έναν πίνακα 
πεπερασµένων στοιχείων που είναι σχεδόν 18 φορές πιο µικρός από τον αντίστοιχο 

πίνακα της RTE και ο οποίος έχει 6 φορές λιγότερα µη µηδενικά στοιχεία. Αυτό 
σηµαίνει ότι είναι επιτρεπτή η επίλυση του εµπρόσθιου προβλήµατος σε ακόµη 
πυκνότερα πλέγµατα, κάτι που για την RTE δεν είναι εφικτό να υλοποιηθεί από µία 
µόνο υπολογιστική µονάδα.

10.7.2. Αξιολόγηση στη Συνεχή Κατάσταση

Εκτός από την µελέτη και αξιολόγηση της λειτουργίας του διπλά συζευγµένου 
RTE-DA µοντέλου, σε σχέση µε το ευρέως διαδεδοµένο DA µοντέλο και το κοινώς 
αποδεκτό ως ακριβές µοντέλο RTE, στην περιοχή των συχνοτήτων, υλοποιήθηκε στα 
πλαίσια της ερευνητικής εργασίας αντίστοιχη µελέτη και στη συνεχή κατάσταση. Ο 
λόγος για µία τέτοια µελέτη έγκειται στο γεγονός ότι το συνδυαστικό σύστηµα 

τρισδιάστατης υπολογιστικής όρασης και απεικόνισης φθορισµού διαθέτει πηγή 
διέγερσης που λειτουργεί στη συνεχή κατάσταση, σύµφωνα µε τα όσα αναφέρθηκαν 
στο Κεφάλαιο 8.
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Το γεωµετρικό µοντέλο που χρησιµοποιήθηκε στη συνεχή κατάσταση είναι 

ακριβώς το ίδιο µε εκείνο που χρησιµοποιήθηκε και κατά την µελέτη στον  χώρο των 
συχνοτήτων, µε δύο, όµως, διαφορές. Η πρώτη διαφορά είναι οι οπτικές ιδιότητες που 
ανατέθηκαν στους κόµβους της χωρικής δειγµατοληψίας. Προκειµένου, η µελέτη στη 
συνεχή κατάσταση, να ταυτίζεται όσο το δυνατόν περισσότερο µε τις πειραµατικές 
µετρήσεις που πραγµατοποιήθηκαν για την επίλυση του αντιστρόφου προβλήµατος, 

οι οπτικές ιδιότητες που χρησιµοποιήθηκαν είναι εκείνες των  Πινάκων 8.6 και 8.7. Ο 
ιστός προσεγγίζεται µε ένα µείγµα 1% v/v Intralipid και 1% w/v Agarose, ενώ η 
φθορίζουσα ουσία µε την  Chloro-Aluminum Phthalocyanine. Από την άλλη, η 
δεύτερη διαφορά έγκειται στο είδος της πηγής διέγερσης. Κατά τη µελέτη στο πεδίο 
των συχνοτήτων  θεωρήθηκε διάχυτη πηγή διέγερσης προσπίπτουσα στην επιφάνεια 

του µοντέλου. Στη συνεχή κατάσταση η πηγή διέγερσης µοντελοποιείται ως σηµειακή 
πηγή laser, η οποία προσπίπτει στο σηµείο (0,0,1) του γεωµετρικού µοντέλου µε 
κατεύθυνση παράλληλη προς τον z-άξονα, θ=180°. Λόγω του ότι κατά την DA δεν 
υφίσταται η πληροφορία της κατεύθυνσης, η σηµειακή πηγή laser µοντελοποιήθηκε 
ως διάχυτη πηγή τοποθετηµένη σε απόσταση 1/µ′s από το σηµείο πρόσπτωσης[44,63]. 

Επειδή η απόσταση αυτή ισούται µε 0.06 cm και είναι µικρότερη από το βήµα της 
χωρικής δειγµατοληψίας, στην περίπτωση της DA τοποθετήθηκε στο µοτίβο ακόµη 
ένα επίπεδο στο z=0.96 προκειµένου να ικανοποιηθεί αυτή η ανάγκη.

10.7.2.1.Δεδοµένα Συνθετικών Μετρήσεων

Όπως ακριβώς και στην περίπτωση των συνθετικών µετρήσεων στο πεδίο των 
συχνοτήτων, έτσι και στη συνεχή κατάσταση τα αποτελέσµατα των  µετρήσεων 
παρουσιάζονται σαν τοµές στο επίπεδο x=0, Εικόνα 10.16, και σαν τρισδιάστατες 
τοµές στα επίπεδα x=0, y=0 και z=0, Εικόνα 10.17. Ωστόσο, στη συνεχή κατάσταση 

δεν υφίσταται µεταβολή της φάσης και το µέγεθος που ποσοτικοποιείται είναι η µέση 
ένταση. Οι παρατηρήσεις που µπορούν να γίνουν  άµεσα, από τις Εικόνες 10.16 και 
10.17, είναι αντίστοιχες εκείνων που έγιναν κατά τη µελέτη στο πεδίο των 
συχνοτήτων. Το διπλά συζευγµένο RTE-DA µοντέλο παρουσιάζεται να ακολουθεί 
καλύτερα τα αποτελέσµατα της RTE, από ότι το µοντέλο επίλυσης του εµπρόσθιου 

προβλήµατος που στηρίζεται στην DA.
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Εικόνα 10.16: Ο δεκαδικός λογάριθµος του πλάτους της πυκνότητας φωτονίων για την 
διέγερση (επάνω σειρά) και την εκποµπή (κάτω σειρά) από το µοντέλο της DA (a και b), 
το µοντέλο της RTE (c και d) και από το διπλά συζευγµένο RTE-DA µοντέλο (e και f) ως 
τοµές στο επίπεδο x=0.

Εικόνα 10.17: Ο δεκαδικός λογάριθµος του πλάτους της πυκνότητας φωτονίων για την 
διέγερση (επάνω σειρά) και την εκποµπή (κάτω σειρά) από το µοντέλο της DA (a και b), 
το µοντέλο της RTE (c και d) και από το διπλά συζευγµένο RTE-DA µοντέλο (e και f) ως 
τοµές στα επίπεδα x=0, y=0 και z=0.

10.7.2.2.Αξιολόγηση Αποτελεσµάτων και Συζήτηση

Εκτός από την απλή παρατήρηση των Εικόνων 10.16 και 10.17, η αξιολόγηση των 
αποτελεσµάτων που προέκυψαν για τη συνεχή κατάσταση µελετώνται και µέσω του 

υπολογισµού της απόλυτης τιµής των σχετικών σφαλµάτων ως προς την RTE, σχέση 
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(10.59). Στην Εικόνα 10.18 παρουσιάζονται αυτά τα σφάλµατα για τα δύο µοντέλα 

επίλυσης του εµπρόσθιου προβλήµατος.

Τα δύο γραφήµατα της Εικόνας 10.18 είναι παρόµοια µε εκείνα της µελέτης στην 
περιοχή των συχνοτήτων, γεγονός που σηµαίνει ότι το διπλά συζευγµένο RTE-DA 
µοντέλο λειτουργεί όπως αναµένεται και στις δύο καταστάσεις. Οι µέσες τιµές της 
ακρίβειας του διπλά συζευγµένου RTE-DA µοντέλου σε σχέση µε την RTE είναι 

97.96% για την διέγερση και 97.41% για την εκποµπή, ενώ η DA εµφανίζει 94.25% 
ακρίβεια στη διέγερση και 94.17% στην εκποµπή. Από την Εικόνα 10.18, όµως, είναι 
εµφανές ότι για αποστάσεις κοντά στην πηγή η DA φτάνει µέχρι και το 40% σφάλµα, 
σε αντίθεση µε το διπλά συζευγµένο RTE-DA µοντέλο που δεν ξεπερνάει το 5%.

Παρόµοια συµπεράσµατα µε αυτά της µελέτης στην περιοχή των συχνοτήτων 

προκύπτουν και από την αξιολόγηση του χρόνου, που απαιτεί η BiCGStab τεχνική να 
συγκλίνει, στην περίπτωση της συνεχούς κατάστασης. Στον Πίνακα 10.7 
παρουσιάζονται οι χρόνοι αυτοί και για τα τρία µοντέλα επίλυσης του εµπρόσθιου 
προβλήµατος, καθώς επίσης οι επαναλήψεις που η τεχνική BiCGStab απαιτεί για να 
συγκλίνει σε κάποια λύση, τα µη µηδενικά στοιχεία του πίνακα πεπερασµένων 

στοιχείων αλλά και ο συνολικός αριθµός των στοιχείων του ίδιου πίνακα και για τα 
τρία µοντέλα επίλυσης του εµπρόσθιου προβλήµατος, τόσον κατά την διέγερση, όσον 
και κατά την εκποµπή του φθορισµού.

Πίνακας 10.7: Ο απαιτούµενος υπολογιστικός χρόνος (ttotal),  ο αριθµός επαναλήψεων 
(nx/m) που απαιτεί η BiCGStab τεχνική ώστε να συγκλίνει σε κάποια λύση, τα µη 
µηδενικά (Nnz) και τα συνολικά (Ntotal) στοιχεία των πινάκων πεπερασµένων στοιχείων 
για όλα τα µοντέλα επίλυσης εµπρόσθιου προβλήµατος στην συνεχή κατάσταση.

DA RTE RTE-DA

ttotal (sec) 29.41 884.58 454.03

nx 81 107 123

nm 76 159 206

Nnz 134 864 48 346 456 8 415 584

Ntotal 94 128 804 34 306 448 400 1 867 795 524
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Οι παρατηρήσεις που µπορούν να προκύψουν από τη µελέτη του Πίνακα 10.7 

είναι πανοµοιότυπες µε εκείνες που προέκυψαν στην περίπτωση της µελέτης στο 
πεδίο των συχνοτήτων. Ωστόσο, εκείνο που έχει ιδιαίτερη σηµασία και που 
επαληθεύεται µε τον Πίνακα 10.7 είναι το γεγονός ότι το διπλά συζευγµένο RTE-DA 
µοντέλο εξαρτάται περισσότερο από τον υπολογισµό της συνάρτησης φάσης, παρά 
από τον υπολογισµό των υπολοίπων επιµέρους πινάκων. Παρόλο που στη συνεχή 

κατάσταση δεν υφίσταται το φανταστικό µέρος των εξισώσεων, η βελτίωση στο 
χρόνο που απαιτεί το διπλά συζευγµένο RTE-DA µοντέλο να συγκλίνει σε κάποια 
λύση, είναι αντίστοιχη της βελτίωσης που παρουσιάζει η DA, σε αντίθεση µε την 
πολύ σηµαντική βελτίωση της RTE. Ωστόσο, παρά την µεγάλη βελτίωση, το µέγεθος 
του πίνακα πεπερασµένων  στοιχείων της RTE δεν  έχει µεταβληθεί, µε αποτέλεσµα οι 

υπολογιστικοί πόροι που απαιτούνται να παραµένουν  οι ίδιοι µε την περίπτωση του 
πεδίου των  συχνοτήτων. Αντιθέτως, το διπλά συζευγµένο RTE-DA µοντέλο, παρόλο 
που δεν εµφανίζει σηµαντική βελτίωση στις χρονικές απαιτήσεις, διατηρεί σηµαντικά 
µικρότερα από την RTE µεγέθη του πίνακα πεπερασµένων στοιχείων, ενώ 
ταυτόχρονα σε πιο πυκνές δειγµατοληψίες θα γίνει περισσότερο ορατό και το κέρδος 

στο χρόνο από την απόρριψη του φανταστικού µέρους των εξισώσεων.

□
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ XI
EΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ AΝΤΙΣΤΡΟΦΟΥ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΜΟΡΙΑΚΗ 
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ

[1-247]

11. ji

11.1. Εισαγωγή

πως έχει ήδη αναφερθεί στο Κεφάλαιο 3, κατά τη Μοριακή Απεικόνιση 
Φθορισµού το αντίστροφο πρόβληµα ορίζεται ως η τρισδιάστατη 

ανακατασκευή της κατάλληλα επισηµασµένης, µε ιχνηθέτες φθορισµού, περιοχής και 
η οποία βρίσκεται εντός ενός ισχυρά σκεδαστικού µέσου, όπως είναι ο ιστός. Η µόνη 

πληροφορία η οποία χρησιµοποιείται για την επίλυση του αντιστρόφου προβλήµατος 
είναι οι λαµβανόµενες εικόνες φθορισµού από την επιφάνεια του µέσου, σε 
συνδυασµό µε τα αποτελέσµατα επίλυσης του εµπρόσθιου προβλήµατος[26,32].

Το µεγαλύτερο πλήθος των  προσεγγίσεων επίλυσης του αντιστρόφου προβλήµατος 
περιλαµβάνει την ελαχιστοποίηση µίας αντικειµενικής συνάρτησης, η οποία 

εξαρτάται από τη διαφοροποίηση µεταξύ των µετρούµενων δεδοµένων  και των 
αποτελεσµάτων του εµπρόσθιου προβλήµατος, κάτι που αντιµετωπίζεται ως ένα 
πρόβληµα βελτιστοποίησης[6,11-13,85,86]. Ωστόσο, η ζητούµενη ελαχιστοποίηση 
επιτυγχάνεται µε την επαναλαµβανόµενη επίλυση του εµπρόσθιου προβλήµατος, 
µεταβάλλοντας κάθε φορά την εικονική κατανοµή της φθορίζουσας ουσίας, µέχρι η 

αντικειµενική συνάρτηση να λάβει τιµή µικρότερη από ένα προκαθορισµένο 
κατώφλι. Στην περίπτωση αυτή, η χωρική κατανοµή της φθορίζουσας ουσίας, η οποία 
αντιστοιχεί στην τρισδιάστατη γεωµετρία της περιοχής ενδιαφέροντος και 
κατεπέκταση στη λύση του αντιστρόφου προβλήµατος, ισοδυναµεί µε το συνθετικό 
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µοντέλο που χρησιµοποιήθηκε για την επίλυση του εµπρόσθιου προβλήµατος και το 

οποίο οδήγησε στην ελαχιστοποίηση της αντικειµενικής συνάρτησης.

Στο σηµείο αυτό εντοπίζεται και το σπουδαιότερο πρόβληµα που καλείται να 
αντιµετωπίσει κανείς κατά την επίλυση του αντιστρόφου προβλήµατος στη Μοριακή 
Απεικόνιση Φθορισµού. Μέχρι σήµερα δεν  έχει ακόµη οριστεί κάποια µεθοδολογία 
για την ανάθεση των αρχικών  τιµών  που απαιτούνται για την επιτυχή σύγκλιση της 

διαδικασίας βελτιστοποίησης. Οι τεχνικές που χρησιµοποιούνται είτε 
πολλαπλασιάζουν  τον αριθµό των επαναλήψεων, µε αποτέλεσµα να απαιτούνται 
ακόµη και µερικές ώρες µέχρι τη σύγκλιση σε κάποια λύση ακόµη και µε χρήση του 
ταχύτατου µοντέλου της προσέγγισης διάχυσης (Diffusion Approximation, DA), είτε 
προϋποθέτουν  την ύπαρξη άλλων απεικονιστικών µεθόδων, µε αποτέλεσµα τη 

µείωση της ευελιξίας και της λειτουργικότητας ενός τέτοιου συστήµατος[15-20]. Ως εκ 
τούτου και οι δύο αυτές τεχνικές καθιστούν απαγορευτική την άµεση κλινική 
εφαρµογή της Μοριακής Απεικόνισης Φθορισµού.

Στα πλαίσια εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής αναπτύχθηκε µία µεθοδολογία 
επίλυσης του αντιστρόφου προβλήµατος, η οποία αφενός αντιµετωπίζει επιτυχώς το 

πρόβληµα έλλειψης αρχικών τιµών της κατανοµής του ιχνηθέτη και αφετέρου οδηγεί 
στην  επίλυση του προβλήµατος µέσα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα. Η βασική αρχή 
της µεθόδου είναι ότι αντί να υφίσταται η επαναλαµβανόµενη επίλυση του 
εµπρόσθιου προβλήµατος κατά τη διάρκεια της πειραµατικής διαδικασίας, 
δηµιουργείται µία βάση δεδοµένων η οποία αποτελείται από τις λύσεις του 

εµπρόσθιου προβλήµατος, σε ένα πλήθος συνθετικών µοντέλων. Με τον τρόπο αυτό 
τα πειραµατικά δεδοµένα συγκρίνονται µε το περιεχόµενο της βάσης, επιταχύνοντας 
σηµαντικά τη διαδικασία επίλυσης του αντιστρόφου προβλήµατος. Ένα άµεσο 
αποτέλεσµα της µεθόδου, το οποίο συνεισφέρει στην εξέλιξη της έρευνας σχετικά µε 
την επίλυση του αντιστρόφου προβλήµατος, είναι ότι καθίσταται εφικτή η 

επαλήθευση της ανακατασκευής µε πολλαπλές µετρήσεις, κάτι που µέχρι σήµερα δεν 
έχει αναφερθεί στη διεθνή βιβλιογραφία.

Εκτός, όµως, από τη µείωση του απαιτούµενου χρόνου για την επίλυση του 
αντιστρόφου προβλήµατος, η µεθοδολογία που αναπτύχθηκε παρουσιάζει και ακόµη 
µία πολύ σηµαντική καινοτοµία έναντι των υπαρχουσών  προσεγγίσεων. Αποτελεί µία 

από τις ελάχιστες µεθόδους οι οποίες στηρίζονται στην εξίσωση µεταφοράς 
(Radiation Transfer Equation, RTE). Η συντριπτική πλειοψηφία των προσπαθειών 
επίλυσης του αντιστρόφου προβλήµατος στηρίζεται στην DA, ενώ από την  διεθνή 
βιβλιογραφία εκείνη η µελέτη που χρήζει ιδιαίτερης αναφοράς είναι του A. Joshi από 
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το Baylor College of Medicine, όπου η επίλυση του αντιστρόφου προβλήµατος 

στηρίζεται στην RTE, αλλά περιορίζεται µόνο σε εικονικά µοντέλα[5].

11.2. Κατασκευή της Βάσης Δεδοµένων

Μετά την ανάπτυξη του διπλά συζευγµένου RTE-DA µοντέλου και την 
αξιολόγησή του σε σχέση µε τα DA και RTE µοντέλα, τόσο στη περιοχή των 
συχνοτήτων, όσον και στη συνεχή κατάσταση, που παρουσιάστηκε στο Κεφάλαιο 10, 

ακολούθησε η κατασκευή της βάσης δεδοµένων. Το block διάγραµµα της διαδικασίας 
αυτής παρουσιάζεται στην Εικόνα 10.1.

Εικόνα 11.1: Το block διάγραµµα της διαδικασίας κατασκευής της βάσης δεδοµένων. 
Με µπλε χρωµατισµό έχουν  σηµειωθεί οι απαιτούµενες είσοδοι, ενώ µε κόκκινο οι 
αλγοριθµικές διαδικασίες.

Όπως µπορεί κανείς να παρατηρήσει στην Εικόνα 11.1, η διαδικασία κατασκευής 
της βάσης δεδοµένων προϋποθέτει πέντε εισόδους και αποτελείται από τέσσερις 
επιµέρους αλγοριθµικές διαδικασίες. Στις επόµενες παραγράφους θα περιγραφούν 
όλα τα στάδια τα οποία απαιτήθηκαν προκειµένου να δηµιουργηθεί η βάση 
δεδοµένων που χρησιµοποιήθηκε για την επίλυση του αντιστρόφου προβλήµατος στη 

Μοριακή Απεικόνιση Φθορισµού.
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11.2.1. Είσοδοι για την Κατασκευή της Βάσης Δεδοµένων

H πρώτη από τις εισόδους που απαιτείται για την κατασκευή της βάσης δεδοµένων 
είναι οι οπτικές ιδιότητες του συνθετικού µοντέλου. Οι ιδιότητες αυτές αντιστοιχούν 
στο φυσικό µοντέλο, που χρησιµοποιήθηκε κατά την πειραµατική διαδικασία, το 
οποίο, σύµφωνα µε την διαδικασία που περιγράφηκε στο Κεφάλαιο 8, ήταν ένα 
µείγµα 1% v/v Intralipid και 1% w/v Agarose[26,62] µέσα στο οποίο είχε τοποθετηθεί 

µία σφαίρα διαµέτρου d=0.25 cm και σε βάθος z=0.3 cm από την επιφάνεια του 
προσοµοιωτή και η οποία είχε επισηµανθεί µε την φθορίζουσα ουσία Chloro-

Aluminum Phthalocyanine[216-218], συγκέντρωσης 10-5 Μ. Εκτός, όµως, από το φυσικό 

µοντέλο, οι οπτικές ιδιότητες που χρησιµοποιήθηκαν για την  κατασκευή της βάσης 
εξαρτιόταν άµεσα και από το συνδυαστικό σύστηµα και συγκεκριµένα από το µήκος 
κύµατος της πηγής διέγερσης, λex=680 nm και το µήκος κύµατος ανίχνευσης από την 

κάµερα φθορισµού, λem=700 nm, κάτι που έχει πλήρως αναλυθεί στο Κεφάλαιο 8. Οι 

τιµές των οπτικών ιδιοτήτων, µετά από τον καθορισµό όλων αυτών των παραµέτρων, 
παρουσιάστηκαν στους Πίνακες 8.6 και 8.7 και συνοψίζονται στον Πίνακα 11.1.

Πίνακας 11.1: Οπτικές ιδιότητες του συνθετικού µοντέλου στα 680 nm (διέγερση) και 
στα 700 nm (εκποµπή).

Διέγερση
(680 nm)

Εκποµπή
(700 nm)

Συντελεστής Απορρόφησης 
Προσοµοιωτή

µα (cm-1)
0.027 0.03

Συντελεστής Σκέδασης
µs (cm-1) 6666

Βαθµός Ανισοτροπίας
g 0.750.75

Δείκτης Διάθλασης
n 1.331.33

Συντελεστής Απορρόφησης 
Φθορίζουσας Ουσίας

µα (cm-1)
0.98 0.14

Κβαντική Απόδοση
η 0.340.34

Εκτός από τις τιµές των οπτικών ιδιοτήτων, απαραίτητη προϋπόθεση για την 
κατασκευή της βάσης δεδοµένων είναι και η κατανοµή της φθορίζουσας ουσίας µέσα 
στο συνθετικό µοντέλο. Η κατανοµή αυτή αποτελεί τη δεύτερη είσοδο της 

διαδικασίας και η οποία στηρίχθηκε στα υπερελλειψοειδή µοντέλα[240,241], Κεφάλαιο 
10. Η σχέση (10.50) χρησιµοποιήθηκε για την κατασκευή της βάσης δεδοµένων, 
αποδίδοντας διαφορετικές τιµές στις παραµέτρους που επηρεάζουν τη µορφή του 

❒  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11

396 Δηµήτριος Σ. Γκόρπας - Διδακτορική Διατριβή



υπερελλειψοειδούς. Συγκεκριµένα, στα πλαίσια της ερευνητικής εργασίας 

δηµιουργήθηκαν 25 τέτοια µοντέλα, των οποίων οι αναλυτικές εκφράσεις 
παρουσιάζονται στον Πίνακα 11.2.

Πίνακας 11.2: Οι αναλυτικές εκφράσεις των υπερελλειψοειδών µοντέλων που 
χρησιµοποιήθηκαν για την κατασκευή της βάσης δεδοµένων.

Νο Υπερελλειψοειδή Μοντέλα

01
 
f x, y, z( ) = x

0.25
⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

2

+ y
0.25

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

2

+ z
0.25

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

2

02
 
f x, y, z( ) = x

0.25
⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

2

+ y
0.25

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

2

+ z − 0.45
0.25

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

2

03
 
f x, y, z( ) = x

0.25
⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

2

+ y
0.25

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

2

+ z + 0.45
0.25

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

2

04
 
f x, y, z( ) = x

0.25
⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

2

+ y
0.25

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

2

+ z − 0.55
0.25

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

2

05
 
f x, y, z( ) = x

0.25
⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

2

+ y
0.25

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

2

+ z + 0.55
0.25

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

2

06

 

f x, y, z( ) = x
0.25

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

2

+ y
0.25

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

2⎡

⎣
⎢
⎢

⎤

⎦
⎥
⎥

2

+ z
0.25

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

4

07

 

f x, y, z( ) = x
0.25

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

2

+ y
0.25

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

2⎡

⎣
⎢
⎢

⎤

⎦
⎥
⎥

2

+ z − 0.45
0.25

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

4

08

 

f x, y, z( ) = x
0.25

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

2

+ y
0.25

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

2⎡

⎣
⎢
⎢

⎤

⎦
⎥
⎥

2

+ z + 0.45
0.25

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

4

09

 

f x, y, z( ) = x
0.25

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

2

+ y
0.25

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

2⎡

⎣
⎢
⎢

⎤

⎦
⎥
⎥

2

+ z − 0.55
0.25

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

4

10

 

f x, y, z( ) = x
0.25

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

2

+ y
0.25

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

2⎡

⎣
⎢
⎢

⎤

⎦
⎥
⎥

2

+ z + 0.55
0.25

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

4

11
 
f x, y, z( ) = x

0.25
⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

2

+ y
0.25

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

2

+ z
0.15

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

2

12
 
f x, y, z( ) = x

0.25
⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

2

+ y
0.25

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

2

+ z − 0.45
0.15

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

2

13
 
f x, y, z( ) = x

0.25
⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

2

+ y
0.25

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

2

+ z + 0.45
0.15

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

2

EΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ  ❒

Δηµήτριος Σ. Γκόρπας - Διδακτορική Διατριβή 397



Νο Υπερελλειψοειδή Μοντέλα
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Η τρίτη είσοδος που προϋποθέτει η κατασκευή της βάσης δεδοµένων είναι οι 
παράµετροι της κάµερας φθορισµού, όπως αυτές προέκυψαν από τη διαδικασία της 
βαθµονόµησης. Οι παράµετροι αυτές χρησιµοποιήθηκαν για τη µετατροπή των 
αποτελεσµάτων επίλυσης του εµπρόσθιου προβλήµατος από καρτεσιανές σε 
συντεταγµένες εικόνας, προκειµένου να συγκριθούν  µε τα µετρούµενα δεδοµένα, 

όπως θα περιγραφεί στις επόµενες παραγράφους.

Από την άλλη, η τέταρτη είσοδος είναι οι θέσεις τις πηγής διέγερσης. Όπως έχει 
ήδη αναφερθεί στο Κεφάλαιο 7, το συνδυαστικό σύστηµα περιλαµβάνει ένα σύστηµα 
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σάρωσης της πηγής διέγερσης, προκειµένου να αυξηθεί η ακρίβεια της 

ανακατασκευής. Έτσι και η επίλυση του εµπρόσθιου προβλήµατος θα πρέπει να 
αντιστοιχεί στο σύστηµα σάρωσης της πηγής διέγερσης, διαφορετικά η σύγκριση 
µεταξύ των µετρούµενων και των υπολογιζόµενων δεδοµένων δε θα είναι εφικτή. Στα 
πλαίσια της ερευνητικής εργασίας, ο αριθµός των διαδοχικών θέσεων της πηγής 
διέγερσης ήταν 13, µε βήµα dy=1.32±0.01 mm≈0.13 cm κατά τον  y-άξονα, όπως 

προέκυψε κατά την  βαθµονόµηση της πηγής διέγερσης και που παρουσιάστηκε στο 
Κεφάλαιο 8. Επιπροσθέτως, µία ακόµη παράµετρος της πηγής διέγερσης που 
χρησιµοποιήθηκε κατά την κατασκευή της βάσης δεδοµένων ήταν το µήκος της 
πηγής διέγερσης στην υπό επισκόπηση επιφάνεια και το οποίο, πάλι από την 
διαδικασία βαθµονόµησης, υπολογίστηκε ότι είναι L=14.36±0.15 mm≈1.5 cm.

Η τελευταία είσοδος που απαιτείται για την κατασκευή της βάσης δεδοµένων είναι 
το συνθετικό µοντέλο, το οποίο περιλαµβάνει τόσο τη χωρική διακριτοποίηση, όσον 
και τη διακριτοποίηση στην περιοχή των κατευθύνσεων. Συγκεκριµένα, το συνθετικό 

µοντέλο ήταν ένας κύβος 2×2×2 cm3, µε το κέντρο του τοποθετηµένο στο κέντρο του 

εικονικού συστήµατος συντεταγµένων. Η χωρική διακριτοποίηση του γεωµετρικού 
µοντέλου υλοποιήθηκε µε ένα βήµα δειγµατοληψίας ℓ=0.05 cm, ενώ αντίστοιχα ο 
γωνιακός χώρος διακριτοποιήθηκε σε Νθ×Νφ =4×4 γωνιακά στοιχεία. Η διεπιφάνεια 

των δύο περιοχών, RTE και DA, τοποθετήθηκε στο επίπεδο z=0.7 cm. 

Στη συνέχεια πραγµατοποιήθηκε ενηµέρωση του συνθετικού µοντέλου µε τα 
αποτελέσµατα της βαθµονόµησης τόσο της πηγής διέγερσης, όσο και της κάµερας. 
Ξεκινώντας από τη χωρική διακριτοποίηση, στην επιφάνεια z=1 του εικονικού 
µοντέλου ελέγχθηκε εάν απαιτείται ενηµέρωση του πλέγµατος µε κόµβους στις 

θέσεις της πηγής διέγερσης, οι οποίοι να έχουν συντεταγµένες y=-0.78:0.13:0.78 cm 
και x=-1:0.5:1 cm. Ωστόσο, προκύπτει ότι οι θέσεις των κόµβων  αυτών βρίσκονται σε 
πολύ µικρές αποστάσεις, από τους κόµβους που απέδωσε το βήµα της χωρικής 
δειγµατοληψίας, µε αποτέλεσµα η προσαύξηση των  κόµβων να µην επηρεάζει την 
ακρίβεια της µεθόδου. Ως εκ τούτου οι θέσεις της πηγής καθορίστηκαν  από τους 

κόµβους του πλέγµατος που βρίσκονταν  πιο κοντά στις πραγµατικές θέσεις. 
Επιπροσθέτως, δε χρειάστηκε προσαύξηση της χωρικής διακριτοποίησης για το 
µήκος της προβαλλόµενης γραµµής, αφού το δείγµα της δειγµατοληψίας ήταν 
υποπολλαπλάσιο του µήκους.

Αντιθέτως, κατά τη γωνιακή διακριτοποίηση, ήταν απαραίτητη η προσαύξηση των 

κόµβων που αντιστοιχούσαν στις γωνίες πρόσπτωσης της πηγής διέγερσης και 
ανίχνευσης της κάµερας φθορισµού. Όπως έχει αποδειχθεί στο Κεφάλαιο 8, η γωνία 
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πρόσπτωσης της πηγής διέγερσης στην επιφάνεια της περιοχής ήταν ίση προς 

θ0=42.19°±0.06°. Η γωνία αυτή, όµως, δεν αποτελεί τη γωνία διείσδυσης του φωτός 

στο δείγµα. Για να υπολογιστεί αυτή η γωνία εφαρµόστηκε η σχέση (8.39), για 
n2=1.33 όπως φαίνεται στον Πίνακα 11.1. Άρα προέκυψε ότι:

 
 
θ = arcsin

sin 90 − 42.19( )
1.33

⎡

⎣
⎢
⎢

⎤

⎦
⎥
⎥
= 33.85°  

 
11.1( )

όπου θ είναι η γωνία διείσδυσης σύµφωνα µε το νόµο του Snell. Η συσχέτιση της 
γωνίας αυτής µε τη γωνιακή διακριτοποίηση του συνθετικού µοντέλου παρουσιάζεται 
στην Εικόνα 11.2.

Εικόνα 11.2: Ο ορισµός της πολικής και της αζιµουθιακής γωνίας,  θ και φ αντίστοιχα 
(αριστερά), και ο υπολογισµός της πολικής γωνίας θ από την γωνία διείσδυσης θ, όπως 
υπολογίστηκε µε εφαρµογή του νόµου του Snell (δεξιά).

Όπως φαίνεται στην  Εικόνα 11.2, από τη γωνία διείσδυσης σύµφωνα µε το νόµο 
του Snell και µε βάση τον ορισµό της πολικής γωνίας, προκύπτει ότι η γωνιακή 
διακριτοποίηση πρέπει να προσαυξηθεί κατά τις γωνιακές συντεταγµένες 

θ=π·146.15°/180° και φ=0:(2·π/Νφ):2·π, όπου Νφ είναι ο αριθµός των γωνιών ελέγχου 

κατά την αζιµουθιακή γωνία, όπως περιγράφηκε στο Κεφάλαιο 10.

Με αντίστοιχο τρόπο πραγµατοποιήθηκε ενηµέρωση των πολικών  συντεταγµένων 
και για την  κάµερα φθορισµού. Συγκεκριµένα, από τη διαδικασία της βαθµονόµησης 

της κάµερας φθορισµού προέκυψε ότι ο πίνακας περιστροφής, ο οποίος συνδέει το 
επίπεδο της κάµερας µε τις πραγµατικές από το αντικείµενο βαθµονόµησης 
συντεταγµένες, είναι:
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R =
0.01 −0.93 −0.36
−0.99 −0.01 −0.01
0.01 0.36 −0.93

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥

 
 
11.2( )

Από τον πίνακα περιστροφής και µε βάση τη σχέση (6.1) υπολογίζονται οι τρεις 
γωνίες Euler ω, φ και κ, οι οποίες ορίζουν  µία ακολουθία στοιχειωδών περιστροφών 
γύρω από τους x, y και z άξονες αντίστοιχα[247]. Ξεκινώντας από τη γωνία φ, η οποία 
προκαλεί περιστροφή γύρω από τον y-άξονα, προκύπτει ότι:

 
 
ϕ = −arcsin r31( ) = −arcsin 0.01( ) ≈ −0.63° ≈ 0°  

 
11.3( )

και ως εκ τούτου δεν υπάρχει περιστροφή γύρω από αυτόν τον  άξονα. Στη συνέχεια 
υπολογίζεται η γωνία ω, η οποία προκαλεί περιστροφή γύρω από τον  x-άξονα, ως 
εξής:

 
 
ω = arctan

r32

r33

⎛

⎝⎜
⎞

⎠⎟
= arctan2 r32 ,r33( ) ≈ 158.85°  

 
11.4( )

και τέλος υπολογίζεται η γωνία κ, η οποία προκαλεί περιστροφή γύρω από τον  z-
άξονα:

 
 
κ = arctan

r21

r11

⎛

⎝⎜
⎞

⎠⎟
= arctan2 r21,r11( ) ≈ −89.40° ≈ −90°  

 
11.5( )

Οι δύο διαδοχικές αυτές περιστροφές σχηµατικά παρουσιάζονται στην Εικόνα 11.3.

Εικόνα 11.3: Οι δύο διαδοχικές περιστροφές, ως προς τον x- και στη συνέχεια ως προς 
τον z-άξονα, του συστήµατος συντεταγµένων της κάµερας φθορισµού.

Η σχέση των  διευθύνσεων του συστήµατος συντεταγµένων της κάµερας 
φθορισµού µε το πραγµατικό σύστηµα συντεταγµένων, όπως ορίστηκε από το 
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αντικείµενο βαθµονόµησης της Εικόνας 11.3, έρχεται σε πλήρη ταύτιση µε την 

Εικόνα 8.19, στην οποία φαίνεται η θέση της κάµερας φθορισµού σε σχέση µε τις 
συντεταγµένες του αντικειµένου βαθµονόµησης και όπου έχει ληφθεί υπόψη και η 
σχετική µετατόπιση των δύο συστηµάτων. Λόγω της χρήσης του τηλεκεντρικού 
φακού στην κάµερα φθορισµού, η πληροφορία που καταγράφεται από την κάµερα 
είναι µόνο η ένταση φθορισµού µε διεύθυνση παράλληλη προς την διεύθυνση του z-

άξονα του επιπέδου της κάµερας και η οποία καθορίζεται από τις γωνίες φ και ω. Κι 
επειδή φ=0° µόνο η στροφή ως προς τον x-άξονα καθορίζει τη διεύθυνση της έντασης 
φθορισµού η οποία τελικά µετράται και που έπρεπε να σχηµατίζει µε τον Ζ-άξονα 
γωνία θ0=180°-158.85°=21.15° κατά την έξοδό της από την εποπτευόµενη επιφάνεια. 

Χρησιµοποιώντας το νόµο του Snell, προκύπτει η διεύθυνση της µετρούµενης 
έντασης, πριν την έξοδό της από την επιφάνεια, ως εξής:

 
 
θ = arcsin

sin 21.15°( )
1.33

⎡

⎣
⎢
⎢

⎤

⎦
⎥
⎥
= 15.74°  

 
11.6( )

όπου θ είναι η γωνία από τον  κατακόρυφο άξονα σύµφωνα µε το νόµο του Snell. Η 
συσχέτιση της γωνίας αυτής µε τη γωνιακή διακριτοποίηση του συνθετικού µοντέλου 

παρουσιάζεται στην Εικόνα 11.4.

Εικόνα 11.4: Ο ορισµός της πολικής και της αζιµουθιακής γωνίας,  θ και φ αντίστοιχα 
(αριστερά), και ο υπολογισµός της πολικής γωνίας θ από την γωνία εξόδου θ, όπως 
υπολογίστηκε µε εφαρµογή του νόµου του Snell (δεξιά).

Όπως φαίνεται στην Εικόνα 11.4, από τη γωνία εξόδου σύµφωνα µε το νόµο του 
Snell και µε βάση τον ορισµό της πολικής γωνίας, προκύπτει ότι η γωνιακή 

διακριτοποίηση πρέπει να προσαυξηθεί κατά τις συντεταγµένες θ=π·15.74°/180° και 
φ=0:(2·π/Νφ):2·π.
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Τέλος, όσον αφορά τη διακριτοποίηση κατά τις αζιµουθιακές γωνίες, δεν 

απαιτείται προσαύξηση των  συντεταγµένων που ορίζουν  το συνθετικό µοντέλο. Ο 
λόγος έγκειται αφενός στο γεγονός ότι η προβαλλόµενη στην  επιφάνεια γραµµή 
διέγερσης ήταν  κάθετη προς τον  Y-άξονα του συνθετικού µοντέλου, όπως φαίνεται 
στην  Εικόνα 8.40, και αφετέρου στο ότι ο y-άξονας της κάµερας φθορισµού ήταν και 
αυτός κάθετος στον Y-άξονα του συνθετικού µοντέλου. Εποµένως µε βήµα Νφ=4 

κατά τις αζιµουθιακές γωνίες, οι 90° και τα πολλαπλάσια τους συµπεριλαµβάνονται 
στην  διακριτοποίηση. Από την Εικόνα 11.2, προκύπτει ότι η αζιµουθιακή γωνία της 
πηγής διέγερσης είναι φ=90°, ενώ η αντίστοιχη γωνία της διεύθυνσης της 

µετρούµενης έντασης, όπως φαίνεται στην Εικόνα 11.4, είναι φ=270°.

11.2.2. Αλγοριθµικές Διαδικασίες για την Κατασκευή της Βάσης Δεδοµένων

Μετά τον καθορισµό των απαιτούµενων εισόδων πραγµατοποιήθηκε η κατασκευή 
της βάσης δεδοµένων . Επειδή η διαδικασία αυτή στηρίχθηκε στην 
επαναλαµβανόµενη επίλυση του εµπρόσθιου προβλήµατος, για όλες τις θέσεις της 

πηγής διέγερσης και για όλα τα υπερελλειψοειδή µοντέλα, βασικό κριτήριο της 
διαδικασίας αποτέλεσε η βελτιστοποίηση ως προς τον απαιτούµενο χρόνο. Εποµένως 
όλα τα αλγοριθµικά βήµατα που απαιτούνται ταξινοµήθηκαν µε βάση των αριθµό των 
εκτελέσεών τους.

Εικόνα 11.5: Η συνθετική πηγή διέγερσης στις δεκατρείς διαδοχικές θέσεις µίας 
πλήρους σάρωσης.

Η πρώτη διαδικασία η οποία υλοποιήθηκε ήταν η σύνθεση των πινάκων 
πεπερασµένων στοιχείων για όλες τις θέσεις της πηγής διέγερσης. Οι πίνακες αυτοί 
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εκφράζονται από τις σχέσεις (10.30a), (10.30b) και (10.31), και, όπως φαίνεται από 

τις σχέσεις αυτές, είναι ανεξάρτητοι των οπτικών ιδιοτήτων  του µέσου και άρα και 
από τα υπερελλειψοειδή µοντέλα. Εποµένως, η αλγοριθµική αυτή διαδικασία 
εκτελέστηκε µία µόνο φορά, κατά την εκκίνηση της κατασκευής της βάσης, και 
οδήγησε στη δηµιουργία δεκατριών πινάκων πεπερασµένων στοιχείων για τις 
αντίστοιχες δεκατρείς θέσεις τις πηγής διέγερσης, οι οποίες παρουσιάζονται στην 

Εικόνα 11.5, σε σχέση µε το συνθετικό µοντέλο.

Στη συνέχεια ακολούθησε η διαδικασία της σύνθεσης των πινάκων πεπερασµένων 
στοιχείων για την διέγερση και την εκποµπή, όπως αυτοί περιγράφονται από τις 
σχέσεις (10.24) έως (10.29). Η διαδικασία σύνθεσης αυτών των πινάκων χωρίστηκε 
σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο υπολογίστηκαν όλοι εκείνοι οι πίνακες που ήταν 

ανεξάρτητοι από τις οπτικές ιδιότητες της φθορίζουσας ουσίας, και η υλοποίησή του 
πραγµατοποιήθηκε µόνο µία φορά, κατά την  εκκίνηση της διαδικασίας κατασκευής 
της βάσης δεδοµένων. Οι πίνακες αυτοί περιγράφονται από τις σχέσεις εκείνες οι 
οποίες δεν περιλαµβάνουν το συντελεστή απορρόφησης. Αντιθέτως, κατά το δεύτερο 
στάδιο, υπολογίστηκαν  όλοι εκείνοι οι πίνακες οι οποίοι εξαρτώνται από τις οπτικές 

ιδιότητες της φθορίζουσας ουσίας, όπως είναι για παράδειγµα όλοι οι πίνακες της 
βελτίωσης µέσω µετατροπής διάχυσης. Σαν αποτέλεσµα για κάθε υπερελλειψοειδές 
µοντέλο που συµπεριελήφθη στη βάση δεδοµένων, το δεύτερο στάδιο 
επαναλαµβανόταν. Ωστόσο, και τα δύο στάδια της σύνθεσης των πινάκων 
πεπερασµένων στοιχείων για τη διέγερση και την  εκποµπή είναι ανεξάρτητα από τις 

θέσεις της πηγής διέγερσης.

Εικόνα 11.6: Ο δεκαδικός λογάριθµος της πυκνότητας των φωτονίων στην επιφάνεια 
z=1 του συνθετικού µοντέλου από το υπερελλειψοειδές Νο 09 του Πίνακα 11.2,  για τις 
δεκατρείς θέσεις της πηγής διέγερσης.
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Η τρίτη αλγοριθµική διαδικασία για την  κατασκευή της βάσης δεδοµένων είναι η 

επίλυση του διπλά συζευγµένου RTE-DA µοντέλου. Αυτή η διαδικασία περιλαµβάνει 
την επίλυση της γραµµικής σχέσης (10.23) τόσο για την  περίπτωση της διέγερσης, 
όσον και της εκποµπής. Επιπροσθέτως συµπεριλαµβάνεται και η σύνθεση του πίνακα 
πεπερασµένων στοιχείων των  πηγών  εκποµπής, όπως ορίζεται από τις σχέσεις (10.32) 
και (10.33). Η διαδικασία αυτή εξαρτάται άµεσα τόσο από τα υπερελλειψοειδή 

µοντέλα, όσο και από τις θέσεις της πηγής διέγερσης, µε αποτέλεσµα ο αριθµός των 
επαναλήψεων  να είναι ίσος προς το γινόµενο του αριθµού των µοντέλων  επί τον 
αριθµό των θέσεων, δηλαδή Ν=25·13=325 επαναλήψεις. Από τα αποτελέσµατα της 
διαδικασίας αυτής, εκείνο που τελικά προωθείται προς την τέταρτη και τελευταία 
αλγοριθµική διαδικασία είναι µόνο η κατανοµή της έντασης της ακτινοβολίας 

εκποµπής στην  επιφάνεια του συνθετικού µοντέλου. Στην  Εικόνα 11.6 παρουσιάζεται 
ο δεκαδικός λογάριθµος της πυκνότητας των φωτονίων στο επίπεδο z=1, όπως 
υπολογίστηκε για το υπερελλειψοειδές µοντέλο Νο 09 του Πίνακα 11.2, για όλες τις 
θέσεις της πηγής διέγερσης.

Η τέταρτη και τελευταία αλγοριθµική διαδικασία που απαιτείται για την 

κατασκευή της βάσης δεδοµένων είναι η µετατροπή της έντασης στην επιφάνεια του 
συνθετικού µοντέλου από χωρικές συντεταγµένες σε συντεταγµένες εικόνας. 
Σύµφωνα µε την προηγούµενη ενότητα η κάµερα φθορισµού καταγράφει ένταση 
µόνο κατά την διεύθυνση (θ,φ)=(15.74°,270°). Κατά συνέπεια, µόνο η ένταση σε 
αυτήν τη διεύθυνση χρησιµοποιείται, και η οποία, για το υπερελλειψοειδές µοντέλο 

της Εικόνας 11.6, παρουσιάζεται στην Εικόνα 11.7.

Εικόνα 11.7: Η ένταση του εκπεµπόµενου φθορισµού στην  επιφάνεια z=1 του 
συνθετικού µοντέλου από το υπερελλειψοειδές Νο 09 του Πίνακα 11.2, για τις δεκατρείς 
θέσεις της πηγής διέγερσης, υπό την διεύθυνση ανίχνευσης (θ,φ)= (15.74°,270°).
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Η χωρική κατανοµή της έντασης που παρουσιάζεται στην  Εικόνα 11.7 

µετατράπηκε σε συντεταγµένες εικόνας εφαρµόζοντας τις σχέσεις (8.19) και (8.20) 
και χρησιµοποιώντας τις παραµέτρους, εσωτερικές κι εξωτερικές, της κάµερας 
φθορισµού που υπολογίστηκαν από την  διαδικασία της βαθµονόµησης. 
Επιπροσθέτως, οι τιµές της έντασης κανονικοποιήθηκαν ως προς το συντελεστή 
διέλευσης του χρησιµοποιούµενου φίλτρου φθορισµού, όπως αυτός µετρήθηκε κατά 

τη διαδικασία βαθµονόµησης του συστήµατος στο Κεφάλαιο 8. Έτσι προέκυψαν 
ισάριθµες εικόνες µε το γινόµενο του αριθµού των υπερελλειψοειδών µοντέλων επί 
τον αριθµό των θέσεων της πηγής διέγερσης, ίσου αριθµού pixels µε τις 
σχηµατιζόµενες από την κάµερα φθορισµού εικόνες, και όπου κάθε pixel φέρει την 
τιµή της κανονικοποιηµένης έντασης φθορισµού των αντίστοιχων χωρικών 

συντεταγµένων. Στην Εικόνα 11.8 παρουσιάζονται οι δεκατρείς εικόνες που 
αντιστοιχούν στο υπερελλειψοειδές µοντέλο της Εικόνας 11.7.

Εικόνα 11.8: Οι συνθετικές εικόνες φθορισµού για το υπερελλειψοειδές Νο 09 του 
Πίνακα 11.2. Κάθε εικόνα αντιστοιχεί και σε µία θέση της πηγής διέγερσης.

Εικόνα 11.9: Οι συνθετικές εικόνες φθορισµού για το υπερελλειψοειδές Νο 09 του 
Πίνακα 11.2 µετά την κανονικοποίηση ως προς την µέγιστη ένταση.
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Οι συνθετικές εικόνες, για κάθε ένα από τα υπερελλειψοειδή µοντέλα, που 

προέκυψαν κανονικοποιούνται στη συνέχεια ως προς τη µέγιστη ένταση µεταξύ των 
δεκατριών θέσεων  της πηγής διέγερσης. Με τον τρόπο αυτό όλες οι συνθετικές 
µετρήσεις καθίστανται ανεξάρτητες από την τιµή της έντασης της πηγής διέγερσης. 
Αυτός είναι και ο λόγος όπου κατά την διαδικασία της βαθµονόµησης δεν µετρήθηκε 
η ένταση της πηγής διέγερσης. Στην Εικόνα 11.9 παρουσιάζονται οι δεκατρείς εικόνες 

του υπερελλειψοειδούς µοντέλου Νο 09, µετά την  υλοποίηση της προαναφερθείσας 
κανονικοποίησης.

Τέλος, η διαδικασία της κατασκευής της βάσης δεδοµένων ολοκληρώνεται µε την 
εξαγωγή από τις κανονικοποιηµένες εικόνες της περιοχής όπου η κατανοµή της 
έντασης είναι σχεδόν σταθερή. Η περιοχή αυτή αντιστοιχεί στην προβολή του 

εκάστοτε υπερελλειψοειδούς µοντέλου στο επίπεδο xy, αφού σύµφωνα µε τη θεωρία 
µεταφοράς αποτελεί τη µικρότερη διαδροµή, την οποία η ακτινοβολία φθορισµού 
πρέπει να διανύσει µέσα στο µέσο, προκειµένου να εξέλθει από την  επιφάνεια κι 
εποµένως σε αυτή την περιοχή η ένταση του φθορισµού είναι αφενός µεγαλύτερη και 
αφετέρου εµφανίζει σταθερή κατανοµή. Ωστόσο, αντί να ληφθεί άµεσα η προβολή 

του υπερελλειψοειδούς στο επίπεδο xy, η διαδικασία εξαγωγής της περιοχής 
ενδιαφέροντος υλοποιήθηκε εφαρµόζοντας τον αλγόριθµο κατάτµησης που 
περιγράφηκε στο Κεφάλαιο 9 και ο οποίος στηρίζεται στο µετασχηµατισµό watershed
[99,149-151], στην εικόνα όπου εµφανίζεται η µεγαλύτερη ένταση του φθορισµού. Η 
επιλογή του µετασχηµατισµού watershed στηρίχθηκε στο γεγονός ότι αυτός ήταν ο 

αλγόριθµος που χρησιµοποιήθηκε και κατά την εξαγωγή των αντίστοιχων περιοχών, 
στις πειραµατικά µετρούµενες εικόνες. Στην Εικόνα 11.10 παρουσιάζεται το 
αποτέλεσµα εφαρµογής της διαδικασίας κατάτµησης στην Εικόνα 11.9_7.

Εικόνα 11.10: Η περιοχή ενδιαφέροντος, όπως εξήχθη από την έβδοµη περίπτωση της 
Εικόνας 11.9.

Η περιοχή ενδιαφέροντος που φαίνεται στην  Εικόνα 11.10 ανατίθεται και στις 
υπόλοιπες δώδεκα περιπτώσεις µίας πλήρους σάρωσης, έτσι ώστε και οι δεκατρείς 

συνθετικές εικόνες να αναφέρονται σε µία κοινή περιοχή ενδιαφέροντος. Η εξαγωγή 

EΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ  ❒

Δηµήτριος Σ. Γκόρπας - Διδακτορική Διατριβή 407



της περιοχής αυτής οριοθέτησε και την περιοχή κατά την  οποία πραγµατοποιήθηκε η 

σύγκριση µε τα πειραµατικά µετρούµενα δεδοµένα. Εποµένως στη βάση δεδοµένων 
αποθηκεύτηκαν τελικά 25 οµάδες 13 εικόνων που για την περίπτωση Νο 09 του 
Πίνακα 11.2 έχουν την µορφή που παρουσιάζεται στην Εικόνα 11.11.

Εικόνα 11.11: Οι συνθετικές εικόνες της βάσης δεδοµένων για την περίπτωση του 
υπερελλειψοειδούς Νο 09 του Πίνακα 11.2.

11.2.3. Αξιολόγηση της Διαδικασίας Κατασκευής της Βάσης Δεδοµένων και Συζήτηση

Στο Κεφάλαιο 10 παρουσιάστηκε η αξιολόγηση του διπλά συζευγµένου RTE-DA 

µοντέλου τόσο στην περιοχή των συχνοτήτων  όσο και στη συνεχή κατάσταση, ενώ 
εξήχθη και η σχετική ακρίβεια του µοντέλου αυτού αναφορικά µε το ακριβές µοντέλο 
της RTE. Ως εκ τούτου, η αξιολόγηση της διαδικασίας κατασκευής της βάσης 
δεδοµένων  που πραγµατοποιήθηκε βασίστηκε στη µέτρηση των χρονικών 
διαστηµάτων που απαιτούν τα διάφορα στάδιά της να υλοποιηθούν.

Ξεκινώντας από τη δηµιουργία του συνθετικού µοντέλου, στον  Πίνακα 11.3 
παρουσιάζονται η χωρική και γωνιακή δειγµατοληψία του γεωµετρικού µοντέλου 
καθώς και οι απαιτούµενοι χρόνοι για την  κατασκευή του µοντέλου, αλλά και για την 
ανάθεση των οπτικών ιδιοτήτων  στα διάφορα υπερελλειψοειδή µοντέλα της βάσης. Η 
δηµιουργία του γεωµετρικού µοντέλου πραγµατοποιήθηκε µόνο µία φορά κατά την 

έναρξη της διαδικασίας κατασκευής της βάσης δεδοµένων, αφού το ίδιο µοντέλο 
χρησιµοποιείται σε όλες τις περιπτώσεις συνθετικών µετρήσεων. Από την άλλη, η 
ανάθεση των  οπτικών ιδιοτήτων στους κόµβους του µοντέλου, όπως φαίνεται και 
στον Πίνακα 11.3, επαναλαµβανόταν κάθε φορά που µεταβαλλόταν το προς 
προσοµοίωση υπερελλειψοειδές µοντέλο. Ωστόσο είναι εµφανές, ότι ο χρόνος που 
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απαιτείται για την ανάθεση αυτή είναι τόσο µικρός, που µπορεί να θεωρηθεί 

ανεξάρτητος από τη µεταβολή των υπερελλειψοειδών µοντέλων, µε αποτέλεσµα ο 
µέσος χρόνος που απαιτούσε κάθε υπερελλειψοειδές για να λάβει τις αντίστοιχες 
οπτικές ιδιότητες να είναι 0.01 sec, ενώ ο συνολικός χρόνος και για τα 25 µοντέλα 
0.30 sec.

Πίνακας 11.3: Η χωρική και γωνιακή δειγµατοληψία του γεωµετρικού µοντέλου και οι 
χρόνοι ανάθεσης των οπτικών ιδιοτήτων για τα διάφορα υπερελλειψοειδή µοντέλα.

Γεωµετρικό ΜοντέλοΓεωµετρικό Μοντέλο Ανάθεση Οπτικών ΙδιοτήτωνΑνάθεση Οπτικών Ιδιοτήτων

Τετράεδρα 57600-RTE
326400-DA

Νο 01: 0.02 sec
Νο 02: 0.01 sec
Νο 03: 0.01 sec
Νο 04: 0.01 sec
Νο 05: 0.01 sec
Νο 06: 0.02 sec
Νο 07: 0.02 sec
Νο 08: 0.02 sec
Νο 09: 0.02 sec
Νο 10: 0.02 sec
Νο 11: 0.01 sec
Νο 12: 0.01 sec

Νο 13: 0.01 sec
Νο 14: 0.01 sec
Νο 15: 0.01 sec
Νο 16: 0.01 sec
Νο 17: 0.01 sec
Νο 18: 0.01 sec
Νο 19: 0.01 sec
Νο 20: 0.01 sec
Νο 21: 0.01 sec
Νο 22: 0.02 sec
Νο 23: 0.01 sec
Νο 24: 0.01 sec

Κόµβοι 11767-RTE
58835-DA

Νο 01: 0.02 sec
Νο 02: 0.01 sec
Νο 03: 0.01 sec
Νο 04: 0.01 sec
Νο 05: 0.01 sec
Νο 06: 0.02 sec
Νο 07: 0.02 sec
Νο 08: 0.02 sec
Νο 09: 0.02 sec
Νο 10: 0.02 sec
Νο 11: 0.01 sec
Νο 12: 0.01 sec

Νο 13: 0.01 sec
Νο 14: 0.01 sec
Νο 15: 0.01 sec
Νο 16: 0.01 sec
Νο 17: 0.01 sec
Νο 18: 0.01 sec
Νο 19: 0.01 sec
Νο 20: 0.01 sec
Νο 21: 0.01 sec
Νο 22: 0.02 sec
Νο 23: 0.01 sec
Νο 24: 0.01 sec

Γωνιακά Στοιχεία 24-RTE

Νο 01: 0.02 sec
Νο 02: 0.01 sec
Νο 03: 0.01 sec
Νο 04: 0.01 sec
Νο 05: 0.01 sec
Νο 06: 0.02 sec
Νο 07: 0.02 sec
Νο 08: 0.02 sec
Νο 09: 0.02 sec
Νο 10: 0.02 sec
Νο 11: 0.01 sec
Νο 12: 0.01 sec

Νο 13: 0.01 sec
Νο 14: 0.01 sec
Νο 15: 0.01 sec
Νο 16: 0.01 sec
Νο 17: 0.01 sec
Νο 18: 0.01 sec
Νο 19: 0.01 sec
Νο 20: 0.01 sec
Νο 21: 0.01 sec
Νο 22: 0.02 sec
Νο 23: 0.01 sec
Νο 24: 0.01 sec

Γωνιακοί Κόµβοι 28-RTE

Νο 01: 0.02 sec
Νο 02: 0.01 sec
Νο 03: 0.01 sec
Νο 04: 0.01 sec
Νο 05: 0.01 sec
Νο 06: 0.02 sec
Νο 07: 0.02 sec
Νο 08: 0.02 sec
Νο 09: 0.02 sec
Νο 10: 0.02 sec
Νο 11: 0.01 sec
Νο 12: 0.01 sec

Νο 13: 0.01 sec
Νο 14: 0.01 sec
Νο 15: 0.01 sec
Νο 16: 0.01 sec
Νο 17: 0.01 sec
Νο 18: 0.01 sec
Νο 19: 0.01 sec
Νο 20: 0.01 sec
Νο 21: 0.01 sec
Νο 22: 0.02 sec
Νο 23: 0.01 sec
Νο 24: 0.01 sec

Μέγεθος Πινάκων [388311×388311]

Νο 01: 0.02 sec
Νο 02: 0.01 sec
Νο 03: 0.01 sec
Νο 04: 0.01 sec
Νο 05: 0.01 sec
Νο 06: 0.02 sec
Νο 07: 0.02 sec
Νο 08: 0.02 sec
Νο 09: 0.02 sec
Νο 10: 0.02 sec
Νο 11: 0.01 sec
Νο 12: 0.01 sec

Νο 13: 0.01 sec
Νο 14: 0.01 sec
Νο 15: 0.01 sec
Νο 16: 0.01 sec
Νο 17: 0.01 sec
Νο 18: 0.01 sec
Νο 19: 0.01 sec
Νο 20: 0.01 sec
Νο 21: 0.01 sec
Νο 22: 0.02 sec
Νο 23: 0.01 sec
Νο 24: 0.01 sec

Απαιτούµενος Χρόνος 90.30 sec Νο 25: 0.01 secΝο 25: 0.01 sec

Αντιστοίχως, στον Πίνακα 11.4 συνοψίζονται οι µέσοι χρόνοι που απαιτήθηκαν για 

τα διάφορα στάδια επίλυσης του εµπρόσθιου προβλήµατος προκειµένου να 
ολοκληρωθούν, καθώς και ο συνολικός χρόνος για την επίλυση του εµπρόσθιου 
προβλήµατος για όλα τα υπερελλειψοειδή µοντέλα.

Πίνακας 11.4: Αξιολόγηση της διαδικασίας κατασκευής της βάσης δεδοµένων  µέσω της 
µέτρησης του χρόνου επίλυσης του εµπρόσθιου προβλήµατος.

Στάδιο Επίλυσης t (sec) Σηµειώσεις

Πίνακες Πεπερασµένων 
Στοιχείων Πηγής Διέγερσης 22.03

13 πίνακες που αντιστοιχούσαν στις θέσεις 
σάρωσης της πηγής διέγερσης. Η διαδικασία 
αυτή υλοποιήθηκε µόνο µία φορά κατά την 
κατασκευή της βάσης δεδοµένων.

Πίνακες Πεπερασµένων 
Στοιχείων Ανεξάρτητων από 
τις Οπτικές Ιδιότητες των 
Υπερελλειψοειδών 
Μοντέλων

771.55

Σύνθεση µόνο των πινάκων πεπερασµένων 
στοιχείων που ήταν ανεξάρτητοι από την 
χωρική κατανοµή της φθορίζουσας ουσίας. Η 
διαδικασία αυτή υλοποιήθηκε µόνο µία φορά 
κατά την κατασκευή της βάσης δεδοµένων.

Πίνακες Πεπερασµένων 
Στοιχείων Εξαρτώµενων από 
τις Οπτικές Ιδιότητες των 
Υπερελλειψοειδών 
Μοντέλων

952.05

Σύνθεση µόνο των πινάκων πεπερασµένων 
στοιχείων που εξαρτιόνταν από την χωρική 
κατανοµή της φθορίζουσας ουσίας. Η 
διαδικασία αυτή υλοποιήθηκε για κάθε ένα 
από τα 25 υπερελλειψοειδή µοντέλα της 
βάσης δεδοµένων.
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Στάδιο Επίλυσης t (sec) Σηµειώσεις

Πίνακες Πεπερασµένων 
Στοιχείων Πηγών Εκποµπής 10.62

Σύνθεση των πινάκων πεπερασµένων 
στοιχείων των πηγών εκποµπής φθορισµού. 
Η διαδικασία αυτή υλοποιήθηκε για κάθε 
ένα από τα 25 υπερελλειψοειδή µοντέλα της 
βάσης δεδοµένων και για κάθε µία από τις 13 
θέσεις της πηγής διέγερσης.

Επίλυση του Πεδίου 
Διέγερσης 359.05

Η σύγκλιση της µεθόδου BiCGStab για το 
πεδίο διέγερσης. Η διαδικασία αυτή 
υλοποιήθηκε για κάθε ένα από τα 25 
υπερελλειψοειδή µοντέλα της βάσης 
δεδοµένων και για κάθε µία από τις 13 
θέσεις της πηγής διέγερσης.

Επίλυση του Πεδίου 
Εκποµπής 338.22

Η σύγκλιση της µεθόδου BiCGStab για το 
πεδίο εκποµπής. Η διαδικασία αυτή 
υλοποιήθηκε για κάθε ένα από τα 25 
υπερελλειψοειδή µοντέλα της βάσης 
δεδοµένων και για κάθε µία από τις 13 
θέσεις της πηγής διέγερσης.

Επίλυση του Εµπρόσθιου 
Προβλήµατος 240541.51

Επίλυση του εµπρόσθιου προβλήµατος για 
όλα τα υπερελλειψοειδή µοντέλα της βάσης 
δεδοµένων και για όλες τις θέσεις της πηγής 
διέγερσης.

Η βάση δεδοµένων, η οποία κατασκευάστηκε για την αξιολόγηση της επίλυσης 

του αντιστρόφου προβλήµατος στη Μοριακή Απεικόνιση Φθορισµού, αποτελούνταν 
από 25 συνθετικά µοντέλα και για 13 θέσεις της πηγής διέγερσης. Αυτό σηµαίνει ότι 
το εµπρόσθιο πρόβληµα επιλύθηκε συνολικά 25×13=325 φορές, που ισοδυναµεί σε 
325×2=650 λύσεις της γραµµικής σχέσης (10.23) για τα πεδία διέγερσης κι εκποµπής. 
Στην περίπτωση κατά την οποία το αντίστροφο πρόβληµα αντιµετωπιζόταν µε την 

κλασσική µέθοδο της βελτιστοποίησης, τα 240541.51 sec θα ήταν το συνολικό 
χρονικό διάστηµα που θα χρειαζόταν  κανείς για την επαναλαµβανόµενη επίλυση του 
εµπρόσθιου προβλήµατος 325 φορές πριν λάβει οποιαδήποτε πληροφορία για την 
κατανοµή της φθορίζουσας ουσίας.

Πίνακας 11.5: Αξιολόγηση της διαδικασίας κατασκευής της βάσης δεδοµένων  µέσω της 
µέτρησης του χρόνου µετατροπής των χωρικών συντεταγµένων σε εικόνες της περιοχής 
ενδιαφέροντος.

Στάδιο Επίλυσης t (sec) Σηµειώσεις

Μετατροπή σε 
Συντεταγµένες Εικόνας 104.89

Μετατροπή των χωρικών συντεταγµένων 
των αποτελεσµάτων της επίλυσης του 
εµπρόσθιου προβλήµατος σε συντεταγµένες 
εικόνας. Η διαδικασία αυτή υλοποιήθηκε για 
κάθε ένα από τα 25 υπερελλειψοειδή 
µοντέλα της βάσης δεδοµένων και για κάθε 
µία από τις 13 θέσεις της πηγής διέγερσης.

Κανονικοποίηση των 
Συνθετικών Εικόνων 0.05

Κανονικοποίηση των εντάσεων των 
συνθετικών εικόνων µε την µέγιστη ένταση 
ανά θέση σάρωσης. Η διαδικασία αυτή 
υλοποιήθηκε για κάθε ένα από τα 25 
υπερελλειψοειδή µοντέλα της βάσης 
δεδοµένων και για όλες τις 13 θέσεις της 
πηγής διέγερσης.
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Στάδιο Επίλυσης t (sec) Σηµειώσεις

Εξαγωγή της Περιοχής 
Ενδιαφέροντος 3.00

Εφαρµογή του αλγορίθµου κατάτµησης για 
τον προσδιορισµό της περιοχής 
ενδιαφέροντος. Η διαδικασία αυτή 
υλοποιήθηκε για κάθε ένα από τα 25 
υπερελλειψοειδή µοντέλα της βάσης 
δεδοµένων σε µία µόνο από τις 13 θέσεις της 
πηγής διέγερσης.

Σχηµατισµός Συνθετικών 
Εικόνων της Περιοχής 
Ενδιαφέροντος

4832.79
Δηµιουργία όλων των συνθετικών εικόνων 
της περιοχής ενδιαφέροντος για όλα τα 
υπερελλειψοειδή µοντέλα και για όλες τις 
θέσεις της πηγής διέγερσης.

Σε πλήρη αντιστοιχία µε τον Πίνακα 11.4 συµπληρώθηκε και ο Πίνακας 11.5, ο 

οποίος περιλαµβάνει τα απαιτούµενα χρονικά διαστήµατα για τη µετατροπή των 
χωρικών συντεταγµένων σε εικόνες της περιοχής ενδιαφέροντος. Με το σχηµατισµό 
των συνθετικών εικόνων της περιοχής ενδιαφέροντος ολοκληρώθηκε η διαδικασία 
κατασκευής της βάσης δεδοµένων. Άρα ο συνολικός χρόνος που απαιτήθηκε για την 
πλήρη δηµιουργία της βάσης ανέρχεται στα 245374.30 sec.

Τέλος, η διαδικασία αξιολόγησης της κατασκευής της βάσης δεδοµένων 
ολοκληρώθηκε µε τον έλεγχο της οµοιογένειας των εξαγοµένων  περιοχών 
ενδιαφέροντος. Ο έλεγχος αυτός υλοποιήθηκε µε τον υπολογισµό του συντελεστή 
διακύµανσης (coefficient of variation, CV)[214],, µέσω της σχέσης (8.13). Έτσι 
συµπληρώθηκε ο Πίνακας 11.6, όπου παρουσιάζονται οι συντελεστές αυτοί για όλα 

τα µοντέλα των υπερελλειψοειδών που χρησιµοποιήθηκαν για την κατασκευή της 
βάσης.

Πίνακας 11.6: Οι συντελεστές διακύµανσης για την περιοχή ενδιαφέροντος και το 
υπόβαθρο της κάθε συνθετικής εικόνας από όλα τα υπερελλειψοειδή µοντέλα της βάσης 
δεδοµένων.

Υπερελλειψοειδές 
Μοντέλο CVROI (%) CVΥποβάθρου (%)

01 10.00% 124.22%
02 13.38% 128.37%
03 9.37% 123.11%
04 15.51% 130.19%
05 9.06% 122.77%
06 10.33% 124.48%
07 13.43% 128.72%
08 9.37% 123.12%
09 15.28% 130.84%
10 9.06% 122.78%
11 10.00% 124.10%
12 12.35% 127.59%
13 9.37% 123.07%
14 13.78% 129.20%
15 9.06% 122.74%
16 10.01% 124.12%
17 12.69% 127.72%
18 9.37% 123.08%
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Υπερελλειψοειδές 
Μοντέλο CVROI (%) CVΥποβάθρου (%)

19 14.11% 129.34%
20 9.06% 122.74%
21 9.37% 123.25%
22 9.37% 123.27%
25 9.37% 123.10%
24 28.00% 150.21%
25 18.17% 132.64%

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι η διαδικασία ορισµού των περιοχών 

ενδιαφέροντος απέδωσε περιοχές µε σηµαντικά οµοιόµορφες κατανοµές έντασης. Το 
γεγονός αυτό επέτρεψε τη χρήση αυτών των περιοχών για την επίλυση του 
αντιστρόφου προβλήµατος, αφού ικανοποιήθηκε πλήρως ο ορισµός της περιοχής 
ενδιαφέροντος όπως περιγράφηκε στην Ενότητα 11.2.2.

11.3. Επεξεργασία Πειραµατικών Δεδοµένων

Σε πλήρη αντιστοιχία µε την  επεξεργασία των  συνθετικών εικόνων υλοποιήθηκε η 
επεξεργασία των πειραµατικών  εικόνων, προκειµένου για την εξαγωγή της περιοχής 
ενδιαφέροντος. Το στάδιο αυτό αποτελεί βασική παράµετρο της διαδικασίας επίλυσης 
του αντιστρόφου προβλήµατος, καθώς µε την  εξαγωγή των  πειραµατικών περιοχών 
ενδιαφέροντος µπορεί στη συνέχεια να πραγµατοποιηθεί η σύγκριση µεταξύ των 

αντίστοιχων περιοχών και να προκύψει η λύση του αντιστρόφου προβλήµατος. Στην 
Εικόνα 11.12 παρουσιάζεται ένα παράδειγµα πειραµατικών µετρήσεων από τον 
προσοµοιωτή που περιγράφηκε στην Ενότητα 11.2.1.

Εικόνα 11.12: Οι µετρούµενες εικόνες φθορισµού µετά από µία πλήρη διαδικασία 
σάρωσης. Κάθε εικόνα αντιστοιχεί και σε µία θέση της πηγής διέγερσης.

Τα ποσοστά του θορύβου που υπήρχαν στις λαµβανόµενες εικόνες, όπως φαίνεται 
και στις δεκατρείς περιπτώσεις της Εικόνας 11.12, ήταν  ιδιαίτερα αυξηµένα. 
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Εποµένως η κανονικοποίηση, η οποία περιγράφηκε στην προηγούµενη ενότητα, ως 

προς τη µεγαλύτερη τιµή της έντασης δεν είναι άµεσα εφαρµόσιµη καθώς η 
µεγαλύτερη τιµή της έντασης θα µπορούσε να είναι µία τυχαία τιµή της έντασης του 
θορύβου και να βρίσκεται σε οποιαδήποτε από τις 13 εικόνες. Για το λόγο αυτό στις 
λαµβανόµενες εικόνες εφαρµόστηκε η διαδικασία αποθορυβοποίησης, η οποία 
εφαρµόστηκε για την ίδια κάµερα και κατά την βαθµονόµηση, Κεφάλαιο 8, 

προκειµένου να µειωθούν  τα ποσοστά του θορύβου και στη συνέχεια υλοποιήθηκε η 
κανονικοποίηση ως προς τη µέγιστη ένταση. Με τον  τρόπο αυτό προέκυψαν οι 
εικόνες που παρουσιάζονται στην Εικόνα 11.13.

Εικόνα 11.13: Οι ανακατασκευασµένες εικόνες φθορισµού. Η κανονικοποίηση της 
έντασης υλοποιήθηκε ως προς την έβδοµη εικόνα.

Η επεξεργασία των  λαµβανόµενων εικόνων ολοκληρώθηκε µε την εξαγωγή της 
περιοχής ενδιαφέροντος από την εικόνα µε τη µεγαλύτερη ένταση. Για την περίπτωση 
της Εικόνας 11.13, η µεγαλύτερη ένταση ανιχνεύτηκε στην έβδοµη εικόνα κι 
εποµένως από αυτή την εικόνα εξήχθη η περιοχή ενδιαφέροντος, εφαρµόζοντας τον 

αλγόριθµο κατάτµησης που περιγράφηκε στο Κεφάλαιο 9. Το αποτέλεσµα της 
διαδικασίας αυτής παρουσιάζεται στην Εικόνα 11.14, ενώ στην Εικόνα 11.15 
παρουσιάζεται η περιοχή ενδιαφέροντος από όλες τις λαµβανόµενες εικόνες.

Εικόνα 11.14: Η εξαγόµενη από την έβδοµη εικόνα περιοχή ενδιαφέροντος.
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Εικόνα 11.15: Η περιοχή ενδιαφέροντος στις εικόνες φθορισµού για όλες τις θέσεις της 
πηγής διέγερσης.

Η περιοχή ενδιαφέροντος και οι τιµές της έντασης που οι εικόνες φθορισµού 
εµφανίζουν στην κάθε θέση της πηγής διέγερσης, συγκρίθηκαν µε τις συνθετικές 
εικόνες της βάσης δεδοµένων, προκειµένου να επιλυθεί το αντίστροφο πρόβληµα στη 
Μοριακή Απεικόνιση Φθορισµού.

11.3.1. Αξιολόγηση Επεξεργασίας Πειραµατικών Δεδοµένων και Συζήτηση

Όπως συνέβη και στην αξιολόγηση της διαδικασίας κατασκευής της βάσης 
δεδοµένων, έτσι και για την  επεξεργασία των πειραµατικών δεδοµένων η αξιολόγηση 
διακρίθηκε σε δύο στάδια. Κατά το πρώτο στάδιο, µετρήθηκαν οι χρόνοι που 
απαιτούν  τα διάφορα στάδια της διαδικασίας προκειµένου να προκύψουν οι 
πειραµατικές περιοχές ενδιαφέροντος, όπως είναι εκείνες της Εικόνας 11.15. Στον 

Πίνακα 11.7 παρουσιάζονται τα σηµαντικότερα στάδια επίλυσης του αλγορίθµου 
επεξεργασίας των πειραµατικών δεδοµένων.

Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 11.7, η µόνη ουσιαστική καθυστέρηση στην 
εξαγωγή των περιοχών ενδιαφέροντος από τα µετρούµενα δεδοµένα, είναι η 
αποθορυβοποίηση των εικόνων. Η απεικόνιση φθορισµού είναι µία µέθοδος 

απεικόνισης, όπου ο σηµατοθορυβικός λόγος είναι αρκετά χαµηλός, καθώς τα προς 
ανίχνευση σήµατα παρουσιάζουν εξαιρετικά χαµηλές εντάσεις. Εποµένως, η 
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εφαρµογή µίας διαδικασίας αποθορυβοποίησης είναι απαραίτητη, για την  περαιτέρω 

επεξεργασία των µετρούµενων δεδοµένων.

Πίνακας 11.7: Αξιολόγηση της επεξεργασίας των  πειραµατικών δεδοµένων µέσω της 
µέτρησης του χρόνου που απαιτούσε η υλοποίηση διαφόρων σταδίων του αλγορίθµου.

Στάδιο Επίλυσης t (sec) Σηµειώσεις

Αποθορυβοποίηση Εικόνας 5.67

Διαδικασία µείωσης των επιπέδων του 
θορύβου που ενυπάρχουν στις λαµβανόµενες 
εικόνες φθορισµού, µέσω εφαρµογής του 
φίλτρου Wiener. Η διαδικασία αυτή 
εφαρµόστηκε σε κάθε µία από τις 
λαµβανόµενες εικόνες µίας πλήρους 
σάρωσης της περιοχής ενδιαφέροντος.

Κανονικοποίηση των 
Εικόνων 0.04

Κανονικοποίηση των εντάσεων των 
λαµβανόµενων εικόνων µε την µέγιστη 
ένταση ανά θέση σάρωσης. Η διαδικασία 
αυτή υλοποιήθηκε για όλες τις 13 θέσεις της 
πηγής διέγερσης.

Εξαγωγή της Περιοχής 
Ενδιαφέροντος 2.79

Εφαρµογή του αλγορίθµου κατάτµησης για 
τον προσδιορισµό της περιοχής 
ενδιαφέροντος. Η διαδικασία αυτή 
υλοποιήθηκε µόνο για την εικόνα που φέρει 
την µεγαλύτερη τιµή της έντασης 
φθορισµού.

Σχηµατισµός Εικόνων της 
Περιοχής Ενδιαφέροντος 78.68

Δηµιουργία όλων των εικόνων της περιοχής 
ενδιαφέροντος για όλες τις θέσεις της πηγής 
διέγερσης.

Το δεύτερο στάδιο της αξιολόγησης της διαδικασίας εξαγωγής της περιοχής 

ενδιαφέροντος από τα µετρούµενα δεδοµένα είναι ο προσδιορισµός του συντελεστή 
διακύµανσης στην  εικόνα η οποία χρησιµοποιήθηκε για την κατάτµηση. Στο 
παράδειγµα της Εικόνας 11.14, ο συντελεστής αυτός ήταν της τάξης των 52.45% για 
την περιοχή ενδιαφέροντος και της τάξης των 316.10% για το υπόβαθρο. Από τις 
τιµές αυτές του συντελεστή διακύµανσης επαληθεύεται και η παραπάνω παρατήρηση, 

ότι δηλαδή η απεικόνιση φθορισµού κυριαρχείται από την παρουσία του θορύβου. Ως 
εκ τούτου η περιοχή ενδιαφέροντος παρουσιάζει κατά πολύ µεγαλύτερα ποσοστά 
στον συντελεστή διακύµανσης, από ότι οι συνθετικές εικόνες. Και πάλι, όµως, η τιµή 
του συντελεστή αυτού για την  περιοχή ενδιαφέροντος είναι πολύ µικρότερος από το 
κατώφλι του 100%.

11.4. Επίλυση του Αντιστρόφου Προβλήµατος

Η επίλυση του αντιστρόφου προβλήµατος υλοποιήθηκε µε την σύγκριση των 
περιοχών ενδιαφέροντος όπως εξήχθησαν από τις συνθετικές εικόνες αφενός και 
αφετέρου από τα πειραµατικά µετρούµενα δεδοµένα. Η διαδικασία αυτή υλοποιήθηκε 
σε δύο στάδια, τη σύγκριση του µεγέθους των περιοχών και τη σύγκριση των 

κανονικοποιηµένων εντάσεων των περιοχών αυτών.
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Η σύγκριση του µεγέθους των περιοχών ενδιαφέροντος αποτελεί έναν  αρχικό και 

εξαιρετικά γρήγορο τρόπο να απορριφθεί ένας αριθµός από υπερελλειψοειδή µοντέλα 
που διαφέρουν σηµαντικά από την πραγµατική κατανοµή της φθορίζουσας ουσίας. 
Καθώς, η περιοχή ενδιαφέροντος ορίστηκε ως η περιοχή της επιφάνειας που 
βρίσκεται ακριβώς επάνω από την κατανοµή της φθορίζουσας ουσίας, τα 
υπερελλειψοειδή εκείνα µοντέλα που διαθέτουν µεγαλύτερες ή µικρότερες 

ισοδύναµες διαµέτρους από την κατανοµή της ουσίας θα εµφανίζουν  επίσης 
µεγαλύτερες ή µικρότερες, αντιστοίχως, ισοδύναµες διαµέτρους στην περιοχή 
ενδιαφέροντος. Αυτά τα µοντέλα θα µπορούσαν να εξαιρεθούν  από το δεύτερο στάδιο 
της σύγκρισης των εντάσεων.

Η ισοδύναµη διάµετρος αναφέρεται στον κύκλο που έχει το ίδιο εµβαδόν µε την 

εκάστοτε περιοχή ενδιαφέροντος και υπολογίζεται από τη σχέση (9.22):

 
 
D =

4 ⋅A
π

 
 
11.7( )

όπου Α είναι το εµβαδόν της περιοχής ενδιαφέροντος. Στον Πίνακα 11.8 
παρουσιάζονται οι διάµετροι αυτές για όλα τα υπερελλειψοειδή µοντέλα της βάσης 
δεδοµένων καθώς και για τις µετρούµενες εικόνες. Η σύγκριση µεταξύ των 

ισοδύναµων διαµέτρων πραγµατοποιήθηκε µε τον υπολογισµό των απόλυτων τιµών 
των µέσων σχετικών σφαλµάτων (absolute mean relative error, AMRE), σχέση (8.32):

 
 
AMRE =

Dsim − Dreal

Dreal

×100%  
 
11.8( )

Πίνακας 11.8: Η ισοδύναµη διάµετρος των συνθετικών και πειραµατικών  περιοχών 
ενδιαφέροντος και η απόλυτες τιµές των µέσων σχετικών σφαλµάτων.
Υπερελλειψοειδές Μοντέλο

(Πίνακας 11.2) D (pixels) AMRE (%)

00 (Πειραµατικά Δεδοµένα) 304.13 N.A.
01 445.25 46.40%
02 385.70 26.82%
03 471.40 55.00%
04 360.20 18.44%
05 468.21 53.95%
06 450.97 48.28%
07 385.92 26.90%
08 470.86 54.83%
09 356.16 17.11%
10 467.78 53.81%
11 454.44 49.43%
12 398.55 31.05%
13 474.44 56.00%
14 381.32 25.38%
15 470.63 54.75%

❒  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11

416 Δηµήτριος Σ. Γκόρπας - Διδακτορική Διατριβή



Υπερελλειψοειδές Μοντέλο
(Πίνακας 11.2) D (pixels) AMRE (%)

16 452.03 48.63%
17 395.45 30.03%
18 473.64 55.74%
19 373.66 22.86%
20 469.95 54.53%
21 463.00 52.24%
22 467.89 53.85%
23 472.46 55.35%
24 192.92 36.57%
25 326.40 7.29%

Στον Πίνακα 11.8, µε κόκκινο χρώµα έχουν σηµειωθεί όλα εκείνα τα 

υπερελλειψοειδή µοντέλα τα οποία απορρίφθηκαν κατά το πρώτο αυτό στάδιο της 
επίλυσης του αντιστρόφου προβλήµατος. Παρατηρώντας κανείς τον Πίνακα 11.2, 
µπορεί να διακρίνει ότι όλα τα υπερελλειψοειδή µοντέλα που επιλέχθηκαν για τη 
βάση δε διαφέρουν σηµαντικά µεταξύ τους ως προς την τρισδιάστατη γεωµετρία 
τους. Ωστόσο διαφέρουν ως προς το βάθος στο οποίο βρίσκονται µέσα στο συνθετικό 

µοντέλο και η πληροφορία αυτή διαφαίνεται και από την ισοδύναµη διάµετρο του 
Πίνακα 11.8. Όλα εκείνα τα µοντέλα τα οποία απορρίφθηκαν βρίσκονται σε σχετικά 
µεγαλύτερα βάθη από ότι η πραγµατική κατανοµή, µε αποτέλεσµα, το εµβαδόν  της 
περιοχής ενδιαφέροντος που προκύπτει για το κάθε ένα από αυτά, να είναι σχετικά 
µεγαλύτερο από το αντίστοιχο εµβαδόν της πραγµατικής κατανοµής.

Λόγω του ότι η ισοδύναµη διάµετρος δεν αποδίδει κάποια πληροφορία για την 
µορφή ή την κατανοµή της έντασης το κατώφλι απόρριψης που ορίστηκε για την 
απόλυτη τιµή των µέσων τετραγωνικών σφαλµάτων δεν είναι ιδιαίτερα αυστηρό. 
Διαφορετικά θα µπορούσε αρκετά εύκολα να απορριφθεί ακόµη και η περιοχή 
ενδιαφέροντος που αντιστοιχεί στην πραγµατική κατανοµή της φθορίζουσας ουσίας. 

Εποµένως το στατιστικό αυτό µέγεθος κατωφλιοποιήθηκε στο 50%, κάτι που 
σηµαίνει ότι όσα υπερελλειψοειδή µοντέλα εµφανίζουν AMRE≥50% εξαιρούνται από 
το επόµενο στάδιο.

Το δεύτερο στάδιο επίλυσης του αντιστρόφου προβλήµατος, είναι εκείνο το οποίο 
αποδίδει την προσέγγιση της πραγµατικής κατανοµής της φθορίζουσας ουσίας, υπό 

τη µορφή ενός υπερελλειψοειδούς µοντέλου. Το στάδιο αυτό υλοποιήθηκε µε τον 
υπολογισµό της τετραγωνικής ρίζας του µέσου τετραγωνικού σφάλµατος (root mean 
square error, RMSE), σχέση (8.30):
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RMSE =

Ii − Ii( )2

i=1:N
∑

N
×100%  

 
11.9( )

όπου Ιi είναι οι τιµές της κανονικοποιηµένης έντασης εντός της περιοχής 

ενδιαφέροντος των πραγµατικών µετρήσεων και Īi είναι οι αντίστοιχες τιµές της 

έντασης των  περιοχών ενδιαφέροντος από τα συνθετικά δεδοµένα. Τέλος µε N 
συµβολίζεται ο αριθµός των pixels της περιοχής ενδιαφέροντος των πραγµατικών 
µετρήσεων, που ανήκουν στην εικόνα η οποία περιβάλει τη συνθετική περιοχή 

ενδιαφέροντος.

Η σύγκριση µεταξύ των  αντίστοιχων περιοχών ενδιαφέροντος, για κάθε µία από 
τις θέσεις της πηγής διέγερσης, υλοποιήθηκε µέσω διόρθωσης των  αντίστοιχων 
εικόνων προκειµένου να εµφανίζουν διαστάσεις ίσες προς τις διαστάσεις της 
µεγαλύτερης εικόνας και στη συνέχεια υπολογίστηκαν τα τετραγωνικά σφάλµατα 

µόνο των pixels που ανήκουν στην  περιοχή ενδιαφέροντος από τις πραγµατικές 
εικόνες. Η διόρθωση αυτή των διαστάσεων των εικόνων, πραγµατοποιήθηκε χωριστά 
για κάθε εικόνα που αντιστοιχεί σε µία θέση της πηγής διέγερσης, ωστόσο η 
τετραγωνική ρίζα των  µέσων  τετραγωνικών  σφαλµάτων υπολογίστηκε και για τις 13 
εικόνες του κάθε υπερελλειψοειδούς µοντέλου ταυτόχρονα. Στον  Πίνακα 11.9 

παρουσιάζονται οι τιµές των σφαλµάτων αυτών για τα εναποµείναντα 
υπερελλειψοειδή µοντέλα.

Πίνακας 11.9: RMSE µεταξύ συνθετικών και πειραµατικών δεδοµένων.
Υπερελλειψοειδές Μοντέλο

(Πίνακας 11.2) RMSE (%)

01 48.87%
02 37.79%
04 31.49%
06 48.75%
07 37.79%
09 31.53%
11 49.59%
12 40.81%
14 36.83%
16 49.50%
17 40.28%
19 35.94%
24 18.62%
25 24.09%

Από τον Πίνακα 11.9 προκύπτει ότι η πραγµατική κατανοµή της φθορίζουσας 

ουσίας που χρησιµοποιήθηκε κατά την πειραµατική διαδικασία περιγράφεται από το 
υπερελλειψοειδές Νο 24 του Πίνακα 11.2, µε αναλυτική έκφραση:
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11.10( )

και το οποίο αντιστοιχεί σε µία σφαίρα διαµέτρου d=0.25 cm σε βάθος z=0.3 cm από 
την επιφάνεια του συνθετικού µοντέλου. Η ακρίβεια, µε την  οποία η µέθοδος 
επίλυσης του αντιστρόφου προβλήµατος ταυτίζει το µοντέλο αυτό µε την πραγµατική 
κατανοµή, ανέρχεται στα 81.38%. Στην Εικόνα 11.16 παρουσιάζεται η τρισδιάστατη 
γεωµετρία του υπερελλειψοειδούς αυτού µοντέλου σε σχέση µε το συνθετικό µοντέλο 

επίλυσης του εµπρόσθιου προβλήµατος, ενώ στην  Εικόνα 11.17 εµφανίζονται οι 
περιοχές ενδιαφέροντος για όλες τις θέσεις της πηγής διέγερσης.

Εικόνα 11.16: Το υπερελλειψοειδές µοντέλο στο οποίο η διαδικασία επίλυσης του 
αντιστρόφου προβλήµατος απέδωσε την πραγµατική κατανοµή της φθορίζουσας ουσίας.

Εικόνα 11.17: Η περιοχή ενδιαφέροντος του υπερελλειψοειδούς στο οποίο συνέκλινε η 
επίλυση του αντιστρόφου προβλήµατος.
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11.4.1. Αξιολόγηση της Επίλυσης του Αντιστρόφου Προβλήµατος και Συζήτηση

Μία από τις σηµαντικότερες προκλήσεις που καλείται κανείς να αντιµετωπίσει 
κατά την επίλυση του αντιστρόφου προβλήµατος στη Μοριακή Απεικόνιση 
Φθορισµού είναι οι αυξηµένες χρονικές απαιτήσεις της διαδικασίας ελαχιστοποίησης 
της αντικειµενικής συνάρτησης (3.1). Οι χρόνοι που αναφέρονται στη βιβλιογραφία 
κυµαίνονται από µερικά λεπτά µέχρι αρκετές ώρες, ανάλογα κυρίως µε τη 

προσέγγιση επίλυσης του εµπρόσθιου προβλήµατος. Η µέθοδος επίλυσης του 
αντιστρόφου προβλήµατος η οποία αναπτύχθηκε στα πλαίσια εκπόνησης της 
διδακτορικής έρευνας, ωστόσο, είναι ανεξάρτητη από τον απαιτούµενο χρόνο 
επίλυσης του εµπρόσθιου προβλήµατος, καθώς αυτή στηρίζεται στη σύγκριση των 
µετρούµενων δεδοµένων µε συνθετικά αποτελέσµατα τα οποία έχουν εκ των 

προτέρων επιλυθεί κι αποθηκευτεί στη βάση δεδοµένων. Ο απαιτούµενος χρόνος για 
την εξαγωγή κάποιου αποτελέσµατος εξαρτάται κυρίως από το πλήθος τόσο των 
στοιχείων της βάσης δεδοµένων, όσο και από το βηµατισµό της σάρωσης της πηγής 
διέγερσης στην εποπτευόµενη επιφάνεια. Στον Πίνακα 11.10 συνοψίζονται οι χρόνοι 
που απαιτούν τα διάφορα στάδια επίλυσης του αντιστρόφου προβλήµατος.

Πίνακας 11.10: Αξιολόγηση της διαδικασίας επίλυσης του αντιστρόφου προβλήµατος 
µέσω της µέτρησης του χρόνου που απαιτεί η υλοποίηση διαφόρων σταδίων του 
αλγορίθµου.

Στάδιο Επίλυσης t (sec) Σηµειώσεις

Σχηµατισµός Εικόνων της 
Περιοχής Ενδιαφέροντος 78.68

Δηµιουργία όλων των εικόνων της περιοχής 
ενδιαφέροντος για όλες τις θέσεις της πηγής 
διέγερσης από τα µετρούµενα δεδοµένα. Η 
διαδικασία αυτή συµπεριλαµβάνεται στη 
τεχνική επίλυσης του αντιστρόφου 
προβλήµατος.

Υπολογισµός AMRE 4.28

Υπολογισµός της ισοδύναµης διαµέτρου 
τόσο για το σύνολο των στοιχείων της βάσης 
δεδοµένων όσο και για τις µετρούµενες 
εικόνες φθορισµού, καθώς και σύγκριση µε 
βάση την απόλυτη τιµή των µέσων σχετικών 
σφαλµάτων. Ο χρόνος αυτός αντιστοιχεί στη 
συµπλήρωση του Πίνακα 11.8.

Υπολογισµός RMSE 3.19

Σύγκριση των στοιχείων της βάσης, που δεν 
απορρίφθηκαν από την προηγούµενη 
διαδικασία, µε τα πειραµατικά δεδοµένα 
pixel προς pixel µέσω το υπολογισµού της 
τετραγωνικής ρίζας των µέσων 
τετραγωνικών σφαλµάτων. Ο χρόνος αυτός 
αντιστοιχεί στη σύγκριση µεταξύ των 13 
πειραµατικών εικόνων µε τις 14×13=182 
συνθετικές εικόνες της βάσης δεδοµένων.

Επίλυση του Αντιστρόφου 
Προβλήµατος 86.25 Ο συνολικός χρόνος που απαιτείται για την 

επίλυση του αντιστρόφου προβλήµατος.

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 11.10, ο χρόνος που απαιτήθηκε προκειµένου να 

επιλυθεί το αντίστροφο πρόβληµα εξαρτάται ουσιαστικά µόνον από τον αριθµό των 
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εικόνων φθορισµού από την  πραγµατική κατανοµή της φθορίζουσας ουσίας και 

κατεπέκταση από το πλήθος των θέσεων  της πηγής διέγερσης. Η σπουδαιότητα της 
µεθόδου η οποία αναπτύχθηκε υπογραµµίζεται, αν υποτεθεί ότι µε το ίδιο µοντέλο 
επίλυσης του εµπρόσθιου προβλήµατος, γινόταν προσπάθεια επίλυσης του 
αντιστρόφου προβλήµατος, µέσω ελαχιστοποίησης της σχέσης (3.1). Σε µία τέτοια 
περίπτωση, αν χρειάζονταν µόνο 25 επαναλήψεις, ο συνολικός χρόνος που θα 

απαιτούνταν θα ανερχόταν  στα 245460.55 sec. Φυσικά, χωρίς γνώση της πραγµατικής 
κατανοµής θα απαιτούνταν πολύ περισσότερες επαναλήψεις µέχρι να συγκλίνει σε 
κάποια λύση η διαδικασία βελτιστοποίησης. Αυτό σηµαίνει ότι προκειµένου να 
µειωθεί ο απαιτούµενος χρόνος, θα ήταν αναγκαία η χρήση κατανεµηµένου 
προγραµµατισµού, γεγονός το οποίο σε κλινικό περιβάλλον αυξάνει σηµαντικά την 

πολυπλοκότητα της διάταξης. Αντιθέτως, µε το διαχωρισµό του εµπρόσθιου από το 
αντίστροφο πρόβληµα, ο χρόνος που απαιτείται για την προσέγγιση της 
τρισδιάστατης γεωµετρίας της κατανοµής των  φθοριζουσών ουσιών, εξαρτάται µόνον 
από το πλήθος των λαµβανόµενων εικόνων.

Ένα δεύτερο σηµαντικό πλεονέκτηµα της τεχνικής που περιγράφηκε στις 

προηγούµενες ενότητες είναι ότι καθίσταται εφικτή η επαλήθευση της τρισδιάστατης 
ανακατασκευής µε επανάληψη των πειραµατικών µετρήσεων. Ο χρόνος που απαιτεί η 
επίλυση του αντιστρόφου προβλήµατος είναι της τάξης των µερικών sec, µε 
αποτέλεσµα να είναι άµεσα επιλύσιµο, περισσότερες από µία φορές. Στον Πίνακα 
11.11 συνοψίζεται η επίλυση του αντιστρόφου προβλήµατος για ακόµη µία µέτρηση 

του ίδιου προσοµοιωτή ο οποίος εµφανίζεται και στην Εικόνα 11.15. Ενώ στην 
Εικόνα 11.18 παρουσιάζονται οι αντίστοιχες περιοχές ενδιαφέροντος.

Πίνακας 11.11: Η ισοδύναµη διάµετρος των συνθετικών και πειραµατικών περιοχών 
ενδιαφέροντος και η απόλυτες τιµές των µέσων σχετικών σφαλµάτων.
Υπερελλειψοειδές 

Μοντέλο
(Πίνακας 11.2)

D (pixels) AMRE (%) RMSE (%)

00 (Πειραµατικά 
Δεδοµένα) 304.61 N.A. N.A.

01 445.25 46.17% 60.58%
02 385.70 26.62% 49.40%
03 471.40 54.75% --
04 360.20 18.25% 42.67%
05 468.21 53.71% --
06 450.97 48.05% 60.46%
07 385.92 26.69% 49.48%
08 470.86 54.58% --
09 356.16 16.92% 42.88%
10 467.78 53.56% --
11 454.44 49.19% 61.28%
12 398.55 30.84% 52.55%
13 474.44 55.75% --
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Υπερελλειψοειδές 
Μοντέλο

(Πίνακας 11.2)
D (pixels) AMRE (%) RMSE (%)

14 381.32 25.18% 48.43%
15 470.63 54.50% --
16 452.03 48.40% 61.17%
17 395.45 29.82% 51.86%
18 473.64 55.49% --
19 373.66 22.67% 47.21%
20 469.95 54.28% --
21 463.00 52.00% --
22 467.89 53.60% --
23 472.46 55.10% --
24 192.92 36.67% 9.65%
25 326.40 7.12% 34.62%

Εικόνα 11.18: Η περιοχή ενδιαφέροντος από εικόνες φθορισµού της ίδιας κατανοµής 
της φθορίζουσας ουσίας µε την Εικόνα 11.15.

Συγκρίνοντας τους Πίνακες 11.8, 11.9 και 11.11 φαίνεται ότι η συµπεριφορά της 

µεθόδου για τις δύο µετρήσεις είναι πανοµοιότυπη. Το µέσο ποσοστό ακρίβειας, µε το 
οποίο η τεχνική επίλυσης του αντιστρόφου προβλήµατος αντιστοιχίζει τα 
πειραµατικά δεδοµένα σε κάποιο από τα υπερελλειψοειδή µοντέλα της βάσης 
δεδοµένων, ανέρχεται στα 85.87%.

Η τεχνική επίλυσης του αντιστρόφου προβλήµατος εξετάστηκε και µε µία δεύτερη 

περίπτωση πειραµατικών µετρήσεων, όπου η ουσία και το πειραµατικό µοντέλο 
παρέµειναν τα ίδια µε την προηγούµενη περίπτωση, αλλά τώρα το βάθος στο οποίο 
βρισκόταν η σφαίρα διαµέτρου d=0.25 cm ήταν στα z=0.45 cm. Στην Εικόνα 11.19 
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παρουσιάζονται οι περιοχές ενδιαφέροντος όπως εξήχθησαν από δύο µετρήσεις του 

µοντέλου αυτού, ενώ στον Πίνακα 11.12 συνοψίζεται η επίλυση του αντιστρόφου 
προβλήµατος για την περίπτωση αυτή.

 
Εικόνα 11.19: Οι περιοχές ενδιαφέροντος από δύο σειρές µετρήσεων  φθορισµού για 
όλες τις θέσεις της πηγής διέγερσης του δεύτερου πειραµατικού µοντέλου.

Πίνακας 11.12: Η επίλυση του αντιστρόφου προβλήµατος για το δεύτερο πειραµατικό 
µοντέλο.

Νο Πρώτη ΜέτρησηΠρώτη ΜέτρησηΠρώτη Μέτρηση Δεύτερη ΜέτρησηΔεύτερη ΜέτρησηΔεύτερη ΜέτρησηΝο
D (pixels) AMRE (%) RMSE (%) D (pixels) AMRE (%) RMSE (%)

00 
(Πειραµατικά 
Δεδοµένα)

479.56 Ν.Α. Ν.Α. 414.34 Ν.Α. Ν.Α.

01 445.25 7.15% 42.82% 445.25 7.46% 45.86%
02 385.70 19.57% 27.30% 385.70 6.91% 31.51%
03 471.40 1.70% 48.08% 471.40 13.77% 49.78%
04 360.20 24.89% 20.96% 360.20 13.07% 24.07%
05 468.21 2.37% 48.33% 468.21 13.00% 50.15%
06 450.97 5.96% 43.14% 450.97 8.84% 45.83%
07 385.92 19.53% 27.29% 385.92 6.86% 31.52%
08 470.86 1.81% 48.01% 470.86 13.64% 49.73%
09 356.16 25.73% 20.83% 356.16 14.04% 23.90%
10 467.78 2.46% 48.27% 467.78 12.90% 50.11%
11 454.44 5.24% 44.35% 454.44 9.68% 46.83%
12 398.55 16.89% 30.80% 398.55 3.81% 35.38%
13 474.44 1.07% 48.48% 474.44 14.50% 50.04%
14 381.32 20.48% 26.17% 381.32 7.97% 30.22%
15 470.63 1.86% 48.65% 470.63 13.58% 50.36%
16 452.03 5.74% 44.04% 452.03 9.10% 46.64%
17 395.45 17.54% 30.13% 395.45 4.56% 34.55%
18 473.64 1.23% 48.39% 473.64 14.31% 50.00%
19 373.66 22.08% 25.08% 373.66 9.82% 28.80%
20 469.95 2.00% 48.58% 469.95 13.42% 50.33%
21 463.00 4.45% 46.90% 463.00 11.74% 48.99%
22 467.89 2.43% 47.59% 467.89 12.92% 49.41%
23 472.46 1.48% 48.22% 472.46 14.03% 49.87%
24 192.92 59.77% -- 192.92 53.44% --
25 326.40 31.96% 15.38% 326.40 21.25% 17.20%

Κατά το δεύτερο παράδειγµα η µέση ακρίβεια µε την οποία οι πειραµατικές 
µετρήσεις αντιστοιχίζονται σε κάποιο από τα υπερελλειψοειδή της βάσης δεδοµένων 
ανέρχεται στα 83.71%. Η αναλυτική έκφραση του µοντέλου αυτού είναι:
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11.11( )

Η χωρική του κατανοµή σε σχέση µε το συνθετικό µοντέλο παρουσιάζεται στην 
Εικόνα 11.20, ενώ στην  Εικόνα 11.21 παρουσιάζονται οι περιοχές ενδιαφέροντος από 
όλες τις θέσεις της πηγής διέγερσης.

Εικόνα 11.20: Το υπερελλειψοειδές µοντέλο στο οποίο η διαδικασία επίλυσης του 
αντιστρόφου προβλήµατος απέδωσε την πραγµατική κατανοµή της φθορίζουσας ουσίας 
για το δεύτερο πειραµατικό µοντέλο.

Εικόνα 11.21: Η περιοχή ενδιαφέροντος του υπερελλειψοειδούς στο οποίο συνέκλινε η 
επίλυση του αντιστρόφου προβλήµατος για το δεύτερο πειραµατικό µοντέλο.

Η αξιολόγηση της µεθόδου επίλυσης του αντιστρόφου προβλήµατος, εκτός από 
µετρήσεις µε χρήση της φθορίζουσας ουσίας Chloro-Aluminum Phthalocyanine 
πραγµατοποιείθηκε και µέσω µετρήσεων και σε µία δεύτερη ουσία, την Alexa Fluor 
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680, η οποία εµφανίζει µέγιστο διέγερσης στα 680 nm και µέγιστο εκποµπής στα 700 

nm. Στον  Πίνακα 11.13 παρουσιάζονται οι οπτικές ιδιότητες της ουσίας αυτής, για 

συγκέντρωση 10-5 Μ, ενώ το υπόβαθρο διατηρήθηκε όπως και στη προηγούµενη 
περίπτωση, δηλαδή ένα µείγµα 1% v/v Intralipid και 1% w/v Agarose.

Πίνακας 11.13: Οπτικές ιδιότητες της Alexa Fluor 680 στα 680 nm (διέγερση) και στα 
700 nm (εκποµπή).

Διέγερση
(680 nm)

Εκποµπή
(700 nm)

Συντελεστής Απορρόφησης 
Φθορίζουσας Ουσίας

µα (cm-1)
0.4204 0.2478

Κβαντική Απόδοση
η 0.360.36

Επιπροσθέτως, η διαδικασία της σάρωσης ρυθµίστηκε κατά τέτοιον  τρόπο, ώστε ο 
βηµατισµός σάρωσης να είναι ίσος προς dy=0.05 cm, ενώ ελήφθησαν 25 εικόνες 
φθορισµού από αντίστοιχου αριθµού θέσεις της πηγής διέγερσης. Στην  Εικόνα 11.22 

παρουσιάζονται οι 25 περιοχές ενδιαφέροντος όπως προέκυψαν µετά την εφαρµογή 
της διαδικασίας επεξεργασίας των πειραµατικών δεδοµένων η οποία περιγράφηκε 
προηγουµένως.

Εικόνα 11.22: Η περιοχή ενδιαφέροντος στις εικόνες φθορισµού για όλες τις θέσεις της 
πηγής διέγερσης για την περίπτωση της Alexa Fluor 680.
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Λόγω της αλλαγής των  οπτικών ιδιοτήτων της φθορίζουσας ουσίας, αλλά και του 

αριθµού των θέσεων  της πηγής διέγερσης, για την επίλυση του αντιστρόφου 
προβλήµατος κατασκευάστηκε µία νέα βάση δεδοµένων η οποία σχετίζεται µε την 
πειραµατική διαδικασία στην περίπτωση της Alexa Fluor 680. Στον Πίνακα 11.14 
παρουσιάζονται τα υπερελλειψοειδή µοντέλα τα οποία χρησιµοποιήθηκαν για τη 
κατασκευή της βάσης δεδοµένων, καθώς και η σύγκριση µεταξύ των ισοδύναµων 

διαµέτρων των συνθετικών και των µετρούµενων εικόνων φθορισµού.

Πίνακας 11.14: Αναλυτικές εκφράσεις των  υπερελλειψοειδών µοντέλων,  ισοδύναµη 
διάµετρος και αποτελέσµατα σύγκρισης.
Νο. Μοντέλο D (pixels) AMRE (%)
00 Πειραµατικά Δεδοµένα 279.41 N.A

01 f x,y,z( )= x
0.25

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
22

+ y
0.25

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
2

+ z
0.25

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
2

435.21 55.76%

02 f x,y,z( )= x
0.25

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
22

+ y
0.25

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
2

+ z-0.25
0.25

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
2

411.79 47.38%

03 f x,y,z( )= x
0.25

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
22

+ y
0.25

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
2

+ z+0.25
0.25

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
2

448.01 60.34%

04 f x,y,z( )= x
0.25

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
22

+ y
0.25

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
2

+ z-0.5
0.25

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
2

363.03 29.93%

05 f x,y,z( )= x
0.25

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
22

+ y
0.25

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
2

+ z-0.6
0.25

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
2

329.45 17.91%

06 f x,y,z( )= x
0.25

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
22

+ y
0.25

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
2⎡

⎣
⎢
⎢

⎤

⎦
⎥
⎥

22

+ z
0.25

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
4

433.97 55.32%

07 f x,y,z( )= x
0.25

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
22

+ y
0.25

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
2⎡

⎣
⎢
⎢

⎤

⎦
⎥
⎥

2

+ z-0.25
0.25

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
4

410.08 46.77%

08 f x,y,z( )= x
0.25

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
22

+ y
0.25

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
2⎡

⎣
⎢
⎢

⎤

⎦
⎥
⎥

2

+ z+0.25
0.25

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
4

447.30 60.09%

09 f x,y,z( )= x
0.25

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
22

+ y
0.25

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
2⎡

⎣
⎢
⎢

⎤

⎦
⎥
⎥

2

+ z-0.5
0.25

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
4

361.85 29.51%

10 f x,y,z( )= x
0.25

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
22

+ y
0.25

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
2⎡

⎣
⎢
⎢

⎤

⎦
⎥
⎥

2

+ z-0.6
0.25

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
4

326.16 16.73%

11 f x,y,z( )= x
0.25

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
22

+ y
0.25

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
2

+ z
0.15

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
2

441.04 57.85%

12 f x,y,z( )= x
0.25

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
22

+ y
0.25

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
2

+ z-0.25
0.15

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
2

417.15 49.30%

13 f x,y,z( )= x
0.25

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
22

+ y
0.25

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
2

+ z+0.25
0.15

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
2

451.12 61.48%

14 f x,y,z( )= x
0.25

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
22

+ y
0.25

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
2

+ z-0.5
0.15

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
2

372.20 33.21%

15 f x,y,z( )= x
0.25

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
22

+ y
0.25

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
2

+ z-0.6
0.15

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
2

309.22 10.67%

❒  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11

426 Δηµήτριος Σ. Γκόρπας - Διδακτορική Διατριβή



Την απόρριψη των υπερελλειψοειδών µοντέλων τα οποία εµφανίζουν σηµαντικά 

διαφοροποιούµενη ισοδύναµη διάµετρο από τα µετρούµενα δεδοµένα, ακολούθησε ο 
προσδιορισµός της τετραγωνικής ρίζας των µέσων τετραγωνικών σφαλµάτων µεταξύ 
των τιµών της έντασης στις συνθετικές και πραγµατικές εικόνες. Στον  Πίνακα 11.15 
παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα αυτά, από τα οποία προκύπτει και το αποτέλεσµα 
της διαδικασίας επίλυσης του αντιστρόφου προβλήµατος.

Πίνακας 11.15: RMSE µεταξύ συνθετικών και πειραµατικών δεδοµένων.
Υπερελλειψοειδές Μοντέλο

(Πίνακας 11.14) RMSE (%)

02 41.34%
04 30.42%
05 21.78%
07 41.16%
09 30.19%
10 21.52%
12 42.81%
14 33.05%
15 19.25%

Από τον  Πίνακα 11.15, προκύπτει µε βαθµό εµπιστοσύνης 80.75%, ότι η 

πραγµατική κατανοµή της φθορίζουσας ουσίας προσεγγίζεται από το 
υπερελλειψοειδές µοντέλο, µε αναλυτική έκφραση:
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11.12( )

το οποίο αντιστοιχεί σε ένα κύλινδρο µε διάµετρο d=0.5 cm και ύψος h=0.3 cm προς 
την κατεύθυνση του z-άξονα και το κέντρο του οποίου βρίσκεται σε βάθος z=0.6 cm 

από την επιφάνεια. Το µοντέλο αυτό παρουσιάζεται στην Εικόνα 11.23.

Εικόνα 11.23: Το υπερελλειψοειδές µοντέλο επίλυσης του αντιστρόφου προβλήµατος 
για την περίπτωση της Alexa Fluor 680.
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Η γεωµετρία του µοντέλου αυτού αντιστοιχεί και στην πραγµατική γεωµετρία της 

κατανοµής της φθορίζουσας ουσίας. Η παραπάνω διαδικασία επαναλήφθηκε για 
ακόµη δύο µετρήσεις της ίδιας κατανοµής, προκειµένου να προσδιοριστεί µε 
µεγαλύτερη ακρίβεια ο βαθµός εµπιστοσύνης επίλυσης του αντιστρόφου 
προβλήµατος. Στην Εικόνα 11.24 παρουσιάζονται οι περιοχές ενδιαφέροντος από τις 
δύο αυτές µετρήσεις, ενώ σε αντιστοιχία µε τον Πίνακα 11.12, στον Πίνακα 11.16 

παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα και των δύο σταδίων επίλυσης του αντιστρόφου 
προβλήµατος.

  
Εικόνα 11.24: Οι περιοχές ενδιαφέροντος από δύο σειρές µετρήσεων  φθορισµού για 
όλες τις θέσεις της πηγής διέγερσης στην περίπτωση της Alexa Fluor 680.

Πίνακας 11.16: Η επίλυση του αντιστρόφου προβλήµατος για ακόµη δύο µετρήσεις 
φθορισµού εκπεµπόµενου από την κατανοµή της Alexa Fluor 680.

Δεύτερη ΜέτρησηΔεύτερη ΜέτρησηΔεύτερη Μέτρηση Τρίτη ΜέτρησηΤρίτη ΜέτρησηΤρίτη Μέτρηση
No. D (pixels) AMRE (%) RMSE (%) D (pixels) AMRE (%) RMSE (%)
00 269.87 N.A. N.A. 278.49 N.A. N.A.
01 435.21 61.27% -- 435.21 56.27% --
02 411.79 52.59% -- 411.79 47.86% 41.53%
03 448.01 66.01% -- 448.01 60.87% --
04 363.03 34.52% 31.29% 363.03 30.36% 30.58%
05 329.45 22.08% 22.61% 329.45 18.30% 21.77%
06 433.97 60.81% -- 433.97 55.83% --
07 410.08 51.95% -- 410.08 47.25% 41.36%
08 447.30 65.75% -- 447.30 60.61% --
09 361.85 34.08% 31.09% 361.85 29.93% 30.35%
10 326.16 20.86% 22.44% 326.16 17.12% 21.46%
11 441.04 63.42% -- 441.04 58.37% --
12 417.15 54.57% -- 417.15 49.79% 42.99%
13 451.12 67.16% -- 451.12 61.99% --
14 372.20 37.92% 33.86% 372.20 33.65% 33.21%
15 309.22 14.58% 18.45% 309.22 11.03% 18.43%
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Συνδυάζοντας τους Πίνακες 11.15 και 11.16, προκύπτει ότι η κατανοµή της 

φθορίζουσας ουσίας, συγκλίνει στο υπερελλειψοειδές µοντέλο Νο. 15 της βάσης µε 
µέση ακρίβεια της τάξης των 81.29%, απαιτώντας περίπου 450 sec για την επίλυση 
του αντιστρόφου προβλήµατος και για τις τρεις µετρήσεις. Στην Εικόνα 11.25 
παρουσιάζονται οι περιοχές ενδιαφέροντος του υπερελλειψοειδούς µοντέλου στο 
οποίο συνέκλινε η επίλυση του αντιστρόφου προβλήµατος στην περίπτωση της Alexa 

Fluor 680.

Εικόνα 11.25: Η περιοχή ενδιαφέροντος του υπερελλειψοειδούς στο οποίο συνέκλινε η 
επίλυση του αντιστρόφου προβλήµατος για την περίπτωση της Alexa Fluor 680.

11.5. Απόδοση Πραγµατικών Συντεταγµένων στα Αποτελέσµατα Επίλυσης του 
Αντιστρόφου Προβλήµατος

Τα αποτελέσµατα επίλυσης του αντιστρόφου προβλήµατος τα οποία 
παρουσιάστηκαν στην προηγούµενη ενότητα αναφέρονταν όλα στο εικονικό σύστηµα 

συντεταγµένων που χρησιµοποιήθηκε για την κατασκευή της βάσης δεδοµένων. 
Ωστόσο, ένα από τα ανοικτά ερευνητικά ερωτήµατα του πεδίου της Μοριακής 
Απεικόνισης Φθορισµού είναι η συσχέτιση των αποτελεσµάτων επίλυσης του 
αντιστρόφου προβλήµατος µε τις πραγµατικές συντεταγµένες του εποπτευόµενου 
πεδίου[2].

Υπάρχουν µελέτες, όπου την  τρισδιάστατη ανακατασκευή της επιφάνειας, την 
λαµβάνουν υπόψη µόνο για δισδιάστατη ευθυγράµµιση της επισηµασµένης περιοχής 
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µε την προς µελέτη περιοχή, ενώ η πληροφορία του πραγµατικού βάθους παρέχεται 

από αυστηρά πρωτόκολλα λήψης των εικόνων  φθορισµού, τα οποία εγείρουν ηθικά 
ερωτήµατα ως προς την αντιµετώπιση µοντέλων  ζώων και που η µελλοντική κλινική 
εφαρµογή τους είναι εξαιρετικά αµφίβολη[1,20-22]. Ένα κοινό τέτοιο πρωτόκολλο 
απαιτεί την  τοποθέτηση του µοντέλου ζώου σε ειδική κασετίνα, ούτως ώστε η 
εξωτερική του επιφάνεια να γίνει επίπεδη κι έτσι η πραγµατική εξωτερική επιφάνεια 

να ταυτιστεί µε την επιφάνεια της προσοµοίωσης[1].

Στα πλαίσια εκπόνησης της διατριβής η απόδοση πραγµατικών συντεταγµένων στο 
αποτέλεσµα της επίλυσης του αντιστρόφου προβλήµατος πραγµατοποιήθηκε µέσω 
του συνδυασµού του αποτελέσµατος αυτού µε την  τρισδιάστατη ανακατασκευή της 
επιφάνειας µε χρήση του διοπτρικού συστήµατος υπολογιστικής όρασης. Με 

προβολή του µοτίβου δοµηµένου φωτός στην  εποπτευόµενη επιφάνεια, λαµβάνεται 
το στερεοσκοπικό ζεύγος της Εικόνας 11.26, για το πειραµατικό µοντέλο της Εικόνας 
11.12.

Εικόνα 11.26: Το στερεοσκοπικό ζεύγος από την προβολή του µοτίβου δοµηµένου 
φωτός στην επιφάνεια του προσοµοιωτή ιστού.

Εικόνα 11.27: Η τρισδιάστατη ανακατασκευή της εποπτευόµενης επιφάνειας.
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Στη συνέχεια, χρησιµοποιώντας τον αλγόριθµο τρισδιάστατης ανακατασκευής 

επιφάνειας ο οποίος παρουσιάστηκε στο Κεφάλαιο 9 και σε συνδυασµό µε τα 
αποτελέσµατα της διαδικασίας βαθµονόµησης των δύο καµερών προέκυψε η 
επιφάνεια της Εικόνας 11.27. Η µέση τιµή του ύψους της επιφάνειας αυτής ανέρχεται 
στα z=2.061 cm, γεγονός που σηµαίνει ότι το υπερελλειψοειδές µοντέλο της σχέσης 
(11.10) βρίσκεται σε βάθος z=0.3 cm από την επιφάνεια αυτή. Εποµένως, 

πραγµατοποιείται ενηµέρωση της σχέσης (11.10) για να συµπεριλάβει το πραγµατικό 
βάθος της κατανοµής της φθορίζουσας ουσίας, παίρνοντας την ακόλουθη µορφή:
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11.13( )

Αποµένει, στη συνέχεια, να καθοριστούν  και οι συντεταγµένες του 
υπερελλειψοειδούς στο επίπεδο xy. Αυτές υπολογίζονται από την Εικόνα 11.14, 

λαµβάνοντας υπόψη ότι η περιοχή ενδιαφέροντος ορίστηκε ως εκείνη η περιοχή η 
οποία βρίσκεται στην προβολή της κατανοµής της φθορίζουσας ουσίας στην 
επιφάνεια. Εποµένως, το κέντρο βάρους της περιοχής αυτής θα αντιστοιχεί στο 
κέντρο του υπερελλειψοειδούς µοντέλου. Χρησιµοποιώντας το ύψος της επιφάνειας, 
το οποίο υπολογίστηκε στην προηγούµενης περίπτωση και σε συνδυασµό µε τα 

αποτελέσµατα της διαδικασίας βαθµονόµησης της κάµερας φθορισµού εφαρµόστηκε 
η σχέση (8.36):

 

 

x
y

⎡

⎣
⎢
⎢

⎤

⎦
⎥
⎥
=

r11 r12

r21 r22

⎡

⎣
⎢
⎢

⎤

⎦
⎥
⎥

−1

⋅
xc

yc

⎡

⎣
⎢
⎢

⎤

⎦
⎥
⎥
−

r11 r12

r21 r22

⎡

⎣
⎢
⎢

⎤

⎦
⎥
⎥

−1

⋅
r13

r23

⎡

⎣
⎢
⎢

⎤

⎦
⎥
⎥
⋅ z +

tx

ty

⎡

⎣

⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥

⎛

⎝
⎜
⎜

⎞

⎠
⎟
⎟

 
 
11.14( )

όπου (x,y,z)T είναι οι πραγµατικές συντεταγµένες ενός σηµείου των  γραµµών, 

(xc,yc,zc)T είναι οι αντίστοιχες συντεταγµένες στο επίπεδο της εικόνας της κάθε 

κάµερας, R=[rij] και T=[tx,ty,tz]T είναι οι πίνακες περιστροφής και µετατόπισης 

αντίστοιχα, που συνδέουν  την κάµερα µε το πραγµατικό σύστηµα συντεταγµένων. Η 
τιµή του z-άξονα είναι γνωστή από την ανακατασκευή της επιφάνειας, ενώ όσον 
αφορά τις συντεταγµένες του επιπέδου εικόνας, αυτές υπολογίζονται µέσω των 
σχέσεων (8.17), (8.18) και (8.20). Μέσω της διαδικασίας αυτής προέκυψε ότι το 
κέντρο του υπερελλειψοειδούς µοντέλου βρίσκεται στο σηµείο (x,y)=(0.329,-0.059) 

cm. Κατά συνέπεια η έκφραση (11.13) ενηµερώνεται ακόµη µία φορά, προκειµένου 
να συµπεριλάβει και τις συντεταγµένες του κέντρου του υπερελλειψοειδούς στο 
επίπεδο xy, λαµβάνοντας την τελική µορφή:
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11.15( )

Το αποτέλεσµα της παραπάνω διαδικασίας, συνδυαζόµενο µε την τρισδιάστατη 
ανακατασκευής της επιφάνειας του εποπτευόµενου πεδίου παρουσιάζεται στην 
Εικόνα 11.28.

Εικόνα 11.28: Η σύνδεση του αποτελέσµατος επίλυσης του αντιστρόφου προβλήµατος 
µε την τρισδιάστατη ανακατασκευή της εποπτευόµενης επιφάνειας.

Η σύνδεση της Εικόνας 11.28 καθίσταται εφικτή από τη στιγµή που και οι τρεις 
κάµερες του συνδυαστικού συστήµατος βαθµονοµηθούν µε το αντικείµενο 
βαθµονόµησης στην ίδια θέση. Με τον τρόπο αυτό και οι τρεις κάµερες αναφέρονται 
στο ίδιο σύστηµα συντεταγµένων  και ο συνδυασµός των αποτελεσµάτων των δύο 
συστηµάτων δεν απαιτεί περαιτέρω κανονικοποιήσεις.

Αντιστοίχως για την  κατανοµή της Chloro-Aluminum Phthalocyanine της Εικόνας 
11.19, κατά τις πειραµατικές µετρήσεις που παρουσιάζονται στο δεξί µέρος της 
εικόνας, ελήφθη το στερεοσκοπικό ζεύγος το οποίο παρουσιάζεται στην Εικόνα 
11.29. Από το ζεύγος αυτό προέκυψε η τρισδιάστατη ανακατασκευή της επιφάνειας 
του προσοµοιωτή η οποία παρουσιάζεται στην Εικόνα 11.30 και η οποία έχει µέση 

τιµή ύψους ίση προς z=2.061 cm.
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Εικόνα 11.29: Το στερεοσκοπικό ζεύγος το οποίο ελήφθη από το µοντέλο µε την 
κατανοµή της Chloro-Aluminum Phthalocyanine της Εικόνας 11.19, πρώτη µέτρηση.

Εικόνα 11.30: Η τρισδιάστατη ανακατασκευή της εποπτευόµενης επιφάνειας.

Επίσης, µέσω της σχέσης (11.14), υπολογίστηκε ότι το κέντρο βάρους της 
περιοχής ενδιαφέροντος σε καρτεσιανές συντεταγµένες βρίσκεται στο σηµείο της 
επιφάνειας (x,y)=(0.337,-0.021) cm. Το υπερελλειψοειδές µοντέλο, εποµένως, στο 

οποίο συνέκλινε η επίλυση του αντιστρόφου προβλήµατος και το οποίο περιγράφεται 
από την αναλυτική έκφραση της σχέσης (11.11) ενηµερώνεται και λαµβάνει τη 
µορφή:
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11.16( )

και του οποίου η τρισδιάστατη ανακατασκευή µε αναφορά στις πραγµατικές 

συντεταγµένες, όπως αυτές ορίστηκαν και για τις τρεις κάµερες από το αντικείµενο 
βαθµονόµησης, παρουσιάζεται στην Εικόνα 11.31.
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Εικόνα 11.31: Η σύνδεση του αποτελέσµατος επίλυσης του αντιστρόφου προβλήµατος 
µε την τρισδιάστατη ανακατασκευή της εποπτευόµενης επιφάνειας για το µοντέλο µε 
την κατανοµή της Chloro-Aluminum Phthalocyanine της Εικόνας 11.19, πρώτη µέτρηση.

□
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ XII

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

[1-247]

12. ji

12.1. Εισαγωγή

τα πλαίσια εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής επιζητήθηκε η επίλυση του 
αντιστρόφου προβλήµατος στη Μοριακή Απεικόνιση Φθορισµού, µέσω της 

ανάπτυξης ενός διπλά συζευγµένου µοντέλου το οποίο στηρίζεται στην Εξίσωση 
Μεταφοράς και την Προσέγγιση Διάχυσης και την κατασκευή µίας βάσης δεδοµένων 

για τη βελτιστοποίηση της χρονικής απόκρισης της µεθόδου. Παράλληλα, στα 
πλαίσια της έρευνας, µελετήθηκε και το πρόβληµα της τρισδιάστατης ανακατασκευής 
της επιφάνειας δοµών  µε διάµετρο µικρότερη του 1 cm, µέσω της ανάπτυξης µίας 
µεθόδου βασιζόµενης στη χρήση του δοµηµένου φωτός. Για την αξιολόγηση των δύο 
µεθόδων που παρουσιάζονται στη διατριβή αναπτύχθηκε ένα συνδυαστικό σύστηµα 

τρισδιάστατης υπολογιστικής όρασης και απεικόνισης φθορισµού, το οποίο 
χρησιµοποιήθηκε για τη γεωµετρική ποσοτικοποίηση µη µελανωµατικών δερµατικών 
όγκων, µε διάµετρο µικρότερη του 1 cm, την ανακατασκευή δοµών που βρίσκονται 
στο εσωτερικό µη διαυγών µέσων και οι οποίες έχουν επισηµανθεί µε κατάλληλους 
ιχνηθέτες φθορισµού, αλλά και το συνδυασµό της πληροφορίας η οποία προέρχεται 

και από τα δύο συστήµατα.

Τα κυριότερα καινοτοµικά αποτελέσµατα, καθώς και οι µελλοντικές τους 
επεκτάσεις µπορούν να συνοψιστούν στις ακόλουθες παραγράφους.
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12.2. Συζήτηση Αποτελεσµάτων

Η ανάπτυξη του διπλά συζευγµένου µοντέλου της Εξίσωσης Μεταφοράς 
Ακτινοβολίας (Radiation Transfer Equation, RTE) και της προσέγγισης διάχυσης 
(Diffusion Approximation, DA) αποτελεί ένα σηµαντικό αποτέλεσµα της έρευνας που 
υλοποιήθηκε στις προσπάθειες για την ανάπτυξη ενός ακριβούς µοντέλου επίλυσης 
του εµπρόσθιου προβλήµατος. Από τον υπολογισµό της απόλυτης τιµής του  σχετικού 

σφάλµατος σε σχέση µε το µοντέλο της RTE, προκύπτει ότι η σχετική ακρίβεια της 
µέσης έντασης του διπλά συζευγµένου RTE-DA µοντέλου είναι µεγαλύτερη από 95%, 
ενώ της DA κυµαίνεται στα 85%. Κοντά στην επιφάνεια του συνθετικού µοντέλου, το 
σχετικό σφάλµα του διπλά συζευγµένου RTE-DA µοντέλου δεν ξεπερνά το 5%, σε 
αντίθεση µε το σχετικό σφάλµα της DA που είναι της τάξεως των 40%. Αντιστοίχως 

απεδείχθη ότι το διπλά συζευγµένο RTE-DA µοντέλο απαιτεί περίπου το µισό χρόνο 
από ότι η RTE και σχεδόν 16 φορές περισσότερο από ότι η DA, προκειµένου να 
επιλυθεί το εµπρόσθιο πρόβληµα. Παρόλο που το µοντέλο αυτό δεν πλησιάζει την 
ταχύτητα της DA, σε σχέση µε την RTE είναι ένα αρκετά ταχύτερο µοντέλο. Εκείνο 
το οποίο είναι ικανό από µόνο του να οδηγήσει στο συµπέρασµα ότι το διπλά 

συζευγµένο RTE-DA µοντέλο αποτελεί µία αξιόπιστη εναλλακτική της RTE, είναι τόσον 
το µέγεθος του πίνακα πεπερασµένων στοιχείων, όσον και το πλήθος των µη µηδενικών 
στοιχείων του πίνακα αυτού. Με µία ακρίβεια που αγγίζει το 95% σε σχέση µε την  RTE, 
το διπλά συζευγµένο RTE-DA µοντέλο διαθέτει έναν πίνακα πεπερασµένων στοιχείων, 
που είναι σχεδόν 18 φορές πιο µικρός από τον  αντίστοιχο πίνακα της RTE και ο οποίος 

έχει 6 φορές λιγότερα µη µηδενικά στοιχεία. Αυτό σηµαίνει ότι επιτυγχάνεται η 
επίλυση του εµπρόσθιου προβλήµατος σε ακόµη πυκνότερα πλέγµατα, κάτι που για 
την RTE δεν είναι εφικτό να υλοποιηθεί από µία µόνο υπολογιστική µονάδα[5].

Η µεθοδολογία της επίλυσης του αντιστρόφου προβλήµατος αποτελεί ένα 
σηµαντικό αποτέλεσµα της έρευνας στα πλαίσια της διατριβής, καθώς για πρώτη 

φορά αποδεσµεύτηκε η επίλυση του  εµπρόσθιου προβλήµατος, από τη διαδικασία 
προσδιορισµού της τρισδιάστατης κατανοµής της φθορίζουσας ουσίας. Ένα άµεσο 
αποτέλεσµα της µεθόδου, το οποίο συνεισφέρει στην εξέλιξη της έρευνας σχετικά µε την 
επίλυση του αντιστρόφου προβλήµατος, είναι ότι καθίσταται εφικτή η επαλήθευση της 
ανακατασκευής µε πολλαπλές µετρήσεις, κάτι που µέχρι σήµερα δεν  έχει αναφερθεί στη 

διεθνή βιβλιογραφία. Στην  περίπτωση όπου ένα από τα πεδία της βάσης είναι η 
πραγµατική κατανοµή της φθορίζουσας ουσίας, η µεθοδολογία η οποία αναπτύχθηκε 
επιτυγχάνει να εντοπίσει το µοντέλο που περιγράφει την πραγµατική κατανοµή, µε 
ένα βαθµό εµπιστοσύνης που ξεπερνά το 80%. Το µέγεθος αυτό υπολογίζεται από την 
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τετραγωνική ρίζα του µέσου τετραγωνικού σφάλµατος µεταξύ των µετρούµενων και 

συνθετικών  δεδοµένων, όπως περιγράφεται στην  ενότητα 11.4. Κατά την αξιολόγηση 
της µεθόδου επίλυσης του αντιστρόφου προβλήµατος για ένα πλήθος 325 συνθετικών 
εικόνων, οµαδοποιηµένων  σε 25 µοντέλα των 13 θέσεων της πηγής διέγερσης το κάθε 
ένα, στη βάση δεδοµένων απαιτήθηκαν 86 δευτερόλεπτα για την επίλυση του 
αντιστρόφου προβλήµατος µε τη λήψη 13 πειραµατικών εικόνων φθορισµού. Ο 

χρόνος αυτός είναι πάνω από 2500 φορές µικρότερος, από τον  αντίστοιχο χρόνο που 
µία µόνο υπολογιστική µονάδα θα απαιτούσε να επιλύσει το αντίστροφο πρόβληµα, µε 
την προϋπόθεση των  25 επαναλήψεων της διαδικασίας βελτιστοποίησης. Xωρίς γνώση 
της πραγµατικής κατανοµής, θα απαιτούνταν πολύ περισσότερες επαναλήψεις µέχρι να 
συγκλίνει η διαδικασία βελτιστοποίησης σε κάποια λύση. Αυτό σηµαίνει, ότι 

προκειµένου να µειωθεί ο απαιτούµενος χρόνος, θα ήταν απαραίτητη η χρήση 
κατανεµηµένου προγραµµατισµού, γεγονός το οποίο σε κλινικό περιβάλλον  αυξάνει 
σηµαντικά την πολυπλοκότητα της διάταξης. Αντιθέτως, µε το διαχωρισµό του 
εµπρόσθιου από το αντίστροφο πρόβληµα, ο χρόνος που απαιτείται για την 
προσέγγιση της τρισδιάστατης γεωµετρίας της κατανοµής των φθοριζουσών ουσιών, 

εξαρτάται µόνον  από το πλήθος των λαµβανόµενων εικόνων. Ένα επιπρόσθετο 
γεγονός που συνέβαλε στη µείωση του απαιτούµενου χρόνου, είναι ότι, για πρώτη φορά, 
η σύγκριση µεταξύ των συνθετικών  και των µετρούµενων  δεδοµένων δεν 
πραγµατοποιείται σε ολόκληρο το επίπεδο των εικόνων. Αντιθέτως, µέσω τεχνικών 
υπολογιστικής όρασης, εξάγεται η περιοχή όπου η κατανοµή της έντασης είναι σχεδόν 

σταθερή. Η περιοχή αυτή αντιστοιχεί στην  προβολή του εκάστοτε υπερελλειψοειδούς 
µοντέλου στο επίπεδο xy, αφού σύµφωνα µε τη θεωρία µεταφοράς, αυτή αποτελεί τη 
µικρότερη διαδροµή την οποία πρέπει να διανύσει η ακτινοβολία φθορισµού µέσα 
στο µέσο, προκειµένου να εξέλθει από την επιφάνεια κι εποµένως σε αυτήν την 
περιοχή η ένταση του φθορισµού θα είναι αφενός µεγαλύτερη και αφετέρου θα 

εµφανίζει σχεδόν σταθερή κατανοµή.

Επιπροσθέτως, κατά την εκτέλεση της διατριβής αναπτύχθηκε απεικονιστική 
µέθοδος για την  τρισδιάστατη ανακατασκευή της επιφάνειας δοµών µε διάµετρο 
µικρότερη του 1 cm. Η µέθοδος αυτή βασίζεται στη διοπτρική απεικόνιση του 
εποπτευόµενου πεδίου και την προβολή ενός µοτίβου δοµηµένου φωτός.

Το προβαλλόµενο µοτίβο δοµηµένου φωτός αναπτύχθηκε από ένα συνδυασµό 
γεωµετρικών σχηµάτων  και γραµµών  και η επίλυση του προβλήµατος συζευγµένων 
σηµείων υλοποιήθηκε µέσω του προσδιορισµού θέσης όλων των στοιχείων που ήταν 
εµφανή και στις δύο εικόνες, σε σχέση µε την πραγµατική διάταξη του µοτίβου. Από 
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την αξιολόγηση της τρισδιάστατης ανακατασκευής µε χρήση του µοτίβου δοµηµένου 

φωτός, η οποία πραγµατοποιήθηκε σε µοντέλα ζώων που έφεραν µη µελανωµατικούς 
δερµατικούς καρκινικούς όγκους, προέκυψε ότι η ακρίβεια ποσοτικοποίησης των 
διάφορων γεωµετρικών  χαρακτηριστικών των αλλοιώσεων  είναι µεγαλύτερη από 85% 
για το εµβαδόν, την  περίµετρο και την ισοδύναµη διάµετρο της βάσης της καρκινικής 
αλλοίωσης, ενώ είναι της τάξης των  70% για το ύψος και των 45% για τον υπολογισµό 

του όγκου. Οι τιµές αυτές της ακρίβειας, ορίζονται µέσω του υπολογισµού της 
απόλυτης τιµής του µέσου σχετικού σφάλµατος, µεταξύ των αποτελεσµάτων 
γεωµετρικής ποσοτικοποίησης και της χειρωνακτικής µέτρησης των  αντίστοιχων 
µεγεθών, όπως περιγράφεται στην ενότητα 9.2.5. Επιπλέον, η χειρωνακτική µέτρηση 
των τρισδιάστατων χαρακτηριστικών, όπως είναι το ύψος και ο όγκος, υπόκεινται σε 

σηµαντικά µεγάλο βαθµό υποκειµενικότητας, καθώς το είδος των προς µέτρηση 
πεδίων δεν  επιτρέπει την  ακριβή µέτρηση των µεγεθών αυτών µε ευρέως 
χρησιµοποιούµενες µεθόδους, όπως είναι η χρήση παχύµετρου[24,217]. Η 
υποκειµενικότητα αυτή απεδείχθη µέσω της αξιολόγησης της µεθόδου υπολογισµού 
των τρισδιάστατων χαρακτηριστικών, η οποία πραγµατοποιήθηκε στο Κεφάλαιο 9. 

Ένα εξίσου σηµαντικό αποτέλεσµα της απεικονιστικής µεθόδου ήταν η ανάπτυξη 
ενός αλγορίθµου ποσοτικοποίησης των διαφόρων γεωµετρικών χαρακτηριστικών 
χωρίς την  προϋπόθεση αλληλεπίδρασης µε το χρήστη. Στις περισσότερες προσπάθειες 
ποσοτικοποίησης των γεωµετρικών χαρακτηριστικών, η αδυναµία υπολογισµού των 
γεωµετρικών χαρακτηριστικών  έγκειται στο γεγονός ότι δεν  υλοποιείται διαχωρισµός 

της ανακατασκευασµένης αλλοίωσης, από τον περιβάλλοντα υγιή ιστό[24]. Απαιτείται 
εποµένως ο χρήστης να προσδιορίσει τα όρια της αλλοίωσης, προκειµένου στη συνέχεια 
να υπολογιστούν τα επιθυµητά γεωµετρικά χαρακτηριστικά. Αντιθέτως, στη 
µεθοδολογία η οποία αναπτύχθηκε στα πλαίσια της ερευνητικής αυτής εργασίας 
υλοποιήθηκε ένας αλγόριθµος αυτόµατου διαχωρισµού της δερµατικής αλλοίωσης από 

την περιβάλλουσα επιφάνεια. Ο αλγόριθµος αυτός βασίστηκε στον προσδιορισµό των 
περιµέτρων του ανακατασκευασµένου πεδίου και στην παρατήρηση ότι µόνο οι 
περίµετροι της αλλοίωσης παραµένουν  κλειστές. Με ανίχνευση, εποµένως, ενός 
µεγάλου αριθµού κλειστών περιµέτρων  και µε έλεγχο της θέσης του κέντρου βάρους 
τους, κατέστη δυνατός ο προσδιορισµός µόνο της δερµατικής αλλοίωσης. 

Επιπροσθέτως, µε τον τρόπο αυτό κατέστη δυνατή και η κανονικοποίηση της 
ανακατασκευασµένης επιφάνειας ως προς τις τρισδιάστατες συντεταγµένες του 
κέντρου βάρους της περιµέτρου βάσης, προκειµένου να είναι εφικτή και η οπτική 
σύγκριση των µη µελανωµατικών δερµατικών  καρκινικών αλλοιώσεων κατά τις 
διαδοχικές εφαρµογές της φωτοδυναµικής θεραπείας. Εκτός από το διαχωρισµό της 
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αλλοίωσης από την περιβάλλουσα επιφάνεια, οι περίµετροι χρησιµοποιήθηκαν και για 

τον υπολογισµό του όγκου. Δύο διαδοχικές περίµετροι σχηµάτιζαν µία πολύ λεπτή 
πυραµιδική τοµή, από την  οποία µπορούσε να υπολογιστεί ο πεπερασµένος όγκος της. 
Αθροίζοντας όλους τους πεπερασµένους όγκους, για έναν αριθµό πυραµιδικών τοµών 
που έφτανε τις 1000 τοµές για ένα µέσο ύψος της τάξης των 2 mm, προέκυπτε ο 
συνολικός όγκος της αλλοίωσης.

Τέλος, ένα πολύ σηµαντικό αποτέλεσµα είναι ο συνδυασµός της πληροφορίας η 
οποία προκύπτει και από τις δύο απεικονιστικές µεθόδους. Στις περισσότερες 
προσπάθειες που πραγµατοποιούνται σήµερα για την επίλυση του προβλήµατος 
ανακατασκευής επισηµασµένων, µε κατάλληλα χρωµοφόρα φθορισµού, βιοδοµών 
δεν λαµβάνεται υπόψη η πραγµατική τρισδιάστατη γεωµετρία της προς µελέτη 

περιοχής[2,3,5,6,15]. Ωστόσο, ο αλγόριθµος βαθµονόµησης καµερών που αναπτύχθηκε 
µπορεί να εφαρµοστεί και στα δύο συστήµατα ταυτόχρονα, µε αποτέλεσµα να 
αναφέρονται και τα δύο σε ένα κοινό σύστηµα συντεταγµένων. Με τον τρόπο αυτό 
καθίσταται δυνατός ο συνδυασµός των αποτελεσµάτων των δύο συστηµάτων, παρόλο 
που η λειτουργία τους είναι ανεξάρτητη. Επιπροσθέτως, λόγω του ότι το σύστηµα 

απεικόνισης φθορισµού βασίζεται στην τεχνική επι-φωτισµού, η πληροφορία βάθους 
που προκύπτει από την επίλυση του αντιστρόφου προβλήµατος αντιστοιχεί στο 
πραγµατικό βάθος της κατανοµής της φθορίζουσας ουσίας από την επιφάνεια της 
εποπτευόµενης περιοχής.

12.3. Μελλοντικές Κατευθύνσεις Έρευνας

Κύριος σκοπός της παρούσας Διδακτορικής Διατριβής ήταν η ανάπτυξη µίας 
συνδυαστικής µεθόδου τρισδιάστατης υπολογιστικής όρασης και απεικόνισης 
φθορισµού. Η έρευνα η οποία διεξήχθη προκειµένου να αναπτυχθεί η µέθοδος, η 
οποία εκτενώς περιγράφηκε στα προηγούµενα κεφάλαια, συνέβαλε σε µεγάλο βαθµό 
στην  εξέλιξη της έρευνας τόσο στο πεδίο της τρισδιάστατης ανακατασκευής 

αντικειµένων µε διαστάσεις µικρότερες του 1 cm, όσον και στο πεδίο της Μοριακής 
Απεικόνισης Φθορισµού, αναπτύσσοντας τεχνικές και προτείνοντας λύσεις σε ένα 
πλήθος προβληµάτων τα οποία οι ερευνητές και στα δύο πεδία καλούνται να 
αντιµετωπίσουν.

Συνοψίζοντας µελετήθηκε η ανάπτυξη µίας συνδυαστικής µεθόδου τρισδιάστατης 

υπολογιστικής όρασης και απεικόνισης φθορισµού µε έµφαση στα επιµέρους 
προβλήµατα τρισδιάστατης ανακατασκευής αντικειµένων, διαστάσεων µικρότερες 
του 1 cm, µε χρήση δοµηµένου φωτός, επίλυσης του εµπρόσθιου προβλήµατος στη 
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Μοριακή Απεικόνιση Φθορισµού το οποίο να προσεγγίζει σε ακρίβεια το µοντέλο της 

εξίσωσης µεταφοράς ακτινοβολίας και επίλυσης του αντιστρόφου προβλήµατος. 

Οι σηµαντικότερες µελλοντικές κατευθύνσεις της έρευνας που υλοποιήθηκε κατά 
την εκπόνηση της διατριβής, στο θεωρητικό επίπεδο είναι οι ακόλουθες:

Βελτιστοποίηση της χωρικής διακριτοποίησης του γεωµετρικού µοντέλου

Ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η προοπτική της επέκτασης της 

µελέτης του διπλά συζευγµένου RTE-DA µοντέλου και σε γεωµετρικά µοντέλα µε µη 
οµοιόµορφη διακριτοποίηση. Τέτοια γεωµετρικά µοντέλα περιλαµβάνουν τεχνικές 
διακριτοποίησης όπου το χωρικό πλέγµα είναι πιο πυκνό στις περιοχές οι οποίες 
βρίσκονται κοντά στις πηγές ή στα όρια και πιο αραιό σε όλες τις υπόλοιπες. Μία 
τέτοια επέκταση της έρευνας αναµένεται να οδηγήσει αφενός στην αύξηση της 

ακρίβειας του διπλά συζευγµένου RTE-DA µοντέλου και αφετέρου στη σηµαντική 
µείωση του απαιτούµενου χρόνου.

Μελέτη της δυνατότητας χρήσης µόνο του RTE µοντέλου

Σύµφωνα µε τα όσα αναφέρονται στο Κεφάλαιο 10, το µοντέλο το οποίο 
περιγράφει µε την µεγαλύτερη ακρίβεια την  αλληλεπίδραση της ακτινοβολίας µε τους 

ιστούς είναι εκείνο της RTE. Ως εκ τούτου έχει σηµαντικότατο ερευνητικό 
ενδιαφέρον  και η αξιολόγηση της µεθόδου επίλυσης του αντιστρόφου προβλήµατος 
µε χρήση µόνο του RTE µοντέλου για την κατασκευή της απαιτούµενης βάσης 
δεδοµένων. Μία τέτοια προσπάθεια, προϋποθέτει ωστόσο περαιτέρω ανάπτυξη των 
τεχνικών διακριτοποίησης του γεωµετρικού µοντέλου, καθώς και παράλληλων 

υπολογιστικών τεχνικών, προκειµένου να είναι εφικτή η επίλυση του εµπρόσθιου 
προβλήµατος µε χρήση του RTE µοντέλου.

Από την άλλη, οι προοπτικές της παρούσας διδακτορικής διατριβής σε επίπεδο 
εφαρµογών άπτονται τριών τοµέων:

Διερεύνηση µοριακών λειτουργιών της φθορίζουσας ουσίας

Σε επέκταση αυτής της µεθόδου µπορεί να αναπτυχθεί ένα πλήρως 
αυτοµατοποιηµένο σύστηµα επι-φωτισµού, το οποίο µε χρήση υπερευαίσθητης 
ψηφιακής κάµερας µε πύλη συγχρονισµού (gated iCCD) και ανίχνευση στην περιοχή 
του χρόνου, εκτός από την τρισδιάστατη πληροφορία του εποπτευόµενου πεδίου, να 
αποδίδει και πληροφορία σχετικά µε τη συγκέντρωση ή το χρόνο ζωής των 
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χρωµοφόρων φθορισµού, καθώς και να µελετά την καθυστέρηση φάσης του 

εκπεµπόµενου φθορισµού.

Εφαρµογές στο χώρο της Φαρµακολογίας και της Ιατρικής

Η έρευνα η οποία έχει εκπονηθεί στα πλαίσια αυτής της εργασίας, έθεσε τις βάσεις 
για την πλήρη µεταφορά της συνδυαστικής µεθόδου, σε εφαρµογές απεικονιστικής 
τοµογραφίας µικρών ζώων. Μία τέτοια µέθοδος αναµένεται να διαδραµατίσει 

σηµαντικό ρόλο τα επόµενα χρόνια στην έρευνα για την ανάπτυξη µοριακών 
φαρµακευτικών σκευασµάτων και το σχεδιασµό εξατοµικευµένων θεραπευτικών 
αγωγών, µέσω της συνδυαστικής µελέτης, της γεωµετρίας της εποπτευόµενης 
επιφάνειας και της κατανοµής εντός του ιστού του προς µελέτη σκευάσµατος.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η προοπτική εξειδίκευσης της µεθόδου που αναπτύχθηκε, 

στη διάγνωση του καρκίνου του στήθους. Η παρούσα συνδυαστική µέθοδος µπορεί 
να αποδώσει µε µεγάλη ακρίβεια τόσον την εξωτερική γεωµετρία τµήµατος του 
στήθους, όσον  και την ανακατασκευή καρκινικών  όγκων οι οποίοι βρίσκονται κάτω 
από την εποπτευόµενη επιφάνεια κι έχουν  επισηµανθεί µε κατάλληλους ιχνηθέτες 
φθορισµού.

Χρήση της µεθόδου τρισδιάστατης ανακατασκευής επιφάνειας, για την  αξιολόγηση 
δερµατικών αλλοιώσεων

Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει η εξέλιξη και βελτιστοποίηση της µεθόδου 
τρισδιάστατης ανακατασκευής επιφάνειας για την αξιολόγηση και άλλων δερµατικών 
αλλοιώσεων, πλην του µη µελανωµατικού καρκίνου του δέρµατος. Μία 

χαρακτηριστική αλλοίωση της οποίας τόσον  η διάγνωση, όσον και η θεραπεία 
εξαρτάται άµεσα από την  τρισδιάστατη γεωµετρία της είναι το έγκαυµα και για το 
οποίο µέχρι σήµερα δεν έχει αναπτυχθεί κάποιο πλήρως αυτοµατοποιηµένο σύστηµα 
ανακατασκευής και ποσοτικοποίησης.

□
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