
Segmentace, aktivní kontury
praktická část

26. března 2010

Cíl: Segmentace kartoidy v ultrazvukových obrazech.

Použijeme model, který byl uvedený v teoretické části (parametrický model kontury, měkký model vhledu).
Příčný řez kartoidy v ultrazvukovém obrázku se jeví jako tmavý kruh ve světlém okolí (měkké echogenní tkáně).

Postup práce:

1. Nasnímejte UZ sekvence:

• Použijte UZ skener dostupný v laboratoři CMP. Rezervujte si termím v odezdávacím systému.

• Nasnímejte 2x sekvenci dlouhou 30 sekund. Lokalizace kartoidy viz. obrázek.

Obrázek 1: Lokalizace kartoidy

• Zároveň měřte pulz pomocí hodinek (pro porovnání se skutečnou frekvencí).

• Převeďte videosekvenci na sekvenci snímků (například pomocí VirtualDub), nejlépe s bezstrátovou kom-
presí (např. PNG).

2. Trénování modelu vzhledu objektu:
Nejprve je se potřeba naučit pravděpodobnostní rozdělení intenzit pro popředí a pozadí tj. pF (x) a pB(x).
Pro trénování použijte první případně první dva snímky sekvence.

• Ručně nakreslete binární masky pro objekt a pozadí (v libovolném kreslícím programu). Masku i trénovací
obraz vložte do reportu.
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vstupní obrázek maska

Obrázek 2: Příklad masky

• Odhadněte parametry rozdělení pF (x) a pB(x) pro Normální, Rayleigh a Weibull rozdělení pomocí
ML (maximum-likelihood) odhadu (odhad v Matlabu viz.: help mle, popis distribucí například na
www.wikipedia.org)

• Vykreslete normalizovaný histogram intenzitních hodnot společně s parametrickými distribucemi do jed-
noho obrázku.
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Obrázek 3: Vizualizace distribucí

Poznámka: Protože intenzitní hodnoty UZ obrazu nejsou z množiny {0:1:255}, ale {0:8:255}, podělte
normalizovaný histogram ještě 8, aby jste získali histogram ve stejném měřítku jako jsou parametrické
distribuce.

x_bins = [0:8:255];
x_hist = hist(img(mask_foreground),x_bins);
x_hist = x_hist./sum(x_hist)/8;
bar(x_bins,x_hist); hold on;
plot(x_bins,normpdf(x_bins,MU,SIGMA));

• Použijte distribuci, která maximalizuje věrohodnostní odhad L.

L(X|θ) = p(x1, x2, ...xT |θ) =
∏
t

p(xt|θ)

argmax
θ
L(X|θ) = argmax

θ
log(L(X|θ)) = argmax

θ

∑
t

log p(xt|θ)

• kde jsme předpokládali, že x1, x2, ...xT jsou vzájemně nezávislé a θ jsou parametry modelu.

Mezi další parametry modelu vzhledu patří volba parametrů po částech lineární funkce ϕ. Doporučujeme volit
šířku přechodu 8 pixelů, a rozsah intervalu ±φ0 = ±0.3.

3. Implementace cenové funkce pro optimalizační úlohu:
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Implementujte cenovou funkci [value,derivatives]=CostFnc([center_x, center_y, radius]’, img, models),
kde vstupy jsou parametry kontury-kružnice, 2D ultrazvukový obraz a modely distribucí pF (x), pB(x).
Výstupem funkce je hodnota (skalár) a derivace pro všechny 3 parametry (vektor [3 x 1]).

Ověřte správnost vaší implementace:

• Stáhněte si syntetický obrázek circle.png, který má distribuci intenzitních hodnot popředí i pozadí ze
známého normálního rozložení s parametry µF = 50, σF = 20, µB = 100, σB = 30 a parametry kružnice
jsou [50,50,20].

• Zafixujte vždy dva parametry na skutečné hodnotě kružnice a vykreslete závislost cenové funkce vzhledem
k volnému parametru, stejně tak i jeho derivaci.
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Obrázek 4: Průběhy cenových funkcí a derivací v závislosti na volném parametru

• Grafy pro x a r vložte do reportu.

4. Optimalizace pomocí gradientní metody:

Pro optimalizaci můžete využít funkce fminunc z optimalizačního toolboxu.
Příklad minimálního použití:
C = fminunc(@(C) CostFcn(C,img,models), C, optimset(’GradObj’,’on’));
Mezi další parametry funkce fminunc, respektive optimset patří kritéria na zastavení optimalizace - jak na
změnu cenové funkce, tak proměnné, či počet iterací, které se vám také mohou hodit. Více viz. help optimset.

5. Sledování (tracking) karotidy v sekvenci snímků

• Výsledek z předešlého snímku použijte jako inicializaci kontury ve snímku následujícím.

• Zaznamenávejte nalezené parametry kružnice pro každý snímek.

• Vytvořte graf závislosti parametrů kružnice (středu, poloměru) na pořadí snímků.

• Vypočítejte průměrnou frekvenci tepu srdce (použijte frekvenční analýzu) a porovnejte s ground truth
hodnotou (vámi naměřenou během snímání ultrazvuku).

• Vytvořte videosekvenci vaší segmentace cca. 10s. (UZ snímky s vykreslenou kružnicí). Návod jak vytvořit
video v Matlabu.
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