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Rezumat
Teza mea de abilitare prezintă principalele mele realizări din activitatea ştiinţifică, didactică
şi profesională, realizată după anul 2003, când am obţinut titlul ştiinţific de Doctor în domeniul
„Inginerie electronică şi telecomunicaţii”, cu distincţia „Magna Cum Laudae”, la Universitatea
Politehnica din Bucureşti. În acelaşi an, 2003, am obţinut şi titlul de doctor în specializarea
„Imagini şi sisteme”, la Institutul Naţional de Ştiinţe Aplicate din Lyon, Franţa. Teza de doctorat a
fost realizată în co-tutelă, sub îndrumarea prof. Vasile Buzuloiu şi DR (Directeur de Recherche)
Isabelle Magnin, iar susţinerea tezei a avut loc atât la Universitatea Politehnica din Bucureşti, cât şi
la Institutul Naţional de Ştiinţe Aplicate din Lyon, Franţa.
După obţinerea titlului ştiinţific de doctor, am participat la 5 proiecte de cercetare, dintre
care la 3 am fost director de proiect sau responsabil local. Am realizat, în calitate de autor sau coautor, 5 cărţi cu caracter didactic şi 2 îndrumătoare de laborator, un capitol de carte la o editură
internaţională şi 2 suporturi de curs în format electronic, disponibile pe pagina personală şi pe siteul Universităţii din Oradea. De asemenea, am fost autor sau co-autor la 19 articole indexate în baza
de date ISI – Web of Science, dintre care 5 în reviste cotate, cu factor de impact, precum şi 17
articole indexate în baze de date internaţionale. În această perioadă am participat, în calitate de
profesor/conferenţiar invitat, la stagii de predare-cercetare (altele decât Erasmus) la:
 Laboratorul Semnale, Imagini, Comunicaţii, XLIM-SIC de la Universitatea din Poitiers,
http://www.sic.sp2mi.univ-poitiers.fr/, Franţa (mai-iunie 2006);
 Laboratorul de Ştiinţe şi Materiale pentru Electronică şi Automatizări (fost LASMEA), în
prezent inclus în Institutul Pascal de Ştiinţe Inginereşti şi Sisteme, de la Universitatea BlaisePascal din Clermont-Ferrand, http://ip.univ-bpclermont.fr/, Franţa, iulie-septembrie 2006;
 Laboratorul de Electronică-Telecomunicaţii-Informatică, de la Şcoala Superioară de ChimieFizică-Electronică (CPE) din Lyon, http://cpe.fr/-Les-laboratoires-electronique-.html, Franţa,
ianuarie 2008 şi ianuarie 2009.
De asemenea, în această perioadă, am fost recenzor la mai multe reviste şi conferinţe de
prestigiu din domeniu (ca de exemplu Journal of Visual Communication and Image Representation
sau International Conference on Image Processing ICIP 2014-2017).
Teza de abilitare este structurată pe 10 capitole, împărţite în 3 părţi principale: prima parte,
care conţine 8 capitole, este dedicată realizărilor ştiinţifice; ce-a de-a doua parte este dedicată
realizărilor profesionale şi academice şi prezintă planul de evoluţie şi dezvoltare a carierei, avut în
vedere după obţinerea abilitării de a conduce lucrări de doctorat; partea finală reprezintă o listă cu
referinţe bibliografice, în care sunt incluse şi realizările ştiinţifice proprii.
În capitolele 2 şi 3 sunt prezentate, pe scurt, principiile valabile în principalele domenii de
cercetare. Astfel, în capitolul 2 sunt prezentate ipotezele (printre care conservarea intensităţii
luminoase de-a lungul traiectoriei mişcării) şi problemele (ce de exemplu problema deschiderii) din
domeniul estimării şi compensării mişcării în secvenţe de imagini. Tot în acest capitol sunt
prezentate principiile estimării şi compensării de mişcare, fiind descrisă ecuaţia de constrângere a
mişcării (sau a fluxului optic) şi principalele metode de estimare a mişcării.
În capitolul 3 sunt prezentate principiile reţelelor neuronale celulare şi utilitatea acestora în
prelucrarea şi analiza imaginilor. Este prezentată structura reţelelor neuronale celulare şi ecuaţiile
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de intrare, de stare şi de ieşire, precum şi circulaţia informaţiei şi modul de interconectare a
celulelor, cu implicaţiile ce rezultă din aceste principii în prelucrarea imaginilor.
În capitolul 4 este prezentată o aplicaţie a reţelelor neuronale celulare în estimarea şi
compensarea mişcării în secvenţe de imagini, mai exact o metodă originală de implementare a
metodei lui Horn şi Schunk cu ajutorul reţelelor neuronale celulare. Este descrisă o funcţie de cost
(de energie) care trebuie minimizată, precum şi operatorii care rezultă din minimizarea acestei
funcţii de energie, precum şi avantajele calcului paralel permis de reţelele neuronale celulare.
Testarea operatorilor obţinuţi a fost efectuată atât pe imagini sintetice cât şi pentru secvenţe reale,
din cele mai utilizate în domeniu.
În capitolul 5 se prezintă o extensie a principiului estimării mişcării cu reţele neuronale
celulare pentru cazul interpolării volumelor 3D. Astfel, dacă în cazul estimării de mişcare în
secvenţe de imagini 2D, putem privi timpul ca a treia dimensiune şi compensarea mişcării ca pe o
metodă de interpolare în timp a secvenţei, principiul compensării de mişcare poate fi aplicat şi
pentru interpolarea unor volume de imagini 3D, formate din secţiuni/imagini 2D. Metoda propusă
este ilustrată în interpolarea 3D a unor volume de imagini formate din secţiuni 2D obţinute cu un
tomograf-computerizat (CT), respectiv cu un aparat cu rezonanţă magnetică (MRI).
Capitolul 6 prezintă o metodă originală de îmbunătăţire a imaginilor medicale utilizând
reţele neuronale celulare, cu aplicaţii în diagnosticul asistat în diverse domenii din imagistica
medicală. Este detaliată abordarea variaţională, fiind descrisă funcţia de cost propusă pentru
descrierea problemei de îmbunătăţire a imaginilor şi operatorii obţinuţi prin minimizarea acestei
funcţii. Utilitatea metodei propuse în îmbunătăţirea unor imagini medicale este ilustrată în cazul
unor imagini sintetice, dar şi în cazul unor imagini reale, CT şi MRI.
Capitolul 7 prezintă o metodă originală de eliminare a zgomotului din imagini, utilizând
reţele neuronale celulare, care îmbină proprietăţi ale filtrului de mediere cu cele ale unui filtru
median, în sensul că are un efect de mediere dar conservând contururile din imagini. Efectele
metodei propuse sunt ilustrate în cazul unor imagini sintetice şi a unor imagini reale CT şi MRI.
În capitolul 8 sunt prezentate mai multe aplicaţii ale estimării de mişcare în secvenţe de
imagini ecografice. În prima parte, este prezentată o aplicaţie a metodei de potrivire a blocurilor în
crearea unei hărţi de elasticitate, cu aplicaţii în domeniul imaginilor endo-ecografice. În partea a
doua este prezentată o metodă propusă pentru estimarea mişcării la nivel de sub-pixel, prin
potrivirea planurilor fazei, pentru imagini sub-eşantionate, fiind prezentată o metodă directă şi o
metodă iterativă. În cea de-a treia parte este prezentată o metodă de estimare a deplasării la nivel de
sub-pixel prin potrivirea fazei unor semnale complexe, cu aplicaţii în elastografia ecografică. În
ultima parte a capitolului 8 este descrisă detaliat o metodă originală propusă pentru diagnosticarea
tumorilor glandei tiroide. Este descrisă o metodă de estimare a mişcării între două imagini, după
care se prezintă extensia metodei pentru a putea estima mişcarea globală într-o secvenţă de imagini
ultrasonore. Utilitatea metodei propuse este ilustrată atât în cazul unor imagini sintetice, cât şi în
cazul unor imagini ecografice reale, în modul B.
În capitolul 9 sunt prezentate realizările profesionale şi academice, precum şi planul de
evoluţie şi dezvoltare a carierei avut în vedere după obţinerea abilitării de a conduce lucrări de
doctorat, iar în capitolul 10 este prezentată o listă cu referinţe bibliografice, în care sunt incluse şi
realizările ştiinţifice proprii.
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Abstract
My habilitation thesis presents my main achievements in my scientific and professional
field, after 2003 when I obtained the PhD in “electronics and telecommunications”, with “Magna
Cum Laudae” distinction, at the Politehnica University from Bucharest. In 2003 I also obtained the
PhD in “images and systems” at the National Institute of Applied Sciences from Lyon, France. My
PhD was co-directed (co-tutelage) by prof. Vasile Buzuloiu and DR (Research Director) Isabelle
Magnin and the thesis was defended both at the Politehnica University from Bucharest and at the
National Institute of Applied Sciences from Lyon, France.
Since I obtained the PhD, I participated to 5 research grants, at 3 of them being director or
local responsible. In this period I was author or co-author of 5 books and 2 practical guides, a book
chapter at an international publishing house and 2 supports for practical activities, available on my
personal website and on the website of the University of Oradea. I also was author or co-author of
19 papers indexed in the ISI-Web of Science database, 5 of them being articles in journals, with
impact factor, as well as 17 papers indexed in international databases. In this period I participated as
invited professor at research or didactic periods (others than Erasmus) at:
 Laboratory of Signals, Images, Communications XLIM-SIC from the University of Poitiers,
http://www.sic.sp2mi.univ-poitiers.fr/, France (May-June 2006);
 Laboratory of Sciences and Materials for Electronics and Automatics (ancient LASMEA),
presently included in Pascal Institute of Engineering Sciences and Systems from the BlaisePascal University from Clermont-Ferrand, http://ip.univ-bpclermont.fr/, France, JulySeptember 2006;
 Laboratory of de Electronics-Telecommunications-Informatics, from the Superior School of
Chemistry-Physics-Electronics (CPE) from Lyon, http://cpe.fr/-Les-laboratoires-electronique.html, France, January 2008 and January 2009.
In this period I also was reviewer at several prestigious journals and conferences (as Journal
of Visual Communication and Image Representation or ICIP 2014-2017).
The PhD thesis is structured on 10 chapters, divided in 3 main parts namely: the first part
has 8 chapters and is dedicated to scientific achievements; the second part is dedicated to
professional and academic achievements and plans of carrier evolution and development, after the
habilitation attainment; the final part represents a references list, including the personal scientific
achievements.
In chapter 2 and 3 the principles used in my main scientific fields of interest are shortly
presented. Thus, in chapter 2 the hypothesis (as brightness conservation along the motion trajectory)
and the problems (as opening problem) in motion estimation and compensation are presented. In
this chapter are also described the principles of motion estimation and compensation, being
described the motion constrain (or optical flow) equation and the main motion estimation methods.
In chapter 3 the principles of cellular neural networks and their utility in image processing
are presented. The structure of cellular neural networks is presented, as well as their input, state and
output equations, information’ circulation and the cells’ interconnection and the implication of these
principles in image processing.
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In chapter 4 an application of cellular neural networks in motion estimation and
compensation is presented, namely an original implementation of the Horn and Schunck method
using cellular neural networks. A cost (energy) function that has to be minimized is presented, as
well as the templates resulting from this minimization and also the advantages of parallel
computation allowed by the cellular neural networks. The testing of the obtained templates was
done using both synthetic and real images.
In chapter 5 an extension in 3D volumes interpolations of the principle of motion estimation
using cellular neural networks, is presented. Thus, as in the case of motion estimation in sequences
of 2D images we can see the time as a third dimension and the motion compensation as a method of
time interpolation of the sequence, the principle of motion compensation could be applied in the
interpolation of 3D volumes, formed by 2D slices. The proposed method is illustrated for the case
of 3D interpolation of volumes of 2D images acquired with a computer tomograph (CT) and with
magnetic resonance imaging (MRI) equipment.
Chapter 6 presents an original method of medical image enhancement using cellular neural
networks with applications in assisted diagnosis using medical imaging. The variational method is
detailed, being described a cost (energy) function proposed to approximate the problem of image
enhancement and the templates obtained after the minimization of this function. The utility of the
proposed method in medical image enhancement is illustrated for synthetic images as well as for
real CT and MRI images.
Chapter 7 presents an original method of noise removal using cellular neural networks. This
method combines the properties of mean filter and the properties of median filter, in the sense that
has the effect of a mean filtering but preserves the image contours. The effects of the proposed
method are illustrated in the case of synthetic images as well as for real CT and MRI images.
In chapter 8 several applications of motion estimation in sequences of echographic images
are presented. In the first sub-chapter an application of the block matching method is presented, to
create an elasticity map from a sequence of endo-echographic images. In the second sub-chapter a
sub-pixel motion estimation method is presented, that uses the phase plane matching, being
presented a direct and an iterative method. In the third sub-chapter a sub-pixel motion estimation
method is presented that uses the phase matching of complex signals, with applications in
echographic elastography. In the last sub-chapter of the chapter 8 and original method for the
diagnosis of the thyroid tumors is detailed described. A method of motion estimation between two
images is presented and also an extension of this method to estimate global motion in longer
echographic sequences. The performances of the proposed method are illustrated in the case of
synthetic images as well as in the case of real B-mode echographic images.
In chapter 9 the main professional and academic achievements are presented, as well as the
evolution and development plan taken into account after the habilitation. In chapter 10 a list of
bibliographic references is presented, including the personal scientific achievements.
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Partea I. Realizări ştiinţifice
1. Introducere
În teza de abilitare este prezentată activitatea mea de cercetare în perioada 2003-2017, de
după susţinerea tezei mele de doctorat, care a avut loc în 2003, la Institutul Naţional de Ştiinţe
Aplicate din Lyon, Franţa şi la Universitatea Politehnica din Bucureşti.
Din punct de vedere ştiinţific, această perioadă poate fi împărţită în 3 perioade distincte:
perioada cuprinsă între 2004 şi 2011 (care a fost cea mai prolifică perioadă pe plan ştiinţific şi
personal, cu multe proiecte şi lucrări ştiinţifice), perioada cuprinsă între 2011-2014 (care a fost o
perioadă de stagnare, datorată activităţilor administrative în care am fost implicat la Universitatea
din Oradea, dar şi ca urmare a resimţirii pierderii într-un timp scurt a celor cărora le dedic această
teză) şi cea de după 2014. În anul 2014 am luat decizia de a face demersurile necesare pentru a-mi
relua activitatea ştiinţifică, lucru materializat prin subscrierea unui articol într-o revistă ISI,
subscrierea unui proiect internaţional de cooperare ştiinţifică (PICS) cu Institutul de Cercetare în
Informatică de la Universitatea Paul Sabatier din Toulouse, Franţa şi prin implicarea în evaluarea
proiectelor de cercetare, fiind cooptat în corpul de experţi evaluatori al Agenţiei Europene de
Cercetare (REA) al Comisiei Europene, în cadrul programului HORIZON 2020, începând cu call-ul
MSCA-IF 2014. Anul 2015 a fost cel în care am reluat activitatea de cercetare şi reintegrarea în
comunitatea ştiinţifică internaţională, fiind motivat de proiectele de cercetare pe care le-am evaluat
la Agenţia Europeană de Cercetare (REA) din Bruxelles, în cadrul call-ului MSCA’2015. Acel
moment precum şi recunoaşterea implicită a activităţii mele anterioare (prin cooptarea mea în
corpul de experţi ai REA) a constituit un imbold de a relua activitatea de cercetare, reluând
contactul cu ultimele tendinţe în domeniul imagisticii medicale. În acest sens, în 2015 am reluat
scrierea de lucrări în reviste şi la conferinţe internaţionale şi s-au cristalizat bazele unor noi proiecte
de cercetare în colaborare cu parteneri tradiţionali (cum ar fi Institutul Naţional de Ştiinţe Aplicate
din Lyon), dar şi cu parteneri instituţionali mai noi, cum este Institutul de Cercetare în Informatică
din Toulouse.
Din punct de vedere al tematicii abordate în cercetarea ştiinţifică efectuată în perioada de
după susţinerea tezei de doctorat, aceasta a continuat în domeniul prelucrării imaginilor şi
semnalelor multidimensionale, cu aplicaţii în special în imagistica medicală, dar s-a extins şi
consolidat şi în domeniul structurilor de calcul paralel utilizate în implementarea algoritmilor de
prelucrare a semnalelor, precum şi în domeniul modelării sistemelor fizice multi-disciplinare, care
poate fi utilizată atât în electronică şi telecomunicaţii cât şi în inginerie electrică şi domeniul
industriei auto.
În domeniul prelucrării şi analizei imaginilor, principalul sub-domeniu în care am efectuat
activităţi de cercetare a fost cel al estimării şi compensării mişcării în secvenţe de imagini, cu
aplicaţii în imagistica medicală. Am început activitatea în acest domeniu în timpul stagiului de
cercetare efectuat în 1999 la Laboratorul de Imagistică şi Simulări Biomedicale de la Universitatea
Tehnică Naţională din Atena, Grecia [GRA 00] şi am continuat pe parcursul tezei de doctorat
efectuate în co-tutelă între Centrul de Cercetare în Achiziţia şi Prelucrarea Imaginilor pentru
Sănătate (CREATIS) de la Institutul Naţional de Ştiinţe Aplicate (INSA) din Lyon, Franţa şi
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Laboratorul pentru Prelucrarea şi Analiza Imaginilor (LAPI) de la Universitatea Politehnica din
Bucureşti.
Constatând timpul de calcul necesar pentru estimarea şi compensarea mişcării în secvenţe de
imagini, pe parcursul tezei de doctorat am început studiul structurilor de calcul paralel utilizate în
implementarea algoritmilor de prelucrare a semnalelor şi am ales reţelele neuronale celulare ca
structură ce poate diminua timpul de calcul al unor algoritmi din domeniul prelucrării şi analizei
imaginilor.
După susţinerea tezei de doctorat, am continuat şi consolidat activitatea de cercetare în
domeniile descrise mai sus, dar am început şi studiul modelării sistemelor fizice multi-disciplinare,
în particular al grafurilor de legătură (bond-graph), cu aplicaţii din cele mai diverse, atât în
electronică şi telecomunicaţii cât şi în inginerie electrică şi în domeniul industriei auto.
Având în vedere principalul domeniu de aplicaţii al activităţii mele de cercetare şi anume
imagistica medicală, din interacţiunea implicită cu medicii radiologi, pornind de la nevoi exprimate
de aceştia, am desfăşurat activităţi de cercetare şi în domeniul dezvoltării unor instrumente utile
medicilor în diagnosticul asistat, cum ar fi dezvoltarea unor algoritmi dedicaţi de prelucrare şi
analiză de imagini, crearea unor interfeţe grafice şi a unor baze de date dedicate, ca alternativă la
ceea ce există disponibil şi care încă nu încorporează toate facilităţile de care are nevoie un medic în
activitatea sa cotidiană.
Iniţierea şi îndrumarea mea în activitatea de cercetare în domeniul prelucrării şi analizei de
imagini a fost făcută, atâta timp cât a fost printre noi, de mentorul meu, „Proful” Vasile Buzuloiu,
de la Universitatea Politehnica din Bucureşti, care m-a format ca om şi ca cercetător. Dânsul m-a
integrat în echipa sa, făcându-mă să mă simt mândru că sunt membru al Laboratorului de Analiza şi
Prelucrarea Imaginilor (LAPI) de la Universitatea Politehnica din Bucureşti. Alături de „Prof”, un
rol important în desăvârşirea mea în activitatea de cercetare l-a avut şi doamna DR (Directeur de
Recherche) Isabelle Magnin, directoarea Centrului de Cercetare în Achiziţia şi Prelucrarea
Imaginilor pentru Sănătate – CREATIS (Centre de Recherche en Aquisition et Traitement de
l’Image pour la Santé), de la Institutul Naţional de Ştiinţe Aplicate (INSA) din Lyon, Franţa,
conducătoarea tezei mele de doctorat, pentru partea franceză.
De-a lungul activităţii mele de cercetare ştiinţifică din toţi aceşti ani, punctul de referinţă şi
de sprijin în toate momentele, l-a reprezentat familia, fără de care nimic din ce am realizat nu ar fi
fost posibil. Alături de familie, colegii de la locul de muncă m-au sprijinit în mod constant. Dintre
colegii care şi-au pus amprenta pe evoluţia mea în activitatea de cercetare ştiinţifică, fără pretenţia
de a face o listă completă, aş dori să îi amintesc pe prof.dr. Karoly Bondor, prof.dr.ing. Cornelia
Gordan şi prof.dr.ing. Alexandru Gacsádi. Tuturor le mulţumesc.
Teza de abilitare este structurată după cum urmează: la început este prezentat un scurt
rezumat al tezei de abilitare. În continuare, pe parcursul a 10 capitole, este prezentat un rezumat al
activităţii ştiinţifice din perioada de după obţinerea titlului de doctor, în 2003. Sunt prezentate mai
detaliat câteva din principalele rezultate ale activităţii ştiinţifice din perioada 2004-2017, fiind
prezentate rezumate ale unor articole publicate în reviste sau la conferinţe internaţionale din
domeniul prelucrării şi analizei imaginilor şi semnalelor multi-dimensionale. La finalul tezei este
prezentat planul de dezvoltare şi evoluţie a carierei după obţinerea abilitării de a conduce lucrări de
doctorat.
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2. Estimarea şi compensarea mişcării în secvenţe de imagini

După cum spunea Fred Barnard: „O imagine valorează cât o mie de cuvinte”. Dar atunci
când în descrierea virtuală a unei scene reale pe lângă imagini statice se introduce timpul, ca o a
treia dimensiune, se îmbogăţeşte şi mai mult universul lumii virtuale, care poate astfel descrie
complet lumea reală, utilizând animaţia secvenţelor de imagini. Acesta este unul din motivele
interesului cercetătorilor pentru analiza şi sinteza secvenţelor de imagini şi, în mod special, pentru
estimarea şi compensarea mişcării în secvenţe de imagini.
Un alt motiv al interesului cercetătorilor pentru estimarea şi compensarea mişcării în
secvenţe de imagini este aria foarte largă de aplicaţii a acesteia. Astfel, estimarea mişcării se aplică
cu succes în domenii precum cinematografia, meteorologia, televiziunea analogică şi digitală,
video-conferinţe sau aplicaţii militare de urmărire a ţintelor. Unul din domeniile în care estimarea
mişcării s-a dovedit foarte utilă este medicina, în mod special în domeniul cardiovascular, având în
vedere că bolile cardiovasculare reprezintă una din principalele cauze ale mortalităţii în ţările
industrializate [WIL 98].
În cercetările pe care le-am efectuat în domeniul estimării de mişcare, precum şi în domeniul
pre-procesării imaginilor, pornind de la constatarea că în majoritatea aplicaţiilor este nevoie de
obţinerea rezultatelor în timp real, am conceput metodele propuse astfel încât să poată fi
implementate pe structuri de calcul paralel şi în acest scop am ales reţelele neuronale celulare (CNN
= Cellular Neural Networks).

2.1. Ipoteze şi probleme în estimarea şi compensarea mişcării în secvenţe de imagini
În estimarea de mişcare în secvenţe de imagini se urmăreşte determinarea vectorului de
deplasare d(p)=(dx(p),dy(p)), corespunzător deplasării punctului p=(x,y), pe cele două direcţii din
planul imaginii, x şi y. Acesta se determină pe baza câmpului de mişcare aparentă, adică pe baza
variaţiilor locale ale intensităţii luminoase It(x,y) din imagini, între momentele t şi t+t, unde t
este distanţa în timp dintre cele două imagini, adică pasul de eşantionare în timp a secvenţei.
În conceperea şi dezvoltarea oricărei metode de estimare a mişcării trebuie să se ţină seama
de ipotezele ce se fac şi de principalele probleme pe care le ridică estimarea mişcării în secvenţe de
imagini:
 Una din ipotezele care trebuie făcută pentru a estima cât mai exact mişcarea reală, pe baza
mişcării aparente, este că intensitatea imaginii rămâne constantă pe parcursul mişcării sau că
variază într-o manieră predictibilă de la o imagine la alta [HOR 81], [VER 89].
Această ipoteză de conservare a intensităţii luminoase în fiecare punct de-a lungul traiectoriei
mişcării se exprimă matematic prin ecuaţia DFD de diferenţă între imaginile deplasate (în
engleză DFD = Displaced Frame Difference), adică între imaginile de la 2 momente succesive, t
şi t+kΔt:
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DFD=I(x+dx,y+dy,t+Δt)-I(x,y,t)=0









(2.1)

unde I(x,y,t) este intensitatea punctului p=(x,y) din imagine la momentul t şi d(p)=(dx(p),dy(p))
este vectorul de deplasare corespunzător. Dacă componentele lui d corespund valorilor reale ale
deplasării, atunci eroarea estimării (şi deci DFD) este nulă în fiecare pixel. Ecuaţia DFD
(minimizarea ei, sub o formă sau alta) stă la baza majorităţii metodelor de estimare a mişcării în
secvenţe de imagini.
Gradientul spaţial de intensitate (variaţia nivelurilor de gri sau de culoare) trebuie să fie suficient
de mare în regiunile unde există mişcare. Importanţa acestui factor este ilustrată în cazul unei
sfere cu o distribuţie uniformă de intensitate, care efectuează o mişcare de rotaţie în jurul axei
proprii, într-o scenă iluminată constant. Chiar dacă în realitate există mişcare, aceasta nu poate fi
observată pe baza unor secvenţe temporale de imagini cu niveluri de gri, deoarece nu există nici
o variaţie aparentă de niveluri de gri în timpul mişcării.
Iluminarea scenei este presupusă ca fiind constantă sau că variază într-o manieră predictibilă de
la o imagine la alta. În cazul în care această ipoteză nu este îndeplinită, o mişcare observabilă
într-o secvenţă de imagini nu corespunde întotdeauna unei mişcări reale. Un astfel de exemplu
este cazul unei sfere cu o distribuţie uniformă de intensitate, statică (deci cu mişcare reală nulă),
care dacă este supusă unei iluminări variabile va genera pe parcursul secvenţei o mişcare
aparentă artificială (datorită variaţiei de intensitate).
Problema acoperirii se referă la acoperirea sau descoperirea unei suprafeţe (de regulă fundalul
imaginii), datorită mişcării unui obiect din câmpul vizual. Această problemă constă în faptul că
pentru pixelii din regiunea dintr-o imagine (în general fundalul imaginii), care va fi acoperită de
către un obiect în mişcare, nu va fi posibil să li se determine un corespondent în imaginea
următoare sau anterioară.
Problema deschiderii reprezintă o reformulare a faptului că soluţia problemei estimării de
mişcare nu este unică. Dacă se presupune că vectorii de mişcare în fiecare pixel sunt variabile
independente, atunci numărul de necunoscute va fi (în cazul 2D) de două ori mai mare decât
numărul de ecuaţii disponibile. Aceasta se datorează faptului că numărul de ecuaţii este egal cu
numărul de pixeli ai imaginii, dar vectorii de mişcare în fiecare pixel au câte două componente
(una în fiecare direcţie). Se poate arăta că [MUR 97], în cazul absenţei unei constrângeri
suplimentare, nu se poate determina în fiecare punct decât componenta normală a deplasării, care
este orientată în direcţia gradientului spaţial de intensitate în punctul considerat. Pentru a evita
problema deschiderii în estimarea mişcării, trebuie utilizat un bloc de pixeli care să conţină
suficientă informaţie referitoare la variaţiile locale de niveluri de gri.

2.2. Principii ale estimării şi compensării mişcării în secvenţe de imagini
După cum s-a arătat mai sus, majoritatea metodelor de estimare a mişcării în secvenţe de
imagini se bazează pe minimizarea, sub o formă sau alta, a ecuaţiei DFD (2.1), care exprimă ipoteza
de invarianţă în timp a intensităţii luminoase a unui pixel de-a lungul traiectoriei mişcării sale. În
funcţie de modul de minimizare a acestei ecuaţiei rezultă principalele clase de metode de estimare a
mişcării în secvenţe de imagini. Astfel, rescriind această ecuaţie, se obţine:
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dI ( x, y, t )
0
dt

(2.2)

Aplicând regulile cunoscute de diferenţiere şi neglijând termenii de ordin superior, se obţine:
I ( x , y , t )
I ( x , y , t )
I ( x , y , t )
(2.3)
DFD ( x, y , t ) 
dx 
dy 
t 0
x
y
t
Dacă se împarte ecuaţia (2.3) în raport cu distanţa în timp dintre imagini t, se obţine ecuaţia
de constrângere a mişcării (ECM) numită şi ecuaţia fluxului optic (EFO) [HOR 81]:
I ( x , y , t )
I ( x , y , t )
I ( x , y , t )
v x ( x, y , t ) 
v y ( x, y , t ) 
0
x
y
t

(2.4)

unde: vx(x,y,t)=dx/t, vy(x,y,t)=dy/t sunt cele două componente ale vitezei.
Ecuaţia ECM poate fi rescrisă în fiecare punct (x,y,t):
I x∙vx+ I y ∙vy+ I t=0

(2.5)

 I I 
I
  I x , I y este gradientul spaţial al intensităţii, respectiv I t 
este
unde: I   ,
t
 x y 
gradientul temporal al intensităţii. În cazul discret, gradienţii spaţiali şi temporali ai intensităţii
imaginii sunt aproximaţi prin diferenţe finite.
Metodele de estimare a mişcării bazate pe minimizarea ECM (EFO) se numesc metode
diferenţiale, deoarece se bazează pe gradienţi spaţiali şi temporali ai intensităţii luminoase care
sunt aproximaţi, în cazul discret, prin diferenţe finite. Minimizarea se face prin metode recursive,
principalii parametri ai acestor metode fiind numărul de iteraţii sau o eroare maxim acceptabilă,
predefinită. Pe lângă ecuaţia de constrângere a mişcării, aceste metode implică cel puţin o ipoteză
sau o constrângere suplimentară asupra mişcării [HOR 81], [LUC 81], această constrângere fiind
necesară pentru a elimina problema deschiderii, adică pentru a transforma problema estimării de
mişcare într-o problemă complet determinată. Datorită principiului (gradienţi aproximaţi prin
diferenţe finite) metodele diferenţiale sunt eficiente pentru deplasări mici, de ordinul pixelilor.
Dintre metodele de estimare a mişcării bazate pe minimizarea directă a ecuaţiei DFD (2.1),
cele mai importante sunt metodele de potrivire, în general a unor blocuri (engl. block-matching),
în planul imaginii sau într-un plan transformat. Aceste metode se bazează pe identificarea blocului
dintr-o fereastră de căutare din imaginea de căutare, care se „potriveşte” cel mai bine (este cel mai
puţin diferit sau cel mai asemănător) cu blocul de referinţă, din imaginea de referinţă. Principalii
parametri ai metodelor de potrivire sunt: criteriul de potrivire (de diferenţă sau corelaţie),
dimensiunea blocului şi a ferestrei de căutare, strategia de căutare a blocului în fereastra de căutare.
Metodele de potrivire a blocurilor permit estimarea unor deplasări mari, însă sunt mari
consumatoare de timp şi de resurse de calcul. Datorită simplităţii modului de implementare a
metodelor de potrivire, au fost dezvoltate structuri hardware dedicate metodelor de potrivire a
blocurilor. Metodele de potrivire a blocurilor au stat la baza unor standarde de compresie a
secvenţelor de imagini din seria MPEG.





12

Cristian GRAVA

Teză de abilitare

Scopul compensării de mişcare este de a „prezice” o imagine dintr-o secvenţă la un moment
dat, pe baza informaţiei de mişcare disponibile. Cel mai simplu mod de a testa o metodă de
compensare a mişcării este de a utiliza două imagini consecutive dintr-o secvenţă, de a estima
mişcarea dintre cele două imagini, iar apoi de a prezice cea de a doua imagine, pornind de la prima
imagine şi utilizând informaţia de mişcare deja obţinută (estimată). În cazul ideal, diferenţa dintre
imaginea prezisă şi imaginea reală (cea de a doua imagine) trebuie să fie nulă. Dacă această
diferenţă este nenulă, eroarea introdusă include atât eroarea metodei de estimare a mişcării, cât şi
eroarea metodei de compensare a mişcării.
Având în vedere ipotezele şi problemele expuse mai sus, referitoare la estimarea de mişcare
în secvenţe de imagini, precum şi volumul mare de calcule pe care îl presupune prelucrarea unei
secvenţe de imagini, în activitatea mea de cercetare în acest domeniu am încercat să identific soluţii
pentru implementarea unor metode de estimare a mişcării în timp real. Una din aceste soluţii
utilizează reţele neuronale celulare CNN (engl. Cellular Neural Networks). Reţelele neuronale
celulare se pot utiliza atât în implementarea propriu-zisă a unor metode de estimare şi compensare a
mişcării, cât şi în diverse pre-procesări a imaginilor, necesare nu numai în estimarea mişcării, ci şi
în diverse alte aplicaţii.

3. Principii ale reţelelor neuronale celulare
Reţelele neuronale celulare sunt structuri bidimensionale sau multidimensionale, formate din
procesoare analogice neliniare identice, numite celule [CHU 88]. Celulele dispuse regulat
interacţionează între ele la nivel local. Rezultatul unei prelucrări cu CNN (ca urmare a interacţiunii
celulelor), este influenţat de seturi de operatori (engl. template-uri). Pe baza unei reţele neuronale
celulare se poate obţine un „calculator universal CNN” (CNN-Universal Machine), prin adăugarea
la celulele CNN a unor unităţi de memorie locală, unităţi de calcul aritmetic şi logic, respectiv o
unitate de programare globală [ROS 93]. Viteza de prelucrare a semnalelor cu CNN poate fi cu
până la trei ordine de mărime mai mare faţă de varianta de prelucrare numerică serială.
În cazul utilizării CNN în prelucrarea imaginilor, se poate realiza o corespondenţă între
fiecare celulă a reţelei cu un element discret al unei imagini. Având în vedere această corespondenţă
posibilă, reţelele neuronale celulare se pot utiliza cu succes în aplicaţii care solicită o mare putere de
calcul [CRO 95]. Puterea de calcul a reţelelor neuronale celulare este echivalentă cu aproximativ
1012 operaţii pe secundă.
În Figura 3.1 este reprezentată structura unei reţele neuronale celulare monostrat, de
dimensiune L×K, a cărei celule sunt notate cu C(i,j), unde 1 i L, 1  j K sunt coordonatele
spaţiale carteziene ale celulei C(i,j).
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Coloana j

Celula
C(1,K)

Celula
C(1,1)

Celula
C(i,j)
Linia i

Celula
C(L,1)

Celula
C(L,K)

Figura 3.1. Structura unei reţele neuronale celulare monostrat cu L linii şi K coloane.
Într-o reţea neuronală celulară, o celulă este conectată direct numai cu celulele din reţea care
se află în sfera ei de influenţă (dintr-o vecinătate 33). Rezultatul interacţiunii dintre celule este
determinat pe baza unor seturi de operatori, numiţi “template”-uri. Aceşti operatori au semnificaţia
unor matrici de ponderare sau de conexiune. Celulele neconectate în mod direct între ele, pot
comunica datorită efectului de propagare a interacţiunilor locale dintre celule, pe durata regimului
tranzitoriu din reţea. Astfel, cu toate că interconectările dintre celule sunt numai locale, utilizând
CNN pot fi extrase şi proprietăţi globale ale imaginilor prelucrate efectuând mai multe iteraţii,
pixelii apropiaţi de pixelul curent având efecte multiple asupra pixelilor îndepărtaţi.
În cazul unei reţele neuronale celulare invariante, evoluţia stării fiecărei celule interne
C(i,j)=Cij, este caracterizată de următoarele expresii:
-

-

ecuaţia de stare:

dx
x ij  ij   xij   Aij ,lk  ylk   Bij ,lk  ulk zij
dt
C lk N r ( i , j )
C lk N r ( i , j )
ecuaţia de ieşire:
y ij  f ( x ij ) 

1
2

x

ij

 1  x ij  1

(3.1)



(3.2)

Reprezentarea grafică a ecuaţiei de ieşire y=f(x) este cea din Figura 3.2:
y=f(x)
+1
-1

0
+1

x

-1

Figura 3.2. Reprezentarea grafică a ecuaţiei de ieşire y=f(x) a unei celule CNN.
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Pe baza acestor relaţii, în Figura 3.3 este prezentată structura unei celule a unei reţele
neuronale celulare standard (A0, B0, z0), iar în Figura 3.4 este prezentată circulaţia informaţiei
într-o astfel de reţea neuronală celulară standard, invariantă, cu operatori de dimensiune 3×3.
zij
U

xij
yij
xij
uij
f(x)
+
B
dt
xij

A

Y

Figura 3.3. Structura unei celule Cij.
z

A

B

f(x)
Intrarea U

Starea X

Ieşirea Y

Figura 3.4. Circulaţia informaţiei într-o reţea neuronală celulară invariantă standard, cu operatori
de dimensiune 3×3.
În relaţiile de mai sus, C(i,j)Nr(l,k), unde Nr(l,k) este vecinătatea de ordinul r=1 (33) a
celulei C(i,j), pentru 1 i,l L, 1 j,k K. Aij,lk este operatorul de comandă a ieşirii prin reacţie
inversă, denumit pe scurt operator de reacţie, Bij,lk este operatorul de comandă al intrării prin reacţie
directă, numit operator de comandă, iar zij semnifică polarizarea (numită şi “threshold”, “bias” sau
“current”). Reţeaua neuronală celulară invariantă sau izotropă, este aceea în care operatorii Aij,lk,
Bij,lk , zij, sunt independenţi de poziţia (i,j). Un set complet de operatori se numeşte template şi
acesta include operatorul de reacţie inversă A, operatorul de comandă B şi polarizarea z. Există
reţele neuronale celulare cu operatori variabili, cu alte forme de interconexiune ale celulelor
(triunghiulară, hexagonală etc), multistrat, discrete etc [ROS 98], [CHU 98].
După cum s-a arătat mai sus, există o multitudine de similitudini între o imagine şi o reţea
neuronală celulară CNN, ceea ce face posibilă utilizarea CNN în numeroase aplicaţii de prelucrare a
imaginilor, datorită puterii de calcul a reţelelor neuronale celulare. Datorită acestui lucru,
„calculatorul universal CNN” (CNN-Universal Machine) [ROS 93] a reprezentat prima structură
hardware care a permis utilizarea CNN în prelucrarea imaginilor, însă în timp reţelele neuronale
celulare au fost implementate şi pe alte structuri hardware cum ar fi FPGA (Field Programmable
Gate Array) [NAG 02].
Luând în considerare avantajele reţelelor neuronale celulare, expuse mai sus, acestea au fost
avute în vedere la rezolvarea unora din problemele legate de timpul de calcul, în dezvoltarea unor
aplicaţii din domeniul prelucrării imaginilor, care vor fi descrise în continuare.
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4. Estimarea şi compensarea mişcării utilizând reţele neuronale celulare
Algoritmii de estimare şi compensare a mişcării au aplicaţii diverse în domenii precum
vederea artificială, compresia secvenţelor video, imagistică medicală, televiziunea digitală, realitate
virtuală, telefonie şi conferinţe video şi alte tehnici multi-media. În multe din aceste aplicaţii,
estimarea mişcării permite reducerea redundanţei temporale dintr-o secvenţă de imagini, cu scopul
eficientizării transmiterii sau stocării informaţiei video.
În majoritatea algoritmilor de estimare şi compensare a mişcării în secvenţe de imagini, una
din principalele limitări în obţinerea unor prelucrări în timp-real o reprezintă timpul de calcul. După
cum s-a arătat, utilizarea reţelelor neuronale celulare constituie una din soluţiile posibile de
implementare care oferă o soluţie mai eficientă decât soluţiile clasice. Avantajul algoritmilor
implementaţi cu ajutorul reţelelor neuronale celulare este că acest tip de reţele neuronale există
implementate în versiune hardware, iar timpul de calcul permite obţinerea unor aplicaţii în timp
real. În continuare va fi detaliat un algoritm care înglobează atât partea de estimare cât şi pe cea de
compensare a mişcării, pe care l-am implementat cu ajutorul reţelelor neuronale celulare [GRA 10].

4.1. Estimarea mişcării utilizând reţele neuronale celulare
Partea de estimare a mişcării prezintă algoritmul lui Horn & Schunck [HOR 81], dar
implementat cu ajutorul reţelelor neuronale celulare. Prin urmare, pentru a transforma problema
estimării de mişcare dintr-o problemă sub-determinată într-una complet determinată, pe lângă
ecuaţia de constrângere a mişcării (2.5), care exprimă ipoteza de conservare a intensităţii luminoase
a unui pixel de-a lungul traiectoriei mişcării, se mai adaugă o constrângere. În cazul metodei lui
Horn & Schunck, constrângerea suplimentară constă în ipoteza că toţi pixelii din vecinătatea
pixelului curent au aproximativ aceeaşi mişcare, adică câmpul de mişcare este uniform. În urma
combinării celor două constrângeri, rezultă că trebuie minimizată o energie compusă [GRA 10]:
2
E 2  E 2flux    E uniformita
te

(4.1)

Primul termen al acestei energii exprimă ipoteza de conservare a intensităţii luminoase a
unui pixel de-a lungul traiectoriei mişcării, prin intermediul ecuaţiei de constrângere a mişcării:



E 2flux  I x  v x  I y  v y  I t



2

(4.2)

Cel de-al doilea termen exprimă constrângerea de uniformitate a câmpului de mişcare
introdusă de Horn şi Schunk:
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2

2

2
uniformitate

E

2
 v x   v x   v y   v y 

  
  

  
 x   y   x   y 

2

(4.3)

Coeficientul  din ecuaţia (4.1) are rolul unui coeficient de ponderare între cei doi termeni,
care permite alocarea unei ponderi mai importante unuia din cei doi termeni, în funcţie de aplicaţie
sau în funcţie de caracteristicile imaginilor din secvenţă.
Soluţia ecuaţiei (4.1) se obţine, de regulă, printr-o minimizare de tip Gauss-Seidel [HOR
81]. Soluţia se obţine când eroarea (diferenţa dintre două valori succesive ale lui vx şi vy) este sub un
anumit prag (predefinit) sau când este atins un anumit număr de iteraţii. Avantajul metodei lui Horn
şi Schunk, ca şi a altor metode diferenţiale, faţă de metodele de potrivire este că nu este limitată la
translaţii şi timpul de calcul este mai mic, dar amplitudinea mişcării estimate trebuie să fie mică,
datorită gradienţilor implementaţi prin diferenţe finite. Această ultimă problemă poate fi înlăturată
prin implementarea metodei într-o versiune multi-rezoluţie.
La implementarea părţii de compensare a mişcării se utilizează informaţia de mişcare dintre
două imagini consecutive, Ii(xi,yi,ti) şi If(xf,yf,tf), obţinută cu ajutorul metodei lui Horn şi Schunk.
Pornind de la imaginea iniţială Ii(xi,yi,ti) şi utilizând informaţia de mişcare estimată se obţine o
estimare a imaginii finale care a fost utilizată în procesul de estimare a mişcării, If(xf,yf,tf), ca în
Figura 4.1.
Imagini intermediare I(x,y,t)

Imaginea iniţială

Imaginea finală

Ii(xi,yi,ti)

If(xf, f,tf))

Figura 4.1. Ilustrarea compensării mişcării.
Pentru implementarea estimării şi compensării de mişcare cu reţele neuronale celulare,
proiectarea/determinarea template-urilor se face utilizând calcul variaţional, luând în considerare
constrângerile specifice reţelelor neuronale celulare [KIN 06]. În etapa de proiectare a templateurilor, pentru determinarea analitică a acestora, se utilizează funcţii de cost sau energii. În
încercarea de a identifica minimum global al acestor funcţii de cost, pentru determinarea
coeficienţilor template-urilor se pot folosi şi cunoştinţe a priori, dacă sunt disponibile astfel de
informaţii.
Pentru a exemplifica utilizarea calculului variaţional în cazul prelucrării imaginilor cu
niveluri de gri, se va considera o imagine oarecare, cu niveluri de gri I: R2R, de dimensiuni MN.
Prelucrarea acestei imagini, poate fi descrisă prin următoarea ecuaţie diferenţială:
I
 F I x, y, t 
t

(4.4)
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unde t este un parametru artificial, iar F este operatorul/funcţia care caracterizează
algoritmul de prelucrare impus (F: R2R). În general, funcţia F depinde de imaginea iniţială şi de
derivatele sale spaţiale de ordinul 1 şi 2. Imaginea finală este obţinută ca soluţie a ecuaţiei
diferenţiale (4.4), aceasta fiind abordarea prin ecuaţii cu derivate parţiale (PDE = Partial
Differential Equation). În cazul formulării variaţionale, aceeaşi prelucrare a imaginii se poate obţine
prin minimizarea unei funcţii de cost:
argMin I E I 

(4.5)

unde E este o funcţie de energie, F fiind derivata de ordinul 1 a lui E. Minimizând E,
imaginea prelucrată rezultă din condiţia F(I)=0, care este o soluţie a ecuaţiei:
I
 F I 
t

(4.6)

unde t este parametrul artificial introdus.
Indiferent de formularea utilizată (PDE sau variaţională), dacă sunt disponibile două soluţii
distincte, pentru două prelucrări distincte, se poate obţine o prelucrare combinată. De exemplu, dacă
două prelucrări distincte pot fi descrise sau obţinute prin minimizarea a două funcţii de cost/energie,
E1 şi E2, prelucrarea combinată poate fi obţinută ca soluţie a minimizării funcţiei de energie:
·E1+·E2 ,

(4.7)

Ponderarea energiilor E1 şi E2, cu parametrii scalari  şi  (,R+), permite balansarea
prelucrării combinate între limitele descrise de prelucrările iniţiale E1 şi E2 [GAC 05]. Şi atunci
când pentru rezolvarea unei probleme de prelucrare a unei imagini cu niveluri de gri se utilizează
calcul variaţional, determinarea operatorilor unei reţele neuronale celulare rămâne o problemă
dificilă. Acest lucru se datorează faptului că dacă se doreşte implementarea pe o structură hardware
dedicată (CNN), în general, acestea au un singur strat şi permit utilizarea doar a operatorilor liniari
de dimensiune 33.
Un alt aspect important în etapa de proiectare a unei aplicaţii, îl reprezintă modul de asociere
a unei funcţii de energie cu unul din template-urile liniare A, B (chip-urile existente permit doar
astfel de template), neliniare C sau D (în varianta emulată este posibilă şi implementarea acestor
tipuri), precum şi alegerea numărului de straturi al reţelei neuronale [CHU 04]. În funcţiile de cost
se pot introduce ponderi care să asigure funcţionarea reţelei neuronale celulare în zona liniară a
funcţiei de ieşire. Şi în acest scop, pentru a se obţine aplicaţii eficiente, este recomandat să se
utilizeze reţele mono-strat şi doar template-uri A şi B, atunci când aplicaţiile impuse permit acest
lucru.
Pentru a rezolva problema estimării de mişcare, utilizând reţele neuronale, am propus o
metodă de determinare a unui operator/template Hosch.tem, în care am avut în vedere caracterul
nedeterminat al problemei estimării de mişcare între două imagini, I1(x1,y1,t) şi I2(x2,y2,t+Δt). În
acest scop au fost utilizate relaţiile de mai jos, care sunt adaptate notaţiilor specifice din domeniul
reţelelor neuronale celulare discrete:
I
I
I
 I x  Ii ;
 Iy I j;
 It  It ;
x
y
t
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dx
dy
 v x  vi ;
 vy  v j ;
dt
dt

v x
v x
 v xx  vii ;
 v xy  vij ;
x
y
v y
x

 v yx  v ij ;

v y
y

 v yy  v jj .

(4.8)

unde vi şi vj reprezintă vitezele ce trebuie determinate în direcţiile x şi y, cărora le corespund
variabilele discrete i şi j. Rezultă că estimarea de mişcare între două imagini, cu metoda lui Horn şi
Schunck, utilizând reţele neuronale celulare, se poate face cu o reţea neuronală celulară cu două
straturi (Figura 4.2) [GAC 06].
D11
Z1

A1
Ieşirea 1= vx

Stratul 1
Stratul 2

D12

D21
Ieşirea 2= vy
A2

Z2

D22

Figura 4.2. Structura reţelei neuronale celulare necesare pentru estimarea mişcării.
După minimizarea funcţiei de cost (4.1) [GAC 06] rezultă următorii parametri:
 imaginile de polarizare Z1 şi Z2:

Z1  I x  I t
Z2  I y  I t

(4.9)

 operatorii neliniari A1 şi A2:

A=

0

a

0

a
0

1-4·a
a

a
0

unde parametrul a include şi parametrul  din ecuaţia (4.1), fiind introduse constante care
rezultă din minimizarea funcţiei de cost.
Operatorul neliniar D este:
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0
Dkl=

0

0
dkl

0
0

0

0

0

 lui D11 îi corespunde: d 11 ( v x )  I



x 2

(4.10)
 vx ;

 lui D21 îi corespunde: d 21 (v y )  I x  I y  v y ;

  v

 lui D22 îi corespunde: d 22 ( v y )  I y

2

y

;

 lui D12 îi corespunde: d12 (v x )  I x  I y  v x .
În Figura 4.3 sunt prezentate rezultate obţinute pentru două perechi de imagini sintetice.
Astfel, în Figura 4.3.a, respectiv 4.4.a şi 4.3.b, respectiv 4.4.b, sunt prezentate cele două perechi de
imagini sintetice, iar în Figura 4.3.c, respectiv 4.4.c şi 4.3.d, respectiv 4.4.d, sunt prezentate
perechile de imagini corespunzătoare, care conţin informaţia de mişcare.

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 4.3: (a) – imaginea iniţială a secvenţei sintetice 1; (b) – imaginea finală a secvenţei sintetice
1; (c) şi (d) – imaginile ce conţin informaţia de mişcare (vi, vj), obţinută cu metoda lui Horn şi
Schunck, utilizând reţele neuronale celulare.
În Figura 4.3, nivelul de gri (0, în domeniul CNN şi aproximativ 127 pentru o imagine
codată pe 8 biţi, adică cu 256 niveluri de gri) corespunzător fondului (background-ului) corespunde
unei deplasări/mişcări nule.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 4.4: (a) – imaginea iniţială a secvenţei sintetice 1; (b) – imaginea finală a secvenţei sintetice
1; (c) şi (d) – imaginile ce conţin informaţia de mişcare (vi, vj), obţinută cu metoda lui Horn şi
Schunck, utilizând reţele neuronale celulare.
Prin aplicarea algoritmului propus, respectiv a metodei lui Horn şi Schunck ce utilizează
reţele neuronale celulare, în cazul secvenţei „Hamburg taxi” (Figura 4.5.a şi b) se obţin rezultatele
din Figura 4.5.c şi d, care reprezintă informaţia de mişcare (vi, vj), respectiv deplasările în cele două
direcţii spaţiale, dx şi dy. În domeniul reţelelor neuronale celulare, imaginile trebuie calibrate în
intervalul [-1,+1], pentru a corespunde intervalului de definiţie a funcţiei de ieşire. În cazul în care
se utilizează astfel de imagini calibrate, unei deplasări de un pixel, îi corespunde o variaţie de
valoare de 0.1, în aceste imagini.
Rezultatele prezentate sunt obţinute cu “CadetWin” (CNN – Cellular Neural Networks
Application Development Environment and Toolkit under Windows [*** 99]), dedicat reţelelor
neuronale celulare.

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 4.5. Rezultate obţinute prin estimarea mişcării în secvenţa „Hamburg taxi”, utilizând
algoritmul propus ce utilizează reţele neuronale celulare.
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4.2. Compensarea mişcării utilizând reţele neuronale celulare
Partea de compensare a mişcării utilizează informaţia rezultată în urma estimării mişcării,
astfel încât, pornind de la imaginea iniţială Ii, pe baza informaţiei obţinute prin estimarea de
mişcare, se obţine imaginea finală If, care a fost utilizată în procesul de estimare a mişcării. Pentru
implementarea unui algoritm de compensare a mişcării, cu ajutorul reţelelor neuronale celulare,
algoritmul trebuie descompus în paşi elementari, care să poată fi implementaţi pe structurile
hardware existente.
Cu scopul descompunerii în paşi elementari a algoritmului de compensare a mişcării, am
pornit de la ideea că în urma estimării de mişcare, un pixel poate fi clasificat ca ca fiind staţionar
sau îşi poate schimba poziţia în una din cele opt direcţii elementare: Nord (N), Nord-Est (N-E), Est
(E), Sud-Est (S-E), Sud (S), Sud-Vest (S-V), Vest (V), Nord-Vest (N-V). În orice imagine
intermediară I(x,y,t), corespunzătoare oricărui moment intermediar între imaginea iniţială şi
imaginea finală t(ti,tf) (vezi Figura 4.1), am clasificat pixelii în următoarele categorii:
 Pixeli de tipul “a”, care au o poziţie identică în cele două imagini consecutive. Aceşti pixeli
nu-şi modifică, la un moment dat t(ti,tf), nici poziţia nici valoarea;
 Pixeli de tip “b”, care îşi modifică poziţia ca rezultat al faptului că pixelii corespunzători din
cele două imagini care conţin informaţia de mişcare au o valoare mai mare decât o valoare
elementară curentă (care poate fi interpretată ca o cuantă sau un prag). Valoarea acestor pixeli
nu se modifică, dar în imaginile intermediare dintre imaginea iniţială şi imaginea finală Ii şi If,
poziţiile lor se modifică succesiv cu câte o valoare intermediară (o cuantă) corespunzătoare
discretizării spaţiale. Numărul maxim de imagini intermediare care pot fi inserate este egal cu
numărul maxim de valori elementare (cuante) care poate fi identificat în imaginile care conţin
informaţia de mişcare (deplasare);
 Pixeli de tip “c”, sunt acei pixeli a căror valoare se modifică deoarece vor fi acoperiţi de pixelii
care „sosesc” în acea poziţie, acoperind pixelii iniţiali. Poziţiile lor se determină cu relaţia:

c(t)=shift(b(t))

(4.11)

în care shift reprezintă operatorul de deplasare (ce se implementează utilizând operatorul
shift.tem din domeniul/limbajul specific reţelelor neuronale celulare). Acest operator
deplasează pixelii unei imagini în direcţia impusă.
 Pixeli de tip “d”, care au valori necunoscute, ca rezultat al deplasării pixelilor de tip “b”, care la
un moment dat eliberează o locaţie, în care nu „soseşte” nici un alt pixel. La fiecare pas
elementar al mişcării (cu câte o cuantă), valorile acestor pixeli sunt determinate prin interpolare
CNN [GRA 03]. Poziţiile acestor pixeli se determină cu relaţia:





d (t )  d (t  1)  c(t )  b(t )  c(t )  b(1)

(4.12)

În această relaţie, “” este operatorul logic “ŞI”, “+” este operatorul “SAU” logic, “ ” este
operatorul “NU” logic, iar b(1) reprezintă pixelii în mişcare la prima iteraţie a algoritmului.
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 Pixeli de tip “e”, care la momentul curent al procesului au aceeaşi valoare ca în imaginea
iniţială, Ii, ca urmare a mişcării pixelilor (plecări şi sosiri în acele poziţii). Valorile acestor
pixeli vor fi recuperate din imaginea iniţială. Poziţiile acelor pixeli se determină cu relaţia:

e(t )  c(t  1)  b(t )  c(t )  d (t )

(4.13)

Fiecare pas intermediar are ca rezultat o imagine asociată, iar pentru crearea acestor imagini
intermediare trebuie efectuate următoarele operaţii:
 determinarea pixelilor de tip “c”, adică deplasarea cu câte un pixel în direcţia ce rezultă din
informaţia de mişcare;
 interpolarea, cu scopul de a determina valorile pixelilor necunoscuţi, adică a pixelilor de tip
“d”;
În fiecare imagine intermediară, valoarea unui pixel rezultă după determinarea tipului acelui
pixel. Starea/tipul unui pixel se poate schimba în timpul algoritmului. Imaginea iniţială Ii, imaginea
finală If şi imaginile ce conţin informaţia de mişcare au aceleaşi dimensiuni. Pentru implementarea
algoritmului conceput pe o structură hardware existentă, imaginile trebuie convertite în intervalul
[-1,+1], ca în Figura 4.6.
Mişcare spre stânga

Mişcare în sus

Mişcare la dreapta
(a)

Mişcare în jos
(b)

Figura 4.6. Convenţii în imaginile ce conţin informaţia de mişcare.
Pentru pixelii din imaginile ce conţin informaţia de mişcare, convenţia este ca pixelii cu
valori negative să corespundă unei deplasări spre stânga (Figura 4.6.a), respectiv în sus (Figura
4.6.b), iar pixelii cu valori pozitive să corespundă deplasărilor spre dreapta (Figura 4.6.a), respectiv
în jos (Figura 4.6.b).
Timpul necesar pentru o prelucrare completă depinde de numărul de interpolări necesare şi
de numărul de imagini inserate între imaginea iniţială şi imaginea finală, Ii şi If, adică de deplasarea
maximă estimată între cele două imagini. Datorită prelucrării paralele obţinută cu ajutorul reţelelor
neuronale celulare, timpul de prelucrare este independent de dimensiunile imaginii originale şi de
numărul de pixeli în mişcare.
Pentru a ilustra metoda propusă în cazul unor imagini reale şi a unor mişcări complexe
cunoscute, pornind de la o imagine dintr-o secvenţă binecunoscută, „Tennis table”, am simulat o
mişcare complexă, utilizând principiul deformării libere a unei forme [SED 86], rezultând (vezi
Figura 4.7) o secvenţă de trei imagini în mişcare, I1, I2 şi I3.
În Figura 4.7, câmpul de mişcare estimată este reprezentat sub forma unor vectori de
mişcare, echivalent fluxului optic [HOR 81], [STI 99].
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I2

I1

I3

Estimarea mişcării cu
reţele neuronale
celulare

Câmpul de
mişcare estimată

Compensarea mişcării
cu reţele neuronale
celulare
Iˆ2

Imaginea obţinută după
compensarea mişcării

I 2  Iˆ2

Diferenţa dintre
imaginea reală şi
imaginea obţinută după
compensarea mişcării

Figura 4.7. Rezultate obţinute pentru estimarea şi compensarea mişcării cu reţele neuronale
celulare.
În Figura 4.7 câmpul de mişcare estimată este obţinut utilizând metoda lui Horn şi Schunck,
implementată cu ajutorul reţelelor neuronale celulare. Astfel, pornind de la prima imagine a
secvenţei (I1), utilizând câmpul de mişcare estimată între imaginile I1 şi I3, pe baza algoritmului
conceput pentru compensarea mişcării cu ajutorul reţelelor neuronale celulare va fi determinată
imaginea obţinută după compensarea mişcării, Iˆ , care va reprezenta o aproximare a imaginii reale,
2

I2. După cum se poate observa din Figura 4.7, erorile dintre imaginea reală şi imaginea obţinută
după compensarea mişcării, I2 – Î2, sunt localizate în regiunile cu un gradient mare al intensităţii
luminoase care corespund, de regulă, regiunilor cu mişcări diferite. O altă cauză a acestor erori este,
de asemenea, natura discretă a suportului spaţial al imaginii şi interpolările necesare datorită acestui
suport.
În concluzie, dacă în cazul implementării seriale a compensării de mişcare, timpul de
procesare depinde de dimensiunile imaginilor, în cazul algoritmului conceput pentru utilizarea
reţelelor neuronale celulare, acesta poate fi implementat pe structuri hardware existente [ROS 93],
[NAG 06] şi astfel prelucrarea devine paralelă. Avantajul utilizării unei structuri hardware dedicate
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reţelelor neuronale celulare este că timpul de prelucrare nu depinde de dimensiunile imaginilor,
fiind dependent numai de numărul de paşi de deplasare (deplasarea maximă) care trebuie efectuaţi.
Timpul de calcul corespunzător unui pas de deplasare este egal cu constanta de timp a structurii
hardware utilizate care este, de regulă, de ordinul microsecundelor, astfel fiind posibilă conceperea
unor aplicaţii în timp real. În algoritmul propus pentru estimarea de mişcare s-a folosit minimizarea
unor funcţii de cost care a avut ca rezultat obţinerea unor template-uri neliniare, ceea ce face ca una
din principalele structuri hardware avute în vedere să fie bazate pe FPGA [KIN 06].

5. Interpolarea volumelor 3D utilizând reţele neuronale celulare
Principiul utilizat la implementarea compensării mişcării cu ajutorul reţelelor neuronale
celulare poate fi utilizat şi în cazul interpolării imaginilor, mai exact în cazul unor volume
tridimensionale formate din secţiuni/imagini bidimensionale [GAC 04]. Scopul este de a mări
rezoluţia spaţială pe cea de-a treia dimensiune, prin crearea unor secţiuni/imagini intermediare,
intercalate între imaginile originale (Figura 5.1).

Imaginea iniţială
I1(x1,y1,z1)

Imagini
intermediare Ii(xi,yi,zi)
Imaginea finală
I2(x2,y2,z2)
Figura 5.1. Ilustrarea interpolării spaţiale 3D a unor secţiuni 2D.
În cazul compensării de mişcare aveam imagini bidimensionale care se succedau în a treia
dimensiune şi anume în timp, iar compensarea mişcării consta în determinarea sau estimarea unor
imagini din această succesiune, pe baza informaţiei de mişcare. În cazul interpolării spaţiale, ce-a
de-a treia dimensiune este spaţiul, iar interpolarea constă în determinarea unor imagini intermediare
(Ii), între două imagini succesive (I1 şi I2) cu scopul creşterii rezoluţiei spaţiale [GRA 04].
Aplicaţiile acestui principiu este larg răspândit în practică. De exemplu, majoritatea
echipamentelor de imagistică medicală permit achiziţia unor volume tridimensionale formate din
imagini/secţiuni bidimensionale. Creşterea rezoluţiei spaţiale a unor astfel de volume
tridimensionale este utilă pentru o mai bună vizualizare a unor detalii necesare medicilor în
diagnosticul asistat. În majoritatea cazurilor este necesară stabilirea unor corespondenţe între
punctele imaginilor succesive. Având în vedere că stabilirea corespondenţelor dintre imaginile
succesive, precum şi interpolarea bi-dimensională necesară la determinarea imaginilor intercalate,
sunt intensive din punct de vedere al calculelor, pentru a o obţine aplicaţii în timp real se impun
soluţii de calcul paralel. Una din soluţiile posibile o reprezintă utilizarea reţelelor neuronale
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celulare, utilizând acelaşi principiu pe care l-am propus la compensarea mişcării în secvenţe de
imagini.

Principiul interpolării spaţiale a unor volume 3D, utilizând reţele neuronale celulare

Pentru a crea secţiuni/imagini intermediare între două secţiuni a unui volum 3D, o etapă
foarte importantă o constituie punerea în corespondenţă a pixelilor („potrivirea”) dintre două
secţiuni succesive [GRA 04]. În urma determinării acestor corespondenţe (de exemplu punctului A
din imaginea iniţială îi corespunde punctul B din imaginea finală, în Figura 5.2),
determinarea/construcţia secţiunilor intermediare (Ii) se face pe baza intersecţiei acestora cu
traiectoria ce leagă punctele din imaginea iniţială (A) cu punctele din imaginea finală (B).

Imaginea iniţială
I1(x1,y1,z1)
A
Imagine intermediară
Ii(xi,yi,zi)

C
B

Imaginea finală
I2(x2,y2,z2)

Figura 5.2. Principiul interpolării spaţiale 3D a unor secţiuni 2D.
Etapa de potrivire este importantă deoarece pixelii dintr-o secţiune nu au un corespondent în
aceeaşi poziţie în secţiunea următoare. De exemplu, într-o imagine medicală MRI (achiziţionată
utilizând principiul Rezonanţei Magnetice) un ţesut poate fi comprimat, expandat sau poate să
dispară de la o secţiune la alta. Din acest motiv este important ca înainte de generarea unor secţiuni
intermediare să se calculeze relaţiile de corespondenţă între pixelii dintre secţiunile consecutive. În
lipsa determinării acestor corespondenţe, valorile pixelilor din secţiunile intermediare se pot
determina doar pe baza unor medieri sau ponderări. Prin determinarea şi apoi utilizarea
corespondenţelor se obţin imagini intermediare cu un contrast bun, în special în zonele de frontieră
a obiectelor [GOS 92].
Procesul de determinare a corespondenţelor între puncte/pixeli a două imagini este cunoscut
şi sub numele de potrivire a imaginilor. Punctele corespondente sunt punctele din imagini
consecutive care corespund unul altuia, iar procesul de potrivire constă în determinarea
corespondenţelor dintre punctele celor două imagini consecutive.
Scopul potrivirii imaginilor este de a „deforma” imaginea finală, pentru a se suprapune peste
imaginea iniţială. Pentru a determina această deformare, pentru fiecare punct din imaginea iniţială
este căutat corespondentul său, într-o vecinătate a poziţiei sale, în imaginea finală. Acest principiu
este similar metodei de potrivire a blocurilor din estimarea de mişcare [YU 04], [NAN 14] în
secvenţe de imagini, ilustrat în Figura 5.3, în care potrivirea are ca rezultat determinarea vectorului
de deplasare, iar pentru determinarea potrivirii se utilizează blocuri (de dimensiune BxBy) centrate
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în pixelul curent (x,y), pentru a asigura o discriminare suficientă a valorii pixelilor, pe care un
singur pixel nu o poate asigura.
Imaginea finală

Imaginea iniţială

Vectorul de
deplasare

Bx
By

(x,y)

dx_max
dy_max

Blocul de referinţă (B)

Blocul din fereastra
de căutare care se
potriveşte cel mai
bine cu blocul de
referinţă

Fereastra de căutare (F)

Figura 5.3. Principiul potrivirii blocurilor.
Dimensiunea ferestrei de căutare se determină în mod similar estimării de mişcare, în care
„raza” ferestrei de căutare este determinată de deplasarea maximă estimată (dx_max şi dy_max) între
cele două imagini.
Implementarea interpolării spaţiale a unor volume 3D, cu ajutorul reţelelor neuronale
celulare se face după acelaşi principiu ca cel al compensării de mişcare în secvenţe de imagini
(paragraful 4.2). Prin urmare, după determinarea corespondenţelor între imaginea iniţială şi
imaginea finală, se face o clasificare a pixelilor în 5 categorii (a÷e), relaţiile dintre aceştia fiind
descrise prin relaţiile (4.11)÷(4.13). Pe baza informaţiei de corespondenţă, se face deplasarea
pixelilor corespunzători cu câte un pixel, la fiecare astfel de pas generându-se câte o imagine
intermediară.
La crearea imaginilor intermediare trebuie efectuate următoarele operaţii:
- crearea imaginilor-mască, utilizând relaţiile (4.11)÷(4.13), corespunzătoare fiecărei operaţii care
trebuie efectuată (deplasare, interpolare sau restaurare);
- determinarea pixelilor de tip “b”, printr-o operaţie de prăguire. În acest scop, se foloseşte
operatorul treshold.tem [*** 99h], pragul fiind ales în concordanţă cu pragul utilizat în procesul de
determinare a corespondenţelor dintre imagini.
- determinarea pixelilor de tip “c” şi deplasarea lor cu câte un pixel, în direcţia determinată de
informaţia de corespondenţă, utilizând operatorul shift.tem [*** 99h]. Deplasarea pixelilor trebuie
efectuată nu numai în imaginile cu niveluri de gri, ci şi în imaginile ce conţin informaţia de
corespondenţă, pentru a asigura corespondenţa între deplasarea reziduală şi pixelul corespunzător;
- interpolarea, cu scopul de a determina valorile pixelilor necunoscuţi de tip “d”. Această operaţie
poate fi efectuată la fiecare iteraţie sau doar la iteraţia finală a algoritmului. Determinarea valorilor
pixelilor de tip “d” se poate face cu operatorul aintpol3.tem [GAC 01], care permite efectuarea
unei interpolări cubice;
- restaurarea pixelilor de tip “e”, care au aceeaşi valoare ca în imaginea iniţială, Ii, ca urmare a
mişcării (plecări şi sosiri în acele poziţii) pixelilor (vezi ecuaţia 4.13).
În Figura 5.4 este ilustrat principiul interpolării unor volume 3D, utilizând reţele neuronale
celulare, în cazul unor imagini sintetice.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 5.4. Principiul interpolării unor volume 3D, utilizând reţele neuronale celulare, în cazul
unor imagini sintetice: (a)-imaginea iniţială; (b) şi (c)-imagini intermediare; (d)-imaginea finală.
Între imaginea iniţială şi imaginea finală se vor putea genera un număr de imagini egal cu
distanţa (deplasarea) maximă dintre pixeli, care se poate identifica în imaginea (sau imaginile) care
conţine informaţia de corespondenţă între pixeli (similară cu informaţia de mişcare, din cazul
compensării de mişcare).
Interpolarea spaţială a unor volume 3D, formate din secţiuni 2D, cu ajutorul reţelelor
neuronale celulare, se poate aplica cu succes în cazul imaginilor medicale. În Figura 5.5 sunt
prezentate rezultate obţinute în cazul unor imagini CT sintetice. Imaginea/deformarea sintetică
finală (I2) obţinută din imaginea iniţială (I1) se obţine utilizând principiul deformării libere FFD
(FFD = Free Form Deformation), simulând o mişcare a toracelui, efectuată în timpul respiraţiei
[SED 86]. Prin implementarea principiului FFD, câmpul de corespondenţe este cunoscut, rezultând
în urma calculelor corespunzătoare principiului FFD. Pentru a ilustra algoritmul implementat am
reprezentat imaginea iniţială I1 (în Figura 5.5.a) şi imaginea ce conţine informaţia de deformare a
imaginii iniţiale pentru a simula o mişcare a toracelui, efectuată în timpul respiraţiei (în Figura
5.5.b). Această deformare aplicată imaginii iniţiale are ca rezultat imaginea finală I2 (în Figura
5.5.c). Informaţia de deformare corespunde informaţiei de potrivire între imaginea iniţială şi
imaginea finală, care în cazul aplicării algoritmului unor imagini reale, trebuie determinată prin
algoritmi specifici. Pentru o comparaţie cât mai eficientă am reprezentat diferenţa dintre imaginea
finală şi imaginea iniţială I2-I1 (în Figura 5.5.d), o imagine intermediară (în Figura 5.5.e) şi
imaginea finală estimată Iˆ , adică imaginea rezultată după ultima iteraţie a algoritmului (în Figura
2

5.5.g). Tot pentru a putea face o comparaţie eficientă am reprezentat şi imaginea de diferenţă între
imaginea finală reală şi imaginea finală estimată Iˆ -I2 (în Figura 5.5.f), precum şi imaginea de
2

diferenţă între imaginea finală estimată şi imaginea iniţială Iˆ2 -I1 (în Figura 5.5.h).
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Figura 5.5. Interpolarea spaţială a unor volume 3D, în cazul unor imagini CT sintetice: (a) –
imaginea iniţială (I1); (b) – informaţia de potrivire între imaginea iniţială şi imaginea finală; (c)
imaginea finală (I2); (d) – imaginea de diferenţă între imaginea finală şi imaginea iniţială (I2-I1);
(e) – o imagine intermediară; (f) – imaginea de diferenţă între imaginea finală reală şi imaginea
finală estimată ( Iˆ -I2); (g) – imaginea finală estimată Iˆ (imaginea după ultima iteraţie a
2

2

algoritmului); (h)–imaginea de diferenţă între imaginea finală estimată şi imaginea iniţială ( Iˆ2 -I1).
Interpolarea spaţială a unor volume 3D, cu ajutorul reţelelor neuronale celulare se poate
aplica şi imaginilor reale, ca de exemplu imaginilor MRI. În Figura 5.6 sunt reprezentate informaţii
similare celor reprezentate în Figura 5.5. Astfel, în Figura 5.6.a am reprezentat imaginea iniţială I1,
în Figura 5.6.c imaginea finală I2, în Figura 5.6.b imaginea ce conţine informaţia corespunzătoare
corespondenţei pixelilor din imaginea iniţială şi imaginea finală, iar în Figura 5.5.d am reprezentat
diferenţa dintre imaginea finală şi imaginea iniţială I2-I1. Pentru o comparaţie cât mai eficientă am
reprezentat o imagine intermediară (în Figura 5.6.e) şi imaginea finală estimată Iˆ , adică imaginea
2

rezultată după ultima iteraţie a algoritmului (în Figura 5.6.g). Pentru o comparaţie eficientă am
reprezentat şi imaginea de diferenţă între imaginea finală reală şi imaginea finală estimată Iˆ -I2 (în
2

Figura 5.6.f), precum şi imaginea de diferenţă între imaginea finală estimată şi imaginea iniţială Iˆ2 I1 (în Figura 5.6.h).
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Figura 5.6. Interpolarea spaţială a unor volume 3D, cu ajutorul reţelelor neuronale celulare, a
unor imagini MRI: (a)- imaginea iniţială; (b)- imaginea finală; (c)- imagine intermediară; (d)informaţia corespunzătoare corespondenţei pixelilor din imaginea iniţială şi imaginea finală; (e) –
o imagine intermediară; (f) – imaginea de diferenţă între imaginea finală reală şi imaginea finală
estimată ( Iˆ -I2); (g) – imaginea finală estimată Iˆ (imaginea după ultima iteraţie a algoritmului);
2

2

(h)–imaginea de diferenţă între imaginea finală estimată şi imaginea iniţială ( Iˆ2 -I1).
Atât în cazul secvenţei de imagini sintetice (Figura 5.5), cât şi în cazul secvenţei de imagini
reale (Figura 5.6), se observă că cele mai mari diferenţe sunt localizate în regiunile în care imaginea
iniţială conţine frecvenţe spaţiale ridicate. Localizarea acestor diferenţe au ca şi cauză două motive
şi anume:
- cele mai mari erori ale procesului de potrivire sunt localizate în regiunile de discontinuitate a
informaţiei de potrivire care, de regulă, coincide cu zonele de discontinuitate a nivelurilor de gri;
- rezultatele interpolărilor efectuate utilizând reţele neuronale celulare şi efectuarea prăguirii sunt
mai vizibile în regiunile cu frecvenţe spaţiale ridicate decât cele din regiunile omogene.
Algoritmii propuşi şi descrişi mai sus au fost concepuţi utilizând operatori (template-uri) de
dimensiune 33, deoarece numai aceştia pot fi implementaţi pe structuri hardware dedicate ce
implementează reţele neuronale celulare [ROS 93]. Principalul avantaj al utilizării reţelelor
neuronale celulare, este cel al timpului mic de calcul, datorită calcului paralel permis de reţelele
neuronale celulare. În cazul utilizării imaginilor MRI din Figura 5.6, timpul de calcul este de
aproximativ 3 ms, ceea ce face posibilă utilizarea metodei propuse în aplicaţii care necesită execuţia
în timp real. Această reducere a timpului de calcul este posibilă deoarece, prin calculul paralel
posibil datorită reţelelor neuronale celulare, timpul de procesare nu depinde de dimensiunea
imaginilor. De fapt, timpul efectiv de calcul este mult mai mic, fiind multiplu al constantei de timp
a reţelei neuronale (τCNN), multiplul constituindu-l distanţa maximă ce rezultă din imaginea ce
conţine informaţia de potrivire şi care constituie şi numărul de imagini intermediare ce vor fi create
între imaginea iniţială şi imaginea finală. Ignorând timpul de încărcare şi descărcare a imaginilor pe
chip-ul hardware, timpul de procesare pentru deplasarea pixelilor cu un pas/pixel este de 30· τCNN,
iar timpul necesar pentru interpolare este de 25· τCNN, unde τCNN este constanta de timp a structurii
hardware utilizate. Dacă se consideră o amplitudine maximă a deplasării de 10 pixeli şi o constantă
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de timp τCNN =250 ns (pentru CNN-UC = CNN-Universal Chip [DOM 97], [LIN 02], [ROS 98]),
timpul total de prelucrare a algoritmului CNN propus este T=10(30+25)·τCNN =137,5 s [GAC 04],
[GRA 04], timp ce recomandă metoda propusă pentru a fi încorporată în aplicaţii în timp real.

6. Îmbunătăţirea imaginilor medicale utilizând reţele neuronale celulare
Problema îmbunătăţirii imaginilor medicale este foarte importantă în diagnosticul asistat,
având ca scop punerea la dispoziţia medicilor a unor informaţii cât mai utile în diagnosticarea unor
boli. Având în vedere că aceste informaţii trebuie să fie disponibile în timp real, am propus o soluţie
de calcul paralel care utilizează reţele neuronale celulare (CNN) şi care este utilă atât pentru
îmbunătăţirea contrastului cât şi pentru eliminarea zgomotului. Pe lângă necesitatea îmbunătăţirii
imaginilor, în aplicaţiile medicale este nevoie şi ca aceste aplicaţii să ruleze în timp real şi această
necesitate a stat la baza conceperii metodei descrise în continuare, bazată pe reţele neuronale
celulare [GAC 05].
În general, metodele de prelucrare a imaginilor pot fi descrise şi implementate prin ecuaţii
diferenţiale, cu derivate parţiale. Aplicaţiile de prelucrare a imaginilor care pot fi descrise cu astfel
de ecuaţii (PDE = Partial Differential Equations) necesită o putere de calcul mare şi un timp de
calcul mare. Una din soluţiile de reducere a timpului de calcul o reprezintă utilizarea reţelelor
neuronale celulare.
Odată cu dezvoltarea structurilor hardware disponibile, a crescut puterea de calcul
disponibilă şi odată cu aceasta interesul pentru utilizarea ecuaţiilor diferenţiale în prelucrarea şi
analiza imaginilor este tot mai ridicat. Pentru a ilustra principiul aplicării ecuaţiilor diferenţiale în
prelucrarea imaginilor, vom considera o imagine cu niveluri de gri I0(x,y), I0: R2R. Prelucrarea
acestei imagini, pe baza unui algoritm bazat pe un anumit operator F, poate fi descrisă prin
următoarea ecuaţie diferenţială:

I
 F I  x, y, t 
t

(6.1)

unde t este un parametru artificial, iar F este operatorul/funcţia care caracterizează
algoritmul de prelucrare dorit, F: R2R. În general, operatorul/funcţia F, depinde de imaginea
iniţială, precum şi de derivatele sale spaţiale de ordinul 1 şi 2. Imaginea finală, prelucrată, se obţine
ca soluţie a acestei ecuaţii diferenţiale, cu derivate parţiale.
Soluţia ecuaţiei diferenţiale care caracterizează prelucrarea dorită, se poate obţine privind
această prelucrare ca pe o problemă de calcul variaţional. Astfel, imaginea finală rezultă în urma
minimizării unei funcţii de cost de forma:
argMin I E I 

(6.2)

unde E reprezintă o funcţie de energie care caracterizează imaginea. Argumentul I pentru
care se obţine minimum energiei E, se poate obţine şi din condiţia F(I)=0, din ecuaţia (6.1).

31

Cristian GRAVA

Teză de abilitare

Formularea prelucrării unei imagini utilizând ecuaţii diferenţiale permite descrierea sub o
formă similară a unor prelucrări complexe a aceleaşi imagini. De exemplu, dacă două prelucrări
distincte sunt descrise de ecuaţiile:

I
I
 F1 I x, y, t  şi
 F2 I  x, y, t 
t
t

(6.3)

o prelucrare combinată din cele prelucrări distincte poate fi descrisă prin combinarea celor
două ecuaţii şi anume:

I
 F1  λ F2
t

(6.4)

unde  R+. Dacă I1 şi I2 rezultă din minimizarea energiilor E1 şi E2, ecuaţia diferenţială
(6.4) se rezolvă prin minimizarea energiei E1+E2. Pentru minimizarea unor astfel de energii într-un
timp cât mai scurt, se pot utiliza reţele neuronale celulare.
Pentru utilizarea unor reţele neuronale celulare în minimizarea unor energii, în aplicaţii de
prelucrare a imaginilor cu niveluri de gri, trebuie proiectaţi operatori (template) corespunzători.
Proiectarea unor astfel de operatori se complică atunci când se doreşte implementarea algoritmilor
pe o anumită structură hardware, deoarece unele astfel de structuri impun anumite limitări. De
exemplu, există chip-uri pe care sunt implementate reţele neuronale celulare cu un singur strat sau
chip-uri care suportă doar operatori (template) de dimensiune 33. Operatorii pentru prelucrarea
imaginilor cu niveluri de gri pot fi proiectaţi prin minimizarea unor energii sau funcţii de cost [GAC
01], însă de cele mai multe ori trebuie luate în considerare şi condiţii suplimentare de proiectare,
specifice reţelelor neuronale celulare.
Metoda propusă de îmbunătăţire adaptivă a imaginilor presupune că funcţiile
corespunzătoare de transfer depind de nivelul local, ori uneori regional, de intensitate sau contrast.
Metoda propusă reprezintă un algoritm iterativ, care presupune că numărul de parametri impuşi la
începutul algoritmului să fie cât mai mic posibil, precum şi faptul că aspectul şi caracteristicile
imaginii iniţiale sunt predominante. Pe lângă aceste constrângeri, având în vedere că se doreşte
implementarea metodei propuse cu ajutorul reţelelor neuronale celulare, metoda propusă de
îmbunătăţire a imaginilor a fost dezvoltată pentru a putea fi implementată pe un chip cu un singur
strat care utilizează operatori liniari de dimensiune 33.
La implementarea metodei propuse se porneşte de la o funcţie de energie E, de forma
generală [PER 94]:
2

E I , G    I dxdy 

 

Constrangerea
de uniformitate

(6.5)

G



Penalizare
contururi

Funcţia de energie E are doi termeni: un termen corespunzător constrângerii de uniformitate
şi un termen de penalizare a discontinuităţilor care, în general, corespund contururilor. Prin urmare,
minimizarea energiei E, implică minimizarea celor doi termeni: termenul care impune o continuitate
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în planul imaginii I şi termenul care favorizează sau penalizează discontinuităţile. Acest ultim
termen este implementat, în majoritatea cazurilor, prin intermediul unui câmp binar de linii G, iar 
este un parametru scalar. Astfel, în funcţie de parametrii aleşi, funcţia de energie din ecuaţia (6.5)
formalizează un compromis între uniformitatea imaginii (favorizând eliminarea zgomotului din
imagine) şi o îmbunătăţire a contururilor (deblurring).
În urma minimizării termenului funcţiei de energie corespunzător constrângerii de
uniformitate, rezultă operatorul aintpol.tem, care are doar operator de tip A, operatorii săi B şi z
fiind nuli [GAC 00]:
0
A = 0.25
0

0.25

0

0

0.25

0.25

0

(6.6)

Într-o primă aproximare, pentru ca metoda să poată fi implementată pe o reţea neuronală cu
un singur strat, funcţia de cost corespunzătoare termenului de penalizare a discontinuităţilor este
aleasă ca fiind similară cu termenul de uniformitate, dar cu semn opus. Operatorii B şi z rezultă
impunând aceleaşi restricţii [GAC 00]:

B=

0

-1

0

-1

4

-1

0

-1

0

z= 0

(6.7)

Prin urmare, luând în considerare relaţiile (6.3)÷(6.5), rezultă următorul operator de
îmbunătăţire a imaginilor:
0 0.25 0
A = 0.25 0 0.25
0 0.25 0

0
B = -
0

-
4*
-

0
-
0

z= 0

(6.8)

unde  este un parametru scalar care determină raportul între uniformitate şi îmbunătăţirea
contrastului, respectiv a contururilor. Uniformitatea este dominantă pentru valori subunitare ale lui
, în timp ce pentru valori supraunitare predomină îmbunătăţirea contrastului.
Pentru a exemplifica metoda propusă, se va considera o imagine iniţială cu contrast scăzut şi
cu zgomot, ca în Figura 6.1.a.

33

Cristian GRAVA

Teză de abilitare

a

b

c

d

e

f

Figura 6.1. (a) imaginea iniţială; imaginea rezultată după aplicarea enhan.tem:
(b) pentru =0; (c) pentru =2; (d) pentru =0.05; (e) pentru =0.4; (f) pentru =1.5.
Imaginea iniţială va fi prelucrată utilizând operatorii din relaţia (6.8) pentru diferite valori
ale lui . Dacă =0 se efectuează o mediere a imaginii (Figura 6.1.b), care are ca efect estomparea
contururilor. Atunci când =2 (6.1.c) se observă că se obţine un contrast maxim, pixelii având
aproape în întregime doar valorile extreme (±1 sau -1, în domeniul reţelelor neuronale celulare). În
Figura 6.1.d, e, respectiv f, sunt prezentate rezultatele în cazul prelucrării imaginii iniţiale pentru
valorile intermediare =0.05, =0.4, respectiv =1.5. În aceste figuri se observă efecte intermediare
celor prezentate descrise anterior, adică între estomparea totală a contururilor şi un contrast maxim.
Operaţia de îmbunătăţire a imaginilor poate fi aplicată cu succes şi în cazul îmbunătăţirii
imaginilor, ca etapă de preprocesare în metodele de extragere a contururilor. În Figura 6.2 sunt
prezentate rezultate obţinute pentru un astfel de lanţ de prelucrare.
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d

e

f

Figura 6.2: (a) imaginea iniţială; (b) imaginea scalată; (c) imaginea îmbunătăţită utilizând
enhan.tem; (d) detecţia de contururi pe imaginea iniţială; (e) detecţia de contururi pe imaginea
scalată; (f) detecţia de contururi pe imaginea îmbunătăţită.
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Se observă că detecţia de contururi este satisfăcătoare în cazul imaginii scalate în întreaga
gamă de niveluri de gri şi mult mai robustă în cazul imaginii îmbunătăţite. Detecţia de contururi a
fost efectuată utilizând operatorul edge.tem [CAS 98], [*** 99b].
Metoda propusă de îmbunătăţire a imaginilor cu reţele neuronale celulare poate fi aplicată cu
succes şi în cazul imaginilor CT (Computer Tomograph) cu contrast scăzut. În Figura 6.3 sunt
prezentate rezultate obţinute în cazul unor astfel de imagini.

a

c

b

Figura 6.3: (a) imagine iniţială, cu contrast scăzut; (b) imagine scalată; (c) imagine îmbunătăţită.
În figurile 6.4 şi 6.5 se observă că se obţin rezultate bune şi în cazul imaginilor MRI cu
contrast scăzut.

b

a

Figura 6.4: (a) imagine iniţială cu contrast scăzut; (b) imagine îmbunătăţită utilizând enhan.tem.

b

a

Figura 6.5: (a) imagine iniţială cu contrast scăzut; (b) imagine îmbunătăţită utilizând enhan.tem.
După cum se observă, metoda propusă oferă rezultate robuste în eliminarea zgomotului din
imagini, precum şi în îmbunătăţirea contrastului imaginilor şi detecţia contururilor. Metoda
implementată cu ajutorul reţelelor neuronale celulare are avantajul unui timp de calcul mic, având
în vedere că reţeaua neuronală celulară utilizată are un singur strat, iar operatorii utilizaţi sunt de
dimensiune 33, ceea ce permite efectuarea calculelor într-un singur pas (τCNN). Metoda poate fi
extinsă şi în cazul unor prelucrări mai complexe care pot fi descrise prin ecuaţii diferenţiale, ţinând
cont de relaţiile (6.3)÷(6.5).
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7. Eliminarea zgomotului din imagini, utilizând reţele neuronale celulare
Tehnicile de investigare imagistică a organismului uman au devenit tot mai populare în
ultima perioadă, odată cu dezvoltarea aparaturii din acest domeniu, precum şi odată cu dezvoltarea
sistemelor hardware şi software din domeniu, capabile să gestioneze volumele de date pe care le
implică imagistica medicală. Acest lucru a permis ca astăzi să existe metode tot mai performante în
domeniul imagisticii bazate pe rezonanţă magnetică (MR = Magnetic Resonance), tomografie
computerizată (CT = Computer Tomography) sau tomografie bazată pe emisie de pozitroni (PET =
Positron Emission Tomography). Toate aceste metode necesită metode avansate de prelucrarea
imaginilor, pentru a extrage informaţia utilă pentru diagnostic asistat din volumul de date
disponibil. De exemplu, tehnicile de reprezentare 3D permit o mai bună vizualizare a volumelor tridimensionale, tehnicile de extragere de caracteristici din imagini permit un mai bun diagnostic
asistat, tehnicile de segmentare a imaginilor permit separarea diferitelor zone sau ţesuturi de interes,
iar tehnicile de eliminare a zgomotului din imagini permit îmbunătăţirea calităţii imaginilor. Unele
din aceste tehnici de prelucrare a imaginilor pot fi folosite într-un lanţ de prelucrări. De exemplu, în
cazul în care se doreşte segmentarea anumitor părţi ale corpului uman, pentru a obţine rezultate
bune ale segmentării, este nevoie de eliminarea zgomotului din imagini [GAC 09].
Cu toate că în literatura de specialitate există multe metode de eliminare a zgomotului din
imagini, găsirea unor noi metode rămâne o provocare în domeniu. În ciuda complexităţii metodelor
existente, multe din metode nu ajung la un nivel suficient de aplicabilitate, de cele mai multe ori
datorită timpului de calcul relativ ridicat. În plus, majoritatea metodelor existente prezintă
performanţe ridicate când imaginea prelucrată este adaptată algoritmului, dar în caz contrar eşuează
sau au ca rezultat artefacte semnificative. Contextul eliminării zgomotului din imagini este similar
celui de îmbunătăţire a imaginilor şi din acest motiv vor fi reluate câteva noţiuni necesare pentru a
înţelege metoda propusă.
Performanţele metodelor de eliminare a zgomotului din imagini sunt relativ dificil de
evaluat. Evaluarea sau compararea se poate face utilizând mărimi cantitative, dar cea mai bună
metodă de evaluare se pare că rămâne evaluarea vizuală a unor imagini naturale de către un expert
în domeniul imaginii prelucrate [BUD 05].
Eliminarea zgomotului dintr-o imagine are ca scop, de fapt, reconstituirea unei imagini I0,
dintr-o imagine de intrare afectată de zgomot. I. În imaginea reconstituită, la fel de importante sunt
atât regiunile omogene, cât şi contururile care separă aceste regiuni. Deteriorarea imaginii de intrare
poate fi afectată de două fenomene: primul fenomen este cel legat de metoda de achiziţie (de
exemplu achiziţia imaginilor CT din proiecţii sau zgomotul imaginilor datorită mişcării
pacientului); cel de-al doilea fenomen este cel datorat zgomotului aleatoriu asociat oricărui semnal.
În domeniul imagisticii medicale, zgomotul alb aditiv Gaussian are o pondere importantă şi din
acest motiv metoda pe care am dezvoltat-o este dedicată acestui tip de zgomot [BUD 05].
Cel mai simplu model al unei imagini afectate de zgomot este modelul liniar de degradare şi
anume:
(7.1)
I  I0 
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unde I0 este imaginea originală, I este imaginea observată, afectată de zgomot, iar 
reprezintă zg omotul aleatoriu aditiv. În acest caz, restaurarea imaginii originale poate fi privită ca o
problemă inversă.
În literatura de specialitate există multe metode de eliminare a zgomotului Gaussian din
imaginile medicale, inclusiv metode matematice complexe bazate pe ecuaţii diferenţiale, cu derivate
parţiale (PDE) [PER 90], [CAS 98], [CHA 03]. Pentru rezolvarea acestor ecuaţii se pot folosi
metode de regularizare. Metodele de regularizare constituie o alternativă interesantă a metodei de
difuziune neliniară [MUM 89], [RUD 92].
În mod similar îmbunătăţirii imaginilor (Cap. 6), pentru a exemplifica eliminarea
zgomotului din imagini, se va considera o imagine cu niveluri de gri I(x,y), unde I: R2R, care are
un suport spaţial ={(x,y): x[1,M], y[1,N], unde M şi N  Z+}. Prelucrarea acestei imagini,
printr-un algoritm bazat pe un operator, poate fi descrisă prin următoarea ecuaţie diferenţială:
I
 F I  x, y, t 
t

(7.2)

unde t este un parametru artificial, iar F este operatorul/transformarea care caracterizează
algoritmul de prelucrare (F: R2R). Imaginea finală va fi soluţia acestei ecuaţii diferenţiale. Prin
utilizarea formulării variaţionale, aceeaşi soluţie de prelucrare a imaginii poate fi obţinută prin
minimizarea unei funcţii de cost:
argMinI E I 

(7.3)

unde E este funcţia de energie, iar F este derivata de ordinul 1 a lui E. Prin urmare, I rezultă
prin minimizarea funcţiei de energie E, adică din condiţia F(I)=0, care este o soluţie a ecuaţiei:
I
 F I 
t

(7.4)

unde t este parametrul artificial introdus.
Un exemplu de echivalenţă a metodei variaţionale cu metoda PDE este integrala Dirichlet:
E I    I

2

x dx

(7.5)

care poate fi asociată cu ecuaţia calorică:
I
 x, t   I  x 
t

(7.6)

Indiferent de modalitatea aleasă pentru formularea prelucrării imaginilor, dacă două
prelucrări distincte sunt descrise de funcţiile de cost E1, respectiv E2, poate fi concepută o prelucrare
mai complexă a aceleaşi imagini, compusă din cele două prelucrări distincte, iar această prelucrare
poate fi formulată ca rezultând din minimizarea energiei compuse:
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· E1+· E2

(7.7)

Prin ponderarea termenilor E1, respectiv E2, cu termenii , respectiv  (, R+), este
posibil balansul prelucrării complexe între limitele impuse de cele două prelucrări distincte.
În principiu, energia care trebuie minimizată în cazul eliminării zgomotului din imaginile
medicale trebuie să conţină doi termeni: un termen care stimulează eliminarea zgomotului, printr-o
filtrare, iar cel de-al doilea termen stimulează asemănarea(fidelitatea) cu imaginea originală:
EI (I0 ) 


E1



Fidelitatea


E2

(7.8)

Uniformitatea

Ponderea celor doi termeni este reglată prin intermediul celor doi parametri scalari ,
respectiv  (, R+).
Având în vedere timpul de calcul relativ ridicat pentru minimizarea energiei/funcţiei de cost,
reţelele neuronale celulare constituie o soluţie alternativă care, deoarece permite calcul paralel, face
posibilă implementarea minimizării energiei în timp real. Condiţia este ca algoritmul dezvoltat fie
paralelizabil şi să poată fi implementat pe o arhitectură specifică reţelelor neuronale celulare.
Principalele constrângeri care trebuie avute în vedere sunt ca reţeaua neuronală celulară ce rezultă
să aibă un singur strat, iar operatorii/template-urile ce rezultă să aibă dimensiunea de 33. În plus,
pentru a asigura stabilitatea reţelei neuronale celulare şi menţinerea în orice situaţie a valorilor
imaginii de stare xij şi a valorilor imaginii de ieşire yij, în domeniul liniar [-1,1], condiţia necesară şi
suficientă este [REK 01]:

 Aij ,kl  y kl   Bij ,kl  u kl  z ij   Cij ,kl  x kl   Dij ,kl (u kl , x kl , y kl )  1

Ckl N r

Ckl N r

Ckl N r

(7.9)

Ckl N r

unde 1  i  M , 1  j  N . Notaţiile utilizate sunt aceleaşi ca la descrierea reţelelor neuronale
celulare din capitolul 3, iar Nr este este vecinătatea de rază r (r =1, în cazul chip-urilor existente) a
celulei de coordonate (i,j):



N r i, j   Ck , l  maxk  i , l  j   r



(7.10)

În acest caz, ieşirea este identică cu starea reţelei:
(7.11)

yij  xij

În proiectarea operatorilor, condiţia pentru a obţine o stare finală stabilă x*ij este:

 Aij , kl  y kl   Bij , kl  u kl  zij   Cij , kl  xkl   Dij , kl (u kl , xkl , y kl )  xij

C kl  N r

C kl  N r

C kl  N r
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La proiectarea/determinarea operatorilor/template-urilor se poate utiliza metoda variaţională.
O etapă importantă în etapa de proiectare, o constituie asocierea funcţiilor de energie operatorilor A,
B, C şi D. Chip-urile uzuale permit utilizarea doar a operatorilor de tip A şi B, dar reţelele neuronale
celulare emulate permit şi utilizarea de operatori neliniari de tip C şi D [REK 01]. În etapa de
proiectare se utilizează condiţia zero-flux, deoarece în acest fel nu este necesară cunoaşterea
condiţiilor limită iniţiale.
Pentru eliminarea zgomotului din imagini cu ajutorul reţelelor neuronale celulare, la
proiectarea/determinarea operatorilor au fost utilizate următoarele funcţii de energie:
 ca termen al energiei corespunzătoare fidelităţii datelor, E1, s-a utilizat funcţia integrală
E1a 

 I  I 0 

2

(7.13)

dxdy

x , yΩ



sau funcţia integrală propusă de Chan şi Esedoglu [CHA 05]:
E1b 

 I  I 0 dxdy

(7.14)

x, yΩ



ca termen al energiei corespunzătoare uniformităţii, E2, s-a utilizat funcţia integrală
Dirichlet:
E2 a 

 I 0

2

(7.15)

dxdy

x, yΩ



sau funcţia integrală propusă de Rudin, Osher şi Fatemi [RUD 92]:
E2b 

 I 0

(7.16)

dxdy

x, yΩ

Astfel, utilizând termenii E1a şi E2a, rezultă următorii operatori [GAC 01], [GAC 04b]:
0 0.25 0
0.25 0 0.25
0 0.25 0

A=

D=

0
0
0

0
d
0

0
0
0

dn_ainpol2.tem



(7.17)



unde d   ' xij  u kl ;  ' 0, 1 , B=0, z=0.
Utilizând termenii E1a şi E2b, rezultă următorii operatori [GAC 01], [GAC 04b]:
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0

a

0

a

1

a

0

a

0

D=

0

0

0

0

d

0

0

0

0

osrufa.tem

unde a   sgn xij  xkl , cu   0, 1 ,

(7.18)





d   ' xij  u kl , cu  ' 


2

 0, 1 ,

iar B=0, z=0.

Utilizând termenii E1b şi E2b, rezultă următorii operatori [CHA 05]:

A=

0

a

0

a

1

a

0

a

0

D=

0

0

0

0

d

0

0

0

0

(7.19)

ches.tem

unde a   sgn xij  xkl , cu   0, 1 ,





d   ' xij  u kl , cu  ' 0, 1 ,

iar B=0, z=0.

Este de dorit ca metoda de restaurare sau eliminare a zgomotului să se bazeze pe un număr
cât mai mic de parametri impuşi, iar elementele/caracteristicile deduse din imaginea prelucrată ar
trebui să fie dominante. Ponderarea funcţiilor de cost cu parametrii scalari ’, [0,1] este necesară
pentru a fi satisfăcută condiţia (7.9).
Pentru a putea evalua eficienţa metodelor de eliminare a zgomotului, trebuie evaluat cum
afectează metoda o imagine cu zgomot (cât de mult este îmbunătăţită), precum şi cum afectează
metoda o imagine neafectată de zgomot, considerată ca fiind ideală (cât de bine sunt conservate
contururile). În acest scop, trebuie măsurate erorile cantitative dintre imaginea prelucrată şi
imaginea ideală. În ambele cazuri, erorile trebuie să fie cât mai mici posibile.
Eroarea ER (criteriul de precizie) măsurată între imaginea restaurată, I, şi imaginea
originală, I0, poate fi exprimată cantitativ ca:

ER 

 I I 0 (i, j )  I (i, j ) 2 , 1  i  M ;1  j  N
M N

(7.20)

Pentru a evalua o comportamentul unei metode cu privire la conservarea contururilor, vor fi
vizualizate imaginile IER (Figura 7.1), aceste imagini rezultând din relaţia:
I ER  I 0 (i, j )  I (i, j ), 1  i  M ; 1  j  N
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 7.1. Eliminarea zgomotului dintr-o imagine: (a) imaginea de intrare fără zgomot; (b)
imaginea de eroare IER, obţinută utilizând dn_ainpol2.tem; (c) imaginea de eroare IER, obţinută
utilizând osrufa.tem; (d) imaginea de eroare IER, obţinută utilizând ches.tem.
În Figura 7.2 sunt reprezentate imaginile obţinute după eliminarea zgomotului.

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 7.2. Eliminarea zgomotului dintr-o imagine: (a) imaginea de intrare fără zgomot; (b)
imaginea de eroare IER, obţinută utilizând dn_ainpol2.tem; (c) imaginea de eroare IER, obţinută
utilizând osrufa.tem; (d) imaginea de eroare IER, obţinută utilizând ches.tem.
În tabelul 7.1 sunt prezentate valorile erorii ER care rezultă la prelucrarea unei imagini
originale fără zgomot (Figura 7.1) şi la prelucrarea unei imagini de intrare cu zgomot (Figura 7.2),
utilizând operatorii determinaţi mai sus.
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Tabelul 7.1.
Eroarea

Operatorul

Imagine de intrare fără zgomot

Imagine de intrare
cu zgomot

dn_aintpol2.tem
osrufa.tem
ches.tem

12.54
4.38
2.27

12.59
12.74
8.31

Se poate observa că în ce priveşte conservarea contururilor, operatorul osrufa.tem are o
comportare mai bună decât dn_aintpol2.tem, chiar dacă în unele cazuri are ca rezultat valori
similare ale erorii ER. În cazul ambelor tipuri de imagini de intrare, se poate observa eficienţa
operatorului ches.tem care este semnificativ superior celorlalţi doi operatori.
În Figura 7.3 sunt prezentate rezultate de eliminare a zgomotului obţinute în cazul unor
imagini CT reale.

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 7.3. Eliminarea zgomotului dintr-o imagine CT: (a) imaginea de intrare fără zgomot; (b)
imaginea de eroare IER, obţinută utilizând dn_ainpol2.tem; (c) imaginea de eroare IER, obţinută
utilizând osrufa.tem; (d) imaginea de eroare IER, obţinută utilizând ches.tem.
După cum se observă, metoda propusă şi operatorii determinaţi oferă o mai bună eficienţă în
termeni de eliminare a zgomotului şi de conservare a contururilor dintr-o imagine, fiind posibilă şi
implementarea metodei propuse atât pe structuri hardware existente cât şi pe structuri hardware care
emulează reţele neuronale celulare [NAG 06].
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8. Aplicaţii ale estimării de mişcare în imagistica medicală
În ultimele decade, diagnosticul medical asistat a devenit tot mai utilizat, odată cu
dezvoltarea explozivă a echipamentelor de imagistică medicală, facilitată şi de dezvoltarea
echipamentelor hardware din domeniul tehnicii de calcul şi a produselor software. Între metodele de
prelucrare şi analiză a imaginilor utilizate în diagnostic asistat, metodele de detecţie şi estimare a
mişcării în secvenţe de imagini sunt şi ele tot mai utilizate. Chiar şi metodele de bază de estimare a
mişcării pot oferi medicilor informaţii utile în diagnosticarea unor afecţiuni ale organelor umane
aflate în mişcare, atunci când metodele utilizate sunt alese astfel încât să fie potrivite aplicaţiilor în
care sunt utilizate.
Metodele de estimare mişcării pot fi clasificate în diverse moduri, în funcţie de parametrii
acestora şi de principiul pe care se bazează. Astfel, metodele de estimare a mişcării pot fi clasificate
în [STI 99]:
 metode diferenţiale;
 metode recursive;
 metode bazate pe fază sau de tip Fourier;
 metode de potrivire a unor caracteristici a imaginilor;
 metode de potrivire a blocurilor.
Metodele diferenţiale se bazează pe estimarea fluxului optic, utilizând ecuaţia de
constrângere a mişcării (2.5) sau pe alte relaţii între derivate spaţiale şi temporale ale imaginilor
dintr-o secvenţă, care să descrie modificările spaţiale şi temporale ale valorilor (intensităţii sau
culorii) dintr-o secvenţă [JAS 16]. Aceste metode au ca rezultat un câmp de deplasare dens,
putându-se obţine un vector de deplasare pentru fiecare pixel [KRO 16]. Deoarece metodele
diferenţiale utilizează derivate parţiale, care în cazul discret sunt implementate prin diferenţe finite,
aceste metode sunt limitate la estimarea unor mişcări de amplitudine mică (până la 2-3 pixeli). În
plus, operaţia de diferenţiere amplifică componentele de frecvenţă înaltă dintr-o imagine şi astfel,
aceste metode sunt sensibile la zgomotul din imagini.
Metodele recursive oferă o estimare secvenţială a deplasării, pe baza estimărilor anterioare
ale deplasării [DUF 95]. Recursivitatea poate fi efectuată la nivel de pixel sau la nivel de bloc,
parcurgându-se fiecare linie sau coloană, ori cadru cu cadru. Metodele recursive la nivel de pixel
(pel-recursive) se bazează pe minimizarea unei mărimi de forma:

I  p, t   I  p  d , t  t 2

(8.1)

utilizând criteriul celor mai mici pătrate şi algoritmul descreşterii celei mai abrupte (p este
poziţia curentă, adică pixelul de coordonate (x,y), iar d este deplasarea dintre momentele t şi t-t).
Astfel, la fiecare etapă a algoritmului, deplasarea obţinută în etapa anterioară este micşorată cu o
anumită cantitate, în mod similar derivării spaţiale a intensităţii imaginii. Metodele recursive permit
estimarea mişcărilor foarte diferite dintr-o imagine, precum şi a mişcării obiectelor care conţin părţi
care au mişcări diferite.
În cazul metodelor bazate pe fază sau de tip Fourier, vectorul de deplasare d este estimat
pe baza diferenţei de fază dintre transformatele Fourier a două imagini succesive [STI 99]. Astfel,
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fie F(f,t) transformata Fourier a imaginii I1(p,t) de la momentul t, unde f=(fx, fy) reprezintă
frecvenţele spaţiale. Transformata Fourier a unei imagini consecutive, de la momentul t-t, I2(p,t)=
I1(p+d, t+t) este:





G  f , t  t   F  f , t   exp  j  2  f x  d x  f y  d y



(8.2)

unde dx şi dy sunt componentele deplasării, în cele două direcţii.
După cum se observă, diferenţa de fază dintre cele două transformate este:







 f x , f y  2 f x  d x  f y  d y



(8.3)

Prin urmare, deplasarea dintre cele două imagini ale secvenţei poate fi determinată din
diferenţa de fază dintre două perechi de imagini, rezolvând sistemul liniar de ecuaţii care rezultă.
Metodele de potrivire a unor caracteristici a imaginilor sunt destul de des utilizate în
practică. Se bazează pe extragerea şi urmărirea în imagini consecutive a unor caracteristici a
imaginilor, cum ar fi puncte izolate, muchii, colţuri sau diverse formaţiuni din imaginea iniţială.
Metodele de potrivire a unor caracteristici a imaginilor pot estima deplasări medii şi mari,
comparativ cu alte metode de estimare a mişcării, dar oferă un câmp de deplasare dispersat,
determinat de caracteristicile utilizate. Aceste metode sunt robuste în prezenţa zgomotului, dar
problema de potrivire a caracteristicilor este relativ dificilă [YEU 98].
Metodele de potrivire a blocurilor se bazează pe potrivirea unor blocuri din imaginea k cu
blocuri din imaginea k-1, utilizând diverse criterii de potrivire [HA 04], [CHO 07]. Potrivirea
blocurilor se poate face prin minimizarea unor măsuri de diferenţă sau prin maximizarea unor
măsuri sau coeficienţi de corelaţie. Aceste metode necesită calcule intense, dar sunt simple şi uşor
de implementat hardware.

8.1. Utilizarea metodei de potrivire a blocurilor pentru a determina elasticitatea ţesuturilor

În continuare va fi descrisă o metodă pe care am dezvoltat-o pentru estimarea mişcării în
secvenţe de imagini utilizând metoda de potrivire a blocurilor, cu aplicaţii în diagnosticul asistat al
afecţiunilor arterelor femurale [GRA 09]. Arterele din corpul uman se mişcă în continuu, ca urmare
a solicitărilor mecanice la care sunt supuse de sistemul circulator uman, îndeosebi a funcţiei
pulsatile a inimii [BOC 07]. Prin urmare, estimarea şi evaluarea mişcării şi proprietăţilor legate de
elasticitatea arterelor este utilă pentru studiul şi înţelegerea funcţionării sistemului circulator uman
şi comportarea acestuia în condiţii patologice [SUH 05]. De exemplu, într-o secvenţă de imagini
ecografice, estimarea mişcării arterelor poate oferi informaţii utile medicilor care să îi asiste pe
aceştia în discriminarea între arterele sănătoase şi cele patologice, afectate de ateroscleroză [REV
05]. În plus, având în vedere că nu toate tipurile de plăci sunt dăunătoare, analiza mişcării arterelor
poate ajuta la optimizarea selecţiei pacienţilor pentru diverse intervenţii chirurgicale, având în
vedere că unele din aceste intervenţii sunt extrem de invazive, ca de exemplu cea în cazul arterei
carotide [HIR 03].
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Şi în cazul metodei de potrivire a blocurilor se porneşte de la aceleaşi ipoteze care se fac în
majoritatea metodelor de estimare a mişcării. Mai exact, se porneşte de la ipoteza de conservare a
intensităţii luminoase care se presupune că este constantă de-a lungul traiectoriei mişcării. În aceste
condiţii, pentru fiecare punct al imaginii, este căutat punctul care i se potriveşte cel mai bine, în
imaginea anterioară sau în imaginea următoare. Informaţia furnizată de un singur pixel nu este
suficient de discriminantă pentru a asigura o potrivire unică şi din acest motiv se utilizează un bloc
de pixeli, centrat în pixelul curent, presupunându-se că toţi pixelii vecini din interiorul unui bloc au
aceeaşi mişcare. Pentru a evita potrivirile false, căutarea este limitată la o zonă din imaginea de
căutare, numită fereastră de căutare.
Având în vedere considerentele expuse mai sus, pentru ilustrarea metodei propuse pentru
estimarea mişcării, se consideră un bloc de pixeli, de referinţă (Br), centrat în pixelul curent. La
baleierea ferestrei de căutare (F) se măsoară similaritatea dintre blocul de referinţă (Br) şi blocul de
comparaţie (Bc), cu scopul de a găsi blocul care maximizează această similaritate sau blocul care
minimizează diferenţa dintre blocul de referinţă şi blocul de comparaţie. Vectorul care leagă poziţia
acestui bloc cu poziţia blocului de referinţă reprezintă vectorul de deplasare sau viteză (Figura 8.1).
Imaginea finală

Imaginea iniţială

Vectorul de
deplasare

Bx
By

(x,y)

dx_max
dy_max

Blocul de referinţă (Br)

Fereastra de căutare (F)

Blocul de comparaţie
(Bc) din fereastra de
căutare care se
potriveşte cel mai
bine cu blocul de
referinţă

Figura 8.1: Principiul metodei de potrivire a blocurilor.
Algoritmul căutat permite urmărirea simultană, într-o secvenţă de imagini endo-ecografice, a
mai multor regiuni de interes (ROI) situate pe peretele arterei [GRA 09]. Iniţial, în prima imagine,
se selectează regiunile de interes, sub presupunerea că toţi pixelii din interiorul ROI au aceeaşi
mişcare. Regiunile de interes selectate reprezintă blocuri de referinţă pentru a doua imagine.
Blocurile din a doua imagine care se potrivesc cel mai bine cu blocurile din prima imagine, vor
constitui blocuri de referinţă pentru cea de-a treia imagine, algoritmul continuând până la ultima
imagine. Pentru fiecare bloc de referinţă din imaginea k-1, cu k =2,3,…, se defineşte o fereastră de
căutare în imaginea k, în care se caută blocul care se potriveşte cel mai bine cu acesta.
Deoarece rata de achiziţie (eşantionare în timp) a imaginilor este suficient de ridicată (25
imagini/secundă) fereastra de căutare este limitată la 10 pixeli (dx_max= dy_max =10 pixeli) în jurul
pixelului central, din locaţia curentă (x,y). Fiecare pixel din fereastra de căutare este comparat cu
blocul de referinţă corespunzător, iar blocul cel mai potrivit va fi acela care maximizează valoarea
coeficientului de corelaţie centrat şi normat la varianţă:
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Bx B y

  [Br (i,j)   r ]  [Bc(i,j)   c ]

C(l,k) 

i 1 j 1
Bx B y

  [Br (i,j)   r ]

i 1 j 1

2



Bx B y

  [Bc(i,j)   c ] 2

i 1 j 1

(8.4)

În ecuaţia (8.4), Br reprezintă intensităţile pixelilor din blocul de referinţă în imaginea k-1,
Bc reprezintă intensităţile pixelilor din blocul de comparaţie în imaginea k, 1  i  Bx , 1  j  B y ,





iar r, respectiv c, sunt valorile medii ale pixelilor din blocul de referinţă, respectiv de comparaţie.
Ieşirea algoritmului este reprezentată de variaţia în timp a distanţei dintre centrul fiecărei regiuni de
interes şi un punct de referinţă (care poate fi un centru virtual al arterei), precum şi valoarea
coeficientului de corelaţie.
Pentru a reduce timpul de calcul corespunzător coeficientului de corelaţie (8.4) se pot folosi
şi alte măsuri de potrivire, ca de exemplu măsuri de diferenţă care trebuie minimizate. Un criteriu
foarte folosit şi foarte eficient de măsurare a diferenţei este Eroarea Medie Absolută (MAD):
B By

x
1
MAD (l , k ) 

 Br (i, j )  Bc (i, j )
B x  B y i 1 j 1

(8.5)

Dimensiunea regiunii de interes trebuie aleasă corespunzător cu regiunea care trebuie
urmărită (ţesut sau lumen). O regiune de interes de dimensiuni mici poate să conţină un număr prea
mic de pixeli şi prin urmare o informaţie insuficient de discriminantă, mai ales în regiunile
omogene, unde potrivirile pot deveni aleatorii, datorită acestei probleme. Prin urmare, pentru a
investiga exclusiv mişcarea a ţesuturilor sau lumenului este necesar să se utilizeze regiuni de interes
de dimensiuni mari, deoarece aceste regiuni conţin mai puţină informaţie, datorită distribuţiei
uniforme a intensităţii pixelilor. Însă cu cât este mai mare regiunea de interes (blocul de referinţă)
cu atât este mai mare timpul de calcul şi o aceeaşi regiune de interes poate să conţină pixeli
aparţinând unor obiecte diferite. În plus faţă de problemele expuse mai sus, trebuie menţionat că
ipoteza conform căreia toţi pixelii unui bloc au aceeaşi mişcare nu este întotdeauna îndeplinită.
Această ipoteză implică o mişcare de translaţie sau local asimilabilă ca fiind translaţională, dar
această ipoteză nu mai este valabilă în cazul rotaţiilor sau scalărilor, îndeosebi la frontiera
obiectelor care au mişcări diferite.
Pentru a ilustra posibila utilitate a metodei propuse, a fost utilizată o secvenţă de imagini
endo-ecografice, în mod B. Fiecare imagine reprezintă o secţiune transversală prin artera femurală,
achiziţionată utilizând un cateter ecografic introdus în artera femurală. În Figura 8.2 este
reprezentată prima imagine dintr-o secvenţă de imagini endo-ecografice ce reprezintă o secţiune
transversală a unei artere femurale. În această primă imagine sunt selectate 16 regiuni de interes şi
un punct de referinţă, apropiat de centrul arterei femurale. În Figura 8.3 este reprezentată variaţia în
timp a distanţei dintre centrul fiecărei regiuni de interes şi punctul de referinţă. Axa timpului este
reprezentată cu roşu, iar variaţia în timp a distanţei normalizate dintre centrul fiecărei regiuni de
interes şi punctul de referinţă este codificată prin variaţia culorii corespunzătoare.
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Se observă că se pot trage concluzii cu privire la elasticitatea arterei în fiecare din cele 16
direcţii, corespunzătoare fiecărei din cele 16 regiuni de interes, informaţie obţinută prin măsurarea
variaţiei în timp a distanţei dintre centrul fiecărei regiuni de interes şi punctul de referinţă. Astfel,
prin utilizarea unei versiuni de bază a metodei de estimare a mişcării bazate pe potrivirea blocurilor,
se pot obţine „hărţi de elasticitate” a unor imagini endo-ecografice. O astfel de informaţie poate fi
utilă medicilor în studiul proprietăţilor elastice ale arterelor, precum şi în diagnosticul asistat, în
discriminarea între arterele sănătoase şi cele patologice, afectate de ateroscleroză.

Figura 8.2. Prima imagine dintr-o secvenţă de imagini endo-ecografice ce reprezintă o secţiune
transversală a unei artere femurale, cu 16 regiuni de interes.

Timp

Figura 8.3. Variaţia în timp a distanţei dintre centrul fiecărei regiuni de interes şi punctul de
referinţă.

8.2. Estimarea deplasării 2D la nivel de sub-pixel prin potrivirea planurilor fazei

Metoda propusă pentru estimarea deplasării 2D va fi exemplificată în cazul a două sinusoide
şi se bazează pe potrivirea planului celor mai mici pătrate a fazelor celor două funcţii complexe.
Funcţiile complexe ce vor fi utilizate sunt definite utilizând funcţia de inter-corelaţie şi
transformatele lor Hilbert. Se va arăta că acest mod de estimare este robust în cazul semnalelor cu
un raport semnal-zgomot mare, care se obţine în cazul semnalelor ultrasonore de lungimi mari.
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Pentru cazul semnalelor trunchiate (lungimi mici) va fi propusă o variantă iterativă a estimatorului
iniţial, care funcţionează mai bine decât unele din versiunile existente [BAS 06].
Estimarea deplasărilor 2D are aplicaţii în domenii din cele mai diverse, iar unul din aceste
domenii îl reprezintă imagistica medicală iar în cadrul acesteia, în elastografie, este necesară
estimarea deplasării la nivel de sub-pixel, deoarece imaginile sunt subeşantionate [DEL 06].
Majoritatea metodelor de estimare se bazează pe funcţii de corelaţie, deplasările estimate fiind
obţinute ca rezultat al întârzierilor care maximizează o funcţie de inter-corelaţie [GIA 00].
După cum a fost arătat în [LIE 05], imaginile pot fi reprezentate prin două sinusoide
deplasate între ele, model care vor fi prezentat în continuare. Metoda de estimare propusă şi
descrisă în continuare utilizează planurile de fază a două funcţii complexe, definite astfel încât să
avem faze liniare în ambele direcţii. Prin potrivirea planurilor de fază măsurate a celor două funcţii
complexe cu formele lor analitice, este posibilă estimarea deplasărilor 2D dintre două sinusoide.
În continuare, se va presupune că cele două imagini/semnale între care se doreşte a se estima
deplasarea, pot fi reprezentate ca două sinusoide sau cosinusoide 2D deplasate:
r (m, n)  cos(2 f1m)  cos(2f 2 n)
s(m, n)  cos[2 f1 (m  1 )]  cos[2f 2 (n   2 )],

(8.6)

unde:
- m[1,M] şi n[1,N];
- f1 şi f2 sunt frecvenţele în cele două direcţii;
- 1 şi 2 sunt deplasările care trebuie estimate.
Vom nota cu R(k,l) funcţia de inter-corelaţie între cele două semnale din relaţia (8.6). Vom
considera două funcţii complexe construite utilizând funcţia de inter-corelaţie şi transformatele sale
Hilbert [COU 86], notate cu Hm, respectiv Hn, în fiecare din cele două direcţii şi cu Hmn pe cea
bidimensională:
~

R  ( k , l )  R ( k , l )  H mn R ( k , l )
 j  ( H m R ( k , l )  H n R ( k , l ))

(8.7)

~

R  ( k , l )  R ( k , l )  H mn R ( k , l )
 j  ( H m R ( k , l )  H n R ( k , l )),

unde k[- M, M] şi l[- N, N].
În urma calculelor, rezultă că fazele funcţiilor complexe din relaţiile (8.7) sunt de forma:
~







~







  R  ( k , l )   2 f1 (k  1 )  2 f 2 (l   2 )
  R  (k , l )   2 f1 (k  1 )  2 f 2 (l   2 )
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Estimarea directă:

În continuare va fi descrisă o metodă pe care am propus-o pentru estimarea deplasărilor 1 şi
2, bazată pe potrivirea celor mai mici pătrate a fazelor celor două funcţii complexe definite
anterior. Matematic, potrivirea planurilor de fază se va realiza prin minimizarea erorii pătratice
dintre fazele măsurate şi cele teoretice. Cele două expresii care trebuie minimizate sunt:

J (k, l) 
J (k, l) 

M

2

N

 2 f1(k  1)  2 f2(l  2) (k,l)

kM, lN
M

(8.9)

2

N

 2 f1(k  1)  2 f2(l  2) (k,l) ,

kM, lN

unde  (k , l ) şi  (k , l ) sunt fazele măsurate ale funcţiei complexe definite în relaţia (8.7).
Prin diferenţierea relaţiilor (8.9) în funcţie de 1 şi 2, se obţin relaţiile:
M

N

^

^

^

^

 [2 f1(k  1)  2 f2 (l  2 )  (k,l)]  0

k M, l N
M

N

(8.10)

 [2 f1(k  1)  2 f2 (l  2 )  (k,l)]  0

k M, l N

După simplificare, rezultă parametrii care trebuie estimaţi:
^

1  

M
N
1
 (k,l) (k,l)
4 f1(2M 1)(2N 1) k M, l N

M
N
1
2 
 (k,l) (k,l)
4 f2(2M 1)(2N 1) k M, l N
^

(8.11)

Vom considera că secvenţa observată R(k,l) este afectată de zgomot aditiv de tip Gaussian,
alb şi de medie nulă, cu varianţa  v2 . Vom nota cu SNRv raportul semnal-zgomot corespunzător
funcţiei de corelaţie:
Rv (k,l)  R(k,l)  v(k,l)

(8.12)

Transformata Hilbert este liniară şi nu modifică proprietăţile statistice ale zgomotului [COU
86]. Cele două funcţii complexe definite în relaţiile (8.7) vor fi afectate de un zgomot aditiv
complex, de tip Gaussian, alb şi de medie nulă, cu varianţa 4 v2 :

49

Cristian GRAVA

Teză de abilitare

~

R,v (k, l)  A (k, l) exp j(2 f1(k  1)  2 f 2 (l  2 ))  z1(k, l)
~

(8.13)

R,v (k, l)  A (k, l) exp j(2 f1(k  1)  2 f 2 (l  2 ))  z2 (k, l )

Varianţele părţilor reale şi imaginare sunt 2 v2 . Cele două zgomote z1 (k , l ) şi z2 (k , l ) sunt
independente din punct de vedere statistic.
După cum s-a arătat în [TRE 85] zgomotul aditiv complex poate fi convertit într-un zgomot
aditiv al fazei, pentru valori mari ale raportului semnal-zgomot SNRv . Rezultă că fazele  (k , l ) şi

 (k , l ) sunt afectate de un zgomot aditiv de tip Gaussian, de medie nulă, cu varianţele egale cu
1 /( 2SNRv ) :
~







~







  R , v (k , l )   2 f1 (k  1 )  2 f 2 (l   2 )  b1 (k , l )

(8.14)

  R , v (k , l )   2 f1 ( k  1 )  2 f 2 (l   2 )  b2 (k , l ),

unde var[b1 (k , l )]  var[b2 (k , l )] 

1
.
2SNRv

În aceste condiţii, mărimile de estimat nu vor fi afectate de pentru valori mari ale raportului
SNRv , cu varianţele:
^

var[1 ] 

1
2

(4 f1 ) (2 M  1)(2 N  1) SNRv

^

var[ 2 ] 

(8.15)

1
2

( 4 f 2 ) ( 2M  1)(2 N  1) SNRv

Estimarea iterativă:

Rezultatele teoretice arată că estimările corespund realităţii (sunt imparţiale). Această
ipoteză este adevărată dacă se iau în considerare un număr mare de perioade ale semnalului. În
cazul unui număr mic de perioade, chiar şi pentru rapoarte mari semnal-zgomot, estimările (8.11)
sunt parţiale (îndoielnice). Această parţialitate este cauzată de faptul că semnalele pot fi considerate,
în acest caz, ca fiind trunchiate. În aplicaţiile uzuale, numărul perioadelor disponibile nu este mare.
Pentru a rezolva această problemă, în continuare vom propune şi descrie o metodă de eliminare a
parţialităţii, utilizând un număr mic de perioade. Metoda constă în transformarea metodei propuse
anterior într-o metodă iterativă. Între două iteraţii, deplasarea dintre semnale va fi compensată luând
în considerare rezultatul estimării anterioare. În acest fel, deplasările pe care le estimăm sunt tot mai
mici, odată cu avansul ca număr al iteraţiilor.
Pentru un număr dat de perioade, diferenţa dintre fazele măsurate şi cele teoretice (definite
în relaţia 8.8) devine mai mică dacă deplasarea dintre semnale este mai mică. Astfel, estimarea
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devine maii precisă daacă deplasarrea de care dorim să o estimăm este
e mai miccă, aşa cum
m este cazull
când avanssăm în numărul iteraţiillor [BAS 066].
Anaalitic, presuupunem că fazele
f
definiite în relaţiiile (8.8) au forma:
~

 (i ) ( R  ( k , l ))  2 f1 (k  1 )  2 f 2 (l   2 )  B(i ) ( k , l )

(8.16))

~

 (i ) ( R  ( k , l ))  2 f1 (k  1 )  2 f 2 (l   2 )  B(i ) ( k , l ),

undde B(i ) ( k , l ) şi B(i ) (k , l ) sunt ddiferenţele dintre fazeele măsurate
te şi cele teoretice, laa
iteraţia i.
Depplasările esttimate dupăă iteraţia i deevin:
M

^

N

M

N

  B (i ) (k , l )    B (i ) (k , l)

k M l   N
1(i )  1  k   M l   N
4 f1 (2 M  1)(2 N  1)
M

^

N

M

(8.17))

N

  B (i ) (k , l )    B (i ) (k , l )

k M l  N
 2 (i )   2  k   M l   N
4 f 2 (2 M  1)(2 N  1)

Rellaţiile (8.177) exprimă faptul
f
că esstimările converg spre valorile reaale ale depllasărilor, pee
măsură ce diferenţele dintre cele două faze şşi valorile lo
or teoretice converg sprre zero.
a directă, see va efectuaa o simularee, în cazul uunor deplasăări de sub 1
Penntru a ilustraa estimarea
pixel, utilizzând următoorii paramettri:
M  N  400
f 1  f 2  0 . 05
 1  0 . 15
 2  0 . 25

În F
Figura 8.4 sunt
s
reprezeentate fazelle celor dou
uă funcţii co
omplexe deefinite în rellaţiile (8.7),,
în jurul vallorilor deplaasărilor.

(a)

(b)
~

~

Figgura 8.4. Faazele din jurrul valorilorr deplasărillor pentru: (a)
( R  (k , l ) şi (b) R  (k ,l ) .
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Se oobservă că fazele nu su
unt liniare ppe tot domen
niul. Extind
derea/desfăşşurarea fazelor ar puteaa
reprezenta o posibilitaate de obţinere a planellor fazelor [GHI
[
98]. În
n continuaree, vom extrage un plann
pentru fieccare fază, iaar estimarea va utiliza ddoar aceste două planu
uri extrase. C
Cu scopul de
d a extragee
planurile ccele mai reelevante pen
ntru estimăările dorite, acestea vo
or fi extrasee în jurul deplasărilor
d
r
corespunzăătoare maxiimului funccţiei de coreelaţie R(k,l). Trebuie su
ubliniat fapptul că acestt maxim nuu
influenţeazză estimărilee ulterioare, ci serveştee doar pentrru extragerea celor două
uă planuri dee fază.
Penntru simularrea prezentaată (care correspunde un
nui raport semnal-zgom
mot de 50 dB),
d
metodaa
propusă offeră valoareea exactă a deplasării
d
(00.15 pixeli în direcţia x,
x respectivv 0.25 pixelii în direcţiaa
y, după cuum s-a arăttat mai suss). În Figurra 8.5 este prezentată calitatea eestimărilor în
î prezenţaa
zgomotuluui, în termenni de valoaree medie şi ddeviaţie stan
ndard.

(a)

(b)

F
Figura
8.5. Estimarea
E
ddeplasărilorr în prezenţa
a zgomotuluui.
În F
Figura 8.6 este
e reprezen
ntată variannţa estimărillor, în funcţţie de raporttul semnal-zzgomot.

Figura 8.66. Varianţa teoretică (llinie punctaată) şi varia
anţa măsura
ată în funcţiee de raportu
ul semnalzgom
mot SNR, în
n dB.
Se observă că varianţa măsurată
m
estee mai aprop
piată de varrianţa teorettică pentru valori marii
ale SNR.
Rezzultatele sim
mulate în caazul estimăr
ării directe au
a fost obţin
nute utilizâând 20 perio
oade pentruu
fiecare sem
mnal. Pentruu a ilustra estimarea iterativă, se
s vor conssidera doar două perio
oade, caz înn
care rezultaatele obţinuute prin estim
mare directăă sunt parţiaale.
În Figura 8.7 este ilustraat faptul căă după trei iteraţii se converge sspre valorille reale alee
deplasării, chiar consiiderând 2 peerioade ale ssemnalelor.
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(a)

(b)

Figuraa 8.7. Estimările (*) şi valorile reaale (linie pu
unctată) în funcţie
f
de nuumărul de iteraţii.
i
În F
Figura 8.8 este
e prezentaată influenţţa numărulu
ui de perioad
de luate în cconsiderare..

(a)

(b)

Figura 8.88. Faza măssurată (liniee continuă) şi faza teorretică (linie punctată) ppentru semn
nale 2D cu
(a) 2 perio ade şi (b) 20
2 perioade..
În Figura 8.9 este prezeentată influuenţa valoriii deplasării asupra di
diferenţei diintre fazelee
n
dat dee perioade (două
(
în am
mbele cazuri)).
măsurate şi teoretice, pentru un număr

(a)

(b)

Figura 8.99. Faza măssurată (liniee continuă) şi faza teorretică (linie punctată) ppentru o dep
plasare de
(a) 0.01 ppixeli şi (b) 0.2 pixeli.
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Se poate observa o inflexiune a fazei măsurate. Punctul de inflexiune depinde de valoarea
deplasării dintre cele două semnale. Acest punct este deplasat spre zero când deplasarea este mai
mică. În acest caz, erorile de după şi de dinaintea punctului de inflexiune sunt compensate şi
estimarea este mai precisă.
Rezultatele obţinute sunt încurajatoare pentru aplicarea metodei propuse în estimarea
deplasărilor 2D la nivel de sub-pixel.

8.3. Estimarea deplasărilor la nivel de sub-pixel, prin potrivirea fazei unor semnale complexe

În acest paragraf va fi prezentată o metodă de estimare a deplasării dintre două imagini,
bazată pe cele mai mici pătrate. Se va arăta că această metodă dă rezultate mai bune decât metodele
clasice (maximizarea corelaţiei, suma diferenţelor la pătrat, suma diferenţelor absolute), în cazul
imaginilor sub-eşantionate. Metoda se bazează pe transformata Hilbert multi-dimensională şi poate
fi aplicată în estimarea mişcării în secvenţe de imagini ecografice [BAS 07].
Estimarea deplasărilor la nivel de sub-pixel (subpixelice) poate fi aplicată în multe aplicaţii
din domeniul imagisticii medicale. Cea mai mare parte a metodelor clasice de estimare a mişcării în
imagini ecografice [DEL 06] se bazează pe minimizarea unor funcţii de cost cum ar fi suma
diferenţelor absolute sau maximizarea unei funcţii de corelaţie [GIA 00]. Deoarece deplasările care
trebuie estimate în imaginile ecografice sunt de multe ori inferioare rezoluţiei lor spaţiale, metodele
clasice necesită o interpolare prealabilă a semnalelor/imaginilor, ceea ce este costisitor în termeni de
timp de calcul şi precizie.
Metoda propusă permite estimarea directă a deplasărilor mai mici de un pixel, utilizând faza
a două semnale analitice multi-dimensionale, pornind de la un model a priori al semnalelor [LIE
07]. Semnalele analitice se obţin din semnalele originale şi transformatele lor Hilbert multidimensionale.
Modelul de semnal considerat este un cosinus bi-dimensional ponderat cu o fereastră notată
cu w în ecuaţia (8.18). Literele minuscule indică semnalele în domeniul spaţial, iar literele
majuscule indică transformatele lor Fourier:
r (m, n)  cos( 2 f1 (m  1 ))  cos( 2 f 2 ( n   2 ))  w( m, n)

(8.18)

unde m[m1, m2] şi n[n1, n2], cu pasul 1/fe1, respectiv, 1/fe2, f1 şi f2 sunt frecvenţele spaţiale
în cele două direcţii, w(k,l) este fereastra de ponderare, iar 1 şi 2 sunt deplasările care trebuie
estimate.
Metoda propusă utilizează conceptul de transformată Hilbert şi de semnal analitic. Pentru
semnalele uni-dimensionale, transformata Hilbert [COU 86], notată cu fH(t), a unei funcţii oarecare
f(t), este definită în domeniul Fourier prin relaţia (8.19):
FH (u1 )   j sgn( u1 ) F (u1 )

(8.19)

unde:

54

Cristian GRAVA

Teză de abilitare

 1 pentru

sgn( x )   0 pentru
 1 pentru


x0
x0

(8.20)

x0

Astfel, semnalul analitic al unei funcţii reale uni-dimensionale este definit prin relaţia:
f1 (t )  f (t )  j f H (t )

(8.21)

În domeniul frecvenţelor, semnalul analitic al unei funcţii uni-dimensionale are proprietatea
de a conţine doar partea dreaptă a spectrului funcţiei iniţiale, corespunzătoare frecvenţelor pozitive.
2 F (u1 ) pentru u1  0

F1 (u1 )   F (u1 ) pentru u1  0
 0
pentru u1  0


(8.22)

Prin analogie cu cazul uni-dimensional, transformate Hilbert poate fi definită şi pentru
semnale bi-dimensionale. Printre definiţiile care pot fi găsite în literatura de specialitate [BUL 99],
[BUL 01] pentru transformata Hilbert multi-dimensională, trei sunt importante:
R H 2 (u1 , u 2 )   sgn( u1 ) sgn( u 2 ) R (u1 , u 2 )

(8.23)

R1H 2 (u1 , u 2 )   j sgn(u1 ) R (u1 , u 2 )

(8.24)

2
RH
2 (u1 , u 2 )   j sgn(u 2 ) R (u1 , u 2 )

(8.25)

Pe baza transformatelor Hilbert definite anterior, se pot construi semnalele analitice r1(m,n)
şi r2(m,n) a căror transformată Fourier se poate scrie:

R1 (u1 , u 2 )  (1  sgn(u1 )) (1  sgn(u 2 )) R(u1 , u 2 )

(8.26)

R2 (u1 , u 2 )  (1  sgn(u1 )) (1  sgn(u 2 )) R(u1 , u 2 )

(8.27)

În Figura 8.10 sunt reprezentate spectrele acestor două semnale analitice. Spre deosebire de
cazul uni-dimensional, din cele două semnale nu se poate reconstitui semnalul iniţial.
u2
4 R (u1 , u2 ) 0

u2
0 4 R (u1 , u2 )
u1
0
0

0

0

u1

(b)

(a)

Figura 8.10. Spectrele semnalelor analitice: (a) r1(m,n) şi (b) r2(m,n).
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Ţinând cont de forma semnalului r(m,n) şi utilizând relaţii trigonometrice elementare, vom
deduce forma spaţială a celor două semnale analitice introduse anterior. Relaţiile (8.28) şi (8.29)
sunt valabile în ipoteza că fereastra de ponderare w(m,n) are un suport spaţial disjunct de cosinusul
2D considerat.

r1 (m, n)  w(m, n) exp j (2 f1 (m  1 )  2 f 2 (n   2 ))

(8.28)

r2 (m, n)  w(m, n) exp j (2 f 2 (n   2 )  2 f1 (m  1 ))

(8.29)

De aici rezultă fazele semnalelor r1(m,n) şi r2(m,n), pe care le vom nota cu 1 (m, n) şi

2 (m, n) :
1 (m, n)  2 f1(m  1 )  2 f 2 (n   2 )

(8.30)

2 (m, n)  2 f 2 (n   2 )  2 f1 (m  1)

(8.31)

Mărimile ce trebuie estimate sunt deplasările 1 şi 2, utilizând eroarea pătratică între fazele
măsurate şi cele teoretice. Trebuie remarcat că deşi expresiile (8.30) şi (8.31) poate lăsa impresia că
avem de-a face cu planuri de fază pe tot domeniul de definiţie a semnalului r, în practică avem de-a
face cu salturi de fază care implică apariţia mai multor planuri de fază, paralele. Astfel, înainte de a
compara planurile de fază măsurate cu formele lor teoretice, vom utiliza un algoritm în care vom
alege intervale reduse ale mărimilor m şi n, în care nu există salturi de fază, nici pentru 1 (m, n) şi
nici pentru  2 (m, n) .
Algoritmul pentru detecţia planurilor de fază poate fi descris astfel:
A. Iniţializarea:
 Punctul iniţial (m0,n0) în jurul căruia se vor extrage planurile.
 Definirea unui prag S a derivatelor fazelor, peste care vom considera că avem un salt
de fază.
 Calculul derivatelor numerice parţiale a celor două faze, prin diferenţe finite, cu un
pas:

i ( m  1, n)  i ( m, n) si i ( m, n  1)  i ( m, n), i  1,2
B. Prăguirea:
 Se efectuează prăguirea imaginilor cu derivate parţiale, calculate cu diferenţe finite,
definite la punctul A.
 Se calculează produsul a patru imagini derivate, după prăguire.
 Se efectuează o prăguire a imaginii finale, cu scopul de a limita regiunile pentru care
nu există salt de fază, nici pentru 1 (m, n) şi nici pentru  2 (m, n) . În Figura 8.11 este
prezentat un exemplu de imagine obţinută.
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Dreptunghi de arie maximală
n0

m0

Figura 8.11. Produsul derivatelor parţiale a fazelor, după prăguire.
C. Extragerea planurilor de fază:
 Pornind de la punctul iniţial (m0,n0), vom detecta dreptunghiul de arie maximală care
nu conţine salturi de fază, ca în Figura 8.11. Fie (M1,M2) şi (N1,N2) limitele
dreptunghiului şi deci, domeniile de definiţie a celor două faze măsurate.
Minimizarea erorii pătratice între planurile de fază măsurate şi expresiile lor teoretice se
poate scrie:

ˆ 1, ˆ 2   1   2

(8.32)



unde:  i   ˆ 1 , ˆ 2   2 J i ˆ 1 , ˆ 2 

min
J i 1 ,  2 , i  1,2


 1 ,  2   2
cu:



J1 (1,  2 ) 
J 2 (1 ,  2 ) 



M2





(8.33)

N2

  2 f1m  1   2 f 2 n   2   1 m, n 2

m  M 1 n  N1
M2

(8.34)

N2

  2 f 2 n   2   2 f1m  1   2 m, n 2

m  M 1 n  N1

Derivând fiecare expresie (8.34) în raport cu 1 şi 2 şi anulând aceste derivate, vom obţine
un sistem de două ecuaţii cu două necunoscute, care stau la baza metodei de estimare propuse:
M

N

M2

N2

2
2
M  M2
1
1m, n   2 m, n 
ˆ 1  1



2
4 f1 M 2  M 1  1 N 2  N1  1 m  M n  N
1
1

N  N2
1
ˆ 2  1

  1 m, n   2 m, n 
2
4 f 2 M 2  M 1  1 N 2  N1  1 m  M n  N
1
1

(8.35)

Mai multe detalii referitoare la proprietăţile statistice ale metodei de estimare prin potrivirea
fazei semnalelor complexe au fost prezentate în paragraful 8.2 şi pot fi regăsite şi în [BAS 06].
Pentru a valida metoda de estimare propusă, vom face o simulare numerică în care fereastra
de ponderare a semnalului iniţial este o gaussiană 2D:
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2
2


 m  1  
 n   2  


  exp   
 (8.36)
r ( m, n)  ccos( 2 f1 ( m  1 ))  cos( 2 f 2 ( n   2 ))  exp   

 1  
 2  







Ca exemplu, vom
v
consideera valorile nnumerice:

m1  n1  19 ; m2  n2  19 ; f1  f 2  0,055; f e1  f e2  1; 1   2  30 ; 1  0,1;  2  0,2 (8.37)
În F
Figura 8.12 sunt prezen
ntate transfoormatele Fo
ourier ale seemnalului r((m,n) şi ale semnalelorr
analitice r1(m,n) şi r2(m,n).

(a)

(b)

(c)

Figura 8.12.
8
Transfformatele Fo
Fourier (a) a lui r(k,l), (b)
( r1(k,l), (c
(c) r2(k,l).
În Figura 8.133 sunt prezzentate celee două sem
mnale analitice şi cele două planu
uri de fazăă
extrase, carre vor servii la estimaree.

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 8.13. Fazele (a) 1 (k , l ) , (b) 2 (k , l ) . Planuriile de fază extrase
e
(c) 1 (k , l ) , (d) 2 (k , l ) .
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Metoda propusă de estimare a fost testată şi în prezenţa zgomotului, utilizând semnalul din
relaţia (8.36) şi valorile numerice (8.37). Rezultatele au fost comparate cu cele obţinute cu o metodă
clasică de estimare, care detectează maximul semnalului r, care corespunde valorilor teoretice
1 ,  2  . Deoarece această metodă de estimare este foarte dependentă de rezoluţia semnalului r şi
pentru a pune în evidenţă doar comportamentul în prezenţa zgomotului, vom lua în considerare
frecvenţe de eşantionare de 10 ori mai mari. Astfel, metoda de estimare bazată pe maximul
semnalului va fi testată cu valorile numerice:

m1  n1  19 ; m2  n2  19 ; f1  f 2  0,05; f e1  f e2  10 ; 1   2  30 ; 1  0,1;  2  0,2 (8.38)
În ambele cazuri am considerat un zgomot gaussian cu un raport semnal-zgomot cuprins
între 10…55 dB. Pentru fiecare nivel de raport semnal-zgomot am repetat estimarea de 512 ori. În
Figura 8.14 sunt prezentate valorile medii şi deviaţia standard obţinute pentru metoda propusă şi
pentru metoda clasică.

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 8.14. Estimările, în prezenţa zgomotului pentru diferite valori ale raportului semnal-zgomot,
pentru (a) 1 şi (c) 2 cu metoda propusă, după o decimare cu un factor 10 a semnalului r şi pentru
(b) 1 şi (d) 2 cu metoda ce detectează maximul semnalului r, fără decimarea semnalului.
Se poate observa că metoda propusă dă rezultate mult mai bune comparativ cu metoda
clasică (deviaţii standard de 4 ori mai mici), după o decimare cu un factor 10 a semnalului r, în
fiecare direcţie.
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Meetoda propusă de estim
mare a deplaasării prin potrivirea
p
faazei, se poaate aplica în
n imagisticaa
ecografică a elasticităăţii ţesuturillor moi. Acceastă tehnică, numită elastografiee ecograficăă, constă înn
caracterizaarea ţesuturrilor umanee din puncct de vedeere a elastticităţii lor,, pe baza imaginilorr
ultrasonoree achiziţionnate la diferrite niveluri de compreesie a mediu
ului/ţesutuluui studiat. Prima
P
etapăă
constă în eestimarea mişcării
m
întree imaginile eecografice achiziţionat
a
te. În acest sscop, se poaate utiliza o
metodă claasică de pootrivire a bllocurilor [D
DEL 06], precum
p
şi metoda
m
proppusă. Acestt lucru estee
posibil deooarece s-a constatat
c
căă pentru imaagini ecogrrafice [LIE 07] funcţiaa de corelaţiie calculatăă
local între astfel de im
magini, resp
pectă modeelul semnalu
ului consideerat în relaţţia (8.18). În exemplull
de mai jos, se consiideră un mediu
m
omoggen (50 kP
Pa) cu o in
ncluziune ciilindrică dee 100 kPa..
Deplasareaa între imaagini a fostt simulată utilizând metoda
m
elem
mentului finnit. Imagin
nile au fostt
simulate uttilizând un model
m
acusttic liniar im
mplementat în
î programu
ul Field [JEN
N 96].
În F
Figura 8.155 este reprezzentat câmppul de deplaasare 2D esstimat şi sup
uprapus pestte imagineaa
iniţială, prrecum şi im
maginile/hăărţile de deeformare ax
xială, obţinute utilizânnd metoda propusă şii
metoda claasică, de potrivire a blocurilor.
b
IIncluziuneaa este în mod
m clar vizzibilă pe im
maginile dee
deformare,, în timp ce pe imagineea ecograficcă aceasta nu
u era vizibillă.

(a)

(b
b)

(c)

(d
d)

Figura 8.15. (a) Cââmpul de deeplasare 2D
D estimat; im
maginile/hărţile de defo
formare axia
ală în %
obţinute: ((b) cu metodda propusă,, fără interppolarea ima
aginilor; (c)) cu o metoddă clasică de
d potrivire
a blocuriloor prin maximizarea un
nei funcţii dde corelaţie, cu un facto
or de interppolare 9; (d)) câmpul dee
deeplasare rea
al.
Se observă că prin aplicarrea metodeii propuse în
n elastograffia ecograficcă se obţin rezultate laa
fel de bunne ca în cazzul unei meetode clasicce bazate pee maximizaarea unei fuuncţii de co
orelaţie, darr
după efecttuarea unei interpolări cu factorull 9 a imaginilor ecografice. Lipsaa acestei in
nterpolări înn
cazul metoodei propusee, oferă un timp
t
mai mi
mic de calcull şi o preciziie mai bunăă.
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8.4. Estimarea mişcării în secvenţe de imagini ecografice.
Aplicaţii în diagnosticarea tumorilor glandei tiroide
Elastografia ultrasonoră este o tehnică promiţătoare care poate ajuta medicii în diagnosticul
asistat al cancerului de glandă tiroidă. Mişcările ţesuturilor, generate de compresia manuală, sunt
complexe şi dificil de estimat. În continuare, va fi descrisă o metodă de estimare a mişcării pe care
am propus-o [BAS 09] pentru a rezolva problema descrisă anterior. Într-o primă fază va fi propusă
o metodă de potrivire de blocuri deformabile şi se va arăta că această metodă oferă rezultate mai
bune decât potrivirea clasică de blocuri. În continuare va fi prezentată o extensie a metodei de
estimare pentru imagini de secvenţe. În plus, în urma unei analize a mişcării utilizând o tehnică de
detecţie a orientării compresiei, am introdus un nou parametru bazat pe unghiul vectorilor de
mişcare. Precizia metodei propuse a fost testată pe imagini simulate ultrasonore in-vivo. Seturile de
imagini in-vivo corespund unor imagini ale unei glande tiroide, achiziţionate utilizând o compresie
manuală a ţesuturilor, cu ajutorul unei sonde ultrasonore a unui scanner clinic ultrasonor, modificat
pentru cercetare. Se va arăta că metoda propusă îmbunătăţeşte contrastul între partea sănătoasă a
tiroidei şi tumoarea malignă, de trei ori comparativ cu imaginile ultrasonore şi de două ori
comparativ cu metodele clasice de estimare a mişcării [BAS 09].
Dintre metodele de estimare a mişcării, cele bazate pe potrivirea blocurilor [NOG 99] sunt
cele mai utilizate, fiind utilizate în multe domenii, printre care compresia secvenţelor de imagini sau
în domeniul medical. În imagistica ultrasonoră, una din aplicaţiile estimării de mişcare o constituie
elastografia [OPH 91]. Principiul acestei metode constă în diferenţa semnificativă a proprietăţilor
elastice între ţesuturile normale şi cele bolnave, în cazul nostru între o tiroidă normală şi tumori
maligne [SIP 00]. Metoda constă în măsurarea elasticităţii ţesuturilor moi, utilizând imagini
ultrasonore achiziţionate prin aplicarea unei forţe de compresie manuală, aplicată la suprafaţa
ţesutului, în mod direct, cu sonda ultrasonoră. Într-o primă fază este determinată/estimată mişcarea
dintre imaginile achiziţionate. Mişcarea estimată este utilizată în continuare pentru a reconstrui
proprietăţile mecanice ale ţesuturilor examinate. De regulă, aceste proprietăţi sunt prezentate sub
forma unor imagini/hărţi de deformare, derivate din deplasarea estimată.
Teoretic, orice metodă de estimare a mişcării poate fi utilizată pentru a estima deplasarea
dintre imagini ultrasonore. Cu toate acestea, Yeung a prezentat în [YEU 98] problemele specifice
estimării de mişcare în imaginile ultrasonore, ca de exemplu decorelarea petelor/punctelor sau
raportul semnal-zgomot. În plus, compresia manuală nu permite nici un control al deplasării
ţesutului. Din aceste motive, au fost propuse metode de estimare a mişcării adaptate imaginilor
ultrasonore şi în mod special elastografiei ultrasonore [ZHU 99].
Scopul metodei propuse este de a dezvolta un model al mişcării ţesutului, de a dezvolta o
metodă de estimare a mişcării pentru elastografia ultrasonoră manuală şi de a extinde metoda la
secvenţe de mai multe imagini. Metoda propusă va fi utilizată pentru vizualizarea tumorilor din
glandele tiroide. În acest scop, trebuie atinse trei obiective:
1. Trebuie dezvoltată o metodă de estimare a mişcării între două imagini, care să fie adaptată
aplicaţiei descrise. În acest sens, va fi propus un model biliniar de potrivire de blocuri
deformabile [WEC 04] pentru a estima deformarea locală a ţesutului. Una din caracteristicile
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majore ale metodei de estimare propuse este abordarea iterativă multi-scală. Această abordare
permite îmbunătăţirea preciziei estimării de mişcare, prin rafinarea locală a estimării, fără a
creşte complexitatea calculelor funcţiilor de cost. Pentru a prezenta performanţele metodei
propuse, se vor prezenta rezultate comparative în cazul unor imagini simulate şi a unor imagini
ultrasonore in-vivo, obţinute cu metoda propusă şi cu o metodă clasică de potrivire a blocurilor.
2. Trebuie extinsă metoda de estimare propusă pentru a putea procesa secvenţe de imagini. În
literatura de specialitate există multe abordări ale estimării de mişcare în secvenţe de imagini.
Unii autori au dezvoltat metode bazate pe algebra-Lie pentru a estima o mişcare cât mai
aproape de mişcarea reală, în întreaga secvenţă de imagini. Cu o astfel de abordare, pentru o
secvenţă de N imagini, se utilizează N (N-1)/2 estimări posibile între perechile de imagini,
pentru a determina mişcarea globală [GOV 04]. O altă abordare a estimării de mişcare în
secvenţe multi-imagine constă în utilizarea unor modele spaţio-temporale a mişcării [SUH 05],
[ALE 07]. Astfel de abordări sunt dificil de utilizat în cazul aplicaţiei propuse, datorită mişcării
necontrolabile generată de compresia manuală. Metodele bazate pe potrivirea de blocuri pot fi
aplicate pentru estimarea mişcării [ESL 06], dar utilizarea lor este dificilă în cazul elastografiei
manuale din aceleaşi motive menţionate anterior. Acesta este motivul pentru care vom propune
o metodă de detecţie a orientării compresiei, calculată la fiecare moment t al secvenţei. Se va
arăta că orientarea compresiei este un criteriu bun pentru eliminarea imaginilor nepotrivite
dintr-o secvenţă achiziţionată. Astfel, pentru determinarea câmpului de mişcare globală 2D, vor
fi utilizate doar imaginile bune din secvenţa de imagini.
3. Al treilea obiectiv este de a propune un nou parametru pentru vizualizarea tumorilor, mai
potrivit decât imaginile clasice de deformare. Astfel, odată estimat câmpul global de mişcare
2D, va fi calculat în fiecare pixel raportul dintre componenta mişcării laterale şi axiale. Vom
arăta că aceste hărţi ale acestui raport îmbunătăţesc calitatea imaginii şi rezoluţia
elastogramelor tiroidei, comparativ cu imaginile clasice de deformare.

8.4.1. Principiul metodei de estimare

Pentru a atinge obiectivele anunţate anterior, va trebui estimată mişcarea dintr-o secvenţă de
N imagini ultrasonore, notate cu I(x,y,t). Relaţia dintre două imagini consecutive ale secvenţei este:
I( x,y,t  1)  I( x  u( x,y,t ),y  v( x,y,t ),t )

(8.39)

unde u(x,y,t) şi v(x,y,t) sunt câmpurile de deplasare spaţială în cele două direcţii ale
imaginilor (x este direcţia laterală, iar y este direcţia axială), între imaginile de la momentele t şi
t+1. Metoda propusă va estima independent aceste două componente, în fiecare pixel al imaginii de
referinţă t, pentru t = 1…N-1. Astfel, câmpul de mişcare 2D globală va fi calculat în fiecare pixel al
imaginii I(x,y,N), luând în considerare cele N-1 estimări determinate anterior, ca în Figura 8.16
[REV 05].
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u(x,y,1)
v(x,y,1)

u(x,y,2)
v(x,y,2)

u(x,y,N-1)
v(x,y,N-1)

…
I(x,y,1) I(x,y,2) I(x,y,3)

I(x,y,N)

u( x, y ) v ( x, y )

Figura 8.16. Principiul estimării de mişcare în secvenţe multi-imagine.
Această strategie de estimare permite calculul orientării compresiei la fiecare pas/imagine a
secvenţei, după cum se va arăta în paragraful 8.4.3. În paragraful 8.4.2 se va prezenta metoda de
estimare a mişcării între două imagini consecutive după care, în paragraful 8.4.3, se va prezenta
extensia acestei metode în cazul unor secvenţe multi-imagine.

8.4.2. Estimarea mişcării între două imagini

Metoda propusă utilizează un model parametric pentru mişcarea locală, spre deosebire de
metoda clasică de potrivire a blocurilor, care utilizează un model pur translaţional. Astfel, pentru a
deforma local imaginea, se va utiliza un model biliniar al mişcării. Într-o primă fază, o reţea de
noduri este plasată peste imaginea de referinţă. În jurul fiecărui nod se consideră o regiune de
interes rectangulară notată cu R, de dimensiuni LuLv. Trebuie subliniat că în algoritmul propus,
dimensiunea acestor regiuni de interes este uneori mai mare decât pasul reţelei de noduri, ceea ce
implică o suprapunere a regiunilor învecinate [ORC 94].
Presupunem că într-o regiune de interes mişcarea pixelilor se supune unui model biliniar:
u( x,y,t )  au  x  bu  y  cu  x  y  d u

 v( x,y,t )  av  x  bv  y  cv  x  y  d v

(8.40)

Astfel, pentru fiecare regiune de interes Ri trebuie estimaţi opt parametri biliniari, după cum
se arată şi în Figura 8.17. Pentru aceasta, se estimează deplasările/translaţiile celor patru colţuri,
notate cu Cij, unde j=1…4. Estimarea deplasării colţurilor este efectuată considerând patru blocuri
rectangulare Bij de dimensiune Lu Lv, centrate în fiecare colţ, alăturate şi având câte un colţ în
nodul curent Ni. În continuare se utilizează potrivirea clasică de blocuri pentru a estima deplasarea
celor patru blocuri. Pentru aceasta, se consideră patru regiuni de căutare, pentru fiecare din cele
patru blocuri, după care se calculează coeficientul de inter-corelaţie normalizat (8.41) pentru a găsi
blocurile care maximizează acest coeficient:
Lu Lv

 j (  , ) 


 *
*
 Bij ( m,n )  Bij   Bij ( m   ,n   )  Bij 



m1n1
Lu Lv





2 Lu Lv 


*
B
(
m,n
)

B
 Bij ( m   ,n  
 ij
ij 

m1n1
m1n1
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unde Bij este un bloc în imaginea de referinţă, în jurul unui colţ al regiunii de interes Ri, iar
Bij* este un bloc candidat din regiunea de căutare, în imaginea de după deformare. Cu Bij şi Bij* au

fost notate nivelurile medii de gri ale pixelilor din blocurile Bij şi Bij*.
Regiune de interes
corespunzătoare în I(x,y,t+1)

Regiune de interes în I(x,y,t)
Lu

A

Ci1

Lv

Iteraţia 1

B

Blocul Bi2*

Ci1*

Blocul Bi2

Ci2
N1 *

Ni
Ci3

Ci4

Ci4*

Ci3*

C

D

(b)

(a)
A’

B’
Ci1

Iteraţia 2

Ci2*

Ci1*

Ci2

Ci2*
N1*

N1
Ci4*

Ci3

Ci4
D’

Ci3*

C’

(d)

(c)

Figura 8.17. Estimarea mişcării pentru o regiune de interes (regiunea haşurată), cu 2 iteraţii: (a)
Iteraţia 1 – în imaginea I(x,y,t) este selectată o regiune de interes rectangulară şi patru blocuri
alăturate, în jurul colţurilor sale; (b) Iteraţia 1 – se efectuează de patru ori potrivirea de blocuri şi
sunt calculaţi parametrii biliniari din relaţia (8.43); (c) Iteraţia 2 – regiunea ABCD este deformată
utilizând deplasarea estimată la iteraţia 1. Se consideră o nouă regiune de interes; (d) Se
efectuează potrivirea de blocuri pentru fiecare din cele patru blocuri. Se calculează parametrii
locali biliniari.
Deplasările ce rezultă pentru blocurile Bij şi Cij sunt:





( duj ,dvj )  arg max  j (  , )
 ,

(8.42)

Considerând că mişcarea regiunilor de interes respectă modelul biliniar de mişcare din
relaţia (8.40) şi luând în considerare estimările deplasărilor colţurilor din relaţia (8.42), rezultă două
sisteme cu câte patru ecuaţii, cu câte patru necunoscute, a căror soluţii sunt reprezentate de cei opt
parametri biliniari.
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În Figura 8.17 se observă că estimarea locală se efectuează iterativ. Astfel, între două iteraţii
regiunea locală curentă din imaginea de referinţă este deformată utilizând parametrii biliniari
estimaţi la iteraţia anterioară. Trebuie menţionat că, pentru a obţine estimări cu o precizie mai mică
de un pixel, regiunile de căutare sunt interpolate la fiecare iteraţie cu factorii s1k în direcţia axială,
respectiv s2k în direcţia laterală, unde k este numărul iteraţiei curente.
Algoritmul de estimare a mişcării între două imagini, I(x,y,t) şi I(x,y,t+1), poate fi descris
astfel:
1. Crearea unei reţele rectangulare iniţiale pe imaginea I(x,y,t).
2. Definirea regiunilor rectangulare de interes R (de dimensiune Lu×Lv), în jurul fiecărui nod N.
3. Pentru fiecare nod, se execută paşii 4 … 12.
Pentru nodul Ni:
4. Iniţializarea deplasărilor regiunilor de interes Ri luând în considerare rezultatele estimărilor
pentru vecinii săi.
5. La fiecare iteraţie k, execută paşii de la 6 … 12.
Iteraţia k:
6. Se consideră 4 blocuri rectangulare, notate Bij, în jurul colţurilor Cij regiunii de interes Ri, cu
j=1 … 4, şi se definesc 4 regiuni de căutare corespunzătoare în imaginea I(x,y,t+1).
7. Interpolarea regiunilor de căutare, cu factorii s1k în direcţia axială, respectiv s2k în direcţia
laterală.
8. Estimarea deplasărilor colţurilor colţurilor Cij a regiunilor Ri, prin efectuarea de patru ori a
unor potriviri de blocuri.
9. Calculul parametrilor modelului biliniar pentru regiunea curentă de interes Ri.
10. Deformarea regiunii curente de interes Ri şi a celor patru blocuri Bij, utilizând modelul
biliniar estimat local. Regiunea de deformat este notată cu ABCD în Figura 8.17.
11. Dacă s-a atins iteraţia finala, se sare la pasul 13. În caz contrar se sare la pasul 4.
12. Dacă s-a atins nodul final, se sare la pasul 13. În caz contrar se sare la pasul 4.
13. Utilizând estimările rezultate pentru toate regiunile de interes, se calculează câmpul dens de
mişcare între imaginile I(x,y,t) şi I(x,y,t+1).
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8.4.3. Extinderea metodei de estimare a mişcării la secvenţe de imagini

Extensia metodei de estimare a mişcării la secvenţe multi-imagine pe care o vom prezenta,
utilizează metoda de estimare a mişcării între două imagini prezentată anterior. Trebuie menţionat
faptul că abordarea multi-imagine propusă poate fi utilizată cu orice metodă de estimare a mişcării
între două imagini, care are ca rezultat un câmp dens de mişcare 2D. Acest lucru ne permite să
putem compara rezultatele obţinute cu cele obţinute cu metoda clasică de potrivire a blocurilor, cu
cele prezentate în paragraful 8.4.2.

Orientarea compresiei

După cum s-a prezentat în introducere, mişcarea pe care ne propunem să o estimăm este
rezultatul unei compresii manuale indusă ţesutului de sonda/proba ultrasonoră. De-a lungul
secvenţei de imagini, compresia nu este constantă şi poate fi controlată foarte dificil. Acesta este
motivul pentru care am introdus un criteriu de eliminare a imaginilor care nu sunt coerente cu alte
imagini, în termeni de compresie aplicată. Acest criteriu va fi utilizat în algoritmul care va fi descris
în continuare.
În Figura 8.18 sunt prezentate condiţiile de achiziţie imaginilor în cazul elastografiei
ultrasonore.

Proba ultrasonoră

Direcţia laterală

Offset-ul δ
Unghiul γ
Direcţia axială

Orientarea compresiei

Figura 8.18. Reprezentarea schematică a compresiei aplicate cu o probă ultrasonoră.
Se observă că compresia nu este doar axială, ci poate avea şi orientare oblică. Pentru a putea
estima această orientare, pentru fiecare profil lateral (la adâncimea y0) a hărţii de deplasare laterală,
se va detecta poziţia laterală x0, ca în relaţia (8.45):

x0 ( t )  arg min( u( x,y0 ,t ) )

(8.45)

x

Astfel, pentru o estimare dată la momentul t, pentru fiecare adâncime y0, se determină x0,
care reprezintă punctul care are cea mai mică deplasare laterală. Punctele (x0, y0) sunt considerate ca
aparţinând liniei de orientare a compresiei prezentate în Figura 8.18. Cum în cazurile reale aceste
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puncte nu descriu o linie perfectă, acestor date le sunt asociate o funcţie polinomială de ordinul 1,
pentru a aproxima orientarea compresiei, ca în relaţia (8.46).

x0  y0  tan(  )  

(8.46)

Relevanţa acestei abordări va fi evidentă în rezultatele experimentale ce vor fi prezentate.
Algoritmul de estimare a mişcării, într-o secvenţă de imagini, I(x,y,t), poate fi descris

astfel:
1. Estimarea câmpului dens de mişcare între două imagini consecutive, I(x,y,t) şi I(x,y,t+1).
Cele N-1 estimări sunt procesate independent, utilizând metoda prezentată anterior (în cazul
estimării mişcării între două imagini).
Calculul câmpului de mişcare globală

u ( x , y ) şi v ( x, y ) :

2. Utilizând mişcarea estimată între perechile de imagini, se calculează pentru fiecare din
aceste perechi, doi parametri care oferă informaţii despre cum a fost aplicată compresia,
între aceste imagini.
3. Utilizând parametrii calculaţi la pasul 2, se elimină imaginile nepotrivite. Fie T un vector
care conţine momentele t corespunzătoare imaginilor care nu sunt eliminate.
4. Se transformă deplasările estimate la fiecare moment t astfel încât vectorii de mişcare să
corespundă pixelilor din prima imagine I(x,y,1). Astfel, se obţin traiectoriile tuturor pixelilor
din prima imagine de-a lungul secvenţei. Fie ut(x,y) şi vt(x,y) componentele mişcării între
imaginile I(x,y,t) şi I(x,y,t+1), corespunzătoare pixelilor din imaginea I(x,y,1). Pentru t=1, se
obţine:
u1(x,y)= u(x,y,1) şi v1(x,y)= v(x,y,1)

(8.47)

Pentru t >1, avem:


ut ( x,y )  u  x 



t 1


j 1

u j ( x,y ), y 


t 1
vt ( x,y )  v  x  u j ( x,y ),

j 1




y

t 1




j 1

v j ( x,y ), t 

t 1


t 



v j ( x,y ),

j 1




(8.48)

5. Mişcarea globală finală din secvenţa I(x,y,t) se defineşte ca:

1
card( T )

card( T )

1
v( x, y ) 
card( T )

card( T )

u( x, y ) 


j 1


j 1

uT ( j )( x, y )
(8.49)

vT ( j )( x, y )
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6. Calculul imaginii care reprezintă raportul între componentele laterale şi axiale a mişcării
globale estimate. Această imagine/mărime este relevantă pentru discriminarea tumorilor
maligne, după cum se va arăta în continuare.

u( x,y )
 tan(  ( x,y ))
v( x,y )

(8.50)

unde  ( x,y ) este unghiul de orientare a vectorilor de mişcare globală faţă de prima imagine
selectată.

8.4.4. Rezultate obţinute cu imagini simulate

Pentru validarea metodei de detecţie a orientării compresiei, vom prezenta rezultate obţinute
utilizând imagini simulate, pornind de la o imagine experimentală ultrasonoră, care reprezintă un
ţesut omogen de dimensiune 2030 mm (axiallateral). Au fost simulate şapte compresii artificiale,
cu diferite unghiuri (γ) şi decalaje (offseturi δ). Pentru estimarea mişcării între cele opt imagini
rezultate, a fost utilizată metoda de estimare a mişcării descrisă în paragraful 8.4.2. În Figura
8.19.(a) şi 8.19.(b) sunt prezentate rezultatele obţinute cu abordarea prezentată în paragraful 8.4.3
pentru diferite valori ale unghiului γ şi offsetului δ de-a lungul secvenţei. Rezultatele sunt
comparate cu rezultatele obţinute cu aceeaşi detecţie a orientării, dar estimând mişcarea cu o
metodă clasică de potrivire a blocurilor.

(a)

(b)

(c)

Figura 8.19. Unghiul de orientare a compresiei (a) şi offsetul (b) detectate utilizând metoda
propusă de estimare a mişcării şi metoda clasică de potrivire a blocurilor (BM); (c) eroarea medie
pătratică între funcţia polinomială de ordinul 1 şi datele măsurate/determinate din mişcarea
laterală estimată cu metoda propusă şi cu metoda de potrivire a blocurilor.
Se observă că în cazul rezultatelor obţinute utilizând metoda de estimare bazată pe potrivirea
blocurilor, ecartul între valorile estimate şi cele reale sunt mai mari decât cele obţinute utilizând
metoda propusă. În Figura 8.19.(c) este reprezentată eroarea medie pătratică obţinută între funcţia
polinomială de ordinul 1, pentru γ şi δ date, şi datele măsurate/determinate din mişcarea laterală
estimată.
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Trebuie menţionat faptul că în cazul simulării dispunem de mişcarea reală de-a lungul
întregii secvenţe de imagini. Acest lucru ne permite să calculăm eroarea absolută între deplasarea
simulată/reală şi cea estimată (cu metoda propusă şi cu metoda clasică de potrivire a blocurilor).
În Figura 8.20.(a) şi 8.20.(b) se prezintă valorile mediei şi deviaţiei standard a erorii absolute
obţinute în cazul metodei propuse şi în cazul metodei clasice de potrivire a blocurilor, în direcţia
axială şi în direcţia laterală.

(a)

(b)

Figura 8.20. Eroarea medie absolută şi deviaţia standard pentru (a) direcţia axială şi (b) direcţia
laterală, obţinută cu metoda propusă şi cu metode de potrivire a blocurilor, de-a lungul secvenţei
de imagini.
Trebuie menţionat că, în cazul metodei propuse, eroarea a fost calculată atât pentru o singură
iteraţie, cât şi pentru două iteraţii. Astfel, se observă că precizia estimării se îmbunătăţeşte prin
creşterea numărului iteraţiilor, faţă de metoda clasică de potrivire a blocurilor.

8.4.5. Rezultate experimentale obţinute cu imagini reale

Testarea metodei propuse cu imagini in-vivo a fost efectuată utilizând imagini ultrasonore
clinice ale unor pacienţi (câte zece imagini pentru fiecare pacient) care au fost diagnosticaţi cu
cancer la glanda tiroidă. Achiziţia imaginilor ultrasonore a fost efectuată utilizând un scanner
ultrasonor (Sonoline Elegra) cu o probă liniară de 7,5 MHz (produse de Siemens Medical Systems,
Issaquah, XA, USA). Imaginile au fost achiziţionate cu o compresie slabă aplicată pe gâtul
pacienţilor, în zona de interes. Conturul glandelor tiroide şi ale tumorilor din imaginile ultrasonore,
au fost trasate manual de radiologii care au efectuat examinarea.
În continuare sunt prezentate două seturi de date, pentru doi pacienţi care au tumori maligne.
Estimarea mişcării între cele zece perechi de imagini, a fost efectuată cu metoda prezentată în
paragraful 8.4.2. Parametrii orientării compresiei au fost calculaţi pentru fiecare rezultat al estimării
şi pentru fiecare set de date. În Figura 8.21.(a) se prezintă unghiurile orientării compresiei pentru
cele două seturi de date, iar în Figurile 8.21.(b) şi 8.21.(c) se prezintă offseturile detectate pentru
fiecare secvenţă de imagini.
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(a)

(b)

(c))

Figura 8.221. (a) Unghhiul de orientare a com
mpresiei; (b)) şi (c) offseeturile estim
mate pentru compresie
din cele două secvenţe de imagini alee tiroidei cellor doi paciienţi.
Duppă cum s-aa arătat şi în
î pasul 3 al algoritm
mului descriis în paragr
graful 8.4.3,, orientareaa
compresieii este utilizată ca un criteriu de eeliminare a unor rezulttate a estim
mării. Comprresia axialăă
ideală coreespunde unnui unghi nul
n şi unuii offset eg
gal cu jumăătate din zzona processată şi estee
reprezentattă cu linie punctată
p
în Figurile 8.221.(a) şi (b)). Pentru eliiminarea im
maginilor nep
epotrivite see
utilizează ppraguri fixee. Pentru unghiul orienttării se conssideră o toleeranţă de ±77 grade, pen
ntru ambelee
seturi de daate, iar penttru offset see consideră ca admisibiilă o deviaţiie de ±20%
% faţă de mijjlocul zoneii
procesate. Se constatăă că estimărrile 1, 4 şi 5 din primu
ul set şi estiimările 5, 6 şi 7 din all doilea set,,
satisfac acceste condiţţii. Pentru primul set de date su
unt reţinutee în final ddoar estimăările 4 şi 5
(T=[4,5]), deoarece utilizarea
u
prrimei estim
mări ar face necesară utilizarea
u
şii a estimărilor 2 şi 3,,
d
doileaa set de daate se reţinn
pentru calcularea depplasării medii finale u şi v . Peentru cel de-al
estimările 5, 6 şi 7 (T=[5,
(
6, 7]]). Estimareea mişcării s-a efectuaat doar în rregiunile diin imagine,,
centrate în glanda tirooidă, cum see prezintă şi în Figura 8.22.
8

(a)

(bb)

e
sup
uprapuse pes
este seturile de imagini
Figura 8.222. Dreptungghiurile carre indică reggiunile de estimare,
î modul B, pentru (a) setul de date 1; (b) setul de date 22.
în
Rezzultatele esttimărilor su
unt prezentaate în Figurile 8.23, 8.2
24 şi 8.25. Figurile 8.2
23.(a) şi (c))
prezintă coontururile desenate
d
de medici, supprapuse pesste regiunilee de estimarre. Figurile 8.23 (b) şii
(d) reprezintă vectoriii de mişcaree 2D estimaată cu metoda propusă,, rezultaţi uutilizând estimările 4 şii
5 ale primuului set, resppectiv estim
mările 5, 6 ş i 7 ale celuii de-al doileea set.
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A

T

Tm

A

B

(a)

Tm
B

(b)

(c)

(d)

Figura 8.23. (a), (c) – Regiunile de estimare T- glanda tiroidă, Tm – tumoarea malignă;
(b), (d) – vectori de mişcare estimaţi.
După cum s-a arătat anterior, abordarea multi-imagine propusă poate fi folosită atât cu
metoda de estimare prezentată în paragraful 8.4.2 cât şi cu metoda clasică de potrivire a blocurilor.
În continuare vor fi prezentate rezultate ale estimării de mişcare obţinute cu fiecare din aceste două
metode de estimare a mişcării. Valorile parametrilor utilizaţi în cazul metodei propuse sunt:
 pasul reţelei, dintre două noduri consecutive: 15 pixeli = 0,19 mm în direcţia axială şi 12
pixeli = 1,92 mm în direcţia laterală;
 dimensiunea regiunilor de interes: 40 pixeli = 0,52 mm în direcţia axială şi 20 pixeli = 3,2 mm
în direcţia laterală.
 deplasarea locală a fost estimată cu 2 iteraţii (k=2) şi un factor de interpolare 3, la fiecare
iteraţie (s1=3 şi s2=3).
În cazul metodei de estimare bazată pe potrivirea de blocuri s-a utilizat aceleaşi dimensiuni
ale blocurilor şi ale pasului reţelei. Regiunea de căutare a fost rafinată cu un factor de interpolare 9,
în ambele direcţii.
În Figura 8.24 sunt prezentate imaginile de deformare (derivata axială a deplasării axiale) şi
hărţile parametrului introdus prin relaţia (8.50). În ambele cazuri sunt prezentate două rezultate:
utilizând întreaga secvenţă, Figura 8.24.(c), (d), (g), (h), şi utilizând doar două estimări selectate, în
Figura 8.24.(a), (b), (e), (f).
Deoarece în aceste secvenţe, compresia aplicată nu este niciodată axială (unghiul de
orientare este totdeauna diferit de zero grade), imaginile de deformare axială nu sunt adaptate
pentru a detecta tumoarea. Cu toate acestea, în hărţile raportului dintre componentele laterale şi
axiale ale deplasărilor, tumoarea este clar vizibilă. Acest lucru confirmă ceea ce se arată în literatura
de specialitate şi anume că tumorile maligne sunt de aproximativ cinci ori mai dure decât glanda
tiroidă [LYS 05]. Aceasta înseamnă că chiar şi în cazul unei compresii non-axiale, mişcarea tuturor
pixelilor ce aparţin tumorii este omogenă. Din acest motiv, raportul dintre componentele laterale şi
axiale este aproximativ constant şi diferit de al restului tiroidei. În cazul nostru, tumoarea este
caracterizată de valori mici ale raportului, care corespunde unor unghiuri mici ale vectorilor de
mişcare. Întradevăr, deoarece tumoarea este mai dură decât restul tiroidei, mişcarea laterală în
interiorul tumorii este foarte mică în comparaţie cu restul ţesutului. În plus, se observă că dacă se
consideră estimările corespunzătoare unor orientări similare ale orientării, tumoarea este
caracterizată de margini mai regulate şi mai distincte.
71

Cristian GR
RAVA

Teză de abilitaree

(a)

(b)

(c))

(d)

(e)

(f)

(g))

(h)

Figura 8.24. Primuul set de da
ate: hărţile raportului între comp
ponentele m
mişcării obţţinute cu
metoda prropusă, utillizând estim
mările 4 şi 5 (a) şi întrreaga secveenţă (b); im
maginile de deformare
obţinutte cu metodda propusă, utilizând eestimările 4 şi 5 (c) şi întreaga seecvenţă (d);; hărţile
raportuului între componente
c
ele mişcăriii obţinute cu metoda potrivirii
p
blo
locurilor, utilizând
estimăările 4 şi 5 (e) şi întrea
aga secvenţţă (f); imag
ginile de def
eformare obbţinute cu metoda
m
potrivirii blocurilor,
b
utilizând esstimările 4 şi 5 (g) şi întreaga
î
seecvenţă (h).
Rezzultatele correspunzătoaare celui de--al doilea seet de date su
unt grupate în Figura 8.25.

(a)

(b)

(c)

d
set dee date: hărţiile raportulu
ui între com
mponentele m
uând în
Figuraa 8.25. Al doilea
mişcării, lu
consideraare estimăriile 5, 6 şi 7 (a) estimatee cu metoda
a propusă; (b)
( estimatee cu metoda
a potrivirii
blocurilorr; (c) imagiinea de defo
ormare obţinnută luând în considerrare estimărrile 5, 6 şi 7,
7 utilizând
meetoda propu
usă.
Avâând în vedeere că hărţilee de deform
mare oferă rezultate/infformaţii sim
milare, în am
mbele cazurii
(în cazul uutilizării meetodei propu
use şi în caazul metodeei de potriv
vire a blocuurilor), atât pe întreagaa
72

Cristian GRAVA

Teză de abilitare

secvenţă cât şi utilizând doar imaginile selectate, în Figura 8.25.(c) este prezentată doar o hartă de
deformare. În Figurile 8.25.(a), respectiv (b), sunt prezentate hărţile raportului între componentele
mişcării estimate cu metoda propusă, respectiv cu metoda de potrivire a blocurilor.
În Figurile 8.23.(a) şi (c) au fost selectate două regiuni rectangulare (reprezentate cu linie
punctată), în interiorul părţii sănătoase (A) şi a părţii bolnave (B) a tiroidei. Pentru aceste două
regiuni, pentru ambele secvenţe de imagini, în tabelul 8.1 este prezentat raportul contrast-zgomot
(8.51) pentru imaginile mod-B, pentru toate hărţile estimate.

CNR 

 A  B
 A  B

(8.51)

unde μ reprezintă valoarea medie, iar σ reprezintă deviaţia standard calculată pentru
regiunile A şi B.

Modul-B
Setul 1
Setul 2

0.53
0.64

Întreaga secvenţă
Imaginile selectate T
Metoda Imaginea Raportul între Imaginea Raportul între
de
de
componentele
de
componentele
estimare deformare
mişcării
deformare
mişcării
BM
0.37
0.79
0.25
0.81
Metoda
0.64
1.19
0.23
1.6
propusă
BM
0.42
0.4
0.25
1
Metoda
0.62
1.07
0.29
1.9
propusă

Tabelul 8.1. Raportul contrast-zgomot calculat pentru regiunile A şi B pentru imaginile mod-B,
pentru hărţile de deformare şi ale raportului între componentele mişcării, pentru ambele seturi de
date, obţinute după estimarea mişcării cu metoda propusă şi cu metoda potrivirii blocurilor.
Se observă că cel mai bun contrast între tiroida sănătoasă şi tumoare se obţine pentru harta
raportului între componentele mişcării obţinute cu metoda propusă. Raportul contrast-zgomot
obţinut în acest caz este de aproximativ trei ori mai mare decât în cazul imaginilor ultrasonore modB şi de două ori mai mare comparativ cu metoda clasică de potrivire a blocurilor.
Prin urmare, metoda propusă de estimare a mişcării în secvenţe de imagini poate fi utilizată
cu succes în discriminarea tumorilor maligne de ţesuturile sănătoase şi astfel să contribuie la
diagnosticul asistat al cancerului glandei tiroide.
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Partea II. Realizări profesionale şi academice.
Planuri de evoluţie şi dezvoltare a carierei
9. Realizări profesionale şi academice şi planuri de evoluţie şi dezvoltare a carierei
În acest capitol sunt sintetizate principalele realizări profesionale şi academice de după
obţinerea titlului de doctor în electronică şi telecomunicaţii, respectiv în imagini şi sisteme, în 2003.

9.1. Realizări profesionale şi academice

După obţinerea (în 2003) titlului de doctor, în anul 2005 am obţinut prin concurs un post de
conferenţiar, iar în anul 2008 am obţinut prin concurs un post de profesor, pe care îl ocup şi în
prezent, la Departamentul de Electronică şi Telecomunicaţii, de la Facultatea de Inginerie Electrică
şi Tehnologia Informaţiei din cadrul Universităţii din Oradea.
De la începutul carierei mele didactice în învăţământul superior, în 1995, atât activitatea mea
didactică cât şi cea de cercetare a fost orientată, în principal, spre prelucrarea şi analiza imaginilor şi
semnalelor multi-dimensionale. Acest lucru a fost iniţiat de către mentorul meu, regretatul Profesor
Vasile Buzuloiu („Proful” cum îi era drag şi cum ne era şi nouă drag să îl apelăm), care a pus bazele
şcolii de prelucrarea imaginilor şi la Oradea.
Şi după obţinerea titlului de doctor, preocupările mele din domeniul prelucrării şi analizei
imaginilor au continuat. Astfel, am preluat şi continuat cursul de „Prelucrarea şi analiza imaginilor”,
dar am iniţiat şi alte cursuri, ca de exemplu „Imagistică medicală” sau „Vedere artificială”, pentru
care am realizat suporturi de curs şi aplicaţii.
Tot în acest domeniu, după ce am contribuit alături de Domnul Profesor Buzuloiu, la
introducerea la Universitatea din Oradea a programului de studii aprofundate de „Imagini, Forme şi
Inteligenţă Artificială”, începând cu 2004 am contribuit la introducerea programului de studii de
master de „Tehnologii audio-video şi telecomunicaţii” care funcţionează şi în prezent la Facultatea
de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei din Oradea. La acest program de studii sunt
titularul cursului de „Tehnici avansate de prelucrarea imaginilor”. În domeniul programelor de
studii de licenţă, am contribuit la iniţierea programului de studii „Reţele şi software de
telecomunicaţii”, care funcţionează şi în prezent. În prezent sunt responsabilul programului de studii
„Electronică Aplicată” de la Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei din Oradea.
În activitatea mea, atât înainte cât şi după obţinerea titlului de doctor, am fost preocupat de
îmbunătăţirea competenţelor mele în domeniul didactic, cu scopul practicării învăţământului centrat
pe student. În acest scop, am creat resurse necesare predării şi învăţării la disciplinele la care sunt
titular. Aceste resurse le-am actualizat în mod constant şi le-am pus la dispoziţie studenţilor, sub
formă electronică, atât în mod direct cât şi prin intermediul paginii web personale sau prin
mijloacele disponibile la Universitatea din Oradea. Multe din realizările din domeniul cercetării sau concretizat în subiecte prezentate la cursurile predate şi în activităţile practice aferente acestora.
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Cu scopul îmbunătăţirii infrastructurii didactice şi de cercetare, din proiectele câştigate ca
director sau în care am fost membru, am achiziţionat pentru „Laboratorul de Imagistică şi
Prelucrarea Semnalelor” al Departamentului de Electronică şi Telecomunicaţii din Oradea,
echipamente, aparatură şi software specializat pentru domeniul prelucrării semnalelor multidimensionale. De altfel, utilarea „Laboratorului de Imagistică şi Prelucrarea Semnalelor” a fost
realizată aproape exclusiv din proiectele câştigate de mine în ultimii 14 ani.
În ultimii 14 ani am coordonat peste 20 lucrări de disertaţie şi peste 30 proiecte de licenţă ale
studenţilor la licenţă sau master, la Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei din
Oradea. În plus, am participat şi la coordonarea (co-încadrarea) a două teze de doctorat realizate la
Institutul Naţional de Ştiinţe Aplicate de la Lyon, din Franţa, în domeniul estimării de mişcare în
secvenţe de imagini. La ambele teze am participat şi ca membru în comisia de susţinere publică a
tezelor. Mai precis, este vorba despre:
 teza cu titlul „Estimation du mouvement dans des séquences d’images échographiques :
application à l’élastographie de la thyroïde”, realizată de Adrian Basarab şi finalizată în anul
2008;
 teza cu titlul „Estimation et Analyse de Mouvement par une Approche Neuronale”, realizată de
Mohamed Berkane şi finalizată în 2010.
Am participat ca membru în susţinerea publică a 16 teze de doctorat din domeniul
prelucrării imaginilor sau semnalelor multi-dimensionale, dintre care două în străinătate (la INSA,
Lyon, Franţa), două realizate în co-tutelă (între Universitatea Politehnica din Bucureşti şi
Universitatea din Savoie, Franţa, respectiv University of Trento, Italia) şi 12 realizate la
Universitatea Politehnica din Bucureşti.
În domeniul ştiinţific, activitatea mea din ultimii 14 ani, după obţinerea titlului de doctor,
poate fi sintetizată astfel:
 autor sau co-autor la 22 articole indexate în baza de date ISI – Web of Science, dintre care 5 în
reviste cotate, cu factor de impact;
 autor sau co-autor la 20 articole indexate în baze de date internaţionale;
 co-autor la un capitol de carte la o editură internaţională;
 autor sau co-autor la 5 cărţi la o editură recunoscută CNCSIS;
 stagii (altele decât Erasmus) la 3 laboratoare de cercetare din Franţa;
- Laboratorul Semnale, Imagini, Comunicaţii, XLIM-SIC de la Universitatea din Poitiers,
Franţa (mai-iunie 2006);
- Laboratorul de Ştiinţe şi Materiale pentru Electronică şi Automatizări (fost LASMEA), de la
Universitatea Blaise-Pascal din Clermont-Ferrand, Franţa, iulie-septembrie 2006;
- Laboratorul de Electronică-Telecomunicaţii-Informatică, de la Şcoala Superioară de ChimieFizică-Electronică (CPE) din Lyon, Franţa, ianuarie 2008 şi ianuarie 2009;
 director la un proiect de cercetare internaţional, director la un proiect de cercetare naţional,
responsabil local la un proiect POSDRU, membru la un proiect de cercetare internaţional şi un
proiect de cercetare naţional;
 organizatorul a două conferinţe internaţionale indexate ISI;
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 reviewer la 6 reviste indexate ISI, 5 reviste indexate în baze de date internaţionale recunoscute
în domeniu şi numeroase alte reviste şi conferinţe neindexate (peste 50 recenzii);
 Senior member IEEE;
 membru IEEE Signal Processing Society.
În domeniul academic, în ultimii 14 ani am fost implicat în mod constant în management
academic la diverse niveluri. Astfel:
 din 2005 fac parte din Consiliul Departamentului de Electronică şi Telecomunicaţii;
 din 2008 fac parte din Consiliul Facultăţii de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei din
Oradea;
 între 2008-2011 am fost prodecan al Facultăţii de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei
din Oradea, responsabil cu cercetarea ştiinţifică şi relaţii internaţionale. În această calitate am
înfiinţat revista Journal of Electrical and Electronics Engineering (indexată Scopus, Ebsco,
ProQuest etc) şi Journal of Computer Science and Control Systems (indexată Ebsco, ProQuest);
 între 2008-2011 am fost vice-preşedintele Consiliului Cercetării de pe lângă Consiliul de
Administraţie al Universităţii din Oradea;
 între 2012-2016 am fost preşedintele Comisiei de Cercetare Ştiinţifică a Senatului Universităţii
din Oradea;
 din 2016 şi în prezent sunt vice-preşedintele Senatului Universităţii din Oradea, responsabil cu
domeniile de învăţământ şi cercetare.
În domeniul expertizei în învăţământ şi cercetare, în ultimii 14 ani am fost implicat în
efectuarea de diverse expertize, atât la nivel local, naţional, cât şi internaţional. Astfel:
 am fost auditor de programe de studii şi planuri de învăţământ la Universitatea din Oradea;
 membru al comisiei de calitate a Facultăţii de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei din
Oradea;
 membru în 14 comisii de concurs pentru posturi didactice, dintre care 7 posturi de conferenţiar
şi profesor, la Universitatea Politehnica din Bucureşti şi Universitatea Transilvania din Braşov;
 expert al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS), cu 6
evaluări externe efectuate;
 expert al Consiliului Cercetării Ştiinţifice în Învăţământul Superior (CNCSIS) şi al Agenţiei
Naţionale a Cercetării Ştiinţifice (ANCS), cu peste 20 proiecte evaluate în perioada 2005-2009;
 expert al Agenţiei Europene de Cercetare a Comisiei Europene (ERA – European Research
Agency), cu peste 40 proiecte evaluate, inclusiv în cadrul programului HORIZON’2020,
începând cu call-ul MSCA-IF 2014.
Începând cu anul 2013 sunt expert tehnic judiciar recunoscut de Ministerul Justiţiei din
România, cu peste 10 expertize judiciare şi extra-judiciare întocmite şi aprobate de diverse instanţe
din România, unele din expertize fiind şi în domeniul universitar.
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9.2. Planul de evoluţie şi dezvoltare a carierei

De-a lungul evoluţiei carierei mele până în prezent, am considerat că cele trei componente
principale, profesională, didactică şi ştiinţifică, fiecare cu caracteristicile sale specifice, sunt
interdependente şi se susţin reciproc. În plus, tot timpul am încercat să integrez evoluţia celor trei
componente personale, în evoluţia colectivului, instituţiei şi sistemului din care fac parte, cu
beneficii comune pentru toate părţile implicate. Acesta este motivul pentru care m-am implicat activ
în viaţa comunităţii academice din care fac parte, mărturie stând realizările de până în prezent.
Şi după obţinerea abilitării de a conduce lucrări de doctorat îmi propun să rămân activ în
viaţa academică şi să trec la un alt nivel, acela de împărtăşire a cunoştinţelor la nivel de doctorat şi
de formare a unor cercetători independenţi, capabili să realizeze o activitate ştiinţifică atât
individual, cât şi integraţi în colective la nivel local, naţional sau internaţional. În acest sens,
consider că pe parcursul formării mele am avut modele şi „antrenori” de la care am avut ce învăţa,
cu o menţiune specială pentru Domnul Profesor Vasile Buzuloiu, de la Universitatea Politehnica din
Bucureşti, care a contribuit esenţial la evoluţia mea profesională şi personală. Consider că
experienţa lor, la care voi adăuga contribuţia mea modestă şi mijloacele moderne de învăţare şi
transmitere a informaţiei, vor constitui ingrediente potrivite pentru formarea viitorilor mei
doctoranzi, în desăvârşirea lor în domeniul academic şi de cercetare. Acest lucru va fi însoţit de o
pregătire personală continuă şi de o deschidere spre noi teme şi mijloace de cercetare care în mod
sigur vor apare în următorii ani.
În acest sens, am identificat următoarele obiective, pentru care voi descrie în continuare
mijloace de a le pune în practică:
 în domeniul didactic:
- propunerea unui program de pregătire universitară avansată în domeniul prelucrării
imaginilor;
- dezvoltarea şi actualizarea disciplinelor la care sunt sau voi fi titular;
- internaţionalizarea activităţii didactice;
- diversificarea activităţii didactice;
 în domeniul ştiinţific:
- creşterea vizibilităţii activităţii de cercetare;
- diversificarea temelor de cercetare şi extinderea aplicaţiilor cu caracter interdisciplinar şi în
alte domenii;
- diversificarea colaborărilor actuale şi iniţierea colaborării cu noi cu centre şi instituţii de
cercetare din ţară şi străinătate;
 obiective transversale:
- includerea rezultatelor cercetării în activitatea didactică;
- implicarea activă a studenţilor în activitatea de cercetare;
 în domeniul academic/profesional:
- dezvoltarea de colaborări mai concrete atât cu firme din domeniu, cât şi cu alte instituţii de
învăţământ superior şi de cercetare din ţară şi din străinătate, pe lângă cele deja existente;
- continuarea activităţii în structurile consultative, de decizie şi de expertiză din care fac parte şi
asumarea de noi responsabilităţi, atunci când va fi cazul.
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La fel cum universităţile de prestigiu au dezvoltate atât componenta didactică cât şi pe cea
de cercetare, consider că şi cadrele didactice trebuie să se dezvolte armonios în ambele domenii. În
acest sens, unul din principalele mele obiective în domeniul didactic este acela de dezvoltare şi
actualizare a disciplinelor la care sunt sau voi fi titular. Este evident că în perspectiva obţinerii
abilitării de a conduce lucrări de doctorat, va trebui să introduc în activitatea mea didactică şi un
program de pregătire universitară avansată, specific studiilor de doctorat. Având în vedere
activitatea mea până în prezent, acest program va fi unul în domeniul prelucrării imaginilor. Intenţia
mea este aceea ca un astfel de program să identifice nevoile şi aplicaţiile practice cerute de firme şi
instituţii din regiunea de nord-vest a României în activitatea lor cotidiană şi conceperea programului
astfel încât să permită formarea de specialişti/cercetători care să poată nu numai să răspundă şi să
rezolve nevoile şi aplicaţiile acestora, dar şi să vină cu soluţii inovative pe care să le pună în
practică şi astfel să contribuie la avansul societăţii în care îşi vor desfăşura activitatea.
Un astfel de program, împreună cu celelalte discipline la care sunt sau voi fi titular, va trebui
dezvoltat şi actualizat permanent, atât din punct de vedere al conţinutului, modului de organizare,
de transmitere a cunoştinţelor şi de evaluare. Având în vedere că la doctorat activităţile se
desfăşoară individual sau în formaţiuni de studiu mult mai mici decât la licenţă sau master,
activitatea didactică va trebui să fie adaptată acestei realităţi şi va trebui să îmi dezvolt şi mai mult
capacitatea de adaptare şi flexibilitatea în transmiterea cunoştinţelor. În acest sens, voi continua să
efectuez mobilităţi de predare şi formare personală, în cadrul programului Erasmus, dar nu numai,
pentru a putea acumula competenţe şi abilităţi care să îmi permită îmbunătăţirea activităţii mele
didactice.
Mobilităţile internaţionale vor contribui şi la internaţionalizarea activităţii mele didactice.
Acest lucru intenţionez să se materializeze inclusiv prin teze de doctorat în co-tutelă. Având în
vedere experienţa profesională, consider că astfel de teze contribuie nu numai la dezvoltarea
doctoranzilor implicaţi, dar şi la dezvoltarea laboratoarelor sau departamentelor implicate, printr-o
interacţiune şi colaborare sporită între acestea. În prezent există o multitudine de finanţări
disponibile în acest sens, rămânând să valorific colaborările existente şi cele viitoare, cu laboratoare
în care am fost sau cu care colaborează colegii din departamentul din care fac parte. Astfel de
colaborări şi co-tutele duc, de regulă, şi la mobilităţi bilaterale ale cadrelor didactice, iar includerea
unor colegi de la universităţi din străinătate în programe doctorale sau masterale locale, nu pot decât
să aducă un plus de valoare şi o diversificare benefică studenţilor.
Având în vedere caracterul de formare al doctoranzilor şi necesitatea acestora de a
interacţiona cu alţi tineri cercetători din domeniu, voi avea în vedere şi diversificarea activităţii
mele didactice, prin organizarea de workshop-uri şi şcoli de vară sau module ale unor şcoli de vară
deja consacrate în domeniu, cum sunt cele organizate de Universitatea Politehnica din Bucureşti sau
Universitatea „Transilvania” din Braşov.
În domeniul ştiinţific, unul din punctele principale îl va constitui creşterea vizibilităţii
activităţii de cercetare. Acest lucru este necesar în contextul şi tendinţele actuale, în care
clasificarea domeniilor de cercetare depinde de activitatea cercetătorilor din fiecare domeniu, iar
vizibilitatea cercetării are o pondere tot mai mare. În acest context, voi avea în vedere valorificarea
şi diseminarea rezultatelor cercetării într-o pondere mai mare, în reviste din fluxul principal de
publicaţii (în zona galbenă şi zona roşie din domeniu) şi în reviste cu caracter interdisciplinar, care
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au şanse mai mari de a fi accesate de cercetători din mai multe domenii de cercetare. De asemenea,
în activitatea cu doctoranzii, îi voi iniţia şi încuraja să publice în mod similar: după două lucrări la
conferinţe să efectueze o sinteză care să o subscrie la o revistă din domeniul de cercetare.
Publicarea rezultatelor cercetării în reviste cu caracter interdisciplinar este favorizată de
multitudinea de aplicaţii posibile ale prelucrării şi analizei imaginilor, însă voi avea în vedere
diversificarea temelor de cercetare şi extinderea aplicaţiilor cu caracter interdisciplinar şi în alte
domenii. Această diversificare o voi realiza atât prin identificarea de noi aplicaţii ale prelucrării şi
analizei imaginilor în care voi putea realiza activitate cercetare împreună cu doctoranzii, cât şi
iniţierea unor noi domenii de cercetare, pe care nu le-am mai abordat sau pe care le-am abordat
foarte puţin până în prezent.
Dintre domeniile noi de aplicaţii ale prelucrării şi analizei imaginilor pe care le-am abordat
în ultimii doi ani se numără:
 o platformă multi-senzorială adaptabilă pentru cercetare şi prototipaj în asistenţa medicală, care
să permită culegerea de date despre starea pacienţilor, fuzionarea şi punerea lor la dispoziţia
medicilor, într-o formă cât mai uşor de interpretat, pentru a putea pune un diagnostic cât mai
rapid (uneori în timp real) şi mai precis. Ideea a fost transpusă într-un proiect subscris în 2016,
în cadrul programului PN III – PED (Proiect Experimental Demonstrativ) dar, deşi a obţinut
peste 80 puncte, nu a fost finanţat;
 în cadrul programului InterReg – Danube Transnational Programme, am demarat subscrierea în
2017 a unui proiect, împreună cu Academia Maghiară de Ştiinţe din Budapesta, pentru a
monitoriza anumiţi parametri ai Dunării, prin clasificarea unor micro-organisme existente şi
identificarea unora noi, inclusiv prin metode imagistice, valorificând mijloacele de
achiziţionare a datelor realizate de colegii maghiari şi metodele pe care le putem pune noi la
dispoziţie sau pe care le putem implementa pentru a atinge obiectivele propuse.
Dintre domeniile noi de cercetare pe care am început să le abordez în ultima vreme
menţionez:
 realizarea de baze de date utilizabile în medicină pentru diverse scopuri, inclusiv pentru
diagnostic asistat. În acest sens, în cadrul unor lucrări de finalizare a studiilor ale unor studenţi
(licenţă şi disertaţie), am realizat versiuni primare ale unor baze de date multimedia, utilizabile
în medicină, în care să se poată încorpora şi utiliza informaţii de naturi diferite (caractere alfanumerice, imagini 2D şi 3D şi sunet). Aceste informaţii sunt stocate atât pentru scopuri de
cercetare cât şi pentru diagnostic asistat, iar rezultatele obţinute până în prezent sunt
încurajatoare, iar medicii cu care colaborez s-au arătat entuziasmaţi de astfel de baze de date;
 în urma colaborărilor existente, am colaborat la cercetarea mijloacelor de realizare a unor
mijloace de gestionare a bazelor mari de date, utilizabile în domenii din cele mai diverse,
inclusiv în domeniul financiar sau în procesul de fabricaţie a unor firme de dimensiuni mari.
Această colaborare s-a materializat printr-un articol apărut în Elsevier Journal of Information
Systems, cu un IF de 2,777 [BUD 17];
 prospectarea unor metode de modelare a unor sisteme fizice multi-disciplinare, care poate fi
utilizate atât în electronică şi telecomunicaţii cât şi în inginerie electrică şi domeniul industriei
auto. Această activitate s-a materializat prin publicarea unor lucrări ştiinţifice la 2 conferinţe şi
într-o revistă [GRA 15], [GRA 16], [GRA 16b].
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Un alt obiectiv din domeniul ştiinţific îl reprezintă diversificarea colaborărilor actuale şi
iniţierea colaborării cu noi centre şi instituţii de cercetare din ţară şi străinătate. În acest sens, în
urma activităţilor de expertiză efectuate în ultimii ani în diverse centre universitare din ţară, am
iniţiat colaborări cu colegi din aceste centre, care vor putea fi puse în practică mai eficient, în urma
obţinerii abilitării de a conduce lucrări de doctorat. Colaborările pe care le-am menţinut de-a lungul
timpului cu unele laboratoare sau centre de cercetare din Franţa, vor fi intensificate, având în vedere
că voi avea posibilitatea de a extinde aceste colaborări şi în domeniul tezelor de doctorat.
Colaborările cele mai apropiate le am cu Centrul de Cercetare în Achiziţia şi Prelucrarea Imaginilor
pentru Sănătate (CREATIS) de la Institutul Naţional de Ştiinţe Aplicate de la Lyon, Franţa (Isabelle
Magnin, Patrick Clarysse etc), însă colaborez şi cu laboratorul de cercetare XLIM-SIC din Poitiers,
Franţa (Christine Fernandez-Maloigne). În 2016 am iniţiat o colaborare nouă cu Institutul de
Cercetare în Informatică din Toulouse (IRIT) din cadrul Universităţii Paul Sabatier Toulouse 3, din
Toulouse, Franţa (Adrian Basarab). Pe parcursul ultimilor ani, realizarea de teze în co-tutelă a fost
unul din subiectele intens dezbătute cu colaboratorii din străinătate, iar obţinerea abilitării de a
conduce lucrări de doctorat va constitui mijlocul necesar pentru a atinge şi acest obiectiv.
Având în vedere diversificarea activităţii mele didactice şi ştiinţifice, în urma obţinerii
abilitării de a conduce lucrări de doctorat, îmi propun şi câteva obiective transversale, care să
îmbine realizările din domeniul didactic cu cele din domeniul ştiinţific.
Una din principalele mele preocupări din ultimii ani o constituie includerea rezultatelor
cercetării în activitatea didactică, concomitent cu implicarea activă a studenţilor în activitatea de
cercetare. Acest lucru l-am practicat şi până în prezent, inclusiv prin implicarea studenţilor în
activităţile de cercetare din cadrul proiectelor la care am participat şi prin încurajarea lor de a-şi
prezenta activitatea la sesiunile ştiinţifice studenţeşti organizate de Facultatea de Inginerie Electrică
şi Tehnologia Informaţiei din Oradea. După obţinerea abilitării de a conduce lucrări de doctorat,
atingerea acestor ultime două obiective va fi facilitată de modul de desfăşurare a activităţii didactice
cu doctoranzii, în cadrul programului lor de pregătire universitară avansată, însă voi încuraja şi
asista doctoranzii să se implice şi în activitatea didactică pentru a-şi împărtăşi rezultatele cercetării
şi experienţa doctorală, studenţilor de la licenţă şi master. Pentru a atinge aceste obiective, voi
încuraja activitatea piramidală, în sensul ca fiecare doctorand să colaboreze şi să integreze
activitatea unor masteranzi pe care îi voi avea la disertaţie, iar fiecare masterand va coordona şi
integra activitatea unor studenţi pe care îi voi avea la proiectul de licenţă. Integrând activitatea
acestora de cercetare, materialele didactice pe care le voi realiza, vor conţine şi rezultate ale
cercetării, care să favorizeze buna înţelegere şi transmiterea informaţiilor către studenţi, contribuind
la atractivitatea disciplinelor şi subiectelor prezentate.
În domeniul academic/profesional, îmi propun dezvoltarea de colaborări mai concrete
atât cu firme din domeniu, cât şi cu alte instituţii de învăţământ superior şi de cercetare din ţară şi
din străinătate, pe lângă cele deja existente. În ultimii 3 ani, o parte din activităţile practice la
disciplina „Prelucrarea şi analiza imaginilor” le desfăşor cu studenţii la firma Plexus din Oradea,
ocazie cu care studenţii au posibilitatea de a lua contact cu mediul real de lucru într-o firmă privată,
să cunoască fluxul de producţie al acesteia, iar cei care au dorit, au realizat proiecte de diplomă în
care au avut ocazia să contribuie cu idei de îmbunătăţire a procesului de producţie. Pe baza
experienţei dobândite, intenţionez să extind această colaborare şi cu alte firme din parcul industrial
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din Oradea (Celestica şi Connectronics) şi implicarea în proiecte de interes pentru aceste firme, cum
ar fi îmbunătăţirea procesului de inspecţie optică automată (AOI) şi cu raze X, utilizate în procesul
de producţie al acestor firme. Alte două firme cu care am iniţiat colaborări în ultimul an sunt
„CornerSoft Technologies” din Bucureşti şi „PropertyInfo Corporation – Stewart Company” din
Texas, USA, prin domnul Trandafir Moisa. Diversificarea colaborărilor cu firme din domeniu va fi
coroborată cu diversificarea colaborărilor actuale şi iniţierea colaborării cu noi centre şi instituţii de
cercetare din ţară şi străinătate, descrisă anterior.
Un alt obiectiv important în domeniul academic/profesional, îl constituie continuarea
activităţii în structurile consultative, de decizie şi de expertiză din care fac parte şi asumarea de noi
responsabilităţi, atunci când va fi cazul.
La nivel local sunt implicat activ în comunitatea academică de la Universitatea din Oradea,
fiind vice-preşedintele Senatului, membru în Consiliul Facultăţii de Inginerie Electrică şi
Tehnologia Informaţiei şi membru în Consiliul Departamentului de Electronică şi Telecomunicaţii.
După obţinerea abilitării de a conduce lucrări de doctorat, intenţionez să îmi continui activitatea în
structurile consultative, de decizie şi de expertiză din care fac parte la nivel local, până la finalizarea
mandatelor începute, după care voi continua implicarea activă în funcţie de gradul de încărcare de la
momentul respectiv, concomitent cu intensificarea activităţii de cercetare.
La nivel naţional îmi voi continua activitatea ca expert evaluator în cadrul Agenţiei Române
de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS), în funcţie de modul cum voi fi
solicitat în evaluarea unor programe de studiu din domeniu sau în evaluări instituţionale, până în
prezent fiind implicat în şase evaluări externe (ultima în luna mai 2017). De asemenea, mă voi
implica, în evaluarea proiectelor naţionale, prin platforma (https://www.brainmap.ro/) Unităţii
Executive de Finanţare a Învăţământului Superior, Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFSCDI).
La nivel internaţional îmi propun continuarea implicării în evaluarea proiectelor de cercetare
în cadrul Agenţiei Europene pentru Cercetare (ERA – European Research Agency) din cadrul
Comisiei Europene, fiind invitat să fac parte din corpul de experţi evaluatori în cadrul call-ului
MSCA-IF 2017, care a fost deschis în 11.04.2017. Această invitaţie confirmă calitatea activităţii
prestate în call-urile anterioare, în cadrul programului H2020 (HORIZON’2020).
Unele din obiectivele enumerate mai sus şi mijloacele descrise pentru realizarea acestora,
sunt posibile şi în prezent, însă consider că obţinerea abilitării de a conduce lucrări de doctorat va fi
un mijloc care va facilita realizarea mai rapidă a obiectivelor menţionate şi de a contribui la
realizarea unei structuri (colectiv, laborator sau centru) de cercetare funcţionale, după modelul celor
în care mi-am desfăşurat activitatea, în timpul diverselor stagii pe care le-am efectuat. În plus,
abilitarea îmi va oferi şi şansa de a împărtăşi cunoştinţe şi de a forma studenţi şi în cercetare, la
nivel doctoral.
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