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АНОТАЦІЯ 

 

В даній роботі проводиться аналіз існуючих алгоритмів та розробка нових з 

метою вирішення задачі об’єктивізації руху коронарних судин. Були 

проаналізовані такі методи та підходи, як вирівнювання гістограми, стягнення 

гістограми, нормалізація, контрастування, кластеризація, бінаризація, визначення 

руху, фільтри. 

Для перевірки теоретичної частини розробляє продукт для операційної 

системи Windows, який можна використовувати як повноцінний інструмент 

обробки зображень коронарографії. 

Розглядаються питання з охорони праці: аналіз небезпек та шкідливого 

впливу рентген-апарату та методи зменшення його негативної дії на організм 

працюючого. 

Розмір пояснювальної записки становить 51 сторінок. Записка містить 20 

ілюстрацій та 20 таблиць. Загалом опрацьовано та використано 22 джерел. 

Ключові слова: сегментація, медичне зображення, обробка зображень, 

коронарографія, коронарні судини, об’єктивізація руху. 

  



ABSTRACT 

 

This paper analyzes the existing and development of new algorithms to resolve the 

problem of objectification movement coronary vessels. The following methods were 

analyzed: histogram equalization, histogram collection, normalization, contrast, 

clustering, binarization, Motion Detection, filters. 

The software for Windows platform was developed to test the theoretical part and 

can be used as complete imaging tool for coronary angiography. 

The questions on health are considered: analysis of hazards when working with X-

Ray are conducted, and also taken measures to reduce the negative factors on the 

employees. 

Size of the explanatory note is 51 pages. The note contains 20 illustrations and 20 

tables. Total processed and used 22 sources. 

Key words: segmentation, medical image, image processing, coronary 

angiography, coronary vessels, objectification movement, motion detection. 
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DICOM – стандарт збереження та передачі медичних зображень 

ІХС – Ішемічна хвороба 
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ПК – персональний комп’ютер. 

Сегментація – це процес розділення цифрового зображення на декілька сегментів. 

2-D – двовимірний. 
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ВСТУП 

 

Цифрова обробка зображення відіграє важливу, якщо не основну, роль у 

сьогоднішній діагностиці. Такий підхід використовується при аналізі медичних 

зображень різного походження, в тому числі магнітно-резонансна томографія, 

рентгенологічне дослідження, ангіографія, ультразвук тощо.   

Актуальність роботи. На сьогоднішній день ішемічна хвороба серця посідає 

вагоме місце серед серцево-судинних захворювань. Основною причиною ішемії 

являється атеросклероз коронарних судин серця. При атеросклерозі на стінки судин 

відкладаються холестерин і деякі фракції ліпопротеїдів у вигляді бляшок. Через 

бляшки кровопостачання кардіоміоцитів погіршується, що може вплинути на 

скоротливу властивість серця. ІХС в Україні займає провідні позиції в структурі 

причин смертності від захворювань. За даними Всесвітньої організації охорони 

здоров'я (2005 р.) серед країн Європейського Союзу, країн СНД, та інших 

європейських країн — Україна посідає, одне з перших місць серед смертності 

населення від ІХС. Так, наприклад, за показником Раптової серцевої смертності від 

ІХС у віці від 0 до 64 років на 100 000 населення — Україна посідає перше місце 

серед цих країн (143,78 / 100 000 населення).[1] 

При ішемічній хворобі серця, як і при інших серцевих хворобах, важливо 

вчасно виявити захворювання. Для діагностування атеросклерозу зазвичай 

використовую коронарографію.  

В принципі наявність бляшок на коронарографії можна побачити 

неозброєним оком, проте для визначення еластичності та рухливості необхідна 

деяка автоматизація. 

На даний момент алгоритми аналізу коронарографії відсутні у відкритому 

доступі, тому їх розробка є важливим моментом у розвитку діагностики серцево-

судинних захворювань. 

Мета роботи: полягає в розробці серії алгоритмів, яке дозволить 

автоматизувати дослідження знімків коронографії, яке буде можливо незатратно 

підтримувати і розвивати в майбутньому.  
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Об’єктом дослідження є медичні зображення коронарної ангіографії 

Предметом дослідження є виділення рухомих областей зображення. 

Методи дослідження: ручне та автоматизоване тестування серій алгоритмів 

обробки зображення. 

Практична цінність полягає в реалізації програмного продукту  як 

інструменту для роботи із зображеннями коронарографії, який дозволить 

автоматизувати процес діагностики.   

Завдання дослідження: 

1. Реалізувати зчитування знімків коронарографії, які побудовані згідно з 

стандартом DICOM. 

2. Реалізувати оболонку програмного забезпечення з можливістю 

масштабувати готовий проект. 

3. Реалізувати існуючі алгоритми обробки зображення з наперед 

налаштованим інтерфейсом, які можуть приймати максимальну кількість 

параметрів для більш тонкого налаштування алгоритмів. 

4. Підібрати послідовність чи дерево послідовностей застосування 

розроблених алгоритмів, які зможуть побудувати карту руху ділянок і виявити 

ділянки з низькою рухливістю. 

5. Підготувати форму виведення результатів в одному із 

загальноприйнятих форматів. 
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1 КОРОНАРОГРАФІЯ 

 Коронарографія - рентгеноконтрастний метод дослідження ішемічної 

хвороби серця (ІХС), який є найбільш точним та достовірним способом 

діагностики, дозволяючи точно визначити характер, місце й ступінь звуження 

коронарної артерії. Цей метод є «золотим стандартом» у діагностиці ІХС та 

дозволяє вирішити питання про вибір і обсяг проведення надалі таких лікувальних 

процедур як балонна ангіопластика та коронарне шунтування. 

Приклад знімку коронографії показано на рисунку 1.1. 

 

Рисунок 1.1. Знімок коронарографії 

 Показання до проведення коронарографії 

 високий ризик ускладнень за даними клінічного та неінвазійного обстеження, 

у тому числі при безсимптомному перебігу ІХС; 

 неефективність медикаментозного лікування стенокардії; 

 нестабільна стенокардія, що не піддається медикаментозному лікуванню, що 

виникла у хворого з інфарктом міокарда в анамнезі, що супроводжується 

дизфункцією лівого шлуночка серця, артеріальною гіпотонією або набряком 

легень; 
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 постінфарктова стенокардія; 

 неможливість визначити ризик ускладнень за допомогою неінвазійних 

методів; 

 майбутня операція на відкритому серці (наприклад, протезування клапанів, 

корекція вроджених пороків серця та ін.) у пацієнта старше 35 років. 

  

1.2. Етапи проведення коронарографії 

  Коронарографія проводиться як у плановому, так і екстреному порядку. До 

проведення коронарографії призначають необхідні аналізи й дослідження, 

необхідні для виконання процедури. 

Обов'язковими є: загальний аналіз крові, група крові, Rh-Фактор, проби на 

віруси гепатиту В и С, ВІЛ, RW, ЕКГ в 12 відведеннях, Ехо-КГ. 

При необхідності можуть бути проведені додаткові дослідження. 

Обстеження пацієнт може пройти як у поліклініці за місцем проживання, так і в 

клініці де треба буде пройти коронарографію. 

Після госпіталізації пацієнта при необхідності залучаються фахівці інших 

спеціальностей. Уточнюється стан на момент проведення коронарографії, 

пояснюється суть і можливі результати процедури. 

Пацієнт доставляється в кабінет рентгеноендоваскулярної хірургії. 

Процедура є малотравматичною - під час всієї процедури пацієнт перебуває у 

свідомості. 

Після здійснення місцевої анестезії приступають до дослідження - 

спеціальний катетер проводять через стегнову артерію та верхню частину аорти в 

просвіт коронарних артерій. 

У ряді випадків катетер вводиться через артерію передпліччя, що зменшує 

термін спостереження за пацієнтомпісля виконаної коронарографії. 

Через катетер вводять рентгеноконтрастну речовину, яка струмом крові 

розноситься по коронарних судинах. Процес фіксується за допомогою спеціальної 

установки - ангиографу. 
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Результат виводиться на монітор, після чого поміщається в цифровий архів. 

У ході коронарографії встановлюють ступінь і розмір ураження коронарних 

судин, що й визначає подальшу тактику лікування. 

При необхідності, після узгодження з пацієнтом, можливо одночасне 

проведення балонної дилатації й (або) імплантація судинних ендопротезів - стентів. 

Після проведення дослідження фахівець демонструє пацієнтові запис його 

коронарографії й пояснює ступінь ураження коронарних судин, рекомендує 

подальшу тактику лікування. 

Після проведеного дослідження на руки пацієнту видається письмовий 

висновок і запис коронарографії на диску. 

Це дозволяє використовувати запис для вивчення фахівцями в будь-якій 

лікувальній установі, на будь-якому комп'ютері при визначенні динаміки 

захворювання. 
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2 АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ АЛГОРИТМІВ СЕГМЕНТАЦІЇ 

 Підбір алгоритмів  

Для визначення основних критеріїв підбору алгоритмів для подальшого 

аналізу, необхідно визначити параметри вихідних даних коронарної ангіографії. 

Як і більшість медичних зображень, вихідні дані зберігаються у форматі 

DICOM. При перегляді тегів DICOM вхідних зображень параметри, відображені в 

таблиці 2.1. 

 

Таблиця 2.1 – DICOM теги зображень коронарографії. 

Transfer Syntax UID 1.2.840.10008.1.2.4.70 

Field Of View Shape RECTANGLE 

Samples Per Pixel  1 

Photometric Interpretation  MONOCHROME2 

Bits Stored 8 

Number Of Frame >1 

 

Проаналізуємо отримані значення: 

 Transfer Syntax UID 1.2.840.10008.1.2.4.70 означає, що для збереження 

зображень використовується компресія за алгоритмом Lossless JPEG 

Image Compression[2]. 

 Field Of View Shape RECTANGLE означає, що зображення займає всю 

площу фрейму[3]. 

 Samples Per Pixel 1 означає, що фрейми містять лише один канал 

кольору[4]. 

 Photometric Interpretation MONOCHROME2 відповідає зображенню в 

сірих тонах, в якому 0 відповідає чорному кольору, а максимально 

можливе значення – білому[4]. 
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 Bits Stored 8 означає, що кожен фрейм являється восьмибітним 

зображенням, тобто максимальне значення кольору – 255[4]. 

 Number Of Frame  >1 означає, що кожен файл містить більше, ніж одне 

зображення[4]. 

  

 Коли основні параметри зображень визначені, проаналізуємо поставлене 

завдання. 

 Згідно завдання необхідно об’єктивізувати рух коронарних судин. Для цього 

необхідно провести преобробку зображення, бінаризацію, сегментацію. Також 

алгоритм Motion Detection дозволить проаналізувати полідовність зображення. 

 Згідно з визначеними критеріями були реалізовані та протестовані наступні 

алгоритми: 

1. Нормалізація; 

2. Сімейство алгоритмів бінаризації; 

3. Делатація; 

4. Ерозія; 

5. Алгоритми контрастування; 

6. Average фільтр; 

7. Фільтр Габора; 

8. Накладання зображень; 

9. KRAB; 

10. Реверс: 

 

 Тестування алгоритмів 

Алгоритми, які були відібрані на етапі підбору, були вбудовані в оболонку і 

протестовані.  Перше завдання, яке необхідно виконати – це виділення коронарних 

судин від фону. Для цього були сформовані декілька ланцюгів алгоритмів
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2.2.1 Контрастування, бінаризація та фільтрування 

Дана послідовність алгоритмів часто використовується при обробці медичних 

зображень[5]. 

Під час тестування найкращі результати тестування даної послідовності 

алгоритмів дали такі методи: 

1. CLAHE (contrast limited adaptive histogram equalization ); 

2. Бінаризація методом Отсу; 

3. Фільтр Габора 

 

Алгоритм CLAHE відрізняється від звичайного адаптивного вирівнювання 

гістограми контрастним обмеженням. Для глобального вирівнювання гістограми 

даний алгоритм рідко використовуються. Великим плюсом даного алгоритму є 

відносно невелике збільшення шуму[6].  

Схематично результат роботи алгоритму показано гістограмах, які 

відображені на рисунку 1.1. 

 

 

Рисунок 1.1. Схематичний результат роботи алгоритму CLAHE 

 

Бінаризація методом Отсу полягає в автоматичному знаходженні порогу 

бінаризації. Знаходження порогу зводиться до значення, який зменшує дисперсію 

всередині класу, яка визначається, як зважена сума дисперсій двох класів (див. 

1.2.1). 
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 (1.2.1) 

 

 В формулі 1.2.1 ωi – це ймовірності двох класів, розділених порогом t, а σ2
i -  

дисперсії цих класів. Отсу показав, що мінімізація дисперсії всередині класу 

рівносильна максимізації дисперсії між класами[7]. 

 

 (1.2.2) 

 В формулі 1.2.2 μi – середнє арифметичне класу. 

  

 Особливою характеристикою фільтра Габора являється те, що він може 

виділяти прямі лінії певного розміру та під певним кутом. Дійсна частина 

фільтру записана в формулі 1.2.3, де 

  x′ = 𝑥𝑐𝑜𝑠𝜃 + 𝑦𝑠𝑖𝑛𝜃 

  y′ = −𝑥𝑠𝑖𝑛𝜃 + 𝑦𝑐𝑜𝑠𝜃 

 ,  – координаты ядра в заранее заданных пределах; 

  – период ядра в пикселях; 

  – наклон ядра; 

  – дисперсия Гауссиана; 

  – смещение фазы ядра; 

  – сжатие Гауссиана.  

 

(1.2.3) 

 Приклад результату роботи такої послідовності алгоритмів зображений на 

рисунку 1.2. 
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Рисунок 1.2. Результат роботи контрастування, бінаризації та фільтру 

  

 Результати відображені на рисунку 1.2 дають нам зрозуміти, що дана 

послідовність алгоритмів не підходить для завдання сегментації коронарних судин 

серця. Це спричинено рядом наступних  причин: 

 Гістограма вхідного зображення містить три піки (див . Рисунок 1.3), 

причому яскравість судин містить в першому і другому піку, що  робить 

задачу бінаризації неможливою для методу Отсу. 

 Яскравість деяких об’єктів фону така ж, що й і деяких судин. 

 Фон рухливий, тому не можливо підібрати параметризований алгоритм 

бінаризації чи сегментації, який зміг би адаптуватися до таких змін. 

  

 Окремим недоліком такого підходу є низька швидкодія, яка не може 

забезпечити комфортну роботу з великою кількістю зображень. 
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Рисунок 1.3. Гістограма знімку коронарографії 

 

 

2.2.2 Вирівнювання гістограми та  градієнт 

 Дана  послідовність алгоритмів використовується доволі рідко, оскільки 

такий підхід являється доволі не гнучким і для різного типу зображень вимагає 

ручного налаштування. 

 Перевагою такого підходу являється порівняно висока швидкодія. 

 Алгоритм вирівнювання гістограми застосовується для збільшення 

яскравості.  Суть алгоритму полягає в  тому, щоб всі рівні яскравості мали однакову 

частоту, а гістограма відповідала рівномірному закону розподілу[8]. 

 Алгоритм градієнту заключається у визначенні вектору росту яскравості для 

кожної точки, а вже відносно цих даних задавати точці біли чи чорний колір[9].

 Дана серія була протестована. Результат тесту відображений на рисунку 1.4. 
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Рисунок 1.4. Результат роботи вирівнювання та градієнту 

 

 Результати даної послідовності кращі за результат роботи попередньої, але їх 

також не можна назвати задовільними. Низька якість роботи даної послідовності 

спричинена тим, що між об’єктами фону також є сильні перепади яскравості, які 

алгоритмом градієнту сприймається як границі судин. 

 

2.2.3 Нормалізація, average, накладання зображення, реверс, бінаризація 

 Даний підхід використовується для підготовки зображення для 

автентифікації з допомогою сітківки ока[10]. 

Average фільтр це по суті визначення фону. Він сумує всі зображення вибірки 

та знаходить середнє арифметичне значення яскравості пікселя. 

Використовуючи алгоритм накладання зображень ми віднімаємо результат 

алгоритму average від поточного зображення. 

Оскільки, на знімках коронарної ангіографії судини чорного кольору, то 

перед обробкою необхідно зробити реверс зображення. 
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Після проходження всіх алгоритмів зображення можна бінаризувати методом 

Отсу, оскільки один з піків гістограми витягується вширину (див. Рисунок 1.5 ) і 

має менший вплив на значення порогу. 

 

 

 

Рисунок 1.5. Гістограма зображення після віднімання фону 

 

Результат роботи даної послідовності алгоритмів можна спостерігати на 

рисунку 1.6. З рисунку видно, що дана послідовність дала результат високої якості. 

Недоліком роботи являться наявність посторонніх білих плям, причиною яких є 

рухливість фону. 

Дана послідовність алгоритмів на даний момент буде вважатися основним 

підходом до сегментації коронарних судин серця. На основі результатів даного 

алгоритму можна провести кластеризацію, проте жоден з методів не дав хороших 

результатів. 
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Рисунок 1.6. Результат роботи нормалізації,  average, накладання зображення, 

реверсу та бінаризації 

 

 Висновки до розділу 1 

 

1. Основними критеріями підбору алгоритмів для роботи з знімкам 

коронарної ангіографії є: 

1.1. Алгоритм повинен працювати з монохромними зображеннями; 

1.2. Алгоритми не повинні вимагати ручного налаштування для 

конкретного зображення; 

1.3.  Оскільки, кількість зображень часто перевищує 50, а розмір 

зображень 512х512, то алгоритми мають мати високу швидкодію. 

2. Використання алгоритмів бінаризації без попередньої обробки 

зображення приводить до втрати даних, оскільки  гістограма містить 

більше 2 локальних максимумів. 

3. Послідовність  алгоритмів вирівнювання та градієнту дає кращі 

результати обробки, ніж алгоритми з використанням фільтру Габора та 

локальнно-адаптивного контрастування, не зважаючи на простоту. 
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4. Послідовність  алгоритмів вирівнювання та градієнту не дає задовільних 

результатів. 

5. Найкращу якість забезпечує використання average фільтру, проте через 

динамічність фону на результуючому зображенні виникають артефакти.
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3 РОЗРОБКА АЛГОРИТМУ ОБ’ЄКТИВІЗАЦІЇ 

 Аналіз можливих підходів 

 Після виконання послідовності алгоритмів сегментації ми отримуємо 

бінаризоване зображення. З даних зображень необхідно отримати інформацію про 

рух коронарних судин серця. 

Можна виділити 2 підходи до вирішення цієї задачі: 

1. Виділення осей судин. По суті отримати судини як інформаційний об’єкт, 

з яким можна працювати надалі. Основною проблемою даного підходу є те, 

що навіть при високій якості сегментації важко отримати дерево судин. Це 

спричинено там, що на вхідному зображенні містяться артефакти, які важко 

відсіяти від реальних судин, що може суттєво вплинути на кінцевий 

алгоритм. 

2. Виділення рухливих областей. Недоліком такого підходу є те, що в 

результаті ми отримаємо невелику кількість інформацію. Перевагою такого 

підходу є те, що артефакти не можуть суттєво вплинути на вихідний 

результат. 

В ході розробки програмного забезпечення були реалізовані 2 підходи, але 

підхід з виділенням осей судин був відкинутий етапі тестування з ряду причин: 

1. Деякі артефакти сегментації підхоплювалися алгоритмом, через що могла 

появитися зайва вітка дерева судин, зациклені ділянки судини, неправильно 

визначений хід судин (див. Рисунок 3.1). 

2. На виході сегментації у деяких судин є розриви. Це спричинено тонкими 

стінками судин або бляшками. При з’єднанні цих ділянок були випадки, що 

частини судин з’єднувалися неправильно (див. Рисунок 3.1). 

3. Для того, щоб зменшити кількість артефактів використовувався алгоритм 

ерозії, але внаслідок такого підходу втрачається велика кількість 

інформації (див. Рисунок 3.2).  

4. Застосування такого підходу дає результат на дуже малій вибірці кадрів. З 

73 кадрів тестового файлу, алгоритм вдало опрацював 5. 
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Рисунок 3.1 Результат роботи виділення судини як об’єкту 

 

 

На рисунку 3.1 червоним кольором відображені визначені осі судин. 

Як бачимо є ділянки зациклення і вісі, які насправді не являються судинами. 

При врахуванні таких даних при побудові об’єкту судин це приведе до 

суттєвих помилок та надлишкових даних. Також на такому зображенні не 

можливе створення контрольних точок, які б дозволило визначити параметри 

руху, що значно зменшує цінність використання такого підходу. 
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Рисунок 3.2 Результат роботи алгоритму ерозії на сегментованому 

зображенні 

3.2 Алгоритм виділення рухомих областей 

 Для визначення рухомих точок використовується алгоритм кольорового 

фільтру зображення на основі результатів детектору руху. Детектор руху працює 

на основі даних двох сусідніх фреймів, оскільки фон рухливий і збільшення рамки 

призведе до появи нових артефактів.  

 На вхід даного алгоритму подається два масиви зображення: масив 

зображень після сегментації та масив зображень після сегментації та детектора 

руху. Результат роботи даного алгоритму відображений на рисунку 3.3 
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Рисунок 3.3. Результат визначення рухомих ділянок 

 

 

  

Рисунок 3.4. Порівняння результатів роботи без використання ерозії та з її 

використанням 
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Для зменшення шуму на результуючому зображенні можна використати 

алгоритм ерозії, але внаслідок цього спостерігаються втрати інформації (див. 

Рисунок 3.4). Проте, на відміну від виділення судин як об’єкту, для даного 

алгоритму втрати даних на етапі сегментації не сильно впливають на кінцевий 

результат, тому застосування методу ерозії може бути оправданим. 

Внаслідок ерозії можуть появитися розриви судин, але їх можна з’єднати з 

допомогою алгоритму дилатації. 

 

Висновки до розділу 3 

1. Існує 2 підходи до вирішення завдання об’єктивізації руху коронарних 

судин:  

1.1. Виділення дерева судин; 

1.2. Визначення рухомих областей. 

2. Підхід виділення дерева судин являється недоцільним, оскільки вимагає 

значного покращення алгоритму сегментації, є чутливим до характеристик 

вхідного зображення, повільний, працює на малій вибірці зображень. 

3. Підхід визначення рухомих областей вважається оптимальним, оскільки 

попри порівняно низьку інформативність володіє швидкодією, гнучкістю, 

нечутливістю до артефактів сегментації. 
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4 РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 Визначення структури програмного продукту 

 На етапі проектування були визначені основні структурні елементи: 

1. Візуальні елементи 

1.1. MainForm 

1.2. ImageView 

1.3. DicomBox 

2. Елементи методів 

1.1. Dicom 

1.2. DicomDictionary 

1.3. ImageSet 

1.4. Cluster 

1.5. ImageProcessing 

 

 Середовище програмування 

 Для написання оболонки використовувався тип Windows Form Application 

для .NET Framework. В якості мови було вибрано С#. 

 При написанні були використані такі стандартні компоненти: 

1. Form; 

2. Picture Box: 

3. Button; 

4. Combo box; 

5. Panel; 

6. Label; 

7. OpenDialog; 

Зокрема були написані класи, які розширюють стандартні компоненти: 

 DicomBox: PictureBox 

 MainForm: Form 

 ImageView: Form 
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 Візуальні компоненти 

4.3.1 Головне вікно MainForm 

 Для такого типу програм простота інтерфейсу не є ключовим моментом, 

проте  було вирішено зробити його максимально зрозумілим. Розмітка головного 

вікна не являється кінцевим варіантам, оскільки в майбутньому буде додана 

можливість формувати послідовність алгоритмів не тільки програмістом, а й 

користувачем. 

На даний момент головне вікно поділено на такі зони (див. Рисунок 4.1): 

1. Кнопка відкриття – відкриває діалогове вікно вибору файлу для відкриття; 

2. Панель стану – ширина та висота зображень, кількість фреймів; 

3. Робоча зона – містить вхідні та вихідні дані алгоритмів; 

4. Панель вибору вхідних даних; 

5. Панель інструментів. 

 

 

Рисунок 4.1. Знімок головного вікна 
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4.3.2 Вікно перегляду 

 При подвійному клацанні на зображенні, воно відкривається у вікні 

перегляду. Вікно перегляду має такі зони (див. Рисунок 4.2): 

1. Зображення – показує власне зображення; 

2. Поле кольору – показує ARGB колір пікселя, на який наведений курсор 

 

 

Рисунок 4.2. Знімок вікна перегляду 
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4.3.3 DicomBox 

 Даний клас використовується як компонент для відображення фреймів 

DICOM файлу. Даний клас розширює стандартний компонент PictureBox.  

 В даному класі перезавантажені методи виводу зображення на екран, а також 

додані методи визначення чи монохромне зображення, метод отримання масиву 

значень зображення. 

 

 Елементи методів 

4.4.1  DICOM та DicomDictionary 

 Дані класи використовуються для зчитування DICOM файлів з Transfer 

Syntax UID 1.2.840.10008.1.2.1, тобто файлів, які не використовують компресію. 

Оскільки реальні знімки коронарної ангіографії використовуються стиснення, то 

була використана стороння безкоштовна програма gdcmconv, яка поширюється 

разом з відкритою бібліотекою GDCM. Саме тому для роботи програми необхідно 

встановити дане ПЗ. 

 При розробці даних класів використовувалася адаптація відкритого 

програмного продукту DICOM Image Viewer, який розробили Harsha T, Avijnata, S 

Mahesh Reddy[11]. 

 

4.4.2 ImageSet 

 По суті буферний клас. Класи Dicom та DicomDictionary зчитують велику 

кількість інформації, яка в майбутньому може знадобитися, проте зараз не 

використовується. 

 Для того, щоб полегшити роботу із зчитуванням та збереженням даних, а 

також зменшити кількість використовуваної пам’яті, був створений даний клас. 
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4.4.3 Cluster 

 Даний клас являється основним при роботі з кластерами даних. Він містить 

функції створення кластеру, видалення, додавання точок, видалення точок, 

об’єднання кластерів, визначення центру кластера. 

 Також даний кластер використовувався для алгоритму KRAB та написання 

фільтрів. На даний момент дані можливості усунуто. 

 

4.4.4 ImageProcessing 

 Всі алгоритми обробки зображення, які використовуються в проекті, 

винесені у окремий модуль ImageProcessing. Такий підхід дозволяє швидко вносити 

правки та розширювати проект. 

 Загалом модуль містить такі функції: 

1. Обчислення гістограми; 

2. Вирівнювання гістограми; 

3. Нормалізація гістограми; 

4. Розтягнення гістограми; 

5. Обчислення рухомих областей; 

6. Метод Отсу; 

7. Бінаризація; 

8. Отримання значення сусідів; 

9. Обчислення градієнту; 

10. Ерозія; 

11. Дилатація; 

12. Обчислення схожості сусідів; 

13. Накладання зображень; 

14. Обчислення фону; 

15. Реверс зображення; 

16. Обчислення загальної яскравості; 

17. Кольоровий фільтр руху; 
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 Стороннє програмне забезпечення 

 Для зчитуванням DICOM файлів, які містить знімки коронарографії, 

довелося використати стороннє програмне забезпечення, а саме бібліотеку з 

відкритим кодом GDCM. Причиною цього являється те, що кожен фрейм файлу 

конвертується методом Lossless JPEG, а для написання декомпресору необхідна 

значна кількість часу. 

 Зважаючи на те, що однією із задач являється легка підтримка продукту в 

майбутньому, було вирішено не підключати бібліотеки безпосередньо до проекту, 

а використати утиліту бібліотеки gdcmconv[12], яка конвертує будь-який DICOM 

файл у DICOM файл з Transfer Syntax UID 1.2.840.10008.1.2.1, який не 

використовує компресію. Результуючий DICOM файл уже зчитується побайтово. 

 

 Системні вимоги 

 Для коректної роботи програмного забезпечення повинні виконуватися 

наступні умови: 

 Операційна система: Windows Vista/7/8/8.1/10 x32/x64 

 Процесор: сумісний з .Net Framework 4.0 

 Оперативна пам’ять: 4Гб; 

 Відеоадаптер: сумісний з  .Net Framework 4.0; 

 Звукова карта: вимоги відсутні; 

 Стороннє програмне забезпечення: GDCM, шлях до бінарних файлів повинен 

бути доданий в Path. 

 

Висновки до розділу 4 

 

1. Оболонка написана на .Net платформі з використанням C#. Такий підхід 

дозволяє програмі працювати без проблем з пам’яттю на платформі Windows. 

2. Для зчитування DICOM файлів використовувалася стороння бібліотека, а 

тому її інсталяція є обов’язковим кроком для коректної роботи програми. 
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3. Широкий спектр алгоритмів для роботи з зображеннями міститься в 

окремому модулі, що дозволить легко адаптувати та розширювати продукт в 

майбутньому. 

4. Інтерфейс програми має зручний та порівняно зрозумілий інтерфейс, що 

дозволить почати аналіз зображень без попередньої підготовки. 

5. Алгоритми кластеризації даних не увійшли на поточну стадію проекту, а 

модуль кластер містить заготовки для їх майбутнього впровадження. 
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5 ОХОРОНА ПРАЦІ 

 

Вступ 

У даному розділі дипломної роботи приводиться аналіз умов праці у 

радіотехнічній лабораторії з при розробці апаратної частини та програмної 

частини. Цій частині дипломної роботи потрібно приділити особливу увагу, тому 

що при недотриманні норм, встановлених законодавством, можливе порушення 

працездатності і життєдіяльності.  

 

 Загальна характеристика приміщення. 

Загальні характеристики рентген кабінету містяться у таблиці 5.1.  

Таблиця 5.1 -  Характеристики приміщення 

Параметри Кількісна і візуальна характеристика 

Розміри приміщення 8,5 (м) × 6,0 (м) × 3,0(м) 

Кількість працюючих 2 чол. 

Площа 8,5 (м) × 6,0 (м) =  51 (м2) 

Об'єм кабінету  8,5 (м) ×6,0 (м) × 3,0 (м) = 153 (м3) 

Покриття підлоги Гумові антистатичні коврики 

Покриття стін Світлі матові кахлі 

Матеріал перегородки та 

зовнішніх стін 

Повнотіла цегла 

Матеріал підлоги Бетон 
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Таблиця 5.2 Обладнання в лабораторії. 

№ Назва  Основні характеристики. 

1 Рентген-апарат Toshiba DM-

200MR   

 Потужність генератора 15кВ 

 Габарити 1170х560х1870мм 

 220В 

2 Діагностичне ліжко - 

3 Персональний компютер 

TOSHIBA 

 Процесор Intel Core i3-4130 (3.4 ГГц) 

 ОЗУ RAM 4 ГБ 

 ПЗУ HDD 250 ГБ 

 Графіка Intel HD Graphics 

 Операційна система Windows 7 

 220 В 

4 Пуль управління   220 В 

5 Динамік Power Charge 

Speaker 

 Вихідна потужність 15Вт 

 220В 

6 Принтер  Samsung SL-

M2020W 

  Потужність в режимі роботи 310 Вт 

  Потужність в режимі очікування 30Вт 

  Рівень шуму при роботі 50дБ 

  Рівень шуму в режимі очікування 26дБ 

  220 В 

7 Вікно спостереження - 

8 Захисні двері - 

9 Світильник з 

люмінесцентними лампами 

  220 В 

10 Вогнегасник ОУ-5. - 

11 Датчик теплової пожежної 

сигналізації КИ-1 

- 

12 Шафа - 
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13 Стілець - 

14 Кондиціонер SATS CCH-330-

D-AR 

790×268×199 
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Рисунок 5.1 – План рентген-кабінету 

 

 

 

 Оцінка небезпечних та шкідливих виробничих факторів 

 

Представимо аналіз небезпек та шкідливих умов об'єктів, що 

експлуатуються, у таблиці 5.3. 
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Таблиця 5.3 – Фактори ризику 

Фізичні фактори Хімічні 

фактори 

Психофізичні фактори 

Мікроклімат : підвищена 

температура 

Свинцевий 

пил 

Фізичні перевантаження 

(статичні, динамічні) 

Недостатня освітленість і 

підвищена яскравість світла 

Нервово-психічні 

перевантаження: розумове 

перенавантаження Шум та вібрації 

Рентгенівське 

випромінювання 

Електронебезпека 

Небезпека пожежі 

 

 

5.2.1 Мікроклімат 

Основними джерелами впливу на мікрокліматичні умови є рентген-апарат та 

ПК, які можна вважати як джерела теплоти. 

Робота працівника медичного закладу за зняттям даних рентген-апаратом 

слід вважати переважно розумовою з легкими фізичними навантаженнями, але 

періодичним ходінням та підключенням пацієнтів до рентген-апарату, тобто з 

затратами енергії від 121 до 150 ккал/год. Цей вид роботи належить до категорії 

«Легка – 1б». 

Реальні умови та допустимі норми мікроклімату для цієї категорії робіт 

наведено в таблиці 5.4. Робоче місце є постійним. 
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Таблиця 5.4 – Порівняння параметрів кабінету  з оптимальними значеннями 

показників мікроклімату 

Параметр Кабінет Нормативні 

значення 

Температура в теплу пору  року, ° С 20 22 - 24 

Температура в холодну пору  року, ° С 19 21 - 23 

Відносна вологість в холодну пору року, % 56 60 - 40 

Відносна вологість в теплу пору року, % 54 60 - 40 

Швидкість переміщення повітря в холодну 

пору року, м / с 

0,1 0,1 

Швидкість переміщення повітря в теплу пору 

року, м / с 

0,1 0,2 

 

Вимоги мікроклімату та заходи, що проводяться в кабінету МРТ для 

підтримки відповідних параметрів наведені в таблиці 5.5. 

 

Таблиця 5.5 – Заходи, що забезпечують належний стан 

 

 

4.2.2 Освітлення 

У приміщені пультової проводиться моніторинг стану пацієнта та 

представлення даних у вигляді зображення для аналізу та оброки. Основна частина 

Вид захисту Методи захисту 

Технічні 

 

Опалення 

приміщення в 

холодні пору 

року 

виконується завдяки електричному калориферу, 

однієї з частин прецизійного кондиціонеру SATS 

CCH-330-D-AR 

Вентиляція в 

теплу пору 

року 

прецизійний кондиціонер SATS CCH-330-D-AR 

Організаційні вологе прибирання 

Заходи індивідуального 

захисту 

спец. одяг для комфортної роботи відповідно до умов 

мікроклімату 
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обробки зображення проводиться програмним продуктом «Objectification 

movement coronary vessels», який має світлий фон для забезпечення великого 

контрасту з зображенням. Розмір об'єктів на зображенні в середньому складає 2 – 

4 пк, тобто 1 – 2 мм,  та розмір мінімальних об’єктів 1пк –0,4 мм, тому точність 

зорової роботи висока. Норми освітленості згідно з  ДБН В.2.5-28-2006 [17] 

наведені у табл. 5.6 

Таблиця 5.6 – Норми освітленості в пультовій 

Розряд 

зорової 

роботи 

Підрозряд 

зорової роботи 

Контраст 

об’єкту 
Фон 

Штучне 

освітлення, лк 

Коеф. 

природного 

освітлення, % 

III г Великий Світлий 200 1,2 

 

Природнє освітлення наведене в таблиці 5.7, та штучне освітлення в 

процедурної та пультової наведене в таблиці 5.8. 

Таблиця 5.7- Природне освітлення  

Кімната Джерело Розміри, м Кількість Тип 

Пультова Вікна 0,9 × 1,8 1 однокамерний 

склопакет 

Процедурна Вікна 0,9 x 1,8 3 однокамерний 

склопакет 

 

Згідно з ДСанПіН 6.6.3-150-2007 площа вікон в процедурній повинна 

складати не менше 1:10 від площі процедурної. Фактична площа вікон складає 4,96 

м2, що відповідає нормам. 

Таблиця 5.8- Штучне освітлення в процедурній/пультовій 

Тип світильників Л -201-03 

Форма розсіювача прямокутна 

Кількість ламп 3/1 

Тип ламп ЛБ-40 

Потужність ламп 40 Вт 
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Розміщення 2,9 м від підлоги 

 

Освітлення кабінетів відповідають вимогам нормативних документів (ДБН 

В.2.5-28-2006 та ДСанПіН 3.3.2.007-98 [18] або ДНАОП 0.00-1.31-99 [19] – не 

менше 2,5 м). 

Вимоги освітлення та заходи, що проводяться в рентген-кабінеті для 

підтримки відповідних параметрів наведені в таблиці 5.9. 

 

Таблиця 5.9 – Заходи, що забезпечують належний стан 

Вид захисту Заходи 

 

Технічні 

заходи 

У технологічному 

обладнанні 

Фон програми-середовища розробки – чорно-білий, 

шрифт програми – 4 – 6 (пк), 2 – 3 (мм), розмір 

мінімальних об’єктів 2-4 (пк) –  1-2(мм) 

У приміщенні Природнє освітлення – бокове (однобічне), 4 вікна на схід 

(1,32 (м) × 1,46 (м)), Склопакет однокамерний. Штучне 

освітлення – комбіноване (4 лампи ЛБ-40, P = 40 (Вт), 

висота 2,9 (м)) 

Організаційні Вологе прибирання, підтримання чистоти вікон та 

світильників 

Заходи індивідуального 

захисту 

Не передбачені 

 

5.2.2 Шум та вібрації 

 

Підвищення рівню шуму під час роботи рентген-апарату спричинено 

роботою градієнтних котушок. 

Це є імпульсний шум, оскільки він складається з декількох звукових сигналів, 

тривалість кожного з яких менше 1с. Також джерелом шуму можна вважати кулер 

ПК. 
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Таблиця 5.10 – Рівень шумових навантажень 

Місце знаходження Реальні 

значення, 

дБА 

Нормативні 

значення, 

дБА 

Середній рівень  імпульсного шуму від 

обладнання в процедурній, дБА 

45 50 

Середній рівень  шуму при ввімкненому 

обладнані в процедурній, дБА 

55 60 

В приміщеннях пультової, дБА 54 75 

 

Як можна побачити, то рівень шуму в процедурній може не перевищує 

встановлені норми (відповідно до ДСН 3.3.6.037-99 [20] «Санітарні норми 

виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку»), рівень шуму також  в пультовій 

не перевищує нормативних значень. Способи мінімізації шуму та заходи захисту 

представлені в таблиці 5.11. 

 

Таблиця 5.11 – Заходи для захисту від шуму 

 

 

5.2.3 Небезпека враження людини електричним струмом 

В процедурному кабінеті є трьохфазна електромережа змінного струму  (380 

В, 3 Ватт, 80кВА), з силою струму від 0,1 до 1 А. 

В пультовій використовується мережа змінного струму з напругою 220 В та 

частотою 50 Гц. 

Вид захисту Методи захисту 

Технічні відсутні 

Організаційні Обладнання включати безпосередньо 

перед процедурою 

Заходи індивідуального захисту відсутні 
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Таблиця 5.12 - Заходи та засоби від ураження електричним струмом 

Вид заходу Методи захисту 

Технічні 

в нормальному режимі 

роботи 

Eкрануюча обмотка між первинною і 

вторинною обмотками рентген-апарату для 

зниження можливості виникнення пробою 

ізоляції між вхідний і вихідний мережею 

в аварійному режимі 

роботи 

джерело безперебійного живлення для 

рентген-апарату  MedStar CPP160M 3 фази 

 

в приміщені Використання антистатичного покриття 

підлоги та стін. Всі електроприлади 

використовують загальну шину заземлення 

виконану з сталевої смуги перетином 4  х  25  

мм, яка з’єднана з заземлювальним пристроєм 

будинку. 

Організаційні Два інструктажі з техніки безпеки. 

Засоби індивідуального захисту спец. одяг (електронепровідний) 

 

5.2.4 Небезпека при роботі з рентген випромінюванням 

 

При роботі з рентген-апарату виникає рентген випромінювання. Реальні та 

нормативні значення цих величин вказав в таблиці 4.14. 

 

Таблиця 5.13 – Значення ефективної доза в процедурній 

Місце знаходження Реальні 

значення 

Нормативні 

значення 

Процедурна, біля апарату (мЗв/рік) 25 20  

Процедурна, 2 метри від апарату 12 20 

Пультова 1 2 
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Згідно з  ДСанПіН 6.6.3-150-2007], дана кімната відповідає встановленим 

нормам, крім ділянки апарату, тому прийняті заходи безпеки, вказані в таблиці 

4.15. 

 

Таблиця 5.14– Заходи для захисту від електромагнітного випромінювання 

Вид захисту Методи захисту 

Технічний в приміщені 
Використовуються захисні двері із 

свинцевим еквівалентом 0.25 мм., 

захисний екран на вікні спостереження 

зі свинцевим еквівалентом 0.3 мм. 

Організаційний 

Перевірка дози опромінення раз в рік 

при заміні  апарату,  ремонту   чи   

заміни випромінювача. 

Засоби індивідуального захисту 

Свинцеві фартухи. Видаються всім, хто 

знаходиться в процедурній під час 

обстеження 

 

 

5.2.5 Пожежна безпека при роботі з рентген-апаратом 

У кабінеті, є займисті речовини, які можуть горіти: волокнисті (папір), тверді 

(стіл, стілець та інше), пластикові (ПК та інше). В якості джерела запалювання 

може виступити коротке замикання або несправність електрики.  

Наведемо характеристики пожежонебезпечної зони в табл. 4.16 

 

Таблиця 5.15 – Характеристика пожежонебезпечної зони 

Тип пожежі Характеристика 

Класс А горіння твердих речовин 

Клас Е горіння електроустановок, під напругою до 1000 В 
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5.2.6 Пожежна безпека при роботі з комплексом магнітно-резонансної 

томографії 

 

У кабінеті, є займисті речовини, які можуть горіти: волокнисті (папір), тверді 

(стіл, стілець та інше), пластикові (ПК та інше). В якості джерела запалювання 

може виступити коротке замикання або несправність електрики.  

Наведемо характеристики пожежонебезпечної зони в табл. 5.15 

 

Таблиця 5.15 – Характеристика пожежонебезпечної зони 

Тип пожежі Характеристика 

Клас пожежі А – горіння твердих речовин, Е - горіння 

електроустановок, під напругою до 1000 В 

Тип пожежі Характеристика 

Підклас пожежі А1 - горіння супроводжується тлінням, А2 обернено до А1 

Вибухопожежонебезпечна Категорія В (пожежонебезпечна) 

Пожежонебезпечна зона Клас - ІІ-ІІа 

Горючі матеріали волокнисті (папір), тверді (стіл, стілець та інше), 

пластикові (ПК та інше) 

 

Для запобігання пожежі в робочому кабінеті, прийнято заходи пожежної 

безпеки, приведені в таблиці 5.16. 

 

Таблиця 5.16- Заходи пожежної безпеки 

Вид захисту Методи захисту Вид заходу 

Пожежна 

сигналізація 

ІПК-1 комбінований з пульсуючою індикацією, 

що реагує на задимленість та температуру 

Технічний 
Засоби первинного 

пожежогасіння 

У загальному коридорі поруч з кабінетом 

розміщені вуглекислотні  вогнегасники  ОУ-3 

ємністю 5л з розрахунку на площу 10 м2 та 25 м2 

Інші засоби 

пожежогасіння 

Проводиться інструктаж з пожежної безпеки та 

періодичний контроль знань правил пожежної 

безпеки 

Організаційний 
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не передбачені 

Засоби 

індивідуального 

захисту 

 

Характеристики параметрів відповідно по будівельних норм, наведені в 

таблиці 4.18. 

 

Таблиця 4.18 – Характеристика параметрів приміщення відповідно до 

будівельних норм і правил 

Параметр Кабінет Нормативні значення 

Висота дверного отвору, м 2 2 

Параметр Кабінет Нормативні значення 

Ширина дверного отвору, м 0,9 0,8 

Відкривання дверей Назовні Назовні 

Сходова клітка Бетонна Бетонна 

 

Згідно з будівельних норм та правил СНІП 2.09.02-85 [22], шляхи евакуації 

людей при пожежі для даного приміщення відповідають встановленим нормам. 

 

5.2.7 Хімічні фактори 

 

Основні характеристики хімічних факторів відповідно до ГОСТ 7.50-2002 та 

ГОСТ 12.1.007 наведені у табл. 4.19. 

 

Таблиця 4.19 – Основні характеристики хімічних факторів 

Показники Реальні значення 
Нормативні 

значення 

Пилоутворення 0,15 (мг/м3) 0,9 (мг/м3) 

 

Види та засоби захисту від небезпечних та шкідливих хімічних факторів 

наведені у табл. 4.20. 
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Таблиця 4.20 – Небезпечні та шкідливі хімічні фактори 

Вид захисту Засоби 

 

Технічні 

заходи 

У технологічному 

обладнанні 

Корпус персонального комп’ютера, вільна циркуляція 

повітря 

У приміщенні Підтримується в зразковому порядку та чистоті, що 

виключало б можливість накопичення пилу 

Організаційні заходи Щоденно - вологе прибирання підлоги та сухе 

прибирання полиць і шаф; у плановому порядку, не 

рідше одного разу на місяць - санітарні дні – вологе 

прибирання шаф, плінтусів, підвіконь та знепилювання 

коробок із документами 
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14. Средняя арифметическая – Режим доступу до ресурсу: 

http://www.grandars.ru/student/statistika/srednyaya-arifmeticheskaya.html 

15. Средняя геометрическая – Режим доступу до ресурсу: 

http://www.grandars.ru/student/statistika/srednyaya-geometricheskaya.html 

16. ДБН В.2.2-10-2001. Будинки і споруди. Заклади охорони здоров'я. 

17. ДБН В.2.5-28-2006. Природне і штучне освітлення. 

18. ДСанПіН 3.3.2.007-98. Державні санітарні правила і норми роботи з 

візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних 

машин ЕОМ. 

19. ДНАОП 0.00-1.31-99. Правила охорони праці під час експлуатації 

електронно-обчислювальних машин. 

20. ДСН 3.3.6.037-99. Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та 

інфразвуку 

21. ДСанПіН 3.3.6.096-2002. Державні санітарні норми і правила при роботі 

з джерелами електромагнітних полів 

22. СНиП 2.09.02-85. Cтроительные нормы и правила производственные 

здания 

 


