АНОТАЦІЯ
Розмір пояснювальної записки становить 48 сторінок. Записка містить
11 ілюстрацій та 17 таблиць. Загалом опрацьовано та використано 23 джерел.
В даній роботі розроблена система для аналізу та обробки МРТ
зображень.Основними її функціями являється симуляція роботи МРТ обладнання
для генерації зображення або аналіз готових зображень в форматі Dicom.
Зображення конвертується в матричний вигляд в якому з ним можна виконати ряд
функцій.
Система була виконана з допомогою програмного пакету MriLab, який в
свою чергу працює на базі програми MatLab, що значно розширює обчислюючі
можливості системи.Також при виконанні роботи використовувалось програмне
забезпечення Radiant Dicom Viewer для конвертації зображень в формат Dicom.
У розділі з охорони праці проводиться аналіз можливих небезпек при роботі
з комп'ютером та МРТ обладнанням, приймаються заходи щодо зменшення
негативних факторів, таких як шум та недостатня освітленість приміщення.
Ключові слова: МРТ, Dicom, зображення.

ABSTRACT

Size explanatory notes is 48 pages. The note contains 11 figures and 17 tables. In
general, processed and used 23 sources.
In this paper we developed a system for the analysis and processing of MRI
images.It’s main functions is a simulation of MRI equipment to generate image analysis
or ready image format Dicom. Image converted to matrix form in which He can perform
a number of functions.
The system was performed using the software package MriLab, which in turn is
based on the program MatLab, which greatly expands the possibilities systemy.Takozh
calculating the performance of software used Radiant Dicom Viewer for converting
images format Dicom.
In the section on health analyzes potential hazards when working with computers
and the MRI equipment, taken measures to reduce the negative factors such as lack of
noise and light room.
Keywords: MRI, Dicom, image.
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DICOM – Digital Imaging and Communications in Medicine (Цифрові
зображення і комунікації в медицині)
Matlab – Matrix Laboratory (Матрична лабораторія)
MRI – Magnetic resonance imaging(Магнітно-резонансна томографія)
CT – Computer Tomography (комп’ютерна томографія)
Магнітно-резонансна

томографія

-

це

томографічний

метод

дослідження внутрішніх органів і тканин з використанням фізичного явища
ядерного

магнітного

резонансу.

Метод

ґрунтується

на

вимірюванні

електромагнітного відклику атомних ядер, найчастіше ядер атомів водню, а
саме на їхньому збудженні за допомогою певної комбінації електромагнітних
хвиль у сталому магнітному полі високої напруженості.
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ВСТУП

Явище ЯМР (ядерного магнітного резонансу) було відкрито порівняно
недавно в 1946 році, за відкриття якого F. Bloch і E. Purcell отримали
Нобелівську премію. Однак метод МРТ вийшов за рамки лабораторних
досліджень зовсім недавно - на початку 80-х років і до теперішнього часу
розвиток комп'ютерної та вимірювальної техніки і поява новітніх технологій
створення однорідних магнітних полів поставили його в один ряд з методами
КТ, а в деяких випадках і вивели на перше місце.
Справа в тому, що на КТ контрастність тканин пов'язана з єдиним
параметром, що характеризує кожну тканину. - її рентгенівською щільністю,
або, як ще кажуть «електронною щільністю» речовини, тобто здатністю шару
речовини поглинати рент. випромінювання. Можна сказати, що КТ
відображає якби поверхневу будову атомів речовини. Чим яскравіше
виглядає тканина на КТ, тим вона щільніша.
МРТ будується на перевипромінюваннях радіохвиль ядрами водню
(протонами), що містяться в тканинах тіла, відразу ж після отримання ними
енергії від радіохвильового сигналу, яким опромінюють пацієнта. Таким
чином, контрастність тканин відображає особливості «внутрішніх», ядерних
структур речовини, і вона залежить від ряду таких факторів, як будова
речовини, взаємодія між молекулами, молекулярний рух (дифузія, кровоток),
що дозволяє не тільки диференціювати на зображенні патологічні та здорові
тканини , але і дає можливість спостерігати відображення функціональної
діяльності

окремих

структур.

Вибираючи

форму

випромінюючого

радіохвильового сигналу або імпульсної послідовності, можна виділити
вплив на тканинну контрастність одного якого-небудь параметра, і одна і та
ж тканина на одній МРТ може вийти світлою, а на іншій - темною.
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Метою роботи є розробка системи для аналізу МРТ зображень та
виділення області ураження мозку для подальшої роботи з ним.
АКТУАЛЬНІСТЬ РОЗРОБКИ СИСТЕМИ АНАЛІЗУ
Актуальність роботи полягає в можливості ефективно оперувати МРТ
зображеннями та аналізувати ураження головного мозку.
Методи розробки: для досягненням заданої мети використовується
програмне забезпечення MriLab та математичний модуль MatLab, Radiant
Dicom Viever.
Практична цінність:розроблену систему можна застосовувати для будьяких зображень в форматі Dicom взятих з інтернету .
Новизна полягає у доступі до симуляції МРТ обладнання та
ефективним керуванням її основними функціями.
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1

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ

Засоби і методи
Середовище програмування MatLab
MATLAB - це високорівнева мова та інтерактивне середовище для
програмування, чисельних розрахунків і візуалізації результатів. За
допомогою MATLAB можна аналізувати дані, розробляти алгоритми,
створювати моделі і додатки.
Мова, інструментарій і вбудовані математичні функції дозволяють
досліджувати різні підходи і отримувати рішення швидше, ніж з
використанням електронних таблиць або традиційних мов програмування,
таких як C / C ++ або Java.
MATLAB широко використовується в таких областях, як: обробка
сигналів і зв'язок, обробка зображень і відео, системи управління,
автоматизація тестування і вимірювань, фінансовий інжиніринг,
обчислювальна біологія і т.п.
Більше мільйона інженерів і вчених по всьому світу використовують
MATLAB в якості мови технічних обчислень.
MATLAB в порівнянні з традиційними мовами програмування (C / C
++, Java, Pascal, FORTRAN) дозволяє на порядок скоротити час вирішення
типових завдань і значно спрощує розробку нових алгоритмів.
MATLAB являє собою основу всього сімейства продуктів MathWorks і
є головним інструментом для вирішення широкого спектра наукових і
прикладних задач, в таких областях як: моделювання об'єктів і розробка
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систем управління, проектування комунікаційних систем, обробка сигналів
та зображень, вимірювання сигналів і тестування, фінансове моделювання,
обчислювальна біологія та ін.
Ядро MATLAB дозволяє максимально просто працювати з матрицями
реальних, комплексних і аналітичних типів даних і зі структурами даних і
таблицями пошуку.
MATLAB містять задану вбудовані функції лінійної алгебри (LAPACK,
BLAS), швидкого перетворення Фур'є (FFTW), функції для роботи з
поліномами,

функції

базової

статистики

та

чисельного

рішення

диференціальних рівнянь; розширені математичні бібліотеки для Intel MKL.
Всі вбудовані функції ядра MATLAB розроблені й оптимізовані фахівцями і
працюють швидше або так само, як їх еквівалент на C / C ++.
Чисельні обчислення
MATLAB надає безліч методів для аналізу даних, розробки алгоритмів
і створення моделей. Мова MATLAB включає в себе математичні функції для
інженерних

і

використовують

наукових

операцій.

Вбудовані

процесор-оптимізовані

математичні

бібліотеки,

функції

призначені

для

прискорення векторних і матричних обчислень.
Доступні наступні операції: Інтерполяція і регресія, диференціювання
та інтегрування, системи лінійних рівнянь, фур'є аналіз, власні значення і
сингулярні числа матриць, звичайні диференціальні рівняння, розріджені
матриці.
Розширення MATLAB надають спеціалізований функціонал в таких
областях як статистика, оптимізація, обробка сигналів, машинне навчання.
Аналіз та візуалізація даних
MATLAB надає інструменти для отримання, аналізу та візуалізації
даних, що дозволяють досліджувати проблему швидше, ніж це можливо за
допомогою електронних таблиць або традиційних мов програмування.
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Також ви можете документувати результати у вигляді графіків, звітів
або публікації коду MATLAB.
Доступ до даних
MATLAB дозволяє вам отримувати доступ до даних з файлів, інших
програм, баз даних, зовнішніх пристроїв. Ви можете читати дані з файлів
таких популярних форматів як Microsoft Excel, текстових файлів, зображень,
аудіо та відео файлів, наукових форматів (NetCDF і HDF). Функції введеннявиведення дозволяють працювати з файлами даних будь-яких форматів.
Використовуючи розширення MATLAB можна отримувати дані з
різних пристроїв, таких як послідовний порт комп'ютера або звукова карта, а
також потокові дані в реальному часі з вимірювальних пристроїв
безпосередньо в MATLAB для аналізу і візуалізації. Крім того, ви можете
керувати такими приладами, як осцилографи, аналізатори сигналів і
генератори коливань спеціальної форми.
Аналіз даних
MATLAB дозволяє керувати, фільтрувати і здійснювати попередню
обробку даних. Ви можете досліджувати дані для знаходження трендів,
перевірки гіпотез, побудови описових моделей. В MATLAB включені
функції для фільтрації, згладжування, згортки і швидкого перетворення Фур'є
(ШПФ). Продукти-додатки включають можливості підбору кривих і
поверхонь, багатовимірної статистики, спектрального аналізу, аналізу
зображень, ідентифікації систем та інші інструменти аналізу.
Візуалізація даних
MATLAB надає набір вбудованих функцій побудови 2D і 3D графіків, а
також функції об'ємної візуалізації. Ви можете використовувати ці функції
для візуалізації і як засіб представлення оброблюваної інформації. Графіки
можуть бути створені як інтерактивно, так і програмно.
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У галереї графіків MATLAB є приклади безлічі способів подання даних
графічно. Для кожного прикладу можна подивитися і скачати вихідний код
для використання в ваших додатках MATLAB.
Пакет моделювання MriLab
MRiLab це чисельний МРТ пакет моделювання. Він був винайдений
і створений, щоб імітувати сигнал МРТ, K-простір та реконструкцію
МРТ зображення.
MRiLab надає кілька спеціалізованих наборів інструментів для
дослідників аналізувати RF імпульс, створити МРТ послідовність ,
настройки кількох передавальних і приймальних котушок, розслідування
неоднорідності поля і перевірити техніку в режимі реального часу з
рухомих об'єктів і т.д. основною платформою моделювання в поєднанні з
наборами цих інструментів можуть бути застосовані для налаштування
різних віртуальних експериментів МРТ, які можуть служити в якості
попереднього етапу для прототипування і тестування нової техніки МРТ і
додатки.
MRiLab

має

інтерактивний

графічний

користувальницький

інтерфейс для простоти швидкої розробки експерименту і методики
прототипування. Висока точність моделювання досягається шляхом
імітації дискретної спінової еволюції в невеликий проміжок часу,
використовуючи рівняння Блоха і відповідну спін модель. Для того, щоб
маніпулювати великим багатовимірним масивом , MRiLab використовує
паралельні обчислення шляхом включення останню техніку GPU і CPU
техніку многопоточності. Вигодою від прискореного обчисленя є те, що
MRiLab може виконати багатовимірне кілька видове спінове MR
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моделювання

з

високою

точністю

моделювання

та ефективності

використання часу і з низькою вартістю обчислювальної техніки.
Програма для перегляду та відображення Radiant Dicom Viewer
Radiant DICOM Viewer є додатком для обробки і відображення
медичних зображень у форматі DICOM (Digital Imaging Communications on
Medicine).
Переглядач дозволяє користувачам відкривати дослідження з CD /
DVD / BluRay дисків, флеш-пам'яті, а також місцевих та мережевих папок.
Дослідження, отримані з різних методів візуалізації, які можуть бути
відображені в Radiant DICOM Viewer:
Цифрова рентгенографія (CR, DX)
Мамографія (МГ)
Комп'ютерна томографія (КТ)
Магнітний резонанс (МР)
Позитронно-емісійна томографія ПЕТ-КТ (PT)
УЗД (США, ВСУЗІ)
Цифрова ангіографія (ХА)
Гамма камера, ядерна медицина (НМ)
Вторинні Фотографії та скановані зображеня (SC)
Глядач може працювати з різними типами зображень DICOM:
Висновки до розділу 1
Для створення системи аналізу МРТ зображень

були застосовані

найбільш зручні та швидкі в обчисленні програми, тому мети було досягнуто
оптимальними засобами.
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2

РОЗРОБКА Системи аналізу МРТ зображень

Етапи розробки
Постановка задачі
Задачою являється розробка системи аналізу та обробки МРТ
зображень.
Аналіз завдання та моделювання
Для розробки програмного забезпечення було обрано спіральну
модель життєвого циклу.
Вибір алгоритму розв'язання задачі
Для розв’язання задачі на математичному рівні використовується
рівняння Блоха
𝑑М𝑥 (𝑡)
М𝑥 (𝑡)
= 𝛾(𝑀(𝑡) × 𝐵(𝑡))𝑥 −
𝑑𝑡
𝑇2
𝑑М𝑦 (𝑡)
М𝑦 (𝑡)
= 𝛾(𝑀(𝑡) × 𝐵(𝑡))𝑦 −
𝑑𝑡
𝑇2
𝑑М𝑧 (𝑡)
М𝑧 (𝑡) − 𝑀0
= 𝛾(𝑀(𝑡) × 𝐵(𝑡))𝑧 −
𝑑𝑡
𝑇1
Проектування загальної структури системи
Аналіз зображення програмою Radiant Com Viewer
Конвертація в формат DICOM
Обробка в MRILab
Конвертування в матричний вигляд
Кодування
Кодування виконано мовою програмування MATLAB
Налагодження і тестування програми.

Змін.Лист № докум. Підпис Дата

ІМ11.22.1300.118.ПЗ

15

Налагодження програми реалізується командною консоллю в MATLAB
Інструменти системи
MatrixUser
В MRiLab включені інструментарій під назвою "MatrixUser" для
виконання зображення і аналіз. Цей комплекс може бути активований
натисканням панелі MatrixUser
Значок розташований у верхній частині головної консолі моделювання.
MatrixUser буде шукати через поточну папку і завантажуватиме всі
зображення серії з цієї папки в Matlab базової робочої області.
Головне вікно MatrixUser працює в якості менеджера матриці для
завантажених зображень. Користувач може вибрати для відображення серії
зображень за допомогою спливаючого меню. Розмір матриці типу і діапазон
значень обчислюються і за умови, на правій стороні. Користувач може
Натиснути кнопку MatrixUser, щоб активувати MatrixUser дисплей.
Версія підтримує відображення в Matlab багатовимірну матрицю
і Matlab структуру змінної.

Рисунок 1 – головне вікно функції Matrix User
Імпорт даних
За замовчуванням, MatrixUser читає Matlab базову робочу, сканує
існуючі матриці в сесії Matlab, а потім створює список матриці для
відстеження змісту матриці.
Після того як ці матриці оновлюються користувачем, MatrixUser також
оновить список матриці. Крім того, існує кілька різних підходів до
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імпортування даних зовні Matlab в MatrixUser. Імпортовані матриці будуть
збережені в Matlab базу
Завантаження MAT файлу
Matlab .mat файл за замовчуванням спочатку підтримується MatrixUser.
Якщо зміст зображення в системному буфері, він може бути перетворений в
RGB зображення, яке містить три рівеневу матрицю з кожного зрізу
відповідає за індивідуальний червоний, зелений і синій канал.
Завантаження ScreenShot
MatrixUser займає повний скріншот для поточного монітора і зберігає його в
RGB зображення, як описано вище.
Завантаження з двійкового файлу
Двійковий файл даних підтримується MatrixUser. Користувач повинен
правильно налаштувати параметри завантаження залежно від розміру
матриці і інформації про тип даних.
Завантаження DICOM файлу
MatrixUser підтримує завантаження декількох файлів DICOM за допомогою
інтерфейсу фільтра файлів. Користувач повинен завантажити DICOM файли
в

інтерфейс

вибравши

потрібні

файли

DICOM

(множинний

вибір

підтримується).
Вибрані файли перераховані в списку DICOM файлу. Користувач може
натиснути

один з файлів DICOM, щоб прочитати заголовок пов'язаний

DICOM і попередній перегляд зображення.
Щоб вручну створити матрицю за допомогою DICOM файлів,потрібно
вибрати файли з списку файлів DICOM, натиснути кнопку '>>>>>>
список файлів, вказати ім'я матриці, натисніти 'Конвертувати кнопку', щоб
створити матрицю на основі вибраних файлів DICOM. Користувач може
завантажити ці створені матриць в базовій робочу групу натиснувши кнопку
"Matrix User".
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Завантаження з файлу NIfTI
NIfTI файл з суфіксом .nii підтримується MatrixUser.

Рисунок 2 – Вікно завантаження DICOM файлу
Панель інструментів Matlab за замовчуванням
Панель інструментів Matlab забезпечує базові інтерактивні функції для
відображення матриці.
Бібліотека функцій MatrixUser
Більшість функцій матриця аналізу представлені на лавці функції
Панель. MatrixUser групи ці функції за категоріями і динамічно
завантажує їх відповідно до розміру розмірності і сумісності струму
Матриця дисплея. Мульти-вкладка використовується, щоб утримувати
кнопку індивідуальний функцію
пов'язані

з

кожної

функції.

Вкладки

під

кількома

вкладками

використовуються для
Перемикання між функціональними категорій, в тому числі
Display: Багатовимірні функції матричного дисплею
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QuickMath: розрахунок математичних ф-й для поточної матриці
Transform: Перетворення поточної матриці

Рисунок 3 - Вікно операцій над сконвертованою матрицею
Process: базова фя обробки матриць
ROI: функція для виділення області інтересу
Segment: функції сегментації
Surface: Створення поверхні або сітки ділянки для поточного
зображення
Matlab: Matlab інструменти зображення за замовчуванням
Алгоритм тривимірної скелетизації
Призначений 3D алгоритм скелетизації (рис 4) оснований на
перетворені двовимірного витончення і трьовимірної обрізки.
Припустимо, що мета в зображеннях, є описана як 3D двійковий об'єкт
А, потім за допомогою спеціально призначених структурних елементів
B1,Bpr1,Bpr2, реалізується однорідне витончення.

Рисунок 4 - Блок-схема алгоритму для трьовимірної скелетизації
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Приклад витягу скелета за допомогою призначених структурних
елементів показано на рис 5. Розроблений алгоритм був порівняний з
аналогічним алгоритмом вилучення скелета. Результати показали, що
пропонований 3D скелет алгоритм майже в три рази швидший, ніж існуючі
алгоритми.

Рисунок 5 - Тривимірна реконструкція судин головного мозку:
а) реальні судини головного мозку в зображені з 3446 вокселей;
б) скелет з судин
Бібліотека функцій
Show
Функції відображення матриці перераховані на цій вкладці.
•:

Скидання матричного дисплею і стертя додаткового ефекту дисплея

•:

Включення і виключення чорний лінії сітки по осях відображення

зображення
•

Відкриття миттєвої лупи, яка змінює масштаб зображення в певній

області зображення
•:

графік і оновлення профіль кривої вздовж змінюваного розміру

перевірки лінії
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Рисунок 6 - Приклад 1D профілю.
Користувач може перемістити і змінити розмірпрофіль перевірки лінії на
зображенні для перевірки активності профілю 1D.Кнопки на вікно профілю
можуть перерахувати дані профілю, зберегти дані як масив в робочому
простірі або скопіювати дані в буфер обміну.
Ділянка і оновлення профілю кривої вздовж розмірності матриці

Рисунок 7 – Матриця профілю виміру
Приклад Побудови матриці профілю виміру. Користувач повинен вказати,
який графік матриці повинен обчислюватись. Крива профілю буде
оновлюватись відповідно до поточної позиції курсора миші.
Користувач може призупинити або відновити оновлення.
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QuickMath
Ця функція виконує швидку кількість математичних розрахуноків для
поточної матриці.
Деякі з широко використовуваних в математиці розрахуноків надведені
нижче.
Замість цього, складний розрахунок може бути виконаний з використанням
матриці калькулятор, як згадувалося вище.
•: |X| Розрахувати абсолютне значення
•: -X Розрахувати від'ємне значення
•: LN Розрахувати натуральний логарифм
•: Log Розрахувати логарифм по підставі 10
•: e^x Розрахувати експонтенціал
•:10^x Розрахувати в 10 степені

Рисунок 8 – Основні математичні ф-ї
MatrixUser надає набір функціональних кнопок для виконання ROI. Для
створення ROI, користувач повинен натиснути кнопку ROI, а потім
намалювати ROI на осі зображення. Статистичні заходи (тобто середнє
значення, стандартне відхилення і відносне стандартне відхилення)
для вокселей в окресленій ROI розраховується і оновлюється з рухомими ROI
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положеннями або змінюючи форму ROI. Функціональні кнопки ROI
складаються з
Намалювати вільним курсором ROI
Намалювати прямокутник або квадрат ROI
Намалювати коло або еліпс ROI
Намалювати багатокутник ROI
Намалювати е пряму лінію для вимірювання відстані в одиницях
пікселів
Намалювати багатокутник для вимірювання внутрішніх кутів в градусах
Запис існуючих форм ROI і розташування у списку ROI, дозволяють
перекроїти обраний ROI в декількох осях зображення. Для перемальовування
існуючих ROI, користувач повинен вибрати ROI в списку, а потім натиснути
Show.
Гістограма поточного зрізу
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Рисунок 9 - Гістограма поточного зрізу
Структура робочого процесу в системі аналізу

Рисунок 10 – Робочий процес в симуляції МРТ зображення
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Для моделювання процесу роботи системи аналізу потрібне введення:
Віртуального об'єкту (VObj) з конкретними властивостями, включаючи
тканини Rho (спін Щільність), T1 і T2 і т.д.
MR послідовність, яка забезпечує контраст в тканинах у
реконструйованих зображень
B1 поле для RF передачі і прийому
Gradient поля просторового кодування
Поле Magnet для опису основної статичної неоднорідності поля (dB0)
Модель для опису руху об'єкта рух зображення при реальному часі
моделювання
Вся вхідна інформація отримується налаштованою на головній консолі
управління MRiLab де користувач може налаштувати будь-який аспект
імітаційного експерименту. Головна консоль попередньо обробляє вхідну
інформації потім переводить її у ядро сигналу, на підставі якиго дискретне
ядро рішеннь виконує кожне з воксельних зображень.
Реконструйоване зображення може бути проаналізоване за допомогою
дисплея MRiLab, який складається з інструментів, включаючи:
MatrixUser: відображення зображення та інструмент аналізу для
управління багатовимірними матрицями
SpinWatcher: інструмент для аналізу еволюції поведінки спіну в межах
одного з вокселів.
SARWatcher: інструмент для аналізу місцевого просторового розподілу
SAR.
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3

ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ
СИТУАЦІЯХ

Вступ
Система аналізу МРТ зображень
Робота виконувалась в центрі магнітно-резонансної томографії
«Магнетом». Проектується система аналізу МРТ зображень для
навчальних цілей та ознайомлення з базовими аспектами роботи
МРТ обладнання шляхом симуляції на комп’ютері .
Характеристика приміщення
Центр магнітно-резонансної томографії Магнетом за адресою:
Київ, вул.Василенко Миколи, 7. На малюнку 1 зображено план
приміщення. Параметри та основні елементи лабораторії
відображенні в таблиці 3.1
Таблиця 3.1 -Параметри та основні елементи класу
Параметр
Розміри приміщення
Кількість працюючих
Площа
Освітлення
Об'єм приміщення
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Рисунок 11 - План лабораторії
Таблиця 3.2 - Умовні позначення на плані приміщення
Номер

Кількість

Назва елементу

Характеристика

1

1

МРТ установка

Toshiba VANTAGE ATLAS 1.5T
Амплітуда наростания градієнтів
30 мТ / см
Довжина каналу магніту1.4 м

Стіл

2

1

3

1

4

1

5

2

6

1

1.4 м
Комп’ютер оператора Lenovo IdeaCentre H520
Intel Core i5-3330 (3.0 ГГц) / RAM 4
ГБ / HDD 1 ТБ / nVidia GeForce GT
640, 2 ГБ / DVD±RW / LAN
Стілець
0.5м
х 0.55м х 0.5 м
Подробнее:http://hard.rozetka.com.ua/le
novo_ideacentre_h520_57321735/p12458
Шафа
1м x 3,5м
15/
Двері
2,1м x 0,85м

7

1

Вікно

1,5м x 1,7м

8

3

Освітлювальна

8

лампа

потужність 40 Вт
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Продовження таблиці 3.2
9

1

Умивальник

мм: 520х380х150

10

1

Кондиціонер

11

2

Батарея

LG S 09 PT, настінний, робочий
струм: 4 А, тип компресора:
звичайний, тип фреону R410A,
перепад висот: 7 м,
автоматичне очищення, технологічний
монтаж
Алюмінієвий радіатор
Nova Florida
Big S5

Таблиця 3.3 - Небезпечні та шкідливі виробничі фактори
Фізичні
-електронебезпека;
-пожежонебезпека;
-випромінювання;
-мікроклімат;
-освітлення;
-шум;

Психофізіологічні
- вплив тривалої
роботи за
комп’ютером

Оцінка небезпечних і шкідливих виробничих факторів
Фізичні джерела небезпечних і шкідливих виробничих факторів:
Мікроклімат
Згідно ДСН 3.3.6.042-99 роботу відносять до легкої категорії 1а, так як
всі роботи виконуються сидячи і не потребують фізичного напруження.
Таблиця 3.4 - Джерела впливу на мікроклімат в приміщенні
Джерело
зміни показників
№

Наслідок

мікроклімату
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Продовження таблиці 3.4
Неполадки
з системою
1

Погіршення вентиляції та кондиціонування

кондиціонуванняLG S 09

повітря

PT

2

Кулер Zalman

Вихід з ладу обладнання

CNPS2X

Таблиця 3.5 - Заходи нормалізації мікроклімату
Вид заходу
У
технологічн
ому
Технічні
У холодну
обладнанні
заходи
пору року
У
У теплу
приміщенні пору року
Організаційні заходи
ЗІЗ

Засоби подолання небезпеки
Застосовування вентиляторів Zalman CNPS2X,
Кондиціонеру LG S 09 PT
Гелієвий компресор HC-8C
Опалення Алюмінієвий радіаторNova Florida
Big S5
Кондиціонер в охолоджувальному режимі,
провітрювання
Щоденне вологе прибирання приміщення,
оптимізувати
кількість
працюючих
в
приміщенні
Непередбачені

Освітленість і яскравість світла:
Освітлення здійснюється за допомогою штучних джерел світла.
Таблиця 3.6 - Джерела небезпеки пов’язані із освітленням
№

Джерело небезпеки

Наслідок

1

Некоректне функціонування

Погіршення зору персоналу,

світильників

2

Підвищена яскравість світла

3

Неполадки з дисплеєм обладнання

зниження рівня працездатності

Таблиця 3.7 - Заходи нормалізації освітлення
Вид заходу
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Продовження таблиці 3.7
Технічний

В

LCD дисплей

обладнанні
В

Світильники

приміщенні
Організаційний

забезпення рівномірного розподілу яскравості на
робочій поверхні і навколишніх предметах, відсутності
пульсацій світла та його сліпучої яскравості і відсутністі
різких тіней.

ЗІЗ

Окуляри і щитки з штучними світлофільтрами

Шум
Таблиця 3.8 - Джерела небезпеки пов’язані із шумом
№
1
2

Джерело шуму
Градіентні котушки

Наслідок
Погіршення слуху та самопочуття
персоналу

Кулер Zalman CNPS2X

Таблиця 3.9 - Заходи нормалізації шуму
Вид заходу
Те
хнічний

Засоби подолання небезпеки
В

Кулер Noctua NH-C14

обладнанні
В

Шумоізоляційні плит,глушники в системах

приміщенні

вентиляції

Організаційний

застосування малошумних технологічних процесів
та устаткування

ЗІЗ

Навушники

Випромінювання при роботі з обчислювальною технікою.
Таблиця 3.10 - Джерела випромінювань
№

Джерело небезпеки
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Продовження таблиці 3.10
Електромагнітне

1

Болі у голові

випромінювання від комп’ютера
Магнітне випромінювання

2

Впливає на кардіостимулятор та

томографа

елетронні імпланти вуха

Таблиця 3.11 - Заходи нормалізації випромінювання
Вид заходу
Те
хнічний

Засоби подолання небезпеки
В

Екрановані дротові канали STP

обладнанні
В

Ізолюючі бокси для системного блока

приміщенні
Організаційний

Доведення до відома паціентів техіку безпеки при
використанні МРТ

ЗІЗ

Обмеження понаднормової роботи з комп’ютером

Небезпека враження людини електричним струмом
Таблиця 3.12 - Джерела небезпеки пов’язаної з електричним струмом
№

Джерело небезпеки

Наслідок

1

погана ізоляція

больовий шок, втрата свідомісті,

струмопровідних кабелів

2

Деталі комп’ютерної техніки,

отримання опіків при щільному контакті з
струмопровідною частиною

що знаходяться під напругою

Таблиця 3.13 - Заходи нормалізації електронебезпеки
Вид заходу
Технічний

Засоби подолання небезпеки
В

Покриття антистатиком струмоведучих частин

обладнанні
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Продовження таблиці 3.13
В

Покриття підлоги нестатичним матеріалом

приміщенні
Організаційний

Розташування кабелів в місцях недоступних для
користувачів

ЗІЗ

Звертання до кваліфакованих спеціалістів при
поломці обладнання

Небезпека пожежі, як можливої надзвичайної ситуації.
Категорія пожежної небезпеки приміщення - В (пожежонебезпечне).
Клас пожежонебезпечної зони - ІІ-ІІа.
Відповідно до будівельних норм та правил СНІП 2.09.02-85 , шляхи
евакуації людей при пожежі для даного приміщення відповідають
встановленим нормам.
Таблиця 3.14 – Джерела пожежної небезпеки
№

Джерело

Наслідок

небезпеки
1

Замикання
мережі

2

Зовнішні

Знищення надзвичайно дорогого обладнання,
травми серед персоналу

чинники
3

Займисті
речовини

Таблиця 3.15 – Заходи нормалізації пожежної безпеки
Вид заходу

Засоби подолання небезпеки

Технічний

вуглекислотний вогнегасник ОУ-8

Організаційний

Плани евакуації людей при пожежі

ЗІЗ

Не передбачені
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Психофізіологічні небезпечні та шкідливі виробничі фактори.
Таблиця 3.16 – Джерела психологічної небезпеки
№

Джерело

Наслідок

небезпеки
1

МРТ установка

2

Комп’ютер

Швидка перевтома, головні болі, поганий сон і
зниження працездатності

Таблиця 3.17 - Заходи нормалізації психологічної небезпеки
№

Вид заходу

1

Організаційний

2

ЗІЗ
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
Сучасна медична наука характеризується стрімким розвитком променевої
діагностики, впровадженням все більш досконалих технологій у процес
розпізнавання і лікування захворювань. Прагнення медицини на сучасному
етапі розвитку до мінімальної інвазивності діагностичних і лікувальних
посібників і прагнення до ранньої діагностики змушує постійно шукати нові
методики й удосконалювати давно існуючі.
Поряд з удосконаленням методик обстеження, неухильно зростають
вимоги клініцистів до обсягу і якості діагностичної інформації. Крім
вирішення діагностичних питань потрібні відомості і тактичного плану
(визначення стадії захворювань), необхідні для вибору виду, обсягу та
характеру лікування.
Магнітно-резонансна томографія (МРТ), створена в 70-х роках
минулого століття, увійшла в ряд найбільш значущих медичних інновацій
двадцятого століття. Її вплив на розвиток клінічної та експериментальної
медицини виявилося порівнянним з відкриттям Х-променів К. Рентгеном.
Шостого жовтня 2003 Відбулося давно очікувана подія - двоє вчених - П.
Лаутербург і П. Мансфилд були удостоєні Нобелівської премії в галузі
медицини за створення і впровадження МРТ. Науково-технічний прогрес
дозволяє постійно вдосконалювати апаратні засоби і програмне забезпечення
МР-томографів. Удосконалюються методики отримання і обробки
зображення, розробляються парамагнітні контрастні речовини.
МРТ дозволяє проводити дослідження практично всіх органів і
областей людського тіла, хоча досі основними областями її використання є
дослідження головного та спинного мозку, хребтів і суглобів. Показання до її
застосування постійно розширюються. В останні роки МРТ стала широко
застосовуватися для дослідження органів сечостатевої системи.

Зараз поряд з традиційними методами, широко використовуються нові,
унікальні методики МРТ, такі, як МР-урографія, що дозволяє по-новому
поглянути на проблему діагностики захворювань верхніх сечових шляхів,
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МР-ангіографія, функціональні дослідження нирок і передміхурової залози з
можливістю оцінки перфузії органу, його функції і кращої диференціації
нормальних і патологічно змінених тканин.

При виборі того чи іншого методу діагностики необхідно враховувати його
доступність, вартість, час, що витрачається на дослідження, а також
необхідність подальших обстежень з метою уточнення діагнозу. За багатьма
параметрами МРТ перевершує інші методи діагностики. Однак, поки число
цих систем невелика, тому МРТ зазвичай служить методом діагностики
«другої лінії», яка уточнює дані попередніх методів дослідження і дозволяє
поставити, в більшості випадків, остаточний діагноз або визначити характер
лікування.
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Додаток А
Лістинг функції Matrix User
% processing.
%
%
function varargout = MatrixUser(varargin)
% MATRIXUSER M-Load_Mat_file for MatrixUser.fig
% MATRIXUSER, by itself, creates a new MATRIXUSER or raises the
existing
% singleton*.
%
% H = MATRIXUSER returns the handle to a new MATRIXUSER or the
handle to
% the existing singleton*.
%
% MATRIXUSER('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) calls the local
% function named CALLBACK in MATRIXUSER.M with the given input
arguments.
%
% MATRIXUSER('Property','Value',...) creates a new MATRIXUSER or raises
the
% existing singleton*. Starting from the left, property value pairs are
% applied to the GUI before MatrixUser_OpeningFcn gets called. An
% unrecognized property name or invalid value makes property application
% stop. All inputs are passed to MatrixUser_OpeningFcn via varargin.
%
% *See GUI Options on GUIDE's Tools menu. Choose "GUI allows only one
% instance to run (singleton)".
%
% See also: GUIDE, GUIDATA, GUIHANDLES
% Edit the above text to modify the response to help MatrixUser
% Last Modified by GUIDE v2.5 03-Oct-2013 14:33:20
% Begin initialization code - DO NOT EDIT
gui_Singleton = 1;
gui_State = struct('gui_Name',
mfilename, ...
'gui_Singleton', gui_Singleton, ...
'gui_OpeningFcn', @MatrixUser_OpeningFcn, ...
'gui_OutputFcn', @MatrixUser_OutputFcn, ...
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'gui_LayoutFcn', [] , ...
'gui_Callback', []);
if nargin && ischar(varargin{1})
gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1});
end
if nargout
[varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:});
else
gui_mainfcn(gui_State, varargin{:});
end
% End initialization code - DO NOT EDIT

% --- Executes just before MatrixUser is made visible.
function MatrixUser_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin)
% This function has no output args, see OutputFcn.
% varargin command line arguments to MatrixUser (see VARARGIN)
global Figure_handles;
Figure_handles.MU_main=hObject;
[pathstr,name,ext]=fileparts(mfilename('fullpath'));
handles.path=pathstr;
handles.sep=filesep;
handles.V.ROIs=[];
% Try to load MRiLab image series
if ~isempty(varargin)
Figure_handles.Simuh=varargin{1};
h=waitbar(0,'Reading image series-------->');
files=dir(Figure_handles.Simuh.OutputDir);
if max(size(files))>=3
for i=3:max(size(files))
waitbar((i-2)/(max(size(files))-2),h,['Reading image series--------> '
num2str(max(size(files))-2) ': Series #' num2str(i-2)]);
file_name=files(i).name;
try
load([Figure_handles.Simuh.OutputDir handles.sep file_name],'mat','VImg');
assignin('base', [file_name(1:end-4) '_Mag'], VImg.Mag);
assignin('base', [file_name(1:end-4) '_Phase'], VImg.Phase);
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assignin('base', [file_name(1:end-4) '_Sig'], VImg.Sx+1i*VImg.Sy);
catch me
end
end
end
close(h);
end
% List workspace content
MU_update_list(handles);
% Choose default command line output for MatrixUser
handles.output = hObject;
% Update handles structure
guidata(hObject, handles);
% UIWAIT makes MatrixUser wait for user response (see UIRESUME)
% uiwait(handles.MatrixUser);
% --- Outputs from this function are returned to the command line.
function varargout = MatrixUser_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)
% varargout cell array for returning output args (see VARARGOUT);
% Get default command line output from handles structure
varargout{1} = handles.output;
% -------------------------------------------------------------------function Load_Mat_file_Callback(hObject, eventdata, handles)
[filename,pathname,filterindex]=uigetfile({'*.mat','MAT-files
(*.mat)'},'MultiSelect','off');
if filename~=0
uiimport([pathname filename]);
end
% -------------------------------------------------------------------function Load_DICOM_file_Callback(hObject, eventdata, handles)
[filename,pathname,filterindex]=uigetfile({'*.*','All files (*.*)'},'MultiSelect','on');
if iscell(filename)
MU_Load_DICOM_File(hObject, eventdata, handles,filename,pathname);
elseif filename~=0
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MU_Load_DICOM_File(hObject, eventdata, handles,filename,pathname);
end
% -------------------------------------------------------------------function Load_Bin_file_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject handle to Load_Bin_file (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)
[filename,pathname,filterindex]=uigetfile({'*.*','All files (*.*)'},'MultiSelect','off');
if filename~=0
MU_Load_Binary_File(hObject, eventdata, handles,filename,pathname);
end
% -------------------------------------------------------------------function Load_batch_DICOM_file_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject handle to Load_batch_DICOM_file (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)
path=uigetdir;
if path==0
return;
end
MU_Load_DICOM_File_Batch(hObject, eventdata, handles,path);
% -------------------------------------------------------------------function Load_NIfTI_file_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject handle to Load_NIfTI_file (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)
path(path,[handles.path handles.sep '..' handles.sep 'External' handles.sep 'spm8']);
[filename,pathname,filterindex]=uigetfile({'*.nii','NIfTI-files
(*.nii)'},'MultiSelect','off');
if filename~=0
[pathstr, name, ext]=fileparts(filename);
[img,mat]=MU_load_nifti([pathname filename]);
% img - a 3d (or 4d) matlab image matrix
% mat - affine matrix describing voxel size & position
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if ~MU_load_matrix(name, img, 1)
error('Loading matrix from NIfTI file failed!');
end
if ~MU_load_matrix([name '_affine'], mat, 0)
error('Loading affine matrix from NIfTI file failed!');
end
end
% --- Executes on selection change in Matrix_list.
function Matrix_list_Callback(hObject, eventdata, handles)
% Update matrix list
MU_update_list(handles);
contents=get(handles.Matrix_list,'String');
currentMatrix=contents{get(handles.Matrix_list,'Value')};
if strcmp(currentMatrix,'Workspace is empty!')
return;
end
selected_matrix= evalin('base', [currentMatrix ';']);
dimSize = size(selected_matrix);
set(handles.Matrix_size_text,'String',num2str(dimSize)); %Calculate matrix size
set(handles.Matrix_type_text,'String',class(selected_matrix)); %Calculate matrix
type
if isnumeric(selected_matrix) %Calculate matrix range
maxV=max(selected_matrix);
minV=min(selected_matrix);
for i=2:max(size(dimSize))
maxV=max(maxV);
minV=min(minV);
end
set(handles.Matrix_range_text,'String',['[ ' num2str(minV) ' , ' num2str(maxV)
' ]']);
else
set(handles.Matrix_range_text,'String',[]);
end

% --- Executes during object creation, after setting all properties.
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function Matrix_list_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% Hint: listbox controls usually have a white background on Windows.
%
See ISPC and COMPUTER.
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'),
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
set(hObject,'BackgroundColor','white');
end

% --- Executes on button press in Matrix_display_button.
function Matrix_display_button_Callback(hObject, eventdata, handles)
contents=get(handles.Matrix_list,'String');
currentMatrix=contents{get(handles.Matrix_list,'Value')};
selected_matrix= evalin('base', [currentMatrix ';']);
if isnumeric(selected_matrix)
dimSize = size(selected_matrix);
if numel(dimSize)==2
if dimSize(1)==1 & dimSize(2)==1
errordlg('Single value can not be plotted!'); % display one point
elseif dimSize(1)==1 | dimSize(2)==1
if isreal(selected_matrix)
figure;
plot(selected_matrix,'-o'); % display one line
else
contents=get(handles.Complex_list,'String');
complexFlag=contents{get(handles.Complex_list,'Value')};
figure;
switch complexFlag
case 'Magnitude'
plot(abs(selected_matrix),'-o'); % display one line
case 'Phase'
plot(angle(selected_matrix),'-o'); % display one line
case 'Real'
plot(real(selected_matrix),'-o'); % display one line
case 'Imaginary'
plot(imag(selected_matrix),'-o'); % display one line
end
end
else
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MU_Matrix_Display; % display 2D
end
else
MU_Matrix_Display; % display multi-dimensional
end
return;
end
if isstruct(selected_matrix)
figure('Resize','off','position',[100 120 560 550],'Name',['Structure Inspection : '
currentMatrix],'MenuBar','none');
cstr=MU_readStruct(selected_matrix);
Struct_d=uicontrol('Style', 'listbox', 'String', '','Position', [50 20 460 510]);
set(Struct_d,'String',cstr);
return;
end
errordlg(['Current MatrixUser doesn''t support analyzing ' class(selected_matrix) '
class!']);
% --- Executes when user attempts to close MatrixUser.
function MatrixUser_CloseRequestFcn(hObject, eventdata, handles)
clearvars -global Figure_handles;
% Hint: delete(hObject) closes the figure
delete(hObject);
% -------------------------------------------------------------------function About_MU_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject handle to About_MU (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)
About_MU(hObject, eventdata, handles);
% --- Executes on button press in Slicer_checkbox.
function Slicer_checkbox_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject handle to Slicer_checkbox (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)
% Hint: get(hObject,'Value') returns toggle state of Slicer_checkbox
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% -------------------------------------------------------------------function ADeveloper_uimenu_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject handle to ADeveloper_uimenu (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)
web('http://mrilab.sourceforge.net/FangLiu.html', '-browser');

% --- If Enable == 'on', executes on mouse press in 5 pixel border.
% --- Otherwise, executes on mouse press in 5 pixel border or over Matrix_list.
function Matrix_list_ButtonDownFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject handle to Matrix_list (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)

% --- Executes on mouse press over figure background, over a disabled or
% --- inactive control, or over an axes background.
function MatrixUser_WindowButtonDownFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject handle to MatrixUser (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)

% --- Executes on mouse motion over figure - except title and menu.
function MatrixUser_WindowButtonMotionFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject handle to MatrixUser (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)
% Update matrix list
MU_update_list(handles);

% --- Executes on selection change in Complex_list.
function Complex_list_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject handle to Complex_list (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)
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% Hints: contents = cellstr(get(hObject,'String')) returns Complex_list contents as
cell array
%
contents{get(hObject,'Value')} returns selected item from Complex_list

% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function Complex_list_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject handle to Complex_list (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles empty - handles not created until after all CreateFcns called
% Hint: popupmenu controls usually have a white background on Windows.
%
See ISPC and COMPUTER.
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'),
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
set(hObject,'BackgroundColor','white');
end

% -------------------------------------------------------------------function Load_Clipboard_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject handle to Load_Clipboard (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)
MU_load_clipboard(handles);

% -------------------------------------------------------------------function Load_ScreenShot_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject handle to Load_ScreenShot (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)
MU_load_screenshot(handles);

% --- Executes on button press in Array_show_button.
function Array_show_button_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject handle to Array_show_button (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)
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contents=get(handles.Matrix_list,'String');
currentMatrix=contents{get(handles.Matrix_list,'Value')};
selected_matrix= evalin('base', [currentMatrix ';']);
if isnumeric(selected_matrix) & strcmp(class(selected_matrix),'double')
as(selected_matrix);
return;
end
if isstruct(selected_matrix)
figure('Resize','off','position',[100 120 560 550],'Name',['Structure Inspection : '
currentMatrix],'MenuBar','none');
cstr=MU_readStruct(selected_matrix);
Struct_d=uicontrol('Style', 'listbox', 'String', '','Position', [50 20 460 510]);
set(Struct_d,'String',cstr);
return;
end
errordlg(['Your chosen tool currently doesn''t support analyzing '
class(selected_matrix) ' class!']);
Лістинг функції Skeleton 3D
function skel = Skeleton3D(testvol,spare)

disp('computing medial axis............................');
% панель з нулями, щоб уникнути кутових ефектів
skel=padarray(testvol,[1 1 1]);

if(nargin==2)
spare=padarray(spare,[1 1 1]);
end;

% number of foreground voxels
l_orig = length(find(skel(:)));
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% заповнення таблиці пошуку
eulerLUT = FillEulerLUT;
% номер ітерацій
iter = 1;

global width height depth

width = size(skel,1);
height = size(skel,2);
depth = size(skel,3);

unchangedBorders = 0;

while( unchangedBorders < 6 ) % loop until no change for all six border
types
unchangedBorders = 0;
for currentBorder=1:6 % loop over all 6 directions
cands=zeros(width,height,depth);
switch currentBorder
case 4,
x=2:size(skel,1); % identify border voxels as candidates
cands(x,:,:)=skel(x,:,:) - skel(x-1,:,:);
case 3,
x=1:size(skel,1)-1;
cands(x,:,:)=skel(x,:,:) - skel(x+1,:,:);
case 1,
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y=2:size(skel,2);
cands(:,y,:)=skel(:,y,:) - skel(:,y-1,:);
case 2,
y=1:size(skel,2)-1;
cands(:,y,:)=skel(:,y,:) - skel(:,y+1,:);
case 6,
z=2:size(skel,3);
cands(:,:,z)=skel(:,:,z) - skel(:,:,z-1);
case 5,
z=1:size(skel,3)-1;
cands(:,:,z)=skel(:,:,z) - skel(:,:,z+1);
end;
% якщо були прийняті виключені вокселі, видалити їх з кандидатів
if(nargin==2)
cands = cands.*~spare;
end;
% переконатися, що всі кандидати дійсно вокселі на передньому
плані
cands = intersect(find(cands(:)==1),find(skel(:)==1));

noChange = true;

if(~isempty(cands))
% отримання індексних показників кандидадів
[x y z]=ind2sub([width height depth],cands);
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% отримання 26 найближчих результатів з загального обсягу
nhood = logical(pk_get_nh(skel,cands));
% видалити всі кінцеві точки із списку
di1 = find(sum(nhood,2)==2);
nhood(di1,:)=[];
cands(di1)=[];
x(di1)=[];
y(di1)=[];
z(di1)=[];
% видалити всі не Ейлер інваріантні точки із списку
di2 = find(~p_EulerInv(nhood, eulerLUT'));
nhood(di2,:)=[];
cands(di2)=[];
x(di2)=[];
y(di2)=[];
z(di2)=[];
% видалити всі не прості точки із списку
di3 = find(~p_is_simple(nhood));
nhood(di3,:)=[];
cands(di3)=[];
x(di3)=[];
y(di3)=[];
z(di3)=[];
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% якщо які-небудь кандидати залишились: розділити на 8
незалежних підкатегорій
if(~isempty(x))
x1 = find(mod(x,2));
x2 = find(~mod(x,2));
y1 = find(mod(y,2));
y2 = find(~mod(y,2));
z1 = find(mod(z,2));
z2 = find(~mod(z,2));
ilst(1).l = intersect(x1,intersect(y1,z1));
ilst(2).l = intersect(x2,intersect(y1,z1));
ilst(3).l = intersect(x1,intersect(y2,z1));
ilst(4).l = intersect(x2,intersect(y2,z1));
ilst(5).l = intersect(x1,intersect(y1,z2));
ilst(6).l = intersect(x2,intersect(y1,z2));
ilst(7).l = intersect(x1,intersect(y2,z2));
ilst(8).l = intersect(x2,intersect(y2,z2));

idx = [];
% зробити паралельну повторну перевірку для всіх точок у
кожній підкатегорії
for i = 1:8
if(~isempty(ilst(i).l))
idx = ilst(i).l;
li = sub2ind([width height depth],x(idx),y(idx),z(idx));
skel(li)=0; % remove points
nh = logical(pk_get_nh(skel,li));
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di_rc = find(~p_is_simple(nh));
if(~isempty(di_rc)) % if topology changed: revert
skel(li(di_rc))=1;
else
noChange = false; % at least one voxel removed
end;
end;
end;
end;
end;

if( noChange )
unchangedBorders = unchangedBorders + 1;
end;
fprintf('\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b');
fprintf('removed %3d%% voxels',round(100*(l_origlength(find(skel(:))))/l_orig));

end;
end;

fprintf('\n');
% позбутися нулів
skel = skel(2:end-1,2:end-1,2:end-1);

Змін.Лист № докум. Підпис Дата

ІМ11.22.1300.118.ПЗ

52

