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οβταινεδ ωιτη ποσιτιον σενσορσ ανδ µεχηανιχαλ αρµσ [6].
Ουρ παπερ ισ βασεδ ον αν ιντενσιτψ βασεδ µετηοδ. Ωε
µαδε τηισ χηοιχε ιν ορδερ το αϖοιδ οπερατορ−δεπενδενχε.
Μορεοϖερ, νειτηερ ποσιτιον σενσορσ ορ αρτιχυλατεδ
µεχηανιχαλ αρµσ ωερε υσεδ σο ασ νοτ το ινχρεασε τηε
χοµπλεξιτψ οφ τηε σψστεµ, εϖεν τηουγη λιγητινγ χηανγεσ
ανδ ιναδεθυατε αχουστιχ ωινδοωσ χαν αφφεχτ τηε αχχυραχψ
οφ τηε πανοραµιχ ρεχονστρυχτιον. Σινχε χονσεχυτιϖε
ιµαγεσ ωιτηιν α ϖιδεο σεθυενχε υσυαλλψ ηαϖε α λαργε
οϖερλαππινγ αρεα, α σπατιαλ χορρελατιον αλγοριτηµ ωασ υσεδ
το εστιµατε τηε µοτιον οφ τηε προβε αχχορδινγ το τηε
φολλοωινγ ηψποτηεσεσ: τηε µοϖεµεντ ισ µοστλψ
υνιδιρεχτιοναλ, τωο χονσεχυτιϖε φραµεσ αρε στρονγλψ
οϖερλαππεδ, τηε σχενε ισ βασιχαλλψ στατιχ, τηε µοϖεµεντ οφ
τηε προβε ισ σλοω ανδ τηε πανοραµιχ ιµαγε χαν βε
προϕεχτεδ οντο α µαιν πλανε ωιτηουτ ιντροδυχινγ
δεφορµατιονσ.

Αβστραχτ
Εχηογραπηιχ ιµαγινγ πλαψσ α δεχισιϖε ρολε ιν
διαγνοστιχσ. Ηοωεϖερ, τηε ναρροω φιελδ οφ ϖιεω ωηιχη ισ
οβταιναβλε ωιτη αν υλτρασουνδ προβε χαν βε α σεριουσ
δραωβαχκ. Τεχηνιθυεσ αρε νεεδεδ το εξτενδ τηε φιελδ οφ
ϖιεω βψ ρεχονστρυχτινγ πανοραµιχ ιµαγεσ φροµ ιµαγε
σεθυενχεσ. Ιν τηισ παπερ τηε ρεσυλτσ οβταινεδ ωιτη τηε
αλγοριτηµ δεϖελοπεδ βψ Η. Βυλτηοφ ετ αλ. [1] αρε
ιλλυστρατεδ. Τηε αλγοριτηµ ωασ υσεδ το εστιµατε τηε
µοτιον οφ τηε προβε βετωεεν εϖερψ παιρ οφ χονσεχυτιϖε
φραµεσ οφ εχηογραπηιχ σεθυενχεσ. Συβσεθυεντλψ, τηε γραψ
λεϖελ µαπ οφ εϖερψ σινγλε φραµε οφ τηε σεθυενχε ωασ
τρανσλατεδ αχχορδινγ το τηε εστιµατεδ µοτιον ανδ αδδεδ
το τηε γραψ λεϖελ µαπσ οφ τηε πρεϖιουσ φραµεσ ωιτη α µεαν
οπερατιον. Τηρεε κινδσ οφ τεστ σεθυενχεσ ωερε υσεδ το
εϖαλυατε τηε αλγοριτηµ περφορµανχεσ: σιµυλατεδ
σεθυενχεσ, σεθυενχεσ οφ α χαλιβρατιον πηαντοµ ανδ
σεθυενχεσ οφ βραχηιαλ αρτεριεσ.

1.

Φινδ τηε πιξελ δισπλαχεµεντσ
δκ(ι,ϕ) βετωεεν φραµε φκ ανδ
φραµε φκ−1

Ιντροδυχτιον

Αν υλτρασουνδ ϖιδεο σιγναλ ισ α ριχη σουρχε οφ
ινφορµατιον ωηιχη οφφερσ τωο µαιν αδϖανταγεσ ωιτη
ρεσπεχτ το στιλλ ιµαγεσ; τηε οππορτυνιτψ οφ οβταινινγ α
χοντινυουσλψ ϖαρψινγ σετ οφ ϖιεωσ οφ α σχενε ανδ τηε
οππορτυνιτψ οφ προϖιδινγ ινφορµατιον ον δψναµιχ
πηενοµενα. Ιν παρτιχυλαρ, τηε αχθυισιτιον οφ α χοντινυουσ
σετ οφ ϖιεωσ οφ α σχενε αλλοωσ τηε ρεχονστρυχτιον οφ
πανοραµιχ ιµαγεσ (µοσαιχσ). Ιν τηισ παπερ, α προχεδυρε
ωηιχη προϖιδεσ πανοραµιχ ιµαγεσ οφ περιπηεραλ ϖεσσελσ −
σταρτινγ φροµ α σεθυενχε οφ Β−µοδε ιµαγεσ − ισ σηοων,
ωηερε τηε ιµαγεσ αρε αχθυιρεδ βψ τρανσλατινγ α λινεαρ
αρραψ προβε ωιτη α φρεε−ηανδ µοϖεµεντ ον τηε πατιεντσ
βοδψ. Αχχορδινγ το ςαν δεν Ελσεν, Πολ ανδ ςιεργεϖερ
[2], τηε µετηοδσ φορ ιµαγε µατχηινγ χαν βε διϖιδεδ ιντο
τηρεε µαιν χλασσεσ ασ φολλοωσ: φεατυρε βασεδ µετηοδσ
ωηερε τηε ιντερ−φραµε δισπλαχεµεντσ αρε χαλχυλατεδ
σταρτινγ φροµ α σµαλλ σετ οφ ιµαγε φεατυρεσ (λανδµαρκσ)
σελεχτεδ βψ τηε οπερατορ [3]; ιντενσιτψ βασεδ µετηοδσ
ωηερε τηε ιντερ−φραµε δισπλαχεµεντσ αρε χοµπυτεδ βψ
µεασυρινγ τηε σιµιλαριτψ οφ τωο ιµαγεσ [4][5] ανδ µορε
χοµπλεξ σψστεµσ ωηερε τηε ιντερ−φραµε δισπλαχεµεντσ αρε
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Χοµπυτε τηε γλοβαλ
δισπλαχεµεντ ϖεχτορ ∆κ

Αδδ φραµε φκ το τηε
πανοραµιχ ιµαγε

Σετ

κ=κ+1

Φιγυρε 1: Προχεδυρε οϖερϖιεω
Φιγ.1 σηοωσ ηοω τηε αλγοριτηµ χαν βε σπλιτ ιντο τηε
φολλοωινγ τηρεε στεπσ:
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1. εστιµατιον οφ τηε δισπλαχεµεντσ δκ(ι,ϕ) οφ εϖερψ πιξελ
οφ φραµε φκ οφ τηε σεθυενχε ωιτη ρεσπεχτ το τηε
χορρεσπονδινγ πιξελσ οφ φραµε φκ−1,
2. εστιµατιον οφ τηε γλοβαλ µοτιον ∆κ οφ φραµε φκ ωιτη
ρεσπεχτ το φραµε φκ−1,
3. αλιγνµεντ οφ φραµε φκ ωιτη τηε πρεϖιουσ φραµεσ.
Τηεσε στεπσ αρε ρεπεατεδ φορ εαχη παιρ οφ φραµεσ οφ τηε
σεθυενχε.

2.

τωο χονσεχυτιϖε φραµεσ φκ−1 ανδ φκ, ωηερε τηε χονσιδερεδ
φεατυρεσ χαν βε γραψ λεϖελ ιντενσιτιεσ ασ ωελλ ασ εδγε
λοχατιονσ ορ τηε ουτπυτ οφ ανψ ιµαγε φιλτερινγ προχεσσ.
Τηρεε µατριξεσ αρε υσεδ ατ τηισ σταγε: τηε Ιδ µατριξ ωηερε
τηε µινιµυµ ϖαλυεσ οφ τηε αβσολυτε διφφερενχεσ χοµπυτεδ
βετωεεν τηε πιξελσ οφ φραµεσ φκ−1 ανδ φκ αρε στορεδ, τηε Ιξ
ανδ Ιψ µατριξεσ ωηερε τηε δισπλαχεµεντ χοµπονεντσ
ωηιχη χορρεσπονδ το τηε ϖαλυεσ οφ Ιδ αρε στορεδ.
Ωηεν τηε φραµε φκ ισ χονσιδερεδ, τηε αβσολυτε
διφφερενχε διφφ(ι,ϕ)=!φκ(ι,ϕ)−φκ−1(ι,ϕ)! ισ διρεχτλψ στορεδ ιν
Ιδ(ι,ϕ) ανδ εϖερψ ελεµεντ οφ τηε µατριξεσ Ιξ ανδ Ιψ ισ σετ
το
ζερο.
Τηεν,
τηε
αβσολυτε
διφφερενχε
διφφ(ι,ϕ,δ)=!φκ(ι,ϕ)−φκ−ι(ι+δξ,ϕ+δψ)! ισ χοµπυτεδ ατ εϖερψ
πιξελ οφ φραµε φκ ωηερε ϖεχτορ δ=(δξ,δψ) ισ α
τωο−διµενσιοναλ ϖεχτορ ωηοσε µαγνιτυδε ισ λεσσ τηαν ρ
(µαξιµυµ εστιµατεδ δισπλαχεµεντ). Φορ εϖερψ πιξελ (ι,ϕ)
ανδ φορ εϖερψ ϖαλυε οφ δ τηε αβσολυτε διφφερενχε διφφ(ι,ϕ,δ)
ισ χοµπαρεδ ωιτη τηε χορρεσπονδινγ ϖαλυε στορεδ ιν Ιδ. Ιφ
τηε ϖαλυε διφφ(ι,ϕ,δ) ισ λεσσ τηαν Ιδ(ι,ϕ) τηεν τηε ελεµεντ
Ιδ(ι,ϕ) ισ συβστιτυτεδ ωιτη τηε ϖαλυε διφφ(ι,ϕ,δ) ανδ τηε
ελεµεντσ Ιξ(ι,ϕ) ανδ Ιψ(ι,ϕ) αρε συβστιτυτεδ ωιτη τηε
χορρεσπονδινγ δισπλαχεµεντ χοµπονεντσ δξ ανδ δψ.
Ιν ορδερ το χοπε ωιτη νοισε, τηε αβσολυτε διφφερενχε
µαπ διφφ(ι,ϕ,0) ανδ τηε αβσολυτε διφφερενχε µαπσ διφφ(ι,ϕ,δ)
αρε χονϖολϖεδ ωιτη α νορµαλιζεδ δισχρετε βοξ φυνχτιον
γ(ι,ϕ) βεφορε βεινγ στορεδ ιν Ιδ ανδ βεφορε τηε χοµπαρισον
προχεσσ ωιτη Ιδ, ρεσπεχτιϖελψ. Τηερεφορε, τηε προχεδυρε
φινδσ, φορ εαχη πιξελ, τηε δισπλαχεµεντ ϖεχτορ δκ(ι,ϕ)
ωηιχη χορρεσπονδσ το τηε δισπλαχεµεντ τηατ προϖιδεσ τηε
µινιµυµ ϖαλυε οφ τηε ωειγητεδ µεαν διφφερενχε
!(φκ(ι,ϕ)−φκ−1(ι+δξ,ϕ+δψ))!∀γ(ι,ϕ). Τηατ ισ, τηε προχεδυρε
φινδσ τηε δισπλαχεµεντ ϖεχτορσ ωηιχη µινιµισε τηε
αβσολυτε διφφερενχεσ βετωεεν τηε λοχαλ διστριβυτιονσ οφ τηε
φεατυρεσ οφ φραµε φκ ανδ φραµε φκ−1.
Ασ τηε ϖασχυλαρ στρυχτυρε ισ συπποσεδ το βε στατιχ ιτ ισ
χλεαρ τηατ ιτσ αππαρεντ µοτιον ισ εθυαλ το τηε προβε
δισπλαχεµεντ. Τηε ϖεχτορ ∆κ ωηιχη ρεπρεσεντσ τηε γλοβαλ
µοτιον βετωεεν φραµε φκ−1 ανδ φκ ισ χοµπυτεδ ασ:

Μοτιον εστιµατιον

Ιδ(ι,ϕ)
Ιξ(ι,ϕ)
ρεσετ
ρεσετ
ρεσετ

Ιψ(ι,ϕ)

δψ
τρανσλατιον

Αβσολυτε διφφερενχε
ανδ λοω πασσ−φιλτερ
Μιν(διφφ(ι,ϕ,δ)∀γ(ι,ϕ),Ιδ(ι,ϕ))

Ιξ(ι,ϕ)=δξ[Ιδ(ι,ϕ)]

δξ
φκ−1(ι+δξ,ϕ+δψ)
φκ(ι,ϕ)

διφφ(ι,ϕ,δ)

∀ γ(ι,ϕ)

Ιδ(ι,ϕ)
Ιξ(ι,ϕ)
Ιψ(ι,ϕ)

Ιψ(ι,ϕ)=δψ[Ιδ(ι,ϕ)]
Ρεπεατ φορ εϖερψ δ<ρ

δισπλαχεµεντ
ϖεχτορσ δκ(ι,ϕ)

Ιξ(ι,ϕ)
Ιψ(ι,ϕ)

∆κ ∃

1
Ν

##

ι, ϕ

δ κ (ι, ϕ )

Ιν τηε πρεσενχε οφ ουτλιερσ (α φεω ϖεχτορσ δκ(ι,ϕ) ωηιχη αρε
ϖερψ διφφερεντ φροµ τηε µεαν ϖεχτορ) α ποορ
ρεχονστρυχτιον οφ τηε πανοραµιχ ιµαγε χαν βε οβταινεδ
ωιτη τηε µεαν οπερατορ. Ηοωεϖερ, τηε µαξιµυµ
δισπλαχεµεντ οφ εϖερψ πιξελ ισ λιµιτεδ το α σµαλλ
νειγηβορηοοδ ανδ χονσεθυεντλψ τηε πρεσενχε οφ ουτλιερσ
χαννοτ βαδλψ αφφεχτ τηε εστιµατιον οφ τηε προβε µοτιον.
Τηε µεαν ωασ χηοσεν ατ τηισ σταγε σινχε ιτ ισ τηε σιµπλεστ
οπερατορ, εϖεν τηουγη οτηερ οπερατορσ, συχη ασ τηε µεδιαν
ορ οτηερ προχεδυρεσ οφ στατιστιχαλ αναλψσισ, αππεαρ το βε
µορε αππροπριατε. Ονχε εϖερψ φραµε ισ αλιγνεδ ωιτη τηε
πρεϖιουσ ονε τηεψ χαν βε ιντεγρατεδ ωιτη α µεαν
οπερατιον το ρεχονστρυχτ τηε πανοραµιχ ιµαγε.

Φιγυρε 2: Τηε φιγυρε σηοωσ α σχηεµατιχ ρεπρεσεντατιον οφ
τηε προχεδυρε ωηιχη ωε υσεδ το εστιµατε τηε
δισπλαχεµεντσ βετωεεν τηε πιξελσ οφ τωο χονσεχυτιϖε
φραµεσ.
Ιν ορδερ το εστιµατε τηε µοτιον, ωε υσεδ τηε αλγοριτηµ
ωηιχη ωασ δεϖελοπεδ βψ Η. Βυλτηοφ ετ αλ. [1]. Ωε υσεδ
τηισ αλγοριτηµ σινχε ιτ αππεαρσ το βε α γοοδ χηοιχε φορ τηε
ιµπλεµεντατιον ον α χυστοµ ηαρδωαρε ανδ το οβταιν ρεαλ−
τιµε περφορµανχεσ. Τηε αλγοριτηµ ρελιεσ ον τηε
ασσυµπτιον τηατ οπτιχαλ φλοω ισ λοχαλλψ δυε το α πυρε
τρανσλατιον. Τηε φιρστ στεπ ισ µατχηινγ τηε λοχαλ φεατυρεσ οφ
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3.

αδδινγ υνχορρελατεδ Γαυσσιαν νοισε ωιτη στανδαρδ
δεϖιατιονσ 10 ανδ 20 ι.υ..
Τωο τεστ σεθυενχεσ ωερε τηεν αχθυιρεδ ωιτη α στανδαρδ
υλτρασουνδ σψστεµ ον α χαλιβρατιον πηαντοµ βψ υσινγ τωο
διφφερεντ ϖελοχιτιεσ οφ τηε προβε δυρινγ τηε αχθυισιτιον
πηασε. Ιν τηισ χασε, τηε προβε µοτιον ωασ α πυρε
τρανσλατιον ανδ ωασ αχηιεϖεδ βψ υσινγ αν αδ−ηοχ
µεχηανιχαλ συππορτ εθυιππεδ ωιτη α νεϖερ−ενδινγ σχρεω.
Τηε προχεδυρε ωασ αλσο αππλιεδ ον ιν−ϖιϖο ιµαγεσ οφ
τηε βραχηιαλ αρτερψ οφ φιϖε πατιεντσ ωηιχη ωερε αχθυιρεδ
ωιτη α φρεε−ηανδ προβε µοτιον. Ιν ορδερ το κεεπ τηε
θυαλιτψ οφ τηε ιµαγε χονσταντ τηε σχαν χορρελατιον οπτιον
οφ τηε ΥΣ εθυιπµεντ ωασ δισαβλεδ. Σεθυενχεσ οφ 300
φραµεσ ωερε προχεσσεδ βψ ουρ σψστεµ.
Σινχε τηε δισπλαχεµεντ ϖεχτορσ οφ τηε προβε ωερε
κνοων ιν τηε χασε οφ Φιελδ ΙΙ σεθυενχεσ, ωε ωερε αβλε το
χοµπυτε τηε µεαν περχενταγε ερρορ ον τηε τωο
χοµπονεντσ δξ ανδ δψ οφ τηε δισπλαχεµεντσ δκ(ι,ϕ)
χοµπυτεδ ατ εϖερψ πιξελ οφ εϖερψ φραµε.
Ωηεν υσινγ τηε ιµαγε σεθυενχεσ αχθυιρεδ ον τηε
χαλιβρατιον πηαντοµ ανδ τηοσε οφ τηε βραχηιαλ αρτεριεσ ωε
χοµπαρεδ τηε σιζεσ οφ τηε ρεχονστρυχτεδ πανοραµιχ
ιµαγεσ ωιτη τηε διστανχεσ ωηιχη ωερε χοϖερεδ βψ τηε
προβε.

Σψστεµ αρχηιτεχτυρε

Τηε σψστεµ ωασ δεϖελοπεδ ον α Περσοναλ Χοµπυτερ.
Ονχε α ϖιδεο σεθυενχε ισ διρεχτλψ αχθυιρεδ φροµ τηε
υλτρασουνδ σψστεµ, τηε ΠΧ αναλψσεσ τηε φραµεσ ανδ
συβσεθυεντλψ ρεχονστρυχτσ ανδ σηοωσ τηε πανοραµιχ
ιµαγε. Ιφ α χριτιχαλ ερρορ οφ τηε ρεχονστρυχτεδ πανοραµιχ
ιµαγε οχχυρσ, δυε το αν αχχιδενταλ µοϖεµεντ οφ τηε
οπερατορ ορ το αν ινχορρεχτ χηοιχε οφ τηε παραµετερσ οφ τηε
υλτρασουνδ σψστεµ, τηε υσερ χαν ρεπεατ τηε εξαµ υντιλ α
πανοραµιχ ϖιεω ωιτη γοοδ θυαλιτψ ισ οβταινεδ. Ατ τηε ενδ
οφ τηε εξαµ τηε υλτρασουνδ σεθυενχε ανδ τηε πανοραµιχ
ιµαγε αρε στορεδ ον α λοχαλ διγιταλ αρχηιϖε.
Υλτρασουνδ
σψστεµ

Περσοναλ
Χοµπυτερ

5.
Βραχηιαλ αρτερψ

Εξπεριµενταλ ρεσυλτσ

Τηε περφορµανχεσ οφ τηε ρεχονστρυχτιον αλγοριτηµ
ωηεν υσινγ Φιελδ ΙΙ σεθυενχεσ ωιτη αδδιτιοναλ Γαυσσιαν
νοισε αρε σηοων ιν Ταβ. 1.

Μοτιον διρεχτιον

%ν

Φιγυρε 3: Σψστεµ αρχηιτεχτυρε.
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Εϖαλυατιον οφ τηε προχεδυρε

Ιν ορδερ το εϖαλυατε τηε περφορµανχεσ οφ τηε προχεδυρε,
τηρεε κινδσ οφ τεστ σεθυενχεσ ωερε υσεδ.
Α σεθυενχε ωασ σψντηεσιζεδ ωιτη Φιελδ ΙΙ. Φιελδ ΙΙ ισ α
σοφτωαρε ωηιχη ηασ βεεν δεϖελοπεδ ατ τηε Τεχηνιχαλ
Υνιϖερσιτψ οφ ∆ενµαρκ το σιµυλατε διφφερεντ φιελδσ οφ
υλτρασουνδ τρανσδυχερσ ανδ διφφερεντ υλτρασουνδ ιµαγινγ
σψστεµσ υσινγ λινεαρ αχουστιχσ. Τηε σοφτωαρε υσεσ τηε
Τυπηολµε−Στεπανισηεν µετηοδ το χοµπυτε πυλσεδ
υλτρασουνδ φιελδσ. Φιελδ ΙΙ χαν χοµπυτε τηε εµιττεδ εχηο
φιελδσ οφ µανψ διφφερεντ τρανσδυχερσ σιµυλατινγ βοτη
πυλσεδ ανδ χοντινυουσ ωαϖε σψστεµσ. Αχχορδινγ το τηε
αυτηορσ, ανψ κινδ οφ λινεαρ ιµαγινγ χαν βε σιµυλατεδ, ασ
ωελλ ασ ρεαλιστιχ ιµαγεσ οφ ηυµαν τισσυε. Τηε ιµαγε
σεθυενχεσ ωερε οβταινεδ βψ σιµυλατινγ τηε αχθυισιτιον οφ
Β−σχαν ιµαγεσ ωιτη α πυρε τρανσλατιον οφ α λινεαρ αρραψ
προβε. Α σψντηετιχ ιµαγε οφ α λονγιτυδιναλ σεχτιον οφ α
ϖεσσελ ωιτη 100.000 συπεριµποσεδ σχαττερινγ ποιντσ ωασ
υσεδ ασ τηε σταρτινγ ιµαγε. Φροµ τηε οριγιναλ ΦΙΕΛ∆ ΙΙ
σεθυενχε, ωε ηαϖε οβταινεδ τωο µορε σεθυενχεσ βψ

Α
11
31
51
11
31
51
11
31
51

µεαν_ερρ_ξ (%)
0,6
0,0
0,0
64,2
23,5
6,1
105,9
62,6
49,8

µεαν_ερρ_ψ (%)
0,0
0,0
0,0
3,34
0,1
0,0
20,4
0,8
0,1

Ταβ. 1: Τηε ταβλε σηοω ηοω τηε µεαν περχενταγε ερρορσ
ϖαρψ ωηεν ϖαρψινγ τηε νοισε στανδαρδ δεϖιατιον %ν ανδ
τηε απερτυρε Α οφ τηε βοξ φυνχτιον γ(ι,ϕ).

Α
σιζε_ερρ (%)

11 21 31 41 51 71
5,2 3,9 3,8 3,8 3,2 2,4

Ταβ. 2: Τηε ταβλε σηοω ηοω τηε περχενταγε ερρορσ ϖαρψ
ωηεν ϖαρψινγ τηε απερτυρε Α οφ τηε βοξ φυνχτιον γ(ι,ϕ).
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Τηε µεαν περχενταγε ερρορσ ον τηε τωο χοµπονεντσ δξ
ανδ δψ οφ τηε δισπλαχεµεντσ δκ(ι,ϕ) δεχρεασε ωηεν %ν
δεχρεασεσ ανδ ωηεν Α ινχρεασεσ. Τηε περφορµανχεσ οφ τηε
ρεχονστρυχτιον αλγοριτηµ, ωηεν σεθυενχεσ οφ τηε
χαλιβρατιον πηαντοµ ωερε υσεδ, αρε σηοων ιν Ταβ. 2. Τηε
περχενταγε ερρορσ ον τηε σιζε οφ τηε ρεχονστρυχτεδ
πανοραµιχ ιµαγεσ δο νοτ χηανγε α λοτ ωηεν τηε απερτυρε
Α ϖαριεσ. Τηε σιζε οφ τηε πηαντοµ ωασ 115 µµ.

α)

χ)

6.

Χονχλυσιονσ

Τηε πανοραµιχ ιµαγε ισ αν ιντερεστινγ τοολ ανδ χαν
πλαψ αν ιµπορταντ ρολε ιν ασσιστινγ πηψσιχιανσ ωηεν τηεψ
εξαµινε λενγτηενεδ στρυχτυρεσ συχη ασ τηε ϖεσσελσ οφ τηε
αρµ ανδ/ορ τηε λεγ. Τηε ενλαργεµεντ οφ τηε φιελδ οφ ϖιεω
χαν αλσο βε υσεφυλ βεφορε ορ δυρινγ α συργιχαλ
ιντερϖεντιον. Α τεχηνιθυε το γενερατε πανοραµιχ ιµαγεσ
οφ περιπηεραλ ϖεσσελσ φροµ εχηογραπηιχ ιµαγε σεθυενχεσ
ισ προποσεδ. Αν αλγοριτηµ ωηιχη ωασ προποσεδ
πρεϖιουσλψ βψ Η. Βυλτηοφ ετ αλ. ισ υσεδ το χοµπυτε τηε
λοχαλ µοτιον. Ωε ηαϖε αναλψζεδ τηε αλγοριτηµ ιν ορδερ το
οπτιµιζε τηε λαττερ ον α σπεχιφιχ αππλιχατιον.
Ιτ ισ νοτ εσσεντιαλ το εστιµατε τηε λοχαλ δισπλαχεµεντ οφ
εϖερψ σινγλε πιξελ οφ εϖερψ φραµε οφ τηε σεθυενχεσ το
χοµπυτε τηε γλοβαλ µοτιον οφ τηε φραµε ωηεν τηε λαττερ ισ
α πυρε τρανσλατιον. Ηοωεϖερ, τηισ αλγοριτηµ ωασ πρεφερρεδ
το αν αλγοριτηµ ωηιχη διρεχτλψ χοµπυτεσ τηε γλοβαλ
µοτιον σινχε ωε αρε πλαννινγ το εξπλοιτ τηε ινφορµατιον
ον τηε λοχαλ δισπλαχεµεντσ ιν τηε νεαρ φυτυρε. Ουρ αιµ ισ
το δισχηαργε τηοσε λοχαλ µοτιον αρτιφαχτσ ωηιχη υσυαλλψ
αφφεχτ τηε πανοραµιχ ρεχονστρυχτιον, το δετεχτ λοχαλ
δεφορµατιονσ οφ τηε στρυχτυρεσ υνδερ οβσερϖατιον ανδ το
αδοπτ α µορε χοµπλεξ ανδ ρεαλιστιχ µοτιον µοδελ. Φορ
εξαµπλε, προβε ροτατιονσ αρε νεεδεδ ωηεν στυδψινγ τηε
τηψροιδ ανδ ιν τηισ χασε α µορε γενεραλ προχεδυρε ισ
νεχεσσαρψ το ρεχονστρυχτ α πανοραµιχ ϖιεω οφ τηισ οργαν.

β)

δ)
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ε)
Φιγυρε 4: Εξαµπλε οφ α πανοραµιχ ρεχονστρυχτιον. Ιµαγεσ
φροµ α) το δ) αρε στιλλ φραµεσ. Ιµαγε ε) ισ τηε
ρεχονστρυχτεδ πανοραµιχ ιµαγε.
Ωηεν υσινγ ιµαγε σεθυενχεσ οφ βραχηιαλ αρτεριεσ τηε
περχενταγε ερρορσ ωερε ινφεριορ το 5% ον διστανχεσ οφ
8−10 χµ. Ιν Φιγ.4 τηε πανοραµιχ ρεχονστρυχτιον οφ α
βραχηιαλ αρτερψ ωηιχη ωασ γενερατεδ φροµ 64 φραµεσ ισ
σηοων. Τηε ιµαγε σεθυενχε ωασ αχθυιρεδ ωιτη αν
ΕΣΑΟΤΕ υλτρασουνδ σψστεµ ανδ α 10 Μηζ προβε. Τηε
σεθυενχε ωασ προχεσσεδ ον α Πεντιυµ ΙΙΙ 1200 Μηζ ωιτη
256 Μβ οφ ΡΑΜ ανδ τηε ρεχονστρυχτιον προχεσσ τοοκ 10
σεχ.
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