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PRZEDMOWA  
 

Cyfrowe obrazy medyczne stają się w dzisiejszej praktyce lekarskiej 
podstawowym narzędziem diagnostycznym. Do obsługi cyfrowych obrazów 

medycznych potrzebne są komputery z odpowiednim oprogramowaniem, w tym 

także wyspecjalizowanych przeglądarek do manipulacji informacją zawartą w 
tych obrazach. W ostatnich latach nastąpił ogromny postęp techniczny w 

budowie urządzeń służących do otrzymywania obrazów medycznych. 

Tomografy komputerowe stały się w Polsce podstawowym urządzeniem 
diagnostycznym wypierającym klasyczne aparaty rentgenowskie. Tylko liczba 

aparatów USG przewyższa liczę tomografów komputerowych. Pojawiły się 

urządzenia diagnostyki obrazowej mogące jednocześnie tworzyć obrazy dwóch 

typów, na  przykład w Lublinie jest aparat dzięki któremu otrzymuje się obrazy 
PET i MRI. Generowane obrazy medyczne mają coraz większą rozdzielczość 

pikslową, co pozwalana na dokładniejsze analizy konkretnych przypadków. 

Zwiększa się jednocześnie rozdzielczość przestrzenna, rozdzielczości 0.1 mm 
nie są czymś nadzwyczajnym. 

Należy pamiętać, że zwiększenie jakości obrazów medycznych powoduje 

zwiększenie zapotrzebowania na pamięć komputerową potrzebną do zapisu tych 
obrazów. Obrazy medyczne kodowane są coraz częściej na 16 bitach, co jeszcze 

bardziej podnosi zapotrzebowanie na pojemność nośników pamięci (RAM, 

dyski twarde, itp.).  

W specjalistycznych badaniach często produkuje się dużą ilość obrazów, na 
przykład w pojedynczym badaniu tomografem komputerowym spiralnym, liczba 

300 obrazów nie jest czymś nadzwyczajnym, a może ona podwoić się, gdy 

wykonane będzie dodatkowe badanie z użyciem kontrastu. 
Do obsługi obrazów medycznych potrzebne są wydajne komputery a także 

wydajne oprogramowanie.  

Najczęściej producenci sprzętu diagnostycznego do produkowanych 

urządzeń dołączają swoje specjalistyczne e oprogramowanie (praktycznie każdy 
aparat tomografii komputerowej (CT) czy rezonansu magnetycznego (MRI) ma 

własny wydajny system przetwarzania obrazów medycznych).  

Pakiety komputerowe służące do przetwarzania cyfrowych obrazów 
medycznych są skomplikowane, zawierają ogromną ilość metod do manipulacji 

informacją w nich zawartą (np. powiększanie wybranego obszaru, segmentację 

wybranych struktur, pomiary wolumetryczne, rekonstrukcję trójwymiarową, 
itp.). 



VIII Przedmowa 

 

VIII 

 

Celem niniejszego opracowania jest dostarczenie zainteresowanym 

studentom podstawowych informacji pozwalających na przetwarzanie obrazów 

medycznych.  
Jako narzędzie pozwalające wizualizować różnego typu cyfrowe obrazy 

medyczne a także wykonywać manipulacje na nich wybrano pakiet MATLAB. 

Obrazy medyczne prezentowane w przykładach pobrane są z oficjalnych 

stron internetowych z prawem ich wykorzystania. Znaczną ilość zdjęć 
medycznych dostarczył dr Maciej Siczek, znakomity radiolog ze Szpitala MSW 

w Lublinie. W wielu przykładach wykorzystano obrazy medyczne z archiwum 

autora niniejszego skryptu. Autor skryptu zawodowo zajmuje się 
przetwarzaniem obrazów medycznych od ponad dwudziestu lat. W latach 1998 -

2000 zbudował pierwszy w Polsce system PACS z elementami systemu RIS i 

telemedycyny. Był promotorem czterech prac doktorskich, których tematem 

było opracowanie zaawansowanych metod przetwarzania medycznych obrazów 
cyfrowych.  

 

Paweł Mikołajczak 
Lublin, maj, 2014 r.  
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ROZDZIAŁ 1 

WCZYTANIE I WYŚWIETLENIE OBRAZU 

CYFROWEGO W MATLABIE 

 

Matlab (skrót  MATtrix LABolatory)  jest doskonałym interakcyjnym 
środowiskiem do przetwarzania i wizualizacji danych.   

Pakiet Matlab powstał dzięki pracom Cleve'a Molera w uniwersytecie Nowy 

Meksyk wykorzystując programy pisane w języku Fortran do wykonywania 

operacji na macierzach. Użytkownik nie musiał znać zasad programowania w 
Fortranie. W 1983 roku C.Moler, S.Bangert i J. Little przeprogramowali funkcje 

do operacji macierzowych, zastąpili Fortran językiem C i dodali grafikę. 

Zorientowali się szybko, że opracowany pakiet ma duże walory komercyjne, w 
celu sprzedaży i dystrybucji pakietu założyli firmę The MathWorks, Inc. W toku 

rozwoju pakietu Matlab powstały dodatkowe wyspecjalizowane narzędzia 

(zwane toolboxami) wspomagające wykonywanie dedykowanych operacji (np. 
przetwarzanie sygnałów - pakiet Signal Processing Toolbox, czy do 

przetwarzania obrazów - Image Processing Toolbox). Matlab jest programem 

komercyjnym, aby go używać należy mieć autoryzowaną licencję. Pakiet Matlab 

cały czas jest rozwijany, w niniejszym wykładzie będziemy posługiwać się 
wersją R2011a. Pokazywane zrzuty ekranów w nowszych wersjach mogą się 

nieznacznie różnić. W doskonałej monografii prof. R. Tadeusiewicza i jego 

współpracowników, Wprowadzenie do modelowania systemów biologicznych 

oraz ich symulacji w środowisku Matlab, używana jest wersja R 2011a.  

Po prawidłowym zainstalowaniu pakietu Matlab można go uruchamiać na 

różne sposoby. 
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Rys.1.1 Logo pakietu Matlab wersja R2011a 

 
Najprościej jest napisać w wierszu poleceń (SO Windows 7) w menu 

„Wyszukaj programy i pliki” po prostu nazwę „Matlab”. 

Pojawi się okno: 

 
Rys.1.2 Główne okno robocze pakietu Matlab 

 

W tym momencie pakiet Matlab jest gotowy do pracy – możemy pisać 

polecenia, które pakiet wykona. 

Zadaniem niniejszego skryptu jest zademonstrowanie możliwości pakietu 

Matlab do przetwarzania cyfrowych obrazów diagnostyki medycznej. 

Jest sprawą oczywistą, że obraz cyfrowy, który będziemy przetwarzać musi 
być zapisany na dysku. Matlab obsługuje kilka formatów plików graficznych.  
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Najlepiej jest utworzyć specjalny katalog (na moim komputerze jest to 

d:\\Med_Image\\ ), w którym będziemy umieszczać zdjęcia testowe oraz 

medyczne.  
Zaczniemy opis obsługi zdjęć cyfrowych przez Matlab od trzech 

podstawowych czynności: 

 

1. Wczytanie obrazu cyfrowego do przestrzeni roboczej Matlaba 

2. Wyświetlenie wczytanego obrazu na ekranie monitora 

3. Zapisanie obrazu na dysku 

Klasycznie zaczniemy od wczytania kultowego obrazu Leny. Obraz zapisany 

jest na moim dysku: 

       d:\\Lena_black.jpg 
 

 

 
 

Rys.1.3 Cyfrowy obraz Leny w formacie JPG, zapisany na dysku d 

 
Te funkcjonalności Matlaba obsługują trzy polecenia: 

 

 imread wprowadza macierz obrazu do przestrzeni Matlab  

 imwrite zapisanie obrazu w wybranym formacie na dysku 

 imshow wyświetlenie obrazu ( macierzy) na ekranie 
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W oknie “Command Windows” po znaku zachęty, który ma postać: 

 

   fx >> 
wpisujemy polecenia: 

 
  [L1]= imread('d:\\Lena_black.jpg'); 

            figure; imshow(L1); 

 
Po naciśnięciu klawisza „Enter” pojawi się okno z obrazem: 

 

 
 

Rys.1.4 Cyfrowy obraz Leny w formacie JPG, wyświetlony na ekranie 
monitora 

 

Widzimy, że obsługa zdjęć w Matlabie jest prosta!  
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Dla ćwiczenia wczytamy inne zdjęcie  rentgenowskie zapisane jako 

rtg_01.jpg: 

 

 
Rys.1.5 Cyfrowy obraz rentgenowski w formacie JPG zapisany na dysku d 

 

W oknie “Command Windows” wpisujemy nasze polecenia: 
 

fx>>[L1]= imread('d:\\med_Image\\rtg_01.jpg'); 

figure;  imshow(L1); 
    

Po uruchomieniu mamy wyświetlony obraz na monitorze: 

 

 
Rys.1.6. Cyfrowy obraz rentgenowski w formacie JPG pokazany na ekranie  

               monitora 
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Matlab obsługuje też obrazy w innych formatach. Możemy mieć obraz w 

innym formacie, na przykład w formacie tif. 

 

 
 

Rys.1.7 Cyfrowy obraz mammografi w formacie tif zapisany na dysku d 
 

W oknie “Command Windows” wpisujemy nasze polecenia: 

 

[L1]= imread('d:\\med_Image\\mamm_01.tif'); 
         figure; imshow(L1); 
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Po uruchomieniu skryptu mamy wyświetlony obraz na monitorze. 

 

 
 

Rys.1.8 Cyfrowy obraz w formacie tif pokazany na ekranie monitora 

 

 

Typowe formaty plików obrazowych obsługiwanych przez Matlab 
 

     Format Typ pliku 

jpg lub jpeg Joint Photographers Expert Group 

tif lub tiff Tagged Image File Format 

bmp Windows bitmap 

xwd X Windows dump 

pcx Windows Paintbrush 

hdf Hierarchical Data Format 

 
Matlab także obsługuje standard DICOM. Wymaga to jednak posłużenia się 

specjalnymi funkcjami. 
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Przy pomocy funkcji imfinfo() możemy uzyskać podstawowe informacje o 

przetwarzanym obrazie. 

 
W oknie Command Window należy wpisać następujące polecenia: 

 

 fx>> [L1] = imread(‘d:\Lena_black.jpg’); 

 imfinfo(‘d:\Lena_black.jpg’); 
 

W oknie Workspace pojawi się ikona „ans” (patrz zrzut ekranu): 

 
 

 
 

 

Rys.1.9 Informacja o przetwarzanym obrazie zapisana w „ans”. 
 

Po kliknięciu myszą na ikone „ans” w miejscu Command Window pojawi się 

nowe okno o nazwie „Variable Editor – ans”. W tym oknie zamieszczone są 
istotne informacje o obrazie. Ważne dla nas są informacje o rozmiarze obrazu i 

jego rozmiarach. W pokazanym przykładzie istotna jest informacja 

pokazująca rozmiar obrazu  w pikselach: 

 
  Width  489 

  Height  489 
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Rys.1.10. Informacja o obrazie zapisana w „ans” pokazane w oknie „Variable  

               Editor-ans”. 

 
Najważniejsze dane o obrazie przekazywane za pomocą funkcji imfinfo() 

pokazane są w tabeli. 

 

 Parametr opis 

Filename Ścieżka i nazwa pliku 

Filesize Rozmiar pliku w bajtach 

Format Format pliku obrazu 

Width Szerokość obrazu w pikselach 

Height Wysokość obrazu w pikselach 

BitDepth Ilość bitów na jakich kodowany jest piksel   

obrazu 

ColorType Kodowanie koloru (truecolor,grayscale,indexed 

codingMethod Sposób kodowania, np. metodą Huffmana 

 

W Matlabie możemy kreować proste obrazy testowe. Pokażemy generowanie 

obrazu szachownicy oraz jego zapisywanie na dysku w wybranym formacie. 
Skrypt ma postać: 

 
L1=checkerboard(4,4,4); 

figure; imshow(L1); 

imwrite(L1,'d:\Med_Image\t09.jpg'); 
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Szachownicę generuje funkcja  

 
checkerboard(p1,p2,p3) 

 
Opis tej funkcji i sposób generowania szachownicy jest dostępny z poziomu 

okna Matlaba „Help”. 

W oknie „Workspace” w wygenerowanej ikonie L1 zawarta jest informacja o 

obrazie. W naszym przykładzie wygenerowana została tablica o rozmiarze 
32x32 z 3 odcieniami szarości o wartości 0.0, 0.7000 oraz 1.0. Oczywiści 

szachownica ma 8 wierszy i 8 kolumn (w wierszu i kolumnie mamy cztery pola 

jasne i cztery pola ciemniejsze, każdy kwadrat szachownicy ma rozmiar 4x4 
pikseli. 

Po uruchomieniu wynik ukaże się w oknie, a wygenerowany obraz zostanie 

zapisany na dysku. 
Do zapisu obrazu na dysku służy funkcja Matlaba o nazwie  

    
imwrite(p1,p2) 

 
parametr p1 jest to nazwa macierzy obrazu (u nas jest to L1), parametr p2 

zawiera ścieżkę dostępu, nazwę pliku oraz format pliku obrazowego. 

 

 
 

Rys.1.11. Wygenerowany obraz pokazane w oknie „Figure 1”. 
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Sama szachownica ma postać: 

 

 
 

Rys.1.12. Obraz zapisany na dysku i wyświetlony przy pomocy aplikacji  

                 IrfanView 
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ROZDZIAŁ 2 

WCZYTANIE I WYŚWIETLENIE OBRAZU 

CYFROWEGO DICOM W MATLABIE 

 

Obrazy medyczne są bardzo zróżnicowane, w zależności od urządzenia 
diagnostycznego (ang. Imaging modality). Dane obrazowe (natężenia pikseli) są 

kodowane na różnej ilości bitów, na przykład obraz USG kodowany jest 

zazwyczaj na 8 bitach, obraz MRI kodowany jest na 12 – 16 bitach. Przez wiele 
lat każda firma produkująca sprzęt do diagnostyki obrazowej zapisywała dane z 

badania pacjenta we własnym formacie. Tworzenie uniwersalnej aplikacji do 

przetwarzania obrazów medycznych w minionych latach było koszmarem. Na 

szczęście ustalono międzynarodowy standard do zapisu badań medycznych, 
który nosi nazwę DICOM (Digital Imaging and Communication In Medicine). 

Informacja zapisana w standardzie DICOM zawiera w sobie zarówno obraz jak i 

specjalne dane (ang. Metadata), w których opisane są na przykład dane o 
pacjencie, dane o aparaturze i jego parametrach. Standard DICOM jest 

niesłychanie szczegółowy i skomplikowany. Specyfikacja tego standardu liczy 

około 2500 stron! 

 
Matlab pozwala na obsługę danych obrazowych zapisanych w standardzie 

DICOM.  

 
W zasadzie praca z obrazami DICOM jest tak samo prosta jak z obrazami 

zapisanymi w formacie na przykład JPG. Pokazany skrypt pozwala wyświetlić 

obraz zapisany w standardzie DICOM. 
 

info = dicominfo('d:\\med_Image\\mammo.dcm'); 

L1=dicomread(info); 

figure; 

imshow(L1); 

imcontrast; 
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Rys.2.1. Cyfrowy obraz mammograficzny w formacie DICOM, wyświetlony  
               na ekranie monitora 

 

Widzimy wyraźnie, że prezentowany obraz jest bardzo ciemny. 
 

Możemy zmieniać kontrast korzystając z aplikacji dostarczonej przez Matlab. 

Poniżęj obrazu medycznego widzimy histogram obrazu (histogram 

odzwierciedla statystykę jasności pikseli zapisanych w obrazie). 
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Rys.2.2 Cyfrowy obraz DICOM z oknem Adjust Contrast 
 

Możemy zmienić także poziom i szerokość wyswietlanego okna. Efekt widać 

w kolejnym zrzucie ekranu. 

 



 
 

MATLAB – Obrazowanie medyczne 

16 

 

 
 

Rys.2.3 Cyfrowy obraz w formacie DICOM po korekcji kontrastu 
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ROZDZIAŁ 3 

SKRYPTY W MATLABIE (M – PLIKI) 

 

Matlab (skrót  MATtrix LABolatory)  jest doskonałym interakcyjnym 

środowiskiem do przetwarzania i wizualizacji danych.  Jak sama nazwa 
wskazuje Matlab służy do operowania na macierzach. W pakiecie Matlab 

podstawowym typem danych jest tablica o elementach rzeczywistych lub 

zespolonych. Wszystkie zmienne są przechowywane w tak zwanej „przestrzeni 
roboczej”. Co ciekawe, nie specyfikujemy typu danych, użytkownik sam 

wybiera typ danych a pakiet automatycznie to rozpoznaje.   

Pokazaliśmy poprzednio, że wykonywanie określonych działań w pakiecie 
Matlab realizowane jest po wpisaniu odpowiednich danych i poleceń w oknie 

„Command Window”. Jest to prosty i podstawowy sposób wykonywania 

operacji w Matlabie.  

Jak łatwo zauważyć jest to doskonały sposób o ile ilość poleceń nie jest zbyt 
duża. Problemy zaczynają się, gdy chcemy wykonać serię skomplikowanych 

operacji. Dobrze byłoby mieć możliwość zapisywania sekwencji poleceń w 

pliku a potem w miarę potrzeb wywoływać te sekwencje. 
Matlab dostarcza możliwość zapisywania poleceń w pliku – mamy 

możliwość tworzenia tak zwanych M - plików. Nazwa ta wzięła się z konwencji 

nazywania plików Matlaba. Każdy M-plik Matlaba ma dowolną nazwę, ale ma 

rozszerzenie ( .m ), na przykład „szachownica.m”. 
Należy pamiętać, że mamy w Matlabie dwa typ M-plikow” 

 Skrypty 

 M-pliki funkcyjne 

Skrypty zawierają ciąg poleceń i działają na zmiennych z przestrzeni 

roboczej. Pliki funkcyjne zwierają algorytmy, działają jak funkcje w zwykłych 

językach programowania, na przykład w języku C. Działają na zmiennych 

lokalnych i globalnych z przestrzenią roboczą komunikują się za pomocą 
parametrów formalnych i globalnych. M-plik funkcyjny musi zaczynać się od 

słowa kluczowego „function”. 

Tworzenie skryptów jest stosunkowo proste. W oknie File wybieramy opcję 
„New” klikając myszą. Otworzy się kolejne okno podmenu z nowymi opcjami. 

Wybieramy opcję „Script”. 
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Rys.3.1. Opcje okienkowe do tworzenia skryptów 
 

Po wybraniu opcji Script pojawia się ekran roboczy edytora skryptów. 

 

 
Rys.3.2. Edytor skryptów 

 

W otwartym oknie zapisujemy polecenia, które tworzyć będą M-plik 

skryptowy. Gdy skończymy zapisywanie poleceń należy zapamiętać skrypt. W 
tym celu z poziomu Edytora skryptów otwieramy opcje File. Mamy wiele 

możliwości, do zapisu wybieramy opcję „save as..”.  
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Rys.3.3. Edytor skryptów, zapis pliku na dysku 

 

 W oknie „Nazwa pliku:” wpisujemy dowolna nazwę, rozszerzenie Matlab 
doda automatycznie. 

 

 
 

Rys.3.4. Edytor skryptów, opcja Run  

 
W edytorze możemy uruchomić skrypt naciskając kursorem myszki zielony 

trójkąt, na rysunku wyraźnie go widać. Jest to opcja „Save and Run” – 

zapamiętaj i wykonaj. Możemy też zamiast myszy wykorzystać klawisz 
funkcyjny F5, też plik będzie zapamiętany i wykonany. Oczywiście plik wykona 

się, jeżeli jest poprawny. Gdy wystąpi błąd, pojawi się komunikat, należy wnieść 

poprawki i uruchomić plik ponowie (aż do zwycięskiego skutku!). 

W oknie „Current Folder” mamy zapisane nasze M-pliki (jest to 
rekomendowane miejsce). Istniejący plik można wywołać, klikając jego nazwę.  

Zostanie ponownie otwarte okno edytora skryptów, w tym oknie pojawi się 

treść skryptu, z poziomu edytora możemy uzupełnić nasz skrypt lub uruchomić 
go bez zmian. 
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Pokażemy teraz postać prostego skryptu, dzięki któremu będzie można 

dokonać operacji obracania obrazu. Skrypt może mieć postać: 

 
[L1]= imread('d:\\med_Image\\Lena_black.jpg'); 

figure; 

imshow(L1);  

L2=imrotate(L1,-30,'crop'); 

figure; imshow(L2); 

L3=imrotate(L1,-30); 

figure; imshow(L3); 

 

Wczytujemy do przestrzeni roboczej obraz Lena i go wyświetlamy. 
 

 

Polecenie 
 

L2=imrotate(L1,-30,'crop'); 

 

powoduje obrót obrazu o kąt 30
0
, opcja „crop” powoduje obcięcie naroży 

obrazu, co widać na zrzucie z ekranu. Kolejne polecenia: 

 
L3=imrotate(L1,-30); 

 

powoduje obrót też o ten sam kąt, ale nie ma obciętych narożników. 
 

 
 

Rys.3.5 Wynik wykonania pokazanego skryptu z poleceniem imrotate()  
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Jeżeli chcemy dokonać operacji przesunięcia obrazu, przy tej samej 

rozdzielczości możemy do tego celu wykorzystać następujący skrypt. 

 
[L1]= imread('d:\\med_Image\\Lena_black.jpg'); 

figure; 

imshow(L1);  

sh=translate(strel(1),[150 150]); 

L2=imdilate(L1,sh); 

figure; imshow(L2); 

 

Wykorzystano funkcję translate(), której parametrem jest zadane 
przesunięcie. 

Wynik wykonania tego skryptu pokazany jest na rysunku. 

 

 
 

Rys.3.6. Wynik wykonania pokazanego skryptu z poleceniem translate()  
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ROZDZIAŁ 4 

PRZEKRÓJ OBRAZU – LINESCAN 

 

 

Wiele użytecznych informacji o obrazie można uzyskać tworząc wykres 
jasności pikseli wzdłuż na przykład wybranego wiersza. Można też wykonać 

wykres wzdłuż kolumn lub dowolnej prostej. Ten wykres nazywamy przekrojem 

(ang. linescan).  
 

Takie wykresy mają duże znaczenie w diagnostyce medycznej, gdyż 

pozwalają określić rozmiar wybranej struktury anatomicznej, na przykład na 
podstawie przekroju możemy określić wielkość guza mózgu. Przekroje 

wykorzystywane są także szeroko w tak zwanych pomiarach volumetrycznych.  

 

Formalnie obraz cyfrowy jest macierzą dwuwymiarową, elementy tej 
macierzy reprezentują jasności konkretnych pikseli: 

 

J = L(m,n) 
 

gdzie J oznacza wartość jasności piksela o współrzędnych (m,n), które są 

dyskretne (numerują wiersze i kolumny). 

 
Przekrój jest funkcją jednej zmiennej, w zależności od wyboru albo m albo n: 

 

  L(m,n*) | n* =const 
  L(m*,n) | m*=const 

 

Stosunkowo prosto można uzyskać przekroje wykorzystując możliwości 
Matlaba. Wybór prostej wzdłuż której wykonamy przekrój może być wykonany 

przy pomocy myszki lub podając współrzędne (m,n). 

 

Pokażemy praktyczne wykonanie przekroju. W tym celu musimy napisać 
odpowiedni skrypt Matlaba. 
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Skrypt może mieć postać. 

 
%Linescan 1 

[L1]= imread('d:\\med_Image\\rtg_01.jpg'); 

figure; imshow(L1); 

[m1,n1]=size(L1); 

p=improfile(L1,[1 n1],[220 220]); 

line([1 n1],[220 220],'Color',[1 1 1], 'LineWidth',2); 

set(gcf,'Color',([1 1 1])); 

figure; 

plot(p(:,:,1),'k'); 

 

Skrypt wygeneruje dwa okna – w pierwszym widzimy zdjęcie rentgenowskie 

z zaznaczoną linią wzdłuż której będzie wykonany profil, na drugim oknie jest 

pokazany przekrój. 
 

 
 

Rys.4.1 Przekrój zdjęcia rentgenowskiego na dla linii poziomej  
             [1 n1],[220 220] 

 

Polecenie: 

  
 p=improfile(L1,[1 n1],[220 220]); 

 
tworzy zbiór wartości jasności pikseli wzdłuż zadanej linii. W naszym 

przypadku jest to linia pozioma położona na wysokości 220 piksela. 

W celu wizualizacji linii, dla której wykonano przekrój poleceniem 
 

line([1 n1],[220 220],'Color',[1 1 1],'LineWidth',2); 

 

rysujemy na obrazie wykres tej linii.  
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Przekrój tworzony jest poleceniem plot(), gdzie argument p zawiera w sobie 

dane do wykresu: 

 
plot(p(:,:,1),'k'); 

W oknie Figure 2 ze skanem liniowym, możemy dostosować do naszych 
potrzeb sposób wyświetlania. Na przykład z menu Tools wybieramy podmenu 

Options i zaznaczmy tam opcję Horizontal Zoom. Korzystając z ikony Lupa ze 

znakiem + możemy powiększyć wykres a także przeciągać wykres w oknie. 

 

 

Rys.4.2. Wykorzystanie możliwości narzędzia Tools w oknie wyświetlania 

 
Mamy także opcję ustalania położenia wybranego piksela (opcja Data 

Cursor), co pozwala na przykład mierzyć grubość palca. Na pokazanym rysunku 

pokazano położenie piksela w miejscu strzałki (66,61) oraz w miejscu czarnego 

znacznika (83,61).  
Odległość miedzy tymi punktami w pikselach wynosił 83 – 66 = 17. 
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Rys.4.3. Wykorzystanie możliwości narzędzia Tools w oknie wyświetlania, 
               opcja Data Cursor 

 

Oczywiście możemy wykonać kilka skanów na jednym zdjęciu. Skrypt do 

pokazania dwóch skanów może mieć postać. 
 

%Linescan 2 

[L1]= imread('d:\\med_Image\\rtg_01.jpg'); 

figure; imshow(L1); 

p1=improfile(L1,[1 400],[220 220]); 

line([1 400],[220 220],'Color',[1 1 1], 'LineWidth',2); 

line([1 400],[20 20],'Color',[1 1 1],'LineWidth',2); 

set(gcf,'Color',([1 1 1])); 

figure; 

plot(p1(:,:,1),'k');   %palce  

p2=improfile(L1,[1 400],[20 20]); 

set(gcf,'Color',([1 1 1])); 

figure; 

plot(p2(:,:,2),'k');   %przedramie 
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Wynik działania skryptu pokazany jest na kolejnych rysunkach. 
 

 

 
 

Rys.4.4. Dwie linie przekroju zdjęcia rentgenowskiego na dla linii 

               poziomych ([1 400],[220 220]) oraz([1 400],[20 20]) 
 

 

Skrypt wygeneruje dwa okna ze skanami –Figure 2 i Figure 3. 
 

 



 
 

MATLAB – Obrazowanie medyczne 

28 

 

 
 

Rys.4.5. Wykorzystanie możliwości narzędzia Tools w oknie  
               wyświetlania, opcja Data Cursor 

 

W tym skrypcie linie, wzdłuż której liczony będzie przekrój zlecono 
instrukcjami: 

 
p1=improfile(L1,[1 400],[220 220]); 

 
p2=improfile(L1,[1 400],[20 20]); 
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ROZDZIAŁ 5 

PROGOWANIE OBRAZU 

 

W diagnostyce medycznej bardzo ważna jest segmentacja wybranych 

struktur biologicznych. W praktyce oznacza to wyróżnienie z obrazu 
interesującej nas części. Na przykład mając skan mózgu chcemy wydzielić tylko 

szarą istotę (ang. gray matter). Z technicznego punktu widzenia w obrazie 

musimy znaleźć spójną grupę pikseli mających określone cechy, na przykład 
bardzo podobne jasności. Dość prostą techniką wydzielania spójnych obszarów 

jest technika progowania (ang. Thresholding technique). W tej technice ustalamy 

konkretną wartość jasności piksela (jest to tak zwany próg t lub wartość 
progowa) i porównujemy wartości jasności wszystkich pikseli obrazu z tą 

wybraną wartością. Możemy wybrać tylko jedną wartość progu, i wtedy 

wszystkie piksele będą miały wartość jasności albo równa 0 albo równą 1. 

Otrzymujemy obraz binarny (kodowany na jednym bicie!). 
Formalnie  

 

         
               

              
  

 

Ponieważ zazwyczaj mamy do czynienia ze źródłowymi obrazami w skali 
szarości wykonana będzie odpowiednia transformacja zwana binaryzacją.  

Formuły binaryzacji obrazów cyfrowych mogą być różne. 

Możemy zaproponować następujący schemat 
 

         
                    

                        
  

  

Obrazy binarne są bardzo ważne w diagnostyce medycznej. Dzięki obrazom 

binarny możemy: 

 

 Wykonać prostą segmentację 

 Wykonać pomiary (długości, pola powierzchni, ustalić kształty, 

itp.) 
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Wyróżniamy następujące obrazy binarne: 
 

 Obraz binarny z dolnym progiem 

 Obraz binarny z górnym progiem 

 Obraz binarny z dwoma progami 

 Obraz binarny wielokryterialny 

 Obraz binarny z histerezą 

 

Skrypt, dzięki któremu wykonamy binaryzację obrazu z dolnym progiem 

może mieć postać: 
 

%obraz binarny, dolny prog 

[B1]= imread('d:\\med_Image\\rtg_01.jpg'); 

figure; imshow(B1);    

B2=rgb2gray(B1); 

figure; imhist(B2); grid; 

BB2=B2> 55; 

figure;imshow(BB2); 

BB3=B2>85; 

figure;imshow(BB3); 

 

W poleceniu 

 
  B2=rgb2gray(B1); 

 

wykonana została konwersja obrazu RGB do obrazu w skali szarości. Taka  

konwersja jest konieczna, aby otrzymać histogram. 

Polecenie 

 
  imhist(B2); grid; 

 

produkuje histogram obrazu, dzięki któremu możemy zobaczyć rozkład natężeń 

pikseli w obrazie.  
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Rys.5.1.  Przetwarzany obraz oraz jego histogram  

 

W pokazanym przykładzie mamy zdjęcie rentgenowski dłoni. Możemy 
wyraźnie rozróżnić tło, skórę z tłuszczem i kości. Mamy ustalone dwa progi: 

 
  BB2=B2 > 55; 

  BB3=B2 > 85; 

 
Obrazy binarne z tak ustawionymi progami pokazane są na rysunku. 

 

 

 
 

Rys.5.2. Obrazy binarne, Figure 3 :  próg =55, Figure 4 : próg = 85  
 

 

Widać wyraźnie zalety binaryzacji. W oknie Figure 3 widzimy obraz dłoni, 

biały obiekt zawiera skórę, tłuszcz i kości, w oknie Figure 4 obraz w zasadzie 
pokazuje same kości. 
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W kolejnym przykładzie zanalizujemy obraz MRI głowy. Budowa anatomiczna 

pokazana jest na rysunku z zaznaczonymi głównymi strukturami: istota białą, 

szarą oraz płynem mózgowo-rdzeniowym. 
 

 
 
         Rys.5.3. MR głowy, obraz T2 – zależny. 1 - istota szara, 2 - istota biała,  

                          3 - płyn mózgowo-rdzeniowy. 
 

Binaryzację obrazu MRI głowy przeprowadzimy z dwoma progami. Tego 
typu zadanie można zrealizować przy pomocy kolejnego skryptu. 

 

%obraz binarny, dwa progi 

[B1]= imread('d:\\med_Image\\mribraint2.jpg'); 

figure; imshow(B1); 

B2=rgb2gray(B1); 

figure; imhist(B2); grid; 

BB2=((B2>140) &(B2< 175)); 

figure;imshow(BB2); 

BB3=((B2>175) &(B2< 220)); 

figure;imshow(BB3); 
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Przetwarzany obraz oraz jego histogram pokazane są na kolejnym rysunku. 

  

 

 
 

Rys.5.4. Obrazy wejściowy i jego histogram 

 

 
W oknie Figure 2 pokazany jest histogram obrazu. Strzałkami zaznaczone są 

dwa wierzchołki. Lewy wierzchołek przypisany jest do pikseli reprezentujących 

szarą istotę, prawy wierzchołek reprezentuje istotę białą. Trzecia struktura – 
płyn rdzeniowo mózgowy, na tym zdjęciu słabo jest różnicowany z istotą białą. 

Pokazana jest także linia rozdziału pomiędzy dwoma wierzchołkami, dla tej linii 

próg wynosi około 175.  

 
Wyznaczanie progów realizowane jest poleceniami: 

 
BB2=((B2>140) &(B2< 175)); 

oraz 
 

      BB3=((B2>175) &(B2< 220)); 
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Rys.5.5 Obrazy binarne, Figure 3 :  próg =((B2>140) &(B2< 175)),  

                                      Figure 4 : próg =((B2>175) &(B2< 220)) 
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ROZDZIAŁ 6 

HISTOGRAM OBRAZU CYFROWEGO 

 

Wiele użytecznych informacji o obrazie można uzyskać tworząc jego 

histogram.  
Histogram jest bardzo użyteczny w przetwarzaniu obrazów cyfrowych, 

szczególnie w obszarach takich jak: polepszanie jakości obrazu, kompresja, 

segmentacja.  
 

Definicja:  
Histogram jest to dyskretna funkcja  
 

h(rk) = nk  
 

gdzie rk jest k-tym poziomem szarości i nk jest liczbą pikseli o tym poziomie 

szarości. 
 

Typowy histogram h(rk) jest znormalizowany: 

 

 p(rk) = nk/n  
 

gdzie n jest całkowitą liczbą pikseli w obrazie. p(rk) szacuje 

prawdopodobieństwo wystąpienia poziomu szarości rk . 

 
Obraz o niskim kontraście (ang. low contrast image) ma wąski histogram 

centrowany na środku skali, niskie i wysokie poziomy nie występują  

Obraz o wysokim kontraście (ang. high contrast image) ma jednorodny 
rozkład pikseli i pokrywa całą skalę szarości (rozkład jednorodny), ma duży 

dynamiczny zakres (detale rozkładu poziomów szarości są widoczne). 

 

Należy pamiętać, że histogram nie daje żadnej informacji o kontekście, dwa 
obrazy całkowicie różne mogą mieć taki sam histogram. Ten fakt ilustrujemy 

przykładem.  

Pokazujemy dwa obrazy binarne i ich histogramy. Skrypt Matlaba 
wyświetlający obraz i jego histogram może mieć postać: 
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[B1]= imread('d:\\med_Image\\t29a.jpg'); 

B2=rgb2gray(B1); 

B3=B2>127; 

figure; imshow(B3); 

figure; imhist(B3); grid; 

 
 

 
Rys.6.1 Obraz wejściowy binarny i jego histogram 

 

 
Rys.6.2 Obraz wejściowy binarny i jego histogram 

 

Obrazy medyczne wykonywane różnymi technikami znacznie się różnią, co 
widać na ich histogramach. Te różnice spowodowane są faktem, że różne 

aparaty diagnostyczne używają innych sygnałów. Na przykład w tomografii 

komputerowej rejestrujemy osłabienie natężenia promieniowania 
rentgenowskiego przechodzącego przez badana strukturę biologiczną (tkankę), 

w tomografii PET rejestrujemy natężenie emitowanego promieniowania 

powstałego w wyniku anihilacji elektronu i pozytonu. Różnice w absorpcji 

promieniowania rentgenowskiego przechodzącego przez różne tkanki mogą być 
całkiem inne niż różnice w emisji promieniowania. 
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Te różnice widać na histogramach obrazów uzyskanych z tomografii 

komputerowej (CT) i tomografii PET. 

 
Skrypt do tworzenia histogramu tych obrazów może mieć postać: 

 
[B1]= imread('d:\\med_Image\\brainPET.jpg'); 

B2=rgb2gray(B1); 

figure; imshow(B2); 

figure; imhist(B2);  

grid; 

 

 
 

Rys.6.3 Obraz wejściowy CT i jego histogram 

 
 

 
  

Rys.6.4 Obraz wejściowy PET  i jego histogram 
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Histogram może być wyrównany.  

 

Pokazany skrypt realizuje tworzenie histogramu oraz przetwarza obraz przy 
pomocy wyrównywania histogramu (funkcja histeq() ).  

 
%histogram, wyrownywanie histogramu 

[B1]= imread('d:\\med_Image\\Lena_black.jpg'); 

figure; imshow(B1); 

B2=rgb2gray(B1); 

figure; imhist(B2); grid; 

B3=histeq(B2); 

figure;imshow(B3); 

figure;imhist(B3); grid; 

 

 
Rys.6.5 Obraz wejściowy i jego histogram  

 

 
 

Rys.6.6 Obraz z wyrównywanie histogramem 
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ROZDZIAŁ 7 

CHARAKTERYSTYKI ELEMENTÓW OBRAZU 

 

Po wyróżnieniu interesującego nas elementu obrazu możemy wyznaczyć jego 

charakterystyki. Na przykład w diagnostyce raka skóry fotografuje się 
charakterystyczne zmiany barwy skóry. Badając widoczną plamę skórną 

możemy określić jej rozmiary (długość, szerokość), obwód, pole powierzchni, 

itp. Matlab ma szereg funkcji wyznaczających charakterystyki obiektów. 
 

Podstawowe dane o obiekcie możemy otrzymać przy pomocy funkcji 

imfeature().  
Aby przybliżyć zagadnienie zbudujemy prosty sztuczny obraz binarny i 

wykorzystamy funkcje imfeature() do uzyskania informacji o jasnym elemencie 

obrazu. 

 
Skryp Matlaba może mieć postać: 

 
B2=zeros(10); 

B2(5:7,5:9)=1; 

figure; imshow(B2,'InitialMagnification',4000); 

axis on; grid(gca,'minor'); 

wynik = imfeature(B2,'all'); 

  

 Wynik uruchomienia skryptu pokazany jest na kolejnych zrzutach ekranu. 
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Rys.7.1Wygenerowany obraz binarny 

 
W oknie Workspace mamy zapisane wyniki wygenerowane przez funkcję 

imfeature(B2,'all')  

 

 
 

Rys.7.2 Okno Workspace 

 
Istotne informacje zawarte są w oknie Workspace. W naszym przypadku 

widzimy ikonę B2 (jest to nasza macierz) oraz ikonę wynik ( tam są zawarte 

informacje wygenerowane przez funkcję imfeature(B2,'all'). 

Klikając myszką na ikonę B2 mamy pokazane elementy naszej macierzy 

(rysunek). Zwracamy uwagę na sposób obsługi macierzy w Matlabie. Jest to 

zapis [wiersz - kolumna]. Wiersz pierwszy jest zapisany w lewym górnym rogu, 

numeracja zaczyna się od 1. Nasza macierz B2 konstruowana jest przy pomocy 
instrukcji: 

 
B2=zeros(10); 

B2(5:7,5:9)=1; 
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Najpierw tworzymy macierz B2 wypełnioną zerami (funkcja zeros() ), a 

następnie wybrane wiersze (u nas 5, 6 i 7) oraz wybrane kolumny (u nas 5, 6, 7,8 
i 9) są nadpisywane jedynkami. 

 

 
 

Rys.7.3 Okno Variable Editor z macierzą obrazu 

 
Możemy obliczyć pole w pikselach. Wzór jest oczywisty: 

 

  Area = ((7-5)+1) x ((9-5)+1) = 3 x 5 = 15 
 

 i taki wynik mamy w pokazanej tabeli 

 

 
 

Rys.7.4 Okno Variable Editor z informacją zawartą w zmiennej „wynik”. 
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W diagnostyce medycznej dużą rolę odgrywają obrazy cytologiczne. Na 

rysunku przedstawiono obraz cytologiczny materiału pobranego z szyjki macicy 

(K.Zieliński, M.Strzelecki, „Komputerowa analiza obrazu biomedycznego”, 
PWN, W-wa,2002).  

 

 
 
Rys.7.5  Obraz cytologiczny szyjki macicy, widoczna jest cytoplazma i jądra. 

 

Możemy wykonać pomiary wybranych wielkości takich jak na przykład ilość 

widocznych obiektów i ich powierzchnia. Pokazany surowy obraz poddajemy 
różnym przekształceniom (na przykład użyto filtru medianowego). Obraz do 

analizy ma postać: 

 

 
 

Rys.7.5  Obraz cytologiczny szyjki macicy, przetworzony do analizy. 
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Do wyliczenia obiektów wykorzystamy funkcję bweuler().  Liczba Eulera E 

opisuje spójność obiektu. Jeżeli C jest liczbą zwartych części obiektu, zaś H jest 

liczba dziur w obiekcie, liczbę Eulera można wyrazić wzorem (W.Malina, 
M.Smiatacz, „Metody cyfrowego przetwarzania obrazów”, Exit, 2005): 

 

  E = C – H 

 
Do wyliczenia powierzchni obiektów wykorzystana może być funkcja 

bwarea().  

Wymienione dwie funkcje działają na obrazach binarnych. Skrypt do 
wyliczenia liczby obiektów w obrazie oraz ich powierzchni może mieć postać: 

 
[B1]= imread('d:\\Med_Image\\t38.jpg'); 

figure; imshow(B1); 

B2=B1<127; 

figure; imshow(B2); 

w1=bweuler(B2); 

w2=bwarea(B2); 

 

 Wygenerowany obraz do analizy i pomiarów ma postać: 

 

 
 

Rys.7.6  Obraz cytologiczny szyjki macicy, negatyw binarny. 
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Wyniki otrzymujemy w oknie Workspace: 

 

 
 

Rys.7.7  Liczba obiektów (w1) i ich powierzchnia (w2) 

 

Powierzchnia interesujących nas obiektów wynosi 144500 pikseli. Jak łatwo 
policzyć całkowita powierzchnia obraz to 448x645 = 288960 pikseli. 
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ROZDZIAŁ 8 

FILTRY LINIOWE 

 

Jedną z technik przetwarzania obrazów cyfrowych jest przetwarzanie 

kontekstowe. Przetwarzanie pojedynczego piksela obrazu wykonuje się na 
podstawie operacji wykonanych na sąsiednich pikselach.  Taką techniką jest 

filtracja obrazów. Matematycznie oznacza to wykonanie splotu przetwarzanego 

obrazu z odpowiednio dobraną maską. Maska (lub filtr) jest to odpowiednio 
skonstruowana macierz niewielkich rozmiarów. Praktyczne wykorzystuje się 

macierz kwadratowe o rozmiarach 3x3 lub 5x5, ale mogą też być użyte maski o 

większych rozmiarach. 
W Matalabie do przetwarzania obrazów techniką splotową mamy dwie 

podstawowe funkcje: 

 

 filtr2() 

 conv2() 

Filtry często służą do usuwania szumów, które mogą wystąpić w obrazie. 
Bardzo proste są filtry uśredniające.  Filtr uśredniający (nazywany też filtrem 

dolnoprzepustowym ) może mieć postać: 

 

 
   
   
   

  

 

Inny typ filtru uśredniającego ma postać: 

 

 

 
   
   
   

  

 

 

Przetwarzanie splotowe obrazu z maską uśredniajaca może realizować 
następujacy skrypt. 
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B1= imread('d:\\Med_Image\\t42.jpg'); 

B2=rgb2gray(B1); 

figure; imshow(B1); 

fi1=[1,1,1;1,-2,1;1,1,1]; 

fi2=[1,2,1;2,4,2;1,2,1]; 

B3= filter2(fi1,B2); 

B4= filter2(fi2,B2); 

figure; imshow(mat2gray(B3)); 

figure; imshow(mat2gray(B4)); 

 

 

 
 

Rys.8.1 Zaszumiony obraz testowy  

 
Po uruchomieniu skryptu wygenerowane są dwa przetworzone obrazy: 
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Rys.8.2 Efekt działania dwóch filtrów uśredniających (lewy obraz – filtr fi1,  
                         prawy – filtr fi2) 

 

W skrypcie wykorzystano dwa filtry o rozmiarach 3x3: 

 
fi1=[1,1,1;1,-2,1;1,1,1]; 

fi2=[1,2,1;2,4,2;1,2,1]; 

 

Splot maski z obrazem realizuje funkcja filtr2(): 

 
B3= filter2(fi1,B2); 

B4= filter2(fi2,B2); 

 

Bardzo często chcemy testować nowe algorytmy do przetwarzania obrazów. 
Do testowania jakości nowych metod potrzebne są obrazy testowe. W praktyce, 

korzystamy z prostych obrazów, które zaszumianych w specjalny, znany nam 

sposób. Ponieważ wiemy, jakie wprowadziliśmy szumy, po ich usunięciu 

testowanym algorytmem możemy ocenić jakość metody. W Matlabie możemy 
generować zakłócenia 

Do wprowadzenia szumów wykorzystamy rentgenowski obraz testowy, 

pokazany na rysunku. 
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Rys.8.3 Obraz testowy 

 

 

Skrypt Matlaba może mieć postać: 
 

B1= imread('d:\\Med_Image\\pluca.jpg'); 

B2=rgb2gray(B1); 

figure; imshow(B1); 

B1n=imnoise(B1,'salt & pepper',0.2); 

figure; imshow(B1n); 

B2n=rgb2gray(B1); 

fi1=[1,2,1;2,4,2;1,2,1]; 

B3= filter2(fi1,B2n); 

figure; imshow(mat2gray(B3)); 

 

Operacje dodawania szumów do obrazu wykonuje specjalna funkcja Matlaba o 

nazwie imnoise(): 

 
B1n=imnoise(B1,'salt & pepper',0.2); 

 

W wyniku działania tej funkcji powstaje zaszumiony obraz B1n. Typ szumu 

nosi nazwę „sól i pieprz”, ponieważ do oryginalnego obrazu dodajemy białe i 

czarne obiekty, efekt jest taki jakby ktoś rozsypał na fotografii pieprz i sól.  
Należy pamiętać, że w instrukcji: 

 
B2=rgb2gray(B1); 
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wykorzystana została funkcja rgb2gray(), która dokonuje transformacji mapy 

kolorów, w tym przypadku model RGB zostaje przetransformowany do typu 
grayscale. 

Zagadnienie różnych typów formatów służących do zapisu obrazów jest dość 

skomplikowane i zazwyczaj powoduje dużo kłopotów. W Matlabie do 

wykonania wielu operacji w wielu przypadkach musimy uciekać się do różnego 
rodzaju konwersji (pamiętamy, że Matlab zasadniczo przetwarza macierze!). 

Po wykonaniu skryptu w efekcie otrzymuje elegancko usunięty szum, co 

ilustruje rysunek. 
 

 

 

 
 

Rys.8.4 Efekt działania filtra uśredniającego (lewy obraz – zaszumiony, 

prawy – bez szumu) 

 
Dość często do usuwania szumów wykorzystywany jest filtra Gaussa. Może 

mieć on postać: 

 

 
   
    
   

  

 

Działanie tego filtra pokazane jest na kolejnym rysunku.  
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Rys.8.5 Efekt działania Filtra Gaussa uśredniającego (lewy obraz – 
zaszumiony, prawy – bez szumu) 

 

Można wykorzystać maski o większym rozmiarze. Dość popularna jest 
maska uśredniająca 5x5: 

 

1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 
 

Maska ma postać: 

 
fi1=[1,1,1,1,1;1,1,1,1,1;1,1,1,1,1;1,1,1,1,1;1,1,1,

1,1]; 

 

W kolejnym eksperymencie w naszym obrazie testowym znacznie 

zwiększyliśmy szumy w obrazie: 
 

B1n=imnoise(B1,'salt & pepper',0.5); 

 

Działanie tak dużej maski jest skuteczne, co widać na rysunku. 
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Rys.8.6 Efekt działania filtra uśredniającego 7x7 (lewy obraz – zaszumiony, 

prawy – bez szumu) 
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ROZDZIAŁ 9 

FILTRY NIELINIOWE 

 

Filtry liniowe są szeroko wykorzystywane. Często jednak ich działanie jest 

niewystarczające. W wielu przypadkach lepsze wyniki dają filtry nieliniowe.  
 

Do filtrów nieliniowych zaliczamy miedzy innymi następujące: 

 

 Filtry medianowe 

 Filtry maksymalne 

 Filtry minimalne 

 Filtry logiczne 

 Filtry Kuwahary 

W usuwaniu szumów typu „sól i pieprz” doskonałe wyniki dają filtry 
medianowe. Należy jednak pamiętać, że złożoność obliczeniowa tych filtrów w 

porównaniu z filtrami liniowymi uśredniającymi jest znacznie większa.  

 
Filtr medianowy jak na to wskazuje nazwa wykorzystuje medianę (wartość 

środkową) otaczających pikseli. Typowa maska medianowa ma wymiar 3x3. 

Filtr medianowy doskonale usuwa silne lokalne zniekształcenia i co jest ważne, 
nie rozmywa otoczenia tak jak typowe filtry liniowe. 

 

Zasada działania maski medianowej jest prosta. Niech maska ma rozmiar 3x3 

i dla przykładu zbiór pokrytych tą maską pikseli ma następujące natężenia: 
 

 
      
     
       

  

 

 

Zbiór tych pikseli należy uporządkować rosnąco (tutaj występuje największy 

koszt obliczeniowy). 
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Wynik sortowania ma postać: 

 

 
  [9  10  11 12  14  22  33  34  125 ] 

 

 

Mediana znajduje się w środku zbioru i ma wartość 14. Tą wartością 
zastępujemy przetwarzany piksel (miał on wartość 9).  Poprawiony zbiór pikseli 

ma postać: 

 
 

 
      
      
       

  

 
 

Zauważmy, że w naszym przykładzie zbiór analizowanych pikseli ma 

najmniejszą wartość 9 (wykorzystujemy tą wartość w filtrze minimalnym) oraz  
wartość największą 125 (wykorzystujemy tą wartość w filtrze maksymalnym). 

 

Filtr minimalny nazywany jest czasami filtrem kompresującym, ponieważ 
powoduje zmniejszanie jasności pikseli w krawędziach. Filtr maksymalny 

nazywany jest czasami filtrem dekompresującym, ponieważ powoduje 

zwiększanie jasności krawędzi. 

 
Skrypt realizujący przetwarzanie obrazu z wykorzystaniem filtru 

medianowego może mieć następującą postać: 

 
 

%filtr medianowy 

B1= imread('d:\\Med_Image\\pluca.jpg'); 

B2=rgb2gray(B1); 

figure; imshow(B1); 

B3=histeq(B2); 

figure; imshow(B3); 

B4=medfilt2(B2,[3 3]); 

figure; imshow(B4); 
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Obraz wejściowy ma postać: 

 

 
Rys.9.1 Obraz testowy 

 
Przetwarzanie medianowe realizowane jest przy pomocy funkcji medfilt2(): 

 
B4=medfilt2(B2,[3 3]); 

 
Wynik działania przetwarzania pokazany jest na kolejnym rysunku. 

 

 
Rys.9.2 Porównanie działania funkcji histeq() (obraz z lewej strony) i 

medianowej (medfit2, obraz z prawej strony) 
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W następnym skrypcie realizujemy przetwarzanie obrazu filtrami 

medianowym, minimalnym i maksymalnym. 
 

%filtr medianowy 

B1= imread('d:\\Med_Image\\zlamanie_barku.jpg'); 

B2=rgb2gray(B1); 

figure; imshow(B1); 

B3=histeq(B2);          %wyrownanie histogramu 

figure; imshow(B3); 

B4=medfilt2(B2,[3 3]);  %filtr medianowy 

   figure; imshow(B4); 

B5=nlfilter(B2,[3 3],'min(x(:))');  %filtr min() 

figure; imshow(B5); 

%B6=nlfilter(B2,[3 3],'max(x(:))'); %filtr max() 

%figure; imshow(B6); 

  

Jak już wspominaliśmy koszt obliczeniowy filtrów nieliniowych jest duży. 

Filtr medianowy został bardzo dobrze zoptymalizowany w Matlabie, natomiast 

filtry minimalny i maksymalny działają beznadziejnie wolno. 
 

 

 
 

Rys.9.3 Obraz testowy (z lewej strony) i po wyrównaniu histogramu (po 

prawej stronie) 
 

 



 
 

MATLAB – Obrazowanie medyczne  

59 

 

 
 

Rys.9.3 Obraz przetworzony filtrem medianowym(z lewej strony) i filtrem 
minimalnym (po prawej stronie) 

 

 
W pokazanym skrypcie ze względu na długi czas obliczeń realizacja 

działania filtru maksymalnego została zablokowana komentarzem. 

Filtr minimalny i maksymalny realizują następujące polecenia: 

 
B5=nlfilter(B2,[3 3],'min(x(:))');  %filtr min() 

B6=nlfilter(B2,[3 3],'max(x(:))');  %filtr max() 
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ROZDZIAŁ 10 

MORFOLOGIA MATEMATYCZNA 

 

Morfologia matematyczna jest piękną dyscypliną rozwiniętą na początku XX 

wieku przez niemieckiego matematyka Minkowskiego. Praktyczne aspekty 
morfologii matematycznej w przetwarzaniu obrazów zostały opisane w 

fundamentalnych pracach G.Matherona (Random Sets and Integral Geometry, 

1975) oraz J.Serry (Image Analysis and Mathematical Morphology). S.Steinberg 
(Biomedical Image Processing, IEEE Computer, 1983, pp.22-34) po raz 

pierwszy zastosował metody morfologii matematycznej do przetwarzania 

obrazów medycznych i przemysłowych. 
Morfologia matematyczna dostarcza doskonałych narzędzi 

wykorzystywanych w przetwarzaniu obrazów.  

Technika przetwarzania obrazów metodami morfologii matematycznej 

podobna jest do technik splotowych. W morfologii matematycznej też ustalamy 
pewien szablon (wzór) podobny do maski, który nazywany jest: 

 Elementem strukturalnym 

 Szablonem strukturalnym 

 Element strukturujący 

Element strukturalny ma wyróżniony jeden piksel. 

W operacjach morfologicznych element strukturalny przesuwany jest po 

pikselach w przetwarzanym obrazie, analizowane jest otoczenie pokryte przez 
element strukturalny i wykonywane wybrane operacje logiczne, wynik jest 

zapisywany w pikselu pokrytym przez wyróżniony piksel elementu 

strukturalnego. 

 

 
Rys.10.1 Proste elementy strukturalne 
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Rys.10.2 Duże elementy strukturalne (A.Korzyńska, M. Przytulska, 

PJWSTK). 

 

Typowe przekształcenia morfologiczne: 

 Erozja (ścienianie, ang. erode) 

 Dylatacja (pogrubianie, ang. dilate) 

 Otwarcie (ang. open, jest to erozja + dylatacja) 

 Zamknięcie (ang. close, jest to dylatacja + erozja) 

 Detekcja ekstremów (ang. top-hat) 

 Szkieletyzacja (pocienianie, ang. thinning, skeletonization) 

 Przekształcenia „trafił-nie-trafił” (ang. hit-and-miss) 

Szczegółowy opis podstaw matematycznych może być znaleziony w skrypcie 
M. Denkowski i P. Mikołajczak, „Przetwarzanie obrazów medycznych”, 
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Wydawnictwo UMCS, 2011 (skrypt dostępny na stronach Instytutu Informatyki 

UMCS w Lublinie) oraz w doskonałej monografii M. Iwanowski, „Metody 

morfologiczne w przetwarzaniu obrazów cyfrowych”, Exit, W-wa, 2009, oraz 
świetnej monografii M. Nieniewski, „Morfologia matematyczna w 

przetwarzaniu obrazów, PLJ, W-wa, 1998. 

Operacje morfologiczne możemy przeprowadzać na obrazach binarnych, w 

skali szarości i barwnych. W niniejszym skrypcie skoncentrujemy się na 
przetwarzaniu morfologicznym obrazów binarnych. 

W przetwarzaniu morfologicznym ważne są kształty obiektu i struktura. 

Operacje morfologiczne wykonywane są w celu: 
 

 Usuwania szumów i zakłóceń 

 Poprawy jakości obrazu 

 Detekcji obiektów 

 Pocieniania obiektów (szkieletyzacji). 

Do podstawowych operacji morfologicznych zaliczamy dylatację i erozję. 

Dylatacja powiększa analizowany obiekt, zamyka małe otwory i scala bliskie 

obiekty. Erozja zwęża obiekty i rozdziela mało spójne obszary. 
Na wynik przetwarzania morfologicznego ma znaczny wpływ element 

strukturalny (oznaczany w skrócie jako SE). 

Pokażemy proste wyniki przetwarzania morfologicznego obrazu testowego. 

 

 
 

Rys.10.3 Binarny obraz testowy  
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Czynnik strukturyzujący (szablon strukturalny) może mieć postać: 
 

 

 
  
  
  

  

 

 
Pokazany powyżej testowy obraz binarny został wygenerowany przez nasz 

skrypt, po określeniu elementu strukturalnego (SE) pokazano wynik operacji 

dylatacji (funkcja imdilate()) oraz erozji (funkcja imerode(). 

 
 

 

Skrypt Matlaba 
 
 %morfologia 

 B1 = zeros(15); 

 B1(3:6,[4,5])=1; 

 B1(5:7,6)=1; 

 B1(6:10,[7,9])=1; 

 figure; imshow(B1,'notruesize'); 

 axis image on; 

 SE=[1,0;1,1;1,0]; 

 B2=imdilate(B1,SE);  %dylatacja 

 figure; imshow(B2,'notruesize'); 

 axis image on; 

 B3=imerode(B1,SE);  %erozja 

 figure; imshow(B3,'notruesize'); 

 axis image on; 
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Rys.10.4 Dylatacja obrazu (z lewej strony) i erozja obrazu (z prawej strony)  

 

 
Wyraźnie widać, że dylatacja powiększyła obiekt i zalała kanał oddzielający 

dwa obiekty. Erozja zmniejszyła obiekt leżący po lewej stronie i usunęła cienki 

obiekt leżący po prawej stronie.  

 
Przekształcenie morfologiczne zdefiniowane jest w instrukcjach: 

 
 SE=[1,0;1,1;1,0];     %element strukturalny 

 B2=imdilate(B1,SE);  %dylatacja 

 B3=imerode(B1,SE);   %erozja 

 

 

Kolejne dwa  rysunki pokazują przekształcenia morfologiczne (przykład ze 

skryptu M. Denkowski i P. Mikołajczak). 
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Rys.10.5 Erozja. a)obraz testowy; b) i c) – elementy strukturalne; d) erozja z 

elementem b); e) – erozja z elementem c);  

 

 
 

Rys.10.6 Dylatacja a)obraz testowy; b) i c) – elementy strukturalne; d) 
dylacja z elementem b); e) – dylacja z elementem c); 
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Przy pomocy operacji morfologicznych możemy wyznaczać kontury k 

obiektu A. Najpierw należy wykonać operację erozji obiektu A przy pomocy 

elementu strukturalnego B a otrzymany wynik należy odjąć od obrazu 
wejściowego A: 

 

             
 

Szerokość konturu kontroluje element strukturalny B. Dla elementów 

strukturalnych kwadratowych mamy zależności: 
 

 Element 3x3 daje kontur o szerokości 1 piksel  

 Element 5x5 daje kontur o szerokości 2 pikseli  

 Element 7x7 daje kontur o szerokości 3 piksel  

 

 
Pokażemy wyznaczanie konturu przy pomocy erozji dla obrazu 

mammograficznego. 

 
 %morfologia, kontur 

 [B1]= imread('d:\\med_Image\\mamm_01.jpg'); 

 B1 = rgb2gray(B1); 

 figure; imshow(B1);     %1 

 B2 = B1 >140;      % binaryzacja 

 figure; imshow(B2);     %2 

 SE1=[0,1,0;1,1,1;0,1,0]; 

 B3=imerode(B2,SE1); 

 figure; imshow(B3);     %3 

 B4 = B2-B3; 

 figure; imshow(B4);     %4 

 B5=imerode(B2,ones(5,5)); 

 figure; imshow(B5);     %5 

 B6 = B2-B5; 

 figure; imshow(B6);     %6 

 

W skrypcie wykonano dwie erozje z różnymi elementami strukturalnymi. 

Pierwsza erozja wykonana jest przy pomocy instrukcji: 

 
  SE1=[0,1,0;1,1,1;0,1,0]; 

  B3=imerode(B2,SE1); 

 

Element strukturalny SE1 ma rozmiar 3x3 i jest w postaci krzyża.  
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Druga erozja wykonana jest przy pomocy instrukcji: 

 
  B5=imerode(B2,ones(5,5)); 

 

Element strukturalny tworzony jest przy pomocy funkcji ones(). Ta funkcja 

generuje tablicę jedynek o rozmiarach 5x5. 

Kontury wyznaczane są dwa razy: 
 
  B4 = B2-B3; 

  figure; imshow(B4);     %4 

 
oraz  
   

B6 = B2-B5; 

  figure; imshow(B6);     %6 

 

 
 

Rys.10.7  Obraz testowy (1) i zbinaryzowany z  progiem  140 (2) 
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Wyniki wykonania skryptu są następujące. 

 

 

 
 

Rys.10.8  Obraz testowy po erozji (3) i wyznaczone kontury, czynnik 

strukturalny 3x3 (4) 
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Rys.10.8  Obraz testowy po erozji (5) i wyznaczone kontury, czynnik 

strukturalny 5x5 (6) 
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ROZDZIAŁ 11 

WYKRYWANIE KRAWĘDZI – FILTR 

ROBERTSA 

 

W diagnostyce medycznej ważnym zagadnieniem jest wyodrębnianie 
interesujących nas obiektów (segmentacja). Zagadnienie to jest silnie związane z 

wyznaczaniem konturów i krawędzi. 

Krawędź jest to linia oddzielająca dwa obszary różnej jasności, kryterium 
„różnej” jest często dobierane arbitralnie. Należy pamiętać o występowaniu 

szumów i różnych zakłóceń w obrazie, co znacznie utrudnia wyznaczanie 

krawędzi. Ze względu na wagę problemu opracowano wiele różnych 

algorytmów wyznaczających krawędzie. W zasadzie najbardziej popularne są 
techniki splotowe. Zasadniczym zadaniem jest ustalenia maski splotu – należy 

określić jej rozmiar i przypisać wagi elementom maski. W praktyce wyznaczanie 

krawędzi jest procesem wieloetapowym (przykładem klasycznym jest detektor 
Canny’ego). Bardzo często potrzebne jest wstępne przygotowanie obrazu – na 

przykład uśrednianie i inne sposoby usuwania szumów. W wyborze maski 

pomocne mogą być charakterystyki obrazu takie jak na przykład jego histogram. 

W technikach opartych na wyznaczaniu gradientów użyteczną techniką jest 
przekształcanie obrazu techniką progowania. Ta technika prowadzi do 

eleganckiego usuwania szumów. Dość często stosuje się uśrednianie filtrem 

Gaussa, to jednak może prowadzić do rozmywania obrazu.  
Krawędź (ang. edge) charakteryzuje sie dużym skokiem w jasności pikseli.  

Wykrywanie krawędzi polega na znalezieniu znaczących zmian natężenia 

sąsiadujących pikseli. Takie nieciągłości są wykrywane przy pomocy pierwszej i 
drugiej pochodnej (wykorzystujemy gradient i Laplasjan) 

Gradient funkcji dwuwymiarowej f(x,y) jest zdefiniowany następująco: 
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Ma on postać wektora, którego wartość (ang. magnitude) jest równa: 

 

 
a jego kierunek jest wyznaczony kątem: 

 

 
Rys.11.1 Gradient i jego kierunek (Gonzalez &Woods, 2008) 
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W pakiecie Matlab mamy wielu funkcji służących do wykrywania krawędzi 

w analizowanym obrazie.  

 
Ogólna instrukcja ma postać: 

 

[g,t] =edge(f,’ method’, parameters) 
 

gdzie  F jest to obraz wejściowy, metod – jest to jeden z wielu dostępnych w 
Matlabie detektorów krawędzi, g jest to wyjściowa logiczna macierz z 

jedynkami w miejscu występowania krawędzi w obrazie f oraz zerami wszędzie 

poza, t jest opcjonalnym parametrem wyznaczającym próg do określenia czy 
gradient ma wystarczającą wartość aby zaznaczyć krawędź. 

W Matlabie występują następujące detektory krawędzi: 

 

 sobel 

 prewitt 

 roberts 

 log (laplacian, LoG) 

 canny 

 zerocross 
 

Poniżej pokazany jest rezultat wyznaczenia krawędzi detektorem Canny’ego. 
 

 
 

 

Rys.11.2 Obraz testowy (z lewej) i wyznaczone krawędzie detektorem 

Canny’ego  (Gonzalez &Woods, 2008) 
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Cyfrowa aproksymacja gradientu polega na wyliczeniu przybliżonych 

wartości: 
 

  Gx≈∆xf(i,j) = f(i,j+1) - f(i,j) 

Gy≈∆yf(i,j) = f(i,j+1)-f(i,j) 
 

Maska splotu ma w najprostszym przybliżeniu postać: 

 

 
Składowa Gx wylicza piksel krawędziowy w (i+1/2, j+1/2). 

Składowa Gy wylicza piksel krawędziowy w (i+1/2, j) 

Maska dwuwymiarowa 2x2 wylicza krawędzie w punkcie (i+1/2, j+1/2) i ma 
postać: 

 

 
 
Maska dwuwymiarowa 3x3 wyznacza krawędź dla piksela centralnego (i,j) i 

ma postać: 

 
 

 
 

Detektor Robertsa (ang. Roberts operator) w najprostszym przypadku wylicza 

krawędź w interpolowanym punkcie (i+1/2, j+1/2) i ma postać: 
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Jego wartość wynosi: 

 

   |Gx| + |Gy| 
 

Maska Robertsa o wymiarze 3x3 ma postać: 

 

 
   

     
   

  

 

Wykrywanie krawędzi jest stosunkowo prostą operacją, przykładowy skrypt 

może mieć postać: 
 
 %Detektor Robertsa 

 [B1]= imread('d:\\med_Image\\mamm_01.jpg'); 

 B1 = rgb2gray(B1); 

 figure; imshow(B1);      

 B1 = edge(B1,'roberts'); 

 figure, imshow(B1); 

 

Wynik wykonania tego skryptu ma postać. 

 

 
 

Rys.11.3 Obraz testowy (1) i wyznaczone krawędzie detektorem Robertsa (2) 
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Do wykrywania krawędzi można też wykorzystać funkcję filter2() z własna 

maską (my użyliśmy maski Robertsa): 
  

%Detektor Robertsa 

[B2]=imread('d:\\med_Image\\proteza-kolana1.jpg'); 

B2 = rgb2gray(B2); 

figure; imshow(B2);  

B3 = edge(B2,'roberts'); 

figure, imshow(B3); 

mr = [0,0,0;-1,0,0;0,1,0]; 

B4 = filter2(mr,B2); 

figure, imshow(B4); 

figure, imshow(mat2gray(B4),[0.0 1.0]); 

 
 

Wynikiem wykonania skryptu są następujące obrazy. 

 

 
 

Rys.11.4 Obraz protezy stawu kolanowego (1) i wyznaczone krawędzie 

detektorem Robertsa (2) przy pomocy funkcji edge() 
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Rys.11.5 Wyznaczenie krawędzi przy pomocy funkcji filter2() w obrazie  
                 protezy stawu kolanowego z maską Robertsa (3), ten sam obraz  

    przekształcony do formatu mat2gray() i wyświetlony (4) 
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ROZDZIAŁ 12 

WYKRYWANIE KRAWĘDZI – FILTR 

PREWITTA I SOBELA 

 

W idealnym przypadku krawędź jest funkcją skokową, w praktyce występuje 
bardzo często krawędź rozciągnięta w pewnym zakresie (ang. ramp digital 

edge). 

 

 
 

 

Rys.12.1 Dwa typy krawędzi 
 

W wykrywaniu krawędzi pomocne są pierwsze i drugie pochodne.
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Rys.12.2  Dwa typy krawędzi 

 

Dla funkcji f(x,y) gradient funkcji f w punkcie (x,y) dany jest wektorem 

kolumnowym:  
 

 
Wartość tego wektora (ang. vector magnitude) dana jest wzorem: 
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W praktyce ta wielkość obliczana jest w bardziej prosty sposób: 

 

 
 

Jeżeli wykreślimy przekrój obrazu (ang. linescan) to zastosowanie pierwszej 
pochodnej do znajdowania krawędzi jest oczywiste. 

 

 

 
 

Rys.12.3  Pierwsza pochodna profilu  

 
W obszarze krawędzi gradient jest bardzo duży, dzięki czemu możemy dość 

prosto zdefiniować piksele tworzące krawędź. 
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Rys.12.4  Pierwsza pochodna na krawędzi jest duża 

 
Należy, zatem wyliczyć pierwszą pochodną. 

 

 

 
 

Rys.12.5  Wyznaczanie pierwszej pochodnej dla dyskretnego sygnału 
 

Należy zawsze mieć na uwadze fakt, że operujemy tylko przybliżony 

oszacowaniem,  wynik zależy od konkretnego przebiegu funkcji. 



 
 

MATLAB – Obrazowanie medyczne  

83 

 

 

 
 

Rys.12.6  Wartość oszacowania pierwszej pochodnej dla dyskretnego 
sygnału zależy od przebiegu funkcji 

 

Możemy już ustalić prostą maskę przy pomocy, której przybliżamy pierwszą 

pochodną. 
 

 
 

Rys.12.7 Prosta maska do wyznaczania krawędzi 
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Pamiętamy, gradient ma postać: 

 

 
Możemy wyróżnić główne kierunki gradientów w obrazie: pionowy, 

poziomy i ukośny: 

 

 
 

Rys.12.8 Wyróżnione kierunki gradientów 

 
Jak silny jest gradient obrazu (a pośrednio krawędź, ang. edge strenght)) 

określa nam gradient wartości wektora obrazu: 

 

 
 

Możemy teraz ustalić maskę do wykrywania krawędzi: 

 

 
 

Rys.12.9 Operatory Sobela  

 

Pokazane maski Sobela określają zmiany wartości jasności w kierunku osi x i y. 
W przetwarzanym obrazie wykorzystywane są te dwie maski. 

 



 
 

MATLAB – Obrazowanie medyczne  

85 

 

 

 
 

Rys.12.10. Operatory Sobela i wynik ostateczny przetwarzania 

 

Operator Sobela jest najczęściej wykorzystywanym filtrem do określania 
krawędzi. Jest on mniej czuły na szumy i zakłócenia niż operator Robersta z 

prostego powodu – maska jest większa. Maski operatorów Sobela w kierunku 

diagonalnym mogą mieć postać: 
 

 
 

Wyznaczanie krawędzie przy pomocy Matlaba z użyciem maski Sobela jest 

proste. Skrypt może mieć postać: 

 
%Detektor Sobela 

[B2]= 

imread('d:\\med_Image\\szklo_kontaktowe.jpg'); 

B2 = rgb2gray(B2); 

figure; imshow(B2);         %1 

B3 = edge(B2,'sobel'); 

figure, imshow(B3);         %2 

mr = [-1,-2,-1;0,0,0;1,2,1]; 

B4 = filter2(mr,B2);         

figure, imshow(mat2gray(B4),[0.0 1.0]);  %3 
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Rys.12.11. Obraz testowy, fotografia soczewki kontaktowej z defektem 

 

Powyżej pokazany jest obraz testowy, poniżej pokazany jest wynik 
uruchomieniu skryptu.  

 

Wyznaczanie krawędzi przy wykorzystaniu maski Sobela realizuje 
instrukcja: 

 
 B3 = edge(B2,'sobel'); 

 
Dla porównania wyznaczyliśmy ponownie krawędź, ale przy pomocy maski 

poziomej Sobela: 

 
 mr = [-1,-2,-1;0,0,0;1,2,1]; 

 B4 = filter2(mr,B2);         
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Rys.12.11. Wyznaczenie krawędzi operatorem Sobela (2) oraz maską 
poziomą Sobela (3) 

 

Analizując wyniki widzimy, że operator Sobela w odniesieniu do naszego 

obrazu testowego działa bardzo dobrze. Z prawej strony wynik przetwarzania 
poziomą maską Sobela też daje niezłe wyniki, ale widać, że nie wykryła ta 

maska pionowych krawędzi (pokazują to strzałki). Na obrazie elipsą zaznaczono 

obszar drobnego defektu soczewki kontaktowej. 
 

Operator Prewitta działa bardzo podobnie jak operator Sobela. 

 

Poniżej pokazane są maski operatorów Robertsa, Prewitta i Sobela. 
Zauważmy, że formalnie wymienione maski mogą mieć dowolne rozmiary. Dla 

przykładu pokazana jest maska Prewitta o rozmiarze 4x4. 
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ROZDZIAŁ 13 

WYKRYWANIE KRAWĘDZI – OPERATORY 

DRUGIEJ POCHODNEJ 

 

Odrębną grupę operatorów wykrywania krawędzi stanowią operatory 
wykorzystujące drugą pochodną funkcji jasności pikseli. 

 

 
 

Rys.13.1 Dwie linie przekroju zdjęcia rentgenowskiego na dla linii 

poziomych  
 

W konstrukcji operatorów nieliniowych bardzo przydatny jest laplasjan. 

Formalnie laplasjan ciągłej funkcji dwóch zmiennych f(x,y) jest sumą drugich 

pochodnych cząstkowych (symbol  ): 
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Cyfrowa aproksymacji laplasjanu ma postać: 

 
 

Cyfrowa aproksymacji pochodnej cząstkowej w kierunku x ma postać: 

 
 

Cyfrowa aproksymacji pochodnej cząstkowej w kierunku y ma postać: 

 
 

Maska filtru Laplace’a może mieć postać: 

 

 
 

Zaletą filtrów Laplace’a jest ich wielokierunkowość (pamiętamy, że takie 

filtry jak Robertsa czy Sobela są kierunkowe). Sam filtr Laplace’a jest rzadko 

używany, ponieważ jest czuły na szumy, dopiero w kombinacji z innymi 
technikami pokazuje swoją skuteczność. 

Angielscy naukowcy Marr i Hildreth, aby zmniejszyć wpływ szumów na 

detekcję krawędzi zaproponowali wygładzanie obrazu filtrem Gaussa. Operacja 
splotu jest łączna, wobec tego można spleść maskę Gaussa i maskę Laplace’a a 

wynikową maskę wykorzystać do detekcji krawędzi. Ten operator nazywany jest 

czasem laplasjanem gaussowskim (ang. Laplacian of Gaussian, LoG). 
 

Operator LoG wyraża się wzorem: 
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Dyskretna aproksymacja LoG ma postać maski 5x5 : 

 

 

 
 

 

lub  znacznie większej 17x17 : 
 

 

 

Innym operatorem do wykrywania krawędzi, który wykorzystuje laplasjan 

jest operator zero-crossing. Działa on w trzech krokach: 

 Filtrem Gaussa wygładza obraz 

 Przy pomocy laplasjanu wyznacza krawędzie 

 Uściśla krawędź. Decyzja jest podjęta na podstawie porównania 

wartości laplasjanu w dwóch punktach. Jeżeli różnica jest 

większa niż zadana z góry wartość i znaki są różne to mamy do 

czynienia z krawędzią. 

Dość ciekawym nieliniowym detektorem krawędzi jest operator 
Canny’ego. Jest on powszechnie uznawany za jeden z najlepszych 

operatorów wykrywających krawędzie. 
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Metoda Canny’ego ustala krawędzie poszukując lokalnych maksimów 

gradientów w obrazie. Gradient jest liczony przy pomocy pochodnych filtru 

Gaussa.  

Metoda potrzebuje dwóch progów z przedziału [0, 255] aby ustalić słabe 

i mocne punkty krawędzi. Słabe punkty są włączane tylko wtedy, gdy są 

połączone z silnymi punktami. 

W pakiecie Matlab mamy zaimplementowane funkcje wykrywające 

krawędzie wymienionymi wyżej metodami. Sposób wykorzystania tych 

funkcji może być następujący: 

 BW = edge(I,'log') 

 BW = edge(I,'log',thresh) 

 BW = edge(I,'log',thresh,sigma) 

 [BW,threshold] = edge(I,'log',...) 

 

 BW = edge(I,'zerocross',thresh,h) 

 [BW,thresh] = edge(I,'zerocross',...) 

 

 BW = edge(I,'canny') 

 BW = edge(I,'canny',thresh) 

 BW = edge(I,'canny',thresh,sigma) 

 [BW,threshold] = edge(I,'canny',...) 

 

Do wykrywania krawędzi metodą Canny’ego i  LoG może służyć skrypt: 

 %Detektor Canny 

 [B2]= imread('d:\\med_Image\\rtg_01.jpg'); 

 B2 = rgb2gray(B2); 

 figure; imshow(B2);         %1 

 BW = edge(B2,'log') 

 figure, imshow(BW);         %2 

 BW = edge(B2,'canny') 

 figure, imshow(BW);  
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Obraz testowy ma postać: 

 

Rys.13.2 Testowy obraz rentgenowski 

 

Wynik wykrywania krawędzi metodą Canny’ego i LoG ma postać:  
 

 
 

Rys.13.3 Wykrywanie krawędzi metodą LoG (2) oraz metodą Canny’ego (3) 

Widzimy wyraźnie jak doskonale spisała się procedura Canny’ego. 
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ROZDZIAŁ 14 

SEGMENTACJA OBIEKTÓW W OBRAZIE 

 

Głównym zadaniem procesu segmentacji jest wydzielenie z obrazu obszarów 

(zwanych też klasami lub podzbiorami), które są jednorodne ze względu na 
wybraną charakterystykę. 

 

Segmentacja jest zadaniem bardzo trudnym, ale ze względu na jej znaczenie 
w diagnostyce medycznej od wielu lat trwa poszukiwanie metod (i algorytmów) 

do wykonywania dobrej segmentacji.  

 
Główne obszary zastosowań to: 

 

 Wyznaczanie granic naczyń wieńcowych w angiogramach (ang. 

coronary borders) 

 Określanie zmian patologicznych w chorobach neurologicznych  

 Planowanie operacji 

 Pomiary wielkości tkanek rakowych i odpowiedzi na terapię 

 Mapowanie funkcjonalne 

 Automatyczna klasyfikacja komórek krwi  

 Detekcja zwapnień w mammografii 

 Badanie zmian mózgu 

 Nakładanie obrazów (ang.  image registration) 

 Wykrywanie raka 

 Wiele innych zastosowań 

Niestety nie ma uniwersalnej techniki segmentacji obrazów medycznych. W 

zależności od typu obrazu oraz oczekiwań diagnosty stosowane są różne 
techniki. 
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Możemy wyróżnić następujące grupy technik (J. Rogowska, w „Handbook of 

Medical Imaging”, American Pres, 2000): 

 

 Ręczna, półautomatyczna, automatyczna 

 Metody lokalne (w oparciu o piksele) i obszarowe (globalne) 

 Niskopoziomowa segmentacja (w oparciu o progowanie, rozrost 

obszarów) i segmentacja oparta na wzorcach 

 Klasyczna (progowanie, wykrywanie krawędzi, binaryzacja), 

statystyczne i w oparciu o sieci neuronowe. 

Technika segmentacji największe zastosowanie ma w analizie 

mikroskopowej preparatów biologicznych oraz w nowoczesnym 

obrazowaniu (MRI, CT, PET, USG).  

Jak już wspomniano nie ma ustalonej metodologii w celu osiągnięcia 

segmentacji obiektów biologicznych. Możemy jednak wyróżnić dość 

popularny schemat postępowania – pewne techniki przetwarzania 

obrazów są dość często wykorzystywane.  

 

Te poszczególne metody to: 

 
1. Detekcja nieciągłości natężenia jasności 

– Detekcja punktów 
                     –     detekcja linii (ang.Line detection) 

-  Wykrywanie krawędzi (ang. Edge detection) 
       • operatory gradientu (ang. Gradient operators) 
       • operator LoG  (ang. Laplacian of Gaussian) 
 

2. Łączenie krawędzi i wykrywanie granic 
                    – Transformacja Hougha (ang. Hough trans form) 
 

3. Progowanie  (ang. Thresholding) 
 
4. Segmentacja metodą rozrostu obszaru (ang. Region-based 

segmentation) 
 

5. Segmentacja metodą watersheds (ang. Segmentation by 
morphological watersheds) 
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Rys.14.1 Schemat analizy obrazu medycznego 

 

Uzyskiwanie informacji z analizowanego obrazu możemy wykonać w trzech 
krokach: 
 

 Krok 1: segmentacja obrazu – otrzymujemy obiekt lub obiekty 

 Krok 2: opis segmentowanego obszaru taka by nadawał sie do  
                         dalszej komputerowej analizy 

 Krok 3: rozpoznanie obrazu (ang. image recognition) i interpretacja 
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Rys.14.2 Schemat pozyskiwania informacji z analizowanego obrazu 

medyczne 

 

 

Jedną z najbardziej popularnych technik segmentacji są metody oparte o 

progowanie (ang. thresholding). 

 

Prosta definicja progowania może być następująca: 
 

Każdy punkt (x,y) dla którego f(x,y) > T jest nazywany 
punktem obiektu, w przeciwnym przypadku punkt jest 
nazywany punktem tła. 

 
 T jest nazywane wartością progu, dla obrazów kodowanych na 8 bitach w skali 
szarości, T może przybierać wartości z przedziału [0 255]. 
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Formalna definicja progowania jest następująca: 
 

 
 

 

Jeżeli T zależy tylko od f(x,y), progowanie tego typu nazywamy 

globalnym (ang. global threshold). 

Jeżeli T zależy od f(x,y) oraz p(x,y) progowanie nazywamy lokalnym 

(ang. local threshold). 

Jeżeli T zależy od współrzędnych oraz y, progowanie nazywamy 

dynamicznym (ang. dynamic threshold). 

Schemat postępowania, gdy w segmentacji obrazu wykorzystujemy 

progowanie globalne: 

 

 Wyznaczyć początkowe oszacowanie T 

 Wykonać segmentację z progiem T, generując dwa obszary G1 i G2 

 Wyliczyć średnią wartość jasności m1 dla obszaru G1 i m2 dla obszaru 
G2. 

 Wyliczyć nowe T jako (m1+m2)/2. 

 Powtórzyć kroki 2 – 4 aż osiągniemy granice zbieżności T. 
 

Dość często do oszacowania progu T wystarczy wykonać histogram obrazu, 

wtedy opisana powyżej procedura iteracyjna nie jest niezbędna. 
Jako przykład wykorzystania globalnego progowania pokażemy procedurę 

segmentacji wykorzystaną w analizie próbki krwi.   

 

Skrypt w Matlabie może mieć postać. 
 

 %Segmentacja, mp_23.m 

 [B1]= imread('d:\\med_Image\\krew.jpg'); 

 figure; imshow(B1); 

 figure; imhist(B1); grid; 

 BB1 =B1 > 120; 

 figure; imshow(BB1); 

 BW = edge(BB1,'sobel') 

 figure; imshow(BW); 
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Rys.14.3 Obraz testowy, próbki krwi oraz histogram 
 

Po wczytaniu obrazu wykonany jest jego histogram przy pomocy instrukcji: 

 
  figure; imhist(B1); grid; 

 

Szybka inspekcja histogramu (figura 2) pozwala zauważyć, że próg T może 

mieć wartość 120 ( obraz jest w skali szarości, kodowany na 8 bitach). 

 

Progowanie wykonujemy przy pomocy instrukcji: 
 
  BB1 =B1 > 120; 

 

Wyznaczenie krawędzi wykonane jest przy pomocy detektora Sobela: 
 
  BW = edge(BB1,'sobel') 

 

Efekt binaryzacji I wykrycia krawędzi pokazany jest na kolejnym rysunku. 
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Rys.14.4 Binaryzacja obrazu (3), wykrywanie krawędzi - operator Sobela (4) 
 

Analiza obrazów pokazanych na powyższym rysunku pozwala nam 

zauważyć, że kilka obiektów nie ma dobrze zdefiniowanych granic. Jak 

pamiętamy możemy wykorzystać techniki morfologii matematycznej, aby 
poprawić segmentację obiektów.   

Mamy także możliwość policzenie ilości obiektów występujących na ekranie. 

Krótko mówiąc poprawimy skrypt, aby analiza była obrazu była dokładniejsza. 
Poprawiony skrypt może mieć postać: 

 
 %Segmentacja, mp_23.m 

 [B1]= imread('d:\\med_Image\\krew.jpg'); 

 figure; imshow(B1); 

 figure; imhist(B1); grid; 

 BB1 =B1 > 120; 

 figure; imshow(BB1); 

 D1 = imdilate(BB1,ones(7,7)); 

 liczba = bweuler(D1); 

 figure; imshow(D1); 

 BW = edge(BB1,'sobel') 

 figure; imshow(BW); 

 

Dylatację morfologiczną realizujemy przy pomocy instrukcji: 
 
  D1 = imdilate(BB1,ones(7,7)); 

 

Czynnikiem strukturalnym jest kwadrat o bokach 7x7.  
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Do policzenia liczby obiektów wykorzystamy funkcję bweuler(): 

 
  liczba = bweuler(D1); 

 
Przetworzony morfologicznie obraz i wykryte krawędzie pokazane są na 

kolejnych rysunkach. 

 

 
 

Rys.14.5 Binaryzacja obrazu (4) po uprzednim przekształceniu 

morfologicznym, wykrywanie krawędzi rozszerzonych dylatacją obiektów (4) 

 
W oknie „Workspace” pokazana jest wartość „liczba”, wynosi ona 45. 

Widzimy, że funkcja bweuler() spisuje się doskonale, bo rzeczywiście liczba 

obiektów na pokazanym obrazie wynosi 45! 
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ROZDZIAŁ 15 

TRANSFORMACJA FOURIERA OBRAZÓW 

CYFROWYCH 

 

Wielu specjalistów z zakresu metod przetwarzania obrazów cyfrowych  
uważa, że metody fourierowskie nie mają obecnie dużego znaczenia. Postęp 

techniczny w zakresie systemów komputerowych (moce obliczeniowe) 

pozwalają w zasadzie na wykonanie każdego algorytmu przetwarzania obrazów 
cyfrowych w domenie przestrzennej.  

Główne zarzuty kierowane przeciwko metodom fourierowskim to 

skomplikowany aparat matematyczny oraz mało intuicyjny sposób dobierania 

technik przekształceń. 
Ciągle jednak musimy mieć na uwadze, że w pewnych przypadkach techniki 

fourierowskie pozwalają na znacznie oszczędności na czasie wykonania 

konkretnego algorytmu. Klasyczne są przykłady porównania liczby operacji 
algebraicznych potrzebnych w przekształceniach splotowych, gdy maska splotu 

jest duża (wiemy, że splot w dziedzinie częstotliwościowej jest równoważny w 

dziedzinie przestrzennej). Rozważmy przypadek wykonania splotu obrazu o 

wymiarach 512x512 z maską o rozmiarze 32x32.   
W domenie przestrzennej musimy wykonać 32

2
 = 1024 mnożeń dla każdego 

piksela, a tych pikseli mamy 512*512 = 262 144. Całkowita liczba mnożeń 

wyniesie: 
 

 1024 * 262144 = 268 435 456  (domena przestrzenna) 

 
Wykonamy te same obliczenia dla przetwarzanie w dziedzinie częstotliwości, 

zgodnie z DFT (Discrete Fourier Transform, korzystając z metody FFT). W 

dwuwymiarowej transformacie Fouriera operacje wykonujemy osobno na 

wierszach i osobno na kolumnach (separowalność). Każdy wiersz wymaga 4608 
mnożeń (to wynika z analizy algorytmu). Ponieważ mamy 512 wierszy to 

musimy wykonać 

 
  4608 * 512 = 2 359 296 mnożeń 

 

Taka sama liczba mnożeń musi być wykonana dla kolumn.  
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Aby obliczyć transformatę DFT musimy wykonać 

 
 2 359 296 + 2 359 296 = 4 718 592 mnożeń 

 

Tyle samo mnożeń musimy wykonać dla transformaty filtru oraz do 

wykonania odwrotnej transformaty DFT, (aby otrzymać ponownie obraz w 
domenie przestrzennej). Jak już łatwo jest wyliczyć, całkowita liczba operacji do 

wykonania przekształcenia w domenie częstotliwościowej wynosi: 

     
   4718592 * 3  + 262144 = 14 417 920  (domena częstotliwościowa) 

 

Widzimy, że zysk jest ewidentny w stosunku prawie 18:1 ! 

Analiza fourierowska rozwinęła się dzięki prostej obserwacji, że dowolna 
funkcja może być odtworzona jako suma funkcji trygonometrycznych. 

Rozważmy funkcję będącą falą kwadratową (jej dyskretna postać to: [1,1,1,1;     

-1,-1,-1,-1;  1,1,1,1;……]. 
Taka fala kwadratowa (ang. square wave) ma rozwinięcie: 

 
Rysunek pokazuje funkcję jednej zmienne f(x) i kilka funkcji sinus. 

 
 

Rys.15.1 funkcja f(x) oraz kilka funkcji sinus 
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Rozważana przez nas jednowymiarowa fala kwadratowa może być 

przybliżona (rozwinięta) kilkoma funkcjami sinus, tak jak to pokazuje rysunek. 

 

 
 

Rys.15.2 Kwadratowa funkcja f(x) oraz jej aproksymacja kilkoma funkcjami   
                sinus 

 

Transformata Fouriera może być także zastosowana do dwuwymiarowego 
sygnału, jakim jest obraz cyfrowy. 

W dwóch wymiarach DFT potrzebuje na wejściu macierzy obrazu i 

produkuje na wyjściu także macierz tego samego rozmiaru. Jeżeli w macierzy 

oryginalnego obrazu f(x,y) są wartościami elementów macierzowych, a x oraz y 
są indeksami to wartości elementów macierzy transformaty Fouriera oznaczymy 

jako F(u,v). Macierz F nazywamy transformatą Fouriera funkcji f: 

 

  F = F(f) 
 

Oryginalna macierz f jest wyliczamy na podstawie odwrotnej transformaty 

Fouriera IDFT: 

  f = F
-1

(F) 
 
Definicja dwuwymiarowej transformaty Fouriera ma postać: 
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Pokazana została transformacja macierzy MxN, zakładamy, że indeksy x i y 

przebiegają odpowiednio od 0 do M-1 oraz od 0 do N-1. 
Patrząc bezstronnie są to formuły mało przyjazne dla informatyka. Nie mamy 

się jednak, czego obawiać, gdyż istnieją doskonałe implementacje do obliczania 

transformat Fouriera. W Matlabie odpowiednie funkcje działają bardzo 

wydajnie, przy minimalnym nakładzie kosztów programistycznych. 
W Matlabie mamy następujące funkcje do obsługi dwuwymiarowych 

transformat Fouriera: 

 fft2 

 ifft2 

 fftshift 

 
Funkcja fft2() wykonuje dla obrazu wejściowego dwukrotnie algorytm 

szybkiej transformaty Fouriera (FFT) dla sygnału jednowymiarowego w 

pierwszym kroku wierszami a w drugim kroku kolumnami. 

W wyniku produkowana jest macierz wyjściowa, punkt odpowiadający 
częstości (0, 0) znajduje się lewym górnym rogu. Jest tradycją, że prezentując 

wyniki, ten punkt przesuwa się do środka układu współrzędnych. Tego typu 

przekształcenie wykonuje funkcja fftshift(). 
Przekształcenia odwrotnego, ( aby otrzymać z powrotem obraz w domenie 

przestrzennej) wykonuje funkcja ifft2().  

Przetwarzanie obrazu technikami Fourierowskimi bardzo często polega na  
wykonaniu splotu z odpowiednim filtrem. 

Pokażemy prosty skrypt do rozmycia obrazu wejściowego technikami 

fourierowskimi. 

 
 %Metody fourierowskie, mp_24.m 

 B1 = imread('d:\\med_Image\\cameraman.tif'); 

 figure;imshow(B1);                  %fig. 1 

 B2=rgb2gray(B1); 

 Da = fft2(B2); 

 Da = fftshift(Da); 

 figure; imshow(log(abs(Da)),[]);    %fig. 2 

 H = zeros(256,256); 

 H(128-20:128+20,128-20:128+20) = 1; 

 figure; imshow(H,[]);               %fig. 3 

 Db = Da.*H; 

 Db = fftshift(Db); 

 b = real(ifft2(Db)); 

 figure; imshow(b,[]);               %fig. 4 
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Rys.15.3 Kultowy obraz „cameraman” i jego DFT 

 

 
We fragmencie skryptu 

 
 B1 = imread('d:\\med_Image\\cameraman.tif'); 

 figure;imshow(B1);                  %fig. 1 

 B2=rgb2gray(B1); 

 Da = fft2(B2); 

 Da = fftshift(Da); 

 figure; imshow(log(abs(Da)),[]);    %fig. 2 

 

znajdują się instrukcje, dzięki którym czytamy obraz oryginalny cameraman.tif, 

wyświetlamy go i konwertujemy do obrazu w skali szarości. Następnie funkcja 
fft2(B2) wylicza transformatę, funkcja fftshift(Da) przesuwa macierz 

transformacji, a na koniec wyświetlany jest wynik operacji DFT. 

 

W skrypcie przekształcany jest obraz wejściowy techniką splotową, w tym 
celu konstruujemy filtr H: 

 
 H = zeros(256,256); 

 H(128-20:128+20,128-20:128+20) = 1; 

 figure; imshow(H,[]);               %fig. 3 

 

który też jest pokazany na kolejnym rysunku. 
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W kolejnych instrukcjach: 

 
 Db = Da.*H; 

 Db = fftshift(Db); 

 b = real(ifft2(Db)); 

 figure; imshow(b,[]);               %fig. 4 

 

mnożona jest przesunięta macierz transformacji Da przez maskę filtru H i 

ponownie przesuwana. Aby zobaczyć efekt przekształcenia musimy wykonać 

odwrotna transformatę Fouriera przy pomocy funkcji ifft2(Db) i wyświetlić 
część rzeczywistą. Efekty widać na kolejnym rysunku. 

 

 

 
 

Rys.15.4 Maska filtru i przekształcony obraz (uzyskano efekt rozmycia) 

 

 

Możemy powiększyć maskę, aby zobaczyć jak zmienia się przetworzony obraz 
w zależności od paramentów maski: 

 
 %H(128-20:128+20,128-20:128+20) = 1; 

  H(128-60:128+60,128-60:128+60) = 1; 

 

Poprzednia maska miała rozmiar 40x40, nowa maska ma rozmiar 120x120. 

Wynik przetwarzania pokazany jest na kolejnym rysunku. 
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Rys.15.Obraz wejściowy i przetworzony znacznie większą maską 
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