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MAGNETYCZNEGO
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zjawisko magnetycznego rezonans
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Celem pracy
napisanie
MATLAB algorytmu, który pozwoli na segmentacje
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Rys. 18 Schemat blokowy aplikacji
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rzekroju
n+1 maski z iteracji n

3.
ia wyników,
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programem:
wczytaj katalog
reset danych
przeprowadzenia ponownej segmentacji,
sprawdzenie

3.2. Sprawdzenie wyników
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W tabeli 1 zebrano wyniki
sprawdzenia

wyzna
3.2) oraz wyli

w liczbie

w przetwarzaniu
obrazów medycznych. Przeprowadzenie analizy z
o parametrach: procesor Intel Core i7, 4 GB RAM, Windows 7 (×64), MATLAB ver. (7.12.0)
R2011a.
przez algorytm automatycznej segmentacji wynosi 2 minuty 35 sekund. Natomiast najlepszy
a
Tabela 1. Tabela wyników

Seria

Czas

1
2
3
4

2 min 21 sec
2 min 36 sec
2 min 37 sec
2 min 44 sec

Segmentacja [l. wokseli]
Automatyczna
Manualna
368602
322992
589371
572860
600287
558274
682234
585679

45610
16511
42013
96555

- Manual)
%
12,37
2,80
7,00
14,15
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LIVER SEGMENTATION IN MAGNETIC RESONANCE IMAGES
As a main aim of this project was made a liver segmentation algorithm from
Magnetic Resonance Images. Whole solution was made in graphical user interface
to make program simple and intuitive in use. In algorithm were used methods like:
active contour (snake), mathematical morphology and similar transformations. As
result is 3D mask of liver and sum of the voxels containing the mask. Application
includes confrontation results.

