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Summary

The heart is a hollow, thick-walled muscle, which pumps the blood through the vascular
system. Blood and oxygen are supplied to the heart by the coronary arteries. Stenotic
atherosclerosis may result in inadequacy of the supply because of (partial) occlusion of
the arteries. Regional myocardial ischemia is induced and myocardial function is
restricted. The reduced functioning in the ischemic region is reflected by reduced
segment shortening or even segment lengthening.

In physiological experiments cardiac mechanics are investigated in relation to
occlusion of the coronary arteries. Regional myocardial deformation can accurately be
measured in 3-D by following implanted radiopaque markers simultaneously by two
'cameras' in an X-ray stereo camera set-up. Thus two sequences of frames with marker
images are obtained. The position of a marker image in a frame provides information
about the direction of the markers spatial location as seen from the viewpoint of the
camera. A simultaneously obtained image of the same marker with a second camera
renders a second direction. Then the 3-D position of the marker is found at the intersec-
tion of the two direction rays.

When following a large set of identically shaped markers a major problem is the correct
identification of marker images corresponding to the same marker in different frames.
Similar identification problems occur when identifying corresponding images in
consecutive frames obtained with one camera, and when identifying stereo pairs of
marker images in frames which are simultaneously obtained by two cameras. Correct
identification is hampered by missing marker images due to detection failure. Besides,
detection and identification problems arise when marker images approach closely, or
overlap in the case of crossing marker trajectories.

In order to reconstruct the position of a marker from a given stereo pair of marker
images, the geometry of the stereo camera set-up must be known. Reconstructed marker
trajectories should be as complete and accurate as possible. So. the noise in the position
measurement must be reduced as much as possible, and accurate estimates must be
provided for the missing positions.

Recently developed methods to follow radiopaque markers in an X-ray stereo camera
set-up show some drawbacks:
• a limited number of markers is used (14-22)
• the redundancy in the position data is only incidentally used
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• the geometry of the stereo camera set-up is obtained in a separate calibration proce-
dure using recordings of a calibration object

• stereo pairs of marker images are obtained with operator intervention in semi-auto-
matic procedures

In the current thesis methods are developed to accurately and automatically reconstruct
the 3-D trajectories of large amounts of markers (10-100). In computer simulations the
developed methods were extensively tested and evaluated, and their performance limits
were obtained.

An important aspect of our approach is the more integral use of the redundance in the
position data of a set of markers. The movements of markers attached to the heart are
to a certain extent mutually dependent and can be represented as combinations of a
limited amount of components. The motion of the heart abruptly changes in certain
episodes of the heart cycle. With regards to this behaviour, a decomposition is used
which distinguishes the coherent part in the marker movements from the noisy, incoher-
ent part, without imposing smoothness restrictions to the components. By application
of the Singular Value Decompostion (SVD) the desired decomposition can be obtained.

The sequence of image positions of a marker in consecutive frames is called the track
of the marker. For a given set of tracks the SVD components can be obtained by
applying standard mathematical techniques. Based on prior knowledge of the noise level
in the position measurement, part of the components is removed and the tracks are
recalculated on the basis of the contributions of the remaining components. In computer
simulations of 50 markers observed in a sequence of 50 video frames (256x256 pixels,
50 s ' ) application of the method resulted in a reduction of the noise to 30% of its
original RMS (root mean square) value of 0.1 pixel (C/zop/er 2).

Generally, in part of the frames some of the marker images may be missing and as a
consequence the corresponding tracks are only partly known. For a set of tracks which
contains some incomplete tracks, an iterative version of the SVD method is developed.
With this method accurate extrapolations of incomplete tracks can be obtained over
wide gaps in time. In computer simulations with the tracks of 54 markers observed in
39 frames, in about 50 % of the tracks a consecutive part of 3% up to 44% of the
positions was removed. The SVD method rendered extrapolations with an accuracy of
0.5 pixel (RMS), which is 5 times as high as the noise level, but still small when com-
pared to the total excursion in a track of 20 pixels (C/jap/er i ) .

Based on this extrapolation technique a method is developed to reconstruct tracks from
the set of unidentified image positions obtained with a camera in a sequence of frames.
The procedure starts with connecting image positions in consecutive frames by the use
of conventional tracking methods. When marker images approach too closely, reliable
decisions about the correct extension of a track cannot be obtained with these methods,
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and tracking is interrupted. The result of this procedure is a set of track parts (subtracks)
which still have to be identified. By using the extrapolation method described in Chpt. 3
matching subtracks are searched and connected to form larger compound tracks. In
computer simulations of markers attached to a naturally moving heart, the motion of 75
markers was observed in 60 frames. In these simulations the noise level was set to 0.5
pixel (RMS). Marker images were assumed to be non-detectable when their mutual
distance was less than 4 pixels, which resulted in a loss of 9% of the image position
data. Despite this complication, 90% of the markers was correctly followed. For the
remaining 10% the subtracks could not reliably be connected, and a fraction of 0.3% of
the compound tracks contained a false connection of subtracks associated with different
markers (C/zapter 4).

The geometry of a stereo camera set-up can also be calibrated on the basis of a set of
stereo pairs of marker images obtained during the measurements. In our approach
existing methods are improved. The geometry is represented as a (nonlinear) model
with the minimum of 5 parameters, and Maximum Likelihood (ML) parameter esti-
mates were derived. The improved estimation of the geometry results in smaller errors
when reconstructing the 3-D marker positions. In computer simulations 25 markers
were distributed over the surface of a sphere (diameter 70 mm) which was located at
about 700 mm from the X-ray source. With an image position noise of 0.5 pixel (RMS),
the resulting reconstruction error was 1 mm. By using the repeated observations of
markers in a sequence of T frames, the reconstruction error can be reduced with a factor
y/T. By using the ML method the reconstruction error was reduced to 50% to 80% of
the errors obtained with the existing methods (C/japter 5).

Analysis of the parameter estimation in the geometric 5 parameter model indicates that
accuracy problems in the calibration were mainly due to one poorly determined parame-
ter, namely the angle between the camera axes. This knowledge was used when devel-
oping a method to automatically obtain the set of stereo pairs of marker images which
is required for the calibration. Ambiguities were avoided by searching for matching
pairs of tracks instead of pairs of single positions. Reduction of the noise influence as
well as the computational effort was obtained by replacing the tracks by an approxima-
tion based on the 3 most significant SVD components. The developed algorithm uses
coarse knowledge of the angle between the camera axes (±20°) and it is required that
for at least 5 markers the tracks for both cameras are available. In computer simulations
of a naturally moving heart, 48 attached markers were observed in 50 frames, with an
image position noise of 0.5 pixel (RMS). Problems with detection or tracking of
markers were simulated by removing 30% of the generated tracks for each of the
cameras. Thus only 24 markers were observed by both cameras. Besides, each camera
observed an additional number of 10 markers which were not observed by the other
camera. On average the procedure identified 23 pairs of tracks of which 0.5% were
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incorrect pairs. Besides, for the 5 geometric parameters accurate estimates were
obtained which can be used as initial estimates in the calibration method described in
Chpt. 5 (Oiap/er 6).

With the methods developed in the current thesis, the 3-D motion of large sets of
markers attached to the heart can accurately and automatically be reconstructed from
the sets of unidentified marker images which are simultaneously obtained with two
cameras in an X-ray stereo set-up. The geometry of the stereo camera set-up is cali-
brated by using marker images obtained during the measurements. As a result, images
of a calibration object are no longer required and it its allowed to change the stereo
camera set-up between measurement sessions. The stereo pairs of marker images
required for the calibration can automatically be obtained in an arbitrary camera
geometry of which only the angle between the camera axes is roughly known (±20°).

The methods presented in the current thesis were primarily developed to facilitate the
measurement of regional cardiac deformation by following radiopaque markers in an
X-ray stereo camera set-up. However, the obtained methods are more generally applica-
ble and are currently used in the analysis of images of the human heart obtained by the
Magnetic Resonance Imaging (MRI) tagging technique, and in following optical
markers in measuring the strain distribution in skeletal muscles.
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Samenvatting

Het hart is een holle dikwandige spier die door regelmatig samen te trekken het bloed
via de bloedvaten door het lichaam pompt. Via de kransslagaders wordt het hart zelf van
bloed en zuurstof voorzien. Door atherosclerose kunnen in deze vaten vernauwingen
optreden waardoor een deel van de hartspier slechter doorbloed wordt. Dat spiergedeelte
brengt minder samentrekkende kracht op en levert daardoor een geringere bijdrage aan
de pompfunctie van het hart. Het runctieverlies komt tot uitdrukking in een verminderde
samentrekking of zelfs oprekking van het betreffende spiersegment in de fase waarin
het hart samentrekt.

In fysiologische experimenten wordt het proces van het dichtgaan van de krans-
slagaders in relatie tot een plaatselijk verminderde samentrekking van het hart onder-
zocht. De lokale ruimtelijke beweging en vervorming van het hart kan nauwkeurig
gemeten worden door het volgen van geimplanteerde metalen bolletjes (markeerders)
met twee 'camera's' in een stereoscopische rontgenopstelling. Aldus worden twee
reeksen beelden verkregen waarin de markeerders als rontgenschaduwen zijn afgebeeld.
Aan de hand van de positie van de schaduw in het beeld is bekend in welke richting,
gezien vanuit de camera, de markeerder zich in de ruimte bevindt. Een tegelijkertijd
verkregen opname met een tweede camera vanuit een andere invalshoek levert een
tweede richting op. De ruimtelijke positie van de markeerder komt dan overeen met het
punt waar de twee richtingen elkaar snijden.

Wanneer meerdere markeerders, allemaal bolletjes van dezelfde afmetingen, tege-
lijkertijd worden afgebeeld is het niet eenvoudig om te bepalen welke schaduwen in
verschillende beelden van dezelfde markeerder afkomstig zijn. Dat geldt zowel bij het
volgen van markeerders in opeenvolgende beelden, als bij het opsporen van stereoscopi-
sche schaduwparen in tegelijkertijd met twee camera's verkregen beelden. Het correct
identificeren van overeenkomende schaduwen wordt bemoeilijkt door onvolledigheid
van de gegevens: markeerders kunnen tijdelijk uit het zicht verdwijnen of hun schadu-
wen kunnen slecht herkenbaar zijn. Daarnaast kunnen herkenning- en identificatiepro-
blemen ontstaan doordat markeerderschaduwen in het afbeeldingsvlak te dicht bij elkaar
komen of (gedeeltelijk) gaan overlappen wanneer afgebeelde markeerdertrajectorien
elkaar kruisen.

Om uitgaande van een bekend stereoscopisch schaduwpaar de ruimtelijke positie van
de bijbehorende markeerder te reconstrueren moet de geometrie van de cameraop-
stelling bekend zijn. Daarnaast is het voor de nauwkeurigheid van de gereconstrueerde
markeerdertrajectorien van belang dat de meetruis zoveel mogelijk onderdrukt wordt
en onvolledige positiegegevens aangevuld worden met betrouwbare schattingen.
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Recent ontwikkelde methoden voor het volgen van geimplanteerde markeerders in een
stereoscopische rontgenopstelling kennen een aantal beperkingen:
• het gebruikte aantal markeerders is relatief gering (14-22)
• de redundantie in de positiegegevens wordt slechts incidenteel benut
• de geometrie van de cameraopstelling wordt bepaald in een speciale calibratie-

procedure waarbij opnamen worden gemaakt van een calibratieobject
• stereoscopische schaduwparen worden verkregen met behulp van interventie van een

'operator' in semi-automatische procedures.

Het promotieonderzoek was gericht op de ontwikkeling van methoden waarmee de
ruimtelijke trajectorien van grote aantallen (10-100) markeerders automatisch en
nauwkeurig konden worden gereconstrueerd. In computer simulaties zijn de ontwikkel-
de methoden uitgebreid getest en geevalueerd en zijn de grenzen aan hun toepasbaar-
heid bepaald.

Een belangrijk element in onze aanpak is het beter benutten van de redundantie in
positiegegevens van markeerders. De bewegingen van in het hart aangebrachte markeer-
ders zijn in zekere mate afhankelijk van elkaar en kunnen als combinaties van een
beperkt aantal componenten gerepresenteerd worden. Voor het hart geldt dat in sommi-
ge episodes de beweging abrupt verandert en in verband daarmee is gekozen voor een
ontbinding die het coherente deel in de markeerderbewegingen onderscheidt van het
incoherente ruisdeel, zonder restricties op te leggen aan de gladheid van de componen-
ten. Door toepassing van Singular Value Decomposition (SVD) wordt een dergelijke
decompositie verkregen.

De reeks posities van een markeerder in opeenvolgende beelden wordt een spoor
genoemd. Voor een verzameling sporen kunnen de SVD componenten verkregen
worden door toepassing van standaard wiskundige technieken. Op grond van kennis van
het nivo van de ruis in de positiemeting wordt een deel van de componenten verwijderd
en de sporen worden herberekend aan de hand van de gehandhaafde componenten. In
computer simulaties van 50 aan het hart gehechte markeerders geobserveerd in 50
videobeelden (256><256 pixels, 50 s ' ) leidde toepassing van deze methode tot een
reductie van de ruis tot 30% van zijn oorspronkelijke RMS (root mean square) waarde
van 0.1 pixel (//oq/c/̂ /M :̂ 2).

Vanwege het ontbreken van posities in een deel van de reeks beelden kunnen sommige
sporen slechts gedeeltelijk bekend zijn. Voor een verzameling sporen die niet allemaal
volledig bekend zijn. is een iteratieve variant van de SVD methode ontwikkeld. Met
behulp daarvan kunnen voor de onvolledige sporen nauwkeurige extrapolaties verkre-
gen worden over vele beelden heen. In computer experimenten met sporen van 54 aan
het hart gehechte markeerders geobserveerd in 39 videobeelden werd bij ongeveer de
helft van de sporen een aaneengesloten gedeelte van 3% oplopend tot 44% verwijderd.
De met de SVD methode verkregen extrapolaties hadden een nauwkeurigheid van 0.5
pixel (RMS), wat een factor 5 hoger is dan het ruisnivo maar nog steeds klein in
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vergelijking met de totale excursie van een marker die ongeveer 20 pixels bedraagt

Op basis van deze extrapolatietechniek worden sporen samengesteld uit de verzameling
ongeidentificeerde schaduwposities in een reeks beelden. De procedure start met het aan
elkaar rijgen van de bij eenzelfde markeerder behorende schaduwposities met behulp
van conventionele volgtechnieken. Wanneer schaduvven elkaar te dicht naderen kan met
deze methoden geen betrouwbare beslissing over de juiste voortzetting genomen
worden. Dan wordt een tot dan toe gevolgd spoor beeindigd. Het resultaat van deze
verwerking is een verzameling losse spoorstukken waarvan de identiteit nog onbekend
is. Op basis van de extrapolatiemethode uit Hfdst. 3 wordt vervolgens gezocht naar
goed bij elkaar passende spoorstukken, die gekoppeld worden tot langere, samen-
gestelde sporen. In computer simulaties van markeerders gehecht aan een realistisch
bewegend hart werden 75 markeerders geobserveerd in 60 frames. Bij deze simulaties
van observaties werd uitgegaan van een ruisnivo van 0.5 pixel (RMS). Markeerder-
schaduwen werden beschouwd als niet detecteerbaar indien de onderlinge afstand
kleiner was dan 4 pixels, hetgeen leidde tot verlies van 9% van de positiegegevens.
Ondanks deze complicatie werd 90% van de markeerders correct gevolgd. Voor de
overige 10% konden de spoorstukken niet betrouwbaar gekoppeld worden, en een
fractie van 0.3% van de samengestelde sporen bevatte een incorrecte koppeling tussen
spoorstukken van verschillende markeerders

De geometrie van de cameraopstelling kan ook gecalibreerd worden op basis van een
verzameling stereoscopische schaduwparen die verkregen is tijdens de metingen.
Bestaande methoden zijn in onze aanpak verbeterd. Daarbij wordt de geometrie gerepre-
senteerd als een (niet-lineair) model met het minimale aantal van 5 parameters, waar-
voor Maximum Likelihood (ML) schatters zijn afgeleid. De aldus verkregen verbeterde
schatting van de geometrie leidt tot kleinere fouten bij de reconstructie van de ruimtelij-
ke positie van de markeerders. In computer simulaties werden 25 markeerders verdeeld
over het oppervlak van een bol (diameter 70 mm) die op ongeveer 700 mm van de
rontgenbron geplaatst was. Een ruis in de positiemeting van 0.5 pixel (RMS) resulteerde
in een reconstructiefout van 1 mm. Door herhaling van de waarnemingen van de
markeerders in een reeks van 7* beelden kan de reconstructiefout met een factor y/r
verkleind worden. Met de ML methode werd de reconstructiefout verlaagd tot 50% a
80% van de fout zoals deze gevonden is bij toepassing van bestaande methoden
(//oo/cfc/w* 5).

Analyse van het 5 parameter model wijst uit dat problemen bij de calibratie met name
veroorzaakt worden door het slecht bepaald zijn van een van de 5 parameters van de
camera opstelling, namelijk de hoek tussen de camera-assen. Van die kennis is gebruik
gemaakt bij de ontwikkeling van een methode voor het automatisch opsporen van de
voor de calibratie noodzakelijke verzameling stereoscopische paren schaduwposities.
Door te zoeken naar paren sporen in plaats van paren posities zijn correcte en incorrecte
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stereoscopische paren beter van elkaar te onderscheiden. Reductie van zowel de
ruisinvloed als de rekentijd wordt bereikt door sporen te vervangen door een benadering
gebaseerd op de drie meest significante SVD componenten. Het ontwikkelde algoritme
gebruikt ruwe kennis van de hoek die de twee camera-assen met elkaar maken (±20°)
en voor tenminste 5 markeerders dienen de twee sporen beschikbaar te zijn. In computer
simulaties werden 48 aan een bewegend hart gehechte markeerders geobserveerd in 50
beelden bij een ruisnivo van 0.5 pixel. Het ontbreken van sporen werd gesimuleerd door
per camera 30% van de aangemaakte sporen te verwijderen. Dit had tot resultaat dat 24
markeerders met beide camera's waargenomen werden. Daarnaast nam elke camera nog
10 markeerders waar die niet door de andere camera gevolgd werden. Gemiddeld
werden 23 spoorparen gevonden, waarvan een fractie van 0.5% incorrect was. Voor de
5 geometrische parameters werden nauwkeurige schattingen verkregen die als begin-
schattingen kunnen worden gebruikt in de in Hfdst. 5 beschreven calibratiemethode

6).

Met de in het promotieonderzoek ontwikkelde methoden kunnen de ruimtelijke bewe-
gingen van grote aantallen (10-100) aan het hart gehechte markeerders automatisch en
nauwkeurig worden gereconstrueerd, uitgaande van de verzamelingen ongeidentificeer-
de schaduwposities in simultaan met twee camera's in een stereoscopische rontgenop-
stelling verkregen opnamen. De cameraopstelling wordt gecalibreerd op basis van
schaduwposities verkregen tijdens de metingen. Als gevolg daarvan zijn geen extra
opnamen meer nodig van een calibratieobject en kan de opstelling zonder bezwaar
tusscn verschillende metingen gewijzigd worden. De voor de calibratie benodigde
stereoparen van schaduwposities worden automatisch bepaald. Daarbij wordt alleen
gebruik gemaakt van ruwe kennis (±20°) van de hoek tussen de camera-assen in een
verder onbekende geometric

De in dit proefschift beschreven methoden zijn primair ontwikkeld om gebruikt te
worden bij het meten van de lokale vervorming van het hart door het volgen van
metalen markeerders in een stereoscopische rontgenopstelling. De methoden zijn echter
algemener inzetbaar en worden momenteel gebruikt bij de verwerking van beelden van
het menselijk hart verkregen met de Magnetic Resonance Imaging (MRI) tagging
techniek en bij het volgen van optische markeerders voor het meten van de rek-distribu-
tie in skeletspieren.
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