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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. На сьогодні при розв’язанні задач технічної та медичної
діагностики засобами інтроскопії (неруйнівного контролю) широкого поширення
набули методи томографії, до найбільш поширених з яких слід віднести томографію
рентгенівську, ядерного магнітного резонансу, емісійну, ультразвукову. Останні 30
років прикладаються великі зусилля до створення електроімпедансної томографії,
яка має безсумнівну перевагу у порівнянні до інших видів томографії завдяки малій
інвазивності, малим габаритам, відносній дешевизні електронної апаратури. До
того ж, кожен новий вид томографії дає інший портрет досліджуваного об’єкта,
який доповнює портрети, отримані іншими видами томографії, що підвищує
вірогідність діагнозу.
Електроімпедансна томографія (ЕІТ) є методом відтворення внутрішньої
структури розподілу електричних опорів (імпедансів) усередині томографічного
перерізу за виміряними по контуру перерізу (розтину) напругами (передаточними
опорами) при наданому (відомому) струмі джерела струму.
У розв’язанні задач електроімпедансної томографії значні результати
отримали D. Barber, B. Brown, T. Murray, M. Molinari, M. Vauhkonen, P. Karjalainen,
M. Cheney, D. Isaacson, T.J. Yorkey, J.G. Webster, М. Дорожовець, Б. Яворський,
А. Корженевський, та інші фахівці.
Для розв’язання задачі візуалізації (реконструкції образу) в ЕІТ доцільно
використовувати ітераційні методи розв’язання систем алгебраїчних рівнянь, які
описують залежності вимірюваних напруг (передаточних опорів) від провідностей,
розподіл яких у томографічному перерізі визначається в процесі реконструкції.
Задача реконструкції образу за проекціями в томографії є задачею синтезу (задачею
з погано зумовленою матрицею коефіцієнтів, яку треба обертати при ітераційному
розв’язанні задачі реконструкції в ЕІТ). Зумовленість систем рівнянь погіршується
також внаслідок великих порядків даних систем, оскільки при використанні
загально прийнятого для розв’язання задач ЕІТ методу скінченних елементів
кількість таких елементів (пікселів зображення) повинна бути великою і досягати
тисяч. Розв’язання системи лінійних рівнянь високих порядків як у задачі аналізу
(обчислення напруг по контуру фантома при наданому розподілу провідностей
усередині фантома), так і в задачі синтезу ЕІТ при поганій зумовленості матриці
коефіцієнтів призводить до необхідності збільшення часу обчислень, розрядності
операндів, ускладнення процедури обчислень і, в решті, до великих похибок
обчислень. Отже, розроблення методів розв’язання прямої (аналізу) та зворотної
(синтезу) задач ЕІТ, які у порівнянні з існуючими методами мають підвищену
швидкодію при задовільній точності і є більш простими є задачею актуальною.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження,
результати яких наведені у дисертаційній роботі, проводились за тематикою
науково-дослідних робіт кафедри теоретичних основ радіотехніки Національного
технічного університету України
“Київський політехнічний інститут” при
виконанні НДР “Розробка неруйнуючих томографічних засобів для визначення
комплексних імпедансних та структурних параметрів просторово розвинених
невзаємних об’єктів” (№ 2331-п; Др. № 0110U002212) та НДР
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“Багатофункціональний апаратно-програмний комплекс неінвазивної діагностики та
синергетичної терапії з валідацією діагностично-терапевтичних ознак.”
( НДР 2532/2-п; Др. № 0112U003148).
Мета і задачі дослідження. Метою роботи є розробка ефективного
математичного апарату для розв’язання задачі візуалізації в електроімпедансній
томографії.
Для досягнення поставленої мети необхідно розв’язати наступні задачі.
1.
Розробити електричні еквівалентні схеми скінченних елементів та
адаптувати метод модифікацій обернення матриці провідностей системи рівнянь
вузлових напруг еквівалентної електричної схеми фантома ЕІТ для розв’язання
прямої задачі.
2.
Розробити моделі зонних фантомів та алгоритми формування матриць
похідних від передаточних опорів по провідностях зон для розв’язання зворотної
задачі ЕІТ.
3.
Розробити алгоритми прискорення ітераційної процедури регуляризації
А.М. Тихонова.
4.
Дослідити чутливість вимірюваних напруг по контуру фантома до змін
провідностей графоелементів фантома залежно від їх розмірів та розташування
усередині фантома та потенційну спроможність реконструкції образів залежно від
чутливості.
Об’єктом досліджень є процес візуалізації (реконструкції образів) в ЕІТ.
Предметом досліджень є методи та алгоритми візуалізації розподілу
поверхневих провідностей томографічних перерізів в ЕІТ на основі методів теорії
кіл.
Методи досліджень. Поставлені в роботі задачі розв’язувались на основі
теорії кіл, чисельних методів та методів розв’язання лінійних алгебраїчних рівнянь
високих порядків з розрідженими та не розрідженими матрицями коефіцієнтів (в
тому числі з погано зумовленими), згідно з якими проведено дослідження
показників ефективності нових методів і алгоритмів.
Наукова новизна отриманих результатів дисертаційної роботи полягає в
тому, що:
1.
Вперше запропоновано та розроблено метод зон провідності –
обчислення форми графоелементів фантома та їх провідностей – та алгоритми його
реалізації для розв’язання задачі візуалізації в ЕІТ, який забезпечує декомпозицію
ітераційної задачі візуалізації високої розмірності до набору взаємопов’язаних задач
невеликої розмірності.
2.
Запропоновано та досліджено нові алгоритми з логарифмічним кроком
та компактний для реалізації ітераційної процедури регуляризації А.М. Тихонова,
які дозволяють значно скоротити час і тим самим знизити накопичення операційної
похибки.
3.
Вперше запропоновано алгоритми розв’язання прямої задачі ЕІТ на
основі методу модифікацій, який дозволяє, на відміну від відомих методів,
безпосередньо обчислювати обернену матрицю коефіцієнтів системи рівнянь
рівноваги фантома шляхом вирощування зв’язків між скінченними елементами.
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4.
Запропоновано уточнену електричну модель квадратного та кубічного
скінченних елементів при чисельному інтегруванні великої кількості вихідних
скінченних елементів за методом модифікацій.
Практичне значення отриманих результатів полягає у тому, що
застосування запропонованих методів та алгоритмів дозволяє:
за методом зон провідностей розв’язувати зворотну задачу ЕІТ за
спрощеною процедурою, яка полягає в розв’язанні 8 – 32 ітераційних задач 6 – 30
порядків (при 8 – 32 вимірювальних електродах) замість розв’язання однієї
ітераційної задачі 1000 – 4000 порядків;
виконати аналіз чутливості вимірюваних по контуру фантома напруг до
зміни провідностей його графоелементів та пред’явити вимоги до точності
вимірювань електронної частини електроімпедансного томографа;
підвищити швидкодію ітераційної процедури регуляризації переходом
до логарифмічного кроку в ітераційній процедурі та використанням безітераційного
алгоритму при регуляризуючому коефіцієнті довільної величини; при цьому замість
1000 кроків ітерацій класичної процедури при логарифмічному кроці потрібно 10
ітерацій, а для безітераційного алгоритму – однократне обернення матриць 6 – 30
порядків.
виявляти неоднорідності (при контрасті з фоном ≥ 2), що складають
≥ 5% від загальної площі фантома (для найгіршої чутливості) при розташуванні
неоднорідності в центрі фантома та ≥ 1 – 2 % (для найкращої чутливості) при
розташуванні неоднорідності біля краю фантома.
Результати дисертаційної роботи включені у матеріали НДР кафедри
теоретичних основ радіотехніки НТУУ “КПІ”. Матеріали досліджень були
впроваджені в навчальний процес радіотехнічного факультету (дисципліни
“Системи відображення інформації”, “Методи цифрового оброблення зображень”,
“Інтроскопія біооб’єктів та методи відображення біоінформації”).
Особистий внесок автора.
Дисертаційна робота є результатом самостійних наукових досліджень. У
друкованих працях, виконаних разом із співавторами, автору належить: в [1,5,27] –
розробка методу зон провідності, алгоритм формування матриці похідних для зон; в
[2] – порівняння кількості операцій при реалізації процедури Ньютона-Рафсона для
методу зон провідностей та класичного підходу; в [4,6,7] – введення поняття
чутливості в електроімпедансній томографії (першого…четвертого виду) та
розрахунки фантомів з неоднорідностями для визначення чутливостей; в [14,19] –
дослідження властивостей методів регуляризації погано зумовлених систем рівнянь
для розв’язання зворотної задачі; в [9] – розрахунки та порівняння графоелементів
(неоднорідностей), отриманих методом зон провідностей та зворотної проекції; в
[10,23] – обґрунтування застосування методу зон провідності для аналізу наявності
кавітації та ступеня кавітації; в [11,24] – запропоновано та розраховано електричну
модель скінченного елемента (квадратного, трикутного, кубічного) для розрахунків
фантомів, розбитих на такі елементи); в [13] – алгоритми обчислення похідних від
напруги по обводу контуру фантома (передаточного опору) по поверхневим
провідностям зон; в [15–18,21,25,26] отримано матричні оператори та алгоритми
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нормальної фільтрації для створення класифікаторів; роботи [1,3,8,12,14,20]
написані одноосібно.
Апробація результатів дисертації.
Основні результати доповідались та обговорювались на 6 науково-технічних
конференціях: «Statistical methods of signal and data processing (SMSDP-2013),
16-17 octobers 2013» (Міжнародна конференція, НАУ, м. Київ 2013р.); «РТПСАС. –
2012. Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи» (Міжнародна конференція,
м. Київ, НТУУ «КПІ», 22 – 29 лютого 2012 р.); «РТПСАС. – 2013. Радіотехнічні
поля, сигнали, апарати та системи» (Міжнародна конференція, м. Київ,
НТУУ «КПІ», 11 – 15 березня 2013 р.); Xth International Conference TCESET’2010
“Modern problems of radio engineering, telecommunications and computer science” (Lviv
– Slavske, February 23–27, 2010); ІІІ-тя науково-технічна конференція студентів,
аспірантів та молодих вчених «Радіоелектроніка у ХХІ столітті» (НТУУ «КПІ»,
м. Київ, 20 квітня 2009 р.). IV-та науково-технічна конференція студентів,
аспірантів та молодих вчених «Радіоелектроніка у ХХІ столітті» (НТУУ «КПІ»,
м. Київ, 22 квітня 2010 р.).
Публікації. В процесі наукових досліджень за темою дисертаційної роботи
було опубліковано 27 наукових праць, в тому числі 21 стаття у наукових фахових
виданнях України, з яких – 3 статті у виданнях України, які включені до
міжнародних наукометричних баз, 6 тез доповідей в збірниках матеріалів
конференцій.
Структура і обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, чотирьох
розділів, висновків, списку використаних джерел зі 100 найменувань, 3 додатків.
Робота містить: 60 рисунків, 25 таблиць. Загальний обсяг дисертаційної роботи 186
сторінок, з них 149 сторінок основного змісту.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ
У вступі обґрунтовано актуальність дослідження, сформульовано мету і
задачі дисертаційної роботи, визначено наукову новизну і практичне значення,
наведено дані про особистий внесок здобувача, впровадження результатів, їх
апробацію та публікації.
У першому розділі проаналізовано основні поняття теорії електроімпедансної
томографії.
Звернено увагу на нелінійний характер траєкторій сигналу – носія інформації
(лінії рівного струму або рівної напруги (рис.1) усередині фантома) на відміну від
лінійних траєкторій такого сигналу для інших видів томографії (рентгенівської,
емісійної, ядерного магнітного резонансу, ультразвукової), що зумовлює
проблематичність використання методу зворотної проекції для реконструкції
образів. Як показано на рис.1,а, навіть для однорідного фантому траєкторії сигналу
– носія інформації в електроімпедансній томографії не є лінійними. При наявності
однієї чи декількох неоднорідностей з поверхневими провідностями більшими
(рис.1,б) або меншими (рис.1,в,г) провідності фону видно значне викривлення даних
траєкторій.
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Рис.1 Лінії рівної напруги для фантомів з неоднорідностями
Зазначено, що для розв’язання задачі реконструкції (візуалізації розподілів
поверхневих провідностей усередині фантома за виміряними напругами по його
контуру) використовують метод скінченних елементів, на основі якого створюють
електричну еквівалентну схему-модель досліджуваного об’єкту. Задача візуалізації
розподілу поверхневих опорів (пошук неоднорідностей усередині фантома)
складається з двох задач: прямої або аналізу (розрахунки напруг (передаточних
опорів) по контуру фантома за наданим розподілом поверхневих провідностей
усередині фантома) та зворотної або задачі синтезу (реконструкція розподілів
поверхневої провідності усередині фантома за виміряними значеннями напруг по
його контуру). Розв’язання зворотної задачі можливе лише в ітераційних
процедурах, найбільш поширеною серед яких є метод Ньютона-Рафсона
⁄
]=[
‒[
(1.а)
] [
],
‒

[
]=‒[
⁄
(1.б)
]
[
],
де [
] – стовпець напруг по контуру; [
]– стовпець нев’язок (різниця між
виміряними значеннями напруг та напругами, обчисленими для даного поточного
розподілу поверхневих провідностей
усередині фантома;
[
] – стовпець корегуючих значень поверхневих провідностей скінченних
⁄
елементів, що зменшують нев’язку [
]; [
] – матриця похідних;
– номер ітерації.
Точність та швидкодія розв’язання зворотної задачі ЕІТ при використанні
будь-якого з ітераційних методів реконструкції залежить від порядку матриці
коефіцієнтів системи рівнянь рівноваги електричної еквівалентної моделі фантома.
Порядки таких матриць становлять сотні…тисячі, що ускладнює ітераційну
процедуру. Порядки матриць похідних від напруг по контуру за провідностями
скінченних елементів дорівнюють кількості таких елементів і мало відрізняються від
порядків матриці провідностей еквівалентної електричної схеми фантома. До того ж
матриці похідних в (1) зазвичай є погано зумовленими, тому при підставленні в (1.а)
] рівність (1.а) виконується зі значною
обчислених за (1.б) прирощень [
похибкою, що сильно впливає на збіжність ітераційної процедури і часто
призводить до хибних результатів. Методи регуляризації матриць коефіцієнтів
системи рівнянь (1.а) дають задовільні результати, але вимагають подальшого
вдосконалення. Таким чином, з урахуванням
великих порядків матриць
коефіцієнтів електричної моделі фантома рівняння (1.а) та поганої зумовленості
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матриці похідних від напруг по контуру по поверхневим провідностям скінченних
елементів розв’язання прямої та зворотної задачі ЕІТ потребує удосконалення.
У другому розділі розроблено алгоритми відомого методу модифікацій для
розв’язання прямої задачі ЕІТ. Метод полягає в безпосередньому обчисленні
оберненої матриці коефіцієнтів системи рівнянь рівноваги фантома. Для
скінченного елемента у вигляді квадрата отримано електричну модель рис.2.а, яка є
складовою частиною електричної моделі фантома (рис.2.б). Розраховано обернену
матрицю скінченного квадратного елемента, вважаючи його геометричні розміри
«малими». Після цього, об’єднуючи (розраховуючи обернену матрицю відносно
сторін результуючого скінченного елемента) 4, 16, 64, … ,1024 таких елементів,
було отримано уточнену результуючу матрицю
̿

[

]

(2)

де
– коефіцієнт, в якому враховано геометричні розміри скінченного
елементу: – сторона квадрата,
питома поверхнева провідність. Подальші
об’єднання 1024×1024 квадратів з матрицею (2) практично не призводять до змін
елементів цієї матриці. Аналогічно було отримано обернені матриці для скінченних
елементів трикутної форми. Для моделювання об’ємних фантомів отримано
обернену матрицю кубічного скінченного елемента

̿

(3)

=

[

]

а
б
Рис.2. Електрична модель скінченного елемента (а) та фантома (б).
Алгоритм методу модифікацій для фантома рис.2.б полягає у покроковому
об’єднанні квадратних скінченних елементів (рис.3.а) і утворенні «лінійок» таких
елементів (рис.3.б) за формулою
̿ ,
̿ = ̿
(4)
̅ ;
де
=
; ̿ = ̅
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̅

];
];
̿
̿
– обернена матриця провідностей фантома при «вирощених»
коротких замиканнях між вузлами (рис.3.а); T – знак транспонування; m – номер
модифікації схеми (та матриці); – порядок результуючої оберненої матриці; k,d –
номери вузлів, які об’єднуються (між якими «вирощується» нескінченна
провідність). Всі елементи
в (4) слід вибирати з матриці ̿
.
Оскільки для квадрата з вузлами
(блок В) оберненої матриці не існує,
об’єднання квадратів на рис.3.а проводиться за наступним алгоритмом.
1.
Заземлити вузол 6 . Тоді обернена матриця провідностей квадрата В має
вигляд (2).
2.
Побудувати блочно-діагональну матрицю блоків А та В
0
0
0
0
0
0
0
0
0
̿
(5)
=
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.
Оскільки підсхеми A та B об’єднуються вузлами та , в усі нульові
стовпці та рядки над матрицею ̿ в (5) записати відповідно -й стовпець та -й
рядок матриці ̿ , а до елементів матриці ̿ додати
– елемент матриці ̿ .
4.
̅

=[
=[

̿

=

(6)

5.
Подальше вирощування зв’язку між вузлами 2 та 2ˊ виконується за
виразом (4).
Якщо розглядати складні скінченні елементи або зони (рис.4), які складаються
з певної кількості квадратних елементів (на рис.4 вони позначені римськими
цифрами, причому їх поверхнева провідність в межах зон однакова), то можливе
значне спрощення процедури аналізу відповідних фантомів.
Так, наприклад, для зон I, II, III фантома рис.4.б можна знайти обернені
матриці провідностей ̿ ̿ ̿ , після чого викреслити з них усі рядки та стовпці,
номери яких дорівнюють номерам внутрішніх вузлів (тобто таких вузлів, до яких не
підключено вимірювальні електроди по контуру і які не приймають участі в
алгоритмі модифікації) та отримати зредуковані матриці ̿ ̿ ̿ значно менших
порядків. У подальшому слід об’єднувати вже ці зредуковані матриці (рис. 4.г,д,е,є).
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а
б
Рис.3. Схема об’єднання 2-х квадратних скінченних елементів (а) та 2-х
«лінійок» скінченних елементів (б).

а

б

в

г
д
е
є
Рис.4. Приклади розбиття фантома на зони (а), (б), (в); зони фантому рис.4.б
(г – е ) та їх об’єднання (є).
Редукція порядку оберненої матриці є тим ефективніша, чим більша загальна
кількість вузлів фантома, розбитого на скінченні елементи (чим більша кількість
квадратних скінченних елементів) при незмінній кількості зон (кількість внутрішніх
вузлів зростає швидше, ніж кількість зовнішніх).
Для реалізації методу Ньютона-Рафсона слід за оберненою матрицею фантома
обчислити матрицю похідних від напруг по контуру за провідностями скінченних
елементів. Якщо такими (укрупненими) скінченними елементами є певні зони з
однаковою поверхневою провідністю, то похідні зручно і просто обчислити за
виразом
̿ [ ̿⁄
⁄
(7)
[
]=
] ̿.
Тут матриця [ ̿ ⁄
] в ітераційній процедурі залишається незмінною при
зміні поточного значення поверхневої провідності . Змінюються лише значення
оберненої матриці ̿ фантома в цілому.
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У третьому розділі детально описано запропонований у роботі метод зон
провідності. Метод зон провідності полягає у додатковій структуризації фантома
(рис.5.а, б), тобто в представленні його сукупністю складних скінченних елементів
(зон), кожна з яких має певну (постійну для всієї зони рис.4) однакову поверхневу
провідність. Для однієї позиції джерела струму (наприклад, підключення між
вузлами 0 – 8) за виразом (1) в ітераційній процедурі отримаємо значення
провідностей кожної з зон. Далі підключимо джерело струму до іншої пари вузлів (в
нашому випадку 1 – 9) та обчислимо поверхневі провідності зон для цього випадку.
Послідовно змінюючи пари вузлів (0 – 8;…15 – 7), отримаємо (у наведеному
прикладі) 16 зонних фантомів з обчисленими поверхневими провідностями зон.
Накладання отриманих зонних фантомів дає результуючий розподіл, тобто
реконструкцію розподілів поверхневих провідностей усередині фантома. Сумарний
растр для зон рис.5.а,б наведено на рис.5.в.
При цьому, наприклад, для фантома рис.2.б, який складається з 840
скінченних елементів задача обернення матриці похідних в (1) 840 порядку
розв’язання задачі реконструкції зводиться до розв’язання 16 задач реконструкції
для 16 позицій джерела струму, до того ж рівняння (1) мають порядки всього 14.
Тим не менше, матриця похідних є погано зумовленою і для її обернення необхідно
використовувати спеціальні методи регуляризації.
Одним з найпростіших методів регуляризації є внесення додаткових
діагональних елементів у матрицю похідних в (1). Тоді корегуюче прирощення
поверхневих провідностей матиме вигляд
̿
̿
[
]
⁄
(8)
[
] [
],
⁄
⁄
де ̿ = [
– коефіцієнт
] [
] ; ̿ – діагональ матриці ̿ ;
регуляризації (при

вираз (8) тотожний до (1.б)); – знак транспонування.

а
б
в
Рис.5. Розбиття фантому на зони (а) та (б) та їх сумарний растр (в)
Реконструкція розподілу поверхневих провідностей (неоднорідностей)
усередині фантома методом зон провідностей з використанням виразу (8) в ряді
випадків дає задовільні результати. Так, для неоднорідності по центру фантома
(рис.6.а) з нормованими поверхневими провідностями
при
поверхневій провідності фону
реконструйовані образи мають вигляд рис.6.б
(провідність); рис.6.в,г (опір). На рис.6.д наведено розподіл провідностей, коли
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неоднорідність знаходиться біля краю фантома (
;
), а на рис.6,е –
результати реконструкції. Тут по осях x, y розміщені скінченні елементи, по осі z –
значення провідності або опору. Отримані результати дають змогу оцінити
наявність неоднорідності, її геометричні розміри, розташування в площині розтину
та характер неоднорідності (провідність більша або менша провідності фону). У
значній кількості інших випадків характеру, розміру та розташування
неоднорідностей результати, отримані з використанням (8), виявилися
незадовільними, що викликано значним впливом значення , яке не вдалося зробити
достатньо «малим». Тому як базову було обрано ітераційну регуляризацію за
А.М. Тихоновим, яка є найбільш коректною з таких процедур регуляризації.

а

б

в

г
д
е
Рис.6. Зонний фантом з неоднорідністю в центрі (а), розподіл провідностей (б)
та опорів (в), (г) реконструйованого образу. Змодельована неоднорідність біля краю
фантому (д) та розподіл провідностей реконструйованого образу (е).
В цьому разі при розв’язання рівняння (1) (на кожному кроці загальної
ітераційної процедури), вираз (1.а) перетворюється до вигляду (для -ї ітерації)
̿ ) *
⁄
(̿
+
*
+,
(8.а)
[
] [
]+
̿ ) = ̿; [
⁄
⁄
звідки, позначивши ̿ = [
]; ( ̿
] [
] = ̅,
отримаємо
*
+= ̿
*
+).
(8.б)
( ̅
При реалізації виразу (8) значення
може бути довільним, а остаточний
результат не залежить від внесеної в (8.а) складової з коефіцієнтом . Це дозволяє
значно підвищити точність оцінки
в (1) та збіжність загальної ітераційної
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процедури. Головним недоліком алгоритму (8) є велика кількість ітерацій
(тисячі… десятки мільйонів навіть для матриць похідних порядків 6 – 30 у разі
застосування методу зон провідності), що значно обмежує його використання в
задачах реконструкції.
Для усунення такого обмеження в роботі запропоновано два алгоритми, а
саме: швидкий алгоритм з логарифмічним кроком та безітераційний алгоритм
реалізації виразів (8). Так, вираз (8.б) можна записати у вигляді послідовних
«вкладених» формул
̅ ̿ *
*
+
+;

*

̅ ̿ ̅ ̿ *
*
+
+;
……………………………………………
̿
̿
[̿ ̿ ̿
] ̅ ̿

(9)

+
*
+.
]. При
При
отримаємо теоретично точне значення прирощення [
̿ стає матрицею, усі елементи якої дорівнюють нулю. Тому
цьому матриця ̿
]
при достатньо великих складовою ̿ [
можна знехтувати і результат не
] . Вираз (9) можна записати у більш
залежить від нульового наближення [
зручному вигляді
̅
̅
̿
[
] [
̿ ];
̅ ̿
̅
̅
̅
̅
̿
̿
̿
(10.а)
[
]
[
]
[
̿
̿
̿ ];
̅
̅
̅
̅
̿
̿
̿
[
̿ ],
̅
̿
̿
де ̅
(10.б).
[̿ ̿ ̿
] ̅
Тут ̅ – стовпець поточних значень шуканого у (1) прирощення провідностей зон;
̅ – рядок нулів; – знак транспонування.
Послідовна реалізація виразу (10.а) робить крок ітерацій логарифмічним,
тобто, наприклад, за 10 множень отриманих матриць ̿ саму на себе (коли степінь
̿ кожен раз подвоюється) переходимо від ̿ (перша ітерація в (9)) до ̿
(1024 ітерація). Це дозволяє радикально підвищити швидкодію алгоритму (9). При
̿ а *
цьому ітераційний процес зупиниться, коли ̿
+
̅ . Останнє
можливе, якщо нескінченна геометрична матрична прогресія (в квадратних дужках)
в (10.б) є спадною.
Таким чином, запропонований прискорений алгоритм дозволяє значно
зменшити кількість ітерацій для одержання достатньо точних значень прирощень
корегуючих провідностей.
Оскільки (якщо рівняння (1.а) має розв’язок) матрична геометрична прогресія
в (9) є спадною, її суму можна записати у вигляді
̿
̿ ̿
̿
̿
(11.а)
( ̿ ̿) ,
а шукане прирощення
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[

]

(̿

̿)

̅,

(11.б)

де ̿ – одинична матриця.
Для дослідження властивостей алгоритму (1), (10), (11), а також впливу
асиметрії підключення джерела струму на визначеність матриці похідних
розглянемо фантом рис.4.в. Підключення джерела струму було проведено для пар
вузлів 0…8 (позиція 1); 0…7 (2); 0…6 (3). Для кожної -ї позиції ( =1, 2, 3) було
обчислено визначники
;
4,51
;
.
Таким чином, для першої позиції матриця похідних має визначник, що
дорівнює «машинному» нулю (внаслідок симетрії зон відносно підключення
джерела струму), оскільки конкретне ненульове значення
є наслідком
заокруглень внаслідок обмеженої розрядності операндів. Відповідно до цього
підключення джерела матрицю похідних не можна використовувати для розв’язання
зворотної задачі. Погано зумовлену матрицю для першої позиції можна обернути (з
відносно високою точністю), але при цьому всі елементи кожного одного стовпця
будуть однаковими, а їх значення будуть дорівнювати числам порядку
…
.
Останнє свідчить про необхідність використовувати несиметричне підключення
джерела, що підтверджується зростанням визначників
із зростанням
асиметрії. Для усіх підключень джерела ((1)…(3)) було проведено обчислення однієї
ітерації загального ітераційного процесу обчислення розподілень поверхневих
провідностей зон (рис.4.в) для фантома з неоднорідністю (рис.6.а). Для цього
фантома відносна різниця між обчисленими за виразами (8), (10), (11) значеннями
] та їх точними значеннями оцінювалась як
прирощень [
([
]
– номер формули; – номер позиції джерела
[
] ) [
], де
струму.
Отже, значення
для усіх
коливається в межах
, що
неприпустимо, оскільки відхилення напруг при наявності неоднорідності часто є
числами такого самого порядку. Значення
для
коливаються в
межах
, що свідчить про достатню для подальших обчислень точність
], а
визначення прирощень [
коливається в межах
. Останній
результат свідчить про те, що регуляризуючий коефіцієнт
вносить значну
похибку в розрахунки. Його зменшення (таке, що забезпечує стійкий розв’язок (8))
].
не призводить до задовільного уточнення [
З метою дослідження коректності ідеї розбиття фантома на складні зони
проведено розрахунки фантома рис.4.в наданням окремим неоднорідностям (зонам)
відмінної від фону поверхневої провідності
при провідності фону
. За
50 – 200 ітерацій загального алгоритму методу Ньютона-Рафсона були отримані
надані поверхневі провідності з відносними похибками
. Оскільки
неоднорідність може бути меншою за зону або займати частину декількох зон
проведено дослідження і для цього випадку. При цьому неоднорідність певним
складним чином усереднюється та «розповзається» на суміжні зони. Все це свідчить
про коректність припущення, що лежить в основі методу зон провідності.
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У четвертому розділі наведено результати реконструкції
розподілу
поверхневої провідності неоднорідностей запропонованим у роботі методом за
результатами обчислень проекцій за математичною моделлю фантома. Так, для
випадку «малої» неоднорідності на краю фантома реконструйований образ (після
«фільтрації» образу пороговим фільтром) має вигляд рис.7.а. Для двох
неоднорідностей результат реконструкції наведено на рис.7.б.
На рис.7 по осях x, y розміщені скінченні елементи, а по осі z – значення
провідності.

а
б
Рис.7. Реконструйований образ фантому з однією «малою» неоднорідністю на
краю (а) та двома «малими» неоднорідностями на протилежних краях (б).
Аналогічно, результати, отримані у випадку неоднорідності в центрі та двох
неоднорідностей між центром і краєм фантома, наведено на рис.8 та (після
фільтрації пороговим фільтром) на рис.9.
Результати реконструкції для трьох та чотирьох неоднорідностей наведено на
рис. 10.
Також наведено результати реконструкції розподілу поверхневих
провідностей за експериментально виміряними напругами на електродах по
зовнішньому контуру фантома. Вимірювання проводились на лабораторному макеті
томографа, створеного на радіотехнічному факультеті НТУУ «КПІ».
Для
проведення експериментальних досліджень було обрано резервуар циліндричної
форми (з об’ємом 9 л, діаметром 30 см) з 16-ма електродами. Резервуар повністю
заповнюється 5% розчином солі NaCl з питомою провідністю розчину при t  18 С
0,0672 См/см (відповідно питомий опір 14,881 Ом см). Діаметри неоднорідностей:
5см («мала») або 2,78% загальної площі (опір неоднорідності дорівнює
нескінченності); 9,58 см («велика») або 10,19% від загальної площі (опір
неоднорідності дорівнює нескінченності); 5,75 см («середня») 3,67% від загальної
площі (опір неоднорідності дорівнює нулю ). За виміряними напругами на усіх
електродах (16 позицій підключення джерела струму) проведене усереднення
виміряних напруг. Вузлові напруги вимірювалися відносно поточного загального
вузла. Усереднення дає можливість оцінити середньоквадратичне відхилення
вимірювань, яке становить
1,8…2 %.
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В роботі було прийнято, що «велика» неоднорідність – це та, яка складає
>10 % загальної площі фантома; «середня» – 3% – 10%; «мала» – < 3%.
Проводилося статистичне оброблення результатів вимірювань (математичне
очікування, дисперсія) для положень неоднорідності (різних розмірів) в центрі, між
центром та краєм та на краю фантома. За отриманими математичними очікуваннями
напруг по контуру фантома за допомогою розроблених в роботі алгоритмів було
розв’язано задачу реконструкції.
Отримані результати (рис.9,а) мають вигляд, аналогічний результатам рис.6.г.
При зменшенні діаметру неоднорідності в центрі (до 5,75 см при діаметрі
резервуару з солоною водою 30 см, середньоквадратичному значенні шуму
вимірювань 2%) не було отримано достовірного результату.

а
б
Рис.8. Реконструйований образ фантому з однією неоднорідністю в центрі (а)
та з двома неоднорідностями (б).

а
б
Рис.9. Реконструйований образ фантому після порогової фільтрації з
неоднорідністю в центрі (а) та з двома неоднорідностями (б).
Суттєве значення має можливість попередньої (до реалізації процедури
реконструкції) оцінки спроможності за даним методом отримати задовільний
результат візуалізації. Для такої оцінки створено відповідні класифікатори на базі
нормального дискретного ортогонального перетворення. Так, для однорідного
фантома за значеннями напруг на електродах по контуру (еталону) було побудовано
матричний оператор дискретного нормального ортогонального перетворення.
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а
б
Рис.10. Реконструйований образ фантому з трьома (а) та чотирма (б)
неоднорідностями .
Ступінь подібності (відмінності) між обчисленими або виміряними напругами
на електродах при неоднорідності різного розміру та різної поверхневої провідності
обчислювалася за допомогою коефіцієнта трансформант перетворення
=√

⁄

,

(12)

де – кількість виміряних напруг при заданому положенні джерела струму;
– амплітуда -ї трансформанти.
Для нормального перетворення еталону коефіцієнт трансформант дорівнює
нулю. Результати обчислень коефіцієнтів трансформант для математичних моделей
фантомів з неоднорідністю в центрі наведено в табл.1, а для математичних
очікувань виміряних напруг – в табл.2.
Згідно з табл.1 «мала» неоднорідність в центрі фантома дає найменші
значення коефіцієнта трансформант. Видно, що лише у випадку «малої»
неоднорідності з поверхневою провідністю меншою провідності фону – метод
реконструкції не дозволяє отримати достовірні результати, в інших випадках –
результати задовільні.
Таблиця 1. Коефіцієнти трансформант різних неоднорідностей (велика,
середня та мала ) з різними значеннями поверхневих провідностей
при
Неоднорідність
в центрі фантому

100

10

5

0,5

0,1

0,01

Однорідний

0

0

0

0

0

0

Велика

36

35

34

38

43

43

Середня

9,057

14

13

14

Мала

16
При реконструкції образу за проекціями, отриманими в результаті вимірювань
(табл.2), вплив похибок вимірювань призвів до інших значень коефіцієнтів
трансформант. Так, для однорідного фантома з «малою» неоднорідністю в центрі
фантома коефіцієнти трансформант майже однакові, що теж свідчить про
неможливість реконструкції образу в цьому випадку.
Таблиця 2. Коефіцієнти трансформант для фантома з неоднорідністю
усередині фантома (за результатами вимірювань)
Неоднорідності
Однорідний фантом
«Мала» неоднорідність (в центрі) з великим опором
«Мала» неоднорідність (в центрі) з малим опором
«Велика» неоднорідність (в центрі) з великим
опором
«Велика» неоднорідність (між центром і краєм) з
великим опором

Коеф. трансформ.
1,091
0,944
1,226
9,376
858

Інакше кажучи, фантом з «малою» неоднорідністю в центрі сприймається (за
коефіцієнтами трансформант та за результатами реконструкції) як фантом
«однорідний». Для «великої» неоднорідності в центрі та між центром і краєм
фантома коефіцієнти трансформант відрізняються від коефіцієнтів для
«однорідного» фантома на 1…3 порядки, що відповідає можливості достовірної
реконструкції.
Отже, проведена оцінка показує, що розроблені методи забезпечують
виявлення неоднорідностей (при контрасті з фоном ≥ 2), що складають ≥ 5% від
загальної площі фантома (для найгіршої чутливості) при розташуванні
неоднорідності в центрі фантома та ≥ 1 – 2 % (для найкращої чутливості) при
розташуванні неоднорідності біля краю фантома.
У додатках приведено таблиці значень напруг на електродах по контуру при
різних розмірах, розташуванні усередині фантома, значеннях поверхневих
провідностей однієї та більшої кількості неоднорідностей; подано тексти програм
реконструкції та аналізу; акт впровадження результатів роботи в навчальний процес.
ВИСНОВКИ
У дисертаційній роботі розв’язано задачу візуалізації розподілу
неоднорідності усередині фантома за виміряними напругами по його контуру
запропонованим автором методом зон провідності, який дозволяє значно зменшити
порядки матриць похідних від напруг (по контуру фантома) по поверхневих
провідностях зон. Це дозволяє спростити процедуру візуалізації неоднорідності за
рахунок зменшення кількості арифметичних операцій в ітераційній процедурі.
Розв’язання систем рівнянь з погано зумовленими матрицями похідних реалізується
з використанням методу регуляризації А.М. Тихонова, для якого розроблено
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прискорені алгоритми, що дозволяють замінити ітераційну процедуру регуляризації
ітераційною процедурою з логарифмічним кроком або компактним методом.
Основні результати дисертаційної роботи:
1. Для моделювання фантома (перерізу досліджуваного об’єкту) ЕІТ доцільно
використовувати метод скінченних елементів, що дозволяє моделювати систему
рівноваги такого фантома системою лінійних рівнянь вузлових напруг. Для
розв’язання прямої задачі ЕІТ з урахуванням розрідженості матриці адмітансів
запропоновано використовувати метод модифікацій, який дозволяє безпосередньо
обчислювати обернену матрицю коефіцієнтів системи рівнянь рівноваги фантома
шляхом вирощування зв’язків між скінченними елементами, що забезпечує високу
точність та швидкодію аналізу фантомів з сотнями…тисячами скінченних
елементів.
В роботі запропоновано уточнену модель квадратного та кубічного
скінченних елементів, а створене програмне забезпечення для аналізу дозволило
оцінити чутливість напруг по обводу фантома до розмірів, розташування та
відносних фону нормованих провідностей неоднорідностей.
2. Наявність великої кількості скінченних елементів фантому, зумовлена
вимогами до зручності візуальних оцінок шуканих розподілень неоднорідностей,
приводить до високих порядків (тисячі) матриць похідних при реалізації методу
Ньютона-Рафсона (та будь-якого іншого ітераційного методу). При цьому матриці
похідних є погано зумовленими, що створює значні труднощі в разі розв’язання
зворотної задачі (візуалізація розподілення неоднорідностей усередині фантома).
Для подолання таких труднощів в роботі запропоновано метод зон провідності, який
полягає у створенні складних скінченних елементів (які складаються з певної
великої кількості базових квадратних скінченних елементів). При цьому задача
синтезу (візуалізації) розв’язується 8 – 32 рази для кожного підключення
незалежного джерела струму для матриць похідних порядку 6 – 30, а отримані
поверхневі провідності підсумовуються при накладанні таких часткових розв’язків,
замість розв’язання однієї задачі 1000-го порядку.
3. Зворотна задача електроімпедансної томографії є задачею погано
зумовленою. Це пояснюється тим, що великі зміни провідностей скінченних
елементів усередині фантома призводять до малих змін вимірюваних
(обчислюваних) напруг на зовнішніх електродах. Звідси витікає, що малі
(наприклад, випадкові) зміни виміряних (обчислених) напруг можуть призвести до
великих змін провідностей кінцевих елементів. Це викликає жорсткі вимоги до
апаратурних вимірювань та накладає додаткові обмеження на вибір ітераційних
методів розв’язання зворотної задачи.
4. Для прискорення ітераційної регуляризації за методом А.М. Тихонова
запропоновано та досліджено алгоритми з логарифмічним кроком та компактний
алгоритм, які дозволяють радикально прискорити обчислення у порівнянні до
класичної ітераційної процедури регуляризації при збереженні точності обчислень.
Замість, наприклад,
ітерацій за методом А.М. Тихонова, за допомогою
запропонованих методів результат досягається або приблизно за 20 ітерацій з
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логарифмічним кроком, або за 1 обернення матриці 6 – 30 порядку.
5. Проведена оцінка реконструкції образу за методом зон провідностей при
використанні даних, виміряних на лабораторному макеті електроімпедансного
томографа.
6. Показано можливість оцінки спроможності отримати достовірні результати
(в залежності від локалізації неоднорідності усередині фантома, її геометричних
розмірів та поверхневої провідності) за допомогою побудови та навчання
класифікатора нормального ортогонального перетворення. Розроблені методи
забезпечують виявлення неоднорідностей (при контрасті з фоном ≥ 2), що
складають ≥ 5% від загальної площі фантома (для найгіршої чутливості) при
розташуванні неоднорідності в центрі фантома та ≥ 1 – 2 % (для найкращої
чутливості) при розташуванні неоднорідності біля краю фантома.
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АНОТАЦІЯ
Сушко І.О. Візуалізація розподілу поверхневих провідностей
томографічних перерізів методом зон провідності. – Рукопис.
Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук за
спеціальністю 05.12.17 – Радіотехнічні та телевізійні системи. – Національний
технічний університет України “Київський політехнічний інститут”, Україна,
Київ, 2014.
У дисертаційній роботі розв’язано задачу візуалізації (реконструкції)
розподілу неоднорідності фантома за виміряними напругами по його контуру
запропонованим автором методом зон провідності. Це дозволяє спростити
процедуру візуалізації неоднорідності за рахунок зменшення кількості
арифметичних операцій в ітераційній процедурі. Розв’язання систем рівнянь погано
зумовленими матрицями похідних реалізується з використанням методу
регуляризації А.М. Тихонова з заміною ітераційної процедури регуляризації
процедурою з логарифмічним кроком або компактним алгоритмом.
На основі методу скінченних елементів адаптовано алгоритм методу
модифікацій для розв’язання прямої задачі електроімпедансної томографії.
Проведена оцінка реконструкції за методом зон провідностей при
використанні даних, виміряних на лабораторному макеті електроімпедансного
томографа. Показано можливість оцінки спроможності отримати надійні результати
за допомогою класифікатора нормального ортогонального перетворення.
Ключові слова: електроімпедансна томографія, візуалізація, фантом, пряма та
зворотна задача, реконструкція образу, розпізнавання образу, метод зон провідності,
метод модифікацій, скінченний елемент, регуляризація, неоднорідність,
класифікація.
АННОТАЦИЯ
Сушко И.А. Визуализация распределения поверхностных проводимостей
томографических сечений методом зон проводимости. – Рукопись.
Диссертация на соискание научной степени кандидата технических наук по
специальности 05.12.17 – радиотехнические и телевизионные системы. –
Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический
институт», Украина, Киев, 2014.
В диссертационной работе решена задача визуализации (реконструкции)
распределения неоднородности фантома по измеренным напряжениям по его
контуру предложенным автором методом зон проводимости. Это позволяет
упростить процедуру визуализации неоднородности за счет уменьшения количества
арифметических операций в итерационной процедуре. Решение систем уравнений
плохо обусловленными матрицами производных реализуется с использованием
метода регуляризации А.Н. Тихонова. Для этого разработаны алгоритмы,
позволяющие заменить итерационную процедуру регуляризации процедурой с
логарифмическим шагом или компактным методом.
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На основе метода конечных элементов адаптировано алгоритм метода
модификаций для решения прямой задачи электроимпедансной томографии.
Проведена оценка реконструкции по методу зон проводимостей при
использовании данных, измеренных на лабораторном макете электроимпедансного
томографа. Показана возможность оценки способности получить надежные
результаты
при помощи
классификатора нормального ортогонального
преобразования.
Ключевые слова: электроимпедансная томография, визуализация, фантом,
прямая и обратная задача, реконструкция образа, распознавание образа, метод зон
проводимости, метод модификаций, конечный элемент, регуляризация,
неоднородность, классификация.
ANNOTATION
Sushko I. Visualization of surface conductivity distribution of tomographic
sections by conductivity zones method.
Dissertation for the scientific degree of candidate of technical sciences by specialty
05.12.17 – Radio engineering and television systems. – National Technical University of
Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”, Ukraine, Kyiv, 2014.
The development of inverse problem solving methods and algorithms (visualization
of inhomogeneity distribution inside phantom by measured voltages on contour outline)
using proposed by author conductivity zones method is held. It allows significantly to
reduce the order of derivative matrices from transfer resistances (nodal voltages) on
surface zones conductivities. It allows to simplify the inhomogeneity visualization by
reducing the number of arithmetic operations in iterative process. Solving systems of
equations by ill-conditioned derivatives matrices is realized using regularization method
by A.M. Tykhonov. Methods for iterative regularization process replacing by process with
logarithmic step or compact method with inversion of the corresponding matrix.
The algorithm of modification method for Electrical Impedance Tomography
forward problem solution considering the phantom partition on zones is adapted on the
basis of the finite element method. It allows to calculate the inverse matrix coefficients of
the system of phantom equilibrium equations directly growing relations between finite
elements. It provides high accuracy and performance of analysis for phantoms with
hundreds – thousands of finite elements.
Square and cubic updated models of finite elements are proposed. The analysis
software allows to assess the sensitivity of voltages on contour outline from sizes,
localization and normalized relative to the background inhomogeneity conductivities.
Proposed conductivity zones method is the complex finite element creation.
Synthesis (visualization) problem with certain connection of independent current source
for 6 – 30 orders of derivative matrices is solved. The conductivities obtained for each
from 8 – 32 source positions (using 8 – 32 measured electrodes) are summarized with
partial solutions superposition. The inverse problem solution is reduced to 8 – 32 problems
with 6 – 30 orders instead of the problem with 1000 order.
Iteration regularization method to inverse the derivative matrices from transfer
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resistances (nodal voltages) on surface zones conductivities is used. The logarithmic step
or compact method algorithms are developed in this work to replace 1000 and more
iterations in regularization method by nearly 10 – 20 steps using logarithmic step
regularization algorithm or one inversion of matrix with 6 – 30 order.
The estimation of reconstruction by conductivity zones method using measured data
on the Electrical Impedance Tomography layout is conducted. The assessment of ability to
obtain the reliable results (depending on inhomogeneity localization in phantom, it’s sizes
and surface conductivity) by constructing and training normal orthogonal classifier is
shown.
The developed methods provide the inhomogeneity identification (contrast with the
background ≥ 2) with area ≥ 5% from total phantom area (the worst sensitivity) in the
center of phantom and with area ≥ 1 – 2 % (the best sensitivity) near the edge of phantom.
Keywords: Electrical Impedance Tomography, visualization, phantom, forward and
inverse problem, image reconstruction, image recognition, conductivity zones method,
modification method, finite element, regularization, inhomogeneity, classification.

