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Abstract 
Presented contour detector X-ray images for diagnosis of hip dysplasiaKeywords: MATLAB, radiography, 

image processing, filtration, sliding window. 

 

 

Вступ 

Проблема захворювання дисплазії кульшового суглоба у немовлят і дітей молодшого віку існує 

вже велику кількість часу. Основною проблематикою цього питання є не вчасно поставлений 

діагноз через, те що отримані рентгенівські знімки кульшового суглоба мають низку якісних 

недоліків, а визначення геометричних параметрів відбувається, як правило, в ручному режимі. 

Тому попередня обробка  рентгенівських зображень кульшового суглоба має важливе значення. 

Таким чином робота з рентгенівськими знімками не закінчується тільки їх фільтрацією, існує 

потреба в розробці моделі виділення контуру об’єктів на таких знімках у випадку дисплазії 

кульшового суглобу, це повинен бути запопонований метод, який зможе дати змогу також 

програмним шляхом діагностувати дисплазію у дитину, тобто повністю комп’ютеризувати процес 

рентгенівського діагностування захворювань кульшового суглобу, що в свою чергу призведе 

підвищення достовірності діагностування  дисплазії у дітей. Виходячи з поставленої задачі  на 

перший план виходить розробка методу і засобу оброблення рентгенівських зображень для 

діагностування захворювань кульшового суглоба дітей 

 

Результати дослідження 

 

 

 Розроблено контурний детектор рентгенівських зображень, що виконує повний спектр роботи 

з вхідним рентгенівським зображенням рис. 1. 
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Рис. 1 Рентгенівський знімок кульшового суглоба дитини віком 8 місяців 

  

 Виходячи з  розробленого алгоритму перша дія контурного детектора, вибір області 

дослідження, тому, так як діагностування дисплазії кульшового суставу проходить за схемою 

Хільгенрейнера, на рис. 2 зображено вибір ділянки рентгенівського знімку для роботи. [1-13] 

 

 

Рис. 2 Вибір робочої  частини рентгенівського знімку 

 Вибір робочої області обумовлюється тим, що працювати повністю з усім зображення 

займає багато часу, та забирає багато ресурсів, тому простіше зменшити обробку до однієї 

необхідної області, що дасть змогу зекономити час та ресурси, а й отримати точніший результат. 
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Отриманий рентгенівський знімок має велику кількість шумів, тому за алгоритмом детектор 

виконає фільтрацію обраної області зображення для подальшої роботи з нею, рис. 3. 

 

 

а       б 

Рис. 3 Результат фільтрації зображення а) фільтроване зображення б) початкове зображення 

Для того, щоб відфільтрувати робочу область використовується Фільтр Вінера, який є 

найбільш ефективним методом для обробки рентгенівських знімків,  на відміну від інших методів 

фільтрації, фільтр Вінера не руйнує переходи кольору, що дозволяє підвищувати різкість на 

зображенні без зайвих додаткових дій та не створювати не існуючі переходи кольору. 

Отримане фільтроване зображення має значно менше шумів та на ньому краще видно переходи 

між границями кольору, але для виділення контуру цього не є достатньо, тому за розробленим 

алгоритму необхідно виконати підвищення різкості рис. 4.   

 

 

Рис. 4 Підвищення різкості обраної області 

Підвищення різкості фільтрованої області зображення виконується для того, щоб не 

отримати не існуючих контурів на обраній області. 
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Отримавши зображення з підвищенним значенням різкості наступною дією  виконується 

виділення контуру розробленим методом, дана дія дасть можливість точного обрахунку 

необхідного кута дисплазії кульшового стуставу. На рис. 5 зображено робоча область 

рентгенівського з виділеними контурами за методами  

 

            
   а)       б)  

 

 
в) 

Рис. 5 Виділення контуру зображення а) методом Робертса; б)методом Лапласа; в) методом 

Собела 

 

Аналіз цих зображень свідчить про те, що контур зображення було виділено, але з 

отриманого забраження неможливо зробити жодного висновку, також немає можливості виміру 

кутів між лініями межі зображення 

 На рис. 6  приведено виділення контуру з використання розробленого метода. 

 

Рис. 6 Виділення контуру зображення з використанням запропонованого метода з 

використанням додаткової фільтрації 
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 Отриманий контур робочої області, рис. 9 з використанням розробленого метода має інший 

вигляд, контури об’єкта чітко видно, що дозволяє провести через них лінію 

 Отримавши повністю оброблене зображення з рис. 12 програма контурного детектора 

запропонує нам вибрати місце проведення лінії заміру кута на зображенні рис 14 

 Для побудови лінії, що визначає кутові параметри об’єкта на рентгенівському зображенні 

використовувався алгоритм рис. 7. 

 

 
Рис. 7 Блок-схема роботи детектора визначення кутових параметрів малогабаритних об’єктів 

складної форми 

 

 
Рис. 8 Вимірювання кута між лініями виділеного контуру 

 

 Отримане значення суміжного кута (рис. 8), з кутом дисплазії по Хільгенрейнера,     , 
тому виходячи з цього              , тобто отримана величина показує наявність незначної 

дисплазії у дитини. Для лікаря-рентгенолога  отримання на стільки точних результатів теперішніх 

умовах є неможливим, тому використання розробленого детектора сприяє підвищенню точності 

діагнозу, а також збільшує швидкість обробки рентгенівських знімків лікарями. 

 

 

 

Початок

I’вх = Гаусове розмиття(Iвх)

Iрозм = Гаусове розмиття(Iвх)

Iрізн = Знаходження контурів 

(I’вх,Iрозм)

Lines[] = Знаходження ліній 

по Хафу(Iбін)

Iбін = Бінаризація Отцу (Iрізн)

Кінець

Angles[] = Знаходження 

кутів(Lines[])
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Висновки 

 

1. Розроблено контурний детектор рентгенівських зображень на основі запропонованого 

алгоритму. Проведено порівняльний аналіз роботи детекторів на основі методів Робертса, 

Лапласа та Собела, за розробленим детектором контуру рентгенівських зображень. Встановлено 

переваги розробленого детектора за рахунок підвищення різкості зображення що дає змогу 

покращити процес виділення контуру, що дає змогу підвищити ефективність проведення ліній та 

вимірювання геометричних параметрів. 

2. Продемонстровано роботу контурного детектора рентгенівських зображень на прикладі 

діагностування дисплазії кульшового суставу шляхом аналізу рентгенівського знімку. 

Діагностика показала наявність дисплазії. 
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