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Wykaz skrótów i oznacze� 

 
A – sko�no�� (współczynnik asymetrii rozkładu) 

A&A  – (ang. Authentication & Authorization) autentyfikacja i autoryzacja 

Bzk – wysoko�� pudełka wyszukiwania zatok klinowych (wzór 5.3) 

CSKALA  – współczynnik skali obrazu 

C(p, q) – najdłu�sza �cie�ka mi�dzy pikselami p i q (wzór 5.8) 

CT  – (ang. Computed Tomography) tomografia komputerowa 

dimx – rozdzielczo�� horyzontalna obrazu 

dimy – rozdzielczo�� wertykalna obrazu  

DNA  – kwas dezoksyrybonukleinowy 

Gij  – warto�� piksela pij w i-tym wierszu oraz j-tej kolumnie 

j,iG  – �rednia warto�� poziomów szaro�ci pikseli w danym zakresie 

G(z)  – warto�� piksela z (wzór 5.8) 

GMAX – maksymalna warto�� pikseli dla �cie�ek ł�cz�cych dwa punkty (wzór 5.9) 

H – wysoko�� minimalnego prostok�ta opisanego na kształcie (wzory 6.1-6.3)  

H01  – pierwsza hipoteza zerowa dla bada� statystycznych 

H11  – pierwsza hipoteza alternatywna dla bada� statystycznych 

H02  – druga hipoteza zerowa dla bada� statystycznych 

H12  – druga hipoteza alternatywna dla bada� statystycznych 

HROI – wysoko�� ROI (wzory 6.4, 6.5) 

I, J – o� horyzontalna (ozn. równie� jako o� X), o� wertykalna (ozn. równie� jako o� Y) (wzór 5.1) 

IOP, OOP – lewa i prawa granica �rodkowego obszaru ROI (wzór 5.9) 

imax – o� zatok klinowych  

imin – o� górnej granicy ROI (XTOP) 

iOFFSET – przesuni�cie dolnej granicy ROI od imax  

jE1, jE2 – lewa (YE1) i prawa (YE2) granica wyszukiwania linii mi�dzyoczodołowej (wzór 5.5) 

jLEFT – lewa granica obszaru ROI (YLEFT) 

jRIGHT – prawa granica obszaru ROI (YRIGHT) 

KSN  – szeroko�� pudelka, w którym szukane jest poło�enia przegrody nosowej (wzór 5.2) 

K – kurtoza 

K1, K2, K3 – współczynniki kształtu rzutu zatok czołowych (wzory 6.1, 6.2, 6.3) 

K2m, K3m – współczynniki kształtu rzutu zatok czołowych w odniesieniu do ROI (wzory 6.4, 6.5) 

Kl – klaster pikseli 

LEH – szeroko�� elementu erozji liniowej, horyzontalnej (wzór 5.5) 

LZK – szeroko�� obszaru detekcji zatok klinowych w osi j (wzór 5.5) 

Me – mediana (warto�� �rodkowa, drugi kwartyl) 

Mi, Mi – współczynniki zakresu wyszukiwania zatok klinowych (wzór 5.3) 



 3 

MK – współczynniki zakresu wyszukiwania lewej i prawej granicy ROI (wzór 5.4) 

Mmax – poło�enie linii mi�dzyoczodołowej w kierunku i  

MMIDDLE– współczynniki szeroko�ci centralnego obszaru ROI dolnej granicy zatok czołowych 

Moh, Moh – współczynniki deklaracji markera linii mi�dzyoczodołowej (wzór 5.6) 

MOFFSET – przesuni�cie lewej i prawej granicy markera zatok czołowych 

MRI  – (ang. Magnetic Resonance Imaging) rezonans magnetyczny  

Ni, Nj – wymiary macierzy 

P(p, q) – �cie�ka mi�dzy pikselami p i q (wzór 5.8) 

PFL, PFR – lewy i prawy, najdalej wysuni�ty punkt korony zatok czołowych 

PSN  – długo�� przegrody nosowej w pikselach (wzór 5.2) 

pij – piksel o współrz�dnych (i, j) 

px – piksel obrazu 

PA  – (od łac. posterior-anterior) projekcja tylno-przednia 

ρ – współczynnik korelacji dwu zmiennych w populacji 

δx – procentowy bł�d wzgl�dny (wzory 7.1) 

δx max – najwi�kszy spo�ród procentowych bł�dów wzgl�dnych 

MAXj,iR  – prostok�t wyszukiwania osi zatok klinowych (wzór 5.3) 

RMe – współczynnik zmienno�ci wsp. kształtu w odniesieniu do mediany (wzór 6.6) 

RR – współczynnik zmienno�ci wsp. kształtu w odniesieniu do rozst�pu (wzór 6.7) 

rxy – współczynnik korelacji liniowej Pearsona 

RDI – (ang. Ridge Detection Image) obraz po detekcji grzbietów 

RHS  – (ang. Right Hand Side) prawa strona równania 

ROI  – (ang. Region of Interest) obszar analizy (równie� FOV – Field of View w zakresie 2D) 

σ – odchylenie standardowe 

j,iMAX
S  – prostok�t wyszukiwania lewej i prawej granicy ROI (wzór 5.4) 

Sj – suma, dla której najwi�ksze j wyznacza o� szwu nosowego (wzór 5.2) 

t – warto�� statystyki testu istotno�ci dla współczynników korelacji Pearsona (wzór 4.2) 

j,iBT  – prostok�ty deklaracji markera linii mi�dzyoczodołowej (wzór 5.6) 

j,iBU  – prostok�ty deklaracji markera linii mi�dzyoczodołowej (wzór 5.7) 

W – szeroko�� minimalnego prostok�ta opisanego na kształcie (wzory 6.1-6.3) 

Wi – wariancja w kierunku i  

WROI – szeroko�� ROI (wzory 6.4, 6.5) 

WSN  – wzgl�dna waga pikseli nale��cych do przegrody nosowej (wzór 5.2) 

x  – �rednia arytmetyczna 

xmax – warto�� najbardziej odbiegaj�ca od warto�ci wzorcowej (wzory 7.1) 

xR – warto�� wzorcowa (wzory 7.1) 



 4 

 

1. Wprowadzenie 

 

1.1. Ogólne aspekty identyfikacji osób 

 

Identyfikacja osób jest niezwykle szerokim zagadnieniem wymagaj�cym stosowania osi�gni�� nauki  

i techniki z wielu dziedzin. Interdyscyplinarna współpraca specjalistów mo�e prowadzi�  

do wprowadzenia metod identyfikacji o okre�lonym zakresie stosowania uwarunkowanym stanem 

materiału badawczego, lokalnymi mo�liwo�ciami oraz wieloma innymi aspektami wpływaj�cymi  

na cały proces rozpoznania. Na wst�pie nale�y zaznaczy�, �e w pracy poj�cie „identyfikacja osób” 

b�dzie pojmowane jako identyfikacja osób �yj�cych oraz identyfikacja zwłok i szcz�tków ludzkich. 

 

Systemy rozpoznawania i identyfikacji pozwalaj� na stwierdzenie to�samo�ci z pewnym 

prawdopodobie�stwem. Je�li si�ga ono 100% to mówi si� o jednoznacznej identyfikacji  

lub osobniczej polimorficzno�ci w odniesieniu do okre�lonego kryterium porównawczego. Na proces 

identyfikacji musz� składa� si� metodyka i narz�dzia (np. systemy informatyczne, narz�dzia 

kryminalistyczne1). Najbardziej rozpowszechnione s� systemy specjalistyczne dla administracji 

rz�dowej, słu�b wymiaru sprawiedliwo�ci czy jednostek ochrony osób i mienia. Przykładem takiego 

systemu jest ewidencja ludno�ci. Ka�dy z polskich obywateli posiada dowód osobisty zawieraj�cy 

tekstowe dane opisowe oraz zdj�cie (Rejestr PESEL, PESEL22), niektórzy rejestrowani s� dodatkowo 

w systemach ewidencji paszportowej (SEP3), ewidencji pojazdów i uprawnie� komunikacyjnych 

(CEPiK4), systemach opieki społecznej (np. POMOST5) i wielu innych. Niestety zgromadzone tam 

dane nie pozwalaj� na jednoznaczne zidentyfikowanie obywatela pod wzgl�dem jego cech 

biologicznych, dlatego nowym trendem w systemach centralnych staj� si� dokumenty biometryczne, 

w których w odpowiedni sposób nale�y przygotowa� zdj�cie, aby mo�liwe było zmierzenie cech 

geometrycznych twarzy [MSWiA RP 2006]. Nieco wi�ksze mo�liwo�ci identyfikacji daj� cechy 

biometryczne zwi�zane z rejestrowaniem odcisków palców zarówno w rejestrach kryminalnych,  

jak i paszportowych, ale jak zostanie to wyja�nione w dalszej cz��ci dysertacji, opis ten niesie wiele 

ogranicze� i trudno�ci [FMSZ RFN 2007]. Zagadnienie identyfikacji osób staje si� coraz wa�niejszym 

problemem, gdy� jak wynika ze statystyk policyjnych, z roku na rok zwi�ksza si� liczba osób 

zaginionych oraz zwi�ksza si� liczba niezidentyfikowanych zwłok [Ritz-Timme, Cattaneo i inni 

2000].  

 

                                                 
1 w sensie identyfikacji przest�pców metodami kryminalistycznymi 
2 PESEL, PESEL2 – Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludno�ci (�ródło: 
http://pesel2.mswia.gov.pl/index.php?view=oprogramie) 
3 SEP – System Ewidencji Paszportowej 
4 Cepik – Centralna Ewidencja Pojazdów i Centralna Ewidencja Kierowców 
5 POMOST – system wspomagaj�cy centralne i terenowe O�rodki Pomocy Społecznej 
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Ponadto, nasilaj�ce si� zagro�enia terrorystyczne wynikaj�ce z niestabilnej sytuacji 

społecznopolitycznej w wielu regionach �wiata [Diken i Laustsen 2003] [Conetta 2006] wymuszaj� 

stosowanie nowych metod identyfikacji. Dotyczy to ochrony i poszukiwania potencjalnych zagro�e� 

w szczególno�ci w takich miejscach jak lotniska [Poole 2006][Stefani 2000], linie stacji metra, dworce 

kolejowe i wszelkich obiektów skupiaj�cych du�e zgromadzenie ludzi [Townsend M., Revill i inni 

2007]. Z jednej strony du�y przepływ ludzi rodzi problemy natury technicznej, z drugiej za� strony,  

po atakach na Stany Zjednoczone we wrze�nu 2001 roku mo�liwe jest szybsze wprowadzanie zmian 

legislacyjnych, maj�cych na celu zwi�kszenie bezpiecze�stwa i przeciwdziałanie terroryzmowi. 

Niestety, konflikty zbrojne i tzw. misje stabilizacyjne w Iraku i Afganistanie nie poprawiły 

bezpiecze�stwa �wiatowego, a drastycznie pogorszyły relacje ludzkie i nasiliły działania terrorystów 

destabilizuj�c �ycie lokalnych społeczno�ci [Report to Congress USA 2006]. Wydaje si�,  

�e zaproponowana w pracy metodyka mo�e skutecznie wpisa� si� w problem jednoznacznej 

identyfikacji osób poszukiwanych, podejrzewanych o terroryzm lub inne rodzaje przest�pczo�ci. 

 

Na kanwie powy�szych rozwa�a� o poszukiwaniu przest�pców i terrorystów w�ród osób �yj�cych 

(zarówno pracowników instytucji i firm [Stefani 2000] jak i u�ytkowników oferowanych przez  

te jednostki usług) nasuwa si� problem identyfikacji ofiar katastrof zwi�zanych z działalno�ci� 

człowieka, kl�sk naturalnych, ofiar zamachów terrorystycznych i ofiar pozostałych form 

przest�pczo�ci. Nale�y przy tym zwróci� uwag� na skal� tego zagadnienia. Zarówno w przypadku 

katastrofy lotniczej jak i innych wymienionych przypadków, zarówno klasyczne6,  

jak i najnowocze�niejsze7 maj� wiele ogranicze� i za zwyczaj s� niezwykle czasochłonne [Hauser 

2002][Prinz i Shaler 2002]. Temat ten zostanie poruszony w dalszej cz��ci opracowania. 

 

Kolejnym zagadnieniem zyskuj�cym coraz wi�ksze zainteresowanie w�ród u�ytkowników 

nowoczesnych systemów jest autentyfikacja i autoryzacja (A&A)8 klientów systemów 

elektronicznych. W przypadku systemów publicznych, mówi� o tym rozwi�zania prawne 

obowi�zuj�ce w Polsce [Bogusz 2007][GIODO 2004a, b] i innych krajach (np. w Unii Europejskiej9 

[Kamecki 2007]). Oczywi�cie jako��, siła autentyfikacji i skala techniczna tych rozwi�za� wymagaj� 

odpowiedniej obsługi, a sam efekt wdro�enia nie jest bezpo�rednio widoczny dla obywateli. Istniej� 

jednak zastosowania, w których wielu u�ytkowników spotyka si� codziennie z współczesn� 

identyfikacj� biometryczn� – np. czytniki linii papilarnych zainstalowane w nowoczesnych laptopach. 

W tym przypadku autentyfikacja polega na sprawdzeniu wzorców linii papilarnych palców  

                                                 
6 np. dotychczasowe metody radiologiczne, badanie uz�bienia, znaków szczególnych, itp.  
7 np. zmienno�� genetyczna DNA  
8 A&A – Autentyfikacji (ang. Authentication) i Autoryzacja (ang. Authorization), gdzie autentyfikacja ogranicza 
si� do potwierdzenia to�samo�ci u�ytkownika dowoln� metod� (odciski palców, hasła, DNA), a autoryzacja 
polega na sprawdzeniu czy zautentyfikowany u�ytkownik ma prawo dost�pu do wybranej funkcjonalno�ci. S� to 
kluczowe zagadnienia dost�pu do systemów elektronicznych od systemów ochrony mienia 
(przeciwwłamaniowych) do systemów teleinformatycznych (np. bazy danych).  
9 Zestaw norm serii ISO/IEC 27000-27005 i pokrewnych (PN ISO IEC 17799-2005) 
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z ich elektroniczn� reprezentacj� i wydaniu polecenia do autoryzacji u�ytkownika uruchamiaj�cego 

system operacyjny. Nie jest to technologia wyszukana i mo�e powodowa� wiele niezgodno�ci  

na poziomie A&A, ale jej prostota i odd�wi�k psychologiczny, poprawiaj�cy mniemanie 

u�ytkowników laptopów o zwi�kszeniu bezpiecze�stwa ich prywatnych i słu�bowych danych, 

zapewnia pozytywne skutki w zakresie poprawy �wiadomo�ci co do konieczno�ci stosowania 

mechanizmów bezpiecze�stwa. 

 

  
Rys. 1.1. Projekcja CT uwidaczniaj�ca brakuj�cy z�b niezidentyfikowanej mumii oraz lokalizacja 

z�ba trzonowego w drewnianej skrzyni królowej Hatshepsut [Hawass 2007]. 
 

Ciekawym ogniwem omawianego zagadnienia s� poszukiwania to�samo�ci szcz�tków ludzkich  

w zastosowaniach archeologicznych. Mo�na tu poda� za przykład identyfikacj� szcz�tków ludzkich 

odnalezionych na Syberii i sprawdzenie ich pokrewie�stwa z ostatni� rodzin� Carów Rosji z dynastii 

Romanowów10, czy badania nad mumiami. Najsłynniejszym przykładem identyfikacji mumii 

egipskich jest identyfikacja niezidentyfikowanej mumii z przed 3,5 tysi�ca lat (!) na podstawie z�ba 

trzonowego (Rys. 1.1) składowanego w po�miertnym, drewnianym naczyniu obrz�dowym egipskiej 

królowej Hatshepsut [McDonough 2007][Hawass 2007]. Wykorzystano do tego celu techniki 

radiologiczne (CT), komputerow� analiz� obrazów i rekonstrukcj� 3D. Powy�szy przykład został 

przytoczony w niniejszej dysertacji nie bez powodu. Mówi on o sile technik radiologicznych  

w identyfikacji po długim czasie od zgonu, co jest istotne z punktu widzenia pó�niejszych rozwa�a� 

nad proponowan� metod� identyfikacji na podstawie zatok czołowych. W pracy zostanie poło�ony 

nacisk na techniczne aspekty konstrukcji nowych metodologii identyfikacji osób wraz z propozycj� 

autorskiej metody.  

 

 

 

 
                                                 
10 http://los-carskiej-rodziny.blog.onet.pl/2,ID306547816,index.html  
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1.2. Metody identyfikacji osób 

 

Najprostszym11 sposobem identyfikacji osób jest wizualne porównanie zdj�cia fotograficznego  

z twarz� �yj�cej osoby lub denata. Nale�y zauwa�y�, �e ta metoda ma wiele ogranicze� takich jak: 

1. Brak mo�liwo�ci badania cech niewizualnych 

2. Brak mo�liwo�ci identyfikacji osób po operacjach plastycznych 

3. Brak mo�liwo�ci identyfikacji na podstawie szcz�tków zwłok denata 

4. Ograniczenie czasowe, w którym mo�liwe jest przeprowadzenie porównania. 

W szczególno�ci przedstawiona powy�ej metoda nie mo�e zosta� uznana za referencyjn�12  

w medycynie s�dowej i kryminalistyce [Hanusek 2002][Kopyt 2004]. 

Jednym ze sposobów rozwi�zania problemu identyfikacji osób jest stosowanie specjalistycznych 

metod [Hauser 2002] z zakresu hemogentyki – np. badania na podstawie identyfikacji DNA  

z materiałem porównawczym od rodziny [Bilge, Sema Kedici i inni 2003] czy radiologii  

– np. badania z materiałem porównawczym z istniej�cych zdj�� radiologicznych i opisów przebiegu 

leczenia (wypełnienia z�bów, urazy).  

Nale�y zwróci� uwag� na fakt, �e mo�liwo�ci identyfikacji s� w istotny sposób zwi�zane  

z dost�pno�ci� materiału porównawczego znajduj�cego si� w specjalizowanych bazach danych [Prinz 

i Shaler 2002].  

Do identyfikacji osoby niezb�dny jest materiał badawczy o po��danych wła�ciwo�ciach,  

np. odcisk palca z wyra�nymi liniami papilarnymi [FMSZ RFN 2007] czy materiał DNA lub zdj�cie 

RTG czaszki w przypadku zwłok. Celem metody identyfikacyjnej jest wskazanie wła�ciwej osoby,  

od której materiał badawczy pochodzi, a czasem stwierdzenie pewnych wybranych cech takiej osoby 

np. płci [Asala 2002], wieku [Bednarek, Bloch-Bogusławska, i inni  2002][Ritz-Timme, Cattaneo  

i inni 2000] czy kr�gu etnicznego. 

 

Ze wzgl�du na ró�norodno�� materiału badawczego oraz informacji, jakie planuje si� uzyska�  

z materiału, stosowane s� specyficzne metody badawcze. Bez wzgl�du na wybran� metod�,  

tok post�powania pozostaje niezmienny (Rys. 1.2): 

1. Wybór i przygotowanie odpowiedniego materiału badawczego. 

2. Identyfikacja na podstawie baz wiedzy i do�wiadczenia. 

3. Porównywanie otrzymywanych wyników z dost�pnymi danymi. 

4. Wyodr�bnienie zbioru prawdopodobnych informacji wynikowych. 

5. Wybór najbardziej prawdopodobnej identyfikacji lub identyfikacja osoby ze stuprocentow� 

pewno�ci�. 

                                                 
11 Nale�y liczy� si� z subiektywizmem oceny podobie�stwa przez eksperta, w przypadku np. ró�nicy mi�dzy 
czasem wykonania zdj�cia a obecnym wiekiem porównywanej osoby 
12 Brak jest �cisłego okre�lenia metody referencyjnej ze wzgl�du na trudno�� wskazania na jednoznaczno�� 
identyfikacji lub okre�lony poziom prawdopodobie�stwa prawidłowej identyfikacji dla opisywanego 
zagadnienia, jako kryterium referencyjno�ci danej metody. 
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Najcz��ciej wykorzystywanymi metodami identyfikacji osób s� m.in.: 

− Identyfikacja na podstawie odcisków, odbitek linii papilarnych 

− Identyfikacja metod� superprojekcji 

− Identyfikacja na podstawie bada� uz�bienia 

− Identyfikacja na podstawie zmienno�ci genetycznej DNA 

− Identyfikacja na podstawie znaków szczególnych 

− Identyfikacja metodami radiologicznymi 

 

Rys. 1.2. Schematyczne uogólnienie dla metod identyfikacji osób. 

 

Najbardziej po��danymi metodami s� te, które gwarantuj� jednoznaczn� identyfikacj� osoby lub jej 

wybranych cech. Do metod spełniaj�cych kryteria jednoznaczno�ci lub wysokiego 

prawdopodobie�stwa (z wieloma ograniczeniami) nale�� m.in.: 

  

A. Identyfikacja na podstawie linii papilarnych 

Metoda identyfikacji na podstawie linii papilarnych [Campbell 1998] jest najcz��ciej stosowana 

podczas identyfikacji sprawców przest�pstw. W kryminalistyce linie papilarne rejestrowane  

s� najcz��ciej za pomoc� technik pudrowych [Sodhi i Kaur 2001]. Rozwój technologiczny 

pozwolił na opracowanie czujników półprzewodnikowych mog�cych odczyta� z du�� 

dokładno�ci� uło�enie linii na opuszkach palców. Istniej� równie� du�e zasoby materiału 

porównawczego w archiwach. Niestety w odniesieniu do identyfikacji osób nie jest zawsze 

skuteczna. Gł�bsze uszkodzenia powierzchni skóry mog� mie� wpływ na odczyt linii, a wi�c  

i na identyfikacj� danej osoby. Nie jest mo�liwe stosowanie metody w przypadku rozpoznawania 

ofiar po�aru. Kolejn� wad� jest brak mo�liwo�ci stosowania do identyfikacji zwłok  

w zaawansowanym stanie rozkładu. Ponadto biometryczny charakter linii papilarnych jest trudny 

do odczytania w przypadku pewnych zawodów (np. rzemie�lnicy, personel sprz�taj�cy) [FMSZ 
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RFN 2007], których pracownicy w naturalny sposób nara�eni s� na zgrubienia, �cieranie i inne 

formy degradacji naskórka palców.  

 

B. Identyfikacja osób na podstawie materiału genetycznego DNA 

Jest to wysoce niezawodna metoda, stosowana zarówno dla osób �yj�cych, jak równie� 

identyfikacji zwłok. Jej zalet� jest mo�liwo�� identyfikacji na podstawie w zasadzie dowolnego 

fragmentu tkanki, nawet dla wysoce rozło�onych biologicznie zwłok czy ofiar po�aru [Pawłowski, 

Szcerkowska  i inni 1996]. W przypadku tkanek uszkodzonych chemicznie [Sawaguchi, Wang  

i inni 1996], badanie DNA mo�e by� niewykonalne. 

Do procesu identyfikacji wymagany jest specjalistyczny, kosztowny sprz�t badawczy [Cysewska-

Sobusiak 2001] oraz materiał porównawczy, najlepiej w formie elektronicznej i fizycznej.  

Ze wzgl�du na niezwykł� zło�ono�� genomu ludzkiego jest to metoda predysponuj�ca do 100% 

identyfikacji, jednak w przypadku cz��ciowego badania istnieje prawdopodobie�stwo 

dopasowania podobnych materiałów od ró�nych dawców, szczególnie w przypadku 

zanieczyszczenia materiału badanego obcym DNA [Pawłowski, Dettlaff-K�kol i inni 2001]. 

Ponadto, zauwa�ono pewn� degradacj� DNA pod wpływem czasu i lokalnych warunków 

�rodowiskowych. W przypadku przytaczanego wcze�niej przypadku identyfikacji Królowej 

Hatshepsut [Hawass 2007] bł�d identyfikacji dla kr�gu rodziny królewskiej si�gał a� 40%.  

Tkanki i ich komórki s� wra�liwe na promieniowanie jonizuj�ce, które mo�e prowadzi�  

do uszkodze� i ł�cze� krzy�owych białek w obr�bie pojedynczej i podwójnej nici DNA 

[Pruszy�ski 2000]. Predyspozycje materiału DNA eliminuj� jego wiarygodno�� jako materiału 

porównawczego we wszystkich przypadkach, gdzie ludzie �ywi i ofiary mogli by� nara�eni  

na jakiekolwiek promieniowanie jonizuj�ce. Takie efekty mog� wyst�pi� w wielu zdarzeniach  

np. w przypadku awarii elektrowni atomowej i ska�enia wewn�trz siłowni (skutki  

dla personelu) lub ska�enia zewn�trznego (skutki degradacji DNA w okre�lonej strefie 

terytorialnej) [WHO 2006], wybuchu bomy atomowej (lub wodorowej) lub tzw. brudnej bomby, 

awarii aparatury radiolokacyjnej (radiolokacja wojskowa, lotnictwo wojskowe i cywilne), 

katastrofy w zakładach przemysłowych u�ywaj�cych izotopów promieniotwórczych (górnictwo, 

technika pomiarowa, diagnostyka medyczna i radioterapia, energia małej skali np. stacje 

meteorologiczne i inne), katastrofy na okr�tach podwodnych, lotniskowcach i innych obiektach 

wykorzystuj�cych reaktory j�drowe i w wielu innych przypadkach. Mi�dzynarodowa Agencja 

Energii Atomowej13 prowadzi dokładn� klasyfikacj� i analiz� wszystkich przypadków 

posiadaj�cych znamiona awarii czy napromieniowania z udziałem promieniowania jonizuj�cego. 

Niestety mo�na przypuszcza�, �e rzeczywista ilo�� niebezpiecze�stw radiologicznych  

jest wi�ksza ni� funkcjonuje to w �wiadomo�ci obywateli. Nawet na gruncie polskim zostały 

odnotowane w/w zdarzenia (np. [IAEA 2004]). 

                                                 
13 http://www.iaea.org/ - International Atomic Energy Agency 
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C. Identyfikacja osób na podstawie map t�czówki 

Badanie map t�czówki jest now� koncepcj� podej�cia do identyfikacji osób. Jest ono bardziej 

niezawodne ni� badanie siatkówki [Ni�anowska, Pachoł i inni 2001], które wykazywało wiele 

niejednoznaczno�ci [Daugman 2001]. Jak wskazuj� badania, t�czówka wykazuje wi�ksz� 

odporno�� na zmiany chorobowe ni� siatkówka, dlatego metoda identyfikacji t�czówki wydaje  

si� by� dobrym aparatem do identyfikacji osób. Nale�y jednak zwróci� uwag� na fakt,  

i� w przypadku uszkodzenia mechanicznego lub biochemicznego oka, metoda ta nie mo�e by� 

stosowana. Podobnie jest w przypadku identyfikacji zwłok. Po zgonie nast�puj� szybkie zmiany 

destrukcyjne w wypełnionym płynem narz�dzie wzroku, co sprawia, �e metoda ta jest równie� 

zawodna. Kolejnym ograniczeniem jest niedost�pno�� baz z odpowiednim materiałem 

fotograficznym. Metoda ta zyskuje jednak zastosowania w tworzeniu systemów dost�pu  

z zastosowaniem skanerów map t�czówki oka [Oki 2002]. 

 

D. Identyfikacja osób wybranymi metodami radiologicznymi  

Metody radiologiczne opieraj� si� na porównywaniu zdj�� układu kostnego  

z wcze�niejsz� dokumentacj� radiologiczn� powstał� np. podczas leczenia urazów [Berent  1997]. 

Podstawow� zalet� metod radiologicznych jest mo�liwo�� identyfikacji osoby nawet po bardzo 

długim czasie od jej zgonu (przykład z [Hawass 2007]). Układ kostny jest odporny na rozkład, 

przez co mo�e by� stosowany w przypadkach, gdy niemo�liwe jest u�ycie metod 

serohematologicznych identyfikuj�cych dane z DNA. Nawet dla zwłok z zaawansowanym 

procesem gnilnym lub zmumifikowanych w sposób naturalny (pod wpływem lokalnego klimatu) 

lub wymuszony, mo�na bardzo szybko na podstawie budowy układu kostnego okre�li� płe� i wiek 

osoby, a nast�pnie skupi� si� na urazach zarejestrowanych w zmianach układu kostnego  

lub patologicznych zmianach chorobowych. Wiele metod identyfikacji wykorzystuje superpozycj� 

zdj�� fotograficznych i zdj�� RTG do dopasowania czaszki ze zdj�ciem twarzy osoby [Ghosh, 

Sinha  2001][Ghosh, Sinha  2005].  

Cz��� układu kostnego pozostaje praktycznie niezmienna od momentu osi�gni�cia dojrzało�ci  

(co nast�puje około 20 roku �ycia [Marek, Ku�miderski i inni  1983]) i jest mało wra�liwa 

zarówno na procesy chorobowe, jak i procesy rozkładu po �mierci. 

Tym samym informacje na temat układu kostnego s� atrakcyjnym materiałem dla potrzeb 

identyfikacji. Wiele problemów pozostaje tu wci�� otwartych i mo�liwe jest tworzenie nowych 

systemów identyfikacji. Stanowi to punkt wyj�cia dla proponowanej metodyki opisanej w dalszej 

cz��ci dysertacji.  

 

Wybór metody radiologicznej do identyfikacji osoby �yj�cej lub denata zale�y od wielu 

uwarunkowa�, a przede wszystkim od dost�pnego materiału badawczego. Dla potrzeb identyfikacji 
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ekshumacyjnej dokonuje si� głównie rekonstrukcji twarzy na podstawie czaszki. W�ród metod 

rejestracji obrazów przewa�a klasyczne RTG, rzadziej, na potrzeby rekonstrukcji 3-D (Rys. 1.1) 

tomografia komputerowa [Philips i Smuts 2001] [Hawass 2007].  

 

 

W�ród metod identyfikacji opieraj�cych si� na wykorzystaniu narz�dzi radiologicznych mo�na 

wyró�ni� [Walsh, Reeves i inni 2004] m.in.: 

1. Identyfikacj� za pomoc� superpozycji czaszka – zdj�cie twarzy [Ghosh, Sinha  2001] 

2. Identyfikacj� szwów kostnych czaszki [Bednarek, Bloch-Bogusławska i inni  2002] 

3. Identyfikacj� metodami odontologicznymi dla układu z�bowego [Lorkiewicz-Muszy�ska  

i Przybylski 2002] 

4. Identyfikacj� na podstawie cech patologicznych ko��ca [Kaliszczak 2002] 

5. Identyfikacj� na podstawie zmian naprawczych układu kostnego elementami sztucznymi 

[Kaliszczak 1999] 

6. Proponowan� metod� identyfikacji osób na podstawie zatok czołowych [Marek, Ku�miderski  

i inni  1983] 

 

1.3. Identyfikacja na podstawie zatok czołowych 

 

Jedn� z metod, które predysponuj� do zbudowania systemów identyfikuj�cych osoby  

ze 100% pewno�ci� rozpoznania jest metoda identyfikacji na podstawie zatok czołowych.  

Ze wzgl�du na problemy natury technicznej i naukowej, mimo zwrócenia uwagi na fakt 

indywidualno�ci zatok czołowych [Marek, Ku�miderski i inni  1983] nie rozwin�ły si� �adne 

narz�dzia i metody pomiarowe wspomagaj�ce ten proces identyfikacji. Zatoki czołowe jako jeden  

z anatomicznych elementów ko��ca czaszki s� wyra�nie widoczne na wi�kszo�ci radiogramów  

(np. z zestawów urazowych). Dotychczas jednak nie wypracowano �adnej metodyki identyfikacji  

z wykorzystaniem tej metody, ani nie przeprowadzono bada� na licznych grupach obiektów  

do porówna�.  
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2. Aktualny stan zagadnienia 

 
2.1. Anatomiczna budowa zatok czołowych 

 
Zatoki czołowe s� cz��ci� systemu zatok przynosowych człowieka stanowi�cych kanały  

w ko��cu twarzo-czaszki. Z punktu widzenia identyfikacji na podstawie rzutu zatok czołowych  

na błonie �wiatłoczułej, istotna jest wiedza na temat budowy czaszki człowieka (Rys. 2.1). 

Czaszka człowieka dzieli si� na mózgoczaszk� (łac. cranium) oraz twarzoczaszk� 

(łac. viscerocranium). Mózgoczaszka jest kostn� puszk� chroni�c� mózg przed uszkodzeniami  

i zapieniaj�c� odpowiednie warunki fizjologiczne do jego prawidłowego funkcjonowania14. Składa si� 

z cz��ci dolnej – tzw. podstawy czaszki (łac. basis crani) oraz górnej – sklepienia czaszki  

(łac. calvaria). W procesie kompozycji rzutu czaszki na dwuwymiarowych zdj�ciach radiologicznych 

w projekcji wykorzystywanej podczas identyfikacji (omówionej w dalszej cz��ci opracowania) 

uczestniczy przednia i tylna �ciana mózgoczaszki. 

 

  

 
Rys. 2.1. Ko�ci, szwy i inne struktury czaszki [Villarreal 2005]. 

 

Ko�ci czaszki za zwyczaj poł�czone s� szwami (łac. sutura), z których 18 znajduje  

si� na zewn�trznych powierzchniach ko��ca czaszki.  

                                                 
14 np. regulacja lokalnej termiki 
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Na zdj�ciach radiologicznych za zwyczaj widoczne s� niektóre ze szwów twarzoczaszki  

i mózgoczaszki15 (Rys. 2.2).  

 

W ko��cu twarzoczaszki znajduj� si� pneumatyczne struktury b�d�ce kanałami b�d� komorami  

o nieregularnych kształtach. Pod ogólnym okre�leniem „zatok przynosowych” wyró�nia si� (Rys. 2.2): 

− Zatoki szcz�kowe (łac. sinus maxillaris), zwane te� dawniej jam� Highmora – s� parzystymi 

przestrzeniami pneumatycznymi mieszcz�cymi si� obustronnie w trzonie szcz�ki.  

Maj� one kształt trój�ciennej piramidy [Feneis 1986]. 

− Zatoki klinowe (łac. sinus sphenoidalis) – parzyste przestrzenie mieszcz�ce si� w trzonie ko�ci 

klinowej, oddzielone od siebie przegrod� struktur nosowych (m.in. lemieszem), cz�sto wydłu�one 

w kierunku uj�cia nerwów wzrokowych. Szczegóły anatomiczne tych struktur na naturalnym 

preparacie dobrze obrazuj� materiały dotycz�ce centralnego obszaru podstawy czaszki od strony 

twarzoczaszki i płaszczyzny klinowej (łac. planum sphenoidale) [Ciszek, Krajewski 2003].  

Na zdj�ciu radiologicznym obrazowane jest uj�cie zatoki klinowej w postaci struktur 

symetrycznych przedstawionych na Rys. 2.2. 

− Zatoki sitowe lub inaczej komórki sitowe16 (łac. sinuses ethmoidales) s� niewielkimi 

przestrzeniami pneumatycznymi w ko�ci sitowej. Ze wzgl�du na ich wgł�bne poło�enie  

w stosunku do przedniej płaszczyzny twarzoczaszki dzieli si� je na przednie, �rodkowe i tylne.  

Ze wzgl�du na ich niewielkie rozmiary i zasłoni�cie przez inne struktury kostne buduj�ce ko�ciec 

nosa, oczodołów oraz podstawy czaszki, ich lokalizacja na zdj�ciu RTG jest utrudniona. Dopiero 

CT lub bezpo�rednia inspekcja na naturalnym preparacie  [Ciszek, Krajewski 2003] wzgl�dnie  

w praktyce chirurgicznej mo�e je ujawni�. 

− Zatoki czołowe (łac. sinus frontalis) (Rys. 2.2) to struktura pneumatyczna ko�ci czołowej  

z uj�ciem przez otwór czołowo-nosowy do kanału nosowego. Dno zatoki tworzy cz��ciowo strop 

oczodołu, a tylna �ciana zatok s�siaduje z przednim dołem czaszki. Zatoki czołowe mog� 

przyjmowa� ró�norodne kształty, mo�e równie� wyst�powa� tylko jedna zatoka czołowa,  

po jednej stronie czaszki. Zazwyczaj przyjmuj� formy wielokomorowe i s� bardzo rozległe. 

Zwykle notuje si� wi�ksz� obj�to�� zatok czołowych u m��czyzn [Quatrehomme, Fronty i inni 

1996]. Zatoka czołowa u dorosłego człowieka mierzy �rednio 28 mm wysoko�ci, 27 mm 

szeroko�ci i 17 mm gł�boko�ci [Fahd 2006], natomiast jej obj�to�� waha si� pomi�dzy 5,  

a 20 cm3 [Rohen 1972][ McGraw-Wall 1998]. Zatoki czołowe cz�sto podzielone s� na praw�  

i lew�, jednak rzadko stanowi� jednolite, symetryczne przestrzenie pneumatyczne w strukturach 

kostnych. Najcz��ciej poprzedzielane s� kostnymi listwami lub błoniastymi przegrodami,  

które dziel� �wiatło zatok na komory lub zachyłki. Ka�da oddzielona zatoka mo�e mie� 

niezale�ne poł�czenie z jam� nosow�. Szacuje si�, �e u 10% populacji zatoki czołowe wyst�puj� 

                                                 
15 np. szew wie�cowy ł�cz�cy powierzchni� ko�ci czołowej i ko�ci ciemieniowej  
16 Okre�lane czasem bł�dnikiem sitowym lub sitowiem 
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jednostronnie, u 5% maj� charakter szcz�tkowy, a u 4 % obserwuje si� całkowity brak zatok 

[Rohen 1972][ McGraw-Wall 1998][ Schaeffer 1920]. 

 

Jak podaj� �ródła [Krzeski 1997] rola zatok przynosowych w organizmie człowieka nie została 

dostatecznie wyja�niona i dlatego jest przedmiotem wielu bada�. Okre�lono nast�puj�ce funkcje zatok 

przynosowych (niektóre z domniemanych) [Krzeski 1997]: 

− oddechowa (nawil�anie i ogrzewanie wdychanego powietrza oraz wyrównanie ró�nicy ci�nie� 

podczas oddychania lub podczas gwałtownego wzrostu jego warto�ci),  

− w�chowa (uj�cie kanałów przez m.in. zatoki sitowe do nerwów w�chowych), 

− mechaniczna (ochrona mózgoczaszki przed urazami),  

− termiczna (termoizolacja oraz ogrzewanie podstawy czaszki i oczodołu), 

− statyczna (zmniejszenie wagi szkieletu twarzoczaszki),  

− fonetyczna (przestrze� rezonacyjna, ochrona ucha wewn�trznego przed przewodzeniem drog� 

kostn� własnego głosu),  

− bezu�yteczna przestrze� powietrzna twarzoczaszki. 

 

Na zdj�ciach radiologicznych (Rys. 2.2) wyra�nie uwidocznione s� górne granice zatoki czołowe  

ze wzgl�du na brak innych elementów układu kostnego, które mogłyby nakłada� si� na radiogram, 

uniemo�liwiaj�c w sposób widoczny prawidłowe wyodr�bnienie rzutu zatoki na kliszy 

rentgenowskiej.  

 

 
Rys. 2.2. Zatoki czołowe na wykontrastowanym zdj�ciu RTG  

[Tabor, Karpisz, Kowalski 2008]. 
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2.2. Polimorficzny charakter zatok czołowych i identyfikacja 

 
Fizjologia wzrostu człowieka w zakresie twarzoczaszki charakteryzuje si� silnym przyrostem  

i zmianami ko�ci czaszki w okresie do 6 roku �ycia. Nast�pnie zachodz� dalsze przeobra�enia,  

aby w wieku około 20 lat osi�gn�� ko�cowe ukształtowanie układu kostnego. Szwy kostne spajaj� 

�ci�le poszczególne ko�ci czaszki zapewniaj�c wymagan� sztywno�� i niezmienno�� tego układu.  

Jak pokazuj� badania [Quatrehomme, Fronty i inni 1996], zatoki czołowe podlegaj� podobnym 

prawom i kształtuj� si� do 20 roku �ycia człowieka, a nast�pnie pozostaj� niezmienne pod wzgl�dem 

kształtu17 do ko�ca �ycia oraz po �mierci. Ich rozwój rozpoczyna si� ju� około 3-4 miesi�ca �ycia 

płodowego przez wgłobienie nabłonka wn�ki czołowej jamy nosowej do ko�ci czołowej  

lub z przednich komórek sitowych, które wyw�drowuj� ku górze i do ko�ci czołowej [Rohen 1972]. 

W zwi�zku z faktem niezmienno�ci u dorosłego człowieka, mog� by� stosowane do identyfikacji,  

co po raz pierwszy zauwa�ył A. Schuller w 1921 roku [Schuller 1921]. 

Indywidualno�� kształtu w pełni wykształconych zatok dla ludzi wydaje si� by� jednoznaczna [Marek, 

Ku�miderski i inni 1983] co predysponuje metody identyfikacji na podstawie zatok do u�ywania  

w medycynie s�dowej [Hughes i Baker  1997]. Na podstawie wielko�ci zatok czołowych mo�na 

równie� rozpoznawa� płe�. Zatoki czołowe u kobiet s� za zwyczaj znacznie mniejsze ni� zatoki  

u m��czyzn [Quatrehomme, Fronty i inni 1996], jednak jest to rozpoznanie niejednoznaczne. 

 

Dotychczasowe metody identyfikacji na podstawie zatok wykorzystuj� superpozycj� badanego zdj�cia 

radiologicznego i zdj�� zgromadzonych w formie klisz lub zapisów elektronicznych  

(np. nieopisywany przypadek identyfikacji przest�pcy poszukiwanego listem go�czym na podstawie 

zdj�cia RTG twarzoczaszki, przeprowadzony przez specjalist� medycyny s�dowej – dr med. Piotra 

Kowalskiego18). Proces oceny dopasowania opiera si� na ocenach wzrokowych osoby prowadz�cej 

badania. Wynika st�d, �e jest to proces długotrwały, nawet je�li dysponuje si� systemem 

komputerowym do archiwizacji zdj�� radiologicznych. 

Istotnym usprawnieniem badania zdj�� radiologicznych jest wykorzystanie metod komputerowej 

analizy obrazu [Wojnar, Kurzydłowski i inni 2002] [Tadeusiewicz, Ogiela 2006] zarówno dla zdj�� 

RTG jak i CT czy MRI.  

Jednym z pierwszych opisywanych przypadków wyró�nienia zatok czołowych na zdj�ciach RTG była  

identyfikacja z u�yciem zatok, potwierdzona na podstawie porównania rekonstrukcji w uz�bieniu 

[Colbert, Law 1927]. Wielu badaczy wskazuje na mo�liwo�� stosowania tej metody w medycynie 

s�dowej (np. [Wood 2006]) i uwa�a proponowan� metod� identyfikacji na podstawie zatok czołowych 

za bardzo u�yteczn� [Marlin, Clark i inni 1991][Angyal, Derczy 1998][Kirk, Wood, i inni 2002].  

 

                                                 
17 Dla rzutu zatoki czołowej na klisz� rentgenowsk� 
18 Katedra i Zakład Medycyny S�dowej – Uniwersytetu Jagiello�skiego Collegium Medium 
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Analizuj�c literatur� naukow� w zakresie zastosowa� komputerowej analizy obrazu w medycynie 

s�dowej i kryminologii, mimo upływu prawie 100 lat od informacji o mo�liwo�ci wykorzystania zatok 

czołowych do identyfikacji ludzi i zwłok, nie stwierdzono �adnej, w pełni automatycznej metody 

mog�cej predysponowa� do implementacji działaj�cego systemu wspomagaj�cego tak� identyfikacj�. 

Zatem nie jest znany �aden system do automatyzacji procesu składowania, analizy i wyszukiwania-

dopasowywania informacji dla zatok czołowych obrazowanych na radiogramach.  

Pewn� prób� systematyzacji opisu zatok czołowych metodami manualnymi zastała jednak podj�ta 

[Yoshino, Miyasaka i inni 1984]. Yoshino wskazuje na mo�liwo�� podziału zatoki czołowej na strefy  

i opis ka�dej z nich za pomoc� kodu liczbowego, uzyskuj�c w ten sposób mo�liwo�� zapisania około 

20 tysi�cy kombinacji. Jest to metoda w pełni manualna, nieuwzgl�dniaj�ca �adnych parametrów 

zwi�zanych z warunkami wykonania zdj�cia, dlatego nie s� znane komputerowe narz�dzia 

wspomagaj�ce ten sposób opisu zatok czołowych. Obecny rozwój metod przetwarzania obrazów  

(np. DIFT19 [Falcao, Bergo 2004]), umo�liwia rozpocz�cie prób budowania półautomatycznych 

algorytmów do wyznaczania obszaru zatok czołowych [Falguera, Falguera, Marana 2007]. 

Stwierdzono jednak ich ograniczony zakres działania i niejednoznaczno�� w segmentacji zatok 

czołowych na rzucie RTG, co zostanie dokładniej wskazane w dalszej cz��ci dysertacji. 

 
2.3. Uwarunkowania radiologiczne 

 

Czasy, kiedy odró�nienie poszczególnych elementów anatomicznych ko��ca czaszki okre�lano jako 

niemo�liwe min�ły ju� bezpowrotnie [Jaworski 1897]20. Niemniej jednak niektóre z tworów 

anatomicznych s� wci�� trudne do wyodr�bnienia i analizy. Mimo, i� na przełomie lat 80 i 90-tych 

XX wieku zwi�kszyło si� zainteresowanie radiologicznym obrazem zatok czołowych, to wci�� istnieje 

wiele ogranicze� natury technicznej. Zatoki czołowe nie mog� słu�y� do identyfikacji dzieci, gdy� 

podlegaj� zmianom, a ponadto do 6 roku �ycia mog� by� niewidoczne na obrazach radiologicznych 

[Quatrehomme, Fronty i inni 1996]. Najwcze�niej wykształcaj� si� zatoki sitowe, potem szcz�kowe,  

a najpó�niej czołowe. 

Podj�to próby porówna� rzutu zatok czołowych na zdj�ciach RTG przed i po �mierci osoby.  

Quatrehomme wskazuje na problemy w prawidłowym porównaniu przed i po �mierci (Rys. 2.3) 

[Quatrehomme, Fronty i inni 1996][Wood 2006]. Autorzy nie podaj� jednak warunków ekspozycji  

i dokładnego umiejscowienia projekcji, dla których wykonano zdj�cia porównawcze (dla tylko 1 

osoby), a ich jako��21, wskazuj�ca całkowicie odmienne warunki przeprowadzenia diagnostyki 

radiologicznej, nie predysponuje do potwierdzenia tej tezy, co przedstawia Rys. 2.3. Ju� z pierwszych 

ogl�dzin wynika, �e oba zdj�cia wykonano przy całkowicie róznych parametrach ekspozycji. 

 

                                                 
19 DIFT – ang. Differential Image Forest Transform 
20 Historia krakowskiego o�rodka radiologicznego: http://www.radiologia-malopolska.org/historia/historia2.htm  
21 Jako�� zdj�� z Rys. 2.3. jest dodatkowo pogorszona faktem wykonania kopii z manuskryptu artykułu 
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(a – antemortem) 

 

(b – postmortem) 

Rys. 2.3. Zdj�cie RTG twarzoczaszki (a) przed- i (b) po�miertne [Quatrehomme, Fronty i inni 1996]. 

 

Powy�sz� tez� obala inne badanie [Nambiar, Naidu i inni 1999] wykonane dla tego samego pacjenta 

przed i po jego �mierci. Zachowano podobne warunki radiologiczne, a jak wskazuj� autorzy, 

niezmienno�� zatok czołowych i ich mo�liwo�� wykorzystania do prawidłowej identyfikacji jest 

całkowicie potwierdzona (Rys. 2.4). 

 

 

(a – antemortem) 

 

(b – postmortem) 

Rys. 2.4. Zdj�cie RTG twarzoczaszki (a) przed- i (b) po�miertne potwierdzaj�ce mo�liwo�� 
prawidłowego porównania – brak zmian w morfologii zatok czołowych [Nambiar, Naidu i inni 1999]. 
 

Podj�to równie� próby zbudowania metody pomiaru bazuj�cej na badaniu CT. Jak wskazuj� autorzy 

[Tatlisumak, Ovali i inni 2007], metoda jest niezwykle u�yteczna w identyfikacji osób i pozwala  

na geometryczny pomiar zatok czołowych we wszystkich kierunkach. Badaniu poddano 100 

pacjentów. Zmierzono szeroko�� i wysoko�� lewej i prawej cz��ci zatok czołowych w wybranej 

subiektywnie przez operatora płaszczy�nie (Rys. 2.5) i dokonano zestawienia. Pomiarów dokonano  
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w [mm] nie dokonuj�c analizy bł�dów22 lub korekty. Jest to zatem pomiar manualny, nie wykazuj�cy 

mo�liwo�ci automatyzacji, ze wzgl�du na brak kryterium wyboru odpowiedniej płaszczyzny tn�cej,  

na której dla wszystkich badanych przypadków b�d� dokonywane pomiary. Nale�y równie� 

skrytykowa� mo�liwo�� zastosowania takiego pomiaru do wszystkich przypadków, w których  

nie da si� wyró�ni� lewej i prawej cz��ci zatok czołowych. Nasuwa si� równie� pytanie w jaki sposób 

składowa� takie dane na potrzeby szybkiego wyszukiwania. Wydaje si� by� to wr�cz niemo�liwe,  

za wzgl�du na niezwykle skomplikowan� brył� zatok czołowych. Nale�y równie� zauwa�y�,  

�e dost�pno�� CT jest wci�� ograniczona, dlatego mo�liwe jest stosowanie takiej metody wył�cznie  

w warunkach szpitalnych. Wymagane jest równie� odpowiednie kontrastowanie zatok, dlatego 

materiał pochodz�cy z bada� mózgoczaszki na potrzeby np. diagnostyki czy zabiegów operacyjnych 

nie nadaje si� do porówna�.  

 

 
Rys. 2.5. Płaszczyzna tn�ca na obrazie CT z zaznaczonymi miejscami pomiarów: (a) szeroko�� prawej 

zatoki; (b) szeroko�� lewej zatoki; (c) wysoko�� prawej zatoki; (d) wysoko�� lewej zatoki 
[Tatlisumak, Ovali i inni 2007]. 

 

Podobn� metod� zastosowano w innym opisywanym w literaturze przypadku [Riepert, Ulmcke i inni 

2001]. Obarczona jest ona identycznymi niedostatkami co do dost�pno�ci i dokładno�ci  

jak argumentowano powy�ej, tzn. jej niska dokładno�� i pełne uzale�nienie od pomiarów 

dokonywanych w standardowym programie komputerowym do obsługi CT, nie predysponuje  

                                                 
22 Jak powszechnie wiadomo, dokładno�� CT, mimo post�pu techniki jest wci�� mniejsza ni� dokładno�� 
odwzorowania tkanek organizmu na obrazach RTG. Jest to spowodowane konieczno�ci� dostosowania 
przetworników radiografii cyfrowej CT do szybkiego wykonywania serii zdj��, a wi�c czas relaksacji takiego 
przetwornika musi by� krótszy ni� przetwornika radiografii dla pojedynczego zdj�cia (w kontek�cie RTG 
cyfrowej). 
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jej do budowy baz danych na potrzeby identyfikacji osób.  Poparcie tych wniosków mo�na znale��  

na Rys. 2.6. wskazuj�cym na dokonywanie pomiarów w trudnej do praktycznego powtórzenia 

płaszczy�nie przeci�cia (Rys. 2.7), wybranej manualnie przez operatora. Dodatkowo, autorzy 

dokonuj� pomiarów i porówna� z dokładno�ci� do dwóch miejsc po przecinku23,  

co dla wspominanego ju� problemu dokładno�ci CT (szczególnie w kierunku wertykalnym)  

nie ma uzasadnienia. 

 
Rys. 2.6. Sposób okre�lenia płaszczyzn tn�cych i dokonywanych pomiarów odległo�ci: (a) pomiary 

horyzontalne; (b) pomiary wertykalne [Riepert, Ulmcke i inni 2001]. 
 

 
Rys. 2.7. Wybór płaszczyzny horyzontalnej pomiarów w programie FoXSIS, stan po�miertny  

[Riepert, Ulmcke i inni 2001]. 

                                                 
23 Jak wynika z praktyki klinicznej [Harat, Rusinek i inni 2005] dokładno�� pomiarów z wykorzystaniem 
CT/MRI na potrzeby bardzo dokładnych pomiarów do zastosowania w sterotaktyce neurologicznej, waha si� 
obecnie na poziomie ok. 0,5 mm w płaszczy�nie horyzontalnej i około 1 mm w płaszczy�nie wertykalnej 
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Mimo problemów z jednoznacznym opisem geometrii zatok czołowych, zarówno CT (lub MRI),  

jak i klasyczne RTG mog� by� wykorzystywane do porówna� zatok czołowych na potrzeby 

identyfikacji osób, co pokazuje Rys. 2.8 [Pfaeffli, Vock i inni 2007]. 

 

 
Rys. 2.8. Porównanie zatok czołowych na klasycznym zdj�ciu RTG (antemortem) oraz wizualizacji  

po rekonstrukcji 3D z CT (postmortem) wskazuj�ce na mo�liwo�� posługiwania si� ró�nymi 
metodami pozyskania obrazu do identyfikacji (RTG, CT/MRI) [Pfaeffli, Vock i inni 2007]. 

 

Kolejnym aspektem geometrii zatok wartym rozpatrzenia jest wyodr�bnienie zatoki czołowej jako 

samodzielnego obiektu do automatycznej b�d� manualnej segmentacji. Jak pokazuje Rys. 2.9,  

o ile górna cz��� kształtu zatoki na rzucie RTG jest mo�liwa do wyznaczenia, to wyznaczenie dolnej 

granicy zatok czołowych jest bardzo trudne ze wzgl�du na nakładanie si� struktur kostnych.  

Mo�na stwierdzi� ([Karpisz, Kowalski i inni 2008]), �e: 

− Brak jest mo�liwo�ci jednoznacznej identyfikacji miejsca poł�czenia zatok czołowych z zatokami 

przynosowymi. W rejonie uj�cia zatok czołowych, w pobli�u zatok sitowych i klinowych,  

na zdj�ciach RTG wyst�puje du�e zró�nicowanie układu kostnego ze wzgl�du na blisko�� ł�cze� 

ko�ci nosowych z ko�ci� czołow� oraz szcz�k�. Elementem, który mo�e by� wyodr�bniany  

na radiogramie mo�e by� szew czołowo-nosowy, jednak jego prawidłowa identyfikacja  

jest problematyczna. 

− Brak jest mo�liwo�ci jednoznacznej identyfikacji ze zdj�� RTG granic komór tworz�cych strop 

oczodołu. S�siedztwo zatok czołowych z oczodołami powoduje nakładanie si� na zdj�ciach RTG 

elementów kostnych granic oczodołów oraz przedniego dołu czaszki. W niektórych przypadkach 

mo�na prawidłowo zidentyfikowa� krzywe łuków brwiowych. 
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Rys. 2.9. Oznaczenie korony zatoki czołowej na zdj�ciu RTG oraz wskazanie obszarów 

niejednoznaczno�ci. 
 

2.4. Uwarunkowania patologiczne 

 

Pod wzgl�dem antropologicznym, bez wpływu powa�nych zaburze� chorobowych, ko�ciec czaszki  

po osi�gni�ciu pełnej dojrzało�ci (zgodnie z wcze�niejszymi wskazaniami) nie podlega zmianom 

wywołanym wpływem �rodowiska. Zatem jest mo�liwo�� identyfikacji tego osobnika je�li istnieje 

jego wcze�niejsze zdj�cie RTG uwidaczniaj�ce zatoki czołowe. Oczywi�cie, �rodowisko mo�e  

w stosunkowo krótkim czasie24 zmieni� budow� całego gatunku [Pastuszka 2008], ale s� to przypadki 

rozci�gaj�ce si� na pokolenia. Przykładem takiej antropologicznej zmiany czasowej s� odkryte 

szcz�tki „ludzi z Palau” [Berger, Churchill 2008], �yj�cych w jaskiniach na wyspie Palau  

w Mikronezji Południowoafryka�skiej, charakteryzuj�cy si� ok. metrowym wzrostem i czaszkami  

o bardzo grubych ko�ciach wydłu�onych ku tyłowi. 

 

Zatoki czołowe, jak ka�dy z elementów ludzkiego ciała, mog� by� obj�te stanami chorobowymi.  

W wi�kszo�ci wypadków s� to choroby skutkuj�ce miejscowym zatrzymaniem płynów,  

co w konsekwencji wywołuje zapalenie. Takie stany nie wpływaj� negatywnie na mo�liwo�� 

identyfikacji osoby na podstawie rzutu zatoki czołowej na zdj�ciu RTG. 

 

                                                 
24 W rozumieniu czasu w archeologii 
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Istniej� jednak przypadki uniemo�liwiaj�ce całkowicie lub cz��ciowo wykorzystanie proponowanej 

metody.  

 

Przypadek 1 – złamania zatok czołowych 

Jednym z problemów uniemo�liwiaj�cych lub ograniczaj�cych identyfikacj� na podstawie zatok 

czołowych s� ich złamania. Ze wzgl�du na sztywno�� struktur kostnych, złamania zatok czołowych  

s� dwukrotnie cz�stsze w populacji osób dorosłych ni� u dzieci. A im wi�ksza jest obj�to�� zatoki, 

tym cz�stsze zanotowano ich złamania [Fahd 2006][Wright, Hoffman i inni 1992]. 

Jak podaj� �ródła, urazy zatok czołowych stanowi� około 5-12% wszystkich urazów twarzoczaszki 

(np. [Gerbino, Roccia i inni 2000], [Gonty, Marciania i inni]), a cz�sto�� wyst�powania złamania 

zatok czołowych, mo�e si�ga� około 9 przypadków na 100 000 dorosłych. Dobr� lektur� obrazuj�c� 

rodzaje złama� zatok czołowych i ich opracowanie na przykładzie 101 takich przypadków  

w szpitalach uniwersyteckich CM UJ jest praca [Fahd 2006].  

 

Zatoki ulegaj� uszkodzeniu najcz��ciej jako uraz doznany w wypadku komunikacyjnym. Pozostałe 

przyczyny złama� to upadki z wysoko�ci, wypadki przy pracy, bójki i pobicia, wypadki w sporcie, 

postrzał z broni palnej, wybuch i inne [Day, Meeha i inni 1998], [Gerbino, Roccia i inni 2000], 

[Gonty, Marciania i inni 1999], [Shockley, Stucker 1988], [Wright, Hoffman i inni 1992].  

Rozró�nia si� cztery typy złama� zatoki czołowej [Gonty, Marciania i inni 1999]: 

I – złamanie �ciany przedniej (Rys. 2.10a), 

II – złamanie �ciany przedniej i tylnej (Rys. 2.10b), 

III – złamanie �ciany tylnej, 

IV – „through-and-through” (złamanie obu �cian z przeszyciem do mózgu). 

 
(a) 

 

(b) 

Rys. 2.10. Przykłady złama� zatok czołowych typu I i II:  
(a) - schemat wieloodłamowego złamania �ciany przedniej zatoki czołowej;  

(b) - schemat wieloodłamowego złamania �ciany przedniej i tylnej [Fahd 2006]. 



 23 

Przypadek 2 – Powikłania zapalne 

Innym problemem mog�cym czasowo uniemo�liwi� prawidłow� identyfikacj� s� powikłania zapalne, 

w szczególno�ci ropienie i ropniaki25 w okolicy zatok czołowych zarówno od strony �ciany przedniej 

jak i tylnej (Rys. 2.11), które mog� przysłania� prawidłowe struktury zatok czołowych na zdj�ciach 

radiologicznych (tak RTG, jak i CT/MRI).   

 
Rys. 2.11. Schematyczne przedstawienie wewn�trzczaszkowego i zewn�trzczaszkowego szerzenia si� 

stanu zapalnego, b�d�cego powikłaniem zapalenia zatok czołowych [Fahd 2006]. 
 
Przypadek 3 – Zmiany nowotworowe 
 
Choroby nowotworowe mog� powodowa� degradacj� wszystkich narz�dów człowieka.  

Tak jest równie� w przypadku zatok czołowych, b�d�cych cz��ci� ko�ci czołowej. Nowotwory mog� 

wyst�powa� jako pierwotne ognisko zapalne [Balikian, Richard 2004] lub jako przerzuty z innych 

organów (równie� odległych takich jak nerki [Otulakowski, Roszak 1999] czy tarczyca [Waler, 

Kucharzewski i inni 2002]). Nowotwory pierwotne obszaru �ródoczodołowego mog� według ró�nych 

autorów stanowi� od 4 do 10 % wszystkich nowotworów zło�liwych głowy i szyi [Pawlak, Nowak  

i inni 2004]. 

 

Leczenie i kosmetyka przy degradacji ko��ca czaszki (Rys. 2.13), mo�e wymaga� rekonstrukcji ko�ci 

czołowej co mo�e w sposób całkowity usun�� cz��� ko�ci tworz�cej obraz zatok czołowych 

(Rys. 2.12). 

 

                                                 
25 W przeciwie�stwie do ropnia, ropniak nie lokalizuje si� bezpo�rednio w tkankach 
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Rys. 2.12. Nowotwór zło�liwy zatok czołowych w przekroju MRI [Balikian, Richard 2004]. 

 

 
Rys. 2.13. Przerost nowotworu z dewastacj� przedniej �ciany zatok czołowych na zdj�ciu RTG 

[Clarkson, Kirkland i inni 2002]. 
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3. Cel, zakres i teza pracy 

 

Analiza problematyki dotycz�cej identyfikacji osób daje podstawy do stwierdzenia, �e dotychczas  

nie wypracowano �adnej metody o zarówno du�ej sile rozpoznania jak i uniwersalno�ci  

co do mo�liwych zastosowa� i warunków �rodowiskowych badania. Mo�na pokusi� si�  

o stwierdzenie, �e opracowanie takiej metody na obecnym stanie nauki jest wr�cz niemo�liwe. 

Skomplikowanie ludzkiego organizmu i wci�� niedostatecznie poznane procesy wewn�trzne 

organizuj�ce �ycie komórek we wzajemnej symbiozie daj� wiele mo�liwo�ci do poszukiwania 

nowych metod identyfikacji. Niestety, w przypadku tak skomplikowanego organizmu, proporcjonalnie 

du�a jest równie� ilo�� niebezpiecze�stw chorobowych czy wrodzonych patologii, które mog� zburzy� 

tezy o poprawno�ci reguł rozpoznania, badanych na „standardowych” przedstawicielach gatunku.  

Nie bez znaczenia jest równie� ludzka natura, w sensie jednostki b�d�cej cz��ci� wi�kszej grupy – 

narodu, społecze�stwa czy rasy. Niektóre z metod identyfikacji, takie jak np. wykorzystanie 

informacji genetycznych, wła�nie ze wzgledów społecznych nie b�d� mogły by� nigdy wykorzystane 

w niektórych cz��ciach �wiata. 

 

Jak wskazano, najbardziej odpornymi na warunki �rodowiskowe s� metody radiologiczne. Ko�ciec 

człowieka mo�e by� szeroko wykorzystywany w metodach identyfikacji osób. Po przeprowadzeniu 

analizy literatury, stwierdzono rosn�ce zainteresowanie identyfikacj� osób na bazie zatok czołowych. 

Brak jednak narz�dzi technicznych i metodyk identyfikacji z obszaru obj�tego zakresem 

zaproponowanego tematu. Taki stan, daje podstaw� do stwierdzenia, �e celowe jest podj�cie próby 

rozwi�zania tego problemu.   

 

3.1. Cel i teza pracy 

 

Celem pracy b�dzie zbadanie polimorficzno�ci rzutu zatok czołowych człowieka na zdj�ciach RTG,  

a nast�pnie opracowanie algorytmów komputerowej analizy obrazu do wyznaczania obszaru zatok 

czołowych i wybranych ich kraw�dzi. Na podstawie analiz zostan� opracowane schematy 

alfanumerycznego opisu kształtu zatok czołowych na potrzeby identyfikacji osób. Zaproponowane 

współczynniki zostan� poddane badaniu ich zmienno�ci w ró�nych warunkach wykonywania zdj�cia. 

 

W �wietle sformułowanego celu pracy przyj�to nast�puj�c� tez�: 

Zastosowanie metod komputerowej analizy obrazu pozwala na stworzenie skutecznych algorytmów 

detekcji rzutu zatok czołowych człowieka na zdj�ciach RTG, które mo�na wykorzysta� do stworzenia 

nowych narz�dzi do identyfikacji osób i szcz�tków ciał ludzkich. 
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3.2. Zadania szczegółowe 

 

Dotychczas przedstawione analizy wskazuj� na konieczno�� przeprowadzenia bada� w nast�puj�cych 

zakresach: 

1. Okre�lenie polimorficzno�ci zatok czołowych ze zdj�� RTG wykonanych w codziennej 

praktyce medycznej. 

2. Opisanie kształtu zatok za pomoc� wybranych parametrów alfanumerycznych i okre�lenie  

ich wystarczalno�ci do identyfikacji. Dokonanie stosownych analiz statystycznych. 

3. Opracowanie algorytmów automatycznej detekcji obszaru zatok czołowych na zdj�ciu RTG 

oraz opracowanie algorytmu automatycznej detekcji wybranych elementów zatok czołowych. 

4. Opracowanie algorytmów do automatycznego pomiaru wybranych cech rzutu zatok 

czołowych i przeprowadzenie dyskusji nad mo�liwo�ci� ich zastosowania w systemach 

identyfikacji osób. 
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4. Badania wst�pne 

  

Podstaw� prowadzenia bada� nad mo�liwo�ci� stosowania metod identyfikacji osób, zwłok  

i szcz�tków ludzkich na podstawie zatok czołowych było udowodnienie ich polimorficznego 

charakteru w dost�pnej grupie badanej. Jak wcze�niej wskazano, badania takie zostały 

przeprowadzone, ale dotyczyły małych grup z opracowaniem głównie pod wzgl�dem 

antropologicznym26 ([Christensen 2004]) lub anatomicznym [Marek, Ku�miderski i inni 1983]. 

Dost�pne badania nie podaj� zestawu cech lub parametrów, które mog� definiowa� unikalno�� zatoki 

czołowej w całej ludzkiej populacji. Nale�y przypomnie�, �e wielokrotnie mamy do czynienia  

ze stwierdzeniem, �e kształt zatoki jest unikalny, jednak brak konkretyzacji ogólnego poj�cia kształt  

w odniesieniu do rzutu zatoki czołowej na płask� klisz� rentgenowsk�. Jak wskazywano, podj�to 

pewn� prób� uogólnionej klasyfikacji kształtu zatok, jednak nie daje ona mo�liwo�ci automatycznej,  

a przez to bardziej obiektywnej i powtarzalnej identyfikacji [Yoshino, Miyasaka i inni 1984]. Celem 

bada� wst�pnych jest okre�lenie, które z wybranych cech rzutu zatoki czołowej s� wystarczaj�ce  

do okre�lenia zestawu cech definiuj�cego klucz unikalny dla wyszukiwania zgodno�ci tego kształtu  

z dost�pn� baz� populacji. 

 

4.1. Materiał badawczy i sposób jego opisu 

 

Jako materiał badawczy wykorzystano zestaw urazowy gromadzony w archiwach Szpitala 

Uniwersyteckiego CM UJ w Krakowie w latach 1982–2002. Zebrano ponad 1160 radiogramów 

czaszek wykonanych w projekcji tylno-przedniej (PA), dla której promie� �rodkowy wi�zki 

promieniowania przebiega od tyłu głowy ku przodowi w płaszczy�nie strzałkowej, tj. lampa RTG 

znajduje si� z tyłu głowy [Pruszy�ski 2000] (Rys. 4.1). Zdj�cia pochodziły z ró�nych urz�dze� 

diagnostycznych, stwierdzono równie� ró�ny dobór warunków ekspozycji przy ich wykonaniu  

oraz zró�nicowan� ziarnisto�� błon �wiatłoczułych, co dodatkowo ró�nicowało poziom jako�ci 

obrazowania struktur kostnych [Kowalski, Karpisz i inni 2007]. 

 

Z uwagi na brak systematyki nazewnictwa struktur kostnych obrazowanych radiologiczne zatok 

czołowych, na potrzeby systematyzacji opisu rzutu zatoki czołowej na płaszczyzn�, wprowadzono 

poj�cie „korony zatoki czołowej” jako krzywej oznaczaj�cej górny obrys rzutu zatoki czołowej  

o pocz�tku i ko�cu w lewym i prawym skrajnym punkcie styczno�ci tej krzywej z prostok�tem 

opisanym na rzucie tej zatoki. Podobnie, wprowadzono poj�cie „garbu” jako odcinka krzywej korony 

zatoki czołowej, zawieraj�cej lokalne ekstremum, nazywane czasami np. „zachyłkiem zatoki” [Vogl, 

Balzer i inni 2001]. 

                                                 
26 w zakresie antropologii fizycznej, a w szczególno�ci antropometrii porównawczej (wymiary obiektu, obj�to��) 
dla obiektu pod wzgl�dem zmienno�ci gatunkowej czy rasowej 
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Rys. 4.1. Sposób realizacji zdj�� twarzoczaszki w projekcji tylnio-przedniej: propagacja głównej 

wi�zki promieniowania od tyłu głowy [Pruszy�ski 2000]. 
 

Przykład oznaczania koron zatoki czołowej na wybranych radiogramach przedstawia Rys. 4.2. Rzut 

korony zatok poprowadzono w tym wypadku do punktu styczno�ci z granic� oczodołu.  Widoczna  

jest niesymetryczno�� rzutu granic oczodołów, przy osiowym ustawieniu zdj��. 

 

 
Rys. 4.2. Oznaczenie korony zatok czołowych dla wybranych radiogramów z zestawu urazowego 

(krzy�ykami zaznaczono �rodki symetrii oczodołów) [Kowalski, Karpisz i inni 2008]. 
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Ze wzgl�du na zró�nicowan� jako�� zdj�� (kontrast, ziarnisto��, kompletno�� zdj�cia pod wzgl�dem 

widoczno�ci całej zatoki) do dalszych bada� zakwalifikowano 1159 radiogramów. Kwalifikacja 

odbywała si� w sposób wzrokowy, na podstawie subiektywnej oceny eksperta z dziedziny medycyny 

s�dowej. Nale�y zaznaczy�, �e w�ród zakwalifikowanych do bada� klisz wyst�powały zdj�cia  

o czaszkach widocznie skr�conych wzgl�dem osi �rodka ci��ko�ci rzutu czaszki. Na tym etapie  

nie było mo�liwe okre�lenie, czy dane zdj�cie b�dzie mo�liwe do analizy za pomoc� komputerowej 

analizy obrazu. 

 

Wszystkie zakwalifikowane radiogramy zostały r�cznie opisane i sklasyfikowane na podstawie 

pomiarów prostok�ta opisanego na rzucie zatoki czołowej, w ten sposób, �e lewy, prawy i górny bok 

prostok�ta były styczne do najdalej wystaj�cego punktu w danym kierunku propagacji zatoki 

czołowej, natomiast dolny bok prostok�ta opisanego był styczny do najdalej wysuni�tego ku gurze 

łuku granicy oczodołu (Rys. 4.3). 

 

 
Rys. 4.3. Prostok�t opisany na zatoce czołowej dla wybranego radiogramu. 

 

Dzi�ki takiemu ograniczeniu kształtu, mo�liwe było wyznaczenie szeroko�ci i wysoko�ci prostok�ta 

opisanego na zatoce. Ponadto wyznaczono liczb� garbów zatoki czołowej. 

Postawiono pierwsz� hipotez� zerow� (H01), i� wymiary prostok�ta opisanego na rzucie zatoki 

czołowej oraz liczba garbów, stanow� trójk� liczb wystarczaj�cych do opisania polimorficznego 

charakteru zatoki czołowej [Kowalski, Karpisz i inni 2007]. Odrzucenie tej hipotezy mo�liwe  

jest wówczas, kiedy w grupie badanej znajd� si� przynajmniej dwa rzuty zatok czołowych ró�nych 

osób opisane tak� sam� trójk� liczb. Nale�y zauwa�y�, �e w tym przypadku nie uwzgl�dniono 

�adnych bł�dów pomiarowych. Pomiary dokonywane były suwmiark� ze wska�nikiem 

elektronicznym o dokładno�ci 0,01 mm, a grubo�� linii wyznaczaj�cej granic� rzutu zatoki dochodziła 
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do 1 mm, dodatkowo nale�ałby uwzgl�dni� inne czynniki wpływaj�ce na bł�d pomiaru, takie jak 

ziarnisto�� kliszy, stopie� degradacji kliszy pod wpływem czasu, stabilno�� kasety itp. Zało�ono 

równie�, �e zdj�cia były wykonywane przez wykwalifikowany personel obsługi radiologicznej,  

a głowa pacjenta przylegała do płaszczyzny kasety z błon� �wiatłoczuł�. Je�li przy braku 

uwzgl�dnienia bł�du, hipoteza zerowa zostanie potwierdzona, to jest oczywistym, �e dla badania 

zbiorów warto�ci zło�onych z dwójek („wysoko��”, „szeroko��”) z narzuconym bł�dem np. ±1 mm 

hipoteza zostanie równie� odrzucona, a liczb� powtarzaj�cych si� zbiorów zwi�kszy si� w stosunku  

do liczby powtarzaj�cych si� zbiorów bez uwzgl�dnienia jakichkolwiek bł�dów. 

 

4.2. Podstawowe badania statystyczne 

 

Statystyki podstawowe zostały wyznaczone dla poszczególnych parametrów osobno. Prowadz�c 

badania wykorzystano wytyczne i metody zgodnie z sugestiami stosowania oprogramowania 

Statistica27 w zakresie analizy danych medycznych [Stanisz 2006]. 

Pierwszym etapem analizy statystycznej jest sporz�dzenie klasyfikacji liczno�ci poszczególnych klas 

(kolejnych, unikatowych warto�ci badanego parametru). Dla ka�dej z „klas” oznaczaj�cych 

wyst�pienie danej warto�ci parametru „szeroko��”, „wysoko��” (np. klasa 20 mm) i „ilo�� garbów” 

podawana jest liczba wyst�pie� tej klasy (N) w całej badanej populacji, „procent” w stosunku  

do cało�ci próby oraz „skumulowany procent” b�d�cy sum� procentu dla danej pozycji  

i skumulowanego procentu poprzedniej pozycji. Analiz� wykonano na danych surowych28  

z wykorzystaniem pakietu StatSoft Statistica 7.1. 

 

Ze statystyk opisowych (Tabela 1 – Dodatek A) wynika du�a nierównomierno�� rozkładu wszystkich 

parametrów. Wyniki analiz liczno�ci parametrów uj�to w Tabelach 2, 3 i 4. Na podstawie zestawie� 

tabelarycznych sporz�dzono histogramy ilo�ci obserwacji zobrazowane na Rys. 4.4a, 4.5a, 4.6a  

oraz histogramy 2 zmiennych przedstawione na Rys. 4.7, 4.8 i 4.9. Ponadto, dla dokładniejszego 

zobrazowania rozkładu poszczególnych parametrów na podobnych zasadach jak dla histogramów, 

utworzono diagramy „łodyga-li�cie” (Tab. 5, 6, 7). Diagramy te doł�czono do wykazu wyników 

pomiarów i oblicze�. Poniewa� prognozowano rozkłady jako normalne dla wszystkich trzech 

parametrów (Rys. 4.4b, 4.5b, 4.6b) oraz jako jednomodalne29, a wi�c dotycz�ce jednorodnej 

zbiorowo�ci, mogły one podlega� dalszej analizie statystycznej. 

                                                 
27 Implementacja poszczególnych metod statystycznych dla programu Statistica omówiona jest szczegółowo w 
oficjalnym podr�czniku internetowym [StatSoft 2008], b�d�cym jednocze�nie cz��ci� Encyklopedii Britannica. 
28 Dane surowe to dane uzyskane bezpo�rednio z badania, na których nie wykonano dotychczas �adnych operacji 
korekcji. 
29 tzn. dane poddane badaniu s� jednorodne i nie wykazuj� wielu lokalnych ekstremów dla krzywej rozkładu 
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Wykres normalno�ci: szeroko�c
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(b) 

Rys. 4.4. Histogram ilo�ci obserwacji dla poszczególnych klas (a) oraz wykres normalno�ci  
dla parametru „szeroko��” (b). 

 

Porównanie warto�ci �redniej arytmetycznej ( x = 67,53149) oraz mediany (Me = 68) dla parametru 

„szeroko��” pozwala stwierdzi�, �e rozkład jest asymetryczny – prawostronnie sko�ny. Oznacza to,  

�e przewa�aj�ca liczba obserwacji znajduje si� z prawej strony rozkładu – warto�� �rodkowa rozkładu 

jest nieznacznie przesuni�ta w prawo (A = 0,079733). Natomiast  dodatnia warto�� kurtozy 

(K = 0,353984), �wiadczy o rozkładzie platokurtycznym (spłaszczonym). 

 

 

(a) 

Wykres normalno�ci: wysoko�c
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(b) 

Rys. 4.5. Histogram ilo�ci obserwacji dla poszczególnych klas (a) oraz wykres normalno�ci dla 
parametru „wysoko��” (b). 

 

Odchylenie standardowe wynosz�ce σ = 16,37378, wskazuje na znaczn� przeci�tn� ró�nice 

wszystkich jednostek zbiorowo�ci od �redniej arytmetycznej parametru „szeroko��”. Warto�� 

modalna, czyli warto�� najcz��ciej wyst�puj�ca dla parametru „szeroko��” wyniosła 68 i wyst�piła 39 

razy w  badanej 1159 elementowej populacji. Du�a ró�nica mi�dzy minimaln� i maksymaln� 

warto�ci� próby wynosz�ca 113 mm, wskazuje na du�y rozst�p. 
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(a) 

Wykres normalno�ci: ilo�c garbów
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(b) 

Rys. 4.6. Histogram ilo�ci obserwacji dla poszczególnych klas (a) oraz wykres normalno�ci dla 
parametru „ilo�� garbów” (b). 

 

Porównanie warto�ci �redniej arytmetycznej ( x = 31,64340) oraz mediany (Me = 31) dla parametru 

„wysoko��” pozwala stwierdzi�, �e rozkład jest asymetryczny – lewostronnie sko�ny. Oznacza to,  

�e przewa�aj�ca liczba obserwacji znajduje si� z lewej strony rozkładu – warto�� �rodkowa rozkładu 

jest nieznacznie przesuni�ta w lewo (A = 0,643437). Natomiast  dodatnia warto�� kurtozy 

(K = 0,555811), �wiadczy o rozkładzie platokurtycznym (spłaszczonym). 

Odchylenie standardowe wynosz�ce σ = 9,32055, wskazuje na znaczn� przeci�tn� ró�nice wszystkich 

jednostek zbiorowo�ci od �redniej arytmetycznej parametru „wysoko��”. Warto�� modalna  

dla parametru „wysoko��” wynosi 26 i wyst�piła 58 razy w  badanej populacji. Du�a ró�nica mi�dzy 

minimaln� i maksymaln� zaobserwowan� warto�ci� w próbie (6 i 68), oznacza du�y rozst�p 

wynosz�cy 62, który jest jednak mniejszy ni� w przypadku szeroko�ci. 

 

Porównanie warto�ci �redniej arytmetycznej ( x = 5,50820) oraz mediany (Me = 5) dla parametru 

„ilo�� garbów” pozwala stwierdzi�, �e rozkład jest asymetryczny – lewostronnie sko�ny. Oznacza to, 

�e wi�kszo�� obserwacji znajduje si� z lewej strony rozkładu – warto�� �rodkowa rozkładu  

jest nieznacznie przesuni�ta w lewo (A = 0,474927). Natomiast  dodatnia warto�� kurtozy 

(K = 0,120770), �wiadczy o rozkładzie platokurtycznym (spłaszczonym). 

Odchylenie standardowe wynosz�ce σ = 2,16737, wskazuje na znaczn� przeci�tn� ró�nice wszystkich 

jednostek zbiorowo�ci od �redniej arytmetycznej parametru „ilo�� garbów”. Warto�� modalna, wynosi 

5 i wyst�piła 205 razy w  badanej 1159 elementowej populacji. Minimalna warto�� parametru wynosi 

1, a maksymalna 15. 
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4.3. Badanie korelacji 

 

W zakresie bada� korelacji zostan� poddane analizie zaobserwowane trendy w najliczniej 

wyst�puj�cych kombinacjach warto�ci parametrów z wykorzystaniem danych statystycznych  

i histogramów dwóch zmiennych (Rys. 4.7, 4.8, 4.9). Nast�pnie sprawdzone zostanie 

prawdopodobie�stwo wzajemnej zale�no�ci parametrów, co obrazuj� zestawienia przedstawiona  

na Rys. 4.11, 4.12 i 4.13. 

 

 
Rys. 4.7. Histogram 2 zmiennych: „szeroko��” i „wysoko��”. 

 

Na 900 obserwacji składaj� si� warto�ci poszczególnych parametrów z nast�puj�cych przedziałów:  

od 20 do 40 dla wysoko�ci, od 50 do 80 dla szeroko�ci i od 3 do 7 dla ilo�ci garbów. Najliczniejsz� 

grup� obserwacji stanowi� osobnicy o wysoko�ci 26 mm  (58 obserwowanych) i szeroko�ci równej 

68 mm (39 obserwowanych), co obrazuje Rys. 4.7. Natomiast pojedyncze przypadki zanotowano  

dla nast�puj�cych warto�ci wysoko�ci [mm]: 6, 11, 12, 59, 62, 68 oraz szeroko�ci: 6, 12, 19, 22, 23, 

24, 25, 26, 30, 31, 103, 105, 109, 111, 115, 117.  

Najliczniejsz� grup� obserwacji w zakresie korelacji parametrów „wysoko��” i „ilo�� garbów”, 

stanowi� osobnicy o wysoko�ci 26 mm  (58 obserwowanych) i ilo�ci grabów równej 5  

(205 obserwowanych), co obrazuje Rys. 4.8. Natomiast pojedyncze przypadki zanotowano  

dla nast�puj�cych warto�ci ilo�ci grabów: 12, 15. Na podobnych zasadach mo�na wnioskowa� 

korelacje dla parametrów „szeroko��” i „ilo�� garbów”, co obrazuje Rys. 4.9. 
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Rys. 4.8. Histogram 2 zmiennych: „wysoko��” i „ilo�� garbów”. 

 

 
Rys. 4.9. Histogram 2 zmiennych: „szeroko��” i „ilo�� garbów”. 

 

Prócz wskazanych skupie� najcz��ciej wyst�puj�cych kombinacji warto�ci, po obserwacji 

interpolowanej powierzchni 3-W na kombinacje trzech zmiennych (Rys. 4.10), mo�na zauwa�y� 

nierównomierny charakter tej powierzchni wskazuj�cy na brak systematyczno�ci przedstawionych 

wcze�niej trendów. 
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Rys. 4.10. Wykres rozrzutu 3 zmiennych: „szeroko��” wzg. „wysoko��”, wzg. „ilo�� garbów”. 

 

Przypuszczalnie, istnieje zwi�zek mi�dzy np. szeroko�ci� zatok czołowych, a np. ilo�ci� garbów. 

Prawdopodobie�stwo takich zwi�zków obrazuj� badania korelacji uwidocznione na wykresach 

statystycznych. W badaniach wykorzystano standardowe miary korelacji liniowej Pearsona rxy 

[Rodgers, Nicewander 1988], zgodnie z metodyk� bada� pakietu Statistica. Do oceny korelacji 

przyj�to skal� proponowan� w literaturze [Stanisz 2006] wg zakresów: 

rxy = 0  zmienne nie s� skorelowane, 

0 < rxy < 0,1 korelacja nikła, 

0,1 ≤ rxy < 0,3 korelacja słaba, 

0,3 ≤ rxy < 0,5 korelacja przeci�tna, 

0,5 ≤ rxy < 0,7 korelacja wysoka, 

0,7 ≤ rxy < 0,9 korelacja bardzo wysoka, 

0,9 ≤ rxy < 1 korelacja prawie pełna.       (4.1) 

  

Zgodnie z przyj�t� skal� (4.1), na podstawie wykresu rozrzutu i korelacji Rys. 4.11 oraz tabeli 

przekrojów (Tabela 8), mo�na stwierdzi�, �e mi�dzy zmiennymi „ilo�� garbów” i „szeroko��” 

prawdopodobna jest bardzo wysoka korelacja (rxy = 0,74). Dla pary zmiennych „szeroko��”  

i „wysoko��” – Rys. 4.12, korelacj� mo�na okre�li� jako wysok� (rxy = 0,66). Podobnie, dla pary 

zmiennych „ilo�� garbów” i „wysoko��” – Rys. 4.13, wyniki wskazuj� na wysok� korelacj� 

(rxy = 0,56).  
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Rys. 4.11. Wykres rozrzutu i korelacji dla zmiennych „szeroko��” i „ilo�� garbów”. 

 

 
Rys. 4.12. Wykres rozrzutu i korelacji dla zmiennych „szeroko��” i „wysoko��”. 

 

Otrzymane wyniki korelacji dla poszczególnych par zmiennych musz� by� poddane testowi istotno�ci 

współczynnika korelacji Pearsona [Stanisz 2006], przyjmuj�c jako zało�enia, �e badane pary 

zmiennych w całej ludzkiej populacji maj� dwuwymiarowy rozkład normalny o nieznanej korelacji ρ.  

Zatem hipotez� zerow� (H02) i alternatywn� (H12) mo�na zapisa� jako: 

H02: ρ = 0, 

H12: ρ ≠ 0. 

 

Opisywana istotno�� dla obliczonych współczynników zostanie okre�lona na podstawie porównania 

warto�ci statystyki testu istotno�ci z opisanej równaniem (4.2) [Stanisz 2006] oraz warto�ci krytycznej 

z tablic dla zakładanego poziomu bł�du (p = 0,01) dla odrzucenia hipotezy zerowej (H02). 



 37 

n
r1

r
z

2
xy

xy

−
=  , dla n ≥ 100       (4.2) 

W wyniku oblicze� otrzymano: 

 z(rxy = 0,74) = 37,45, 

z(rxy = 0,66) = 29,90, 

z(rxy = 0,56) = 23,01. 

 

Dla przyj�tego poziomu istotno�ci p = 0,01, warto�� krytyczna rozkładu wynosi z0,01 = 1,08. Zatem, ze 

wzgl�du, �e poszczególne warto�ci z(rxy) > z0,01, hipotez� H02 z 1 % bł�dem nale�y odrzuci�. Wynika 

st�d, �e obliczone wcze�niej współczynniki korelacji rxy s� wysoce prawdopodobne i mo�na je 

wykorzystywa� jako wiarygodny wska�nik dalszych wniosków. 

Z powy�szych zale�no�ci wynika, �e ilo�� garbów zatok czołowych jest bardziej uzale�niona  

od szeroko�ci zatok, ni� od wysoko�ci, cho� w drugim przypadku równie� wyst�puje zale�no��. 

Kontynuuj�c wnioskowanie, mo�na stwierdzi�, i� wysoce prawdopodobne jest, �e dla zatok 

czołowych wraz ze skomplikowaniem ich budowy wewn�trznej (przegród, garbów) zwi�ksza  

si� bardziej ich szeroko�� obrazowana na rzucie RTG, a w mniejszym stopniu zwi�ksza  

si� ich wysoko��. Z obserwacji prowadzonych metoda manualn�, wynika, �e istotnie nie stwierdzono 

wyra�nego trendu w postaci zatok czołowych o du�ej wysoko�ci np. z maksimum si�gaj�cym okolic 

szwu czołowo-ciemieniowego. Przypadków takich nie mo�na jednak całkowicie wykluczy�,  

tym bardziej, �e w okolicach kra�cowych rozkładów dla zmiennych „szeroko��” (Rys. 4.4b)  

oraz „wysoko��” (Rys. 4.5b) obserwujemy tendencje charakterystyczne dla statystyk ekstremalnych  

w próbie – rozbie�no�� od normalno�ci. 

 
Rys. 4.13. Wykres rozrzutu i korelacji dla zmiennych „ilo�� garbów” i „wysoko��”. 
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4.4. Badania powtórze� 

 

Podstaw� dalszych bada� jest postawiona hipoteza zerowa (H01), i� wymiary prostok�ta opisanego  

na rzucie zatoki czołowej oraz liczba garbów, stanowi� trójk� liczb wystarczaj�cych do opisania 

polimorficznego charakteru zatoki czołowej. Analogicznie zdefiniowano hipotez� alternatywn� (H11) 

b�d�c� zaprzeczeniem hipotezy zerowej30. Tym razem, do jej potwierdzenia lub obalenia 

wykorzystano proste narz�dzia z zakresu baz danych w postaci odpowiednio skonstruowanego 

zapytania SQL31 do tabeli przechowuj�cych warto�ci wspomnianych parametrów. Kod SQL  

do wprowadzania danych do tabel relacyjnej bazy danych został wygenerowany automatycznie przy 

u�yciu j�zyka AWK32, natomiast procedur� generuj�ca raport przygotowano w proceduralnym 

rozszerzeniu j�zyka SQL dla systemów Oracle, co prezentuje listing 4.1. 

 

Listing 4.1. Procedura wyszukiwania powtórze� danych w standardzie Oracle PL/SQL. 

create or replace procedure p_DK_search_duplicates_FS 
IS 
 CURSOR cursor_duplicates  
 IS 
 select distinct a.W, a.H, a.N, a.ZDJECIE_NR 
 from FRONTAL_SINUS_DATA4_ALL a,  
 FRONTAL_SINUS_DATA4_ALL_COPY b 
 where a.W = b.W and a.H = b.H and a.N = b.N  
  and a.ZDJECIE_NR != b.ZDJECIE_NR 
 order by a.N, a.W, a.H, a.ZDJECIE_NR; 
 -- 
 oo cursor_duplicates%ROWTYPE;  
 staticvar cursor_duplicates%ROWTYPE; 
 -- 
 gr number; i number; 
BEGIN 
 staticvar.W := 0; staticvar.H := 0;  

staticvar.N := 0; gr := 0; i := 0; 
 -- 
 OPEN cursor_duplicates;  
 LOOP 
  FETCH cursor_duplicates INTO oo; 
  i := i+1; 
  -- 
  IF oo.W != staticvar.W or oo.H != staticvar.H  

or oo.N != staticvar.N THEN 
   staticvar.W := oo.W;   

staticvar.H := oo.H;  
staticvar.N := oo.N;  

   gr := gr + 1; 
   -- 
   DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(' Powtorzen: '||i); i:=0; 
   DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Grupa nr '||gr);  
  END IF; 

                                                 
30 Formułowanie hipotez statystycznych, jako wnioskowania co do charakteru danych, jest podstawowym 
czynnikiem, umo�liwiaj�cym wła�ciwe prowadzenie bada� statystycznych. Cało�� bada� mo�e wówczas 
podlega� ocenie mocy testu, np. pod k�tem wystarczalno�ci ilo�ci danych lub prawdopodobie�stwa wyst�pienia 
bł�du. 
31 SQL – (ang. Structured Query Language) j�zyk do obsługi systemów relacyjnych baz danych 
32 AWK – j�zyk interpretowany, słu��cy do obróbki plików tekstowych 
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  EXIT WHEN cursor_duplicates%NOTFOUND; 
  -- 
  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('W:'||oo.W||' H:'||oo.H|| 

' N:'||oo.N||' - zdjecie: '||oo.ZDJECIE_NR);  
 END LOOP; 
END; 

 

Pełny raport z przeprowadzonej analizy przedstawiono w Tabeli 9. Na 1159 przeanalizowanych 

przypadków, trójki parametrów („szeroko��”, „wysoko��”, „ilo�� garbów”) powtórzyły si� dla 

dwóch zdj�� w 90 przypadkach oraz powtórzyły si� dla 3 radiogramów w 9 przypadkach. Zatem w 

badanej grupie ł�czna ilo�� powtarzaj�cych si� trójek parametrów wyniosła 99 przypadków (8,5 %),  

dlatego hipoteza zerowa została obalona (H01).  

Jak wskazano we wcze�niejszej cz��ci opisu bada� wst�pnych, nie uwzgl�dniono ewentualnych 

bł�dów pomiaru prostok�ta opisanego na rzucie zatok czołowych. W sytuacji, gdyby potwierdzona 

została postawiona hipoteza zerowa, tzn. nie istniała by �adna powtarzaj�ca si� trójka omawianych 

parametrów, konieczne byłoby zweryfikowanie wyników, przez narzucenie granic tolerancji  

dla aparatu wyszukiwania powtórze� na warto�ci parametrów „szeroko��” i „wysoko��”. Jednak  

w otrzymanym przypadku takie działania nie s� konieczne, gdy� jest wysoce prawdopodobne,  

�e po nało�eniu dodatkowych granic wyszukiwania, ilo�� znalezionych powtórze� przedmiotowych 

trójek byłaby wi�ksza od uzyskanej, a zatem tym bardziej hipoteza zerowa została by obalona.  

Najistotniejszym wnioskiem wynikaj�cym z badania powtórze� jest stwierdzenie, �e trójka liczb  

w postaci warto�ci parametrów:  „szeroko��”, „wysoko��”, „ilo�� garbów”, jest niewystarczaj�ca  

do opisania polimorficznego charakteru zatok czołowych. 

 

4.5. Ocena mocy testu 

 

Postawiona pierwsza hipoteza zerowa (H01) została odrzucona, mimo i� przy zbieraniu danych  

nie uwzgl�dniano specyficznych warunków przygotowania zdj�� RTG i bł�dów. Mo�na umownie 

dopu�ci� 1 % przypadków potencjalnie obalaj�cych hipotez� jako niewystarczaj�ce do stwierdzenia 

jej zasadno�ci. W ten sposób mo�liwe jest zbadanie mocy przeprowadzonych wcze�niej testów 

statystycznych, tj. np. zbadanie czy próba była wystarczaj�co liczna. Badanie mocy testów  

jest kluczowe dla stwierdzenia prawidłowo�ci bada� [Aczel 2006]. 

Dla uproszczenia przyj�to w zmodyfikowanej hipotezie zerowej (H01), �e około 1 % trójek 

parametrów mo�e si� powtarza� w badanej populacji (przyj�to 10 przypadków). Hipoteza 

alternatywna odrzuca tak� mo�liwo�� (zale�no�� 4.3). Przyj�to prawdopodobie�stwo odrzucenia 

bł�dnej hipotezy zerowej na poziomie 0,95 przy poziomie istotno�ci 0,05. W takim wypadku obie 

warto�ci z równe s� 1,64533. Do obliczenia minimalnej liczebno�ci próby gwarantuj�cej spełnienie 

przedstawionych zało�e� wykorzystano wzór (4.4). 

 

                                                 
33 Przyj�to warto�ci tablicowe 
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H01 = 10/1159 = 0,009          

H11 ≠ 0,009           (4.3) 
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= , gdzie q0 = 1 – p0     (4.4) 

Dla przedstawionych zało�e� (p0 = 0,009, p1 = 0,085), minimalna liczebno�� próby n wystarczaj�cej 

do stwierdzenia z zakładanym prawdopodobie�stwem, �e hipoteza zerowa jest fałszywa, wyniosła 

około 66. Zatem, grupa badana była dostatecznie liczna do prowadzenia wcze�niejszego 

wnioskowania statystycznego. Podobne dane uzyskano stosuj�c pakiet Statistica co obrazuje 

Rys. 4.14. Z bada� wynika, �e dla liczno�ci próby równej 245 uzyskuje si� pełn� wiarygodno�� 

odrzucenia hipotezy zerowej z punktu widzenia wnioskowania statystycznego.  

 

Rys. 4.14. Analiza mocy testu. 

 

4.6. Ocena wyników 

 

Badania statystyczne wskazały na du�e zró�nicowanie wymiarów rzutu zatok czołowych oraz ilo�ci 

garbów. Stwierdzono równie� wzajemne korelacje mi�dzy badanymi parametrami, przy czym wraz  

z przyrostem ilo�ci garbów szybciej wzrasta szeroko�� zatok czołowych ni� ich wysoko��. Ponadto, 

stwierdzono, �e trójka liczb w postaci warto�ci parametrów:  „szeroko��”, „wysoko��”, „ilo�� 

garbów”, jest niewystarczaj�ca do opisania polimorficznego charakteru zatok czołowych. Wynika 

st�d, �e niezb�dne jest wypracowanie innych miar, które mog� opisa� kształt zatok czołowych. 

Niezb�dne jest równie� wypracowanie jednolitej, najlepiej automatycznej metody do opisu zatok 

czołowych za pomoc� współczynników alfanumerycznych, co b�dzie przedmiotem dalszej cz��ci 

dysertacji. 
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5. Algorytmy komputerowej korekcji i analizy obrazów dla rzutu zatok czołowych 

 

5.1. Zało�enia koncepcyjne 

 

Ze wzgl�du na ró�n� jako�� materiału radiologicznego, do budowy algorytmu detekcji zatok wybrano 

50 radiogramów o jak najwi�kszej ró�norodno�ci kształtów korony zatok czołowych. Radiogramy 

zostały zdygitalizowane za pomoc� referencyjnego skanera Epson Expression 10000XL34  

z przystawk� do skanowania pełnowymiarowych35 materiałów przezroczystych. Dla zachowania 

zgodno�ci z materiałem oryginalnym stanowisko pomiarowe zostało skalibrowane za pomoc� 

wzornika do skanowania z kliszy przezroczystej oraz kalibratora sprz�towego w przypadku monitora. 

Mimo prób wykorzystania dost�pnego oprogramowania do analizy obrazu (Apheliom, ImageJ) 

konieczne było zaimplementowanie własnych algorytmów analizy obrazów, wspieraj�cych proces 

automatycznego oznaczania zatok czołowych na radiogramach głowy. Ze wzgl�du na dost�pno�� 

wielu bibliotek z funkcjami do analizy obrazu, jako j�zyk implementacji algorytmów wybrano C++. 

Funkcje programu zwi�zane z obsług� ró�nych formatów plików graficznych zostały zaadaptowane 

dzi�ki wykorzystaniu bibliotek ImageMagick36 oraz CImg37. Takie podej�cie w znacznym stopniu 

upro�ciło budow� aplikacji. Ponadto nale�y zaznaczy�, �e aplikacja jest w pełni przenaszalna na wiele 

platform sprz�towych (Intel i AMD x86, x64, SUN Sparc, IBM Power, ppc i ppc64 i inne)  

oraz systemowych operacyjnych (MS Windows, Linux, Unix, …). Program wynikowy został 

przetestowany na platformie x86/MS Windows, x64 SMP/Windows, x64 SMP/Linux, ppc64/Linux, 

działaj�c w identyczny sposób. 

 

5.2. Detekcja obszaru analizy 

 

Pierwszym krokiem analizy zatok czołowych powinno by� wyodr�bnienie obszaru, w którym  

na zdj�ciach RTG typowo zlokalizowane s� zatoki. 

 

Algorytm detekcji obszaru analizy, powinien ogranicza� doln� granic� ROI przez znalezienie linii 

horyzontalnej przechodz�cej przez zatoki klinowe (Rys. 2.2). Zatoki klinowe s� symetrycznie uło�one 

w stosunku do ko�ci nosowej i wyznaczaj� maksymalny poziom uj�cia zatok czołowych. Lew�  

i praw� granic� ROI mo�na wyznaczy� prowadz�c styczn� wertykaln� do granic oczodołów, 

natomiast od góry ROI mo�na ograniczy� lini� przechodz�c� przez ko�� czołow�.  

Przykład wyznaczenia ROI na obrazie testowym przedstawia Rys. 5.1a. 

 

 
                                                 
34 Skaner referencyjny o maksymalnej rozdzielczo�ci optycznej 2400x4800 dpi (interpolowanej do 12800 dpi) 
35 do formatu A3 
36 wi�cej informacji pod: http://www.imagemagick.org/script/index.php  
37 wi�cej informacji pod: http://cimg.sourceforge.net/ 
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(a) 
 

(b) 

 

Rys. 5.1. Obszar ROI (a) (zaznaczony białym prostok�tem) wyznaczony automatycznie na 
przykładowym obrazie RTG; ciemna linia przedstawia osie �rodka ci��ko�ci obrazu;  

szare linie – skorygowane osie zatok klinowych i szwu nosowego.  
Sposób koordynacji opisu obrazu na płaszczy�nie dwuwymiarowej (b).  

 

5.2.1. Detekcja �rodka ci��ko�ci rzutu czaszki 

 

Obraz reprezentowany jest tablic� Ni×Nj  zawieraj�c� informacj� o warto�ci danego piksela w zakresie 

poziomów szaro�ci od <0, 255>. Niech Gij oznacza warto�� danego piksela pij w i-tym wierszu  

oraz j-tej kolumnie. 	rodek ci��ko�ci wyznaczany jest badaj�c warto�ci Gij pikseli pij dla całego 

obrazu. Osie �rodka ci��ko�ci obliczane s� zgodnie ze wzorami (5.1) (Rys. 5.1a,b). 
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          (5.1) 

gdzie: 

I�– o� horyzontalna (ozn. równie� jako o� X)�

J�– o� wertykalna (ozn. równie� jako o� Y)�

i ∈ <0, Ni-1>, Ni = dimy 

j ∈ <0, Nj-1>, Nj = dimx 
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Implementacj� procedury do wyznaczania osi J (Y) przedstawia Listing 5.1. 

 

Listing 5.1. Wykorzystanie biblioteki CImg do budowy funkcji obliczaj�cej �rodek ci��ko�ci obrazu. 

void Os_Y(cimg_library::CImg<> image, int *wY,int *wX) 
{ 
 double sx,sy,waga; 
 sx=0.0e0; 
 sy=0.0e0; 
 waga=0.0;  
 // 
 for (int y = 0; y < image.dimy(); y++) { 
   for (int x = 0; x < image.dimx(); x++ ) { 
    waga += image(x,y,0); 
    sx += x*image(x,y,0);    
    sy += y*image(x,y,0); 
   } 
  } 
 sx /= waga; 
 sy /= waga; 
 // 
 *wY = (int)sx; 
 *wX = (int)sy; 
} // END FUNCTION Os_Y() 

 

5.2.2. Detekcja szwu nosowego 

 

Niesymetryczno�� struktur kostnych czaszki, decyduje o tym, �e za zwyczaj wertykalna o� ci��ko�ci 

czaszki obliczona ze wzoru (5.1) nie pokrywa si� z osi� przechodz�ca przez szew nosowy,  

która powinno si� przyj�� jako rzeczywist� o� symetrii rzutu twarzoczaszki na radiogramie,  

to te� niezb�dna jest korekta osi J, tak, aby mogła słu�y� jako o� odniesienia dla wyznaczania obszaru 

ROI. 

Szukamy takiego >+−∈< SNSN KJ;KJj , oznaczonego jMAX, dla którego maksymalizowana  

jest suma postaci: 

��
+=−=

+=
i

SN

N

1Ii
ij

I

PIi
ijSNj GG*WS         (5.2) 

gdzie: 

PSN – długo�� przegrody nosowej w pikselach (wysoko�� w pionie), definiuj�cy wysoko�� 

pudelka przesuwanego po współrz�dnej (y). 

KSN – szeroko�� pudelka, w którym szukane jest poło�enia przegrody nosowej, zakres 

przesuwania po współrz�dnej (x). 

WSN – wzgl�dna waga pikseli nale��cych do przegrody nosowej w stosunku do pikseli 

le��cych powy�ej tej przegrody. 

 

Pierwsze wyra�enie prawej strony równania (RHS)(5.2) reprezentuje sum� warto�ci Gij pikseli pij  

o warto�ci mniejszej od �rodka ci��ko�ci. Wysokie warto�ci tego wyra�enia wskazuj� na lini� 
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przechodz�c� przez szew nosowy. Druga wyra�enie RHS (5.2) reprezentuje sum� warto�ci pikseli  

o warto�ci sumarycznej wi�kszej od �rodka ci��ko�ci masy w linii wertykalnej. 

Parametry KSN, PSN i WSN zostały ustalone do�wiadczalnie, na bazie analizy rozmiarów zatok 

czołowych na radiogramach (Rozdział 4.1), a ich warto�� dla dowolnej rozdzielczo�ci obrazu 

wej�ciowego obliczane s� jak podano w listingu 5.2.  

 

Listing 5.2. Obliczanie parametrów PSN (PRZEGRODA), KSN (BOX_KOR_Y), WSN (WAGA)  
i implementacja funkcji do korekty osi J (Y). 
 

int PRZEGRODA = (int)(50*____my_dimy/500); 
int BOX_KOR_Y = (int)(15*____my_dimx/375); 
int WAGA = 5; 
 
int Korekcja_osiY(cimg_library::CImg<> image,int X,int Y, 
                  int PRZEGRODA,int BOX_KOR_Y,int WAGA) 
{ 
 int ix, iy, v, suma, max, jmax, w; 
 max=(int)-1e5; 
 
 for(iy=Y-BOX_KOR_Y; iy<=Y+BOX_KOR_Y; iy++) 
 { 
  suma=0; 
  for(ix=X-PRZEGRODA; ix<image.dimx(); ix++) 
  { 
   W = 1; 
   if (ix < X) w = WAGA; 
   suma += w*(int)image(iy,ix,0); 
  } 
  // 
  if (suma>max) { max=suma; jmax=iy; } 
 } 
 return jmax; 
} // END FUNCTION Korekcja_osiY() 

 

Listing 5.2 przedstawia przykład obliczenia skali obrazu CSKALA w dwóch osiach: 

CSKALA(i) = dimy / 500  

oraz 

 CSKALA(j) = dimx / 375 . 

Dzi�ki takiemu rozwi�zaniu, implementacja algorytmu w postaci programu komputerowego mo�e by� 

stosowana dla zdj�� cyfrowych w ró�nej skali. W przypadku konieczno�ci analizy zdj��  

o nietypowych wymiarach nale�y jedynie zmieni� warto�ci współczynnika CSKALA przez zmienne 

warto�ci zmiennych globalnych dimx i dimy. 

 

5.2.3. Detekcja osi horyzontalnej zatok klinowych 

 

Kolejnym etapem, po korekcie �rodka ci��ko�ci w zakresie wertykalnym do osi szwu nosowego,  

jest wyznaczenie dolnej granicy zatok czołowych jako osi horyzontalnej przechodz�cej przez zatoki 

klinowe. 
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Rys. 5.2. Typowa zmienno�� wariancji Wi dla stopni szaro�ci pikseli poło�onych wzdłu� osi szwu 

nosowego (i) (zaznaczonego szar�, pionow� lini� na Rys. 5.1), wyznaczana dla prostok�ta 
zdefiniowanego równania 5.3. 

 

Pierwszym krokiem tej cz��ci algorytmu jest wykonanie korekcji kontrastu na poziomach:  

15% najciemniejszych pikseli ustaw jako czarne, 1% najja�niejszych jako białe, pozostałe przekształ� 

liniowo w zakresie <0, 255>. 

Nast�pnie, dla ka�dego: >+−∈< zkzk BI;BIi obliczana jest wariancja w prostok�cie 
MAXj,iR  

o wymiarach zdefiniowanych zakresem (5.3). 

 

}Mj,Mjm,Mi,Min:p{R jMAXjMAXiinmj,i MAX
>+−∈<>+−∈<=    (5.3) 

gdzie: 

Bzk = 80 * CSKALA 

Mi = 10 * CSKALA 

Mj = 50 * CSKALA 

 

Iteracja rozpoczyna si� od i = X+Bzk, szukaj�c pierwszego i1 takiego, �e W(i1) osi�ga lokalne 

maksimum oraz W(i) jest wi�ksze od prawego maksimum Wi = 25 (zgodnie z Rys. 5.2). 

Nast�pnie, szukane jest takie i2, �e W(i2) osi�ga lokalne maksimum. Je�eli W(i2) > 2.5*W(i1) 

to X = i2, w przeciwnym wypadku X = i1 = imax.  

W ten sposób zostaje okre�lona warto�� współrz�dnej i, wyznaczaj�cej poło�enie linii 

horyzontalnej przechodz�cej przez zatoki klinowe. 
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Listing 5.3. Wyznaczanie korekty osi I (X) �rodka ci��ko�ci czaszki do osi przechodz�cej przez zatoki 
klinowe zgodnie z zakresem (5.3). 
 

int Wariancja(cimg_library::CImg<> image,int X,int Y,int BOX, 
              int BOX_VAR_I,int BOX_VAR_J, 
              double PROG_WARIANCJI_MIN,  
              double PROG_WARIANCJI_MAX, double FACTOR) 
{ 
 int i, i1, j1, n, licznik = 0, Nj=0, Ni=0; 
 double wariancja[image.dimy()][3], max, n1; 
 image = image.get_norm_pointwise(1) / (float)image.dimv();  
// 
licznik=0; 
for(i=X-BOX;i<=X+BOX;i++) 
{ 
 licznik++; 
 wariancja[i-X+BOX][0]=0.0; 
 wariancja[i-X+BOX][1]=0.0; 
 wariancja[i-X+BOX][2]=0.0; 
 // 
 for(i1=i-BOX_VAR_I;i1<=i+BOX_VAR_I;i1++) 
 for(j1=Y-BOX_VAR_J;j1<=Y+BOX_VAR_J;j1++) 
 { 
  wariancja[i-X+BOX][0]+=image(j1,i1,0); 
  wariancja[i-X+BOX][1]+=image(j1,i1,0)*image(j1,i1,0); 
 } 
 for(i1=i-BOX_VAR_I;i1<=i+BOX_VAR_I;i1++) 
 for(j1=0;j1<=Nj;j1++) 
     wariancja[i-X+BOX][2]+=image(j1,i1,0); 
  
  
  
 wariancja[i-X+BOX][0] 
        /= ((double)((2*BOX_VAR_I+1)*(2*BOX_VAR_J+1))); 
 wariancja[i-X+BOX][1] 
        /= ((double)((2*BOX_VAR_I+1)*(2*BOX_VAR_J+1))); 
 wariancja[i-X+BOX][1] 
        = wariancja[i-X+BOX][1]-wariancja[i-X+BOX][0]* 
          wariancja[i-X+BOX][0]; 
 wariancja[i-X+BOX][2]/=((double)((2*BOX_VAR_I+1)*Nj)); 
 // 
 if (wariancja[i-X+BOX][0]<10) break; 
 if (wariancja[i-X+BOX][1]>1.0e-5) 
  wariancja[i-X+BOX][1]=sqrt(wariancja[i-X+BOX][1]); 
 else  wariancja[i-X+BOX][1]=0.0; 
} 
// 
n=0; 
for(i=licznik-2; i>=0; i--) 
{ 
 if (wariancja[i][1]>PROG_WARIANCJI_MAX) 
 { 
  max=wariancja[i][1]; n=i; break; 
 } 
 if (wariancja[i-1][1] < wariancja[i][1]  
          && wariancja[i+1][1]<wariancja[i][1]  
          && wariancja[i][1]> PROG_WARIANCJI_MIN) 
 { 
  max=wariancja[i][1]; n=i; break; 
 } 
} 
// 
n1=n; 
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for(i=n-2; i>=0; i--) 
{ 
 if (wariancja[i-1][1]<wariancja[i][1]  
          && wariancja[i+1][1]<wariancja[i][1]  
          && wariancja[i][1]> FACTOR*max) 
 { 
  n1=i; break; 
 } 
} 
 
  return (int)(n1-BOX);  
} // END FUNCTION Wariancja() 

 

5.2.4. Wyznaczanie obszaru analizy 

 

Detekcja imax jako osi zatok klinowych, pozwala na wyznaczenie dolnego kraw�dzi ROI,  

któr� zdefiniowano jako  XBOTTOM = imax – iOFFSET. 

Dla zdefiniowania lewej i prawej kraw�dzi ROI oznaczono �redni poziom stopni szaro�ci pikseli  

j,i MAX
G , dla ka�dego >−∈< KjK MN,Mj , dla obszaru prostok�ta j,iMAX

S  (wzór 5.4). 

 

}Mj,Mjm,Mi,Min:p{S KKKMAXKMAXnmj,iMAX
>+−∈<>+−∈<=   (5.4) 

gdzie: 

MK = 20 * CSKALA 

iOFFSET = 10 * CSKALA 

Szukane jest takie najwi�ksze j < jMAX takie, �e �redni poziom stopni szaro�ci jiMAX
G , < 128 

definiuj�cy pionow� lini� definiuje lew� kraw�d� ROI: jLEFT (YLEFT). Podobnie, Szukane jest takie 

najmniejsze j < jMAX, �e �redni poziom stopni szaro�ci jiMAX
G , < 128 definiuj�cy pionow� lini� 

definiuje lew� kraw�d� ROI: jRIGHT (YRIGHT). W przypadku wersji implementacyjnej szukane jest j  

dla kwadratu o bokach (2*BOX+1) i �rodku w (X+BOX, j) (Listing 5.4). 

Górna kraw�d� ROI wyznaczana jest na podstawie analizy pikseli wzdłu� skorygowanej osi Y 

(przechodz�cej przez szew nosowy), szukaj�c najwi�kszego i1 takiego, �e �redni odcie� stopni 

szaro�ci 
LEFTjiG ,  > 60 oraz najwi�kszego i2 takiego, �e �redni odcie� stopni szaro�ci 

RIGHTjiG ,  > 60. 

Wi�ksze z {i1, i2} wyznacza górny brzeg ROI: imin (XTOP). 

 

Implementacj� algorytmu wyznaczania ROI obrazuje Rys. 5.3. 
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Listing 5.4. Wyznaczanie kraw�dzi ROI z zakresem (5.4). 
 

void Wyznacz_ROI(cimg_library::CImg<> image, int X,int Y, 
                 int *wY_LEFT,int *wY_RIGHT,int *wX_TOP, 
                 int BOX_ROI,int PROG_FOV,int PROG_FOV1) 
{ 
 int i,j,i1,j1; 
 double suma; 
 int Ni = image.dimy(); 
 int Nj = image.dimx(); 
 i = X+BOX_ROI; 
 *wY_LEFT=0; 
      // 
 for(j=Y; j>=BOX_ROI; j--) 
 { 
  suma=0.0; 
 
  for(i1=-BOX_ROI; i1<=BOX_ROI; i1++) 
    for(j1=-BOX_ROI; j1<=BOX_ROI; j1++) 
      suma += image(j+j1, i+i1, 0); 
 
  suma /= ((double)((2*BOX_ROI+1)*(2*BOX_ROI+1))); 
 
  if (suma < PROG_FOV) 
  { *wY_LEFT=j; break; } 
 } 
 
 *wY_RIGHT=Nj-1; 
 
 for(j=Y; j<=Nj-BOX_ROI-1; j++) 
 { 
  suma=0.0; 
  for(i1=-BOX_ROI; i1<=BOX_ROI; i1++) 
    for(j1=-BOX_ROI; j1<=BOX_ROI; j1++) 
     suma += image(j+j1, i+i1, 0);  
            // 
  suma /= ((double)((2*BOX_ROI+1)*(2*BOX_ROI+1))); 
 
  if (suma<PROG_FOV) 
  { *wY_RIGHT=j; break; } 
 } 
//-- 
 *wY_LEFT+=BOX_ROI/2; 
 *wY_RIGHT-=BOX_ROI/2; 
 *wX_TOP=Ni-1; 
 j=Y; 
 
 for(i=Ni-1-BOX_ROI; i>=X+BOX_ROI; i--) 
 { 
  suma=0.0; 
 
  for(i1=-BOX_ROI; i1<=BOX_ROI; i1++) 
    for(j1=-BOX_ROI; j1<=BOX_ROI; j1++) 
      suma += image(j+j1, i+i1, 0);  
 
  suma /= ((double)((2*BOX_ROI+1)*(2*BOX_ROI+1))); 
 
  if (suma>PROG_FOV1) 
  { *wX_TOP=i; break; } 
 } 
} // END FUNCTION  Wyznacz_ROI() 
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Rys. 5.3. Implementacja algorytmu wyznaczania ROI do detekcji rzutu zatok czołowych  

na radiogramach oraz mechanizm manualnej korekcji za pomoc� suwaków zaimplementowanych  
w bibliotece CImg. 

 

5.3. Detekcja korony zatok czołowych 

 

5.3.1. Przekształcenie obrazu za pomoc� filtrów detekcji grzbietów 

 

Detekcja korony zatok czołowych przebiega w dwóch głównych fazach: 

1. Oznaczenie markera ograniczaj�cego działanie algorytmu działów wodnych w zakresie ROI. 

2. Przeprowadzenie detekcji korony zatok za pomoc� algorytmu działów wodnych w zakresie ROI. 

 

Wykorzystanie markera zasłaniaj�cego obszary, które nie powinny by� dalej przetwarzane, umo�liwia 

u�ycie standardowego algorytmu działów wodnych ([Vincent, Soille 1991] [Wojnar, Kurzydłowski  

i inni 2002] [Bleau, Leon 2000]) do detekcji górnej cz��ci zatok czołowych. Zbudowanie markera  

o odpowiednim kształcie jest najtrudniejszym etapem algorytmu wyznaczania korony zatok 

czołowych. 

 

Jako obraz wej�ciowy b�dzie słu�y� radiogram, na którym dokonano detekcji grzbietów38 [Wojnar, 

Kurzydłowski i inni 2002] [Eberly, Gardner i inni 1994]. Zastosowany filtr wykorzystuje rozwini�cie 

drugiej pochodnej funkcji Gaussa dla obrazu wej�ciowego. Dla ka�dego piksela po przekształceniu  

                                                 
38 ang. ridge detection 
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z funkcji Gaussa tworzona jest macierz Hessa39. Te macierze Hessa, które posiadaj� wy�sza warto�� 

własne wskazuj� na piksele, mog�ce wyznacza� lokalne grzbiety (Rys. 5.4a).  

Do bada� u�yto implementacji takiego filtru zbudowanej w postaci plug-in’u SteerableJ40  

[Jacob, Unser 2004] do programu ImageJ41. 

Do�wiadczalnie ustalono nast�puj�ce warto�ci współczynników dla filtru sterowalnego SteerableJ 

(Rys. 5.4b): 

order = 2 (wybór elementu rotacji filtra), 

σ = 2.0 (odchylenie standardowe dla filtru Gaussa), 

mu = 2.0,  

Gyy = –0.5 (druga pochodna Gaussian’a),  

Gxx = 0.0 (druga pochodna Gaussian’a). 

 

Ze wzgl�du na wygl�d zdj�cia po detekcji grzbietów odmienny od własno�ci anatomicznych zatok 

przynosowych, wyznaczenie obszaru ROI przedstawion� wcze�niej metod� było niemo�liwe. Dalsze 

operacje detekcji korony zatok czołowych b�d� prowadzone w obszarze ROI, ale na obrazie  

po detekcji grzbietów. 

 

 

(a) 

 

 
 

 

 

(b) 

Rys. 5.4. Radiogram po detekcji grzbietów (a) oraz parametry działania filtra SteerableJ (b). 

 

 

 
                                                 
39 Macierz Hessa – hessian, macierz kwadratowa drugich pochodnych okre�lonej funkcji bazowej 
40 Strona domowa: http://bigwww.epfl.ch/demo/steerable/  
41 Strona domowa: http://rsbweb.nih.gov/ij/  
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5.3.2. Oznaczenie markera ograniczaj�cego koron� zatok czołowych i jej detekcja 

 

W obszarze ROI, na obrazie RDI widoczne s� dwie jasne, �cie�ki, mo�liwe do przej�cia w kierunku 

poziomym. Pierwsz� z nich jest krzywa wyznaczaj�ca granic� łuków brwiowych, drug�, jest krzywa 

korony zatok czołowych. 

Do dalszej analizy nale�y wyeliminowa� lini� oczodołów stosuj�c operacje w nast�puj�cej kolejno�ci 

(opis implementacyjny): 

1. Wykona� erozj� RDI elementem liniowym, poziomym o szeroko�ci LEH, nast�pnie oznaczy� 

granice wyszukiwania jE1 (YE1) i jE2 (YE2): 

jE1 = (jRIGHT + jLEFT) / 2 – LZK  

jE2 = (jRIGHT + jLEFT) / 2 + LZK         (5.5) 

gdzie: 

LEH = 7 * CSKALA, tj. np.: (j–3; j+3) dla CSKALA = 1 

LZK = 40 * CSKALA 

2. Utworzy� obraz markera (wzór 5.6) (Rys. 5.5): w zakresie prostok�ta 
j,i1BT  i 

j,i2BT  wstawi� 

piksele o warto�ci 0 (obszary czarne od XBOTTOM do XTOP, od YE1 do YE2 oraz od X-Moh  

do X+Moh, od YE1+ Mov do YE2- Mov), pozostałe piksele ustawi� na biało. Obraz maski b�dzie 

obrazem RDI, lecz tam, gdzie marker jest czarny, maska równie� zostaje ustawiona jako czarna.  

}j,jm,i,i-in:p{T 2E1EminOFFSETmaxnmj,i1B >∈<>∈<=     

}Mj,Mjm,Mi,M-in:p{T ov2Eov1Eohohnmj,i2B >−+∈<>+∈<=    (5.6) 

gdzie: 

Moh = 2 * CSKALA  

Mov = 5 * CSKALA  

3. Wykona� rekonstrukcj� przez erozj�42 obrazu maski [Nieniewski 2005].  

4. Znale�� taki próg binaryzacji zrekonstruowanego obrazu maski, przy którym istnieje jasna 

�cie�ka z lewej do prawej kraw�dzi obrazu. Zbinaryzowa� zrekonstruowany obraz – w p�tli 

binaryzacja zaczynaj�c od warto�ci 255, je�eli po binaryzacji biały kolor jest obecny na lewej  

i prawej kraw�dzi, to utworzy� marker z białego koloru na prawej kraw�dzi, zrekonstruowa� 

obraz binarny z takiego markera, je�eli po rekonstrukcji nadal wyst�puje biały kolor na lewej 

kraw�dzi, oznacza to odnalezienie szukanego progu binaryzacji.  

5. W zbinaryzowanym obrazie pozostawi� tylko najwi�kszy klaster pikseli (Kl) i wyznaczy� 

najwi�ksze Mmax takie, �e istnieje piksel o współrz�dnej (Mmax, n) nale��cy do Kl. 

 

                                                 
42 Transformacja geodezyjna polegaj�ca na iteracyjnym wykonywaniu erozji geodezyjnej, a� do uzyskania stanu 
ustalonego mi�dzy obrazem oryginalnym i po erozji  -  wi�cej pod [Nieniewski 2005] 
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Efekt działania algorytmu, w zakresie budowy markera maskuj�cego stref� mi�dzyoczodołow�  

na przykładowym radiogramie obrazuje Rys. 5.6. Ze wzgl�du na obszerno�� kodu �ródłowego,  

nie b�dzie on doł�czany w postaci listingu. 

 

 
Rys. 5.5. Kolejne etapy pracy algorytmu tworz�cego marker maskuj�cy stref� mi�dzyoczodołow� 

(implementacja w trybie graficznym z wykorzystaniem biblioteki Cimg). 
 

 
Rys. 5.6. Ko�cowa posta� markera maskuj�cego stref� mi�dzyoczodołow� (9) oraz suma obrazu 

markera i binarnego RDI w oknie wyznaczonego wcze�niej ROI (10)  
(implementacja w trybie graficznym z wykorzystaniem biblioteki Cimg). 
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Wyznaczenie współrz�dnej (Mmax, n) pozwala na wyeliminowanie najja�niejszej linii ł�cz�cej 

oczodoły. Po wyeliminowaniu tej linii – utworzeniu markera maskuj�cego okolice zatok klinowych, 

mo�na utworz� kolejn� cz��� markera, pozwalaj�c� oznaczy� lini� korony zatok czołowych 

(Rys. 5.7). W tym celu nale�y: 

1. Utworzy� obraz markera (wzór 5.7): w zakresie prostok�ta 
j,i1BU , 

j,i2BU  i 
j,i3BU  wstawi� 

piksele o warto�ci 0 ( obszary czarne od XBOTTOM do XTOP, od YLEFT do YRIGHT, od X-Moh  

do X+Moh, od YLEFT+Mov do YRIGHT-Mov oraz od X-Moh do Mmax, od YE1+Mov do YE2-Mov) pozostałe 

piksele ustawi� na biało. Obraz maski b�dzie obrazem RDI, lecz tam, gdzie marker jest czarny, 

maska równie� zostaje ustawiona jako czarna. 

}j,jm,i,i-in:p{U RIGHTLEFTminOFFSETmaxnmj,i1B >∈<>∈<=     

}Mj,Mjm,Mi,M-in:p{U ovRIGHTovLEFTohohnmj,i2B >−+∈<>+∈<=   

}Mj,Mjm,M,M-in:p{U ov2Eov1Emaxohnmj,i3B >−+∈<>∈<=     (5.7) 

2. Wykona� rekonstrukcj� przez erozj� obraz maski z uzyskanego markera [Nieniewski 2005].  

3. Znale�� taki próg binaryzacji zrekonstruowanego obrazu, przy którym istnieje biała �cie�ka  

z lewej do prawej kraw�dzi obrazu, a nast�pnie przeprowadzi� binaryzacj� zrekonstruowanego 

obrazu. 

4.   W zbinaryzowanym obrazie pozostawi� jedynie najwi�kszy klaster i usun�� z niego otwory oraz 

piksele które s� bli�ej ni� MOFFSET od jLEFT lub jRIGHT, gdzie MOFFSET = 20 * CSKALA.  

Po tej operacji mo�e ewentualnie powsta� kilka klastrów, dlatego ponownie nale�y pozostawi� 

najwi�kszy z nich. Wygl�d ko�cowego markera nało�ony na obraz grzbietów, w zakresie ROI, 

przedstawia Rys. 5.8a. 

 
Rys. 5.7. Kolejne etapy pracy algorytmu tworz�cego marker ograniczaj�cy koron� zatok czołowych  

(implementacja w trybie graficznym z wykorzystaniem biblioteki Cimg). 
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(a) 

 

(b) 

Rys. 5.8. Marker ograniczaj�cy działanie algorytmu działów wodnych nało�ony na obraz RDI  
w zakresie ROI, w detekcji dla przykładowego radiogramu (a) oraz efekt działania algorytmu działów 

wodnych dla tego markera zrealizowany w programie ImageJ z wykorzystaniem plugin’u  
„Watershed Segmentation” BIG43 [Sage 2008] (b). 

 

5.4. Detekcja dolnej granicy zatok czołowych 

Jak wcze�niej argumentowano, jednoznaczne stwierdzenie granicy zatok czołowych na ich rzucie  

w postaci radiogramu, jest utrudnione. Niemniej jednak mo�na zbudowa� algorytm, który dokona 

wyodr�bnienia tej granicy. 

Algorytm detekcji dolnej granicy zatok czołowych skład si� z trzech faz: 

1. Wyodr�bnienie szwu czołowo-nosowego, 

2. Wyodr�bnienie górnych granic oczodołów (brwi), 

3. Wyznaczenie potencjalnej, dolnej granicy zatok czołowych. 

 

W pierwszym kroku niezb�dny jest podział wyznaczonego wcze�niej ROI na trzy obszary analizy 

(Rys. 5.9): obszar �rodkowy o szeroko�ci <J-MMIDDLE, J+MMIDDLE>, gdzie MMIDDLE ustalono 

do�wiadczalnie MMIDDLE = 30 * CSKALA. Pozostałe obszary (lewy i prawy) b�d� słu�y� do detekcji 

łuków brwiowych. Niezb�dne jest dobranie odpowiednich progów zmiany kontrastu, aby uwidoczni� 

�cie�ki przebiegaj�ce od lewej do prawej granicy �rodkowego obszaru ROI. 

 

W kolejnym kroku, aby wyznaczy� szew nosowy, stosuje si� erozj� na obrazie RDI elementem 

liniowym, poziomym o szeroko�ci LEH, maj�c� na celu silniejsze uwidocznienie struktur 

przechodz�cych w osi horyzontalnej ROI.      

                                                 
43 Biomedical Imaging Group – strona domowa: http://bigwww.epfl.ch/  
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Rys. 5.9. Podział ROI na trzy obszary analizy. 

 

Nast�pnie, znajdywany jest najwy�szy poziom stopni szaro�ci GMAX w�ród �cie�ek 

}p,...,p,p{P
nn2211 jijiji=  ł�cz�cych lew� i praw� granic� �rodkowego obszaru ROI, przy czym stopie� 

szaro�ci pikseli )p(G
kk ji , dla ka�dego piksela >∈< n,1k:p

kk ji  jest wy�szy lub równy GMAX. 

Wykorzystano tu algorytmy wyszukiwania �cie�ek, zaproponowane przez Rosenfeld’a ([Rosenfeld 

1983]).  

A zatem, niech dana b�dzie �cie�ka P(p,q) mi�dzy dwoma pikselami p i q wyszukiwana sekwencyjnie 

od piksela p do q. Stopie� rozproszonych powi�za� miedzy pikselami zdefiniowano wzorem (5.8): 

��
�

��
�=

∈
)z(Gminmax)q,p(C

)q,p(Pz)q,p(P
        (5.8) 

gdzie maksimum (max) jest rozwa�ane dla wszystkich �cie�ek P(p,q), natomiast minimum (min) jest 

ustalane z po�ród wszystkich pikseli z o warto�ci G(z) w stopniach szaro�ci wzdłu� danej �cie�ki P. 

Warto�� GMAX obliczana jest z wykorzystaniem wyra�enia (5.9). 

[ ])q,p(CmaxG
OPOP Oq,IpMAX ∈∈

=         (5.9) 

gdzie:  

IOP, OOP – lewa i prawa granica �rodkowego obszaru ROI   

W implementacji przedstawionej metody wyszukania GMAX, u�yto algorytmu przeszukiwania grafu  

wszerz – BFS44 [Cormen, Leiserson i inni 1990]. Przykład �cie�ki szwu czołowo-nosowego 

przedstawia Rys. 5.10. 

 

                                                 
44 BFS – algorytm Breadth-First Search 
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Rys. 5.10. Zmiana kontrastu w zakresie �rodkowego ROI z oznaczeniem �cie�ki rzeczywistego  

szwu czołowo-nosowego. 
 

Na zbli�onych zasadach, jak w przypadku detekcji szwu czołowo-nosowego, mo�na zbudowa� 

algorytm detekcji prawego i lewego łuku brwiowego. Startuj�c od punktów zaczepienia �cie�ki szwu 

czołowo-nosowego, wyznaczonej w poprzednim etapie analizy (zaznaczonych strzałkami  

na Rys. 5.10), szukana jest najkrótsza �cie�ka w lewym i prawym obszarze ROI z Rys. 5.9.  

Do implementacji metody mo�na u�y� algorytmu Dijkstra [Cormen, Leiserson i inni 1990].  

W takim przypadku �cie�ka wybierana jest na podstawie wagi obliczonej jako suma warto�ci 

wszystkich pikseli nale��cych do danej �cie�ki. Przykład detekcji łuków brwiowych przedstawia 

Rys. 5.11a. Poddanie sumy �cie�ek zatok i klastra szwu czołowo-nosowego algorytmowi najkrótszej 

�cie�ki, wyłania doln� granic� zatok czołowych45 (Rys. 5.11b).  

Ko�cowym etapem wyodr�bnienia rzutu zatok czołowych na radiogramie jest zsumowanie binarnych 

obrazów korony (Rys. 5.8b) i dolnej granicy zatok czołowych (Rys. 5.11b). Powstały obraz  

po obci�ciu linii nie nale��cych do krzywej zamkni�tej, wyznacza obrys zatok czołowych dla ich rzutu 

na radiogramie, co obrazuje Rys. 5.12. 

 

                                                 
45 zgodnie z wcze�niejsz� argumentacj� jest to granica przybli�ona do rzeczywistej 
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(a) 

 
(b) 

Rys. 5.11. Detekcja łuków brwiowych algorytmem najkrótszej �cie�ki dla przykładowego 
radiogramu czaszki (a) oraz efekt ko�cowy ponownego wyszukania najkrótszej �cie�ki  

– wyznaczona dolna granica zatok czołowych (b). 
 

 
Rys. 5.12. Efekt detekcji zatok czołowych na przykładowym radiogramie z wykorzystaniem 

algorytmów detekcji korony (Rys. 5.11b) i dolnej granicy zatok czołowych (Rys. 5.8b). 
 

5.5. Analiza mo�liwo�ci proponowanych algorytmów  

 

Zaproponowane algorytmy umo�liwiaj� przeprowadzenie w pełni automatycznej detekcji korony  

i dolnej granicy zatok czołowych. Oczywi�cie, detekcja taka ma swoje ograniczenia zwi�zane z ró�n� 

budow� anatomiczn� człowieka oraz jako�ci� zdj�� radiologicznych. Do bada� poprawno�ci 

przyj�tych algorytmów wybrano 50 obrazów radiologicznych o jak najwi�kszym zró�nicowaniu zatok 
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czołowych, tak aby sprawdzi� jego działanie w mo�liwie du�ej ilo�ci odmiennych od siebie 

przypadków. 

Jak wykazały badania, skuteczna detekcja mo�liwa jest dla obrazów o rozdzielczo�ci 375x500 px.  

Jest to minimalna, zakładana rozdzielczo�� obrazu, przy której mo�liwe jest zastosowanie 

przedstawionych wcze�niej algorytmów automatycznej detekcji zatok czołowych. Przeprowadzone 

próby na radiogramach w rozdzielczo�ci od 375x500 px do 1920x2560 potwierdziły działanie 

algorytmu, daj�cego zbli�ony obraz markera zatok czołowych (Rys. 5.13). 

 
(a) 

 

(b) 

Rys. 5.13. Marker ograniczaj�cy działanie algorytmu działów wodnych nało�ony na obraz RDI  
w rozdzielczo�ci 375x500 (a) oraz 600x800 (b). Widoczne niewielkie ró�nice markera, zaznaczone 

jasn�, kreskowan� lini�, nie wpływaj� na jego prawidłow� konstrukcj�. 
 

Im wy�sza rozdzielczo�� obrazu wej�ciowego, tym wi�cej szczegółów uwidacznia  

si� na radiogramach, dlatego te� dla dwóch radiogramów czaszki tej samej osoby, uzyskane markery 

(Rys. 5.13) mog� nieznacznie si� ró�ni�, s� poprawne i nie wpływa to na skuteczno�� detekcji  

z wykorzystaniem algorytmu działów wodnych. 

 

W 8 na 50 przypadków wyznaczona automatycznie o� I, była przesuni�ta zbyt nisko w stosunku  

do oczekiwanego poło�enia, tj. poziomej linii przechodz�cej przez zatoki klinowe – Rys. 5.14.  

W celu niwelacji tego problemu wprowadzono mo�liwo�� manualnej korekty ROI za pomoc� czterech 

suwaków, u�ywanych intuicyjnie (Rys. 5.14). Zakres dopuszczalnych przesuni�� granic ROI przyj�to: 

w kierunku horyzontalnym ±1/4*dimx(ROI), w kierunku wertykalnym ±1/4*dimy(ROI),  

dla ka�dego z suwaków w danym kierunku. Przykład implementacji z wykorzystaniem biblioteki 

CImg przedstawia Listing 5.5. 

 

Listing 5.5. Przykład implementacji mechanizmu suwaków z Rys. 5.3, z wykorzystaniem kontroli 
pozycji kursora (mouse_x, mouse_y) w oknie programu (main_disp_ALL). 
 

… 
//-- Check TOPScroll 
if (main_disp_ALL.mouse_y >= 50 &&  
    main_disp_ALL.mouse_y <= 150&& 
    main_disp_ALL.mouse_x >= resizeRTG_dimx+195 &&     
    main_disp_ALL.mouse_y <= resizeRTG_dimx+205) 
{ 
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  X_TOP = TOPScroll_max –  
  (2*((unsigned int)((((float)(main_disp_ALL.mouse_y – 
                               50))/100.)*(float)Scroll_RX4))); 
  TOPScroll_value = main_disp_ALL.mouse_y; 
} 
… 

 

W przypadku detekcji szwu czołowo-nosowego poprawn� detekcj� zanotowano w 43 na50 

przypadków. W 7 przypadkach detekcja była bł�dna. Przykłady radiogramów, na których nie udało si� 

skutecznie oznaczy� dolnej granicy zatok czołowych w zakresie �rodkowego obszaru ROI przedstawia 

Rys. 5.15. 

 

 
Rys. 5.14. Bł�dna detekcja osi przechodz�cej przez zatoki klinowe powoduj�ca przesuni�cie dolnej 

granicy obszaru ROI i jej manualna korekta; kreskowana linia obrazuje poło�enie oczekiwane.  
 

 
(a) 

 

(b) 

Rys. 5.15. Bł�dna detekcja szwu czołowo-nosowego na dwóch przykładowych radiogramach (a),(b); 
lini� kropkowan� oznaczono lini� oczekiwan�, zgodn� z budow� anatomiczn� twarzoczaszki. 
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Rozwi�zaniem jest korekta wagi �cie�ek przyjmowanej za bazow�. Takie podej�cie mo�e równie� 

skutkowa� przesuwaniem �cie�ek prowadzonych dla łuków brwiowych. W przeanalizowanych 

radiogramach, we wszystkich przypadkach prawidłowo wyznaczono łuki brwiowe, jednak nale�y 

zaznaczy�, �e kształt linii dla prawego i lewego łuku brwiowego nie jest wycinkiem elipsy, jak mo�na 

by s�dzi�. Łuki brwiowe, jako rzut struktur przestrzennych twarzoczaszki maj� znacznie bardziej 

skomplikowane kształty.  

 
Rys. 5.16. Przykład detekcji łuków brwiowych z wykorzystaniem algorytmów automatycznych  

oraz oczekiwane linie łuków zaznaczone lini� kropkowan�. 
 

Jak wskazywano, najtrudniejszym etapem wyodr�bnienia kształtu zatok czołowych z ich rzutu  

na radiogramie jest budowa odpowiedniego markera. W 41 na 50 przypadków proces ten został 

dokonany w pełni automatycznie.  

 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Rys. 5.17. Przykład budowy bł�dnego markera (a), jego manualna korekta oznaczona strzałk� (b) oraz 
efekt działania algorytmu po korekcie, skutkuj�cy otrzymaniem prawidłowego markera (c). Proces 

manualnej korekty (narz�dzie do rysowania) został zaimplementowany w cało�ci z wykorzystaniem 
biblioteki CImg. 
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Obraz sytuacji idealnego łuku brwiowego i rzeczywistej detekcji przedstawia Rys. 5.16. Wyznaczenie 

takich linii wymaga zastosowania innych funkcji wyboru wła�ciwej �cie�ki. 

Problem niedostatecznego wypełnienia przestrzeni pod koron� zatoki markerem mo�e by� rozwi�zany 

przez wprowadzenie manualnej jego korekty. W przypadku wyst�pienia nieci�gło�ci w krzywej 

korony zatok, koniecznej jest r�czne dopełnienie brakuj�cych pikseli. Przykład takiej korekty 

przedstawia Rys. 5.17. 

 

Inne przykłady napotkanych niejasno�ci podczas detekcji korony zatok czołowych przedstawia 

Rys. 5.18. W jednym przypadku zaobserwowano zbyt wysokie prowadzenie markera w stosunku  

do rzeczywistej lokacji korony zatok czołowych na radiogramie Rys. 5.18a. W innej sytuacji, 

zaobserwowano niedostateczne wypełnienie markerem przestrzeni pod koron� zatok, powoduj�ce 

przesuni�cie potencjalnej korony w cz��ci centralnej. Takie przypadki mog� by� skorygowane 

manualnie. 

 
(a) 

 
(b) 

Rys. 5.18. Budowa markera o zbyt du�ej wysoko�ci, powoduj�ca wybranie linii nie b�d�cej koron� 
zatok (linia kropkowana) (a) oraz budowa markera zubo�onego w jego centralnej cz��ci równie� 

powoduj�ca bł�dne działanie algorytmu działów wodnych (b). 
   

Podsumowuj�c, nale�y stwierdzi� skuteczno�� proponowanych algorytmów w automatycznej detekcji 

zatok czołowych. W przedmiotowym zakresie pracy jest to metoda nowatorska, pozwalaj�ca  

na zbudowanie systemu do archiwizacji i automatycznej lub półautomatycznej detekcji kształtu zatok 

czołowych. Podczas prac nad konstrukcjami algorytmów i ich implementacj� starano si� wykorzysta� 

istniej�ce programy i biblioteki programistyczne. Niemnie jednak konieczna była implementacja 

algorytmów wyznaczania markera w dowolnym j�zyku programowania. Ze wzgl�du na wydajno�� 

j�zyka C oraz dost�pno�� wielu gotowych bibliotek, dokonano implementacji wspomnianych 

algorytmów z wykorzystaniem biblioteki CImg oraz funkcji API z pakietu ImageMagic.  

W ten sposób, algorytmy, z tym samym, graficznym interfejsem u�ytkownika mog� by� uruchamiane 

na wi�kszo�ci systemów operacyjnych i platform sprz�towych, a ponadto program mo�e przetwarza� 

dane z wi�kszo�ci dost�pnych formatów plików46, wł�cznie ze standardami medycznymi DICOM 

(zgodnie ze specyfikacj� [NEMA 2003]). 

                                                 
46 Dost�pne jest ponad 100 formatów plików, wi�cej pod: http://www.imagemagick.org/www/formats.html  
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6. Alfanumeryczny opis kształtu zatok czołowych 

 

Analiza danych statystycznych wskazała, i� zaproponowane współczynniki opisuj�ce rzut zatoki 

czołowej na zdj�ciach radiologicznych, takie jak: „szeroko��”, „wysoko��” i „ilo�� garbów”  

s� niewystarczaj�ce do zidentyfikowania zatok w zbiorze obrazuj�cym okre�lon� populacj�. 

Stwierdzono równie� metod� wzrokow�, �e kształt zatok czołowych jest cech� unikaln�. Wskazuje  

to równie� analiza literatury np. [Quatrehomme, Fronty i inni 1996]. Proponowane metody pomiarów 

zatok czołowych, głownie na zdj�ciach z CT, nie gwarantuj� opisu kształtu korony zatok, a sposób 

pomiaru i uzyskane parametry uniemo�liwiaj� zbudowanie bazy porównawczej [Tatlisumak, Ovali  

i inni 2007], [Riepert, Ulmcke i inni 2001]. Dotyczy to zwłaszcza problemu powtarzalno�ci pomiarów 

wykonywanych metodami manualnymi dla zatok czołowych o dowolnym kształcie i obj�to�ci  

– Rys. 2.5, 2.6, 2.7. 

W niniejszej pracy zostanie zaproponowana odmienna koncepcja opisu zatok czołowych  

z wykorzystaniem algorytmów komputerowej analizy obrazu umo�liwiaj�cych opis kształtu  

za pomoc� współczynników alfanumerycznych uzyskiwanych automatycznie. 

 

6.1. Wyznaczenie zamkni�tej krzywej wskazuj�cej kształt rzutu zatok czołowych 

 

Opracowany algorytm detekcji korony zatok czołowych, opisany szczegółowo w Rozdziale 5, 

umo�liwia w powtarzalny sposób47 wyznaczenie korony zatoki czołowej. Z przeprowadzonych testów 

wynika, �e bardzo trudne jest wyznaczenie dolnej granicy zatok czołowych ze wzgl�du na fakt 

s�siedztwa z zatokami klinowymi i ko��cem okolic nosowych, co dobrze obrazuj� naturalne preparaty 

anatomiczne [Ciszek, Krajewski 2003]. Wyznaczenie szwu czołowo nosowego, a nawet łuków 

brwiowych mo�e by� równie� utrudnione.   

 

Dobrym punktem odniesienia dla dolnej granicy krzywej ograniczaj�cej zatoki czołowe wydaje  

si� by� o� zatok klinowych (imax) słu��ca do wyznaczenia dolnej granicy ROI algorytmu  

z Rozdziału 5.2.4. Granica ROI jest przesuwana w dół czaszki o przyj�t� stał� proporcjonaln�  

do rozmiarów obrazu (iOFFSET). Obraz krzywych z działów wodnych (Rys. 5.8), na którym w sposób 

automatyczny wyznaczono koron� zatok czołowych, ograniczon� prostok�tem ROI, mo�na nast�pnie 

podda� manualnej lub automatycznej korekcie wyznaczaj�cej lewy i prawy zakres zatok czołowych, 

według nast�puj�cego algorytmu: 

1. Wykona� analiz� punktów przeci�cia kształtów obrazu linii działów wodnych oraz linii górnej 

granicy prawego i lewego oczodołu (Rys. 6.1a). 

                                                 
47 z wył�czeniem wskazanych w rozdziale 5 wyj�tków 
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2. Od punktów przeci�cia nało�onych krzywych, szukaj�c lokalnych maksimów znajduj�cych  

si� powy�ej punktów przeci�cia, wzdłu� osi I w lewo dla lewej granicy i w prawo dla prawej 

granicy, wyznaczy� najdalej wysuni�te punkty korony zatok czołowych PFL i PFR.  

3. Z punktów PFL i PFR poprowadzi� prost� prostopadłe do podstawy. 

4. Piksele po lewej i prawej stronie linii granicy zatok ustawi� na białe i w podobny sposób dokona� 

przerwy w ramce w punkcie styczno�ci wyznaczonych linii z granic� ROI. 

Efekt działania przedstawionego algorytmu obrazuje Rys. 6.1b. 

 

 

(a) 

 
(b) 

Rys. 6.1. Krzywa korony zatok czołowych wyznaczona algorytmem działów wodnych  
oraz krzywa powstała po detekcji łuków brwiowych nałozone na obraz RDI  

z zaznaczeniem punktów wspólnych (a) oraz efekt ko�cowy działania  
algorytmu wyznaczania konturu zatok czołowych (b). 

 

Uzyskane obrazy z zaznaczonym konturem zatok (Rys. 6.1b) mog� by� poddane dalszym operacjom 

zmierzaj�cym do uzyskania współczynników alfanumerycznych wskazuj�cych na charakter kształtu. 

 

6.2. Opis konturu zatok czołowych z wykorzystaniem współczynników kształtu 

 

Pomiary manualne przedstawione w ramach bada� wst�pnych posłu�yły do stwierdzenia, czy trójki 

liczb opisuj�cych kształt zatoki „szeroko��”, „wysoko��” i „ilo�� garbów” s� powtarzalne w badanej 

populacji. Na podstawie tych analiz, mo�na wnioskowa�, �e lepszym rozwi�zaniem byłoby 

wprowadzenie bezwymiarowych współczynników wyznaczanych automatycznie.  

 

U�yteczne współczynniki powinny by� mało czułe na zmiany obrazu poddanego rotacji horyzontalnej 

i wertykalnej (w okre�lonych granicach) czy zmianie skali [Tadeusiewicz, Korohoda 1997].  

W przypadku obiektów poddanych skalowaniu konieczne jest uwzgl�dnienie bł�du pomiarów,  

ze wzgl�du na fakt ró�nego zliczania pikseli [Wojnar i inni 2002]. Samo pole i obwód obrazu 

podawane w pikselach nie spełniaj� tych zało�e�. Do dalszych bada� wybrano współczynniki kształtu, 

które nie wymagaj� długotrwałego procesu obliczeniowego [Tadeusiewicz, Korohoda 1997],  

tzn. ich obliczenie nie wymaga oblicze� dla wszystkich pikseli składowych badanego obiektu. Nale�y 
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równie� zauwa�y�, �e kształtem idealnym, do którego mo�liwe s� porównania rzutu zatok czołowych 

jest kwadrat. Współczynniki cyrkularno�ci [Tadeusiewicz, Korohoda 1997] nie b�d� zatem stosowane. 

 

Takie kryteria spełniaj� zaproponowane współczynniki [Wojnar, Karpisz 2006]: 

− współczynnik proporcji minimalnego prostok�ta opisanego na kształcie rzutu zatok – �rednica 

Fereta K1: 

H
W

K1 = ,           (6.1) 

− współczynnik wypełnienia dla minimalnego prostok�ta opisanego na kształcie rzutu zatok K2: 

WH
A

K2 ⋅
= ,          (6.2) 

− współczynnik stopnia skomplikowania linii brzegowej rzutu zatok czołowych K3: 

H2W2
L

K3 +
= .          (6.3) 

Warto�ci współczynnika K1 (dany wzorem 6.1) wskazuj� na stopie� rozci�gni�cia zatok czołowych  

na ko�ci czołowej. Z bada� wst�pnych (Rozdział 4) wynika, �e w wi�kszo�ci przypadków wysoko�� 

zatok czołowych była mniejsza ni� ich szeroko��, dlatego najcz��ciej współczynnik ten b�dzie 

przyjmował warto�ci mniejsze od 1. 

 

Warto�ci współczynnika K2 (dany wzorem 6.2) obliczane jako stosunek pola powierzchni badanego 

obiektu do pola powierzchni minimalnego prostok�ta opisanego na kształcie, wskazuj� na stopie� 

wypełnienia okna pomiarowego badanym kształtem. Warto�ci współczynnika K2 d��� do 1,  

wraz ze wzrostem stopnia wypełnienia. 

 

Trzeci z proponowanych współczynników kształtu K3 (dany wzorem 6.3) jest współczynnikiem 

charakteryzuj�cym stosunek długo�ci linii brzegowej rzutu zatok do obwodu minimalnego prostok�ta 

opisanego na tym rzucie, a wi�c odzwierciedla stopie� skomplikowania kształtu korony zatok 

czołowych w stosunku do obiektu odniesienia. 

 

6.3. Algorytm automatycznych pomiarów konturu zatok czołowych 

 

Obrazy uzyskane w wyniku działania opisanych wcze�niej algorytmów mog� podlega� 

automatycznym pomiarom i obliczeniu wskazanych współczynników. Opracowany algorytm  

jest kontynuacj� algorytmów opisanych w rozdziale 5.2, 5.3 i 6.1. 

Działanie algorytmu mo�na opisa� w nast�puj�cych krokach: 

1. Wykona� binaryzacj� i inwersj� obrazu wynikowego z algorytmu 6.1. 

2. Dokona� operacj� �cieniania eliminuj�ca ramk� ROI, oddzielon� wcze�niej jednopikselow� 

przerw� w punkcie styczno�ci z PFL(x) i PFR(x). 
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3. Wykona� operacj� wyci�cia zewn�trznej ramki obejmuj�cej cały obraz prostok�tem  

od współrz�dnych (0, 0) do (dimx, dimy). 

4. Oznaczy� obiekty obrazu i wykona� na nich pomiary. 

5. Obliczy� współczynniki kształtu. 

Przedstawiony algorytm został zaimplementowany w postaci makra dla systemu Aphelion48 3.2. 

Przykład cz��ci kodu makra przedstawia listing 6.1. 

 

Listing 6.1. Przykład implementacji algorytmu pomiarów współczynników kształtu dla konturu zatok 
czołowych. 
 

… 
Dim Result() As Double 
 
'* Binaryzuj 
  AphImgEntropyThreshold AphImg("Image_0"), _  
   AphImgNew("Image 1"), Result 
 
'* Inwersja 
  AphImgInvert AphImg("Image 1"), AphImgNew("Image_2") 
 
'* Scienianie 
  AphImgThin AphImg("Image_2"), AphImgNew("Image_3"), _  
   AphNamedNgbBinaryLut("Pruning 8-c"), 5000 
 
'* Wyci�cie zewn�trznej ramki pozostałej z watershed   
  AphImgBorderKill AphImg("Image_3"), AphImgNew("Image_4"), _  
   AphNamedNgbGraph("2D 8-connected") 
 
'* Klasteryzacja obrazu 
  AphImgClustersObj AphImg("Image_4"), AphObjNew("zatoka"), _  
   AphNamedNgbGraph("2D 4-connected") 
 
'* Pomiary 
  AphObjComputeMeasurements AphImg("Image_4"), _  
   AphObjNew("zatoka"), AphMeasurementSet() 
 
'* Prostok�t opisany box (x1,y1,x2,y2) 
   Dim Result2() As Double 
   AphImgBoundingBox AphImg("Image_4"), Result2 
 '* 
    H=Result2(3)-Result2(1) 
    W=Result2(2)-Result2(0) 
 '* obwod 
 Dim obwod() As Double 
   AphImgArea AphImg("Image_4"), obwod 
 '* wypełnienie obrysu  
 AphImgHoleFill AphImg("Image_4"), AphImgNew("Image_5"),  
       AphNamedNgbGraph("2D 4-connected") 
 '* pole  
 Dim pole() As Double 
   AphImgArea AphImg("Image_5"), pole 
    wsp1 = W/H 
  wsp2 = pole(0)/(H*W) 
  wsp3 = obwod(0)/(H+H+W+W) 
… 

 
                                                 
48 Strona domowa: http://www.adcis.net/index.html  
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W trakcie analiz mo�liwo�ci u�ycia metody identyfikacji na podstawie rzutu zatok czołowych, 

stwierdzono, �e mo�liwe s� przypadki, w których cz��� konturu zatok czołowych mo�e by� z jakiego� 

powodu niedost�pna (np. zmiany pourazowe lub patologiczne – rozdział 2.4). Ponadto prócz 

wskazanych współczynników danych wzorami 6.1-6.3, korzystne byoby wprowadzenie dodatkowych 

parametrów opisuj�cych lokalny charakter wybranych fragmentów kształtu zatok czołowych.  

W zwi�zku ze wskazan� potrzeb� wykorzystano ide� bada� porównawczych symetrycznych obszarów 

kształtu stosowan� w medycynie w celu wykrywania ognisk patologicznych (np. w przekrojach CT 

mózgu [Joshi i inni 2003]). Kontur zatok czołowych mo�na podzieli� na cztery równe  

co do wymiarów, prostok�tne obszary, a nast�pnie wyznaczy� dla nich współczynniki kształtu zgodnie 

z przedstawionymi wcze�niej wzorami. Podział przykładowego obiektu bada� przedstawia Rys. 6.2. 

Oczywi�cie, mo�liwe jest dzielenie zatok na wi�ksz� liczb� niezale�nych obszarów analizy,  

lecz nale�y zauwa�y�, �e dla zatok o niewielkich wymiarach i niewielkiej rozdzielczo�ci obrazu 

wej�ciowego przy podziale na wi�ksz� ni� 4 liczb� ROI, mo�e nast�pi� znaczne przekłamanie 

wyników. Nale�y równie� zauwa�y�, �e symetryczny podział ROI na mniejsze obszary,  

nie jest równowa�ny symetrycznemu podziałowi ROI na obrazie całej czaszki jak pokazano wcze�niej 

na Rys. 5.1. 

 
Rys. 6.2. Podział przykładowego obszaru zatok czołowych na cztery niezale�ne obiekty analizy  

z wykorzystaniem makra dla systemu Aphelion. 
 

Dzi�ki podziałowi pierwotnego ROI na cztery niezale�ne obszary analizy mo�liwe jest ponowne 

obliczenie współczynników kształtu K1, K2, K3 w odniesieniu do prostok�tów opisanych na cz��ci 

rzutu zatoki, a ponadto obliczenie współczynników w odniesieniu do wymiarów lokalnego ROI, 

którego wymiary zwi�zane s� bezpo�rednio z wymiarami całej zatoki, co definiuj� nast�puj�ce wzory: 

ROIROI
m2 WH

A
K

⋅
= ,         (6.4) 

ROIROI
m3 H2W2

L
K

+
= ,         (6.5) 

gdzie:  

HROI = H  (H jak dla 6.1-6.3),  
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WROI = W/4 (W jak dla 6.1-6.3). 

Przykład implementacji algorytmu do podziału obiektu zatok czołowych na cztery niezale�ne ROI  

i sposób wykonywania oblicze� przedstawia listing 6.2. 

 

Listing 6.2. Przykład implementacji algorytmu podziału kształtu dla konturu zatok czołowych  
na cztery ROI. 
 

… 
x4 = (Result2(2)-Result2(0))/4 
  '********************************** 
  'new ROI 01  
  '********************************** 
  '* kopia do ci�cia 
   AphImgCopy AphImg("Image_5"), AphImgNew("Image_6") 
 '* wył�czenie domy�lnego ROI na cały obraz 
   AphImgDisableRoi AphImg("Image_6"), 0 
 '* ROI 01 
   AphImgAddRoi AphImg("Image_6"), _  
       AphHRectRegion(Result2(0),Result2(1), _                                                  
       Result2(0)+x4,Result2(3)) 
 '* kopia ROI 01 do analizy 
   AphImgCut AphImg("Image_6"), AphImgNew("roi1") 
     '* analiza wycinka 
   AphImgClustersObj AphImg("roi1"), AphObjNew("roi1"),  
       AphNamedNgbGraph("2D 4-connected") 
   AphObjComputeMeasurements AphImg("roi1"),  
       AphObjNew("roi1"), AphMeasurementSet() 
  
 '* Prostok�t opisany box (x1,y1,x2,y2) 
    Dim Result_roi1() As Double 
    AphImgBoundingBox AphImg("roi1"), Result_roi1 
 
    H1=Result_roi1(3)-Result_roi1(1) 
    W1=Result_roi1(2)-Result_roi1(0) 
  
  Dim obwod_1() As Double 
    AphImgPerimeter AphImg("roi1"), obwod_1 
 Dim pole_1() As Double 
    AphImgArea AphImg("roi1"), pole_1 
 
    wsp1_1 = W1/H1 
  wsp2_1 = pole_1(0)/(H1*W1) 
  wsp3_1 = obwod_1(0)/(H1+H1+W1+W1) 
 
  wsp2m_1 = pole_1(0)/(H*x4) 
  wsp3m_1 = obwod_1(0)/(H+H+x4+x4+x4) 
… 

 

Wykorzystanie oprogramowania Aphelion, umo�liwiło automatyczne przetwarzanie wielu obrazów 

wej�ciowych i zapis wyników do pliku, co pozwala na prowadzenie dalszych analiz statystycznych. 

Dzi�ki przyj�tym zało�eniom i współczynnikom, ka�dy kształt zatok czołowych zostanie opisany  

za pomoc� 23 warto�ci odpowiednich współczynników.  

Interpretacja wyników, tj. zmienno�ci współczynników wykonana zostanie na konkretnych 

przykładach. 
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6.4. Testy współczynników dla obrazów powtórze� z bada� wst�pnych 

 

W ramach bada� wst�pnych przeanalizowano 1159 czaszek. Ustalono, �e trójka parametrów 

„szeroko��”, „wysoko��” i „ilo�� garbów”, jest niewystarczaj�ca do opisu kształtu zatok czołowych  

na potrzeby wyszukiwania obiektów podobnych do wzorca. Ogl�dziny zdj�� RTG, dla których 

stwierdzono zgodno�� warto�ci powy�szych parametrów, nie potwierdzały zgodno�ci kształtu zatok. 

Ze wzgl�du na ten fakt, najlepszym materiałem do dalszych analiz, sprawdzaj�cym skuteczno�� 

zaproponowanych współczynników kształtu (K1 … K3m), wydaje si� by� badanie czaszek  

o identycznych warto�ciach współczynników „szeroko��”, „wysoko��” i „ilo�� garbów”. W takim 

przypadku, je�li warto�ci współczynników kształtu b�d� równie� podobne, wskazywana metoda  

nie miałaby odpowiedniej mocy do odró�niania obiektów o tych samych wymiarach, ale innym 

kształcie. W zwi�zku z powy�szym, aby sprawdzi� skuteczno�� zaproponowanych współczynników 

kształtu (K1 … K3m) z grupy obrazów wskazuj�cych na powtórzenia trójek warto�ci parametrów 

„szeroko��”, „wysoko��” i „ilo�� garbów” wybrano zdj�cia dla 8 grup o identycznych wymiarach 

obiektów oraz dodatkowe zdj�cia, dla których nie stwierdzono powtórze� w całym badanym zbiorze. 

Nast�pnie dokonano analizy obrazu z wykorzystaniem zaproponowanych algorytmów. Otrzymane 

wyniki (Tabela 10, 11, 12) poddano analizie statystycznej z wykorzystaniem pakietu Statistica. 

Zbadano m.in. zakres zmienno�ci warto�ci tych współczynników w badanej grupie. Wyniki bada� 

obrazuje Tabela 13.  

 

Rys. 6.3. Podział obszaru analizy z oznaczeniem badanych ROI. 

 

Dla ROI, oznaczonych zgodnie z Rys. 6.3, przyj�to nast�puj�ce oznaczenia współczynników kształtu: 

R0_K1, R0_K2, R0_K3   – odpowiednio: K1, K2, K3 dla obszaru ROI_0, 

R1_K1, R1_K2, R1_K3   – odpowiednio: K1, K2, K3 dla obszaru ROI_1, 

R1_K2m, R1_K3m   – odpowiednio: K2m, K3m dla obszaru ROI_1, 

R2_K1, R2_K2, R2_K3   – odpowiednio: K1, K2, K3 dla obszaru ROI_2, 

R2_K2m, R2_K3m   – odpowiednio: K2m, K3m dla obszaru ROI_2, 
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R3_K1, R3_K2, R3_K3   – odpowiednio: K1, K2, K3 dla obszaru ROI_3, 

R3_K2m, R3_K3m   – odpowiednio: K2m, K3m dla obszaru ROI_3, 

R4_K1, R4_K2, R4_K3   – odpowiednio: K1, K2, K3 dla obszaru ROI_4, 

R4_K2m, R4_K3m   – odpowiednio: K2m, K3m dla obszaru ROI_4. 

Na rysunkach 6.4, 6.5, 6.6, przedstawiono rozkłady współczynników R0_K1, R0_K2, R0_K3,  

dla badanej próby. Rozkłady wszystkich współczynników na wykresie typu „ramka-w�sy” prezentuj� 

Rys. 6.7. 

 

Rys. 6.4. Rozkład współczynnika R0_K1 w badanej grupie. 

 

 

Rys. 6.5. Rozkład współczynnika R0_K2 w badanej grupie. 

 

Mimo potencjalnie małego zakresu zmian współczynników K i ograniczonej liczebno�ci próby, 

wykresy dla wszystkich współczynników wskazuj� na d��enie warto�ci tych zmiennych  

ku rozkładowi normalnemu. 



 70 

 
Rys. 6.6. Rozkład współczynnika R0_K3 w badanej grupie. 

 

Jak wynika z danych statystycznych (Rys. 6.7), najwi�ksze zró�nicowanie warto�ci odnotowano  

w wymiarach krzywej zamkni�tej zatok czołowych, co odzwierciedla du�e zró�nicowanie 

współczynnika Fereta (R0_K1). Współczynniki K2, równie� wykazuj� szeroki zakres zmian, co mo�e 

wskazywa� na ich potencjalne u�ycie jako cechy identyfikacyjnej. Najmniejszy zakres zmian 

odnotowano dla współczynników stopnia pofałdowania linii brzegowej bazuj�cych na K3 i K3m.  

Przed analiz� przypadków powtarzaj�cych si� trudno jest jednak wskaza�, jaka b�dzie ich moc 

identyfikacyjna. Aby sprawdzi� ró�nice w warto�ciach współczynników, dla potencjalnie podobnych 

zatok czołowych, obliczono klasyczne współczynniki zmienno�ci RMe i RR, zgodnie ze wzorami (6.6)  

i (6.7). 

( ) ( )
%100

M

KminKmax
R

e

i,ji,j
Me

−
=         (6.6) 

( ) ( )
( ) ( ) %100

KminKmax

KminKmax
R

ii

i,ji,j
R −

−
=        (6.7) 

gdzie:  

max(Kj,i) – jest najwi�kszym i-tym współczynnikiem kształtu, dla j-tej grupy powtarzaj�cych 

si� trójek warto�ci parametrów „szeroko��”, „wysoko��” i „ilo�� garbów”, 

min(Kj,i) – jest najmniejszym i-tym współczynnikiem kształtu, dla j-tej grupy powtarzaj�cych 

si� trójek warto�ci parametrów „szeroko��”, „wysoko��” i „ilo�� garbów”, 

Me – mediana współczynnika Ki w badanej próbie, o warto�ciach jak w tabeli A13, 

max(Ki) jest najwi�kszym i-tym współczynnikiem kształtu w badanej próbie, o warto�ciach 

jak w tabeli A13, 

min(Ki) – jest najmniejszym i-tym współczynnikiem kształtu w badanej próbie, o warto�ciach 

jak w tabeli A13. 
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Rys. 6.7. Rozkład współczynników kształtu w badanej grupie. 

 

Analizuj�c współczynnik zmienno�ci RMe podane w Tabeli 14 i 15, potwierdziła si� najwi�ksza 

ró�nica dla dwóch, potencjalnie  podobnych obiektów, dla R0_K1 plasuj�ca si� w zale�no�ci  

od porównywanych grup od 5,85% do 26,90% warto�ci �rodkowej tego parametru. Ta tendencja  

jest dobrze widoczna na Rys. 6.8-6.12. Podobne wyniki uzyskano badaj�c zmienno�� w odniesieniu 

do rozst�pu danego parametru, co pokazuj� warto�ci w Tabeli 16 i 17. 

Jest to niezwykle istotna informacja, gdy� dla pomiarów wykonanych jak w badaniach wst�pnych, 

gdzie dolny bok prostok�ta opisanego na kształcie był styczny do górnej kraw�dzi oczodołu, dwa 

przypadki o identycznych warto�ciach parametrów „szeroko��” i „wysoko��” powinny cechowa�  

si� t� sam� warto�ci� tego parametru. W proponowanej metodzie automatycznej, dolna granica 

krzywej zatok czołowych obliczana jest na podstawie poło�enia szwu czołowo-nosowego,  

a w konsekwencji na podstawie widocznych struktur zatok klinowych. Zatem, im bardziej 

rozbudowana okołonosowa cz��� twarzoczaszki w okolicach uj�cia zatok czołowych, tym wi�ksze  

s� szanse na zró�nicowanie poło�enia dolnej granicy krzywej rzutu zatok czołowych i zró�nicowane 

warto�ci współczynnika R0_K1. Wła�ciwym przykładem takiego przypadku jest analiza trzech 

potencjalnie podobnych zatok zobrazowana na Rys. 6.12. 
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Rys. 6.8. Histogram ró�nic warto�ci wsp. kształtu dla potencjalnie podobnych zatok czołowych 

rozpoznanych w analizie powtórze� – przypadki nr 101 i 576. 

 
Rys. 6.9. Histogram ró�nic warto�ci wsp. kształtu dla potencjalnie podobnych zatok czołowych 

rozpoznanych w analizie powtórze� – przypadki nr 117 i 580. 
 

Ze wzgl�du na fakt du�ego zró�nicowania wysoko�ci zatok czołowych w funkcji odległo�ci od �rodka 

symetrii ROI_0, du�� moc odró�niania rzutów zatok czołowych podejrzewanych o wzajemne 

podobie�stwo, wykazuj� współczynniki R1_K1, R2_K1, R3_K1, R4_K1 (np. przypadki 117 i 580  

– Rys. 6.9).  

Współczynniki z zakresu K2 i K3 cechowały si� niewielkim zró�nicowaniem warto�ci,  

ale ich u�ywanie do identyfikacji wydaje si� istotnym rozszerzeniem dla współczynników K1.  
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Rys. 6.10. Histogram ró�nic warto�ci wsp. kształtu dla potencjalnie podobnych zatok czołowych 

rozpoznanych w analizie powtórze� – przypadki nr 139 i 153. 

 
Rys. 6.11. Histogram ró�nic warto�ci wsp. kształtu dla potencjalnie podobnych zatok czołowych 

rozpoznanych w analizie powtórze� – przypadki nr 144 i 196. 
 

Szczególnie przydatne mog� okaza� si� współczynniki K2m i K3m dla ROI_1-ROI_4. Ich zakres 

zmienno�ci dla potencjalnie podobnych obiektów jest znacz�cy i dla badanej próby si�ga 24% 

warto�ci �rodkowej danego parametru (Tabela 15). Dodatkowo miara zmienno�ci w stosunku  

do rozrzutu próby RR dla wi�kszo�ci przypadków cechuje si� kilkudziesi�cioprocentow� ró�nic�  

w stosunku do rozrzutu, na co wskazuj� dane zawarte w Tabeli 16 i 17. Niniejsze wyniki daj� 

podstawy do stwierdzenia, �e potencjalny zbiór ró�nych kombinacji warto�ci współczynników,  

jest wystarczaj�cy do opisu dowolnego kształtu zatok czołowych. Takie podej�cie jest zgodne  



 74 

z wymaganiami dla współczesnych systemów rozpoznawania cech obrazów medycznych 

[Tadeusiewicz, Ogiela 2006], w tym przypadku systemów u�ywanych na potrzeby identyfikacji osób. 

 

Wyniki przeprowadzonych testów daj� podstawy do dalszych bada� nad stosowaniem 

zaproponowanego zbioru współczynników. 

 
Rys. 6.12. Histogram ró�nic warto�ci wsp. kształtu dla potencjalnie podobnych zatok czołowych 

rozpoznanych w analizie powtórze� – przypadki nr 41, 312 i 269. 
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7. Badania wieloprojekcyjne 

  
7.1. Cel i metoda bada� 

 

Wyznaczenie ró�nic w warto�ciach parametrów dla przykładowych, potencjalnie podobnych zatok 

czołowych, jak przedstawiono w Rozdziale 6, nie uwzgl�dnia bł�dów, wyznaczaj�cych minimalne 

tolerancje zmian danego parametru w grupie porównawczej. W radiografii, jednym z powa�niejszych 

tematów, jest zdyscyplinowanie pacjenta do prawidłowego utrzymania ustawienia ciała podczas 

badania [Vogl, Balzer i inni 2001]. Dlatego, nale�y uwzgl�dni� zmian� kształtu rzutu zatok czołowych 

na RTG, wynikaj�c� z rotacji głowy lub niezidentyfikowanej czaszki w stosunku do zamierzonego jej 

uło�enia dla prawidłowej projekcji PA [Pruszy�ski 2000]. 

Aby wyznaczy� zakres zmian współczynników kształtu dla przykładowych czaszek, zbudowano 

przyrz�d, umo�liwiaj�cy bezpieczne mocowanie czaszek z �uchw� lub bez �uchwy – Rys. 7.1. 

Istotnym ograniczeniem w tym wypadku było zapewnienie jak najmniejszego wpływu elementów 

przyrz�du, znajduj�cych si� w polu o�wietlenia lampy rentgenowskiej, na wynikowe zdj�cie. Dlatego 

te�, wykorzystano do tego celu tworzywa sztuczne. Podstawy oraz elementy ustawiaj�ce pozycj� 

wyrostków sutkowatych (łac. processus mastoideus) ko�ci skroniowych (łac. os temporale) wykonano 

z pleksi49, natomiast jako ł�czniki zastosowano �ruby50, podkładki i nakr�tki z tworzyw sztucznych.  

W podstawie, do której mocowano czaszki, wywiercono szereg symetrycznych otworów, 

gwarantuj�cych wła�ciwe ustawienie sworzni podstawek dla wyrostków sutkowatych. Otwory 

powodowały dodatkowe rozpraszanie wi�zki promieniowania, jednak był to kompromis wymuszony 

przez warunki techniczne – efekt rozpraszania wi�zki na otworach podstawy nie wpływał na 

mo�liwo�� u�ycia takich zdj�� w procesie analizy. 

 

Do mocowania czaszki do podstawy pomiarowej, wykorzystano �ruby z chwytakami przechodz�cymi 

przez otwór wielki (łac. foramen magnum) podstawy czaszki – Rys. 7.2. Dodatkowo, do stabilizacji 

czaszki wykorzystano ta�my wykonane z gumy – Rys. 7.2. Statyw wyposa�ony w kółka, ustawiony 

został w rynnowych, aluminiowych prowadnicach, co zabezpieczało konstrukcj� przed zmian� 

poło�enia podczas mocowania czaszek i zmiany k�tów. Podczas całego badania dokonano wszelkich 

stara�, aby w warunkach pracowni RTG zapewni� powtarzalne warunki projekcji i pomiarów. 

Podstawa pomiarowa została ustawiona do płaszczyzny horyzontalnej lampy RTG za pomoc� 

wska�ników laserowych. Punktem odniesienia dla dalszych pomiarów było ustawienie podstawy  

w poło�eniu 90o w płaszczy�nie wertykalnej i 90o w płaszczy�nie horyzontalnej, co odpowiadało 

prawidłowej projekcji PA. Nale�y jednak zaznaczy�, ze nie jest to ustawienie to�same z potencjaln� 

osi� kr�gosłupa widzian� od strony otworu wielkiego. Naturalne ustawienie czaszki oznacza  

                                                 
49 pleksi (PMMA) - polimetakrylan metylu 
50 zastosowane �ruby wykonane były z białego nylonu (rodzaj poliamidu) 



 76 

jej przechylenie ku przodowi tak, aby ko�� czołowa i inne struktury twarzoczaszki tworzyły 

prawidłowy rzut na radiogramach. 

 

 
Rys. 7.1. Przyrz�d do badania wpływu bł�dów ustawienia pacjenta na kształt rzutu zatoki na zdj�ciach 

RTG, z zaznaczeniem zakresu zmiany k�tów w płaszczy�nie wertykalnej i horyzontalnej. 
 

Cyfrowe zdj�cia RTG (Rys. 7.3), poddano analizie obrazu zaproponowanymi wcze�niej metodami,  

opisanymi w Rozdziale 6.4. Otrzymane wyniki (Tabela 18, 19) poddano analizie statystycznej  

z wykorzystaniem pakietu Statistica. 

 
Rys. 7.2. Widok podstawy czaszki z zaznaczeniem miejsc ustawienia elementów mocuj�cych  

czaszk� do podstawy pomiarowej. 
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7.2. Analiza wyników 

 

Wyznaczenie minimalnych granic tolerancji dla współczynników kształtu, dla celów wyszukiwania 

podobnych obiektów, wymaga zbadania rozst�pu i bł�du wzgl�dnego dla przykładowych czaszek 

poddanych rotacji. Badania dokonano w dwóch zakresach tzn.:   

1. ±10o w płaszczy�nie wertykalnej i ±5o w płaszczy�nie horyzontalnej, 

2. ±5o w płaszczy�nie wertykalnej i ±5o w płaszczy�nie horyzontalnej. 

 

 
Pv = 100, Ph = 90  

(a) 

 

Pv = 80, Ph = 90 

(b) 

 
Pv = 100, Ph = 90 

(c) 

 
Pv = 100, Ph = 90 

(d) 

Rys. 7.3. Przykłady cyfrowych zdj�� uzyskanych w trakcie bada� wieloprojekcyjnych  
dla przypadku 1 i 2: czaszka zbyt mocno odchylona do tyłu – ko�� szcz�kowa na planie ko�ci  

podstawy czaszki (a), (c); czaszka zbyt mocno wychylona ku przodowi – dobrze widoczne  
szwy wie�cowe i ko�ci ciemieniowe (b), (d). 

 

Pierwszy zakres odpowiada zbyt du�emu odchyleniu głowy ku przodowi lub do tyłu od kasaty  

z materiałem �wiatłoczułym (Rys. 7.3a, c). Zdj�cia wykonane przy ustawieniach z granic tego zakresu, 

s� jednoznacznie rozpoznawane przez techników radiologów i lekarzy jako bł�dnie wykonane. 

Widoczne jest bowiem nało�enie ko�ci szcz�kowej (łac. os maxillare) na inne struktury kostne. 
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Konsekwencj� takiego ustawienia jest lepsza widoczno�� i zwi�kszenie wysoko�ci zatok czołowych 

ni� w przypadku prawidłowego zdj�cia PA. 

Drugi zakres (Rys. 7.3b, d), odpowiada zdj�ciom, które mogłyby by� dopuszczone jako prawidłowe, 

mimo wyra�nie uwidocznionej rotacji. W tym przypadku, zatoki czołowe s� ni�sze od oczekiwanych, 

natomiast wi�kszo�� zdj�cia obrazuje ko�� czołow� i ko�ci ciemieniowe (łac. os parietale) sklepienia 

czaszki, st�d dobrze widoczny szew wie�cowy (łac. sutura coronalis).  

Rozkład ró�nic warto�ci współczynników kształtu dla czaszki poddanej rotacji w płaszczy�nie 

wertykalnej i horyzontalnej, dla dwóch badanych przypadków, obrazuj� histogramy przedstawione  

na Rys. 7.4 i Rys. 7.5. 

Analizuj�c dane obydwu wskazanych przypadków w pierwszym zakresie zmian k�tów, stwierdzono, 

�e najwi�ksz� podatno�ci� na zmiany zwi�zane z ustawieniem nieprawidłowych katów projekcji PA, 

cechuj� si� współczynniki R0_K1 (Tab. 20, 22). W mniejszym stopniu deformacja rzutu zatoki  

od rzutu wzorcowego wpływa na współczynniki cz�stkowych ROI. Spo�ród nich najwi�ksze zmiany 

odnotowano równie� dla R1_K1, R2_K1, R3_K1, R4_K1, na co wskazuj� badania rozrzutu, 

obrazowane na Rys. 7.6, 7.7. Jak nietrudno wywnioskowa�, znacz�ca zmiana rozmiarów zatok 

czołowych, zwi�zana z bł�dn� projekcj� zmniejszaj�c� lub zwi�kszaj�ca wielko�� płata czołowego, 

odbija si� bezpo�rednio w postaci zmian współczynników Fereta K1. Najmniejsz� wra�liwo��  

na zmiany odnotowano dla współczynników stopnia skomplikowania linii brzegowej K3.  

Mimo istotnej zmiany wymiarów ROI podczas rotacji, nie zmienia si� ogólny wygl�d korony zatok 

czołowych, która to, w głównym stopniu wpływa na współczynniki K3, zarówno dla ROI0 jak i ROI 

cz�stkowych. Zjawisko to dobrze uwidaczniaj� wykresy typu ramka-w�sy przedstawione  

na Rys. 7.6, 7.7. 

 
Rys. 7.4. Histogram ró�nic warto�ci wsp. kształtu dla czaszki poddanej rotacji  

w płaszczy�nie wertykalnej i horyzontalnej – przypadek 1. 
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Rys. 7.5. Histogram ró�nic warto�ci wsp. kształtu dla czaszki poddanej rotacji  

w płaszczy�nie wertykalnej i horyzontalnej – przypadek 2. 
 

Wskazana tendencja du�ej odporno�ci na zmiany współczynników z rodziny K3, utrzymuje  

si� równie� do współczynników zmodyfikowanych K3m, cho� rozrzut warto�ci jest widocznie wi�kszy. 

Nieco wi�ksza zmienno�ci� cechuj� si� współczynniki wypełnienia K2, przy czym zarówno  

dla współczynników bazowych jak i zmodyfikowanych K2m, mo�na zaobserwowa� podobny zakres 

zmian.  

 
Rys. 7.6. Rozkład współczynników kształtu dla czaszki poddanej rotacji w płaszczy�nie wertykalnej  

i horyzontalnej – przypadek 1, zakres zmian k�tów: Pv = ±10o , Ph = ±5o. 
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Rys. 7.7. Rozkład współczynników kształtu dla czaszki poddanej rotacji w płaszczy�nie wertykalnej  

i horyzontalnej – przypadek 1, zakres zmian k�tów: Pv = ±5o , Ph = ±5o. 
 

Dotychczasowa analiza dotyczyła rozpoznania zmienno�ci danego parametru w badanej grupie, 

jednak nie daje informacji o popełnionym bł�dzie (Tab. 20, 21, 22, 23). Współczynniki zmienno�ci 

pomagaj� jednak w odnalezieniu tych parametrów, które mog� by� obarczone znacznymi bł�dami.  

W badanym przypadku, w szczególno�ci w odniesieniu do medycznego charakteru bada� [Stanisz 

2007], mamy do czynienia z bł�dami po�rednimi. Okre�lenie wła�ciwej niepewno�ci pomiarów  

jest bardzo trudne. Ocena bezwymiarowych współczynników kształtu pod k�tem i ich przydatno�ci  

w procesie wyszukiwania, wymaga odniesienia do obiektu wzorcowego51, którego kształt wyznaczony 

automatycznie z pewno�ci� jest obarczony pewnymi bł�dami. Jednak metoda wyznaczenia i opisu 

kształtu rzutu zatok czołowych działa w sposób identyczny dla wszystkich obiektów, a wi�c zwi�zane 

z ni� bł�dy prawdopodobnie w podobny sposób wpływaj� na wyliczane współczynniki kształtu. Jako 

przykład mo�na tu poda� problem wyznaczenia linii brzegowej obiektu dla zdj�cia o sko�czonej 

rozdzielczo�ci [Wojnar 2002]. Przy bardzo ogólnym zało�eniu, �e dla ró�nych obiektów bł�dy 

systematyczne b�d� w podobny sposób wpływa� na wyniki, mo�na wysnu� hipotez�, �e najbardziej 

znacz�cy mo�e okaza� si� bł�d zwi�zany z dyscyplin� pacjenta zobowi�zanego do prawidłowego 

utrzymania ciała w trakcie wykonywania zdj�cia. 

 

Ze wzgl�du na fakt kosztu pomiarów, tj. czasu, na jaki mo�liwe jest udost�pnienie pracowni RTG  

dla celów naukowych, konieczne było ograniczenie liczby badanych czaszek i granulacji zmiany 

k�tów. Dlatego te� wyznaczony bł�d pomiaru δx max, który mo�na traktowa� jako granice tolerancji dla 

aparatu wyszukiwania podobnych obiektów, nale�y uznawa� jako hipotetyczny, nie daj�cy pełnej 

                                                 
51 W opisywanym przypadku jako obiekt bazowy tj. wynik rzutu zatok czołowych na płaszczyzn�, uznano rzut 
wykonany z ustawieniem Pv = 90, Ph = 90 
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gwarancji poprawno�ci jego wyznaczenia. Jest to kompromis mi�dzy ustaleniem warto�ci zbli�onych 

do rzeczywistych, a kosztem tego procesu. 

Jako bł�d pomiaru danego współczynnika przyj�to najwi�kszy bł�d δx max, jaki zanotowano  

dla współczynnika Ki w obu badanych przypadkach. Do wyznaczenia wzgl�dnego bł�du 

procentowego posłu�ono si� wzorem: 

%100
x

xx

R

maxR
x

−
=δ ,        (7.1) 

gdzie: 

xmax – warto�� współczynnika Ki najbardziej odbiegaj�ca od warto�ci wzorcowej, 

xR – warto�� wzorcowa współczynnika Ki ustalona dla badania Pv = 90, Ph = 90. 

 

Zaproponowany proces wyznaczania hipotetycznych bł�dów dla współczynników kształtu jest zgodny 

z odpowiednimi normami [ISO/IEC 1995] i praktyk� bada� statystycznych w zastosowaniach 

medycznych [Stanisz 2007]. Wyniki analizy bł�dów podano w Tabeli 24.  

 

Najwi�kszy poziom bł�dów wzgl�dnych zanotowano dla współczynników Fereta (K1),  

który w zale�no�ci od wybranego ROI, wynosił od około 2,6% do 6%. Jak wcze�niej wskazano, 

omawiany parametr jest najbardziej podatny na zmiany skali badanego obiektu, tote� jego zmienno�� 

wynikaj�ca ze zmian wymiarów minimalnego prostok�ta opisanego na zatoce implikuje najwy�sze 

bł�dy δx. Selektywno��52 współczynników Fereta b�dzie w tym przypadku niska, gdy� narzucenie 

granic tolerancji w zakresie ±6% warto�ci współczynnika dla obiektu wzorca wyszukiwania, 

spowoduje dopasowanie bardzo du�ej liczby kształtów, które dla tego kryterium system uzna jako 

podobne. Nale�y pami�ta�, �e zaproponowane współczynniki maj� stanowi� u�yteczny filtr,  

który pozwoli na wyszukanie ograniczonej grupy kształtów podobnych do zadanego. W tym sensie, 

wyznaczenie minimalnego zbioru wynikowego �ci�le zale�ne jest od selektywno�ci filtra [Karpisz  

i inni 2008]. 

 

Nieco ni�szy poziom, od około 2% do 4.5% wyliczono dla współczynnika wypełnienia K2. 

Charakteryzuje si� on mniejsz� czuło�ci� na zmiany skali badanego obiektu, jednak wydaje si�,  

�e jego selektywno�� jest wci�� niewystarczaj�ca. Współczynniki z grupy K2 mog� jednak słu�y�  

jako kolejny stopie� aparatu wyszukiwania. 

 

Najwi�ksz� odporno�� na bł�d ustawienia pacjenta lub czaszki w projekcji PA, zaobserwowano  

dla współczynników K3 i K3m. Bł�d wzgl�dny si�ga w tym przypadku od 1% do około 3%.  

                                                 
52 Selektywno�� traktowana jest tu, jako miara zdolno�ci do ograniczenia zbioru wynikowego do minimalnej 
liczby obiektów pasuj�cych do wzorca wyszukiwania. 
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Wynika st�d, �e te współczynniki powinny stanowi� ostatnie kryterium poszukiwania obiektów 

podobnych do zadanego. 

 

Przedstawione badania poziomu bł�dów wzgl�dnych dla wybranych czaszek mog� zosta� uznane jako 

próba przygotowania podstaw do budowy mechanizmów wyszukiwania zatok czołowych w bazach 

danych w oparciu o alfanumeryczny opis cech rzutu zatok czołowych. Zgodnie z wcze�niejszymi 

wyja�nieniami, badaniu wieloprojekcyjnemu poddano jedynie dwie czaszki, jednak dobrano  

je zgodnie z zasad�, �e przybli�enie do rzeczywistych warto�ci zmienno�ci (bł�du) parametru  

w badanej populacji, mo�na uzyska� badaj�c przypadki o odmiennym charakterze. Przypadek 1,  

to przykład zatok czołowych o bardzo du�ym zró�nicowaniu i du�ych rozmiarach w stosunku  

do �redniej z populacji. Przypadek 2, jest przykładem zatok o niewielkich rozmiarach i małej liczbie 

komór. Jak obrazuje Tabela 24, dla obu przypadków zakresy bł�dów wzgl�dnych s� podobne,  

a wi�c jest wysoce prawdopodobne, �e badanie ujawniło prawidłowe skutki bł�dnego ustawienia 

pacjenta w kontek�cie powstałych z tej przyczyny bł�dów. 
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8. Perspektywy zastosowania proponowanych metod i algorytmów 

 

Zaproponowane metody detekcji zatok czołowych i pomiaru współczynników kształtu, mog� sta� si� 

punktem wyj�cia do budowy systemu wyszukiwania zdj�� radiologicznych zawieraj�cych rzut zatok 

czołowych podobny do zadanego wzorca. Prezentowana metoda znalazła odzwierciedlenie  

w zainteresowaniu tym tematem �rodowisk medycyny sadowej i kryminologii [Kowalski, Karpisz i 

inni 2007][ Karpisz, Kowalski i inni 2007]. Jest to zagadnienie znacznie wybiegaj�ce poza ramy 

tematyczne niniejszej dysertacji, dlatego nie b�dzie szeroko dyskutowane. 

 

Problem budowy systemu katalogowania, a nast�pnie wyszukiwania obrazowych danych 

medycznych, nawet przy obecnym rozwoju technologii informacyjnych, jest wci�� problemem 

nietrywialnym [Tadeusiewicz, Ogiela, Ogiela 2008][Karpisz 2005]. Zarówno stopie� skomplikowania 

aplikacji do archiwizacji, detekcji i pomiarów dla obiektów obrazowanych na zdj�ciach, jak i, a mo�e 

przede wszystkim, ilo�� oraz wielko�� danych, które musz� podlega� archiwizacji i wyszukiwaniu 

wymuszaj� stosowanie specyficznych, wysokowydajnych rozwi�za�. Innym problemem jest 

zapewnienie prawidłowej współpracy z lokalnymi zasobami danych i oprogramowania [Karpisz, 

G�dek, Kuleta 2004]. Wszystkie te problemy nale�y rozwa�y� maj�c na uwadze budow� systemu do 

wyszukiwania osób i niezidentyfikowanych szcz�tków ciał ludzkich. 

 

Nawi�zuj�c do wspomnianego problemu szybko�ci działania docelowego systemu, mo�na poda� 

przykład wyszukiwania obiektu w bardzo du�ym zbiorze danych. Je�li dla pojedynczego wzorca 

wyszukiwania zanotowane b�dzie opó�nienie na poziomie 1 ms od warto�ci oczekiwanej  

dla porównania z innym ju� skatalogowanym kształtem, to dla bazy zawieraj�cej 10 mln obiektów 

ł�czny czas strat wyniesie ponad 2,5 godziny. Dlatego tak istotne jest stopniowe zmniejszanie zbioru 

obiektów na kolejnych stopniach mechanizmów wyszukiwania.  

 

Docelowa implementacja systemu mo�e by� wykonana na dowolnej platformie programowej  

i sprz�towej, ale jak wcze�niej wskazano, powinna uwzgl�dnia� ogromn� skale systemu, dlatego te�, 

pewne technologie, mimo swoich du�ych mo�liwo�ci, w omawianym przypadku mog� by� trudne  

do zaprogramowania i wdro�enia – przykładem takich rozwi�za� s� sztuczne sieci neuronowe  

[Ogiela, Tadeusiewicz 2008].  

 

Wła�ciwy dobór współczynników, ich kolejno�ci, zagadnienia implementacyjne i optymalizacyjne 

wymagaj� dalszych prac, co daje perspektywy do kontynuacji przedmiotowego tematu niniejszej 

dysertacji. 
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Rys. 8.1. Koncepcja systemu do ustalania to�samo�ci z wykorzystaniem wieloetapowego procesu 

wyszukiwania kształtów rzutu zatok z materiałem alfanumerycznym skatalogowanym w bazie danych. 
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9. Wnioski 

 

Rozwój nauki umo�liwia stosowanie zarówno ju� znanych, jak i nowo opracowywanych narz�dzi 

medycyny s�dowej i kryminologii w innych dyscyplinach. Omówione metody identyfikacji stosowane 

s� w tak skrajnie ró�nych dziedzinach, jak identyfikacja ofiar katastrof, poszukiwanie przest�pców,  

na zabezpieczeniu mienia, czy blokadzie dost�pu do danych gromadzonych w komputerach ko�cz�c.  

Jak wskazano, ka�da z metod identyfikacji, równie� ta, o której traktuje niniejsza dysertacja, posiada 

pewne ograniczenia. Dlatego te� udoskonalanie obecnie stosowanych i opracowanie nowych metod 

identyfikacji osób i szcz�tków ciał ludzkich, wypełnia dotychczasowe luki metodyczne.  

W tym kontek�cie podj�cie pracy wydaje si� by� niezwykle istotne i u�yteczne. 

 

Wnioski natury poznawczej i utylitarnej 

  

1. Na podstawie opisów manualnych i bada� statystycznych ustalono, �e kształt zatok czołowych  

dla dorosłego człowieka jest cech� polimorficzn�, predysponuj�c� do jednoznacznej identyfikacji. 

Badania przeprowadzono na du�ej grupie testowej (1159 czaszek), a ich wyniki dodatkowo 

wzmocniono badaniem mocy testów, co dało podstawy do potwierdzenia osobniczej 

indywidualno�ci zatok czołowych jako faktu. Wykazano równie�, �e trójka warto�ci 

współczynników „ilo�� garbów”, „wysoko��” i „szeroko��” jest niewystarczaj�ca  

dla jednoznacznego opisu rzutu zatok czołowych na zdj�ciach RTG. 

2. Opracowana metoda wyznaczania dolnej i górnej granicy rzutu zatok czołowych na radiogramach 

mo�e by� wykorzystywana do przetwarzania zdj�� o zró�nicowanej jako�ci. Efektem działania 

metody jest zamkni�ta krzywa ograniczaj�ca obszar obrazu zatok tak, aby mo�na go było podda� 

pomiarom. 

3. Zaproponowane współczynniki kształtu umo�liwiaj� alfanumeryczny opis zarówno charakteru 

całej zatoki czołowej, jak równie� jej poszczególnych cz��ci. Proponowany podział minimalnego 

prostok�ta opisanego na krzywej ograniczaj�cej rzut zatoki czołowej na cztery niezale�ne ROI 

umo�liwia opis lokalnych obszarów całej zatoki, co mo�e mie� zastosowanie przy identyfikacji na 

podstawie szcz�tków czaszki53. 

4. Analiza potencjalnie podobnych zatok czołowych uwidocznionych na radiogramach  

z wykorzystaniem zaproponowanych algorytmów i metod wykazała zró�nicowanie warto�ci 

poszczególnych współczynników kształtu. Uzyskane warto�ci obrazuj� ró�nic� pozwalaj�c�  

na stwierdzenie, �e zatoki czołowe potencjalnie podobne pod wzgl�dem wymiarów i liczby 

garbów w sposób znacz�cy ró�ni� si� pod wzgl�dem warto�ci zaproponowanych współczynników 

kształtu. Umo�liwia to znaczne ograniczenie wynikowego zbioru obiektów podobnych  

do zadanego wzorca. 

                                                 
53 Ten element nie został przebadany w niniejszej pracy. Konieczne s� badania z wykorzystaniem obrazu 
referencyjnego całej czaszki oraz obrazu tej samej czaszki po uszkodzeniu patologicznym lub mechanicznym. 
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5. Zastosowanie automatycznych metod detekcji i pomiaru dla zatok czołowych prezentowanych  

na radiogramach unifikuje proces ich rejestracji, co mo�e by� wa�ne w docelowych systemach 

identyfikacji osób. 

6. Przeprowadzona analiza zmienno�ci zaproponowanych współczynników kształtu na podstawie 

bada� wieloprojekcyjnych ujawniła ewentualne poziomy bł�dów zwi�zane z niewła�ciwym 

ustawieniem czaszki lub pacjenta. Najwy�szy poziom bł�dów wykazały współczynniki Fereta,  

a najni�szy współczynniki stopnia zró�nicowania linii brzegowej. Wyznaczone na tej podstawie 

maksymalne poziomy bł�dów dla poszczególnych współczynników kształtu, mog� by� 

uwzgl�dnione jako zakresy tolerancji dla tworzonych mechanizmów wyszukiwania zatok 

podobnych do zadanego wzorca. 
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Wyniki pomiarów i oblicze� – zestawienia tabelaryczne 

  
Tabela 1. Badania wst�pne – Statystyki opisowe (dane surowe). 

 
 

Tabela 2. Badania wst�pne – Liczno�� dla parametru: „szeroko��” (dane surowe). 

x 
Liczno�� Skumulowana  

liczno�� 
Procent Skumulowany  

procent 

6 1 1 0,086281 0,0863 
12 1 2 0,086281 0,1726 
19 1 3 0,086281 0,2588 
20 2 5 0,172563 0,4314 
21 3 8 0,258844 0,6903 
22 1 9 0,086281 0,7765 
23 1 10 0,086281 0,8628 
24 1 11 0,086281 0,9491 
25 1 12 0,086281 1,0354 
26 1 13 0,086281 1,1217 
27 2 15 0,172563 1,2942 
29 4 19 0,345125 1,6393 
30 1 20 0,086281 1,7256 
31 1 21 0,086281 1,8119 
32 4 25 0,345125 2,1570 
33 2 27 0,172563 2,3296 
34 5 32 0,431406 2,7610 
36 4 36 0,345125 3,1061 
37 5 41 0,431406 3,5375 
38 5 46 0,431406 3,9689 
39 3 49 0,258844 4,2278 
40 5 54 0,431406 4,6592 
41 12 66 1,035375 5,6946 
42 8 74 0,690250 6,3848 
43 8 82 0,690250 7,0751 
44 7 89 0,603969 7,6790 
45 10 99 0,862813 8,5418 
46 9 108 0,776531 9,3184 
47 11 119 0,949094 10,2675 
48 11 130 0,949094 11,2166 
49 10 140 0,862813 12,0794 
50 20 160 1,725626 13,8050 
51 16 176 1,380500 15,1855 
52 17 193 1,466782 16,6523 
53 15 208 1,294219 17,9465 
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x Liczno�� Skumulowana  
liczno�� 

Procent Skumulowany  
procent 

54 19 227 1,639344 19,5858 
55 23 250 1,984469 21,5703 
56 28 278 2,415876 23,9862 
57 21 299 1,811907 25,7981 
58 26 325 2,243313 28,0414 
59 26 351 2,243313 30,2847 
60 21 372 1,811907 32,0966 
61 28 400 2,415876 34,5125 
62 28 428 2,415876 36,9284 
63 28 456 2,415876 39,3443 
64 30 486 2,588438 41,9327 
65 20 506 1,725626 43,6583 
66 29 535 2,502157 46,1605 
67 38 573 3,278689 49,4392 
68 39 612 3,364970 52,8041 
69 26 638 2,243313 55,0475 
70 38 676 3,278689 58,3261 
71 19 695 1,639344 59,9655 
72 34 729 2,933563 62,8991 
73 34 763 2,933563 65,8326 
74 35 798 3,019845 68,8525 
75 26 824 2,243313 71,0958 
76 16 840 1,380500 72,4763 
77 21 861 1,811907 74,2882 
78 19 880 1,639344 75,9275 
79 11 891 0,949094 76,8766 
80 32 923 2,761001 79,6376 
81 22 945 1,898188 81,5358 
82 17 962 1,466782 83,0026 
83 19 981 1,639344 84,6419 
84 15 996 1,294219 85,9362 
85 17 1013 1,466782 87,4029 
86 7 1020 0,603969 88,0069 
87 11 1031 0,949094 88,9560 
88 13 1044 1,121657 90,0777 
89 11 1055 0,949094 91,0267 
90 7 1062 0,603969 91,6307 
91 4 1066 0,345125 91,9758 
92 10 1076 0,862813 92,8387 
93 8 1084 0,690250 93,5289 
94 12 1096 1,035375 94,5643 
95 7 1103 0,603969 95,1682 
96 5 1108 0,431406 95,5997 
97 6 1114 0,517688 96,1173 
98 6 1120 0,517688 96,6350 
99 11 1131 0,949094 97,5841 
100 3 1134 0,258844 97,8430 
101 5 1139 0,431406 98,2744 
102 2 1141 0,172563 98,4469 
103 1 1142 0,086281 98,5332 
104 4 1146 0,345125 98,8783 
105 1 1147 0,086281 98,9646 
106 6 1153 0,517688 99,4823 
109 1 1154 0,086281 99,5686 
111 1 1155 0,086281 99,6549 
115 1 1156 0,086281 99,7412 
117 1 1157 0,086281 99,8274 
119 2 1159 0,172563 100,0000 
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Tabela 3. Badania wst�pne – Liczno�� dla parametru: „wysoko��” (dane surowe). 

x 
Liczno�� Skumulowana  

liczno�� 
Procent Skumulowany  

procent 
6 1 1 0,086281 0,0863 
11 1 2 0,086281 0,1726 
12 1 3 0,086281 0,2588 
13 3 6 0,258844 0,5177 
14 7 13 0,603969 1,1217 
15 5 18 0,431406 1,5531 
16 13 31 1,121657 2,6747 
17 12 43 1,035375 3,7101 
18 18 61 1,553063 5,2632 
19 21 82 1,811907 7,0751 
20 22 104 1,898188 8,9733 
21 26 130 2,243313 11,2166 
22 41 171 3,537532 14,7541 
23 40 211 3,451251 18,2053 
24 49 260 4,227783 22,4331 
25 50 310 4,314064 26,7472 
26 58 368 5,004314 31,7515 
27 50 418 4,314064 36,0656 
28 54 472 4,659189 40,7248 
29 49 521 4,227783 44,9525 
30 53 574 4,572908 49,5255 
31 53 627 4,572908 54,0984 
32 46 673 3,968939 58,0673 
33 47 720 4,055220 62,1225 
34 51 771 4,400345 66,5229 
35 53 824 4,572908 71,0958 
36 38 862 3,278689 74,3745 
37 24 886 2,070751 76,4452 
38 27 913 2,329594 78,7748 
39 36 949 3,106126 81,8809 
40 27 976 2,329594 84,2105 
41 18 994 1,553063 85,7636 
42 23 1017 1,984469 87,7481 
43 17 1034 1,466782 89,2148 
44 8 1042 0,690250 89,9051 
45 13 1055 1,121657 91,0267 
46 13 1068 1,121657 92,1484 
47 16 1084 1,380500 93,5289 
48 11 1095 0,949094 94,4780 
49 9 1104 0,776531 95,2545 
50 9 1113 0,776531 96,0311 
51 8 1121 0,690250 96,7213 
52 9 1130 0,776531 97,4978 
53 2 1132 0,172563 97,6704 
54 4 1136 0,345125 98,0155 
55 4 1140 0,345125 98,3607 
56 4 1144 0,345125 98,7058 
57 2 1146 0,172563 98,8783 
58 2 1148 0,172563 99,0509 
59 1 1149 0,086281 99,1372 
60 3 1152 0,258844 99,3960 
61 2 1154 0,172563 99,5686 
62 1 1155 0,086281 99,6549 
64 3 1158 0,258844 99,9137 
68 1 1159 0,086281 100,0000 
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Tabela 4. Badania wst�pne – Liczno�� dla parametru: „ilo�� garbów” (dane surowe)  

x Liczno�� Skumulowana  
liczno�� 

Procent Skumulowany  
procent 

1 12 12 1,03538 1,0354 
2 64 76 5,52200 6,5574 
3 131 207 11,30285 17,8602 
4 201 408 17,34254 35,2028 
5 205 613 17,68766 52,8904 
6 201 814 17,34254 70,2330 
7 143 957 12,33822 82,5712 
8 88 1045 7,59275 90,1639 
9 55 1100 4,74547 94,9094 
10 44 1144 3,79638 98,7058 
11 10 1154 0,86281 99,5686 
12 1 1155 0,08628 99,6549 
13 3 1158 0,25884 99,9137 
15 1 1159 0,08628 100,0000 
Braki 0 1159 0,00000 100,0000 

 

Tabela 5. Badania wst�pne – Diagram łodyga-li�cie dla parametru: „szeroko��”. 
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Tabela 6. Badania wst�pne – Diagram łodyga-li�cie dla parametru: „wysoko��”. 

 

 

Tabela 7. Badania wst�pne – Diagram łodyga-li�cie dla parametru: „ilo�� garbów”. 

 

 

Tabela 8. Badania wst�pne – Badanie przekrojów zmiennych. 
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Tabela 9. Badania powtórze� – Fragment raport z analizy. 

 
 … 

 

Tabela 10. Badania powtórze� – Współczynniki kształtu dla ROI. 

 
 

Tabela 11. Badania powtórze� – Współczynniki kształtu dla ROI 1 i ROI 2. 
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Tabela 12. Badania powtórze� – Współczynniki kształtu dla ROI 3 i ROI 4. 

 
 
 

Tabela 13. Badania powtórze� – statystyki opisowe. 
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Tabela 14. Badania powtórze� – współczynniki zmienno�ci w odniesieniu do mediany dla 
współczynników kształtu – grupa 1. 

 
 

 
Tabela 15. Badania powtórze� – współczynniki zmienno�ci w odniesieniu do mediany dla 
współczynników kształtu – grupa 2. 
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Tabela 16. Badania powtórze� – współczynniki zmienno�ci w odniesieniu do rozst�pu dla 
współczynników kształtu – grupa 1. 

 
 

 
Tabela 17. Badania powtórze� – współczynniki zmienno�ci w odniesieniu do rozst�pu dla 
współczynników kształtu – grupa 2. 
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Tabela 18. Badania wieloprojekcyjne – współczynniki kształtu dla czaszki poddanej rotacji w 
płaszczy�nie wertykalnej i horyzontalnej – przypadek 1. 

 
 

 
Tabela 19. Badania wieloprojekcyjne – współczynniki kształtu dla czaszki poddanej rotacji w 
płaszczy�nie wertykalnej i horyzontalnej – przypadek 2. 
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Tabela 20. Badania wieloprojekcyjne – statystyki opisowe dla przypadku 1 w zakresie zmian k�tów 
±10o w płaszczy�nie wertykalnej i ±5o w płaszczy�nie horyzontalnej. 

 
 

 
Tabela 21. Badania wieloprojekcyjne – statystyki opisowe dla przypadku 2 w zakresie zmian k�tów 
±10o w płaszczy�nie wertykalnej i ±5o w płaszczy�nie horyzontalnej. 
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Tabela 22. Badania wieloprojekcyjne – statystyki opisowe dla przypadku 1 w zakresie zmian k�tów 
±5o w płaszczy�nie wertykalnej i ±5o w płaszczy�nie horyzontalnej. 

 
 

 
Tabela 23. Badania wieloprojekcyjne – statystyki opisowe dla przypadku 2 w zakresie zmian k�tów 
±5o w płaszczy�nie wertykalnej i ±5o w płaszczy�nie horyzontalnej. 
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Tabela 24. Badania wieloprojekcyjne – wyznaczenie hipotetycznych bł�dów wzgl�dnych dla 
poszczególnych współczynników kształtu dla przypadku 1 i 2. 
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