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en l’àmbit de la cirurgia robotitzada

a partir d’imatges biomèdiques
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Resum

En el marc de la cirurgia maxil·lofacial, la introducció de la robòtica quirúrgi-

ca ha prodüıt noves solucions i eines que han tingut un impacte positiu en

aspectes com la seguretat o la precisió.

Aquest projecte explica el desenvolupament d’una eina informàtica per a

la millora en la planificació i execució d’accions sobre teixits (talls, rascats,

cauteritzacions, ...) a partir d’imatges biomèdiques del pacient. El seu

funcionament rau en la generació de restriccions virtuals mitjançant eines

de dibuix sobre una reconstrucció tridimensional de la regió d’interès.

La utilització de les restriccions virtuals suposa una millora en la seguretat

del pacient aix́ı com en la qualitat de la cirurgia i una disminució de la fatiga

del cirurgià.

Abstract

Within the framework of maxillofacial surgery, the introduction of robot-

assisted surgery has provided novel solutions and tools, with a significantly

positive impact in aspects such as security and precision.

The present project covers the development of a computer application ai-

med at improving the planning and execution of actions over tissues (cuts,

scratches, cauterization, etc.) based on biomedical images of the patient. Its

working principle lies in the generation of virtual restrictions using drawing

tools over a three-dimensional reconstruction of the affected region.

Employing virtual restrictions entails an improvement in patient security

and surgery quality, as well as a reduction of surgeon fatigue.



Resumen

En el marco de la ciruǵıa maxilofacial, la introducción de la robótica quirúrgi-

ca ha producido nuevas soluciones y herramientas que han tenido un impacto

positivo en aspectos como la seguridad o la precisión.

Este proyecto explica el desarrollo de una herramienta informática para la

mejora en la planificación y ejecución de acciones sobre tejidos (cortes, ras-

cados, cauterizaciones, ...) a partir de imágenes biomédicas del paciente. Su

funcionamiento radica en la generación de restricciones virtuales mediante

herramientas de dibujo sobre una reconstrucción tridimensional de la región

de interés.

La utilización de las restricciones virtuales supone una mejora en la seguri-

dad del paciente aśı como en la calidad de la ciruǵıa y una disminución de

la fatiga del cirujano.

Agräıments

Aquest projecte no hagués estat possible sense l’ajuda d’Aĺıcia Casals i

Albert Hernansanz. Les seves indicacions i correccions han inculcat en mi

el rigor acadèmic necessari per desenvolupar-lo i han fet que arribi a bon

port.

Voldria fer extensiu aquest agräıment a Joan Basomba per integrar les res-

triccions virtuals amb el sistema robotitzat del laboratori.
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10.2 Viabilitat econòmica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

10.3 Sostenibilitat social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

10.4 Sostenibilitat ambiental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

11 Conclusions 64

11.1 Coneixements adquirits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

11.2 Resultats obtinguts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

12 Possibles ampliacions 65

13 Referències 66
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1 Introducció

1.1 Formulació del problema

El 1985, quan es va realitzar la primera intervenció quirúrgica assistida amb un robot

[1], es va demostrar al món que era possible unir dos camps fins aleshores tant separats

com la medicina i la robòtica (aquesta última tradicionalment només utilitzada en la

producció). Des de llavors, la implantació de robots en hospitals s’ha anat expandint

fins arribar al punt actual, on es disposen de robots de caire més general que permeten

realitzar diferents tipus d’intervencions i on, per tant, la programació del robot per tal

d’adequar-se a la tasca en concret, aix́ı com al pacient, ha guanyat molta importància.

Donat que normalment aquests robots no són plenament autònoms sinó que requereixen

d’un cirurgià que els guïı, existeixen dos modes diferents d’interacció entre el robot i el

cirurgià. Per una banda, la teleoperació, en que el cirurgià comanda el robot mitjançant

un dispositiu de comandament, el mestre; i per altre banda la cooperació, en que el

cirurgià mou directament un braç robot, compartint-ne el control (com es pot observar

en la figura 1.1):

Figura 1.1: Intervenció quirúrgica robotitzada d’una substitució parcial del genoll.
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En aquest context entren en joc les anomenades restriccions virtuals. Una restric-

ció virtual (virtual fixture) és una superposició d’informació perceptiva (normalment

superf́ıcies tridimensionals) en un espai de treball. La interacció amb aquestes restric-

cions es produeix a través de l’eina robòtica i genera, normalment, una resposta f́ısica.

Seguint la metàfora explicada per Rosenberg [2] en la primera publicació sobre restric-

cions virtuals, de la mateixa manera que hom pot dibuixar una ĺınia recta sobre un full

de paper valent-se d’un regle per fer-ho més bé, una restricció virtual equivaldria a un

regle invisible amb el qual només pot interactuar l’eina, en el nostre cas un robot.

En el camp de la medicina, l’ús de robots guiats per metges, comanipulació, és cada

dia més freqüent. Aquesta nova implementació tecnològica requereix de tot un seguit

d’eines que cal posar a disposició dels que realitzen les operacions per tal de, no només

garantir una seguretat mı́nima, sinó per incrementar la fiabilitat i capacitat de l’operant.

Una manera d’oferir aquestes millores és utilitzar restriccions virtuals que restringeixin o

adaptin el moviment del robot segons les necessitats de l’operació en concret. Es tracta

que el guiat manual que fa el cirurgià a partir de les imatges, adquirides prèviament

o en el curs de la intervenció, siguin supervisades informàticament segons els plans

dissenyats pel propi cirurgià, i permetin efectuar un control cooperatiu entre la persona

i el robot en el guiat dels instruments quirúrgics.

Actualment existeix una gran varietat de software i llibreries informàtiques que te-

nen com a objectiu ajudar en aquest tipus de cooperació persona-màquina. L’escassa

usabilitat d’aquestes eines per gent aliena al món del desenvolupament de software,

precisament aquells que més requereixen el seu ús, suposa un entrebanc a l’hora de

fer-ho servir amb normalitat al dia a dia.

Per donar resposta a aquesta dificultat, en aquest projecte s’ha desenvolupat un pro-

grama que permet generar restriccions virtuals de manera intüıtiva sobre imatges tridi-

mensionals que són reconstrüıdes a partir d’imatges biomèdiques del pacient a tractar.
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1.2 Objectius del projecte

Els objectius principals que s’ha proposat aconseguir aquest projecte són:

• Crear un programa que permeti: primer de tot, renderitzar imatges 3D a partir

d’imatges biomèdiques (tomografies computades o ressonàncies magnètiques); a

continuació dibuixar restriccions sobre la imatge 3D; i finalment, exportar aques-

tes restriccions perquè puguin ser utilitzades pel software que s’encarregui de

gestionar el moviment del robot.

• Dissenyar el programa de manera que tingui un bon grau d’usabilitat mitjançant

una interf́ıcie amigable.

• Aconseguir que el programa es comporti de forma ràpida i eficient quan tracti

amb grans volums de dades i que la visualització de les imatges i el dibuixat de

les restriccions es pugui realitzar de forma fluida en temps real.

• Que el programa es comporti correctament i que, per tant, es busqui minimitzar

els errors matemàtics/geomètrics.

1.3 Actors implicats

Les següents persones han intervingut en el desenvolupament del projecte:

Autor del projecte

L’autor del projecte és un servidor, Albert Puente Encinas.

Directora i co-director del projecte

La directora és Aĺıcia Casals, que supervisa l’acompliment dels objectius del projecte.

El co-director del projecte és Albert Hernansanz, que s’encarrega de supervisar aspectes

tècnics del projecte.

Usuaris finals

Els possibles futurs usuaris del projecte són aquells que n’obtenen un benefici. Aquests

són, en primer lloc els hospitals, que degut a l’increment de la fiabilitat en les cirurgies
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guanyen en qualitat, els metges ja que milloren les eines per poder realitzar les inter-

vencions, i finalment els propis pacients que es beneficien d’un millor resultat de les

operacions.

2 Context

2.1 Context del projecte

2.1.1 Avantatges dels robots en cirurgia

La utilització de robots en l’àmbit de la cirurgia permet realitzar intervencions amb un

alt grau de precisió i eficàcia. D’entre els molts avantatges que aporta, destaquen:

• Minimitzar la mida de les incisions: permet reduir el temps de recuperació del

pacient, el dolor, la pèrdua de sang durant la intervenció i les possibles cicatrius.

• L’assistència a la dinàmica del robot permetent una millor ergonomia i control de

l’eina per part del cirurgià amb independència de la seva forma o pes.

2.1.2 Cirurgia maxil·lofacial

El programa desenvolupat en el projecte està pensat per fer-se servir principalment

en la planificació i millora de l’execució d’intervencions de cirurgia maxil·lofacial. La

necessitat d’una intervenció d’aquest tipus pot estar causada per problemes tant diver-

sos com són les lesions dentals, les malformacions congènites o els traumatismes facials

entre d’altres.

Aquestes tipus d’intervencions tenen els següents requeriments:

• Les intervencions necessiten ser executades amb gran precisió degut a la im-

portància de la regió a tractar. La presencia de terminacions nervioses, vasos

sanguinis importants aix́ı com del cervell fan que qualsevol errada esdevingui
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cŕıtica i molt probablement irreversible. Per tant, és necessari protegir aquestes

regions.

• El fet de tallar teixit ŕıgid ossi, presenta certs riscos com per exemple la necrosi.

La mort del teixit es produeix quan es realitza un tall a velocitats inadequades o

amb forces excessives.

La robòtica proporciona una resposta a aquests requeriments amb les següents aporta-

cions:

• Els robots existents tenen una precisió en el seu posicionament i dinàmica molt

superiors a l’humà. Combinant aquesta precisió amb les restriccions virtuals s’a-

consegueix crear zones inaccessibles per a l’eina robòtica per tal de protegir-les.

• Un control assistit per ordinador de l’eina robòtica pot establir unes velocitats

mı́nimes i màximes d’avanç del tall aix́ı com de rotació de l’eina tallant. D’aquesta

manera es poden realitzar els talls sobre teixit ossi dins de marges segurs per evitar

la necrosi.

La solució desenvolupada en aquest projecte pertany a la primera d’aquestes aportacions

combinant informació mèdica en forma d’imatges i una generació de restriccions virtuals

via software. Aquesta informació s’envia al sistema encarregat de controlar el robot per

tal de condicionar el seu moviment i protegir les zones delicades del crani.

2.1.3 Espai de treball

El sistema robotitzat que s’encarrega de realitzar aquestes intervencions està composat

per diferents parts com són la controladora de la velocitat de rotació de l’eina, la

controladora del posicionament del robot i una lògica de control (sistema informàtic) que

s’encarrega de calcular les noves posicions (veure figura 2.1). Aquest darrer component,

rep informació provinent de l’eina robòtica guiada pel cirurgià en termes de parell i força

que s’hi aplica.
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Figura 2.1: Esquema funcional del sistema robotitzat

Amb aquesta informació es calcula el desplaçament que es produeix en el posiciona-

ment del robot. Abans d’enviar la nova posició a les controladores del robot, aquest

desplaçament i la rotació actual de l’eina1 s’envien a una funció que té en compte les

restriccions virtuals per corregir aquests paràmetres si és que es produeix algun conflic-

te.

El registre, ubicació del robot respecte la restricció virtual es pot visualitzar en temps

real en una pantalla durant el transcurs de les intervencions (veure figura 2.2). Aquest

posicionament es realitza automàticament gràcies a unes marques fiducials presents tant

en les imatges biomèdiques com en crani del pacient via leds infrarojos. Aquests leds

són captats en temps real per càmeres infraroges que mitjançant algorismes de visió per

computador fan el seu registre. En el cas que la zona d’interès varii la seva posició i/o

orientació, el sistema corregeix automàticament la seva posició i/o orientació.

1En la configuració actual de l’entorn, la velocitat de l’eina (que passa pel controlador de l’eina) es

controla mitjançant un conjunt de pedals.
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Figura 2.2: Sistema robotitzat en funcionament.

2.2 Context històric

El concepte que les restriccions virtuals representen una ajuda en la comanipulació o

teleoperació d’un robot va ser analitzat per primer cop en una publicació de Louis B.

Rosenberg el 1993 [2]. En aquest document s’esmenta el fet que quan un operador

està sotmès a una sèrie de restriccions virtuals col·locades per tal de facilitar la tasca

que s’estigui duent a terme, la percepció de l’operant és que té més presencia i control

espacial i que s’incrementa el seu rendiment (la qual cosa es demostra que passa objec-

tivament, fins en un 70 %). En la figura 2.3 es pot observar de forma esquemàtica com

una restricció virtual modifica el recorregut que realitza un cos en moviment.

Figura 2.3: Moviment en una restricció virtual.

Rosenberg també explica la diferència entre diferents tipus de restriccions virtuals com

són prohibir l’accés a un cert volum (forbidden regions) o generar trajectòries que el
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robot hagi de seguir (guidance). El primer d’aquests tipus consisteix en definir una regió

en l’espai que apliqui una resistència en el moviment del robot a mesura que s’hi acosti.

L’aplicació d’aquesta resistència acostuma a ser gradual en funció de la distància entre

el punt terminal del robot i la regió restringida per evitar frenades brusques. Respecte

el segon tipus de restricció, està basada en traçar trajectòries que el robot ha de seguir

amb l’eina terminal. Aquestes trajectòries solen tenir paràmetres de velocitat màxima i

mı́nima, aix́ı com un cert marge de maniobra per permetre la cooperació entre el robot

i el cirurgià.

Un altre aspecte clau que es tracta és com d’important resulta el temps de retràs entre

la interacció amb el robot per part de la persona i l’aplicació d’una resposta f́ısica a

aquesta interacció, i com aquest retràs afecta a trencar o no la sensació de que existeix

una restricció consistent en una determinada posició aix́ı com a l’error del sistema.

Aquesta importància es pot apreciar en valors concrets en la publicació de Jake J.

Abbot et al. [3] on es planteja que la resposta (el feedback) del sistema no ha de ser en

temps real, sinó que s’ha d’anticipar. A més a més, si la anticipació pot estar basada

en la dinàmica de la mà (i no només en la velocitat puntual), és a dir tenint en compte

el potencial per realitzar moviments bruscos, es poden obtenir millors resultats.

3 Abast

3.1 Abast del projecte

El projecte ha consistit en implementar una eina de software que pugui construir (seg-

mentar) imatges tridimensionals a partir de fitxer d’imatges biomèdiques (fitxers DI-

COM provinents de tomografies computades o ressonàncies magnètiques) amb una in-

terf́ıcie amb un grau suficient d’usabilitat com per permetre el seu ús a persones alienes

al desenvolupament de software. Després, sobre aquestes segmentacions, donar eines

per poder dibuixar contorns per tal de generar restriccions virtuals. La interf́ıcie disse-

nyada per poder-ho fer, permet visualitzar aquestes restriccions de forma entenedora i

modificar-les en temps real (veure esquema de la figura 3.1). Addicionalment, el pro-

grama permet guardar el seu estat i recuperar-lo, a més a més de poder exportar les

restriccions virtuals per fer-se servir amb un robot.
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Figura 3.1: Esquema de funcionament del projecte.

3.2 Validesa com a projecte de l’especialitat en computació

Les parts d’aquest projecte que requereixen un coneixement més espećıfic són la repre-

sentació tridimensional de la regió o volum d’interès i la utilització d’algorismes eficients

i fiables per determinar les restriccions virtuals. Donat que l’especialitat de computació

té com a objectiu capacitar per poder dissenyar sistemes informàtics complexos tenint

en compte criteris d’eficiència, fiabilitat, i seguretat, el projecte s’adequa als objectius

de l’especialitat. A més a més, el projecte ha requerit de coneixements de les següents

assignatures de l’especialitat en computació:

• Gràfics (G): el projecte ha fet servir una representació tridimensional en OpenGL.

Això ha inclòs implementar shaders, utilitzar tècniques com vertex buffer objects

per optimitzar les crides a targeta gràfica, o tractar les interaccions i desprojecci-

ons de la posició del ratoĺı respecte a l’escena OpenGL.

• Algoŕısmia (A) i Geometria Computacional (GEOC2): ha estat necessària la utilit-

zació algorismes espećıfics per poder tractar l’espai de forma eficient. Això inclou

mètodes explicats en ambdues assignatures com són els arbres K-dimensionals,

les cerques binàries en tot tipus de volums o la utilització de cobertures convexes

entre d’altres.

A part de les assignatures espećıfiques l’especialitat, les següents assignatures cursa-

des durant el grau en enginyeria informàtica han aportat coneixements necessaris per

2No forma part expĺıcitament de les assignatures de l’especialitat en computació en el pla d’estudis.
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desenvolupar el projecte:

• Interacció i disseny d’interf́ıcies (IDI): ha proporcionat els coneixements bàsics

per desenvolupar interf́ıcies mitjançant Qt i criteris d’usabilitat per millorar l’ac-

cessibilitat i claredat el software desenvolupat.

• Introducció a l’enginyeria del software (IES): el desenvolupament del software ha

seguit esquemes de disseny per tal de minimitzar dependències innecessàries i

utilitzar estructures de classes clares i entenedores.

• Robòtica (ROB): tot i que en el projecte no s’ha treballat espećıficament el funcio-

nament dels robots en l’àmbit mèdic, la comprensió dels fonaments de la mecànica

robòtica aix́ı com les explicacions sobre aplicacions de la robòtica donades en l’as-

signatura han ajudat a comprendre millor el marc que envolta el projecte.

3.3 Competències tècniques

A continuació es detalla la relació de competències tècniques associades al projecte:

CCO1.1: Avaluar la complexitat computacional d’un problema, conèixer estratègies

algoŕısmiques que puguin dur a la seva resolució, i recomanar, desenvolupar i imple-

mentar la que garanteixi el millor rendiment d’acord amb els requisits establerts.

Per utilitzar algorismes eficients s’ha realitzat una recerca intensiva en el camp de la

geometria computacional i concretament en les col·lisions en espais tridimensionals.

S’ha realitzat un estudi de les llibreries d’aquests camps i s’han triat les més adequades

en funció dels requeriments (veure apartat 5.2).

CCO2.3: Desenvolupar i avaluar sistemes interactius i de presentació d’informació

complexa, i la seva aplicació a la resolució de problemes de disseny d’interacció persona

computador.

Per una banda es pot realitzar la segmentació de les imatges biomèdiques de forma

senzilla amb el ratoĺı. Per altre banda, es mostren les restriccions de forma clara

mitjançant volums, transparències i diferents colors per tal de poder-les dissenyar de

forma intüıtiva en el mateix espai tridimensional.
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CCO2.6: Dissenyar i implementar aplicacions gràfiques, de realitat virtual, de realitat

augmentada i videojocs.

S’utilitza OpenGL en l’espai de treball que inclou les imatges biomèdiques segmentades i

les representacions visuals de les restriccions virtuals. Les funcionalitats implementades

s’expliquen en l’apartat 6.4.

CCO3.1: Implementar codi cŕıtic seguint criteris de temps d’execució, eficiència i

seguretat.

Donat que el propòsit de programa és la seva utilització en intervencions quirúrgiques

s’ha implementat codi posant especial atenció en la seva fiabilitat i eficiència. Això es

tradueix en un increment de la fiabilitat durant intervenció i de l’eficiència en el càlcul

de les restriccions, representació gràfica i tractament de grans volums de dades.

4 Metodologia

Les fases que conformen aquest projecte han seguit el calendari especificat en el GEP.

A continuació s’expliquen els processos que s’han seguit per dur a terme el projecte de

forma general i també quins criteris s’han utilitzat per desenvolupar el programa.

4.1 Desenvolupament del projecte

El projecte consta de les següents fases: estat de l’art, planificació del projecte, segmen-

tació d’imatges, interf́ıcie de disseny i visualització de restriccions virtuals, integració

del programa amb una plataforma rea (robot amb fresoĺı quirúrgic)i, finalment, avalu-

ació i elaboració de la documentació. Cadascuna d’aquestes fases es descriu de forma

més detallada en els següents subapartats.
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4.1.1 Estat de l’art

Per tal de conèixer l’estat de l’art en l’àmbit de les restriccions virtuals i entendre com

resoldre el problema ha calgut realitzar una recerca i estudi de les tecnologies existents

en l’actualitat i com es poden aplicar aquestes al problema concret que planteja el

projecte. Per aquest motiu, també ha estat necessari un peŕıode de proves per tal

d’experimentar amb les llibreries i eines utilitzades com són ITK, VTK, Qt i OpenGL

per tal d’abordar el projecte amb uns coneixements i experiència necessaris.

4.1.2 Planificació del projecte

Una part d’aquesta fase de planificació s’ha desenvolupat en paral·lel amb altres degut

al solapament temporal amb l’assignatura de gestió de projectes i les seves entregues.

Durant aquesta planificació, s’han identificat les tasques i els objectius a assolir, s’han

definit estratègies i marcs per desenvolupar el projecte, i s’han establert els terminis

per fer-ho (veure apartat secció 9).

4.1.3 Segmentació d’imatges

En aquesta fase s’ha dissenyat i implementat una eina per convertir una seqüència d’i-

matges axials provinents de fonts biomèdiques (com tomografies o ressonàncies magnètiques)

a una imatge tridimensional. Per poder-ho realitzar ha calgut; primer de tot, conèixer

quins algorismes de segmentació proporcionen les llibreries més utilitzades, i de quina

manera es poden integrar en el sistema a desenvolupar; en segon lloc, realitzar proves

per comprovar la integració del codi en el sistema; i finalment, unir aquest subconjunt

del programa amb el programa general.

4.1.4 Interf́ıcie de generació de restriccions virtuals

El disseny i implementació de la interf́ıcie per generar les restriccions ha consistit en

els següents passos. Primer, s’han determinat quines són les eines més útils i intüıtives

que es poden integrar en el projecte per tal de generar restriccions interactivament i
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en temps real; a continuació, s’ha implementat el codi; i seguidament, s’han realitzat

les proves per tal de validar el bon funcionament del programa, poder identificar els

possibles problemes i realitzar les correccions pertinents.

4.1.5 Integració del programa en un robot real

Per integrar el programa en un robot i provar el funcionament de les restriccions virtuals

ha calgut permetre al programa exportar les restriccions en un format que el controlador

del robot pugui entendre (veure apartat apartat 6.2.2).

4.1.6 Avaluació i elaboració de la documentació

Un cop acabada la part de desenvolupament i testeig del sistema desenvolupat, s’ha

procedit a avaluar el rendiment i usabilitat del programa resultant i reflectir totes les

dades i conclusions en la memòria final del projecte aix́ı com en la presentació.

4.2 Desenvolupament del software

En termes generals, el programa desenvolupat en aquest projecte s’ha realitzat mit-

jançant l’acompliment de fites parcials. Aquestes fites han guiat l’evolució del progra-

ma per poder complir amb els objectius inicials (com es pot veure, existeix una certa

similitud amb les fases del projecte descrites en l’apartat anterior):

• Integració CMake, Qt, VTK, ITK i OpenGL en un mateix entorn de desenvolu-

pament (i.e. Visual Studio 2010).

• Desenvolupament de la part del programa que realitza la segmentació d’imatges

DICOM.

• Desenvolupament d’una interf́ıcie gràfica per al programa principal que permeti

visualitzar imatges tridimensionals.

• Disseny i implementació d’eines per a la creació i modificació de restriccions vir-

tuals gràfiques.
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• Implementació de l’extrapolació de les formes gràfiques al resultat matemàtic

inherent.

• Permetre l’exportació de les restriccions en un format comú amb el sistema en-

carregat de controlar el robot.

Aquests punts s’han elaborat i supervisat de forma continua seguint les dates especifi-

cades en l’apartat de planificació (secció 9).

S’ha seguit un procés incremental de desenvolupament on cada fita s’ha realitzat d’acord

amb diagrama de flux de la figura 4.1.

 

Formulació del 

problema 

Recerca d’una solució 

 

És assumible i 

factible? 
Implementació 

  
És el resultat 

esperat? 
Següent fita 

Sí No 

No 

Sí 

Figura 4.1: Diagrama de flux de la metodologia aplicada a les fites parcials.

4.2.1 Llenguatge de programació

L’elecció del llenguatge de programació ha estat lligada a les llibreries que s’han utilitzat

(detallades en l’apartat 5.2). Donat que totes aquestes estan en el llenguatge C++ el

projecte s’ha desenvolupat amb concordança. El fet que aquestes llibreries estiguin en

aquest llenguatge no és pas casual, sinó que moltes caracteŕıstiques del llenguatge C++

com, per exemple, el fet de ser un llenguatge imperatiu amb tipatge fort, el permetre

classes com a plantilles, l’herència o el seu gran rendiment, etc., fan que sigui una bona

tria per realitzar llibreries que puguin ser utilitzades òptimament.
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4.2.2 Estil de programació

Un aspecte molt important quan es desenvolupa un programa és fer que el codi sigui

llegible. El fet de ser-ho pot beneficiar enormement la possibilitat d’estendre el progra-

ma amb altres funcionalitats més enllà de les inicials i, per tant, allargar el seu cicle

de vida. Alhora, també ajuda a poder localitzar errors en el codi i facilitar la seva

correcció.

Per escriure el codi d’aquest projecte s’han seguit les normes de programació utilitzades

en les assignatures de programació de la Facultat d’Informàtica de Barcelona [4] a

excepció d’algunes prohibicions com per exemple, l’existència de variables globals per

controlar la interf́ıcie.

5 Recursos

Aquest projecte ha estat possible gràcies a d’utilització del següent maquinari i progra-

mari.

5.1 Maquinari

Els recursos f́ısics d’aquest projecte han estat bàsicament els ordinadors amb els quals

s’ha desenvolupat/provat el programa i el braç robot amb el que s’ha validat l’exportació

de restriccions respecte del programa.

Els ordinadors han estat un portàtil i una torre amb les següents diferents configuracions

d’unitat de processament gràfic:

Portàtil (1) Portàtil (2) Sobretaula (1) Sobretaula (2)

CPU i7-3612QM i7-3612QM i7-4790K i7-4790K

RAM 8 GB 1600 MHz 8 GB 1600 MHz 16 GB 1866 Mhz 16 GB 1866 MHz

GPU HD 4000 Nvidia GT 650M HD 4600 Nvidia GTX 660Ti

El braç robot utilitzat correspon al model Staubli RX60. Aquest braç robot té 6 graus
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de llibertat, tots ells angulars, on podem distingir les diferents parts significatives: (A)

base, (B) espatlla, (C) braç, (D) colze, (E) avantbraç i (F) canell (veure figura 5.1).

Figura 5.1: Esquema del braç robotitzat Staubli RX60.

La informació detallada del robot i les seves especificacions es pot trobar en el seu

manual d’instruccions.

5.2 Llibreries

Les llibreries utilitzades per desenvolupar el programa s’agrupen segons les seves funci-

onalitats d’acord amb les diferents fases per les que passa el programa: la segmentació

d’imatges i la generació de les cuirasses (restriccions virtuals). Aquestes agrupacions es

poden apreciar de forma més aclaridora en la figura 5.2:
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Figura 5.2: Esquema de les llibreries en el projecte.

A continuació s’explica perquè s’han triat aquestes llibreries en concret, aix́ı com quin

paper juguen en el programa.

5.2.1 Segmentació

Actualment hi ha molts algorismes de segmentació d’imatges i concretament de recons-

trucció d’imatges tridimensionals. Donat que el projecte no pretén centrar el seu estudi

en la generació d’imatges biomèdiques, s’ha utilitzat un dels algorismes que propor-

ciona la llibreria ITK : l’algorisme de creixement de regions (veure figura 5.3). S’ha

triat aquesta llibreria en C++ perquè presenta una gran escalabilitat en quan a funci-

onalitats i, per tant, en un mateix espai de treball es poden fer servir tant algorismes

senzills com d’altres més complexos per tal d’adequar la complexitat de l’algorisme

als requeriments o especificacions. A més a més, a data d’avui està considerada com

l’estàndard de facto d’entre les llibreries de segmentació biomèdiques. Aix́ı doncs, no

és necessari implementar des de zero algorismes per realitzar la segmentació, sinó que

resulta més lògic utilitzar aquesta llibreria extensament provada i reconeguda en l’àmbit

de la segmentació d’imatges biomèdiques.
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Figura 5.3: Segmentació amb creixement de regions. Determinat un mı́nim (gris mig)

i un màxim (blanc), es procedeix a estendre la regió inicial sempre que existeixi algun

contorn dins dels ĺımits. Cal fer notar que la zona blanca de l’esquerra no es segmenta

tot i tenir un color adequat ja que no té connectivitat amb la regió inicial.

Altres llibreries de segmentació

A continuació es detallen algunes de les alternatives actuals (programari lliure) per

generar imatges tridimensionals a partir d’un conjunt d’imatges 2D.

• 3D Slicer : paquet de software que permet l’edició, visualització, i segmentació au-

tomàtica d’imatges biomèdiques aix́ı com la integració de diferents plugins creats

per una comunitat d’usuaris. S’ha desestimat perquè només es permet desenvolu-

par plugins per al programa existent enlloc de poder-ne crear un des de zero per

a les necessitats espećıfiques del treball.

• ITK Snap: software especialitzat en la segmentació semi o completament au-

tomàtica d’imatges biomèdiques. No és una opció viable perquè no proporciona

eines per poder programar utilitzant els seus algorismes. Tot i això és una alter-

nativa per a la segmentació a la versió que s’integra en el projecte.

• TurtleSeg : software que permet la segmentació interactiva d’imatges biomèdiques.

S’ha desestimat principalment per les poques referències i l’escassetat de fòrums

de consulta/tutorials que presenta en comparació amb ITK.

• CGAL: llibreria de càlculs geomètrics que ofereix (tot i no ser la seva especialitat)

algorismes de segmentació d’imatges axials. Tot i que s’ha utilitzat CGAL per

als càlculs geomètrics durant la generació de restriccions, no s’han utilitzat els

algorismes de segmentació ja que no estan tan enfocats a imatges biomèdiques

com els de ITK.



20

5.2.2 Visualització

Per assegurar la compatibilitat amb qualsevol entorn d’execució i per tal d’utilitzar codi

lliure la interf́ıcie utilitza Qt i OpenGL. Per una banda, Qt és la llibreria encarregada

de la interf́ıcie d’usuari i proporciona assistència per tractar esdeveniments generals

(botons, barres lliscants, camps de text, etc.). D’altra banda, OpenGL s’encarrega de

mostrar les imatges i de tractar els esdeveniments de ratoĺı dins de la seva regió en la

pantalla.

Qt és una aplicació multi-plataforma que proporciona un marc de treball per desenvo-

lupar interf́ıcies d’usuari per a programes via (valgui la redundància) interf́ıcie gràfica

amb l’eina Qt Designer.

OpenGL és la interf́ıcie estàndard de programació multi-plataforma per aplicacions

que requereixin gràfics en 2D i 3D. Alternativament, la segmentació de les imatges bi-

omèdiques utilitza VTK enlloc de OpenGL per la facilitat que presenta per interaccionar

amb la llibreria ITK (veure figura 5.2).

Una opció de desenvolupament del projecte podria haver estat utilitzar VTK en tot ell i,

per tant, prescindir d’OpenGL. L’alt nivell d’abstracció de les llibreries ITK i VTK fan

que resulti fàcil desenvolupar programes si estan basats en les funcionalitats que tenen

les seves classes però resulta molt complicat modificar el seu comportament a nivell més

baix per adaptar-lo a requeriments espećıfics. El visualitzat 3D, per exemple, és massa

lent i hagués impedit una interacció en temps real sobre els escuts de les restriccions

virtuals.

Les alternatives a aquestes llibreries són o bé tancades i/o de pagament (Microsoft

Foundation Classes, DirectX, Mantle) o bé obsoletes a dia d’avui (GTK+, FLTK, ...).

5.2.3 Geometria

El tractament de restriccions virtuals en un espai tridimensional és un problema ge-

omètric i en molts casos cal realitzar deteccions de col·lisions entre volums o consultes

sobre distàncies. Per tractar aquestes operacions, donat que el projecte ha de ser segur i

fiable, s’ha utilitzat la llibreria CGAL (Computational Geometry Algorithms Library).
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L’ús d’aquesta llibreria assegura que l’impacte d’utilitzar variables amb precisió finita

(com float o double) serà més petit. Això és degut a que la llibreria utilitza càlculs

numèricament estables tant amb els tipus de precisió finita i, com en valors de precisió

arbitrària (que es poden configurar en alguns entorns). Un altre avantatge d’aquesta

llibreria és l’eficiència en temps i espai dels seus algorismes i estructures de dades.

Les alternatives a la llibreria CGAL no tenen moltes de les seves funcionalitats (per

exemple estan lligades a només 2D o només 3D) i no tenen un recorregut tant llarg i

testejat com CGAL.

Finalment, comentar que el fet d’haver conegut la llibreria en l’assignatura de Geometria

Computacional ha afavorit la seva elecció degut al coneixement de les seves prestacions.

5.3 Entorn de programació

Per què el programa pugui utilitzar les diverses llibreries esmentades anteriorment, s’ha

utilitzat l’eina CMake. Aquesta eina ajuda a poder compilar en tant que s’encarrega de

configurar automàticament els vincles amb les llibreries, aix́ı com de crear els fitxers de

projecte per l’entorn de desenvolupament integrat que es desitgi (veure figura 5.4). Per

poder vincular totes les llibreries que es desitgin s’ha escrit un codi (que s’ha d’anomenar

CMakeLists.txt) en un llenguatge espećıfic de CMake. Els fitxers de configuració del

projecte es poden consultar a l’apèndix A.

La compilació del codi s’ha realitzat amb el compilador Microsoft Visual C++ 2010

en la versió per a màquines de 64 bits. Aquest compilador és el que recomanen els

programadors de les llibreries ITK i VTK, i a més a més, és dels únics compiladors

plenament funcionals que treballen sobre el sistema operatiu Windows. Per editar el

codi s’ha utilitzat l’entorn de desenvolupament integrat Microsoft Visual Studio 2010.

Resulta qüestionable el no haver triat una versió més moderna del compilador i de

la IDE per desenvolupar el projecte donat que existeixen, no obstant, algunes de les

llibreries no asseguren que siguin compatibles amb aquestes versions més modernes. Per

tant, per assegurar l’harmonia en el funcionament entre totes les llibreries, s’ha triat

aquesta versió del 2010, essent la més recent que és suportada per totes les parts.
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Edició* del 

codi font 

 

Configuració del projecte 

ITK Qt VTK CGAL OpenGL 

Compilació* 

Llibreries 

projecte.sln 

 

Codi font C++ 

CMakeLists.txt 
projecte.exe 

*Microsoft Visual Studio 2010 

Figura 5.4: Esquema de configuració de l’entorn de programació.

S’ha programat per a una arquitectura de 64 bits perquè durant la segmentació de

fitxers biomèdics d’alta resolució, la llibreria ITK excedeix fàcilment el ĺımit que els

objectes en C++ poden tenir sota arquitectures de 32 bits (i.e. el ĺımit de memòria RAM

indexable per Windows).

5.4 Eines auxiliars

Per elaborar la documentació i memòria del projecte s’ha utilitzat LATEX mitjançant el

programa lliure TexStudio. La utilització de LATEX proporciona molts avantatges per

confeccionar documents de caire cient́ıfic com són una gestió de les referències en bibli-

ografia o figures, la maquetació automàtica, l’escriptura matemàtica, etc. La majoria

d’institucions de producció cient́ıfica arreu del món, incloent la mateixa Universitat Po-

litècnica de Catalunya, han acceptat aquest sistema de composició de documents com

a estàndard de facto.
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6 Disseny del projecte

6.1 Esquema global

En termes generals, el programa permet realitzar dos accions ben diferenciades: seg-

mentar imatges biomèdiques i dibuixar restriccions virtuals sobre aquesta segmentació.

Donat que aquestes dues accions requereixen interaccions espećıfiques per part de l’u-

suari (necessiten espais de treball diferents), s’han utilitzat dues interf́ıcies separades

per a cadascuna de les accions. En la figura 6.1 es pot observar la precedència entre

aquestes interf́ıcies. Els nombres corresponen a parts essencials de les interf́ıcies:

1. Opcions per controlar la segmentació.

2. Visualització de la segmentació i dels plans de les imatges biomèdiques en un

entorn 3D.

3. Vista 2D dels plans axials frontals de les imatges biomèdiques.

4. Vista 2D dels plans axials laterals de les imatges biomèdiques.

5. Vista 2D dels plans axials planars de les imatges biomèdiques.

6. Visualització de la reconstrucció i de les restriccions virtuals en un entorn 3D.

7. Opcions i eines per controlar la generació de restriccions virtuals.

 

Imatges 

biomèdiques Interfície de segmentació de 

les imatges biomèdiques 

Interfície de generació de 

restriccions 

Fitxer amb les 

restriccions 

 

Figura 6.1: Esquema global del programa.
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6.2 Formats de dades

El primer problema que cal abordar quan es vol fer un programa que hagi de tractar

amb dades espacials i treballar sobre elles és determinar quines unitats s’utilitzaran en

la representació gràfica, el tractament intern, o l’entrada i sortida d’aquestes dades.

6.2.1 Tipus de les dades

Les dades que entren al programa i les dades que és capaç de representar una targe-

ta gràfica poden tenir diferent precisió (i.e. fan servir un nombre diferent de bits per

representar-se en la memòria de l’ordinador). Per això, en el programa es fa una distin-

ció en tot moment entre les dades ”reals”(les quals tenen la màxima precisió possible

respecte a l’entrada), i les dades ”gràfiques”(que tenen la precisió que fa servir la tar-

geta gràfica i OpenGL, i.e. float). Gràcies a l’ús de plantilles i de la llibreria CGAL

ha estat possible delegar tota l’elecció de la precisió de les dades a un sol fitxer anome-

nat types.h. Aquest fitxer conté les declaracions bàsiques dels tipus de precisió finita,

aix́ı com del nuclis de càlcul (kernels) que fa servir la llibreria CGAL per realitzar els

càlculs.

La part més bàsica d’aquest fitxer fa el següent:

// Tipus real: float / double / ...

typedef float P;

...

// Kernel del CGAL

typedef CGAL::Simple_cartesian<P> K;

...

Gràcies a aquestes senzilles declaracions, tot el programa es basa en aquests tipus bàsics

i es poden modificar canviant només aquesta ĺınia de codi.
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6.2.2 Formats d’entrada i sortida

L’entrada de les dades passa per convertir imatges biomèdiques en el format DICOM

provinents de tomografies o ressonàncies magnètiques en fitxers .obj que representen

imatges tridimensionals.

Normalment els fitxers DICOM de proves tridimensionals agrupen conjunts d’imatges

on cadascuna d’elles correspon a un tall axial en una posició diferent sobre un eix

concret. Per tant, si cada imatge té una resolució de AxB ṕıxels i es disposen de C talls

diferents en un mateix eix, la imatge completa correspon a una matriu de AxBxC vòxels.

A part de la informació visual, els fitxers DICOM tenen molts camps de dades amb

informació sobre l’origen de les imatges, orientacions, procediments utilitzats, personal

involucrat, etc.

El format .obj, desenvolupat per l’empresa Wavefront Technologies al voltant del 1990,

és un estàndard a nivell mundial per representar geometria tridimensional. Donat que

aquest format pot tenir molts atributs opcionals, és ideal per l’ús que se li ha donat en

aquest projecte ja que no cal posar-hi informació no rellevant. En la forma utilitzada,

que correspon a una de les maneres més simples de tenir un fitxer .obj, les dades

geomètrics apareixen de la següent manera:

1. Per cada vèrtex, les coordenades (x, y i z) de la seva posició.

Exemple: v -28.7188 67.2902 -64.4486

2. Per cada vèrtex, les components (x, y i z) d’un vector unitari que representa la

normal de la superf́ıcie del volum geomètric en aquest vèrtex.

Exemple: vn -0.901815 0.360586 -0.238131

3. Per cada cara, els ı́ndexs dels tres vèrtexs i les tres normals de vèrtex (en el nostre

cas són iguals) que la formen.

Exemple: f 3793//3793 3792//3792 3884//3884

Respecte a la sortida del programa, es guarden les restriccions virtuals consecutivament

en un fitxer de text. Per a cadascuna de les restriccions virtuals, s’indica: primer, el

nombre de cares del poliedre de la restricció virtual; i a continuació, la successió de

totes les cares amb les coordenades de cadascun dels seus vèrtexs.
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6.2.3 Representació interna de les dades

A part d’estructures bàsiques d’emmagatzematge de dades com poden ser els vectors

o les llistes, per fer viables certs aspectes del programa i certs càlculs, ha estat neces-

sari utilitzar les següents representacions internes de la geometria que forma la imatge

tridimensional reconstrüıda: Arbre de caixes envoltants alineades amb els eixos

(AABB Tree)

Per saber quina és la cara o punt més proper d’un poliedre (en el nostre cas, el resultat

de la segmentació tridimensional) a un punt arbitrari de l’espai i no haver de comparar

distàncies entre totes les cares cal una estructura de dades optimitzada per a aquest

tipus de consulta. Una manera d’implementar aquesta estructura és fer que sigui un

arbre on cada node sigui un volum en l’espai que contingui subdivisions del seu espai

en altres nodes (fills). En aquest tipus d’arbre (axis-aligned [5]) els volums són caixes

alineades amb els eixos (en el nostre cas cartesians, veure figura 6.2). Utilitzant aquesta

estructura només cal comprovar de forma recursiva la distància amb el node fill més

proper al punt.

Figura 6.2: Il·lustració d’un poliedre i el conjunt AABB corresponent.

L’ús d’aquesta estructura permet realitzar consultes d’interseccions i distàncies que

tenen un cost proporcional a l’altura de l’arbre.

Llista d’arestes doblement enllaçada (DCEL)

Quan tenim una cara o un vèrtex del poliedre i volem fer un recorregut per les cares

adjacents, cal una estructura de dades que proporcioni aquesta informació ràpidament

(sense haver de comprovar totes les cares del poliedre per trobar les que són adjacents).

L’estructura interna de dades que utilitza la llibreria CGAL[6] per representar els po-
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liedres (i que és l’estàndard de facto en els llibres de geometria computacional) és una

llista d’arestes amb informació del seu entorn, tal com es mostra a la figura 6.3.

vèrtex A

vèrtex B

cara esquerra 

cara dreta 
aresta següent

aresta anterior

Figura 6.3: Informació de cada aresta en la DCEL.

Cada aresta dirigida (CGAL guarda cada aresta dos cops, un per cada sentit) té una

referència als dos vèrtexs adjacents, l’́ındex de la cara dreta i esquerra, i una referència

a l’aresta següent en sentit horari en un dels vèrtexs i una referència a l’aresta següent

en sentit antihorari en l’altre vèrtex. Si a més a més guardem una referència a una

aresta per a cada cara del poliedre podem observar que recórrer les cares adjacents a

una altre no depèn de la mida global del poliedre i, per tant, té un cost algoŕıtmic

immediat.

6.3 Segmentació d’imatges biomèdiques

Per poder visualitzar les imatges DICOM (que representen diferents talls axials, sagitals

i coronals) s’ha utilitzat un espai 3D amb tres plans lliscants sobre els eixos cartesians

que permeten visualitzar les imatges 2D. A més a més, es permet visualitzar aquestes

imatges 2D, aix́ı com activar o desactivar la seva projecció en l’escena 3D per separat

en el cantó dret de la interf́ıcie (veure figura 6.4).

La segmentació d’aquestes imatges 2D en el volum tridimensional es realitza mitjançant

un algorisme de creixement de regions de la llibreria ITK. Aquest algorisme constru-

eix un volum a partir de posicions inicials en l’espai, i expandint-se per les posicions

adjacents que tinguin un valor dins d’uns certs ĺımits. És necessari, aix́ı doncs, que

el volum que es vulgui reconstruir sigui o bé connex tot ell, o que s’utilitzin diverses

posicions inicials per cadascuna d’aquestes components connexes. La selecció de les

posicions inicials es pot realitzar amb el ratoĺı clicant directament sobre els plans axials
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en l’escena 3D. Quan es tria un punt es mostren les seves coordenades i també el seu

valor (per valor s’entén la quantitat de lluminositat). Després de triar qualsevol posició,

es pot afegir aquesta a la llista de posicions inicials de l’algorisme. La interf́ıcie permet

eliminar posicions inicials de l’algorisme seleccionant-les directament en la llista.

Figura 6.4: Escena 3D amb els diferents talls i un punt seleccionat en un dels plans.

El següent pas és triar els valors màxim i mı́nim per delimitar les expansions durant la

segmentació. Aquests valors han d’estar configurats segons les necessitats concretes per

les quals s’estigui realitzant la segmentació. Normalment, en les imatges biomèdiques,

els ossos apareixen de forma més clara degut a que resulten més opacs per a les ones

electromagnètiques (raigs X) o ultrasons. Aix́ı doncs, si es vol segmentar només el teixit

ossi, caldrà entrar un valor mı́nim que sigui una fita superior per a tot allò que no sigui

teixit ossi, i un valor màxim suficientment gran per no excloure parts desitjades. Fent

decréixer el valor mı́nim, s’inclouran també en la segmentació aquells teixits no tant

clars en les imatges com per exemple teixits cartilaginosos o musculars.

Especificades les posicions inicials i amb uns ĺımits adequats, es pot visualitzar el re-

sultat de la segmentació en l’escena 3D per verificar-la (veure figura 6.5).
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Figura 6.5: Visualització del resultat de la segmentació (els talls coronal i axial estan

desactivats en l’escena 3D).

6.4 Visualització en la generació de restriccions

Tal com s’ha explicat en l’apartat 5.2.2, s’ha escollit OpenGL per mostrar una escena

3D amb el resultat de segmentació per poder-hi dibuixar les restriccions.

6.4.1 Mesures globals

L’escena que s’utilitza per representar la segmentació i les restriccions està normalitza-

da, és a dir, correspon a un cub que va des de la posició -1 fins a la 1 en cadascun dels

3 eixos. Alhora, la segmentació es mostra centrada en la posició (0,0,0) i escalada per

tal que la seva caixa envoltant tingui el cantó més gran amb una longitud igual a 1 (és

a dir, qualsevol coordenada de qualsevol vèrtex del volum reconstrüıt té un valor entre

-0.5 i 0.5) com il·lustra la figura 6.6. La càmera que observa l’escena està situada en el

punt (0,0,-1) mirant cap al punt origen.
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(0,0,0)

y

x
z

Figura 6.6: Escena 3D (caixa envoltant) i posició de la segmentació (caixa a ratlles).

La reconstrucció provinent de segmentar les imatges DICOM pot tenir una orientació

diferent a la desitjada. Per poder corregir aquest aspecte s’ha creat una finestra (veure

figura 6.7) on es pot rotar la segmentació visualitzant les vistes alçat, perfil i planta:

Figura 6.7: Finestra que permet orientar la imatge provinent de la segmentació.

Aquesta orientació és independent de les rotacions de càmera que es realitzin durant

la visualització i generació de restriccions virtuals sobre la segmentació. Les rotacions

de càmera es poden dur a terme arrossegant el botó esquerre del ratoĺı. D’altra banda,

la càmera es pot desplaçar per l’escena amb el botó dret del ratoĺı i variar el zoom

utilitzant la roda.



31

6.4.2 Shaders

Per obtenir una visualització de l’escena més clara s’han utilitzat shaders escrits en

el llenguatge GLSL (estàndard d’OpenGL). Un shader és un programa (normalment

de curta extensió3 que s’executa en les targetes gràfiques per tractar la visualització

d’escenes 2D o 3D i generar efectes visuals com per exemple ombres. L’arquitectura

massivament paral·lela de les targetes gràfiques fa que aquests càlculs puguin ser aplicats

a tots els ṕıxels de la visualització de forma prou ràpida com perquè aquestes imatges

puguin ser generades en temps real i permetre una interacció per part de l’usuari sense

retard en la resposta visual.

Per defecte, OpenGL pinta els objectes homogèniament (veure figura 6.8a). Una mane-

ra de fer més entenedora la imatge és, per exemple, enfosquir les superf́ıcies que estiguin

inclinades respecte a la direcció en la que l’observador mira (veure figura 6.8b). Amb

aquest càlcul senzill, es produeix l’efecte que en la posició de l’observador hi ha una

llum i s’aprecia millor la forma dels objectes. Un altre efecte que es pot aconseguir

amb shaders és que aquest enfosquiment es realitzi interpolant entre les diferents nor-

mals que puguin tenir els vèrtexs (en cas que es disposi d’aquesta informació). Amb

aquesta interpolació s’aconsegueix una visualització més suau de la imatge 3D (veure

figura 6.8c).

(a) Pintat homogeni. (b) Shader 1. (c) Shader 2.

Figura 6.8: Millores del visualitzat 3D mitjançant shaders.

3Un shader s’executa un cop per cada vèrtex o ṕıxel (fragment/vertex shader) a cada refresc de

pantalla i busquen realitzar el mı́nim d’operacions possibles per aconseguir els efectes esperats.
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6.4.3 Funcions de dibuixat d’OpenGL

Quan es vol pintar un objecte en una escena en OpenGL existeixen vàries maneres de

fer-ho. La manera trivial de pintar una imatge 3D és passar tota la informació (tots els

vèrtexs i totes les normals, cara per cara i un per un) cada vegada que s’actualitza l’es-

cena. L’escena s’ha d’actualitzar quan es produeix una interacció per part de l’usuari,

o el programa té una resposta visual.

// En codi C++ això vol dir:

// Per a cada triangle

glBegin(GL_TRIANGLES);

glVertex3f(..., ..., ...); // Coordenades del vèrtex 1

glVertex3f(..., ..., ...); // Coordenades del vèrtex 2

glVertex3f(..., ..., ...); // Coordenades del vèrtex 3

glEnd();

Resulta evident que aquest mètode és redundant en el sentit que a cada fotograma

s’està enviant la mateixa informació sobre les cares que conformen la imatge 3D. A més

a més, el nombre de crides a funcions d’OpenGL pot ser excessivament alt si s’utilitzen

imatges amb força resolució (en volums 3D detallats fàcilment es supera el milió de

cares).

Una altre manera de realitzar el pintat amb crides d’OpenGL, és utilitzar vertex arrays.

Aquesta tècnica consisteix en passar tota la col·lecció de coordenades dels vèrtexs con-

secutivament en un mateix objecte. Aix́ı, el nombre de crides que cal realitzar per cada

volum passa a ser molt menor4.

// Només un cop per tot el volum.

// Passem la direcció de memòria de l’inici de la col·lecció de coorde-

// nades dels vèrtexs:

glVertexPointer(3, GL_FLOAT, 0, &vertexs[0]);

4Concretament, estem passant de realitzar un nombre lineal de crides en funció de la mida del

volum 3D, a realitzar un nombre constant de crides.
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// Especifiquem la seva longitud i tipus:

glEnableClientState(GL_VERTEX_ARRAY);

glDrawArrays(GL_TRIANGLES, 0, vertexs.size()/3);

// I restaurem l’estat inicial:

glDisableClientState(GL_VERTEX_ARRAY);

Tot i que l’ús de vertex arrays s’adequa correctament, per exemple, al pintat de les

restriccions virtuals; donat que la seva forma (i.e. les coordenades dels seus vèrtexs)

poden canviar constantment, resulta una tècnica encara massa redundant per pintar

el volum de la reconstrucció provinent de la segmentació. Això és aix́ı perquè la in-

formació espacial d’aquest volum no canviarà mai i, per tant, no és eficient passar a

cada fotograma totes les seves coordenades a la targeta gràfica. Per donar resposta a

aquest problema, s’ha utilitzat la tècnica de pintat vertex buffer objects. Aquest mètode

està basat en emmagatzemar la informació sobre un volum directament en la targeta

gràfica. A més a més, per optimitzar l’espai en memòria, s’utilitzen ı́ndexs per indicar

els vèrtexs de cada cara i no les seves coordenades expĺıcites ja que els vèrtexs estan

compartits per vàries cares. Això és pot realitzar de la següent manera: a l’inici de

l’execució del programa, cal passar la informació del volum a la targeta gràfica i crear

un apuntador al buffer.

// Generació del buffer de les coordenades dels vèrtexs.

glGenBuffers(1, &_Vid);

glBindBuffer(GL_ARRAY_BUFFER, _Vid);

glBufferData(GL_ARRAY_BUFFER, model.getNVertices()*sizeof(float),

&model.getVertices()[0], GL_STATIC_DRAW);

// Generació del buffer amb els ı́ndexs dels vèrtexs en cada cara.

glGenBuffers(1, &_Iid);

glBindBuffer(GL_ELEMENT_ARRAY_BUFFER, _Iid);

glBufferData(GL_ELEMENT_ARRAY_BUFFER, model.getNIndices()*sizeof(GLuint),

&model.getIndices()[0], GL_STATIC_DRAW);

En el moment de pintar doncs, només cal dir a la targeta gràfica quin és l’objecte que

es vol pintar dels que té en la seva memòria dedicada.
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// Activació dels buffers

glBindBuffer(GL_ARRAY_BUFFER, _Vid);

glVertexPointer(3, GL_FLOAT, 0, NULL);

glEnableClientState(GL_VERTEX_ARRAY);

// Apuntador al buffer d’ı́ndexs dels vèrtexs de les cares del volum.

glBindBuffer(GL_ELEMENT_ARRAY_BUFFER, _Iid);

// Dibuixat de les cares segons la col·lecció d’ı́ndexs a vèrtexs.

glDrawElements(GL_TRIANGLES, (GLsizei) model.getIndices().size(),

GL_UNSIGNED_INT, NULL);

// Restauració de l’estat original

glDisableClientState(GL_VERTEX_ARRAY);

glDisableClientState(GL_NORMAL_ARRAY);

glBindBuffer(GL_ARRAY_BUFFER, 0);

glBindBuffer(GL_ELEMENT_ARRAY_BUFFER, 0);

El resultat d’aquestes optimitzacions es poden constatar en l’apartat 7.2.

6.4.4 Altres funcionalitats

Una altra funció que s’utilitza en l’escena és l’ús de transparències per poder veure

formes que estiguin darrere d’altres. Abans d’explicar quines tècniques s’han utilitzat

cal explicar la problemàtica que comporta utilitzar transparències.

En termes generals, quan s’utilitza una càmera ortogonal i no perspectiva, el pintat

d’una escena 3D en una pantalla mitjançant les targetes gràfiques és una projecció dels

volums sobre un pla 2D que és la pantalla (veure figura 6.9).
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Figura 6.9: Projecció sobre una càmera ortogonal de l’escena 3D.

Quan no s’utilitzen transparències, la targeta gràfica fa el següent: quan arriba un

ṕıxel resultant de projectar una cara en el pla càmera, es comprova la seva profunditat

(distància a la càmera). Si aquest ṕıxel és més proper al que hi ha guardat es guarda

el nou. En cas contrari, es manté l’antic (es coneix com a depth test). Per tant, l’ordre

amb el que es pinten les cares no importa.

Quan es volen utilitzar transparències però, el ṕıxel final ha de contenir els valors dels

diferents ṕıxels que han ocupat una certa posició (i que corresponen a diferents profun-

ditats en l’escena). Aquesta informació normalment es sintetitza amb una fórmula que

prioritza les cares més properes a la càmera (té un resultat més proper a la realitat).

El problema d’utilitzar aquestes tècniques és que requereixen tenir ordenades les cares

segons la seva proximitat amb la càmera, i pintar començant amb les més llunyanes

fins a arribar a les més properes. En el nostre cas però, no es disposa d’aquest ordre i

no es factible calcular-lo ja que la posició de la càmera (rotació i translació) pot variar

constantment. Per tant, ha calgut utilitzar tècniques de transparència que siguin inde-

pendents de l’ordre de les cares respecte a la càmera (order-independent transparency).

S’ha posat a disposició de l’usuari la selecció d’entre 3 modes per visualitzar l’escena:

• Opac. S’utilitza el buffer de profunditat per filtrar tots els ṕıxels que queden

amagats (veure figura 6.10a).



36

• Translúcid amb transparència additiva. Els valors dels ṕıxels que s’acumulen es

sumen començant amb un fons negre (veure figura 6.10b).

• Translúcid amb transparència substractiva. Els valors dels ṕıxels que s’acumulen

resten respecte un fons blanc (veure figura 6.10c).

A continuació es poden veure els 3 modes en funcionament de les transparències:

(a) Opac. (b) Trans. additiva. (c) Trans. substractiva.

Figura 6.10: Diferents modes de transparència

Per acabar, també es permet visualitzar l’escena només dibuixant les arestes (wirefra-

me). D’aquesta manera es pot observar la geometria de les formes que apareixen en el

programa, ja siguin les restriccions o la segmentació (veure figura 6.11).

Figura 6.11: Visualització de les arestes.
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6.5 Generació de les restriccions virtuals

Les restriccions virtuals tenen com a objectiu protegir certes regions durant una inter-

venció quirúrgica. Per tant, el primer que cal fer per poder generar-les és indicar quina

és aquesta regió. El dibuixat en śı de les restriccions correspon a dibuixar sobre la

mateixa segmentació de les imatges biomèdiques el contorn de la zona on es realitzarà

la intervenció quirúrgica.

6.5.1 Primitives de dibuix

El dibuix de la zona a protegir es pot realitzar de tres maneres diferents.

La primera és dibuixar els punts a mà alçada. Seleccionant el botó afegir punts, després

d’haver creat una nova restricció, es pot arrossegar el ratoĺı sobre la reconstrucció 3D

creant una seqüència de punts per allà on es passi. La distància màxima entre dos

punts es pot configurar amb la casella ”Tolerància”. Amb una tolerància adequada es

pot evitar que el dibuix de la restricció passi per forats i que, per tant, es produeixin

irregularitats en la seqüència de punts.

La segona tècnica es basa en dibuixar una seqüència de punts clicant un per un sobre

diverses posicions i utilitzar l’eina d’interpolació del programa per suavitzar el dibuix

(veure figura 6.12).

Figura 6.12: Dibuix del contorn d’una restricció punt a punt, abans i després d’inter-

polar.
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Finalment, la tercera és utilitzar primitives de dibuix. En l’estat actual, es poden

generar cercles fixant el seu centre i una posició del seu contorn (per determinar el radi

i l’orientació). El programa està preparat per admetre altres primitives de dibuix i si

en un futur se’n requereixen més, es podran introduir de forma senzilla.

Cal dir que les diferents tècniques es poden combinar en un mateix dibuix de restricció,

i es poden esborrar els punts ja dibuixats fent servir els botons ”Esborrar últim”o

”Eliminar restricció”.

La col·locació dels punts en l’escena 3D es realitza mitjançant dos processos. En primer

lloc, es realitza una desprojecció del punt on s’ha clicat (que correspon a una posició

2D en la pantalla) cap a l’escena 3D. Això és fa mitjançant les matrius inverses de les

que utilitza OpenGL per pintar l’escena (projecció sobre el pla càmera). OpenGL pro-

porciona aquesta funcionalitat gràcies a la crida a la funció gluUnProject incorporada

a la llibreria OpenGL Utility Library. En segon lloc, es comprova quin és el punt de

la superf́ıcie del volum de la segmentació més proper a aquesta desprojecció. Aquest

pas és necessari per garantir la correctesa de la col·locació dels punts. Si només es fes

servir la desprojecció d’OpenGL s’estaria lligant la precisió de la col·locació dels punts

amb la precisió de la representació de l’escena 3D (que està relacionada amb la qualitat

de la targeta gràfica i de les llibreries OpenGL que s’utilitzin). Per trobar el punt més

proper s’utilitza un arbre de caixes envoltants optimitzat per a consultes de distància

(veure apartat 6.2.3).

6.5.2 Generació de l’escut

Un cop es disposa de la regió dibuixada sobre la segmentació, automàticament es com-

prova si aquesta és una regió tancada o no. En cas contrari es tanca unint el extrems del

dibuix. Aquesta unió es realitza amb una ĺınia recta com en qualsevol altre parell adja-

cent de punts dibuixats i passa a estar disponible per a realitzar suavitzats mitjançant

interpolacions.

A partir d’aqúı, es poden generar dos tipus d’escut. En la següent figura es representa

una vista transversal esquemàtica de les diferents parts d’un escut: en blau, el dibuix

del contorn de la zona a protegir sobre la segmentació de les imatges biomèdiques; en

vermell, l’escut exterior; i en verd, l’escut intern (protegeix el teixit intern).
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Figura 6.13: Dibuix de la restricció i les diferents parts d’un escut.

L’aplicació ofereix tota una serie de funcionalitats agrupades en un panell que es troba

localitzat en el costat dret de la interf́ıcie. Aquest panell representa la forma de l’escut

de d’un punt de vista transversal. En ell, s’hi poden afegir, moure i treure punts

utilitzant el ratoĺı i els seus dos botons. Amb un lliscador, es pot escalar aquest escut

o invertir la seva direcció.

Les interpolacions dels punts es realitzen mitjançant splines Catmull-Rom[7] del tipus

centripedal. L’avantatge d’aquesta tècnica respecte d’altres és que els punts originals

es conserven en la interpolació. A més a més, són fàcils i ràpides de calcular amb la

qual cosa són ideals per renderitzats en temps real.

Aquestes interpolacions es calculen a partir de les posicions dels dos punts entre els

quals es vol interpolar, i amb informació sobre l’anterior i el següent a aquests dos. Una

manera entenedora de realitzar el càlcul és utilitzar la piràmide cúbica descrita per

Barry i Goldman [8] (veure figura 6.14). En aquesta piràmide es vol calcular la corba

entre el punt 1 i el 2 (C12) a partir dels punts P0, P1, P2 i P3. Les ti que apareixen en

les fletxes són els coeficients que es multipliquen als valors situats en els oŕıgens. Quan

dues fletxes s’ajunten es sumen els seus valors.

(a) (b) (c) (d)

Figure 2: Catmull-Rom curves generated using the same control polygon (a) with different parameteriza-
tions. Uniform parameterization (b) overshoots and often generates cusps and intersections within short
curve segments, while chord-length parameterization (c) exhibits similar behavior for longer curve segments.
Centripetal parameterization (d) is the only one that guarantees no intersections within curve segments.

An alternative is to automatically create the parameter-
ization of the curve from its geometric embedding in Eu-
clidean space. Doing so gives rise to other known curve
parameterizations such as chordal and centripetal parame-
terizations (Figure 1bc). However, like uniform parameteri-
zation, most parameterization choices still produce the same
artifacts observed with uniform parameterization (cusps,
self-intersections, etc...).

Researchers have previously compared uniform, chordal,
and centripetal parameterizations for various curves [3, 4,
6, 8] and observed that, among these three parameteriza-
tion choices, centripetal parameterization produces visually
favorable curves. Yet, the reasoning behind this preference
has been limited to informal explanations based on intu-
ition, rather than a more formal mathematical explanation.
Floater [5] does provide some evidence that, among these
three parameterizations, centripetal parameterization pro-
duces curves closer to the control polygon for cubic splines
than uniform or chordal parameterization. However, cen-
tripetal parameterization can be considered as just one
choice within an infinite family of parameterization choices
between uniform and chordal. Therefore, there may exist
some other parameterization that would produce even more
favorable results than centripetal parameterization.

In this paper, we concentrate on cubic Catmull-Rom
curves and analyze the full class of parameterizations rang-
ing from uniform to chordal parameterization, such that the
parameterization is a function of the length between two
consecutive control points. We show that centripetal param-
eterization, which is at the center of this class, inherits some
important properties that no other parameterization in this
class possesses for these curves. We mathematically prove
that centripetal parameterization of Catmull-Rom curves
guarantees that the curve segments cannot form cusps or
local self-intersections, while such undesired features can be
formed with all other possible parameterizations within this
class. Furthermore, we provide a formulation that bounds
the distance between the control polygon and the actual
curve. Based on these two properties we derive rules to
achieve globally intersection-free Catmull-Rom curves.

2. BACKGROUND
Catmull-Rom curves were first described in [2] as a

method for generating interpolatory curves with local sup-
port by combining Lagrange interpolation and B-spline basis
functions. Barry and Goldman [1] exploited this relationship
to show how to construct non-uniform Catmull-Rom curves
by factorizing the computation into a pyramid. Let Pi ∈ Rm
be the control points of a Catmull-Rom curve and each con-

trol point be associated with the parametric value ti. A Ck

Catmull-Rom curve is composed of polynomial segments of
degree 2k + 1 between consecutive control points. These
polynomial pieces are only affected by a local set of control
points. The polynomial piece of the curve between ti and
ti+1 is influenced by control points Pi−k through Pi+1+k.
Furthermore, the curve is interpolatory (i.e. at ti and ti+1,
the curve evaluates to Pi and Pi+1 respectively).

We concentrate on C1 cubic Catmull-Rom curves as they
are the simplest and most popular form of these curves. Fig-
ure 3 shows Barry and Goldman’s pyramid algorithm for cu-
bic Catmull-Rom curves that builds the polynomial C12(t)
for the curve segment between parameter values t1 and t2.
This pyramid is composed of triangles with two points at the
base and arrows with coefficients leading to its apex. This
notation should be interpreted as multiplying each point at
the base of the triangle by the coefficient on the arrow and
summing the result. From this diagram, it is easy to see
that C1 Catmull-Rom curves are cubic polynomials as there
are 3 levels in this pyramid and each adds a single, linear
factor.

C12
t2−t
t2−t1

t−t1
t2−t1

L012 L123
t2−t
t2−t0

t−t0
t2−t0

t3−t
t3−t1

t−t1
t3−t1

L01 L12 L23
t1−t
t1−t0

t−t0
t1−t0

t2−t
t2−t1

t−t1
t2−t1

t3−t
t3−t2

t−t2
t3−t2

P0 P1 P2 P3

Figure 3: Cubic Catmull-Rom curve formulation.

Notice that Barry and Goldman’s description of the Cat-
mull-Rom curve is non-uniform and allows for arbitrary ti
values. The choice of these ti is what we refer to as the
parameterization of the Catmull-Rom curve. The behavior
of these curves depends significantly on the parameterization
as shown in Figure 2. Various parameterization methods
have been developed previously [7, 8, 10] and we analyze
a class of parameterizations described by [8] ranging from
uniform to chordal parameterization where we define the
parameter values as

ti+1 = |Pi+1 −Pi|α + ti , (1)

and t0 = 0, where 0 ≤ α ≤ 1. Note that when α = 0, the
parameterization is uniform, and when α = 1, the parame-
terization becomes the chordal parameterization. Similarly,
α = 1

2
corresponds to centripetal parameterization.

Figura 6.14: Piràmide cúbica per calcular corbes Catmull-Rom.



40

L’elecció d’uns o altres paràmetres ti és el que determina la parametrització de la corba.

Normalment, s’utilitza la fórmula 1 on t0 = 0.

ti+1 = |Pi+1 − Pi|α + ti (1)

Els valors d’alfa més usats són 0, 1 i 1
2
. Aquest valors corresponen a splines anomenades

uniformes, cordals i centripedals respectivament. En la figura 6.15 es poden observar

aquestes 3 diferents maneres de calcular les Catmull-Rom splines :
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The behavior of Catmull-Rom curves heavily depends on the
choice of parameter values at the control points. We ana-
lyze a class of parameterizations ranging from uniform to
chordal parameterization and show that, within this class,
curves with centripetal parameterization contain properties
that no other curves in this family possess. Researchers
have previously indicated that centripetal parameterization
produces visually favorable curves compared to uniform and
chordal parameterizations. However, the mathematical rea-
sons behind this behavior have been ambiguous. In this pa-
per we prove that, for cubic Catmull-Rom curves, centripetal
parameterization is the only parameterization in this fam-
ily that guarantees that the curves do not form cusps or
self-intersections within curve segments. Furthermore, we
provide a formulation that bounds the distance of the curve
to the control polygon and explain how globally intersection-
free Catmull-Rom curves can be generated using these prop-
erties.

Categories and Subject Descriptors
I.3.5 [Computer Graphics]: Computational Geometry
and Object Modeling—Curve, surface, solid, and object rep-
resentations

1. INTRODUCTION
Catmull-Rom curves are widely used in graphics for a va-

riety of applications ranging from modeling to animation.
These parametric curves have three important properties
that make them so popular. First, the curves are smooth and
interpolate their control points, which gives the user direct
control over various points on the curve. Second, the curves
have local support, so that each control point only affects
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a small neighborhood on the curve. Finally, Catmull-Rom
curves have an explicit piecewise polynomial representation,
allowing them to be easily be converted to other bases and
manipulated computationally.

Perhaps the most popular parameterization of Catmull-
Rom curves is a uniform parameterization (i.e. the control
points are equally spaced in parametric space). However,
this choice of parameterization does not reflect the Euclidean
distance between control points well. For curves with dif-
ferent length segments, this parameterization can lead to
artifacts such as cusps and self-intersections, which occur
frequently (Figure 1a). Moreover, the distance of the curve
from the control polygon can be unbounded, which makes
these curves difficult to control in practice.

(a) Uniform

(b) Chordal

(c) Centripetal

Figure 1: Cubic Catmull-Rom curves with (a) uni-
form, (b) chordal, and (c) centripetal parameteriza-
tion. While uniform and chordal parameterizations
can produce self-intersections, centripetal parame-
terization is the only one that guarantees no self-
intersections within curve segments.

Figura 6.15: Diferents maneres de calcular les Catmull-Rom splines [7].

Tal com es pot observar, el tipus centripetal té una tendència menor a fer bucles o

creuaments en els girs i és per això que s’ha escollit.

A continuació es poden veure tres imatges que mostren diferents moments durant la

generació d’un escut. En la primera imatge (figura 6.16a), només s’ha especificat un

escut recte respecte als punts del dibuix. En la segona (figura 6.16b), es mostren varis

punts units en una successió. En la darrera imatge (figura 6.16c), s’ha utilitzat l’eina

interpolació per suavitzar la generació transversal dels punts de l’escut.
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(a) Escut simple. (b) Escut lineal.

(c) Escut interpolat.

Figura 6.16: Generació d’un escut exterior per a una restricció virtual.

El panell transversal de punts(veure figura 6.17) no permet que la superf́ıcie de l’escut

s’allunyi del centre de la regió a protegir i després torni. Quan es modifiquen la posició

dels punts (figura 6.17a), es reconstrueix la forma de l’escut perquè no tingui bucles ni

tornades enrere (figura 6.17b).
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(a) Translació d’un punt. (b) Nova configuració.

Figura 6.17: Recàlcul de les corbes de l’escut exterior en el moviment d’un punt en el

panell transversal.

L’escut intern, a diferència de l’exterior, es genera automàticament (només cal prémer el

botó ”Generar”) a partir de la projecció dels punts sobre la superf́ıcie de la cara interna.

Aquest escut uneix la superf́ıcie interior amb l’escut exterior adequant-se al relleu que

tingui (per més detalls, consultar l’apartat 6.5.3). La combinació dels dos escuts genera

una superf́ıcie que, en cas d’haver-se configurat correctament, protegeix totes aquelles

zones no relacionades amb la intervenció quirúrgica i evita possibles accidents (e.g.

trepanació accidental del cervell).

En la següent captura de pantalla (figura 6.18) es pot veure el resultat d’utilitzar les

eines esmentades anteriorment per generar els dos tipus d’escut, l’extern i l’intern.
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Figura 6.18: Generació de l’escut.

6.5.3 Tractament intern de les restriccions

Les restriccions virtuals s’emmagatzemen i es tracten individualment dins del programa.

Cadascuna d’elles guarda la seqüència de punts dibuixats originalment i la seqüència

de punts suavitzats (interpolats). La seqüència original es conserva per poder retornar

a nivells de interpolació més bàsics o directament al dibuix original. Cada restricció

guarda també la forma del seu escut exterior de forma general, és a dir, de quina

manera es perllonga l’escut exterior per a qualsevol punt. Amb aquesta informació, la

direcció de l’escut5 i el centre de la zona dibuixada es pot generar l’escut exterior (veure

figura 6.19).

5La direcció d’un escut es calcula automàticament realitzant una estimació a partir del dibuix en

la superf́ıcie de la segmentació
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Figura 6.19: Generació de l’escut per a cada punt a partir de la forma general.

L’escut intern es calcula, en primer lloc, agafant la primera intersecció del raig que

passa per cadascun dels punts del dibuix i que va en el vector direcció contrari al de

l’escut exterior (veure figura 6.20 i figura 6.21a).

Escut exterior

Escut intern

Escut lateral

Figura 6.20: Parts d’una cuirassa amb els rajos d’intersecció.

L’escut intern (apareix en verd en el dibuix) es calcula mitjançant un recorregut de

l’estructura DCEL (veure apartat 6.2.3) a partir de qualsevol de les cares on els rajos

anteriorment esmentats intersequen. Aquest recorregut inclou comprovacions per tal

de tapar possibles forats o evitar altres complicacions (veure figura 6.21b).
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(a) Projecció dels punts. (b) Comprovació geom. (c) Generació de les cares.

Figura 6.21: Generació de l’escut intern projectant el dibuix.

Tal com es pot observar en la figura 6.21, l’escut intern pot requerir nous triangles. Això

és aix́ı perquè la projecció del dibuix en la cara interna pot produir, potencialment, una

nova geometria que agafi parts de les cares originals (veure figura 6.21c).

Finalment, les superf́ıcies desprotegides per l’escut es troben realitzant també consultes

d’interseccions de rajos. Aquests rajos però, es defineixen com els rajos que passen per

cadascun dels vèrtexs de cada cara de la imatge segmentada, amb direcció inversa a la

direcció de l’escut. En cas d’intersecar amb l’escut, això significa que l’escut està per

sota d’aquesta superf́ıcie i que per tant, queda al descobert. El programa mostra en

vermell aquestes cares de la imatge segmentada que queden desprotegides per l’escut

tal com mostra la figura 6.22. Aquests casos es solen donar quan l’escut no té una

curvatura prou gran com per cobrir el crani.
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Figura 6.22: Visualització de les desproteccions de l’escut (en vermell).

6.6 Estructura del software

El codi desenvolupat en el projecte s’ha dividit en dos programes diferents. En un es

realitza la segmentació i en l’altre la generació de restriccions virtuals.

El conjunt d’arxius implementats està composat per fitxers de capçaleres .h, codi font

.cxx i informació sobre la configuració de la interf́ıcie .ui. Aquests últims arxius

s’han creat automàticament amb el programa Qt designer i en temps de compilació es

converteixen a fitxers auto-generats de codi font. L’arxiu CMakeLists.txt conté el codi

que configura el programa CMake per generar l’arxiu del projecte en Visual Studio. Per

a més informació sobre com configurar i compilar el projecte, veure apèndix A.

En el cas del programa encarregat de segmentar les imatges DICOM, l’estructura de

les classes i fitxers segueix les inclusions de la figura 6.23.
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mainWindowDriver.cxx

mainWindow.h

dicomWindow.h

vtk2Obj.h

.cxx .ui

.cxx .ui

.cxx

CMakeLists.txt

progressDialog.h

.cxx .ui

Figura 6.23: Inclusions en els fitxers del programa de segmentació.

Les etiquetes .cxx i .ui indiquen que el fitxer .h corresponent és una classe que fa

servir, també, els fitxers amb aquestes extensions (i mateix nom).

Per a més informació sobre les funcionalitats de cadascun dels fitxers, consultar els

mateixos arxius .h.

El segon programa, que és l’encarregat de generar les restriccions virtuals, té una es-

tructura més complexa de classes (veure figura 6.24). Un dels motius pels quals és aix́ı

és perquè en aquest programa s’ha implementat tota la part gràfica i d’interf́ıcie des

de zero mitjançant OpenGL (en la primera part s’utilitzen classes de VTK ). Un altre

motiu evident és que aquest programa té moltes més funcionalitats que el primer.

En el diagrama de classes d’aquest programa es pot observar com apareixen, a més a

més dels ja esmentats, els arxius de shaders (que es carreguen amb una classe pròpia).

A més a més hi ha un fitxer anomenat resources.qrc que conté les icones que fa servir

la interf́ıcie del programa.
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mainWindowDriver.cxx

mainWindow.h

GLWindow.h

GLTransShield.h orientationWindow.h

restrictionManager.h

progressDialog.h

geomQueries.h

restriction.h

types.h

objReader.h

GLSimpleWindow.h

.cxx .ui

.cxx

.cxx .ui

.cxx .ui

.cxx

.cxx

.cxx

.cxx

.cxx

.cxx .cxx

CMakeLists.txt

resources.qrc

shader.h

basicShader.frag
basicShader.vert
lineShader.frag
lineShader.vert
mainShader.frag
mainShader.vert

Figura 6.24: Inclusions en els fitxers del programa de generació de restriccions virtuals.
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7 Anàlisi del rendiment

L’objectiu dels següents anàlisis és avaluar el rendiment del programa des d’un punt

de vista purament computacional. S’analitzen aspectes com el temps de càrrega per

a fitxers arbitràriament grans aix́ı com la flüıdesa de la visualització en funció de la

targeta gràfica utilitzada o càrrega poligonal.

7.1 Càrrega i emmagatzematge dels fitxers

Aquest apartat s’ha realitzat mitjançant la configuració Portàtil 2. Les caracteŕıstiques

detallades es troben en l’apartat 5.1

El primer que realitza el programa és carregar els fitxers de dades. Aquests, poden ser

imatges biomèdiques (en el cas d’utilitzar la interf́ıcie de segmentació) o fitxers .obj (si

s’utilitza la interf́ıcie de generació de restriccions virtuals).

En el cas de carregar imatges biomèdiques en el format DICOM en la interf́ıcie de

segmentació, s’han provat els següents fitxers:

• Crani 1: tomografia computada del crani.

• Crani 2: tomografia computada del crani.

• Cor: angiografia coronaria dels vasos del cor.

• Cos: tomografia computada del cos sencer (veure figura 7.1).

En la taula 1 es pot observar com el temps de càrrega (que inclou la lectura des del

disc dur i la generació de la interf́ıcie) està lligat a la mida i resolució de les imatges

carregades. El temps de guardat correspon a una segmentació de mida normal (sensata)

de la imatge.
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Fitxer Mida Càrrega (segons) Guardat (segons)

Crani 1 20 x 256 x 256 0,834 0,549

Crani 2 361 x 512 x 512 7,257 4,944

Cor 211 x 512 x 512 12,586 3,876

Cos 1559 x 512 x 512 87,379 9,098

Taula 1: Temps de càrrega i guardat en la interf́ıcie de segmentació.

El temps de segmentació depèn directament de la complexitat i grandària de la zona

a segmentar. Per exemple, segmentar zones òssies (veure figura 7.1) resulta més ràpid

(de l’ordre de pocs segons) que segmentar vasos sanguinis (pot trigar minuts) degut a

la gran quantitat de ramificacions i formes que l’algorisme ha de recórrer.

Figura 7.1: Segmentació òssia a partir d’una tomografia de cos sencer.

Respecte a la interf́ıcie de generació de restriccions virtuals, quan es carreguen les

imatges segmentades es construeixen també les estructures de dades explicades en

l’apartat 6.2.3 per tal de permetre la generació de restriccions virtuals en temps re-

al. Per analitzar el temps que duren les construccions d’aquestes estructures aix́ı com a

llegir els fitxers s’han mesurat els temps en funció del nombre de triangles de la imatge
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tridimensional carregada. Per poder apreciar l’increment del temps de forma visual

s’ha utilitzat una escala logaŕıtmica amb base 10 en els dos eixos de la figura 7.2.
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Figura 7.2: Segmentació òssia a partir d’una tomografia de cos sencer.

Gràcies a la utilització d’algorismes eficients i estructures amb construcció ràpida pro-

vinents de la llibreria CGAL, el temps de llegir un fitxer és pràcticament el mateix que

el temps que es triga en construir les estructures de dades. La única excepció és quan

es fan servir fitxers petits, ja que llavors resulta més ràpida la lectura.

7.2 Rendiment gràfic en funció de la càrrega poligonal

La flüıdesa és un aspecte molt important en la visualització de cossos 3D per poder

treballar en temps real. Concretament, per poder dibuixar restriccions virtuals es re-

quereix un renderitzat prou ràpid com per no produir un retràs en la resposta visual.

Per analitzar com afecta al rendiment del programa la complexitat de les imatges 3D
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(i.e. el nombre de cares triangulares de les imatges) s’ha mesurat la quantitat d’imat-

ges per segon a la que es renderitza la finestra en OpenGL segons la complexitat de

les restriccions dibuixades. Per realitzar les proves s’ha utilitzat les dues configuracions

amb targeta gràfica dedicada (Portàtil 2 i Torre 2, veure apartat 5.1). A més a més, per

tal de mostrar el programa en el ”pitjor cas possible”s’ha executat amb una resolució

de 1920 per 1080 amb les transparències activades (veure figura 7.3). La quantitat

d’imatges per segon està fitada superiorment en 60.
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Figura 7.3: Rendiment gràfic en funció de la càrrega poligonal de les restriccions virtu-

als.

El rendiment gràfic només decreix quan s’utilitzen restriccions amb moltes cares. Això

succeeix només si s’utilitzen múltiples restriccions virtuals amb molts punts de dibuixat

i amb formes complexes d’escut (interpolades). En l’equip portàtil, el programa mostra

dificultats d’usabilitat6 a partir de 270000 triangles en pantalla. En la torre, amb una

targeta gràfica amb significativament més capacitat de càlcul els problemes apareixen

6Per dificultats d’usabilitat s’entén renderitzats per sota de les 30 imatges per segon
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a partir dels 780000 triangles en pantalla.

8 Anàlisi funcional

Amb l’objectiu de comprovar les proteccions virtuals, aquestes s’han provat sobre un

sistema de cirurgia assistida per robot. El primer pas ha estat la generació d’una

cuirassa mitjançant el programa. Seguidament s’ha inclòs dins l’espai de treball virtual

utilitzat pel sistema. Finalment s’ha realitzat un tall amb l’ajuda de la cuirassa.

8.1 Integració en un robot

El sistema robotitzat que s’ha utilitzat apareix descrit en l’apartat 2.1.3. Primer, s’ha

generat una restricció virtual amb les eines d’interpolació i dibuix de punts col·locats

en la part superior del crani (veure figura 8.1).

Figura 8.1: Generació de la restricció virtual per realitzar una prova amb el sistema

robotitzat.
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El programa encarregat de controlar el robot ha llegit un fitxer(veure figura 8.2) generat

amb el programa del projecte amb l’opció ”Exportar restriccions...”. Aquest fitxer està

composat per tot el conjunt de triangles que formen el volum de la restricció virtual

però amb un escalat real (conforme a l’escala dels fitxers DICOM ).
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Figura 8.2: Fitxer generat pel programa per fer servir les restriccions virtuals en el

sistema robotitzat.

La interf́ıcie del sistema de cirurgia robotitzada mostra tot l’entorn de treball, incloent el

propi robot amb l’element terminal, el crani i la cuirassa de protecció (veure figura 8.3).

Figura 8.3: Escut virtual carregat en el sistema robotitzat.
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8.2 Resultats i avaluació

Gràcies a les restriccions virtuals s’ha pogut executar un tall sobre un crani sense sortir

de la zona dibuixada en el programa: primer, l’escut exterior ha facilitat l’aproximació

a la zona de tall; i després, els escuts interns (vertical i intern) han permès efectuar el

tall amb el contorn del dibuix sense traspassar el teixit ŕıgid (os) i arribar a la massa

encefàlica (veure figura 8.4):

Figura 8.4: Tall realitzat en el crani dins de la zona dibuixada en la restricció virtual.

L’assistència que proporciona el contorn de la restricció virtual ha permès realitzar el

tall de forma precisa i sense cap risc de sortir de la zona permesa (veure figura 8.5).
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Figura 8.5: Resultat del tall mitjançant restriccions virtuals.
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9 Planificació

El projecte ha tingut tindrà una durada corresponent a un quadrimestre lectiu, que són

aproximadament 6 mesos. Començant el 15 de juliol de 2014 i acabant el 5 de gener de

2015.

En aquest apartat es detalla la planificació que es va realitzar durant el curs de gestió

de projectes (planificació inicial) i es contrastarà amb el resultat final en termes de

terminis del projecte:

9.1 Planificació inicial (GEP)

Les següents dates són el resultat d’emmarcar el projecte per tal de realitzar la defensa

en el segon peŕıode de presentacions que va des del 26 fins al 30 de gener de 2015 el

qual requereix d’entregar la memòria definitiva amb més d’una setmana d’antelació.

Cal fer notar que els mesos d’estiu s’han utilitzat per aprendre i cercar informació i que

per tant són previs al curs de gestió de projectes. A més a més, durant dues setmanes

de l’agost el projecte ha estat inactiu per vacances.

• 12 de setembre de 2014: entrega del lliurable 1 (abast del projecte).

• 17 de setembre de 2014: entrega del lliurable 2 (planificació temporal).

• 22 de setembre de 2014: entrega del lliurable 3 (pressupost i sostenibilitat).

• 28 de setembre de 2014: entrega del lliurable 4 (presentació preliminar).

• 3 d’octubre de 2014: entrega del lliurable 5 (contextualització i bibliografia).

• 8 d’octubre: entrega del lliurable 6 (corresponent a l’especialitat).

• 12 d’octubre de 2014: entrega del document i presentació finals del GEP.

• 26 de desembre de 2014 : data ĺımit per entregar l’informe de seguiment.

• 16 de gener de 2015: data ĺımit per entregar la memòria del projecte.
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• 26 de gener de 2015 - 30 de gener de 2015: peŕıode de lectures de TFGs.

En la planificació inicial, les tasques explicades en l’secció 4 es varen repartir en terminis

que es poden veure en diagrama de Gantt (figura 9.1);

Figura 9.1: Diagrama de Gantt del projecte.

9.2 Correccions a la planificació inicial

El calendari establert en la planificació inicial del projecte s’ha complert en gran mesura

per tal de presentar el projecte durant el torn de gener de 2015.

Una de les diferències més significatives és que la generació de restriccions virtuals

i les estructures de dades corresponents s’han hagut d’anar desenvolupant al mateix

temps que la interf́ıcie per la impossibilitat de realitzar proves en temps real sense
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tenir algorismes eficients. D’altra banda, el projecte utilitza més del que inicialment

s’esperava la llibreria CGAL ja que s’ha pogut identificar mecanismes útils pel projecte

a mesura que s’ha anat aprenent a fer servir i coneixent les seves funcionalitats.

10 Pressupost i sostenibilitat

A continuació es presenta una valoració econòmica, social i ambiental basada en els

recursos esmentats en els apartats anteriors per tal de mostrar una estimació del cost

total de projecte (en tots els àmbits) i justificar si aquest és sostenible i, per tant, viable.

10.1 Pressupost

El recompte d’hores mostrat en el pressupost correspon al comput aproximat d’hores

que s’han dedicat al projecte seguint l’aplicació d’una jornada de 6h i de dilluns a

dissabte. En lloc d’aplicar una jornada de 8h s’ha escollit una de 6h perquè s’ajusta més

a la realitat donat que durant l’elaboració del projecte s’han cursat també 2 assignatures

de 6 crèdits ECTS cadascuna, i el projecte compta com 18 crèdits ECTS si se segueix

el pla d’estudis estàndard.

10.1.1 Recursos humans

Malgrat el projecte ha estat realitzat per una sola persona, en el següent pressupost es

mostra realitzant diferents rols amb els seus corresponents sous. Com cap de projecte,

es conten les hores corresponents a la planificació i elaboració dels apartats del GEP

aix́ı com la memòria final.

Com a enginyer de software es compten les diferents fases d’elaboració del programa

restant a cadascuna d’elles el temps de proves (testejat) el qual es té en compte en el

tercer rol, l’enginyer de software en tests.

No s’ha tingut en compte el peŕıode d’aprenentatge inicial de les tecnologies aplicades

en el projecte ja que forma part d’un procés que s’ha realitzat com a estudiant.
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Paper Hores estimades Preu per hora Total

Cap de projecte 180 hores 40 e 7200 e

Enginyer de software 264 hores 25 e 6600 e

Enginyer de soft. en tests 156 hores 20 e 3120 e

Total estimat 600 hores 28,2 e 16920 e

Taula 2: Cost total de recursos humans.

A continuació es pot veure la contribució concreta de cada paper en el pressupost

en funció de les diferents fases del projecte (Cap de Projecte, Enginyer de Software i

Enginyer de Software en Tests):

Fase CP ES EST Cost

Planificació del projecte 150 h 0 h 0 h 6000 e

Segmentació d’imatges 0 h 48 h 18 h 1560 e

Interf́ıcie de generació de restriccions 0 h 54 h 48 h 2310 e

Generació de restriccions 0 h 72 h 48 h 2760 e

Integració del programa 0 h 60 h 42 h 2340 e

Fase final 30 h 30 h 0 h 1950 e

Total 180 h 264 h 156 h 16920 e

Taula 3: Desglossament del cost de recursos humans per fases.

10.1.2 Pressupost del maquinari i programari

Notes prèvies:

• El programa Visual Studio és gratis degut a la llicència de la universitat però s’ha

comptat en el pressupost (la part amortitzada).

• L’ordinador portàtil (Asus UX51VZ) és substitüıble per una torre de rendiment

similar d’uns 1000 e.

• L’ordinador de sobretaula no es conta en el pressupost ja que només s’ha utilitzat

per expandir les proves de rendiment del programa a altres sistemes.
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• El preu del braç robot és aproximat degut a que està descatalogat.

• El software gratüıt detallat a continuació ho és a data d’Octubre de 2014.

Per desenvolupar el projecte s’han utilitzat les següents eines amb els corresponents

costos:

Producte Preu Vida útil Temps amortitz. Cost amortitzat

Microsoft Windows 8 119 e 5 anys 6 mesos 11,9 e

Visual Studio 2010 600 e 6 anys 6 mesos 50 e

TeXstdudio 2.8.4 0 e - - 0 e

Qt 4.8.6 0 e - - 0 e

ITK i VTK 0 e - - 0 e

Ordinador portàtil 1900 e 5 anys 6 mesos 119 e

Braç robot Staubli RX60l 15000 e 7 anys 3 mesos 535,72 e

Total 17019 e - - 716,62 e

Taula 4: Cost del maquinari i programari del projecte.

10.1.3 Despeses generals

Als recursos humans i al maquinari i programari cal sumar les despeses de caire més

general com són una estimació l’electricitat utilitzada, el preu d’internet o la impressió

final del projecte.

Concepte Preu

Electricitat portàtil (0,1 kW duran 600 h a 0,125 e) 7,5 e

Internet (4 mesos) 40 e

Impressió i enquadernació (vàries còpies) 20 e

Recursos humans 16920 e

Maquinari i programari 716,62 e

Preu total 17704,12 e

Taula 5: Resum de les despeses generals.



62

Com a nota final, cal tenir en compte que si el desenvolupador(s) tingués més experiència

en les llibreries utilitzades el procés d’elaboració del software podria ser més curt ja que

s’ha invertit força temps en l’aprenentatge (llavors però, el sou corresponent també

hauria de ser major per estar en concordança amb l’experiència).

10.2 Viabilitat econòmica

El projecte desenvolupat està orientat a la recerca i no representa un producte que pugui

ser venut directament, sinó integrat en un projecte més gran. Això podria interessar a

departaments de I+D d’empreses que treballin amb cirurgia maxil·lofacial robotitzada

o que puguin adaptar la feina base del projecte per altres aplicacions. Les restriccions

virtuals són emprables en molts camps, per exemple l’industrial. L’adaptació del pro-

gramari per a treballar en aquests casos no suposaria una gran quantitat de feina ja

que només caldria estendre les formes a poder generar, permetre importar altres tipus

de fitxers i adaptar lleugerament la interf́ıcie.

Tenint en compte que el cost total del projecte és en un 95, 8% el sou del desenvolupa-

dor de software, i que el cost material està altament amortitzat, podem veure que els

17704,12 e que costa és un preu viable. Això és aix́ı ja que aquest preu s’ajusta al preu

esperat en un projecte informàtic d’aquestes proporcions.

10.3 Sostenibilitat social

Donat que es tracta d’un projecte que pretén millorar la qualitat de les intervencions

quirúrgiques resulta evident que això acaba representant un benefici per a les persones.

En aquest aspecte el resultat final té un impacte positiu en la societat i previsiblement

el potencial per rebre una bona acceptació entre els possibles futurs usuaris tant metges

com pacients. En els pacients, perquè un increment en la seguretat de les intervencions

aix́ı com de la seva qualitat resulta satisfactori. Això pot millorar, també, l’opinió que

té la societat respecte a utilitzar eines robòtiques en intervencions quirúrgiques. Cal

fer notar, que l’opinió pública és molt susceptible de possibles accidents i que qualsevol

eina que busqui minimitzar els riscos suposa un punt més a favor de cara a d’utilització

de cirurgia robotitzada a gran escala.
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Pels cirurgians, resulta positiu perquè el programa desenvolupat aporta eines que faci-

liten la feina, milloren la precisió i redueixen la fatiga a l’hora de realitzar les interven-

cions.

Es pot dir doncs, que l’impacte de la seva aplicació és la millora de procediments

quirúrgics robotitzats.

10.4 Sostenibilitat ambiental

L’elaboració del projecte ha requerit la utilització d’electricitat i un ordinador a més

a més d’un braç robot en la fase final. No ha necessitat parts f́ısiques especifiques

que s’hagin hagut de construir només per aquest projecte. L’impacte ambiental reper-

cuteix, per tant, en gran mesura en la pròpia elaboració d’aquests productes (dades

majoritàriament desconegudes). El que śı que es pot quantificar és una estimació de la

generació de tones de CO2 basada en el consum de la electricitat (sense tenir en compte

el consum del braç robot). Segons dades oficials7 la emissió per kWh s’estima en 248

g de CO2. Per tant el projecte té una petjada de 14,88 kg de CO2 tenint en compte

l’estimació de l’electricitat gastada durant l’elaboració del software i documentació.

7Nota informativa de la Oficina Catalana del Canvi Climàtic, 27 de febrer de 2014.
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11 Conclusions

En el següent apartat s’explica què ha aportat tan el resultat final del projecte com el

seu desenvolupament.

11.1 Coneixements adquirits

Gràcies a la recerca i experimentació s’ha après a desenvolupar un programa des de zero

sobre Windows utilitzant diverses llibreries configurant un entorn de programació amb

l’eina CMake. L’elaboració d’una interf́ıcie i la seva integració amb OpenGL han estat

altres tasques que han necessitat el seu propi aprenentatge. A aquest coneixements

tècnics de programació cal sumar els aspectes generals sobre la robòtica en el camp de

la cirurgia que s’han assimilat.

11.2 Resultats obtinguts

El projecte ha assolit amb èxit tots els objectius proposats inicialment. En primer

lloc, el programa resultant aconsegueix generar restriccions virtuals de forma visual

sobre reconstruccions provinent d’imatges biomèdiques. Aquestes restriccions s’han

provat amb èxit amb el sistema robotitzat complint l’objectiu inicial del projecte (veure

secció 8).

En segon lloc, la interf́ıcie del programa minimitza el coneixement necessari per poder

fer-la anar gràcies a l’ús d’icones i explicacions. Cal comentar però, que la instal·lació

del programa és força tècnica i en aquest cas śı que cal algú més centrat en el món

informàtic per configurar l’entorn d’execució del programa (és una de les possibles

ampliacions, veure secció 12).

També, gràcies a l’ús d’estructures de dades eficients i mètodes de dibuixat en OpenGL

que minimitzen la redundància en el pas d’informació (veure secció 7), el programa

permet una visualització de les imatges tridimensionals aix́ı com el dibuixat de les

restriccions virtuals en temps real.
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Finalment, la selecció de la llibreria CGAL per realitzar la majoria dels càlculs ge-

omètrics i altres eleccions en el desenvolupament del software (com el tractament per

separat entre les dades reals i les de visualització) han minimitzat l’existència d’errors

matemàtics o de precisió aritmètica fent que el programa es comporti de forma estable

i correcta.

12 Possibles ampliacions

Diferents aspectes del projecte poden ser estesos per tal d’incrementar les seves fun-

cionalitats o accessibilitats. Aquestes són unes quantes propostes que s’han apreciat

durant el desenvolupament:

• Altres formats: permetre que el programa pugui importar o exportar fitxers en

altres formats a part del integrats.

• Permetre altres formes de restriccions virtuals: les restriccions virtuals estan lli-

gades a una certa direcció única. Una possible via d’ampliació podria permetre

varies direccions en una única restricció cosa que donaria la possibilitat de confi-

gurar amb més llibertat la forma de la restricció virtual.

• Crear un instal·lador del programa: l’elaboració d’un instal·lador que s’encar-

regués d’instal·lar automàticament i configurar totes les variables del sistema i

llibreries en qualsevol màquina compatible facilitaria en gran mesura l’accessibi-

litat al programa.

• El projecte permet realitzar càlculs de distàncies de forma ràpida respecte la

imatge biomèdica tridimensional i a les restriccions virtuals. Es podrien utilitzar

aquestes eines per crear un entorn d’entrenament per la cirurgia mitjançant un

dispositiu hàptic que simularia la resposta f́ısica del sistema robotitzat.
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A Configuració del sistema

L’execució i compilació dels dos programes (segmentació i generació de restriccions

virtuals) requereixen dels següents mı́nims en l’ordinador que es vulgui fer servir:

• Tenir una targeta gràfica compatible amb OpenGL amb una versió igual o superior

a la 3.2.

• Tenir un processador amb arquitectura de 64 bits.

• Tenir instal·lat Microsoft Visual C++ 2010 SP1 (x64)

Enllaç: http://www.microsoft.com/en-US/download/details.aspx?id=13523

Per compilar els programes, cal seguir les següents instruccions:

1. Instal·lar Microsoft Visual Studio 2010 en la versió de 64 bits.

2. Instal·lar CMake en una versió igual o superior a la 2.8.

Enllaç: http://www.cmake.org/

3. Instal·lar les llibreries de Qt 4.8.6 en la versió de 64 bits (és possible que calgui

compilar-les manualment mitjançant CMake i Visual Studio 10 2010 Win64 ).

4. Instal·lar la llibreria Boost en la versió 1.54 o superior.

Enllaç: http://www.boost.org/

5. Compilar la llibreria ITK amb CMake i Visual Studio 10 2010 Win64. Cal uti-

litzar els flag de CMake SHARED LIBS.

Enllaç: http://www.itk.org/

6. Compilar la llibreria VTK amb CMake i Visual Studio 10 2010 Win64. Cal

utilitzar els flags de CMake VTK USE QT i VTK USE GUI SUPPORT.

Enllaç: http://www.vtk.org/

7. Compilar la llibreria CGAL.

Enllaç: http://www.cgal.org/

8. Configurar les següents variables d’entorn de Windows (són un exemple, pot variar

segons els directoris de cada sistema):

http://www.microsoft.com/en-US/download/details.aspx?id=13523
http://www.cmake.org/
http://www.boost.org/
http://www.itk.org/
http://www.vtk.org/
http://www.cgal.org/
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• BOOST INCLUDEDIR = C:/boost 1 54 0

• BOOST LIBRARYDIR = C:/boost 1 54 0/lib64-msvc-10.0

• CGAL DIR = C:/CGAL

• ITK DIR = C:/ITK/Build

• QTDIR = C:/Qt/4.8.6

• VTK DIR = C:/VTK/Build

• Path +=

<ITK DIR>/bin/Debug;

<ITK DIR>/bin/Release;

<VTK DIR>/bin/Debug;

<VTK DIR>/bin/Release;

<CGAL DIR>/build/bin;

<CGAL DIR>/build/lib;

<CGAL DIR>/auxiliary/gmp/lib;

<BOOST LIBRARYDIR>

9. Per al segon programa (generador de restriccions virtuals); canviar la definició de

SHADERS PATH en el fitxer shader.h perquè s’adeqüi al directori que conté tots

els fitxers font.

10. Utilitzar els fixers CMakeLists.txt per configurar, mitjançant CMake, els pro-

jectes de Visual Studio 2010 del programa de segmentació o de generació de

restriccions virtuals.

11. Compilar els projectes amb Visual Studio 2010.

El fitxers CMakeLists.txt contenen les crides per buscar les llibreries que es necessi-

ten per compilar cadascun dels projectes. El programa que realitza les segmentacions

necessita ser vinculat amb les llibreries ITK i VTK :

# Versio minima de CMake

cmake_minimum_required(VERSION 2.8)

# Nom del projecte

PROJECT(tfg-seg)
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# Buscar ITK

find_package(ITK REQUIRED)

include(${ITK_USE_FILE})

# Buscar VTK

find_package(VTK REQUIRED)

include(${VTK_USE_FILE})

# Buscar Qt

find_package(Qt4 REQUIRED QtCore QtGui QtOpenGL)

include(${QT_USE_FILE})

# Incloure espai de treball vigent

include_directories(${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR}

${CMAKE_CURRENT_BINARY_DIR})

# Tots els fitxers .ui .h i .cxx del directori

file(GLOB UI_FILES *.ui)

file(GLOB QT_WRAP dicomWindow.h MainWindow.h progressDialog.h)

file(GLOB H_FILES vtk2Obj.h)

file(GLOB CXX_FILES *.cxx)

QT4_WRAP_UI(UISrcs ${UI_FILES})

QT4_WRAP_CPP(MOCSrcs ${QT_WRAP})

# Nom del executable i totes les llibreries

add_executable(tfg MACOSX_BUNDLE ${CXX_FILES} ${H_FILES}

${QT_WRAP} ${UISrcs} ${MOCSrcs})

target_link_libraries(tfg ${ITK_LIBRARIES} ${VTK_LIBRARIES}

QVTK ${QT_LIBRARIES})

En canvi, el programa que permet generar restriccions virtuals necessita ser vinculat

amb OpenGL i CGAL:
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# Versio minima de CMake

cmake_minimum_required(VERSION 2.8)

# Nom del projecte

PROJECT(tfg)

# Buscar CGAL

find_package(CGAL REQUIRED)

include(${CGAL_USE_FILE})

# Buscar Boost

FIND_PACKAGE(Boost REQUIRED)

INCLUDE_DIRECTORIES(${Boost_INCLUDE_DIR})

# Buscar OpenGL

find_package(OpenGL REQUIRED)

include_directories(${OpenGL_INCLUDE_DIRS})

link_directories(${OpenGL_LIBRARY_DIRS})

add_definitions(${OpenGL_DEFINITIONS})

# Buscar Qt

find_package(Qt4 REQUIRED QtCore QtGui QtOpenGL)

include(${QT_USE_FILE})

SET(QtApp_RCCS resources.qrc)

QT4_ADD_RESOURCES(QtApp_RCC_SRCS ${QtApp_RCCS})

# Incloure espai de treball vigent

include_directories(${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR}

${CMAKE_CURRENT_BINARY_DIR})

# Fitxers .ui QtDesigner

file(GLOB UI_FILES *.ui)

# Fitxers .h de classes Qt

file(GLOB QT_WRAP GLSimpleWindow.h GLTransShield.h GLWindow.h

mainWindow.h orientationWindow.h progressDialog.h)

# Fitxers .h de classes c++ no Qt
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file(GLOB H_FILES geomQueries.h objReader.h restriction.h

restrictionManager.h shader.h types.h)

# Fitxers .cxx

file(GLOB CXX_FILES *.cxx)

# Fitxers GLSL

file(GLOB SHADER_FILES *.frag *.vert *.glsl)

QT4_WRAP_UI(UISrcs ${UI_FILES})

QT4_WRAP_CPP(MOCSrcs ${QT_WRAP})

# Nom del executable i totes les llibreries

add_executable(tfg MACOSX_BUNDLE ${CXX_FILES} ${H_FILES} ${QT_WRAP}

${UISrcs} ${MOCSrcs} ${SHADER_FILES} ${QtApp_RCC_SRCS})

target_link_libraries(tfg ${OPENGL_LIBRARIES} ${QT_LIBRARIES}

${CGAL_LIBRARIES} ${CGAL_3RD_PARTY_LIBRARIES} ${Boost_LIBRARIES})

Notes:

• No cal afegir les dues versions Debug i Release al la variable d’entorn path del

sistema. Només és necessària una d’elles.

• A l’hora de compilar (tant les llibreries com el programa), es recomana fer servir

l’opció /Gm del Visual Studio per compilar en paral·lel i utilitzar tots els nuclis

disponibles del processador.

• Per executar el programa es recomana fer servir una targeta gràfica dedicada.
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B Manual d’usuari

B.1 Programa de segmentació d’imatges biomèdiques

Quan s’obre el programa es presenten dues opcions: segmentar imatges DICOM o

convertir fitxers .vtk a .obj.

B.1.1 Interf́ıcie de segmentació d’imatges DICOM

Per obrir un fitxer DICOM cal seleccionar una directori que contingui un o una sèrie de

fitxers .dcm. Un seleccionat el directori, es mostra una finestra amb dos panells laterals

i una finestra 3D central. El panell lateral de l’esquerre té com a objectiu controlar

l’algorisme encarregat de realitzar la segmentació. El panell lateral de la dreta mostra

3 imatges 2D amb els diferents talls de la imatge DICOM (coronal, sagital i axial). La

finestra central mostra les projeccions d’aquests 3 plans en una escena 3D aix́ı com el

resultat de la segmentació un cop s’executi l’algorisme.

Interaccions amb les imatges

La finestra 3D es pot rotar arrossegant el ratoĺı després d’haver clicat sobre el fons.

Les projeccions dels plans es poden activar o desactivar clicant sobre els botons 3D

que apareixen en cadascuna de les finestres 2D del panell lateral dret. Aquest talls, es

poden desplaçar (i actualitzar en funció de la posició) mitjançant les barres lliscants

situades a la dreta de cadascuna de les finestres 2D.

Parametrització i execució de l’algorisme de segmentació

Per executar l’algorisme cal seleccionar un conjunt de zones inicials a partir de les quals

propagar la segmentació. La selecció d’aquestes zones es pot realitzar clicant amb el

ratoĺı sobre les projeccions dels plans en l’escena 3D. Un cop seleccionat un punt, es

mostrarà per pantalla les seves coordenades i la seva brillantor. Si es desitja afegir aquest

punt al llistat de zones inicials es pot clicar el botó Afegir zona inicial. En cas que es

vulgui esborrar una zona inicial es pot seleccionar en la llista de zones inicials i clicar

sobre el botó Esborrar zona inicial. L’algorisme que realitza la segmentació es configura
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especificant un ĺımit inferior i superior que determina quines zones s’expandeixen i

quines no. Aquest dos ĺımits es poden modificar amb les caselles etiquetades com a tal.

Un cop definit un conjunt de zones inicials i uns ĺımits superiors i inferiors adequats,

es pot generar la segmentació clicant sobre el botó Segmentar.

Validació del resultat

Amb la la segmentació realitzada es pot: acceptar el resultat, tornar a executar l’algo-

risme modificant els paràmetres o cancel·lar. En cas d’acceptar, es demana on es vol

guardar un fitxer .obj amb la segmentació.

B.1.2 Conversió de .vtk a .obj

Per realitzar la conversió apareix un diàleg on es pot seleccionar la ubicació del fitxer

.vtk. A continuació, amb un altre diàleg, es pot indicar on es vol guardar el nou fitxer

.obj resultant de la conversió.

B.2 Programa de generació de restriccions virtuals

El primer que cal fer per generar restriccions virtuals és obrir un fitxer .obj amb

una segmentació d’imatges biomèdiques. Això és pot fer amb el menú Arxiu i l’opció

Importar fitxer .obj.

Orientacions i càmera

Un cop obert aquest arxiu es pot canviar la seva orientació amb el menú Vista i l’opció

Canviar orientació o seleccionant la segona icona del panell superior d’icones. Aquest

canvi de rotació s’efectua amb una finestra auxiliar que mostra tres vistes de càmera

(alçat, perfil i planta) i unes fletxes que permeten rotar la segmentació 90 graus en

cadascuna de les direccions. Quan s’arriba a la orientació desitjada es pot acceptar

clicant sobre el botó Acceptar. A part de l’orientació de la segmentació, la càmera pot

rotar (arrossegant el botó esquerre del ratoĺı), desplaçar-se per l’escena (arrossegant el

botó dret del ratoĺı) i fer zoom (amb la rodeta). Es pot seleccionar una de les tres

vistes estàndard amb el menú Vista i les opcions Planta, Alçat o Perfil (o amb les
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icones corresponents).

Modes de visualitzat

L’escena es pot visualitzar pintant totes les cares (per defecte) o només les arestes.

Es pot alternar entre aquests dos modes amb les opcions del menú Vista, Mode de

visualització o amb les icones corresponents (icones 6 i 7 del panell d’icones). A més a

més, es pot alternar entre tres modes de transparència amb les opcions del menú Vista,

Mode de transparència o amb les icones pertinents (icones 8, 9 i 10 del panell d’icones).

La segmentació es pot amagar o tornar a mostrar amb l’opció Visible del menú Vista.

Generació de restriccions virtuals

Tal com es mostra en la interf́ıcie, la generació de restriccions virtuals s’ha de realitzar

per passos:

1. Crear una restricció amb un cert nom o seleccionar-ne una d’existent. Dues

restriccions no poden tenir el mateix nom (i el programa ho prohibeix).

2. Afegir punts ja sigui arrossegant el ratoĺı per sobre de la segmentació (mode

continu) o fent clic amb el ratoĺı per marcar punt a punt el contorn (cal marcar

la casella Punt a punt). El mode continu d’entrada de punts té una distància

màxima entre punts (per prevenir salts i forats) que es pot modificar amb la

casella etiquetada com a Tolerància. Una manera alternativa d’entrar punts és

utilitzar un cercle: primer cal situar el seu centre, i després un punt del seu

contorn clicant sobre la segmentació. Els punts dibuixats es poden esborrar amb

el botó Esborrar últim que, tal com el seu nom indica, elimina successivament

l’últim punt que s’hagi afegit. Si es vol que el contorn del dibuix sigui més suau

es pot utilitzar la barra lliscant etiquetada com a Qualitat suavitzat punt a punt.

3. Generar un escut exterior col·locant punts en la vista transversal de l’escut ex-

terior. Els punts es poden: afegir amb el botó esquerre del ratoĺı; eliminar amb

el botó dret del ratoĺı; o arrossegar mantenint el botó esquerre del ratoĺı. Si es

col·loquen més de 2 punts, es pot utilitzar la barra lliscant etiquetada també com

a Qualitat suavitzat punt a punt per a fer que la forma de l’escut exterior sigui

més suau. Si l’escut exterior es col·loca automàticament cap al cantó contrari

del desitjat, es pot invertir la seva direcció clicant sobre el botó Invertir direcció.
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Finalment, el botó Calcular desprotecció mostra en color vermell totes aquelles

cares susceptibles de quedar desprotegides per l’escut exterior.

4. Generar un escut interior automàticament clicant sobre el botó Generar. Si es

desitja esborrar un escut ja generat es pot utilitzar el botó Esborrar.

Guardat i carregat

L’estat del programa es pot guardar en un fitxer .res amb el menú Arxiu i l’opció

Guardar restriccions. Si es vol restaurar un estat anteriorment guardat, es pot carregar

l’arxiu .res corresponent amb el menú Arxiu i l’opció Carregar restriccions. Finalment,

si el que es desitja és exportar les restriccions virtuals per ser utilitzades pel sistema

robotitzat descrit en el projecte, cal utilitzar l’opció Exportar restriccions del mateix

menú Arxiu.
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C Regulacions legals

C.1 Llicències d’ús

Les llibreries/programes/recursos utilitzats tenen les següents llicències d’ús:

• OpenGL: no és necessari cap tipus de llicència pel desenvolupament del software.

http://www.sgi.com/tech/opengl/?/license.html

• ITK i VTK : llibreries de codi obert amb llicència Apache 2.0 (permet qualsevol

tipus d’ús).

http://www.itk.org/ITK/project/license.html

• CGAL: llibreria de codi obert (permet qualsevol tipus d’ús).

https://www.cgal.org/license.html

• Qt : llibreria de codi obert amb llicència GNU 3 (permet qualsevol tipus d’ús

sense modificació de la llibreria).

https://qt-project.org/products/licensing

• CMake: codi obert.

http://www.cmake.org/licensing/

• Les icones usades en la interf́ıcie són modificacions d’icones provinents de la pàgina

web http://www.flaticon.com/ sota llicència d’ús Creative Commons :

http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/

C.2 Normatives

Al projecte s’aplica l’estàndard internacional IEC 623041 que especifica els requisits

del cicle de vida que un software mèdic ha d’acomplir.

A part, també cal aplicar les normatives de gestió d’entorn ISO 13485 i ISO 14971.

Finalment, tot i no formar directament part del projecte de software, en conjunt amb el

robot, el projecte és afectat pels estàndards IEC 60601-1 (Seguretat de l’equipament

mèdic elèctric), IEC 61010-1 (Requeriments de seguretat de l’equipament elèctric) i

http://www.sgi.com/tech/opengl/?/license.html
http://www.itk.org/ITK/project/license.html
https://www.cgal.org/license.html
https://qt-project.org/products/licensing
http://www.cmake.org/licensing/
http://www.flaticon.com/
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
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IEC 60601-2 (Requeriments particulars de l’equipament mèdic elèctric). El compli-

ment d’aquestes normatives escapa al projecte i correspon a la construcció i utilització

del propi braç robot.
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