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Abstrakt 

Cílem bakalářské práce je vytvořit přehled zobrazovacích metod ve zdravotnictví s podporou 

FPGA a provést průzkum možností zefektivnění těchto metod právě pomocí FPGA. Stručně je 

rozebrána technika FPGA a technologie návrhu programovatelných polí. Práce se také zabývá 

vykreslováním jednoduchých obrazců pomocí VGA výstupu na FPGA a možností uvést tyto 

obrazce do pohybu, což je zároveň praktická část této práce. Syslem praktické části je 

demonstrovat výhody FPGA pro vykreslování grafických objektů.  

Abstract 

The Objective of this Bachelor Thesis is to create an overview of medical imaging powered by 

FPGA and do research how to make this methods work more effective. Short part is also 

dedicated to FPGA technique and designing of programmable logic devices. Rendering of 

simple objects by VGA output of FPGA and possibility of making this objects move is also 

studied. Design of moving object is practical part of this Thesis. The purpose of practical part is 

to demonstrate the advantages of FPGA for rendering graphical objects. 
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1. Úvod 

Zobrazovací zařízení jsou v dnešní době nedílnou součástí každého zdravotnického pracoviště, 

protože poskytují pohled do těla nemocného. Lze vybírat z celé škály zařízení, např. počítačová 

tomografie, pozitronová emisní tomografie, magnetická rezonance, ultrazvuk atd. Každá 

zobrazovací metoda má svá pozitiva, ale i negativa. Od svého prvního zavedení do praxe 

prodělaly jednotlivé přístroje značný konstrukční vývoj. Čím se ale novodobé přístroje 

podstatně liší od těch prvních, je doba vyšetřování. Potřeba neustále dobu vyšetřování snižovat 

má mnoho důvodů, například při vyšetření CT přístrojem je člověk vystaven radiaci a je 

žádoucí, aby expoziční doba byla co nejkratší. Přestože magnetická rezonance nepředstavuje 

pro pacienta radiační zátěž, má také své nevýhody a to především pro pacienty trpící 

klaustrofobi (je to dáno konstrukčním řešením). Takovým to pacientům musí být podána 

anestetika, s čímž je spojeno další nebezpečí. Kvalita MR obrazů také závisí na tom, zda se 

pacient při vyšetření nehýbal. Dýchacím pohybům a činnosti srdce zabránit ovšem nelze. 

V poslední době dochází k rozvoji zobrazování v reálném čase a neustálému zdokonalování 

algoritmů pro rekonstrukci obrazu, což také vyžaduje rychlé zpracování velkého objemu 

získaných dat. Jednou z možností, jak urychlit určité části procesu zpracování dat je použití 

FPGA, což je součástka poskytující velkou míru paralelizace procesů. 
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2. Zobrazovací metody ve zdravotnictví 

1. Magnetická rezonance MRI (Magnetic resonance imaging) 

Magnetická rezonance se řadí mezi tomografické zobrazovací metody. Jev (jaderné) magnetické 

rezonance byl objeven F. Blockem a E. Purcellim v roce 1946. Možnost využití gradientních 

magnetických polí k získání tomografického obrazu rezonujících jader, pak vedlo k vývoji 

samotného zobrazovacího systému – magnetická rezonance. [3] 

Při vyšetření je pacient uložen do velmi silného magnetického pole, do jeho těla se vyšle krátký 

radiofrekvenční impulz. Poté je snímán signál vytvářený jádry atomů (je ovlivněn koncentrací 

molekul vody, jejími chemickými vazbami, pohybem molekul a průtokem), který reprezentuje 

fyzikální i chemické vlastnosti snímané scény. Tento signál je měřen a následně použit 

k rekonstrukci obrazu. Radiofrekvenčním impulzem je v případě MRI neionizující záření, které 

nemá žádný významný negativní dopad na lidské zdraví, což patří mezi hlavní přednosti této 

zobrazovací metody. Mezi další přednosti patří například podrobnější zobrazení měkkých tkání, 

vyšetření ve třech základních rovinách, zobrazení mozkových cév bez podání kontrastní látky, 

možnost využití speciálních vyšetřovacích postupů (mozková difúze, MR spektroskopie). Je 

ovšem třeba zmínit, že diagnostická výtěžnost MRI je zatím menší než u radiologických metod. 

[1], [3] 

1.1. Stručné fyzikální základy jevu magnetické rezonance 

Každý atom se skládá z jádra, ve kterém se nacházejí protony a neutrony, a z elektronů, které 

obíhají kolem jádra po elektronových drahách. Protony a neutrony rotují kolem své osy, tento 

rotační pohyb se nazývá spin. Celé atomové jádro rotuje (jaderný spin), pokud se v něm nachází 

lichý počet protonů a neutronů (součet spinů protonů a neutronů není nenulový). V okolí 

pohybujícího se elektrického náboje vzniká magnetické pole, charakterizováno magnetickým 

momentem. Pro lékařské diagnostické účely je nejdůležitějším prvkem vodík, který je obsažen 

v 2/3 lidské tkáně a jeho jádro obsahuje pouze jeden proton. Magnetický moment vodíku je 

relativně silný, jeho změny se měří nejlépe. [1], [2] 

Pokud na lidskou tkáň nepůsobí magnetické pole, jsou atomy vodíku uloženy nahodile, jejich 

magnetické momenty se navzájem ruší a navenek je magnetický moment roven nule. Po 

umístění do silného homogenního magnetického pole o intenzitě B0 se však protony uspořádají 

tak, že osa jejich rotace je rovnoběžná se siločárami tohoto pole. Jedná část protonů je 

v paralelním postavení, druhá část je otočena o 180° do antiparalelního postavení. Počet protonů 

v paralelním postavení je vždy o minimum větší. Soubor těchto protonů se projeví výsledným 

vektorovým součtem elementárních magnetických momentů, který je reprezentován vektorem 

magnetizace Mz (je ve směru osy z). Působením magnetického pole vzniká rovněž precesní 

pohyb, který je charakterizován rotačním pohybem v jednom bodě fixované osy částice 

vykloněné od osy rotace o nenulový úhel. Všechny protony se ovšem nenachází ve fázi.  
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Frekvence precesního pohybu se nazývá Larmorova, závisí na síle magnetického pole a 

gyromagnetickém poměru [1], [3] 

Aby bylo dosaženo rezonance, je vysílačem generován vysokofrekvenční elektromagnetický 

impulz (RF – jeho frekvence je blízká rozsahu krátkých rozhlasových vln) na dané (Larmorově) 

frekvenci. Proton získá větší energii, dojde tedy k excitaci a zvýší svou oscilaci. Osa protonu se 

vychýlí o 90° až 180°(do směru osy y). Tento pohyb je zdrojem podélné magnetizace. 

Elektromagnetickým impulzem je také docíleno synchronního precesního pohybu, přičemž i 

magnetické momenty mají stejný směr (transverzální precesní pohyb). Dochází tím k příčné 

magnetizaci. [1] 

Po ukončení působení excitačního impulzu se proton vrací do původního stavu (relaxují) vlivem 

relaxačních mechanizmů, které jsou charakterizovány časy T1, T2. Přitom dochází k uvolnění 

energie v podobě elektromagnetického záření, tzv. FID/echo signál (Free Induction 

Decay/echo). Velikost FID/echo signálu se měří přijímací cívkou a závisí na počtu rezonujících 

jader, velikosti relaxačních časů T1 a T2 nebo na průtoku vybuzených atomů. [1], [3] 

K určení polohy protonů v 3D prostoru se používají gradientní magnetická pole, která se 

vkládají do homogenního magnetického pole ve třech na sebe kolmých rovinách. Tyto pole jsou 

schopna měnit sílu intenzity homogenního magnetického pole tak, aby byla v každém místě 3D 

prostoru jiná. Je žádoucí, aby byla gradientní pole jak silná, což ovlivňuje rychlejší registraci dat 

a vyšší rozlišení, tak rychlá, čímž je ovlivněna délka vyšetřování [1]. 

 

Obrázek 1 Aplikace RF impulzu, dipóly jsou vybuzeny do vyššího 

energetického stavu, ve kterém vykazují precesní pohyb. Převzato z [3] 
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1.2. Relaxační mechanismy 

Po ukončení působení RF signálu se protony snaží dosáhnout stavu termodynamické 

rovnováhy. „Tato nerovnováha byla způsobena dvěma na sobě nezávislými procesy, jednak 

přeskokem některých protonů na vyšší energetickou úroveň, jednak sfázováním precese všech 

protonů“ [2]. Existují dva druhy návratu do rovnovážné polohy, které probíhají paralelně a 

nezávisle na sobě, a to spin-mřížková relaxace a spin-spinová relaxace.  

1.2.1. Spin mřížková relaxace (T1 relaxace) 

Dochází k vyzáření energie protonu do bezprostředního okolí, tzv. atomové mřížky vlivem 

návratu vektoru magnetického momentu, který se nacházel ve směru osy y zpět do směru osy z. 

Graf závislosti nárůstu hodnoty magnetizace ve směru osy z na čase se nazývá T1 křivka. 

„Typické hodnoty konstanty T1 leží pro biologické tkáně mezi 300 a 2000 milisekundami.“ [2] 

Velikost T1 roste se teplotou a se vzrůstajícím B0.. [3]  

Obrázek 3 Projekce reprezentována spektrem FID/echo signálu, a po 

aplikaci gradientního pole ve vybraném směru roviny, Převzato z [3] 

Obrázek 2 Návrat do termodynamické rovnováhy, doprovázen emisí FID/echo signálu. 

Použití gradientního pole k vybuzení pouze zvolené tomoroviny. Převzato z [3] 
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1.2.2. Spin spinová relaxace (T2 relaxace) 

„Po odeznění RF impulzu dochází k postupnému rozbíhání fáze jednotlivých protonů.“ [2] 

Rozbíhání fáze „vzniká v důsledku nehomogenity vnějšího magnetického pole B0 a statických 

nebo pomalu se měnících nehomogenit vnitřního pole, které vznikají působením okolních jader 

a to jednak jejich polí a jednak výměnou spinů mezi jádry v molekule. “ [3] 

Křivkou T2 nazýváme závislost nárůstu hodnoty magnetizace ve směru osy y na čase. „Typické 

hodnoty konstanty T2 pro biologické tkáně leží mezi 30a 150 milisekundami.“ [2]  

Můžeme tedy konstatovat, že relaxační časy T1 a T2 charakterizují danou tkáň z hlediska jejich 

chemických vlastností a struktury. Z toho vyplývá, že se liší podle druhu tkáně. Jsou také různé, 

pokud se jedná o zdravou či nádorovou tkáň. [5]  

Obrázek 4 Průběh návratu vektoru magnetizace Mz do aplikaci 90°RF impulzu do 

termodynamické rovnováhy. Převzato z [3] 

Obrázek 5 Časový průběh vektoru magnetizace Mxy po aplikaci 90°impulzu. 

Ztráta fázové koherence při T2 relaxaci. Převzato z [3] 
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1.2.3. Volně indukovaný signál FID 

Jak již bylo zmíněno výše, k emisi FID/echo signálu dochází při návratu protonu do původního 

stavu poté, co byl uveden do excitace. Signál je registrován pomocí cívky přijímače, umístěné 

do roviny x nebo y, ve které se po ukončení RF impulzu indukuje v důsledku vektoru 

magnetizace střídavý proud o dané, Larmorově frekvenci. „FID/echo trvá tak dlouho, dokud 

nedojde k úplné ztrátě fázové koherence spinujících jader v důsledku relaxace T2.“ [3] 

“Spektrum FID signálu (tedy jeho Fourierova transformace) se reprezentuje rezonančním 

peakem na Larmorově frekvenci.“ [3]  

1.3. Základní vyšetřovací postupy 

1.3.1. Spin-echo sekvence 

Spin-echo sekvence je nejpoužívanější technikou a její podstatou je zjišťování T1 a T2 

relaxačních časů. „Excitační impulzy se obvykle několikrát opakují mezi jednotlivými 

relaxacemi, tato série impulzů se nazývá sekvence.“ [1] Nejprve je vyslán 90° RF impulz, po 

jeho ukončení dochází k emisi FID signálu a postupnému rozfázování jednotlivých protonů. 

Vyšle se tedy další tentokrát 180° RF impulz, který způsobí zpětné sfázování protonů, precesní 

pohyb je v opačném směru, vzniká signál, který v přijímací cívce indukuje signál nazývaný spin 

echo. „Při použití 90° a 180° impulzů se používá polovičních časů (TE/2), které se následně 

sčítají do výsledného času TE (Time to echo). Doba mezi jednotlivými 90° pulzy se označuje 

jako TR (Time to repeat).“ [1] Tato metoda umožňuje měřit rozdíl intenzity signálu 

v jednotlivých tkáních. Bylo zjištěno, že větší intenzitou se vyznačují tkáně tukové, naopak ve 

tkáních s větším obsahem vody je signál podstatně slabší. Rozdíl intenzit je v jednotlivých 

snímcích reprezentován stupni šedi. Výsledné zobrazení se nazývá T1 vážený obraz. [1],[3]  

1.3.2. Inversion recovery sekvence 

Inversion recovery sekvence je jako výše zmíněná Spin echo sekvence tvořena posloupností 

stále se opakujících elektromagnetických impulzů, ovšem v tomto případě v opačném pořadí 

(inverzí postup). To znamená, že se nejdříve vyšle impulz, který sklopí vektor magnetizace o 

180° a následně impulz, který sklopí vektor magnetizace o 90°. Doba mezi jednotlivými pulzy 

se nazývá TI (Time to inversion). [1], [2] 

1.3.3. Gradientní echa 

„Podstatou rychlých sekvencí je náhrada 90° a 180° vychýlení. U gradientního echa se používá 

vychylovací úhel jen 10°-50°. Podélná magnetizace stále trvá a může se tedy použít sérii dalších 

rychlých impulzů. Využívá se gradientních cívek, jejichž magnetické pole se na velmi krátkou 

dobu přidá k základnímu B0 magnetickému poli. Výsledkem je gradientní echo, kterým se 

detekuje, jak silný je signál.“ [1]  
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1.3.4. Multi-slice sekvence 

„Vhodným řazením excitací se využije čekání v TR k tomu, aby se snímaly signály ze 

sousedních řezů, jejichž tkáně byly excitovány dříve.“ [1]  

1.4. Základní metody sběru obrazových dat a rekonstrukce 

obrazu 

Technika zobrazení závisí jak na výběru tomografické vrstvy, tak na principu prostorového 

kódování jevu magnetické rezonance.  

Nejvyužívanější technikou výběru tomografické vrstvy je metoda nazývaná selektivní excitace 

tomografické vrstvy. Umístí-li se do hlavního magnetického pole B0, které je orientováno do 

osy z, gradientní pole Gz, které je rovněž orientováno v tomto směru, dojde „v důsledku 

superpozice obou polí B0 a Gz  k poziční závislosti Larmorovy frekvence ve směru osy z.“ [3]  

)..()( 00 zGBz z   (1) 

„Pokud bude RF impulz aplikován ve frekvenčním pásmu , budou vybuzena do rezonance 

pouze ta jádra, jejichž poziční souřadnice je v rozsahu z.“ [3]. Z toho vyplývá, že tloušťku 

tomografické vrstvy z lze ovlivnit šířkou frekvenčního pásma, popřípadě velikostí gradientu 

Gz. „Čím kratší je doba trvání RF impulzu, tím je požadovaná šířka přenášeného pásma  

větší a naopak. “ [3] 

Prostorové kódování je realizováno pomocí dalších gradientních polí Gx a Gy, které jsou 

umístěné kolmo na směr Gz. Každou cívku lze budit zvlášť a docílí se tak změny magnetického 

pole v daném směru, což má za následek nárůst rezonanční frekvence v tomto směru. 

Amplituda signálu je úměrná počtu rezonujících jader. „Dochází tak k frekvenčnímu kódování 

prostorové souřadnice. Získané spektrum nese jednak poziční informaci rezonujících jader (je 

úměrná jejich Larmorově frekvenci) a jednak informaci o jejich množství v daném sloupci. 

Spektrum vytváří jednu projekci předmětu, jejíž směr je určen směrem gradientního pole Gxy. 

[3]  

1.4.1. Princip projekčně rekonstrukční metody 

Metody využívá skenování k-roviny v polární souřadné soustavě
1
, principielně to znamená, že 

„dochází k rozšířenému frekvenčnímu kódování, v tom smyslu, že směr gradientu magnetického 

pole se postupně natáčí s určitým krokem a pro každý krok se změří spektrum MR signálu.  

                                                      

1
 „Polární souřadná soustava  je taková soustava souřadnic v rovině, u které jedna souřadnice 

(označovaná r) udává vzdálenost bodu od počátku souřadnic, druhá souřadnice (označovaná φ) 

udává úhel spojnice tohoto bodu a počátku od zvolené osy ležící v rovině (nejčastěji jí odpovídá 

osa x kartézských souřadnic).“ [13] 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soustava_sou%C5%99adnic
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rovina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vzd%C3%A1lenost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bod
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ahel
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kart%C3%A9zsk%C3%A1_soustava_sou%C5%99adnic
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Ze znalosti MR spekter při všech krocích pak lze numericky implementovanou Radonovou 

inverzí transformací (zpětná projekce) pomocí počítače zrekonstruovat vybraný řez.“ [5]. 

Přestože tato metoda umožňuje snímání i malých FOV (field of view) v dnešní době se již 

nepoužívá. Hlavním důvodem je časová náročnost, velká závislost na homogenitě vnějšího pole 

B0 a na kvalitě gradientních polí (tendence ke vzniku artefaktů). [3], [5]   

 

1.4.2. Princip 2DFT rekonstrukční metody. 

„Po selektivní excitaci tomografické roviny zobrazované scény je provedeno cílené rozfázování 

spinujících elementárních dipólů během časového intervalu ty pomocí gradientu Gy – kódování 

fáze. Následuje časový interval „čtení“ tx pomocí gradientu Gx – kódování frekvence, během 

kterého je provedeno měření FID signálu. Doba trvání gradientu Gx, tedy celkový „čtecí“ 

interval, definuje tzv. dobu vzorkování TS (sampling time). Jedním měřením se získá jeden, 

vzorkovací, dobou TS omezený signál, tzv. pohled (view) – jedna horizontální linie datového 

prostoru. Doba potřebná pro sejmutí jednoho pohledu datového prostoru odpovídá TR měřící 

sekvence impulzů. Další pohled je získán opakováním uvedené sekvence buzení s rozdílem, že 

je změněno fázové kódování, resp. zvětšena velikost Gy. Sekvence se opakují tolikrát, kolik 

řádků datového prostoru (k-roviny) má být sejmuto. 

Měřený signál (FID/echo) ),( xyyxy ttGm  od precesující transverzální magnetizace 

),( yxM xy za přítomnosti gradientu Gy – rozfázovací gradient s dobou trvání ty a „čtecího“ Gx 

gradientu s dobou trvání tx,  lze vyjádři v rotační souřadné soustavě vztahem: 




 dxdyeyxMttGm yyXX xtGxtGj

xyxyyxy

))((
).,(),(


  (2) 

Koeficient k, tzv. normalizovaného času je reprezentován v odpovídajících směrech (kx,ky), 

které definují datové roviny, resp. k-roviny. (kx,ky) je prostor definovaný inverzní Fourierovou 

transformací prostoru, ve kterém je zobrazovaný objekt umístěn. 




 dxdyeyxMttGm
ykxkj

xyxyyxy
yx )(

).,(),(   (3)  

Obrázek 6 Sběr obrazových dat při projekčně rekonstrukční metodě. Převzato z [3] 
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Po demodulaci měřeného signálu v přijímači MR obdržíme spojitý signál S(t), který 

reprezentuje jednotlivé řádky datového prostoru pohledy a je úměrný FID/echo signálu: 

 ),()( xyyxy ttGmtS   (4) 

Resp. při selektivní excitaci tomovrstvy z a volbě fázového kódování velikosti Gy (ty = konst.) 




 dxdyeyxMztS yyXX xtGxtGj

xy

))((
).,()(


 (5) 

Z rovnice vyplývá, že okamžitá hodnota v přijímači MR demodulovaného signálu S(t) je 

úměrná hodnotě 2D Fourierovy transformace prostorové distribuce vektoru magnetizace Mx.y na 

prostorových frekvencích ((Gxtxx, Gytyy)). Prostorovou distribuci vektoru magnetizace (obraz 

snímané scény) obdržíme jako 2DFT
-1

 datového S(t) prostoru.“ [3] 

1.4.3. Vícevrstvé techniky 

Rozlišují se dva druhy vícevrstvých technik a to akvizice vrstva po vrstvě (slice by slice paging) 

a přímá 3D akvizice (direct multislice imaging). Podstatou těchto technik je získat informaci 

z několika tomografických vrstev sledovaného objemu v co nejkratším čase. [3] 

1.4.3.1. Akvizice vrstva po vrstvě 

Provádí se postupné buzení jednotlivých vrstev během celkové doby sběru obrazových dat 

z objemu. Akvizice vrstva po vrstvě může probíhat dvěma způsoby a to sekvenčně nebo mezi 

sekvenčně nebo mezisekvenčně. Vzhledem k tomu, že je při sekvenční vícevrstvé akvizici sběr 

obrazových dat velmi časově náročná operace, provádí se pouze mezivrstvá akvizice, pří které 

se během jednoho TR intervalu provádí postupné buzení několika vrstev.Tomovrstvy se 

nacházejí v různých místech osy z a tato metoda umožňuje jejich rychlý výběr.  

Obrázek 7 Sběr obrazových dat při 2DFT metodě. Převzato z [3] 
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 „Nevýhodou je bezpodmínečná nutnost umístění separačních neměřených vrstev v objektu. 

Odstranění této nevýhody lze provést sejmutím měřeného objemu nadvakrát (poprvé sudých, 

podruhé lichých vrstev).“ [3] Ke startu pulzních sekvencí dochází v tzv. vyčkávaví době TD 

(Time delay) mezi posledním signálem předchozí pulzní sekvence a prvním impulzem 

následující pulzní sekvence. [3] 

1.4.4. 3D FT techniky 

3D FT techniky jsou pro snímání objemu scény vhodnější než akvizice vrstva po vrstvě, protože 

nevyžaduje přítomnost separačních vrstev. Principielně je 3D FT technika rozšíření principů 

kódování 2D FT na tři dimenze.  Dochází k N násobné excitaci a akvizici signálu celého 

objemu. „Následuje rekonstrukce obrazů jednotlivých vzájemně neseparovaných vrstev 

vybuzeného objemu. Vzhledem k tomu, že se měření téže scény provedeno N krát, redukuje se 

šumová složka signálu zprůměrováním.“ [3] „3DFT technika se realizuje sekvenčním měřením 

3D frekvenčního spektra ze přítomnosti tří kolmých lineárních gradientních magnetických polí. 

Pulzní sekvence začíná excitací celého 3D objemu RF impulzem při absenci gradientních 

impulzů. Následně po 90° RF impulzu jsou aplikovány dva gradienty Gz a Gy, způsobující 

fázové kódování v odpovídajících směrech a jeden gradient Gx k zajištění optimální fázové 

koherence v čase TE. Obrazová sekvence pokračuje  180° RF impulzem a čtecím gradientem 

Gx“ [3] Měřený signál je dán vztahem: 

 


 dxdydzezyxMtGtGtm
zkykxkj

xyzzyyxxy
zyx )(

).,,(),,(  (6) 

 

2. Počítačová tomografie CT (Computetd Tomography) 

Výsledkem klasického rentgenového zobrazení je dvojrozměrný obraz trojrozměrné skutečnosti. 

„U planárního zobrazení dochází k prozařování X-záření z různých hloubek, k superpozici a 

sumování informace o rozložení density ze všech hloubkových vrstev tkání a orgánů do 

společného obrazu.“[19] Což ovšem vede k problému při hledání anomálie v hloubi 

organismu – ať už překrytím jednotlivých vrstev nebo snížením kontrastu zobrazení lézí a 

struktur.[19],  

Tyto nevýhody vedly k úvahám o konstrukci nového zařízení, které poskytne trojrozměrné 

zobrazení density tkání, nebo soustavu dvourozměrných rovnoběžných řezů v organismu, na 

základě znalosti velkého počtu projekcí. Těmto požadavkům bylo vyhověno vývojem CT 

přístroje. Mezi hlavní výhody této zobrazovací metody patří obrazy vysoké kvality, především 

energetické – kontrastní rozlišovací schopnost (vyšší kontrast zobrazení lézí, které již nejsou 

v transverzálních řezech překrývány zářením z okolních vrstev), dávka ionizujícího záření je 

nižší než u konvenčního rtg zobrazení díky způsobu kolimace paprsku. Rekonstrukční 

tomografie také nabízí mnohem efektivnější využití dávky záření (větší množství informace 

získané z obrazu vzhledem k aplikované dávce).[3],[19] 
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2.1. Princip sběru obrazových dat 

U součastně používaných CT přístrojích dochází ke sběru obrazových dat na základě 

postupného měření útlumu rtg záření během posuvného pohybu mechanicky svázané soustavy 

rentgenka-detektor pomocí úzce kolimovaného svazku rtg záření – sejmutí jedné projekce 

scény. Vyšetřovaná oblast se prozařuje rtg zářením pod různými úhly (0-180-360°), rentgenka-

detektor rotují kolem těla pacienta. Intenzita paprsku, který prošel vyšetřovanou tkání je 

detekovaná a převedena na elektrický signál. Projekce je tak získána z jednotlivých měření 

celkového útlumu rtg záření ve sloupci tkáně definovaném kolimovaným svazkem – paprskový 

integrál. Z těchto integrálních hodnot se následně provede matematickými metodami 

rekonstrukce absorpční mapy a vznikne denzitní obraz příčného řezu vyšetřované oblasti. 

[3], [19] 

Pro získání trojrozměrného obrazu je zapotřebí vytvořit řadu obrazů jednotlivých vrstev, které 

se následně umístí vedle sebe. Toho lze dosáhnout podélným lineárním posuvem pacienta 

vzhledem k systému rentgenka-detektor. Následný rekonstrukční proces je výpočetně velmi 

náročný, lze jej provést jen s pomocí počítače – počítačová tomografie. Jak již bylo řečeno, CT 

obrazy mají vyšší kontrast než obrazy konvenční rtg techniky. Je to dáno jak samotným 

principem zobrazení pomocí úzkého kolimovaného paprsku, tak možností využít různé 

počítačové metody rekonstrukce, filtrace obrazu, flexibilní nastavení optimální modulace 

obrazu (jas, kontrast), postporcessingové metody.[19] 

Obrázek 8 Princip sběru obrazových dat CT, převzato z [19] 
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2.2. Základní skenovací módy 

Přehledový skenovací mód 

„Využívá se k výběru pozice zobrazované vrstvy nebo rozsahu a hustoty skenování v podélné 

ose pacientova těla, případně nastavení úhlu skenování v rozsahu, který dovoluje úhel náklonu 

gantry
2
.“ Výsledný obraz je digitální sumační, z hlediska modulace má vlastnosti konvenčního 

projekčního zobrazení. [3] 

Sekvenční mód 

„Používá se při jednovrstvé akvizici zvoleného objemu. Pro mód je typická prostorová akviziční 

diskretizace scény (ve směru osy z) realizovaná skokovým posuvem stolu mezi skeny.“ [3] 

Rozlišují se čtyři základní typ konstrukce CT skeneru, které se označují jako generace. Přístroje 

první a druhé generace mají dnes význam pouze z historického hlediska. 

 Třetí generace 

Konstrukce CT přístroje 3. generace odpovídá tomu, jak ji známe dnes. Je používána mozaika 

detektorů a úzký kolimovaný paprsek s vrcholovým úhlem vějíře 30°až 60°, který překrývá 

celou zobrazovanou scénu. Detektory jsou zkolimovány do ohniska rentgenky. Data jsou 

získávána díky rotačnímu pohybu rentgenky a detektorů kolem těla pacienta. „Dříve pracovala 

rentgenka v impulzním režimu, součastné systémy využívají kontinuální napájení rentgenky 

s rotační anodou“. Tato generace byla později vylepšena zavedením technologie „slip-ring“, 

která řeší problém s přívodem vysokého napětí na rentgenku využitím třecích kartáčů, kdy je 

napájecí napětí přivedeno na NN
3
 nebo VN

4
 úrovni. Datový signál je z rotujících detektorů 

odváděn v digitální formě pomocí optické vazby mezi rotující a stacionární částí gantry. „Slip-

ring“ také umožňuje kontinuální rotaci rentgenky bez omezení maximálního úhlu rotace.  

Byly konstruovány také přístroje čtvrté generace ve snaze urychlit akvizici dat. Ovšem tato 

konstrukce sebou přinesla více nevýhod a proto se od její výroby odstoupilo. [3] 

                                                      
2
 Gantry-prstencový stojan, na kterém jsou upevněny rentgenka a protilehlý detekční systém, umožňuje 

pomocí elektromotoru rotaci kolem vyšetřovaného lehátka [19] 

3
 „NN „slip-ring“ – na sběrné prstence „slip-ring“ je přes nízkonapěťové kartáče převeden střídavý příkon 

a řídící signál pro volbu zátěžových parametrů rentgenky (kV, mA). Vysokonapěťový transformátor je 

umístěn v rotující části skeneru.“ [3] 

4
 „Vysokonapěťová „slip-ring“ – střídavý příkon je přiváděn do vysokonapěťového transformátoru, který 

je připojen na sběrný prstenec. Vysoké napětí ze „slip-ring“ je přivedeno na rentgenku umístěnou uvnitř 

rotující části skeneru. VN generátor je v tomto případě v sladovně.“[3] 
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Dynamický skenovací mód 

„Tento mód je používán k analýze časových změn snímané scény, které reprezentují 

fyziologický proces (dýchání, srdeční činnost).“ [3] Používá se při vyhodnocení pohybu 

kontrastní látky. 

Objemový-helikální/spirální skenovací mód 

Dochází ke kontinuálnímu sejmutí celého zobrazovaného objemu pomocí spojitého pohybu 

pacientského stolu během skenu (nedochází k diskretizaci scény). Rentgenka opisuje, vzhledem 

k pacientovi, spirálu (helical). „Rekonstrukce ve zvolené pozici tomovrstvy se provádí 

retrospektivně po ukončení sběru obrazových dat.“ [3] Při využití tohoto režimu je třeba většího 

výkonu rtg generátoru, speciální konstrukce gantry a použití výpočetního systému.  

Subsekundový skenovací mód 

„Charakteristickým rysem módu je zkrácení potřebné doby pro sejmutí dat na jednu rotaci pod 

sekundu. Špičkové subsekundové systémy mají unikátní koncepci skenovací jednotky. Její 

rotující část není poháněna standardním řemenovým převodem, ale tvoří přímo rotor 

elektromotoru, jehož stator je součástí stacionární jednotky skeneru. Rotující část se pohybuje 

na magnetickém polštáři
5
, který zajišťuje prakticky bezúdržbovou dlouhodobou stabilitu rotace 

s minimálním třením.“ [3] 

„Real-time“ skenovací mód 

„Základem „real-time“ skenovacího módu je mód CT fluoroskopie, kterým lze realizovat 

minimálně invazivní terapeutický zákrok pomocí intervenčních technik (řízená biopsie, 

drenážní procedury, …) prováděných pomocí zobrazení jak intervenčního nástroje, tak i cílové 

oblasti zákroku. Pro CT fluoroskopii je charakteristická vysoká rozlišovací časová schopnost 

nejen procesu sběru dat, ale i rekonstrukce a prezentace obrazu. V součastné době je u 

jednovrstvých systémů dosažitelná obrazová frekvence až 12obr./s, u multi-slice techniky při 

součastném zobrazení tří rovin 24obr./s v obrazové matrici 256 x 256“ [3] 

Pro rekonstrukci dat v reálném čase se také využívá helikální CT skenování. “Po stratu 

skenování pohybujícího se pacientského stolu je např. se zpožděním 0,25s k dispozici první 

rekonstruovaný obraz a každých 0,083s je možno získat nový reálný obraz právě snímané 

oblasti.” Tímto způsobem lze okamžitě posoudit průtok kontrastní látky, vhodnost zvolených 

akvizičních parametrů. [3] 

                                                      
5
 Magnetický polštář – jev magnetické levitace, působení elektromagnetů a pevného vodícího korpusu. 



Zobrazovací metody ve zdravotnictví 

14 

Vícevrstvé – „multi-slice” zobrazovací systémy 

Pro CT skenery 3. nebo 4. generace platí, že již není možné zkrátit dobu potřebnou pro 360° 

akvizici obrazových dat, především z fyzikálních důvodů (velké zrychlení, které působí na 

pohyblivou část skeneru atd.). Proto se začaly konstruovat systémy s paralelním uspořádáním 

detektorů do několika řad. Tímto se docílilo snímání několika tomografických rovin během 

jedné rotace rentgenky. Pro příklad CT se dvěma řadami detektorů - čas, za který by byl daný 

objem sejmut klasickým helikálním CT je zkrácen na polovinu. Vícevrstvé systémy s sebou 

přináší řadu výhod, např. zlepšení prostorového rozlišení v z směru osy, podstatné snížení 

celkové zátěže rentgenky na jedno vyšetření, redukce ozáření pacienta, viz [3]. Dnešní době se 

existují  2, 4, 6, 8, 16 až 64 vrstvými multi-slice systémy. [3] 

2.3. Rekonstrukce obrazu z projekcí 

Rekonstrukce obrazu z projekcí
6
 označuje proces vytvoření 2D obrazu snímané scény ze 

souboru 1D projekcí. Cílem rekonstrukce je odstranit známé zkreslení obrazu. Rozlišujeme tři 

metody numerického řešení rekonstrukce obrazu z projekcí: 

1. Fourierova rekonstrukce využívající centrálního řezového teorému 

2. Inverzní Radonova transformace (rekonstrukce filtrovanou zpětnou projekcí)  

3. Iterační rekonstrukce [3] 

Pro zjednodušení se vychází z: 

 využívá se technika paralelního snímání scény pomocí paprskových průmětů
7
 

 „využívá se spojitého vzorkování scény jak ve směru projekce, tak také ve směru 

úhlového snímání (paralelní snímání jedné projekce pomocí nekonečně úzkých 

paprskových průmětů, tzn. ideální vzorkování Diracovým  impulzem s nekonečnou 

vzorkovací frekvencí a s nekonečně malým úhlovým inkrementem směrového snímání 

projekcí, tzn. nekonečná projekční i úhlová vzorkovací frekvence).“ [3]  

 scéna se během akvizice nemění 

                                                      
6
 „Projekce – soubor změřených paprskových průmětů, které byly získány z jednoho směru snímání 

(stejný úhel ): - )(xp 
 , kde každý bod projekce je paprskovým integrálem 

ydyxoxp   ),()( 1 pro dané   a x , viz obr 9“ [3] 

7
 „Paprskový průmět (integrál) – měření jedním detekčním kanálem, které reprezentuje celkový útlum rtg 

záření ve sloupci tkáně definovaném jeho akviziční a detekční geometrii na odpovídající pozici.“ [3] 
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2.3.1. Radonova transformace 

„Radonova transformace funkce o(x, y) je definována jako spojitý soubor projekcí téže scény, 

které jsou získány pod spojitě se měnícími úhly snímání  “ [3] 

 ),(),()( yxoRxpxp    (7) 

Kde  ),( yxoR  je operátor Radonovy transformace. 

   








 ydyxyxodxdyxyxyxoyxoR )cossin,sincos()sincos(),(),(   (8) 

Kde: 
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y
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cossin

sincos
 (9) 

Nebo 




















 










y

x

y

x





cossin

sincos
 (10) 

Existuje také funkce )(),( xpxR    pro R . Tato funkce je periodická vzhledem k   

s periodou 2 . 

 

Obrázek 9 Schematické znázornění jedné projekce sejmuté pod úhlem, složené 

z jednotlivých měření – paprskových integrálů v pozicích x´. Převzato z [3] 
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Pak platí 

),(),( xRxR    (11) 

Z rovnice (11) je patrné, že akvizice jedné projekce se realizuje pro  ,0 . [3] 

„Zobrazíme-li funkci ),( xR  , tj. soubor všech sejmutých projekcí (obrazová data před 

rekonstrukcí) v jasové modulaci, získáme tzv. sinogram
8
“. [3] 

2.3.2. Projekční teorém – centrální řezový teorém 

Jelikož byla zatím získána pouze surová obrazová data, musí následovat jejich rekonstrukce. 

Nejčastěji používané rekonstrukční metody pracují na bázi zpětné projekce (popsána v kapitole 

4.3), pro kterou je důležitý vztah mezi 2D spektrem předmětové funkce ),( yxO   - 2DFT 

předmětové funkce o(x, y) a 1D spektrem )(P  - 1DFT Radonova transformace projekce 

)(xp 
 . [3] 

1DFT projekce 

    








  ydxdeyxyxoxdexpxpFP xjxj

D


  )cossin,sincos()()()( 1

 (12)

  

Použijeme vztah (9) a přejdeme do souřadnic ),( yx  k ),( yx . Rovnici (12) upravíme do tvaru: 


 dxdyeyxoP yxj )coscos(),()( 

   (13) 

Souřadnice 2D Fourierovy transformace 





sin

cos





y

x
 (14) 

                                                      
8
 Sinogram – každý bod v původní předmětové funkci o(x, y), viz obr, se v sinogramu zobrazí jako 

harmonický funkce. [3]  
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Projekční teorém 

),(),(),()sin,cos()(   OOneboOOP yxyx    (15) 

),( yxO   .................................................... 2D Fourierova transformace předmětové funkce 

),(),,(),,(),,(  yxyxyxo   ............. kartézské/polární souřadnice ve frekvenční doméně 

Ze vztahu (15) plyne, že „jednorozměrná Fourierova transformace jedné projekce )(xp 
  

sejmuté pod daným úhlem   je rovna radiálnímu řezu dvourozměrné Fourierově transformaci 

původní funkce v bodech  cosx a  siny provedenému pod stejným úhlem  .“ 

[3] 

2.3.3. Fourierova rekonstrukce 

Pro výpočet výsledného obrazu se použije vztah (15): 

1. „Použitím jednorozměrné Fourierovy transformace se získají spektra jednotlivých 

projekcí. 

2. Soubor spekter odpovídá 2D Fourierově transformaci v polárních souřadnicích. Provede 

se proto navzorkování do pravoúhlých souřadnic. 

3. Zpětnou 2D Fourierovu transformaci se získá rekonstruovaná obraz.“ [3] 

  dtroddeOOFyxo yx

yxj

yxyxD
yx ),(ˆ),(),(),(ˆ
)(1

2 


  





 (16) 

Pokud se provede převzorkování do pravoúhlých souřadnic až ve výsledném obrazu, 

rekonstrukce se počítá v polárních souřadnicích podle vztahu: 

 





 

0 0

)coscos(),(),(ˆ ddJeOro yxj
, (17) 
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Kde J je Jacobiho determinant
9
 



































































cossin

sincos

xx

yx

J  (18) 

x

y
acyxrac

x

y

yx tan,,tan, 2222  



  (19) 

[3] 

2.3.4. Prostá zpětná projekce  

Metoda zpětné projekce SBP (Simple Back Projection) je základem pro v současnosti 

nejpoužívanější metodu filtrované zpětné projekce FBP (Filtered Back Projection), ale 

rekonstrukci sama neprovádí, protože nevede přesně k původní předmětové funkci o(x, y). Viz 

obr 10. Vychází se ze vztahu [3]: 

 



 


0

)sincos(
1

),(ˆ dyxpyxo  (20) 

Vlastní algoritmus zpětné projekce probíhá takto: nejprve se sejme jedna projekce za druhou 

a naplní se jimi obrazová paměťová matice ve směru (nebo protisměru) její původní akvizice a 

následně se takto vzniklé matice se sečtou. [3] 

Výsledný obraz je rozostřený, vzniká tzv. hvězdicový artefakt. Jelikož je charakter rozostření 

znám, lze vhodnou volbou filtru obraz zaostřit. Bylo zjištěno, že je nejvhodnější provést filtraci 

jednotlivých projekcí, ještě před provedením zpětné projekce – filtrovaná zpětná projekce. 

                                                      
9
 „Jacobiho determinant – matematický pojem z oblasti matematické analýzy, používá se zejména 

v integrálním počtu funkcí více proměnných, kde hraje esenciální úlohu ve větě o substituci, využívá při 

transformaci proměnných v integrálech.“ [21] 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Integr%C3%A1ln%C3%AD_po%C4%8Det
http://cs.wikipedia.org/wiki/Funkce_(matematika)
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C4%9Bta_o_substituci&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Integr%C3%A1l
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2.3.5. Filtrovaná zpětná projekce 

V předchozí kapitole bylo zmíněno, že je výsledný obraz prosté zpětné projekce značně 

rozostřený, z toho důvodu je třeba upravit vztah pro hledání rekonstruovaná funkce do podoby: 

 








 
0

)sincos()(),(ˆ dxdxyxhxpyxo   (21) 

),( yxh ................. funkce, která koriguje zkreslení prosté zpětné projekce 

Pokud se srovnají vztahy (20) a (21) dojde se k závěru, že vnitřní integrál (podle x´) ve vztahu 

(21) je integrál konvoluční
10

 a provádí vlastní filtraci. [3] 

Impulzní charakteristika filtru h(x´) 

Vztah (21) je třeba převést do polárních souřadnic 

 








 
0

)()(),(ˆ dxdxrhxpro  (22) 

                                                      
10

 Konvoluce – matematický operátor zpracovávající dvě funkce, v oblasti image processing je jednou 

funkcí zkoumaný obrázek a druhou filtr. [20] 

Obrázek 10 a) Model scény je sejmut 50 projekcemi. b) zobrazení projekcí jasovou  

modulací – sinogram. c) prezentace výsledků ve výchylkové modulaci. d) rekonstruovaný obraz 

metodou SBP – hvězdicový artefakt. Převzato z [3] 
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Srovnáním vztahů (17) a (22) lze vidět, že 








  
 dxdxrhxpdJeO rj )()(),(

0

 (23) 

Výraz na levé straně je zpětná Fourierova transformace a výraz na pravé straně je konvoluce 

dvou funkcí v prostorové oblasti. Můžeme tedy psát [3]: 

     )(.)()()(),( xhFxpFxhxpFJO    (24) 

Ze vztahu (15) je patrné že  )(),( xpFO   , po dosazení za J z (18) platí: 

  )(xhF  (25) 

2.3.5.1. Ramp-filtry 

Ramp-filtry potlačují stejnosměrnou složku jednotlivých projekcí. Tyto filtry nejsou fyzikálně 

nerealizovatelné (vykazují lineární nárůst přenosové charakteristiky s kmitočtem), proto je třeba 

se spokojit při praktických aplikacích jen s jeho jistou aproximací.“ [3] Ramp-filtr má velké 

zesílení pro vysoké kmitočty, vzniká šum. Dnes se používají filtry, které jsou kombinací ramp-

filtru a filtru pro šum. V reálných systémech jsou data vzorkována a jsou v číslicové podobě, 

proto se k předzpracování používají pouze číslicové filtrace. [3]  

2.4. Postproccesing 

Jako postprocessing se označuje řada určitých technologických operací, které mohou posloužit 

k upřesnění diagnostické informace. Tyto operace mohou být prováděny buď přímo na 

monitoru řídící konzoly nebo po přenosu dat na pracovní stanici (work station). Aby se mohl 

získaný obraz dále zpracovávat, je potřeba, aby měl kvalitní rozlišení. Na kvalitu rozlišení mají 

vliv především správně zvolené skenovací a obrazové parametry a vhodná filtrace. Kvalita 

následné rekonstrukce závisí na velikosti voxelu (u konvenčního skenování je ovlivněna 

nastavením úzké kolimace a vzdáleností jednotlivých vrstev, u spirálního skenování je také 

ovlivněna nastavením kolimace, ale navíc také hodnotou pitch a volbou rekonstrukčního 

intervalu mezi vrstvami). [22] 

2.4.1. Multiplanární rekonstrukce (MRP) 

Během MRP se ze zdrojových dat získá obraz v libovolné rovině, případně lze posuzovat 

obrazy na monitoru v několika rovinách současně. Tato metoda se využívá v rutinní diagnostice 

hlavně pro její jednoduše a rychle zhotovitelné sagitální a koronární rekonstrukce. Součástí 

MRP je také Curved planar reconstruction. Výsledkem této rekonstrukce jsou obrazy 

s vyrovnanými průběhy cév. [22], [24] 
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2.4.2. Shaded surface display (SSD) 

SSD (povrchové stínování) zobrazují ve zvoleném objemu a rovině voxely s hodnotou density 

vyšší než je určený práh.Voxely
11

 s nižší, podprahovou hodnotou jsou posuzovány jako by se 

naměřená hodnota rovnala nule, jsou tedy neviditelné. Součastně se provádí „stínování“ obrazu 

dle imaginárního zdroje světla. Při této technice však nelze oddělit kontrastem naplněná cévní 

lumina od kalcifikací nebo kovových svorek. Techniky SSD jsou základem pro trojrozměrné 

zobrazování, které simuluje pohled do lumina dutého útvaru (virtuální endoskopické zobrazení). 

[22], [24] 

2.4.3. Maximum intensity projection (MIP) 

Jedná se o 3D vykreslovací techniku, která zkoumá každý voxel a vybere ten, který má nejvyšší 

intenzitu. Tento voxel je následně použit v zobrazovaném objemu, zbytek voxelů se ignoruje. 

To má za následek, že dojde ke ztrátě 90% získaných informací. Vždy je posuzováno několik 

MIP obrazů se stejnou osou rotace. Při této metodě lze lépe odlišit kalcifikace a chirurgické 

svorky. Za další výhodu lze považovat větší zviditelnění světlých objektů. K nevýhodám patří 

nedostatek informací o hloubce, materiály o vysoké intenzitě (kalcifikace) mohou zastínit 

požadované orgány. [23] 

 

                                                      
11

 Voxel – objemový element scény [3]  
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3. Scintigrafie 

Scintigrafie je zobrazovací metodou, která se řadí do oboru nukleární medicíny. V podstatě je to 

„fyzikálně-chemická metoda zobrazení distribuce radioindikátoru
12

 v organizmu na základě 

zevní detekce vycházejícího záření gama“ [25]. Po aplikaci radioindikátoru do těla dochází 

k jeho lokální akumulaci. Míra akumulace je dána intenzitou metabolických a funkčních dějů 

v orgánech a tkáních – poskytuje informaci o fyziologickém či patologickém stavu nebo funkci 

orgánu nebo tkáně. Měříme intenzitu  záření vycházejícího z místa (po akumulaci indikátoru) 

kolimovanou sondou nebo se měří celá distribuce radioindikátoru, včetně lokálních detailů a 

anomálií. [25] 

Na scintigrafii leze pohlížet ze tří hledisek. Buď z hlediska časového (statická a dynamická), 

z hlediska prostorového (planární a tomografická) nebo z hlediska komplexnosti a 

interpretace scintigrafického vyšetření (kvalitativní – vizuální, kvantitativní). Pro tuto práci je 

stěžejní hledisko prostorové, proto se dále pozornost věnována pouze jemu. [25]  

Planární scintigrafie 

 Obraz projekce distribuce radioindikátoru v záření  do dvojrozměrné zobrazované 

roviny 

Tomografická scintigrafie 

 Poskytuje prostorové trojrozměrné zobrazení 

 SPECT – kolem těla pacienta obíhá detekční kamera, která pořídí sérii planárních 

obrazů pod různými uhly (0°-360°). Následuje počítačová rekonstrukce, jejímž 

výsledkem jsou obrazy příčný řezů vyšetřovaným objektem. [25] 

 PET  

3.1. Pozitronová emisní tomografie (PET) 

 Pozitronová emisní tomografie je metoda zobrazení „distribuce pozitronových 
+
 radionuklidů, 

využívající koincidenční
13

 detekci dvojice fotonů anihilačního záření gama (o energii 511keV), 

vznikajících při anihilaci pozitronu 
+
 s elektronem a vylétávajících z místa svého vzniku 

v protilehlých směrech – pod úhlem 180°. Této koincidenční detekce dvojice anihilačních 

fotonů je využito k elektronické kolimaci záření gama a k následné rekonstrukci obrazu.“ [25]    

                                                      
12

 Radioindikátor – vhodná chemická látka s navázaným radionuklidem, která po aplikaci do těla vstoupí 

do metabolismu a šíří se v organismu podle farmakokinetiky daného radioindikátoru. [25] 

13
 Koincidence – součastný výskyt 
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3.1.1. Koincidenční detekce 

Vlastnosti fotonů gama, které vznikly při anihilaci (e
+
 a e

- 
): 

 Vylétávají z místa anihilace součastně a protisměrně. 

 Pohybují se po přímkových drahách. 

 Pohybují se rychlostí světla [25]. 

Pokud je pozitronový zářič umístěn mezi dva detektory a jejich výstupy jsou zapojeny do 

koincidenčního obvodu, projdou do další elektronické aparatury pouze ty impulzy, které 

odpovídají součastné detekci fotonů v obou detektorech – mohou být detekovány pouze fotony 

z anihilací, k nimž došlo na přímkové spojnici obou detektorů. Fotony anihilované mimo tuto 

spojnici detektorem zachyceny nejsou. „Je-li vyšetřovaný objekt s pozitronovým radionuklidem 

obklopen větším počtem protilehlých detektorů v koincidenčním zapojení, dosáhne se tím cílené 

směrové detekce anihilacích -fotonů – jejich elektronické kolimace.“ [25] viz obr. 2 

 

3.1.2. Princip snímání PET 

Obrázek 11 Princip pozitronové emisní tomografie, koincidenční detekce. Převzato z [19] 
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Detektor scintilační kamery PET obsahuje velké množství malých scintilačních krystalů, které 

jsou v optickém kontaktu s fotonásobiči, snímajícími záblesky vzniklé interakcí záření . 

Vyšetřovaný objekt, který již obsahuje radioaktivní látku, se umístí dovnitř detekčního prstence 

PET kamery. „Dojde-li v určitém místě k radioaktivní přeměně 
+
 (přeměně jádra 

radioindikátoru), vyzářený pozitron e
+
 se po určité vzdálenosti (mm), která je dána jeho 

kinetickou energií, pohybu tkáni ionizačním brzděním zastaví a při interakci s elektronem e
-
 

anihiluje: 

e
+
+e

-
  2, (26) 

přičemž obě kvanta 1 a 2 o energii 511keV se rozletí v protilehlých směrech, projdou tkání a 

jsou koincidenčně registrovány prstencovým scintilačním detektorem ve dvou místech.“ [25] 

Množina koincidenčních přímek (spojnice míst na scintilačním detektoru, kde byla registrována 

kvanta 1 a 2) pak slouží k rekonstrukci obrazu distribuce radionuklidu. 

Nejnovější typy PET kamer nabízejí možnost snímání několika řezů součastně a to díky 

několika souosým prstencům detektorů řazených vedle sebe. Toto uspořádání umožňuje dva 

druhy snímání: 

 2D způsob – „mezi jednotlivé prstence jsou umístěny stínící přepážky, takže 

koincidenční přímky se snímají z každého příčného řezu zvlášť – jen v rovině prstenců, 

kolmo na osu systému.“ [25] 

 3D způsob – při tomto způsobu snímání nejsou stínící přepážky použity, je tak 

zachyceno podstatně více fotonů – je dosaženo větší citovosti. Nevýhodou je zvýšená 

pravděpodobnost náhodných koincidencí
14

, lze tedy použít pouze pro kamery s 

rychlými detektory. [25]   

3.1.3. Rekonstrukce obrazu pomocí PET 

Aby bylo možné zrekonstruovat obraz pomocí počítače je zapotřebí nejprve nasnímání velkého 

množství souřadnic koincidenčních přímek. Tyto data se ukládají ve formě sinogramů (viz 

výše). Obdobně jako u CT lze pomocí výpočetní techniky z množiny transverzálních řezů 

vytvořit řezy pod libovolnými úhly, trojrozměrné pohledy. K rekonstrukci obrazu lze použít 

metodu filtrované zpětné projekce, která ovšem produkuje hvězdicové artefakty (viz výše) 

kolem pozitivních lézí. Další metodou, která poskytuje kvalitnější obrazy, ale je výpočetně 

náročnější, je iterativní rekonstrukce. 

                                                      
14

 „Náhodná koincidence – detekce fotonů  pocházejících z různých anihilací, které náhodně dopadly do 

protilehlých detektorů součastně.“ [25] 
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3.1.4. Metoda iterativní rekonstrukce 

„Iterativní metoda rekonstrukce hledá pomocí postupných aproximací takový obraz příčného 

řezu, který by co nejlépe odpovídal jednotlivým nasnímaným projekcím pod různými úhly  . 

Na počátku snímání je stanoveno určité kriterium (konvergenční), např. přesnost. Pak se iterace 

opakují tolikrát, dokud není kritérium splněno. Iterativní rekonstrukce probíhá v následujících 

etapách: 

1. Stanoví se počáteční výchozí odhad příčného řezu – 0. aproximace. Tato aproximace 

může být v zásadě libovolná (nulové nebo konstantní hodnoty ve všech bodech). Pro 

rychlou konvergenci dalších iterací je zapotřebí, aby se již počáteční aproximace 

částečně podobala skutečnému obrazu. Jako výchozí se proto volí nejčastěji obraz 

vzniklý zpětnou projekcí. 

2. Porovnáním matematicky simulovaných projekcí tohoto obrazu se skutečně 

nasnímanými projekcemi pro jednotlivé úhly   se stanoví příslušné odchylky pro 

jednotlivé buňky obrazu. 

3. Na základě těchto diferencí se provedou příslušné opravy v bodech původního obrazu – 

1. aproximace. 

4. Body 2. a 3. se cyklicky opakují, vzniká postupně n-tá aproximace, která by měla stále 

lépe a přesněji vystihovat skutečnou distribuci radioindikátoru v příčném řezu 

vyšetřovaným objektem.“ [25] 
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3. Programovatelná hradlová pole FPGA 

Zkratka FPGA vznikla z anglických slov Field Programmable Gate Array, což znamená 

programovatelná hradlová pole. FPGA tvoří podskupinu PLD (Programmable Logic Device) 

programovatelných logických součástek, do níž se dále řadí klasické PLD a komplexní PLD. 

Obecně lze FPGA charakterizovat jako speciální integrované obvody s pravidelnou strukturou 

logických buněk, schopných realizovat jednoduché logické operace. Propojením těchto buněk 

lze získat rozsáhlé komplexní funkce, k jejichž realizaci by bylo zapotřebí mnoho různých 

obvodů. V dnešní době je FPGA konkurentem zákaznickým integrovaným obvodům (ASIC – 

Application Specific Integrated Circuits). Hlavní předností FPGA vůči ASIC je 

programovatelnost, což znamená, že konfigurace obvodu FPGA je záležitostí uživatele (z čehož 

dále plyne opakovatelné využití), oproti ASIC, kde je obvod naprogramován již při výrobě. 

„Koncept univerzálního předpřipraveného obvodu, s nímž bude možné realizovat mnoho 

různých úloh, je velmi populární, neboť je to nejefektivnější způsob snižování výrobních 

nákladů.“ [6]. [4], [7]. 

1. Anatomie programovatelného obvodu 

„Obvod je složen ze základních logických buněk (cells, slices) propojených konfigurovatelnými 

přepínači a vlastních spojů. Programovatelná matice (fabric) je obklopena konfigurovatelnými 

I/O buňkami zajišťujícími komunikaci s okolím.“ [4].  Každá logická buňka (CLB) je tvořena 

posuvným registrem, který se nazývá LUT ( Look Up Table), je to (16)bitová paměť schopna 

realizovat logické funkce. Další součástí je pomocný multiplexor, který umožňuje propojovat 

LUTy a výstupní registry, které jsou citlivé na hranu hodin (D klopné obvody). Tyto bloky 

realizují základní logické kombinační a sekvenční funkce. „Na FPGA lze najít řadu 

specializovaných bloků, jako jsou generátory hodin (dělení či násobení hodin, spínaní hodin) - 

DCM, paměti RAM pro ukládání většího množství dat, hardwarové násobičky (Multiplier) či 

bloky pro aritmetické operace, rozhraní pro sériovou komunikaci s rychlostí v řádu gigabitů za 

sekundu, procesorová jádra, A/D převodníky či dodatečnou paměť typu flash.“ [4]. 

Obrázek 12 Schéma základní architektury FPGA (Spartan – 3 Xilinx). Převzato z [30] 
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2. Programovatelnost 

FPGA obvody jsou systémy, které se programují na úrovni hardware. To znamená, že se při 

programování řídí přímo propojování jednotlivých funkčních bloků, konfigurace logických 

prvků. Výsledkem je naprogramovaná struktura, která pracuje jako paralelní systém s 

určitým hodinovým cyklem (řádu až stovek MHz). Proti tomu, jak už bylo zmíněno výše, stojí 

neprogramovatelný systém (zákaznické obvody), který vykonavá předem stanovenou množinu 

funkcí. [4] 

3. Využití FPGA 

Použít FPGA je vhodné: 

 „pro aplikace, které vyžadují zpracování velkých datových toků, pro výpočetně náročné 

algoritmy, kde nestačí klasické procesorové řešení svým výkonem a je plánovaná příliš 

malá série, aby se vyplatilo nechat si navrhnout ASIC.“ 

 do zařízení, u kterých je vysoce pravděpodobné, že implementované algoritmy budou 

v budoucnu zdokonaleny. Zařízení se přeprogramuje a přizpůsobí novým požadavkům.  

 jako platforma pro rychlé prototypování se používá i při návrhu ASIC. 

 Dynamickou rekonfiguraci je možno použít pro detekci hardwarových chyb a to tak, že 

dojde k překonfigurování číslicového obvodu na FPGA, aby se chybné místo již znovu 

nepoužilo. [4] 
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4. FPGA, klasický procesor CPU, ASIC 

Číslicové systémy je možno realizovat několika způsoby a to pomocí ASIC, FPGA nebo CPU 

(Central Processing Unit). Každá z těchto technologií má své výhody i nevýhody. Srovnání je 

v tabulce č. 1. 

Technologie 

vlastností 
ASIC FPGA Obecné CPU 

Charakter návrhu 

Všechny druhy 

návrhu – 

asynchronní, 

synchronní, 

synchronní, 

nízkopříkonový, 

analogové obvody 

atd. 

Plně synchronní 

návrh, nedoporučuje 

se používat 

asynchronních 

technik návrhu a je 

třeba pečlivě řešit 

případné přepínání čí 

hradlování hodin 

v obvodu. 

Lze realizovat vše, co 

lze naprogramovat. 

Vlastnosti systému 

jsou určeny 

především 

architekturou 

použitého CPU. 

Cena návrhu 
Drahý návrh, vysoké 

fixní náklady. 
Nízké fixní náklady. Nejlevnější návrh. 

Vhodná velikost 

série 

Levná výroba ve 

velkém (stovky tisíc 

kusů a víc), pro malé 

série drahé. 

Drahá součástka pro 

větší série, pro malé 

levnější než ASIC. 

Spíše pro menší série, 

nebo tam, kde je 

jednoduchá 

programovatelnost 

přínosem pro cenu 

návrhu 

Možnost upgradu 

finálního systému 

Nemá-li produkt 

speciální podporu pro 

změnu funkce je 

změna funkce 

nemožná 

Jednoduché, pokud je 

systém navržen 

s možností změny 

konfigurace 

Jednoduché, pokud 

systém umožňuje 

aktualizovat program. 

Náročnost návrhu 
Profesionální 

pracoviště 

I méně odborně 

fundovaná pracoviště 

Jednoduché 

programování 

Dosažitelný 

výpočetní výkon 

Mohutná 

paralelizace, 

multiplexování bloků, 

vysoký výpočetní 

výkon, možnost 

výpočetních 

kompromisů 

výpočetní výkon -  

plocha. 

Mohutná 

paralelizace, 

multiplexování bloků, 

vysoký výpočetní 

výkon, možnost 

výpočetních 

kompromisů 

výpočetní výkon -  

plocha. 

Předem dané 

množství výkonných 

jednotek, často 

nemožnost všechny 

jednotky vytížit 

tokem instrukcí. 

Zabezpečení 

duševního 

vlastnictví 

Okopírovat návrh je 

velice složité, 

doména 

specializovaných 

pracovišť. 

Záleží na typy FPGA 

– technologií (SRAM 

nejméně, antifuse 

nejvíce zabezpečené). 

Nízká bezpečnost, 

stačí okopírovat 

program. 

Tabulka 1 Možnosti realizace číslicových systémů převzato z [4] 
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5. Vestavěná vektorová grafika s podporou FPGA 

Konvenční grafické výstupy jsou realizovány pomocí grafické řídící jednotky s velkou 

videopamětí. Pokud je ovšem hlavní logika implementována do FPGA a požadavky jsou 

omezeny na jednoduché funkce, videopaměť není zapotřebí, protože je nahrazena kombinační 

logikou. [8] 

Grafický řadič s kombinační logikou slouží k zobrazování dvojrozměrných grafických objektů, 

jako jsou čáry, obdélníky, kruhy ale také textu nebo malých ikon (grafický symbol na 

obrazovce). Tyto objekty mohou mít pouze obrys, ale mohou být také vyplněné. Výplň, barva a 

ostatní parametry, jako například šířka čáry jsou parametry daného typu objektu. [8] 

Grafický řadič s kombinační logikou  se skládá ze čtyř hlavních částí, viz. Obr. č. 13: [8] 

 časová základna grafiky 

 několik grafických vykreslovacích jednotek s jejich vlastní volitelnou jednotkou výběru 

oblasti 

 skládání objektů (složení více tvarů v jeden objekt) a mapování barev 

 propojovací sběrnice 

Časová základna videa 

Časová základna videa generuje periodickou sekvenci souřadnic X a Y na obrazovce. Tyto 

souřadnice projdou přes kombinační logiku, která je převede na informaci o jasu či barvě 

světelného paprsku. Proto je kombinační logika používána pro modulaci videosignálu. 

Pro běžné analogové signály platí, že je logika nadstavce poté připojena k digitálně 

analogovému převodníku. U jednoduchých aplikací jsou výstupem binární R, G, B signály, 

jejichž smícháním lze získat 8 základních barev. [8] 

Grafické vykreslovací jednotky 

Princip těchto jednotek lze vysvětlit na vyplněném obdélníku. Výsledný signál bude výsledkem 

průsečíku aktuální pozice paprsku a hraničních souřadnic. [8] 

Při vykreslování kruhu se vychází z její analytické rovnice 
222 bar  . Poloměr se 

zachovává v kvadratické formě, aby se nemuselo pracovat s odmocninou. [8] 
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Tvorba objektů a mapování barev 

Poslední blok datové cesty obsahuje také kombinační logiku. Funkcí skládání objektů je 

rozhodnout, jak zobrazit výsledný obraz, který je dám průsečíkem jednotlivých dílčích obrazců. 

Nejčastěji používanou metodou pro řešení tohoto problému je funkce XOR nebo se také 

využívá předem definovaných podmínek. [8] 

Mapování barev slouží k překladu informace typu pen z grafických vykreslovacích jednotek do 

skutečných RGB úrovní. Barevný prostor závisí na video digitálně analogovém převodníku, ke 

kterému je tato logika připojena. [8] 

Využití grafického řadiče s kombinační logikou s sebou přináší výhody: není potřeba 

sekvenčního procesoru ani velké videopaměti, možnost změny pohledu na obrázek (jeho pohyb) 

je umožněna změnou vstupních parametru, není nutné její přemalování ve videopaměti. [8]  

 

6. Návrh programovatelných logických obvodů 

Aby vývojová desku pracovat tak, jak je potřeba, musí se nejprve specifikovat požadavky na 

logický obvod, které se následně předají programátorovi, ten jej zapíše v podobě zdrojového 

kódu obvodu do počítače a výsledkem je konfigurace obvodu na vývojové desce. Mezi 

vytvoření kódu a konfigurací je ovšem nutné provést několik kroků, které budou nyní 

rozebrány. 

Obrázek 13 Vnitřní schéma kombinačního logického nadstavce převzato z [8] 
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7.1. Specifikace funkce 

Specifikace je prvním a jedním z nejdůležitějších kroků při návrhu, protože na jejím správném 

vytvoření závisí úspěch celé práce. Je třeba vytvořit tzv. specifikační dokument, který musí 

splňovat tyto náležitosti: musí být úplný (musí popisovat všechny požadované aspekty chování 

budoucího obvodu), bezchybný, bezesporný (jednotlivé požadavky na funkce systému si nesmí 

vzájemně odporovat) a schválený (všemi stranami účastnícími se projektu). [4] 

 

 

7.2. Zachycení návrhu 

„Zachycení návrhu (design capture, design entry) je proces, při kterém se přenáší představa o 

funkci a struktuře budoucího obvodu a o požadavcích specifikace do počítačem zpracovatelné 

formy popisu požadované číslicové funkce. Práci lze provádět na různých úrovních abstrakce:“ 

[4] 

 Hradlová/schematická – kreslí se přímo schéma budoucího obvodu, takto se zachytí 

skutečná podoba návrhu (co je ve schématu, to se realizuje). Velký problém ovšem 

nastává při požadavku na konverzi daného návrhu do jiného obvodu, ať už jiného 

FPGA nebo do zákaznického integrovaného obvodu, protože pak se musí celý návrh 

překreslit znovu. Navíc je tato metoda velmi zdlouhavá. 

 

Obrázek 14 Model návrhového procesu. Převzato z [4] 
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 Meziregistrové přenosy – tzv. RTL (Register Transfer Level). Obvod se zapisuje 

v textové podobě pomocí speciálního programovacího jazyka (HDL – Hardware 

Description Language) – číslicový obvod je zachycen tak, že se jednotlivé struktury 

popíší pomocí dvou typů logiky (paměťové prvky – registry a kombinační funkce) a 

informací o jejich vzájemném vztahu. Výhodami jsou vysoká míra abstrakce – jeden 

řádek zdrojového kódu představuje až několik desítek/stovek hradel, zrychlení vlastního 

návrhu, umožňuje znovu využívat již jednou navržené bloky. 

7.3. Verifikace na RTL úrovni 

Verifikační proces ověřuje, pomocí simulací, správnost a dodržení časových parametrů prvků. 

Simulaci lze také provádět na různých úrovních abstrakce: 

 RTL simulace – vhodná pro ověření správné funkce RTL HDL popisu a reakce obvodu 

podle očekávání. Nelze ověřit správnost interního načasování. 

 Simulace na hradlové úrovni s reálným zpožděním – simulujeme finální podobu 

obvodu, který je následně implementován do zvolené technologie. Při porušení 

předepsaného časování je programátor upozorněn chybovým hlášením. [4] 

7.4. Implementace 

V tomto krku probíhá „konverze VHDL popisu do konfiguračních dat pro programovatelné 

hradlové pole.“ [4] Implementace se provádí v následujících krocích: 

 Syntéza (synthesis) – „ v případě RTL syntézy se jedná o konverzi RTL HDL kódu 

zapsaného pomocí syntetizované podmnožiny jazyka do seznamu logických prvků a 

jejich vzájemné propojení.“ [4] Je odstraněna nepoužitá logika a návrh je 

optimalizován. Proces syntézy je řízen také technologickou knihovnou
15

.  

 Mapování na technologii (mapping) – probíhá seskupování LUT, registrů a dalších 

logických prvků do řezu obvodu a doplnění LUT použitých jen pro propojení bloků 

kdekoli, kde je to nezbytné.  

 Rozmístění a propojení (place and route) – rozmístění znamená umístění 

jednotlivých logických prvků do matice obvodu. Následuje postupné probírání 

jednotlivých spojů mezi prvky v obvodu a jdou identifikovány vhodné propojovací 

struktury v matici hradlového pole. [4] 

Nakonec se pomocí technologické knihovny předá návrhovým aplikacím velké množství 

dodatečných informací o navrhovaném obvodu (připojení signálu na piny). 

                                                      
15

 „Technologická knihovna – obsahuje popisy funkcí, časování a další důležité parametry všech prvků 

dostupných ve zvoleném typu FPGA.“ [4]  
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7.5. Verifikace na hradlové úrovni 

Lze pozorovat reálné zpoždění na buňkách obvodu. Je to nejpřesnější simulace chování 

reálného obvodu. [4] 

7.6. Statická časová analýza 

 „STA (Static Timing Analysis) nástroj analyzuje všechny logické cesty v obvodu pomocí 

zjednodušených modelů zpoždění a bez použití simulace.“ [4] 

7.7. Konfigurace FPGA 

Konfigurace FPGA je posledním krokem při návrhu. V případě konfigurace FPGA firmy Xilinx 

se připojí vývojová deska k PC a pomocí souboru iMPACT se FPGA nakonfiguruje. [4] 

7. Specifické prvky architektury FPGA pro číslicové zpracování 

signálu 

Díky flexibilitě a relativně snadnému návrhu logického obvodu jsou programovatelná hradlová 

pole často užívána pro implementaci algoritmu pro číslicové zpracování signálu (dále jen DSP). 

8.1. DCM (Digital Clock Manager) 

Tento blok řídí, upravuje a distribuuje hodinový signál po celém čipu. Plní tyto základní funkce: 

eliminace časového zpoždění, frekvenční syntéza, fázový posun signálu, rozprostření spektra 

hodinového signálu, filtrace kmitočtového neklidu vstupního signálu. Parametry DCM jsou 

konfigurovány na začátku procesu a během chodu již konfigurace není možná. Blok DCM je již 

hotový a hotový a optimalizovaný, je na uživateli, zda jej využije či ne.  [26], [27] 

Frekvenční syntéza (DFS) – kmitočet vstupního signálu lze vynásobit poměrem N/M a získat 

tak signál o jiné frekvenci. Takto generované signály mohou mít frekvenci až stovek MHz. 

Rozprostření spektra – „jemná kmitočtová modulace vstupního signálu používaná k zmírnění 

účinků elektromagnetického vyzařování.“ [27] 
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8.2. Násobička MULT18x18 

 

Při digitálním zpravování signálu se nejčastěji využívají aditivní a multiplikativní operace. 

Aditivní operace jsou realizovány sčítačkami a odčítačkami, které obsahují pouze kombinační 

logiku a jejich množství s počtem míst binárního čísla lineárně roste. Zatímco u násobení 

prováděného procesorem se nejprve násobí řádek po řádku a výsledky se nakonec sečtou 

(násobení tedy trvá několik taktů), má tato operace v FPGA svá specifika. Jelikož je možné 

popsat každý logický obvod pravdivostní tabulkou, tak např. pro dva 18-bitové nezávislé 

vstupní signály by bylo zapotřebí 2
36

 řádků pravdivostní tabulky. Došlo by k využití velkého 

množství hradel na čipu, propojení LUT a zpoždění by bylo příliš velké. Proto jsou vyráběny 

hotové a optimalizované násobičky 18x18, které jsou spolu s logikou umístěny na čipu. Tyto 

dedikované násobičky nelze použít pro jiný účel než je násobení. 

Obrázek 15 Digital Clock manager. Převzato a upraveno podle [28] 

Obrázek 16 Násobička 18x18, Převzato z [28] 
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4. Zefektivnění zobrazovacích metod 

použitím FPGA 

Lékařská zobrazovací zařízení hrají v dnešní době ve zdravotní péči nezastupitelnou roli. Vývoj 

přístrojů se řídí dvěma hlavními ukazateli - co nejdříve stanovit pacientovu diagnózu užitím 

neinvazivních metod a přitom snížit náklady na léčbu. Aby funkčnost přístrojů vyhovovala 

těmto požadavkům, využívá stále více výrobců možnosti programovatelných logických zařízení. 

[9] 

1. Obecně 

Včasné a přesné stanovení diagnózy má zpravidla rozhodující vliv na pacientův budoucí život. 

Proto je u snímků ze zobrazovacích zařízení požadováno co nejvyšší rozlišení, k čemuž je 

zapotřebí detektorů uspořádaných to správného tvaru a s tím související složité 

softwarové/hardwarové systémy, které analyzují fotonové nebo elektronické signály, přijaté 

z detektorů. Tyto systémy musí poskytovat jak vysokou přesnost, tak extrémně rychlé 

zpracování velkého objemu dat (Až 250 GMACS a 1Gbps). Přirozeně jsou takovéto systémy 

velmi drahou záležitostí, ale požadavkem je, aby byly náklady co možná nejnižší, proto musí 

být jednotlivé komponenty daného zařízení nízkonákladové a zároveň se vyznačovat dlouhou 

životností. Takové systémy se nazývají flexibilní se schopností kontinuálně aktualizovat funkce 

a implementované algoritmy. Výsledkem je nutnost použití programovatelných systémových 

komponent, jako jsou vysokovýkonné CPU a FPGA. [9] 

Je důležité, aby byl vývoj flexibilních zobrazovacích zařízení efektivní, proto je nutno zvážit 

několik faktorů: 

 Při vývoji zobrazovacích algoritmů je zapotřebí vysoce intuitivních modelovacích 

prostředků (např. MATLAB) z důvodu stále se zdokonalujícího zpracování digitálního 

signálu (DSP). [9] 

 Provedení analýzy v téměř reálném čase má určité požadavky na výkon, k jeho zajištění 

je třeba systémová platforma, která počítá jak se softwarem (CPU) tak s hardwarem 

(konfigurovatelná logika). Tyto platformy musí být schopny v sobě spojit funkci dvou 

zobrazovacích metod (např. PET/CT). [9] 
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2. Konkrétní aplikace FPGA 

2.1. PET 

Preventivní vyšetření celého těla pomocí součastné PET technologie se nedoporučuje z důvodu 

vystavení pacienta dávkám ionizujícího záření. Součastná PET technologie je také velmi 

pomalá a nákladná. [9] 

Firmou pro 3D-Computing Inc. byla vyvinuta převratná technologie nazvaná  3D zobrazení 

celého těla 3D – CBS (3D - Complete Body Screening), která užívá FPGA. Od této technologie 

se očekává, že způsobí převrat ve využívání PET a učiní z ní metodu tak bezpečnou, že bude 

využívána při rutinních vyšetřeních. FPGA je zde užito k urychlení zpracování algoritmu, který 

této technologii umožňuje přesnější vyšetření pacientova těla a tedy i vyšší kvalitu výsledných 

obrazů, za užití pouze čtyř procent radiace, kterou by pacient obdržel při vyšetření tradičním 

PET přístrojem. Redukce radiační zátěže se děje díky přesnějšímu a efektivnějšímu zachytávání 

mnohem většího procenta fotonů, které jsou emitovány z těla pacienta. [9] 

2.1.1. Segmentace (členění) obrazu a detekce nádoru 

Segmentace obrazu je základním stádiem při zpracování obrazu. Provádí se vymezení 

jednotlivých anatomických struktur nebo oblasti zájmu (ROI Region of Interest) a jejich 

rozlišení od pozadí obrazu. Segmentace obrazu hraje důležitou roli v mnoha biomedicínských 

aplikacích, jako je například určování množství objemu tkáně, diagnózy, studium anatomických 

struktur nebo plánováni radioterapie. [10] 

PET je nejefektivnější metodou pro identifikaci aktivních oblastí v lidském těle, které mohou 

souviset s různými typy nádorů. Nevýhodou PET je malé rozlišení výsledných obrazů, 

způsobené efektem, který se nazývá prostorový objemový efekt (spatial volume effect). Tento 

efekt by měl být snížen na minimum, aby mohly být informace precizně vytěženy 

z analyzovaného obrazu. [10] 

Bylo již navrženo několik technik, které různými způsoby analyzují obraz a získávají z nich 

požadované informace, jako například prahování (trehsholding), seskupování (clustering) a 

segmentace založená na vlnkové transformaci. Vlnková transformace se používá jako 

alternativa klasické diskrétní Fourierovy transformace. Všechny tyto aplikace potřebují ke 

zpracovávání algoritmu velké množství času, proto je nutné najít vhodné urychlení tohoto 

algoritmu a také efektní hardwarovou implementaci. Zde lze využít funkce FPGA, na které lze 

implementovat techniku distribuovaného počtu (DA distributed arithmetic). DA poskytuje 

efektivní metodu násobení vektorů nebo matic pomocí procesu násob-shrň
16

 (multiply 

accumulate) „přestavěnou“ pro bitovou úroveň.  

                                                      
16

 „Multiply-accumulate (z angl. násob-shrň) je matematická operace, která spočítá výsledek násobení a 

přičte jej do akumulátoru.“ [16] 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Angli%C4%8Dtina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Operace_(matematika)
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Konvenční DA, která se nazývá ROM-based DA, slouží k rozkladu vstupu do skalárního 

součinu na úroveň bitů, následně jsou generovány data, které slouží k sestavení LUT (LUT je 

využívána algoritmem, aby se vyhnul opakovaným operacím pokaždé, když bude prováděn). 

[10], [17] 

Obrázek 17 Zobrazovací segmentační systém s urychlením pomocí FPGA převzato z [10] 
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2.1.1.1. Realizace 

Nejprve je na obrazu získaném z PET skeneru zvýšen kontrast pomocí ekvalizace histogramu
17

 . 

Tento předzpracovaný obraz je následně prahován, aby byl snížen vliv artefaktů, které sebou 

přináší PET. Prahování se provede několikrát a různými hodnotami, aby se vybraly ty 

nejvhodnější. Následuje procedura klasifikace, která využívá metodu seskupování (clustering). 

Dále je aplikována metoda multirozkladu (Multiresolution alanysis), aby byla výsledná 

segmentace dokonalejší, využívající Haarovu vlnkovou transformaci. Haarova vlnková 

dekompozice je aplikovaná na každý jeden řez, aby se získaly horizontální, vertikální a 

diagonální koeficienty. Faktorizace
18

, založená na Haarově vlnkové transformaci je urychlena 

FPGA, užívající principy DA. [10] 

 

                                                      
17

 „Ekvalizace histogramu je metoda upravující kontrast rastrového obrazu s využitím 

jeho histogramu (sloupkového diagramu).“ [18] 

18
 Faktorizace – v matematice znamená rozložení čísla na součin menších čísel [31] 

Obrázek 18 Výsledek algoritmu: (a) originální PET obraz, (b) prahovaný obraz, 

(c)MRA úroveň, (d) rekonstruovaný obraz 
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2.1.2. Vykreslování obrazu pomocí metody sledování paprsku 

Sledování paprsku neboli ray tracing RT je metoda vykreslování vysoce kvalitních obrazů. 

Obraz se získá propočtením toho, co se stane s paprskem v 3D prostoru. [11] 

V porovnání s např. rastrovou grafikou je tato vykreslovací technika výpočetně náročnější a tím 

tedy i zdlouhavější. Poroto je třeba RT urychlit. Algoritmus byl implementován do ASIC, ale 

výsledkem byly mnohem větší výrobní náklady a nebyla splněna ani očekávání, co se rychlosti 

týkalo. Mnohem lepší variantou bylo implementovat algoritmus do programovatelného 

hardwaru a opakovaně v případě potřeby zlepšovat jeho návrh. [11] 

FPGA architektura pro ray tracing je schopna mnohonásobně přesáhnout výkon součastné době 

dostupného zákaznického hardwaru. Toho lze dosáhnout ve dvou krocích. První krok zahrnuje 

návrh prototypu „pronásledovače paprsku“ a následné využití tohoto systému k odhalení 

okolností, které ovlivňují jeho výkon. V druhé fázi se využije znalostí z první fáze a je navrhnut 

dokonalejší sledovací systém. [11] 

2.1.2.1. Podstata ray tracing 

 RT využívá při vykreslování algoritmus orientovaný na pixely oproti vektorové grafice, která 

využívá algoritmus orientovaný na objekty. [11] 

Pro každý pixel projekční roviny (plane P) je z optiky generován paprsek (ray R), kterýjím 

prochází. Obr. 19. Následně je nalezen průsečík paprsku s 3D scénou, aby se rozhodlo, jaký 

objekt je viditelný prostřednictvím daného pixelu. Když je viditelný objekt nalezen, používají se 

různé modely pro zjištěné jeho konečné barvy. Tento proces je následně zopakován pro každý 

pixel scény a výsledkem je vykreslení obrazu. [11] 

Obrázek 19 Podstata RT algoritmu převzato z [11] 
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2.1.2.2. Frekvence hodinového signálu a architektura 

FPGA 

Nejjednodušší metodou jak zvýšit výkonnost systému je zvýšit taktovací frekvenci (clock rate). 

Další možností je úprava stupně (hloubky) datového toku. FPGA zařízení nových generací 

obsahují vysokorychlostní násobičky ke kterým lze připojit RT procesor.  Další výhodou těchto 

násobiček je stále se snižující počet LUT, které jsou zapotřebí. [11], [12] 

2.1.2.3. Architektura paměti 

K dostatečnému využití velkého počtu paralelních cest uvnitř FPGA je zapotřebí mít paměťový 

systém, který je schopen poskytovat data tak rychle, aby byly datové cesty stále zaneprázdněné. 

V porovnání se softwarem navrženým v [11] kdy musí být zpracovávány tři paprsky, určující 

trojúhelník, sekvenčně přes jednu datovou cestu, což trvá tři hodinové cykly v FPGA se využijí 

tři datové cesty a každá si „svůj“ paprsek zpracuje zvlášť. Dojde ke snížení rychlosti, kterou 

musí být data načítána (V konkrétním případě dojde ke snížení z 14 Gb/s na 4,6 Gb/s). [11] 

2.2. CT 

2.2.1. Předzpracování digitálního rentgenového obrazu 

Na kvalitu výsledného obrazu má vliv několik faktorů, například elektromagnetické záření, šum 

způsobený fotony, případně elektrony. Tyto vlivy jsou nežádoucí a je třeba je odstranit. 

Digitální rentgenové zobrazovací zařízení pracují se sekvenčními multiframe
19

 obrazy, které 

jsou vzorkovány s neměnnou periodou. Dva obrazy sejmuté těsně po sobě se od sebe většinou 

nepatrně liší, pak se nazývají obrazy s pomalým pohybem a jejich signály jsou nízkofrekvenční, 

naopak šumy vyskytující se v takovém obraze jsou vysokofrekvenční. Pokud se dva sousední 

obrazy značně liší, říká se jim obrazy s rychlým pohybem. Je tedy třeba vyřešit tyto dva 

problémy: odstranit šum a vybrat vhodný filtrační koeficient, který bude možno použít jak pro 

obrazy s rychlým pohybem, tak pro obrazy s pomalým pohybem. K tomu byl navržen časově 

rekurzivní samo-přizpůsobivý filtr (temporal recursive self-adaptive filter), ten je schopen 

redukovat šumy obrazu s pomalým pohybem a omezit kreslení „dokmitů“ obrazů s rychlým 

pohybem. Právě algoritmus daného filtru byl implementován do FPGA. [33] 

                                                      
19

 Mutliframe – několik obrazů snímaných po sobě a jejich následné spojení v jeden.  
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FPGA je zde použito především díky své flexibilitě, protože je možno měnit prahové úrovně 

„on-line“, což je nutné pro optimalizaci filtračních parametrů při real-time módu. Filtr je tvořen 

především odčítačkou, sčítačkou, komparátorem, čítačem, násobičkou a multiplexorem. Nejprve 

se nastaví hodnota prahové úrovně. Odčítačka zde slouží k odčítání dvou odpovídajících pixelů 

ze vstupního Xk  a výstupního obrazu Yk-1. Tento rozdíl je poslán do komparátoru, který jej 

porovná s prahovou hodnotou. Pokud je rozdíl větší než prahová hodnota, daný pixel je 

považován za pohyblivý, hodnota čítače je zvýšena o 1. Jinak je považován za nepohyblivý a 

čítač zůstane nezměněn.  Následně je tato operace provedena pro všechny pixely snímku, čímž 

se získá tzv. hodnota snímkové rozdílnosti FD (frame difference) – hodnota čítače. Během 

počítání FD se používá vertikálního synchronizačního signálu (VSY), který slouží k započetí a 

ukončení počítání.  Následně obvod FPGA na základě hodnoty FD generuje filtrační koeficient 

 (v rozmezí hodnot 0 až 1). Obecně platí, že pro obrazy s pomalým pohybem je hodnota 

filtračního koeficientu vysoká a naopak je tomu pro obrazy s rychlým pohybem. [33] 

Potom, co jsou součastný vstup Xk a předchozí výstup Yk-1 poslány do FPGA jsou operace 

sčítání a odčítání prováděny zároveň. Odčítání souží hlavně pro generování  koeficientu a 

sčítání pro algoritmus filtru. Pokud je znám  koeficient, přicházejí na řadu operace násobení.  

Obrázek 20 Blokový diagram pro předzpracování rentgenového obrazu. 

Převzato z [33] 
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Dále se provede operace aritmetického průměru, což v v FPGA představuje součet dvou čísel 

(zde 8-bitových, výsledkem může být až 9-bitové číslo) a následné „zahození“ posledního 

nejméně významného bitu (dělení dvěma). Z toho důvodu se používá 16-bitového posuvného 

registru nebo násobičky a sčítačky a výsledky sčítání se ukládají do vyrovnávací paměti1. Takto 

mohou být informace o předchozích 8 snímcích kompletně „skladovány“ a předchozích 16 

snímků může být přepočítáno rekurzivně, takže početní přesnost je zvýšena.  

Vyrovnávací paměť snímků, je paměť typu FIFO, která disponuje nezávislými 8-bitovými porty 

pro vstup a výstup. Vyrovnávací paměť1 slouží pro skladování vstupních dat filtru Xk, 

vyrovnávací paměť2 slouží pro skladování výstupních dat filtru Yk. Signály WE a RE řídí 

operace zápisu a čtení. [33] 

2.2.2. Urychlení cone-beam rekonstrukce pro CT pomocí FPGA 

2.2.2.1. Cone-beam rekonstrukce 

Většina rekonstrukčních procesů je rozdělena do následujících kroků: předzpracování (např. 

filtrace), zpětná projekce a přední projekce (u iterativních algoritmů) a postprocessing. Nejvíce 

času spotřebují projekce, proto potřebují hardwarové urychlení. Při zpětné projekci se 

zpracovává každý pixel každého voxelu, což vede  k velké složitosti operací a velkému objemu 

zpracovávaných dat. Proto je zapotřebí paměti se stejným počtem přístupů za jeden hodinový 

cyklus, což definuje propustnost paměti. FPGA pracuje s nižšími frekvencemi hodin než CPU, 

tato nevýhoda je ovšem vyvážená paralelismem. Paralelismus se často kombinuje 

s hardwarovým řetězovým zpracováním (pipelining) – jeden hodinový cyklus, jeden výsledek 

výpočtu. Protože každý jeden řetězec potřebuje přístup k projekci a datům voxelů, je třeba 

odpovídající propustnosti paměti – paměť musí být přístupná paralelně. Pokud je použita 

mezipaměť, nezáleží propustnost paměti na stupni paralelizace. [37] 

Obrázek 21 Blokový diagram časově rekurzivního filtru. Převzato z  [33] 
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2.2.2.2. Implemantace 

Je použito 12 řetězců, což znamená, že první řetězec provede pro určitou část  

dat – svazek – zpětnou projekci, získá se objem, který je „vylepšen“ druhým řetězcem atd. 

Nejprve jsou projekční svazky transferovány do desky FPGA a nahrány odpovídající projekční 

matice, které popisují geometrii každého řetězce. Poté co se získá vektor objemových souřadnic, 

vynásobí se s odpovídající projekční maticí. Výsledkem jsou projekční souřadnice. [37] 

Mezipaměť  

Úkolem mezipaměti je následující: obsahovat aktuální pozici pixelu a 4 sousední projekční 

pixely mají být čteny paralelně. K dispozici je několik bloků paměti RAM a do každého bloku 

lze nahrát 2 projekční linie pixelů. Každá nová linie je nahrána do mezipaměti za součastného 

přepsání té předchozí, přičemž součastná linie je stále zpracovávána. [37] 

Zpracování 

Zpracování začíná nahráním voxelu aktuálních objemových dat do SRAM a následně je voxel 

po voxelu zpracován následovně: 

Pro každý voxel řetězec určí, kde by měl být promítnut projekční maticí a určí 4 sousední pixely 

v projekční mezipaměti. Ty jsou bilineárně interpolované
20

, vážené podle vzdálenosti voxel-

zdroj a zahrnuty do voxelu. Jelikož je používáno 12 řetězců, které pracují paralelně, je třeba pro 

tyto operace použít strom sčítaček. Poté, co jsou zpracovány všechny projekce, je získán 

výsledný objem.  

Tento algoritmus lze použít i pro filtrovanou zpětnou projekci (FBP), kdy se projekce filtrují  

ramp-filtry pomocí software a pak jsou nahrány do FPGA, kde proběhne zpětná projekce. [37] 

 120 projekcí 60 projekcí 

FPGA 9s 6s 

Software 123s 62s 

Tabulka 2 Srovnání doby trvání FBP při implementaci stejného návrhu do  FPGA a softwaru. Převzato a 

upraveno podle [37]. 

                                                      
20

 Bilineární interpolace – „rozšíření lineární interpolace pro interpolaci funkce dvou proměnných na 

pravidelnou prostorovou mřížku. Klíčová myšlenka je provést lineární interpolaci nejprve v jednom 

směru a pak i ve druhém směru.“ [38] 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Line%C3%A1rn%C3%AD_interpolace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Interpolace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Prostorov%C3%A1_m%C5%99%C3%AD%C5%BEka


Zefektivnění zobrazovacích metod použitím FPGA 

44 

 

2.3. MRI 

2.3.1. Programovatelný síťový uzel pro 3D rekonstrukci 

mozkových tepen  

Realizace programovatelného síťového uzlu pro lékařské zobrazování poskytuje specializované 

zpracování umožňující oddělený přístup a sdílení zařízení, je také využitelná pro sdílení 

provádění vysoce náročných algoritmů. V dnešní době existují specializované zdravotnické 

pracovní stanice, které jsou schopny přijímat různý typy rekonstrukcí orgánů, aparátů ve formě 

DICOM
21

 datových souborů. Z důvodů nutnosti zpracovat velký objem a dat a vysoké početní 

náročnosti daných algoritmů, je i zde využito výhod FPGA technologie. 3D rekonstrukce se 

provádí pomocí algoritmu MIP viz kapitola Postprocessing. [32] 

                                                      
21

 DICOM – Digital Imaging and Communication in Medicine – „je standardem pro manipulaci, 

skladování, tisk, přenos informací pro lékařské zobrazovací systémy. Obsahuje definici formátu souboru 

a síťový komunikační protokol.“ [34] 

Obrázek 22 Blokové schéma vestavěného rekonstrukčního uzlu. Převzato z [32] 
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Tento vestavěný uzel lze vnímat jako sdílený zdroj podporující zdravotnické prostředí. Uzel se 

připojí k DICOM odpovídající pracovní stanici prostřednictvím Ethernetu. Díky tomuto 

propojení může být uzel využit na oddělených pracovištích několika různými DICOM 

pracovními stanicemi. Uzel je tvořen třemi moduly: hlavní modul provádí 3D rekonstrukci 

mozkových tepen, zbývající provádí výměnu dat a výsledků mezi uzlem a DICOM pracovní 

stanicí. Komunikační proces mezi DICOM stanicí a síťovým uzlem se děje na základě 

protokolu. Proto existují dvě rozhraní, první rozhraní slouží k vybrání DICOM sekvence, 

k poslání protokolu uzlu pro jeho 3D rekonstrukci. Druhé rozhraní umožňuje přijímat a 

zobrazovat výsledky 3D rekonstrukce (grafické uživatelské rozhraní). [32] 

Komunikace mezi přijímačem DICOM datových souborů a ukládáním datových souborů (např. 

na paměťovou kartu) je implementována na FPGA. Ukládání na paměťovou kartu a přenos 

informace přes Ethernet neprobíhá se stejnou rychlostí. Proto byl zaveden synchronizační 

mechanismus: RAM paměť uloží 6 snímků, poté rozhraní zastaví přijímací proces a je 

aktivován přenos mezi RAM a dostupnou paměťovou kartou až poté opět začne příjem dat. 

Velikost RAM paměti neumožňuje uložit celý datový soubor, proto se provádí předzpracování 

datového souboru.  Účelem předzpracování je odstranit takové voxely, které neposkytují žádný 

přínos pro MIP projekci, dosáhne se toho prahováním. Podprahové hodnoty tak nejsou 

zpracovány, čím lze dosáhnout redukce ukládaných dat až o 60%. Pak už se provede MIP 

algoritmus z dat načtených do  FPGA. [32] 

Obrázek 23 Synchronizační mechanismus mezi softwarovým rozhraním a deskou FPGA. Převzato z [32] 
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Srovnání FPGA (hardwarové implementace) a softwarové implementace (procesor 

2,4GHz) 

Kroky zpracování Hodinové cykly (miliony) 

Načítání předzpracovaných dat do RAM 

MIP 

Přenos rekonstruovaných MIP 

~328 

~177 

~152 

Celkem ~675 

Tabulka 3 Počet cyklů pro proces MIP rekonstrukce. Převzato z [32] 

Charakteristika zařízení Softwarová implementace Hardwarová implementace 

Pracovní frekvence 

Počet cyklů 

1800MHz 

3600.10
6
 

25,175MHz 

675.10
6
 

Tabulka 4 Srovnání softwarové a hardwarové implementace, pro demonstracii jsou uvedena konkrétní 

čísla. Převzato z [32] 

Z výše uvedených tabulek je patrné, že použitím FPGA technologie lze dosáhnout až 6ti 

násobného urychlení oproti rychlosti při použití procesoru. [32] 

2.3.2. Urychlení algoritmu analýzy 3D MRI obrazu použitím 

vysokovýkonných rekonfigurovatelných počítačů 

Vysokovýkonné rekonfigurovatelné počítače (HPRC) jsou zařízení, která v sobě kombinují 

vysoký výkon CPU s reprogramovatelnými urychlovači, jako jsou FPGA. Pokud tedy HPRC 

použijeme ke zpracování určitého algoritmu, pak výpočetně náročné části tohoto algoritmu 

mohou být implementovány na FPGA, je využito paralelismu, zatímco ostatní části algoritmu 

jsou implementovány na CPU. [36] 

V lidském mozku se rozeznávají tři základní typy tkání: bílá hmota WM (white matter), šedá 

hmota GM (grey matter) a mozkomíšní mok CSF (cerebrospinal fluid). Klasifikace těchto tkání 

na 3D snímcích z MR je obtížný proces, z důvodu efektu dílčího objemu. Tento efekt způsobuje 

rozostření hranic jednotlivých typů tkání. Voxel, který je tvořen směsicí několika různých typů 

tkání se nazývá mixel. Proto byl pro 3D MR zobrazení mozku vytvořen algoritmus, který je 

znám jako PVE ( Partial Volume Estimation – dílčí objemové hodnocení), který slouží 

k přesnějšímu odhadu poměru zastoupení každého typu tkáně v jednom voxelu. [36] 
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Tento algoritmus je následně implementován do FPGA. Nejprve probíhá fáze klasifikace PV, 

kdy je každý voxel klasifikován a označen jako jedna ze tří typu tkání (CFS, WM, MG) nebo 

jedna ze smíšených tkání (WMGM, GMCFS). Následuje fáze odhadu, kdy je vypočítán podíl 

čisté tkáně v jednom voxelu. Tento algoritmus je podrobně rozebrán v [36]. 

Aby mohl být PVE algoritmus použit, jsou zapotřebí tři obrazy: klasický T1-vážený obraz z MR 

skeneru, obraz zakřivení (osahuje informace o mozkomíšním moku v mozkových rýhách) a 

klasifikovaný obraz, obsahující hustoty pravděpodobnosti (s plovoucí desetinnou čárkou) 

jednotlivých typů tkání a snižující výpočetní náročnost eliminací voxelů v pozadí. Provádění 

algoritmu končí tedy, kdy je splněna podmínka: celkový počet změněných voxelů předchozí 

iterace je nižší než počet změněných voxelů právě pobíhající iterace, anebo proběhlo 20 iterací, 

což je maximální počet. Výsledkem jsou čtyři obrazy: PVE klasifikovaný, PVE CFS, PVE WM 

a PVE GM. Každý voxel PVE klasifikovaného obrazu je označen jako dominantní typ tkáně. 

[36] 

2.3.2.1. HPRC systém 

Pro urychlení algoritmu je použit hardware tvořený dvěma FPGA, dvěma TIO (timing I/O) 

rozhraní ASIC a zavaděčem (loader) FPGA. Každé FPGA má k dispozici 5 paměťových bank 

(SRAM). K těmto bankám má FPGA přístup jen omezený počet bitů za jeden hodinový cyklus. 

Tento hardware nabízí využití dvou speciálních funkcí, které napomáhají k efektivnějšímu 

zpracování algoritmu při velkém objemu dat: Streaming a Wide-scaling. Funkce streaming 

slouží k snížení rozdílu mezi rychlostmi přenosu dat mezi externí paměti  FPGA a pamětí 

procesoru a to překrýváním načítaných dat (loading) a dat z paměti vyčítaných (unloading), 

zatím co se algoritmus zpracovává. Wide-scaling umožňuje rozdělení velkého objemu dat na 

stejné díly mezi několik FPGA a jejich simultánní zpracování. Celý HPRC systém je pak tvořen 

multiprocesorem a dvěma hardwary. [36] 

 

Voxely s PVE 

Mozková 

rýha 

Obrázek 24 Dílčí objemový efekt 
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2.3.2.2. Implementace PV klasifikace 

Protože PV klasifikace spotřebuje až 80% celkového času provádění PVE algoritmu, byla právě 

ona implementována na FPGA akcelerátory. Z důvodů omezené velikosti externí SRAM paměti 

FPGA není možné poslat všechny tři požadované obrazy do FPGA najednou. Zde se uplatní 

funkce Streaming. Jak bylo řečeno výše, informace o každém voxelu může být zpracována 

nezávisle na sobě, proto je provádění algoritmu rozděleno mezi 4  FPGA akcelerátory. [36] 

Nejprve algoritmus přečte všechna data nutná pro zpracování jedné řádky klasifikovaného 

obrazu z SRAM paměti a uloží je do vnitřní blokové paměti. Voxely klasifikovaného obrazu 

jsou použity k reprezentaci všech možných typů tkání. Do blokové RAM paměti je také načtena 

jedna řádka obrazu zakřivení a hustota pravděpodobnosti s plovoucí desetinnou čárkou pro 

všechny typy tkání.  Poté následuje stádium výpočtů, podrobně popsány v [36]. Nakonec je 

voxel klasifikován jako jeden z typů tkání a zapsán na výstup RAM. [36] 

Obrázek 25 Hardware tvořený dvěma FPGA, dvěma TIO  rozhraní ASIC a zavaděčem 

(loader) FPGA. Upraveno podle [36] 
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Srovnání se softwarovou implementací 

Funkce CPU FPGA 

Odhad prioritní informace  301s (81%) 24,4s (28%) 

Odhad hustoty pravděpodobnosti 49,8s (13%) 49,8s (50%) 

PVC odhad 3,8s(1%) 3,8s (4%) 

IO funkce 18,2s(5%) 18,2s (18%) 

Celkem 372,8s 100,2s 

Tabulka 5 Srovnání času CPU a FPGA, který je zapotřebí k vykonání PVE algoritmu. Převzato z [36] 

 Software Hardware-PVE 

Celkový čas 326s 100,2s 

Čas iterace 26,7s 2,3s 

Zrychlení na iteraci - 11,6x 

Celkové zrychlení - 3,6x 

Tabulka 6 Dosažené urychlení. Převzato a upraveno podle [36] 

Obrázek 26 PVE algoritmus. Převzato a upraveno podle [36] 
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5. Návrh demonstrační úlohy v jazyce VHDL 

Záměrem práce bylo vytvořit pohyblivý obraz, který se bude měnit na základě vstupních 

parametrů. Pro demonstraci byla vybrána série snímků srdce, které v rychlém sledu za sebou 

dávají vzniknout dojmu pohybujícího se srdce - jedné periodě srdečního cyklu. Po kompletní 

implementaci do FPGA by se měl výsledný pohyblivý obraz navíc pohybovat spolu s pohybem 

myši, měla by se měnit intenzita jeho jasu na základě pohybu kolečka na myši. Dále by se měl 

obraz měnit podle přepínání tlačítek do polohy zapnuto vypnuto, buď bude možno zobrazit 

navíc pozadí, které bude rovněž propojeno s pohybem myši, zato obraz pohybujícího se srdce 

bude statický, nebo se bude dát zobrazit prvek z grafické knihovny, který zobrazuje aktuální 

číslo snímku srdce a konečně zvýraznit červeně pouze jednoho srdce na obrazovce. Účelem 

návrhu je demonstrovat paralelismus technologie FPGA, prakticky předvést, že při použití 

kombinační logiky není zapotřebí velké videopaměti, která by se musela překreslovat s každou 

změnou vstupních parametrů (jako je to u konvenčních grafických výstupů) a možnost využití 

FPGA pro zobrazování grafických objektů. 
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Obrázek 27 Blokové schéma návrhu 
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1. 50MHz 

Tento vstupní signál je generován krystalovým oscilátorem, který je umístěný na desce FPGA. 

Oscilátor generuje pouze signál s frekvencí 50MHz, z tohoto výchozího signálu se pak generují 

další potřebné frekvence. 

2. RESET 

Systémový signál reset je připojen k jednomu tlačítku na FPGA desce a uvádí logický systém 

do výchozího stavu. V uvedeném blokovém schématu vstupuje do bloku VGA Time a PS/2 

myš.  

3. 25MHz 

Hodinový signál s frekvencí 25MHz je v tomto návrhu nutný především pro taktování časové 

základny VGA. Využívají jej však i některé další bloky, vytvořené uvnitř FPGA. V blokovém 

schématu je hodinový signál označen zkratkou CLK. Byl vytvořen za vstupního signálu 50MHz 

s použitím děličky dvěma. 

Část VHDL kódu – vznik 25MHz 

delicka2: process(CLK50M) 

begin 

  if CLK50M'event and CLK50M = '1' then  

 CLK25M <= not CLK25M; 

  end if; 

end process delicka2; 

 

Obrázek 28 Vznik hodinového signálu 25Mhz 
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4. Čítač 

Na výstupu čítače se s každou náběžnou hranou zvýší binární hodnota o jedničku. V tomto 

případě se jedná o volně běžící čítač, jehož signál se následně použije při vykreslování srdce a 

dalších grafických objektů.  

5. Paměť ROM 

Pro zobrazení pohyblivého obrazu bylo třeba nejdříve určit paměť, v níž budou uloženy 

jednotlivé snímky, ze kterých se bude skládat animovaná sekvence. Taková paměť musí mít 

dostatečnou kapacitu pro uložení obrazových dat. Velikost interní paměti závisí na typu 

použitého zařízení v tomto případě (Xilinx Spartan-3AN XC3S700AN) je k dispozici bloková 

paměť o velikosti 92kb. Tato kapacita nebyla plně využita, jelikož pro animaci srdeční činnosti 

stačí několik snímku, které se stále opakují a bylo by neefektivní vložit do paměti víc snímků 

než je zapotřebí. 

 

Tato paměť je řešena jako bloková paměť v FPGA o velikosti 32kb (32767 paměťových buněk). 

V paměti je uloženo 8 snímků o rozměrech 64x64 pixelů. Adresa bodu, který je aktuálně 

zobrazován na obrazovce, je složena ze tří částí: ze souřadnic XNOVY, YNOVY a z COUNT. 

Jelikož je souřadnice XNOVY 6bitová a YNOVY rovněž, tedy 2
6 
= 64.3 bity COUNT (23:21) 

slouží pro přechod mezi jednotlivými snímky. Na výstupu jsou 8bitová data MEM DATA 

 

Obrázek 30 Bloková paměť ROM 

Obrázek 29 Binární čítač 

Část VHDL kódu – volně běžící čítač 

citac: process (CLK) 

 begin 

  if CLK'event and CLK = '1' then 

 COUNT <= COUNT + 1; 

  end if;   

 end process citac; 
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Obrázky pocházejí z animace, získané z internetového zdroje. Animace byla nejprve pomocí 

programu Free to JPG Video Converter rozdělena na jednotlivé snímky. Tyto snímky byly 

barevné, ale jelikož je na čipu FPGA dostupná paměť pouze s omezenou velikostí, musely být 

tyto snímky převedeny do formátu.pgm a zmenšeny na velikost 64x64 pixelů. Funkce programu 

IrfanView  umožňuje zobrazit jednotlivé body jako informace o jejich stupni šedi v decimálním 

tvaru (např. 52,181, …). Vzhledem k tomu, že je formát .pgm textovým formátem, lze tato data 

snadno vložit do VHDL kódu deklarační části, kde se prování inicializace paměti. Musí být ale 

upravena do podoby např. X“34”, X”B5”, tentokrát v hexadecimálním tvaru. 

Část VHDL kódu  - implementace paměti do FPGA 

entity rom_hearts is 

    Port (clk : in  STD_LOGIC; 

 addr : in  STD_LOGIC_VECTOR (14 downto 0); 

 do : out  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0)); 

end rom_hearts; 

 

Obrázek 31 Adresa jednoho bodu obrázku (1FFFH) 

Obrázek 32 Obrázky uložené v paměti, souřadnice jejich krajních bodů (červené body) 

v hexadecimálním tvaru 
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architecture Behavioral of rom_hearts is 

 signal en : std_logic; 

 type rom_type is array (0 to 32767) of std_logic_vector  

 (7 downto 0);                  

 signal ROM : rom_type:= ( 

X"00",X"00",X"00",X"00",X"00",X"00",X"00",X"00",X"00",X"00",X"02

",X"03",X"03",X"03",X"04",X"04",…); 

6. VGA Time 

Hotový VHDL kód k této komponentě byl poskytnut vedoucím bakalářské práce, jelikož její 

tvorba nebyla předmětem této práce. 

VGA Time je časová základna videa pro rozlišení 640x480pixelů/ 60Hz. Vstupním signálem je 

hodinový signál 25MHz, který byl vytvořen především pro její taktování a signál RST sloužící 

pro inicializaci. Výstupem časové základny jsou X a Y souřadnice paprsku na obrazovce, 

z nichž se pomocí komparátorů a další logiky určí, ve kterém okamžiku bude paprsek daný 

grafický objekt vykreslovat. Signály HS (horizontální synchronizační signál) a VS (vertikální 

synchronizační signál) jsou přivedeny k VGA konektoru. 

Obrázek 33 Časová základna videa se vstupními a výstupními signály 
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PS/2 Myš 

Modul PS2 myš byl již hotový rovněž poskytnut vedoucím bakalářské práce, bylo čerpáno z 

[39].  Tento modul obsahuje dvě komponenty – implementaci obousměrného PS/2 rozhraní a 

kontrolér pro PS/2 myš, které jsou navzájem propojeny a to tak, že rozhraní je nadřazeným 

obvodem kontroléru. Rozhraní zformuje byte, který bude odeslán do PS/2, generuje paritní byte 

a odešle celý paket do zařízení prostřednictvím PS/2 potru pomocí PS/2 protokolu. Obdobně 

funguje příjem dat z PS/2 zařízení. Rozhraní přijme paket, zkontroluje paritu, extrahuje užitečné 

údaje a předá je nadřazenému obvodu. Následně kontrolér přijímá byty z rozhraní a probíhá 

čtení, které je aktivní pro jednu periodu hodin. Pokud dojde k chybě při odesílání nebo příjmu 

dat z myši, kontrolér přejde do stavu reset, resetuje myš a začne inicializační procedura 

(poslech, nastavení rozlišení myši, vzorkovací frekvence a povolení posílání zpráv). 

Výstupem modulu PS2 myš jsou signály LEFT (stav levého tlačítka myši – 0 nestisknuté 

tlačítko, 1 stisknuté tlačítko), MIDDLE (stav středního tlačítka myši, rolovacího kolečka), 

RIGHT (stav pravého tlačítka myši), XPOS (aktuální horizontální poloha myši) YPOS (aktuální 

vertikální poloha myši), ZPOS (aktuální poloha kolečka myši), PS2_CLK (clock linka PS/2 

rozhraní) a PS2_DATA (kanál dat PS/2 rozhraní). 

Obrázek 34 Modul PS/2 myš se vstupními a výstupními signály 
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7. Kreslení srdce 

Pro vykreslení srdce je zapotřebí výstupních dat MEMDATA z paměti ROM. Přestože jsou tato 

data na výstupu paměti 8bitová, pro vykreslení srdce se používají pouze 4 nejvýznamnější bity, 

protože D/A převodníky pro jednotlivé barevné složky na desce s FPGA jsou pouze 4bitové. 

Dále do bloku pro vykreslení srdce vstupují souřadnice XNOVY a YNOVY,což jsou nové 

posunuté souřadnice paprsku na obrazovce, které vzniky při pohybu myší. Vstupní spínače SW 

také nastavují zobrazení srdce, jejich logická úroveň je převedena na signály s odpovídajícím 

označením (SW1, SW2, SW3).   

VHDL kód – kreslení srdce 

PEN_HEART_G <= MEMDATA(7 downto 4) when SW1 = '1' else  

 MEMDATA(7 downto 4) when  

 XNOVY(9 downto 6)= "0110" and 

 YNOVY(9 downto 6)= "0010" else"0000"; 

PEN_HEART_R <= MEMDATA(7 downto 4) when  

 MEMDATA(7 downto 4) > ZPOS else "0000"; 

PEN_HEART_B <= "0000";  

Nejprve byly vytvořeny pomocné 4bitové signály PEN_HEART_X, které budou na konci 

datové cesty převedeny do skutečných 4 bitových RGB úrovní.  

PEN_HEART_G 

Pokud bude spínač SW1 v poloze ‘1’, pak mohou všechna data  MEMDATA (7:4) postoupit 

k dalšímu bloku – Mapování barev, kde bude tento pomocný signál převeden na zelenou barvu. 

Pokud bude tlačítko v poloze ‘0’ pak budou zeleně vykreslena jen ta data MEMATA, která, 

která splňují podmínku – 4 nejvýznamnější bity souřadnice XNOVY mají hodnotu právě 

“0110” a 4 nejvýznamnější bity souřadnice YNOVY mají hodnotu právě “0010”. Data v oblasti, 

která podmínku nesplňuje, nebudou převedena na zelenou barvu. 

Obrázek 35 Blok pro kreslení srdce 
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PEN_HEART_R 

Pro červenou barvu platí totéž, co pro zelenou, když je spínač SW1 v poloze ‘1’ u všech bodů 

světlejších než je hodnota ZPOS kolečka myši. Jinak je tako barva také vypnutá. 

PEN_HEART_B 

Modrá barva je vypnutá. 

Body na jejichž vykreslení se bude podílet jak signál PEN_HEART_R i signál 

PEN_HEART_G, budou žluté. Červeně bude svítit ta oblast, kde signál PEN_HEART_G 

nesplňuje podmínku pro souřadnice XNOVY a YNOVY. 

8. Kreslení pozadí 

Pro kreslení pozadí byly rovněž vytvořeny pomocné signály, nyní nazvané PEN_BKG_X, pro 

tři základní barvy RGB. 

VHDL kód – kreslení srdce 

PEN_BKG_R <= X(3 downto 0); 

PEN_BKG_G <= Y(3 downto 0); 

PEN_BKG_B <= X(6 downto 5) & Y(6 downto 5); 

PEN_BKG_R 

Pomocný signál PEN_BKG_R vykreslí červené svislé pruhy o šířce 16 pixelů. Při VGA 

rozlišení jich bude na obrazovce celkem 40. 

PEN_BKG_G 

Pomocný signál PEN_BKG_G vykreslí zelené vodorovné pruhy o šířce 16 pixelů. Při VGA 

rozlišení jich bude na obrazovce celkem 30. 

Obrázek 36 Blok pro kreslení pozadí 
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PEN_BKG_B 

Pomocný signál PEN_BKG_B vykreslí modré svislé pruhy, které vzniknou tam, kde se protne 

souřadnice X se souřadnicí Y. Tyto pruhy budou mít mezi sebou větší vzdálenost a budou širší, 

než tomu bylo u předchozích dvou, protože jsou tvořeny významnějšími bity (6:5), které se 

„mění“ pomaleji.  

9. Kreslení Disp 

Pro kreslení grafických objektů byla vytvořena knihovna vga_pack. V této knihovně jsou 

definovány různé funkce, včetně podmínek pro jejich proměnné. Při použití některé funkce 

knihovny pak stačí vypsat její název a dosadit konkrétní hodnoty parametrů. Jednou 

z dostupných funkcí je disp_hex12 pro zobrazení trojciferného čísla v hexadecimálním tvaru.   

VHDL kód – kreslení Disp 

PEN_DISP_R <= disp_hex12(XNOVY,YNOVY,1,5, ZPOS (3 downto 0)& "0" 

& COUNT(23 downto 21) & YPOS(3 downto 0)) & "000" ;  

Funkce disp_hex12 je prvkem grafické knihovny vga_pack. Použití knihovny bylo deklarováno 

příkazem „use work.vga_pack.all“ v deklarační části VHLD kódu.  

PEN_DISP_R   

Pomocný signál PEN_DISP_R je 4bitový, první bit je tvořen výsledkem funkce disp_hex12 a 

ostatní 3 bity jsou 0. Čísla 1 a 5 udávají pozici zobrazení disp_hex12 na obrazovce. Úkolem této 

funkce je zobrazit číslo aktuálního snímku srdce na obrazovce, tedy čísla 0 až 7 

v hexadecimálním tvaru.  

Obrázek 37 Blok pro kreslení Disp 
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10. Mapování barev 

VHDL kód – sloučení signálů PEN 

VGA_R <= PEN_HEART_R or PEN_BKG_R when SW3 = '1' else 

 PEN_HEART_R when SW2 = '1' else  

 PEN_HEART_R or PEN_DISP_R; 

VGA_G <= PEN_HEART_G or PEN_BKG_G when SW3 = '1' else 

 PEN_HEART_G or PEN_DISP_R; 

VGA_B <= PEN_HEART_B or PEN_BKG_B when SW3 = '1' else 

 PEN_HEART_B or PEN_DISP_R; 

Funkcí bloku Mapování barev je sloučit pomocné signály PEN do výstupních signálů RGB. 

VGA_R  

Na obrazovce budou vždy vykreslena červenou barvou pohybující se srdce. Pokud bude spínač 

SW3 v poloze '1' budou navíc na obrazovce červené svislé pruhy pozadí a jestliže spínač SW2 

necháme v poloze '0' zobrazí se na obrazovce i číslice aktuálního snímku. 

VGA_G 

Analogicky jako u červené barvy budou na obrazovce vždy vykreslena zelená srdce. Kombinací 

zelené a červené barvy vzniknou srdce žlutá. Při sepnutí spínače SW3 se na obrazovce objeví 

navíc vodorovné zelené pruhy pozadí a pro číslice aktuálního snímku platí stejný případ, jako u 

červené barvy. 

Obrázek 38 Blok mapování barev 
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VGA_B 

Protože je modrá barvy vypnutá na barvě pohybujícího se srdce se nijak neprojeví. Pro modrou 

barvu platí při spínání spínačů analogie, jako u červené a zelené barvy. 

 

Obrázek 40 Výsledný obraz pohybujících se srdcí včetně pozadí  

Obrázek 39 Výsledný obraz pohybujících se srdcí na monitoru 
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6. Implementace návrhu do Xilinx FPGA 

1. Xilinx Spartan-3AN XC3S700AN 

Počet 

systémových 

hradel 

Počet 

Ekvivalentních 

logických buněk 

CLB 
Distribuovaná 

RAM paměť 

Bloková 

RAM 

paměť 

700K 13,248 1472 5,888 92Kb 

Slices 
Dedikované 

násobičky 
DCM 

Maximum 

uživatelských 

I/O 

Systémová 

FLASH 

paměť 

360Kb 20 8 372 8Mb 

Tabulka 7 Přehled atributů zařízení Spartan-3AN XCS700AN 

 

USB port pro 

programovací 

kabel 

FPGA Spartan – 3AN 

Vypínač 

Připojení napájecího 

kabelu 

VGA konektor 
PS/2 konektor 

Spínače SW1, SW, SW3 

Obrázek 41 Vývojová deska Spartan-3AN XC3S700AN 
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Device Utilization Summary [-]  

Logic Utilization Used Available Utilization Note(s) 

Number of Slice Flip Flops 291 11,776 2% 
 

Number of 4 input LUTs 512 11,776 4% 
 

Number of occupied Slices 356 5,888 6% 
 

Number of Slices containing only related logic 356 356 100% 
 

Number of Slices containing unrelated logic 0 356 0% 
 

Total Number of 4 input LUTs 582 11,776 4% 
 

Number used as logic 512 
   

Number used as a route-thru 70 
   

Number of bonded IOBs 26 372 6% 
 

Number of BUFGMUXs 2 24 8% 
 

Number of RAMB16BWEs 8 20 40% 
 

Average Fanout of Non-Clock Nets 3.41 
   

Tabulka 8 Přehled využití zařízení v %, tabulka je převzata v programu ISE Project Navigator  

2. Implementace 

2.1. Kontrola syntaxe 

Pokud je VHDL kód kompletně hotový může se přejít k  fázi implementace do FPGA. Nejprve 

je třeba ověřit správnost syntaxe. V okně Processes: gdemo – Behavioral se vybere možnost 

„Check Syntax“. Kontrola syntaxe může mít dva výsledky, buď je kód VHDL napsán správně, 

pak se u možnosti „Check Syntax“ objeví zelená fajfka a vypíše se hlášení o úspěšném ukončení 

procesu syntaxe. 

Obrázek 42 Úspěšná kontrola syntaxe 

?&ExpandedTable=DeviceUtilizationSummary
file:///C:/Xilinx/13.1/projekty/ZBP/gdemo_map.xrpt?&DataKey=IOBProperties
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Pokud má kód VHDL nějakou chybu v syntaxi objeví se u možnosti „Check Syntax“ červený 

křížek a vypíše se chybové hlášení i s odkazem na konkrétní řádek, na kterém se chyba nachází 

a příčinou chybového hlášení. 

2.2.  Generování konfiguračního projektu (iMPACT) 

2.1.1. iMPACT 

iMPACT je softwarový nástroj pro konfiguraci a programování všech FPGA firmy Xilinx. 

Obsahuje sérii kroků, které provedou uživatele celým konfiguračním procesem. Konfigurační 

software umožňuje uživateli konfigurovat FPGA v různých režimech (slave serial, slave 

parallel, …). [35] 

Pro vygenerování konfiguračního projektu se vybere možnost v okně Processes: gdemo – 

Behavioral „Manage Configuration Project (iMPACT)“. Po skončení procesu je vytvořen 

soubor s příponou bit, který je nyní připraven k nahrání do FPGA.  

Obrázek 43 Kontrola syntaxe - chyba 

Obrázek 44 Generování konfiguračního projektu 
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2.3. Naprogramování FPGA 

Nejprve se musí deska propojit přes programovací kabel s počítačem a připojit ke zdroji 

energie. Nyní je deska připravena k nahrání souboru.bit.  

V okně iMPACT flow se zvolí možnost „Boundary Scan“ a následně možnost „Initialize 

Chain“, čím proběhne spojení s programovacím kabelem a inicializace FPGA čipu a paměti 

FLASH. 

Obrázek 45 Deska propojená přes programovací kabel s počítačem 

Obrázek 46 Inicializace FPGA čipu a FLASH paměti 
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Nabízejí dvě možnosti: první možnost je naprogramovat pouze FPGA a druhou naprogramovat 

FLASH paměť. První možnost znamená, že se po vypnutí desky konfigurační soubor vymaže a 

při dalším spuštění by se musel znovu nahrát. Pokud se ovšem nahraje konfigurační soubor do 

paměti, tak tam zůstane tak dlouho, dokud jej uživatel sám nevymaže. 

 

Obrázek 47 Naprogramování čipu 
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7. Zhodnocení dosažených výsledků 

Prvním úkolem této práce bylo provést průzkum možnosti využití technologie FPGA 

v zobrazovacích systémech. Zdroji informací byly především články z vědeckých konferencí, 

jelikož použití FPGA ještě není velmi rozšířené. FPGA se využívá především k urychlení 

výpočetně náročných části algoritmů při rekonstrukci obrazu ze zobrazovacího zařízení. Při 

porovnání implementace algoritmu do FPGA a klasického zpracováni pomocí procesoru, je 

zřejmé, že v oproti procesoru má FPGA většinou nižší taktovací frekvenci, ale díky paralelismu 

je schopno dosáhnout až několika násobného urychlení. Dále bylo zjištěno, že je vhodné FPGA 

použít pro jeho přeprogramovatelnost, protože se rekonstrukční algoritmy neustále zdokonalují 

a takto je jejich aktualizace otázkou přeprogramování, aniž by se musel vyměnit celý systém.  

Cílem praktické části bylo vytvořit pohyblivou animaci, která se bude měnit na základě 

vstupních parametrů. Návrh prošel několika stádii, od návrhu jednoduchých obrazců (čtverců), 

které byly následně pomocí podmínky rozpohybovány až po animaci srdeční činnosti, která se 

pohybuje společně s pohybem myši.  

Při hodnocení výsledků implementace návrhu lze konstatovat, že je FPGA schopno zpracovávat 

obrazová data a tyto data měnit jen s pomocí jednoduchých podmínek. Pro animaci srdeční 

činnosti bylo použito 8 snímků, které byly nahrány do blokové paměti a v této paměti se s nimi 

již dále nemanipulovalo. Čímž bylo dokázáno, že při kreslení grafických objektů a následné 

změně jejich parametrů není nutné překreslování dat ve videopaměti. Smyslem návrhu takové 

úlohy bylo také demonstrovat výhody paralelismu, které lze pozorovat při součastném 

vykreslování srdeční činnosti a pozadí. Pozadím lze navíc pohybovat prostřednictvím myši, aniž 

by docházelo k jakémukoli zpoždění při vykreslování. Tyto tvrzení podporuje i tabulka 8, kde je 

jasně vidět, že i přestože bylo vykreslováno několik grafických objektů se součastným pohybem 

najednou, návrhem bylo využito pouze nepatrné procento jednotlivých součástí (klopné obvody, 

LUT). Z čehož vyplývá, že je možné přidání dalších grafických objektů.  Pro video bylo použito 

VGA rozlišení s taktovací frekvenci 25MHz, které je v dnešní době již překonané, ale FPGA 

umožňuje ze základního signálu 50MHz pomocí DCM vytvořit signály v řádu stovek MHz 

(konkrétně320-350MHz pro Spartan3AN XC3S700AN), je tedy možné pomocí něj taktovat i 

obrazovky s mnohem vyšším rozlišením (např. HD). 
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8. Rozšířený abstrakt v anglickém jazyce 

1. Abstract 

The objective of this paper is creating of moving image, which will be modulated by input 

parameters. Series of heart image was chosen for demonstration. This picture in quick sequence 

seems like a beating heart – one period of heart cycle. The purpose of this design is to 

demonstrate parallelism of FPGA technology, to prove, that with using combinatorial logic 

there is no need of large video memory and its repainting while input parameters are changing. 

The final moving image should be able to move together with mouse movement, intensity of his 

brightness should be changing with rolling of mouse scroll wheel. Switching the switcher also 

should change the image – mouse moving background will be render, while beating heart will 

be static or there will appear one of element of graphical library and finally only one red heart 

will be render.  

2. Introduction 

The patient’s life often depends on well-timed and accurate diagnosis. That’s why there is need 

for high resolution of medical images, what is provided by well-placed detector and related 

software/hardware systems, which analyse photons or electrons signals from these detectors. 

These systems have to provide high precision and extremely fast large data processing. Because 

these systems are very expensive, there is need for low cost components and long service life. 

We call these systems flexible; they are able to update functions and implemented algorithms. 

The result of all these requirements is using programmable system components such as FPGA. 

FPGA technology provides many special features suitable for digital signal processing such as 

Digital Clock or dedicated multipliers etc. 
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3. Blocks 

First of all clock signal 25MHz has to be created. It is important for clocking VGA time base. It 

is also used by other block created inside of FPGA. Clock signal was created of input signal 

50MHz divided by two. There is also used counter – output value is added by one with every 

rising edge – for heart rendering and other objects. 

Picture 1 Block diagram of design 
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ROM memory 

There has to be determine memory containing single images for moving sequence. This 

memory must have sufficient capacity for storing image data. Memory size depends on type of 

used device in this case (Xilinx Spartan-3AN XC3S700AN) there is available block memory 

92kb. Whole capacity wasn’t used, because for beating heart animation we needed only a few 

images and filling whole memory without any reason is not effective. Another input data are 

shifted coordinates of screen beam, this shift is caused by mouse movement. 

This memory is block memory in FPGA 32kb large (32767 memory cells). There are 8 images 

in this memory, each 64x64 pixels. Current point address has three parts: XNOVY, YNOVY 

and COUNT. XNOVY coordinate is 6 bits as same as YNOVY, so 2
6
=64. 3 bits of COUNT 

(23:21) are used for switching between single images. There are 8bits data MEMDATA at 

output of memory. 

Images came from animation, available on internet. This animation was divided into single 

pictures. These pictures were colour, but there is only limited memory on available FPGA chip, 

so pictures had to be converted to pgm format and their size was reduced to 64x64 pixels. Pgm 

format is able to provide information about level of grey of all pixels in decimal form (52,181, 

etc.). These decimal numbers were organized to this form: X”00”, X”01”, this time in 

hexadecimal form. Images created by previous steps are ready for saving to FPGA. Information 

in hexadecimal form was written to the declaration part of memory architecture. 

VGA Time Base 

VGA Time Base generates the periodic sequence of X, Y coordinates on the screen. These 

coordinates then pass to the combinatorial logic, which produces the brightness/colour 

information of the light beam. Thus the combinatorial logic is used for modulation of the video 

signal. [8] VGA Time Base module was already designed and provided, because its designing 

wasn’t objective of this work. 
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PS/2 Mouse 

PS/2 Mouse module was also already designed and provided. This module contains two 

components - implementation of two-way PS/2 interface and controller for PS/2 mouse, which 

are connected – interface is superior circuit for controller. Interface creates a byte, which will be 

sent to PS/2, generates parity byte and sends whole packet to device by PS/2 port by PS/2 

protocol. Receiving data from PS/2 device runs similarly. Interface receives packet, checks 

parity, extracts useful information and provides them to superior circuit. The controller receives 

bytes from interface and reads them in one clock cycle. When there occurs some kind of error 

during sending or receiving data from mouse, controller resets mouse and initializing procedure 

starts. 

There are signals LEFT, RIGHT and MIDDLE at module output, the provides inrofmation 

about state of mouse button (0 not pressed,1 pressed). XPOS – actual horizontal position of 

mouse, YPOS - actual vertical position of mouse and ZPOS – actual position of mouse scroll 

wheel. PS2_CLK – clock line PS/2 interface and PS2_DATA – channel of data PS/2 interface. 

Heart draw 

Output data MEMDATA from ROM memory are required for heart draw. Output data are 8bits 

but we use only 4 most significant bits, because colour components on FPGA board are only 

4 bits.  

First of all auxiliary 4 bits signals PEN_HEART_X were created, which will be transfer to real 

RGB levels on the end of data path. And then parameters of each signal were declared. 

This block was deigned for considering input parameters for heart and creating animation of 

beating heart.  

Background draw 

The auxiliary signals for Background draw were also created. This signals represents conditions 

for X, Y coordinates on the screen. With setting conditions for X coordinates we can create 

horizontal strips on screen and with setting conditions for Y coordinates we create vertical strips 

on screen with optional width and frequency. 

Disp draw 

The graphical library was created for drawing graphical objects. In this library are defined 

various functions, including conditions for their variables. When some function of this library is 

used, only its “name” and concrete values of parameters are required. Use of library is declared 

by command “use work.name.all” in declaration part of VHDL code. We can for example create 

function which display three-digit number in hexadecimal form. And when signal from counter 

is one of this function’s parameter we can display number of actual picture (0-7). 



Rozšířený abstrakt v anglickém jazyce 

72 

Colour mapping 

 In this block auxiliary signal from graphic drawers are translated to real RGB levels and by 

VGA connector displayed on screen. 

4. Implementation 

The design was implemented to device Xilinx Spartan – 3AN XC3S700AN. There was used 

only 32kb of total 92kb capacity. Despite of the design seems pretty complex and large, only a 

very low percentage of available features were used. For example 4% LUT of all available were 

used. So there is possibility for implementing much more graphical object without any problem. 

5. Results 

For animation of beating heart was used 8 pictures, which were saved to block memory and 

there was not any other manipulation with them. This proves that rendering of graphical object 

and following parameters changes doesn’t need repaint in video memory. We can see also the 

advantages of parallelism while animation is rendering, we can move background without no 

delay. 

6. 

Picture 2 Final picture with 

background 

Picture 3 Final picture of 

beating heart 
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Conclusion 

The described design is useful for demonstration of these main advantages of FPGA 

technology: 

 No need for large video memory 

 Parallelism  

 Fast of combinatorial graphic, because, there is no need for repainting video memory, 

when inputs parameters are changed 
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