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 От диагностична гледна точка в травматологичната практика се налага 
въвеждането на стандарти за норма и патология. За създаването им се използва 
визуализиране на обекта, заснемане, многостранни метрични измервания и статистика. 
Някои от използваните в момента пелматоскопични методики притежават сложна 
оптична система и използват фото-носители. При обработката на информацията от тях 
и последващото анализиране на изображенията, много често субективизма и 
недостатъчната практика не разрешават да се получи добра диагностична оценка. 
Коригирането на този недостатък би било възможно ако в тази методика се включат 
мултимедийни графични формати и съответната софтуерна обработка. 
        Целта на настоящата работа е да се представят някои практически моменти от 
процеса на оптично сканиране и фото заснемане, софтуерна обработка и апликиране на 
изображения в ортопедията и травматологията с диагностична цел на ходилото. 
Разглеждат се основни концепции при оптичното сканиране и много позиционното 
динамично фотографиране, технологии разрешаващи получаване на изображения от 
ходилото с висока информативна стойност. В работата са включени моменти от 
подготовката за заснемане и обработка на изображенията. Демонстрирано е използване 
на Slide show, Clip и Mpeg графични формати. 
 
Методика и материали 
 Оптичното сканиране представя обекта в статичен режим, самото електронно – 
оптично преобразуване на получената информация, не разрешава динамика на 
изображенията. Положителната страна е преобразуването на графичния формат в 
цифров вид и последващо архивиране. Именно при цифровата обработка в случай на  
последващо разархивиране и обработване на изображението, се прави паралелен запис, 
който не променя предишният. При този метод, чрез софтуер може да се акцентуват 
зоните с променена конфигурация и натоварване (в патология или норма) и да се 
покажат, като релефни или в различни цветове. Също така статистическата обработка 
може да бъде автоматизирана използвайки сравнения с бази данни включени в РС. 
Получените по този метод изображения показват контактните площи на стъпалото.  
    Принципно в този процес могат да се разгледат няколко етапа: 

1. Облъчване на обекта със светлинен лъч (притежаващ определена дължина на  
вълната). 

 2. Регистриране на изображението чрез отражение (сканиране). 
 3. Софтуерна обработка и архивиране на изображението. 
 4.Проектиране на обработеното изображение чрез фотопано, слайд, или фото-
проектор. 
 Оптичен скенер е устройство за преобразуване на оптични изображения в 
графичен формат (GIF, JPG, TIFF). В последствие тази графична информация се 
преобразува в цифров вид и се подава на РС за последваща обработка и редактиране.  
Сканирането представлява процес, при който работното поле, се обхожда (сканира) по 
аналогичен на мониторингов принцип. Чрез подходяща оптична система се фокусира 
светлинно петно, което обхожда последователно всяка точка по предварително зададен 
алгоритъм. Източникът на светлина, най-често халогенна лампа, осветява само една 



пътечка от оригинала и е неподвижен спрямо сензора (фото-приемник) в процеса на 
сканиране. Сканирането е поточково поради, което се постига много висока 
разделителна способност и широк диапазон на фото-оптична плътност. Някои от тези 
скенери позволяват и автоматично преобразуване на данните за сканираното 
изображение от RGB (Red, Green, Blue) - цветен модел, към използувания в 
полиграфията четирицветен модел CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Black). Сканирането 
с няколко паралелни четящи органа, групирани най-често в линия (както във факс-
апаратите) или в матрица, позволява анализирането на цялото изображение или на 
голям фрагмент от него. Отразената светлина се насочва към матрица от 
светлочувствителни елементи - датчици от типа CCD (Charge-Coupled-Devices или 
прибори със зарядна връзка), която преобразува отразената светлина в електрически 
сигнал с различни напрежения- този тип елементи са способни да разграничават 256 
различни нива на интензитет. Сигналите за нивото на всяка точка, получавани в 
последователен код на изхода на CCD прибора, се преобразуват от АЦП в цифров код, 
който се въвежда в РС. 
 Пределната физическа разделителна способност при плоските скенери е 800 до 
1200 dpi. За повишаването й се използват математически алгоритми за "попълване на 
празнините" в изображението, "изглаждащи" кривите, който иначе ще изглеждат 
накъсани. По този начин се създава впечатление за удвояване и даже учетворяване на 
реалната разделителна способност. Увеличената разрешаваща способност се отнася до 
създадения файл на изображението. Софтуера генерира (интерполира) яркостта на 
изкуствено вмъкнатите пиксели чрез стойностите на два съседни реално сканирани 
пиксела. Ако се сканира например графичен обект с резки очертания, в съседство на 
черен и бял реални пиксели, интерполацията ще генерира междинни пиксели с 
градация на сивото. Това ще намали яркостта на изображението дори ще го замъгли. 
         Възможността за дообработка на полученото изображение е промяната по яркост, 
контраст и ниво на цветова плътност. Например превръщане на черно-бялото 
изображение в сиво (включващо нюансите му), също цветното в негатив или в черно-
бяло. Различни нюанси на синьо, червено, градация по яркост показани в примерите на 
Фиг. 1.  
 За обработката на показаните изображения е използван продукт ACDSee на ACD 
Systems Ltd, който любезно бе предоставен лицензионно за известен период от 
организаторите на проекта AnyBody Technology. Този мултимедиен продукт може да 
бъде използван пълноценно при подготовка на графични изображения (фотоси, 
сканирани обекти, чертежи и видео записи) за апликиране към презентации или 
мултимедийни обекти. Основно с него може да се постигне: коригиране на контраст, 
яркост, дълбочина на фокус, релеф, наситеност на цвят. Включва широка гама от 
ефекти, интуитивен интерфейс, пълно интегриране в Windows конфигурации, 
CorelDraw и Photoshop са част от функциите базирани в ядрото на програмата. 
Функционално се подържат широка гама от графични формати използвани в цифровата 
фотография, Web-базираните медийни каталози и информационни банки. Например 
BMP, TIF, PNG, TGA и JPG формати. Неудобство – обработка само на статични 
изображения.  
 Възможно е да се подготви „клип” форматна серия от предварително подготвени  
слайдове, но това вече няма да бъде динамичен материал в реално време.   



        
 
 
 
 

         
 
 

Фиг.1 Примери за обработка на оптични изображения на ходилото. 
 



Резулати и примери за получаване на 2D и 3D изображения 
 При едно равнинно изображение (Фиг.1) получената информация не е 
пълноценна, тук липсват някои нюанси в разпределението на контактната площ. 
Например по едната страна на обекта има структурни неравномерности, но по другата 
не. Затова се налага заснемане на обекта в няколко равнини – по Х и Y за 2D. При 
включване на трета равнина по която ще се заснема обекта – Z тогава се получава 
много добро 3D изображение (Фиг.2). На примера от фигурата се вижда как чрез 
софтуерна обработка на изображението, се открояват контактните зони (Фиг.2 ляво), а 
на следващ етап се демонстрира релефа на контактната повърхност (Фиг.2 дясно). 
 

        
 

Фиг.2 Демонстрация на релефност след софтуерна обработка. 
 

   За обработка на динамични изображения в формати AVI, ASF, MPEG, GIF, e за 
предпочитане използването на програмата Virtual Dub или някоя от модификациите й 
приложими за Windows ХР - 1.5 или 1,5.10 и др. Чрез този програмен продукт е 
възможно корегирането по цвят, наситеност и контраст на кадрите като цяло (или по 
отделно) на някой от по-горе изброените формати. Тук на основния екран се 
визуализират кадрите (поточно) на реалния запис, а на вторичен прозорец се 
проектират корегираните кадри и съответните характеристики на извършените 
корекции. След директно цветово маркиране, те демонстрират структурните нива на 
ходилото в процеса на ходене (натоварено положение на ходилото). Динамиката при 
механизма на “претъркулване” на ходилото бе регистрирана на база фото-клип 
форматно изображение. За целта използвахме три броя синхронно включени цифрови 
фото камери тип Praktika DCZ 5.3, бе използвано допълнително статично осветление. 



   
 

Фиг.3. 
На схемите са показани зоните (маркираните), които ни интересуват при 

изследване сводовете в момент на натоварване на стъпалото: Метатарзално най-
дистално – ходилно предния отдел; Тало Навикуларната става (най-високата част на 
Медиалния надлъжен свод); Тубер Калканеус – заден ходилен отдел. По вида на 
придвижване в пространството долните крайници могат да извършват две функции: 
махова и опорна (при претъркулване). 

 

 
 

Тук е показана клип форматна извадка от материал приложим при 
диагностициране на «претъкулване» на стъпалото. На частите от фигура 4 са 
апликирани в колаж няколко Streams кадри извлечени от общият филмов материал, за 
целта бе използван Virtual Dub 1,5.10. По време на заснемането на показаните кадри, 
изследваното лице извършваше стъпки върху нееластична пътечка с маркирана посока 
на движение. Така се елиминираха евентуалните отклонения от фокуса и посоката на 
придвижване, което гарантираше качеството на изображението. След заснемането на 
движението, се архивираха потоците от кадри за даденият азимут на заснимане (отпред, 
отгоре или отстрани). Така се получи актуален филмов материал при движението на 
ходилото и глезена в реално време в три визуални равнини. 

 
Обсъждане 

След обработката на клип материалът, чрез тази методика, става възможно 
акцентуването върху отделните кадри показващи различни моменти от движението 
(Фиг.4). По този начин се подготвя съставянето на Slide show, ротиране на 
изображение, сравнение на база изображения в норма спрямо тези с отклонения. Има 
възможност за промяна на размерите (zooming) на отделни кадри или части от тях. 
Всички тези възможности разширяват диагностичната приложимост на оптичните 
изображения.  

 



 

 

 
 

Фиг.4 
Литература:.  

1. Панчев П. Проблеми и оперативни методи за лечение на статичното плоско 
ходило в детска възраст. Дисертация ВМИ – Пловдив, 1991г. 

2. Проф.Марлок М.Биомеханика на стъпалото.Сп. Rp./Ортопедия, 2/2006г. стр.6–8. 
3. Henning E. und Milani Th.: Die Dreipunktunterstűtzung des Fűβes : Rine 

Druckverteilungsanalyse bei statischer und dynamisher Belastung. Zeitschrift fűr 
Orthopedie 1993; 131: 279 – 284 

4. Кацаров В., И. Кацаров. Примери за моделиране на преобразувател на                  
медико-биологична информация. 34-та Нац. конференция по въпросите на 
обучението по Физика, “Физиката в биологията и медицината”, Ямбол, 6-
9.Април 2006г. Сборник доклади, стр.242 -246 .  

5. PC&MAC World България - Скенери, продавани в България - пазарна информация .   


