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Témavázlat

A valós élet jelenségeit, beleértve az orvosi képalkotó eljárásokban vagy a bio-
lógiai rendszerekben előforduló jelenségeket (pl. részecsketranszport, elektro-
fiziológiai folyamatok, folyadék- vagy merevtest-dinamika), matematikailag
differenciál- vagy integrálegyenletek ı́rják le, ı́gy az ilyen rendszerek viselke-
désének előrejelzése ezen egyenletek numerikus megoldásának felel meg. Ezek
a módszerek szükségessé teszik folytonos függvények időben és térben véges
adatokkal történő ábrázolását. Ezt végeselemes módszerek alkalmazása teszi
lehetővé. A gyakorlati jelentőséggel b́ıró valós rendszerek összetettek lehet-
nek, és csak végeselem-együtthatók százmillióival ı́rhatók le. A végeselem-
együtthatók nagy száma meghaladhatja az operat́ıv memória vagy akár a
merevlemez tároló kapacitását, és ezek frisśıtése órákig vagy napokig tarthat
asztali számı́tógépeken. A korábban emĺıtett problémák összetettségének ke-
zelésére ı́géretes módszer a párhuzamos számı́tógép-architektúrák alkalma-
zása, amely optimális esetben a processzorok számával arányos mértékben
gyorśıthatja fel a számı́tási folyamatot. A piacon elérhető grafikus feldolgozó
egységek (GPU) növekvő programozhatóságával azok felhasználása általá-
nos célú számı́tásokra mind a kutatásban, mind az iparban egyre nagyobb
figyelmet kapott. A GPU-k több mint ezer processzort tartalmazhatnak, és
teraflops teljeśıtményt nyújtanak. Ezek a hardverek azonban olyan speciális
követelményeket támasztanak, amelyeket az egy processzorra fejlesztett al-
goritmusok nem teljeśıtenek. Ezért a hatékony párhuzamos megvalóśıtáshoz
új t́ıpusú problémamodellezésre és algoritmus-fejlesztésre van szükség, ame-
lyek a GPU-k sajátosságait tartják fókuszban. Ebben a dolgozatban újszerű
megközeĺıtéseket tárgyalok a komplex biológiai/fizikai rendszerek szimuláci-
ójára, amelyek kihasználják a GPU-k számı́tási kapacitását.

Kutatási terület és célkitűzések

Dinamikus tomográfiás rekonstrukció

A dinamikus pozitronemissziós tomográfia során a radioakt́ıv jelölőanyag
térbeli és időbeli koncentrációfüggvényét annak bomlása nyomán keletke-
zett gammafoton-párok detektálása alapján rekonstruáljuk. A számı́tás a
maximum likelihood (legnagyobb valósźınűség) elven alapszik, vagyis azo-
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kat a tér-idő függvényeket keressük, amelyek maximalizálják a mért adatok
valósźınűségét. A tér-idő koncentrációt léıró véges elemek száma és a to-
mográf által észlelt események száma meghaladhatja az egymilliárdot, ezért
a rekonstrukcióhoz szuperszámı́tógép-teljeśıtményre van szükség. Ha az al-
goritmus párhuzamos, egymástól független szálakra bontható, és a memó-
riaigény is ellenőrzés alatt tartható, akkor ez a hatalmas számı́tás grafikus
processzorok seǵıtségével elvégezhető. Egy olyan skálázható dinamikus re-
konstrukciós rendszert javaslok ebben a disszertációban, amelynek minden
fázisa hatékonyan leképezhető a GPU massźıvan párhuzamos architektúrá-
jára.

A rekonstruált koncentrációfüggvény paraméterei nem lehetnek negat́ı-
vak, és felső korlátokkal rendelkezhetnek. A hibafüggvény és az aktivitás pa-
raméterektől való függése nem lineáris. Ez tehát egy nem lineáris, korlátozott
illesztés, amelyre nincs közvetlen analitikus megoldás, ezért numerikus mód-
szerek alkalmazását igényli. Egy olyan dinamikus PET rekonstrukció során
alkalmazható görbeillesztési módszert javaslok, amely a GPU implementáció
követelményeinek is megfelel.

Léteznek hatékony numerikus lokális optimalizálási módszerek, illetve,
ezzel egyenértékűen, gyökkeresési algoritmusok a deriváltfüggvényen, melyek
akkor működnek, ha a keresés a megoldáshoz közel indul, de az elég jó kezdeti
érték megtalálása döntő jelentőségű. A keresési eljárás inicializálásának egy
új módszerét is bemutatom.

A PET rekonstrukció egy rosszul strukturált inverz probléma. Ezért a
rekonstrukciós folyamatba a priori információkat kell beéṕıtenünk regulari-
záció formájában. Egy olyan regularizációs sémát javaslok, amely nem ska-
lárokra, hanem függvényekre működik.

A PET rekonstrukció során az adatméretet anélkül kell kontroll alatt
tartanunk, hogy a rekonstrukció térbeli vagy időbeli felbontását rontanánk.
A számı́tási komplexitás lineárisan nő az időkeretek számával, valamint rö-
vid időkeretekben a kevesebb mért adatból nagyobb szórású rekonstrukciót
kapunk, ezért az időkeretek számát korlátozni kell. A térbeli minőségromlás
elkerülése érdekében néhány időkeret alkalmazásával kell a maximális infor-
mációt kinyernünk. Ebben a dolgozatban ennek a problémának a kezelésére
is mutatok egy lehetséges megközeĺıtést.

Interakt́ıv fénystimulus generálása nagy teljeśıtményű, valós idejű

képfeldolgozással

Az olyan kutatási területek, mint például a vizuális idegtudomány, az op-
togenetika, a szemészet és a vizuális pszichofizika, fénystimulusok pontos és
összetett térbeli és időbeli modulációját igényelik. A létező megoldások nem
biztośıtják a lehetőséget új, számı́tásigényes fénystimulusok programozási
ismeretek nélküli tervezésére. Egy olyan átfogó komponens-alapú ḱısérlet-
architektúrát javaslok, amely a GPU-programok és számı́tási menetek auto-
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matikus generálásával egy új hardveres munkafolyamat-modellre illeszkedik.
A korábbi megoldások a klasszikus inkrementális képszintézis módszeré-

hez ragaszkodnak, vagyis sokszögeket rajzolnak a képpontjaik kitöltésével.
Következésképpen az alakzatokon belül a pixel sźınének változtatása csak
előre kiszámı́tott textúrák vagy egyedi árnyaló programok ı́rásával érhető el.
Olyan megközeĺıtést javasoltam, amely nem a sokszög-megjeleńıtésre éṕıt,
hanem az alakzatokat —illetve térbeli és időbeli mintákat— léıró képleteket
értékeli ki. Ez nagyobb rugalmasságot biztośıt, és egy olyan keretrendszert
nyújt, ahol az egyes jellemzők szabadon kombinálhatók új programok ı́rása
nélkül.

A retina-elektrofiziológiai kutatások a retinasejtek működési mechaniz-
musainak feltárását célozzák. A makuladegeneráció miatt csökkent látással
járó betegek számára lehet különösen hasznos a retina szövetében a fény-
érzékenység mesterséges megnövelése vagy megteremtése. Vizsgálni kell az
egészséges, sérült és mesterségesen megváltoztatott rendszer reakcióját is.
Így a stimulusgenerálás során e rendszerek működésének szimulálására van
szükség. A ḱısérletekhez javasolt munkafolyamat-modellem átfogó térbeli és
időbeli szűrések hatékony kiszámı́tására szolgáló algoritmusokat tartalmaz.
Hatékony időbeli szűrés érhető el, ha a retinát lineáris időinvariáns rendszer-
ként kezeljük, és megtaláljuk annak minimális állapotterű reprezentációját.

A mérési eredmények elemzéséhez minden műveletnek szigorú időźıtési
és szinkronizálási követelményeknek, valamint pontos fotometriai tulajdon-
ságoknak kell megfelelnie. Ezért a hibamentes valós idejű működés, a mé-
rőeszközökkel való szinkronizálás és a megfelelő kalibrálás biztośıtására is
javasoltam megoldást.

Végestérfogatos véráramlásszimuláció

Az emberi test véráramlásának előrejelző szimulációja felhasználható a ke-
ringési szervek elemeit módośıtó műtétek tervezéséhez. Főleg a sźıvsebészet
teremt új, komplex dinamikus rendszereket. Ilyen rendszerek teljes szimu-
lációja, bár rendḱıvüli kih́ıvást jelent, eszköz lehet a műtéti lehetőségek ki-
menetelének előrejelzésére, ami az ideálishoz közelebb álló eredményekhez
vezet. Rendḱıvül nehéz megjósolni a sźıvben és különösen a sźıvbillentyűk
körüli turbulens véráramlást, ami viszont befolyásolhatja e rendszerek haté-
konyságát. Ha a sźıvbillentyű tasakjai nem nýılnak ki teljesen, vagy hézagok
maradnak közöttük, a vér visszaszivároghat, csökkentve ezzel a keringés ha-
tékonyságát.

Egy olyan végestérfogatos áramlásszimulációs technikát mutatok be a
disszertáció harmadik részében, amelyet a GPU-hoz adaptáltam. A megol-
dás strukturálatlan rácsokon működik, és nagy deformációk esetén mozgó
rácsokra is kiterjeszthető. Így alkalmas eszköz a sźıvbillentyűk véráramlá-
sának szimulálására, különösen az aortagyökprotézis-műtét során a tasakok
elhelyezkedésére irányuló stratégiák kiértékelésének kontextusában. A folya-
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dékszimuláció Euler-féle és Lagrange-féle megközeĺıtésének egyaránt vannak
előnyei és hátrányai, főleg a rugalmas anyagokkal való kölcsönhatásokra vo-
natkozó számı́tások esetén. Mı́g a Lagrange-módszerek problémamentesen
képesek kezelni a nagy deformációkat, az Euler-módszerek nagyobb pon-
tosságot érhetnek el, és könnyebb biztośıtani a összenyomhatatlanságot. A
problémát strukturálatlan rács seǵıtségével kezeljük. Ez lehetővé teszi szűk
rések közelében a nagy felbontás használatát. Ezenḱıvül a sźıvbillentyű-
tasakok oldalain lévő határfelületek is könnyen kezelhetők, mivel a térbe-
li közelség nem kell hogy a rácspontok szomszédságával járjon, mint ez a
szabályos rács esetében lenne. A megoldásnak instabil, összenyomhatatlan
áramlást kell szimulálni, de a határfelületeken nagy időfüggő elmozdulásokat
is kell kezelnie. Ezek a tulajdonságok egy ALE (Arbitrary Lagrangian Eule-
rian) megközeĺıtésre mutatnak. A végeselemes módszerek egy alcsoportja a
végestérfogatos módszerek, amelyeket gyakran alkalmaznak az áramlásszi-
mulációban. Ezek azért előnyösek, mert jól működnek strukturálatlan rácso-
kon, és konzervat́ıvak. A végestérfogatos módszerek közül a csomópontalapú
megoldások jobban megfelelnek, mivel egy ilyen megfogalmazás lehetővé te-
szi a rács újjáéṕıtését még súlyos deformációk után is.
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Új tudományos eredmények

1. tézis : Dinamikus tomográfiás rekonstrukció

1.1 A kompartment modellek robusztus illesztése

A dinamikus tomográfia egy idő-aktivitás görbét rekonstruál minden voxelre,
feltételezve, hogy a függvény algebrai alakja ismert. A kompartment model-
lek elemzéséből származó algebrai alak nemlineárisan függ a meghatározandó
nem negat́ıv paraméterektől. A paramétereket zajos rekonstrukciókból kell
megkapni minden voxelre és minden iterációs lépésben, ezért a paraméterek
becslésének sebessége kritikus fontosságú.

Fejlesztéseket javasoltam a beágyazott ML-EM algoritmushoz, amelyek

lehetővé teszik a kompartment modellek robusztus és hatékony illesztését za-

jos adatok esetén is. Módośıtottam a kétszövetes modell algebrai alakját,

és javasoltam a lineáris paraméterek finomı́tását, adaptáltam a Levenberg-

Marquardt optimalizálási sémát a nemlineáris egyenletrendszer megoldására,

kidolgoztam egy analitikus számı́tási sémát az optimalizálás során megjelenő

konvolúciók integráljaira, és különféle lokális mértékeket vizsgáltam, amelyek

helyetteśıthetik az összetett globális valósźınűségszámı́tást. [J3, J4, C6, C10,
C12]

1.2 Kezdeti becslés

Az első ML-EM iterációhoz jó kezdeti becslés találása kritikusan fontos prob-
léma, mivel a gradiens alapú lokális optimalizálási algoritmusok nem ga-
rantálják a konvergenciát a globális optimumhoz, ha nem megfelelő helyről
indulnak.

Egy olyan módszert dolgoztam ki, amely alkalmas a koncentrációfügg-

vény lineáris és nemlineáris paramétereinek kezdeti becslésére. A javasolt

módszer lebontja a vizsgálni ḱıvánt térfogatot néhány homogén régióra, és

meghatározza azok időkeretenkénti aktivitását, majd szimulált hűtést alkal-

maz csak a frekvenciák alacsony dimenziós terének feldeŕıtésére, és a direkt

módszert alkalmazza a paraméterek lineáris alcsoportjának meghatározására,

végül egy régió alapú ML-EM iterációt végez el a Poisson-modell beéṕıtésé-

re.[J3, C10, C12]
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1.3 Regularizáció

A nagy sebességű jelenségek szimulálása érdekében az időkereteknek rövi-
deknek kell lenniük, ı́gy az időkeretben az események száma nagyon alacsony,
ami ellehetetleńıti a rekonstrukciót. Ennek a problémának a megoldására
olyan regularizációra van szükség, amely biztośıtja az egyenletességet mind
az időbeli, mind a térbeli területeken. A sziták módszerének klasszikus al-
kalmazásakor a szűrést skalárokon számolják, itt azonban átlagolni kell az
időaktivitás függvényeit. Nemlineáris kinetikai modellek esetén a paraméte-
rek önálló szűrése nem működik, hiszen nincs garancia arra, hogy a kapott
függvény a szűrt függvények között lesz.

A tér-idő rekonstrukcióhoz egy általánośıtott szűrési sémát javasoltam,

amely figyelembe veszi, hogy az időbeli viselkedést léıró pontos kinetikai mo-

dellek nem lineárisak. A szűrési módszer nem skalárokkal, hanem analitikus

függvényekkel dolgozik, amelyek nem lineárisan függenek a paramétereiktől,

illetve lehetőséget ad a régió határait megadó anatómiai információk beéṕı-

tésére is, továbbá stabil marad agressźıv szűrés esetén is. [C1, C2, C4, C7]

1.4 Lebegő időkeretek módszere

A rekonstrukciós algoritmus során mind a számı́tási bonyolultság, mind a
tárolási követelmény arányos az időkeretek számával, vagyis az időbeli diszk-
retizáció finomsága határozza meg a nagyfrekvenciás jelenségek rekonstruk-
ciójának képességét. A tárolási követelmények és a számı́tási idő csökkentése
érdekében az időkeretek számát minimalizálni kell, de anélkül, hogy ronta-
nánk a nagy sebességű változások rekonstrukciójának minőségét.

Megalkottam egy lebegő időkeretes módszert, amely adapt́ıvan határozza

meg az időkeretek határait, figyelembe véve az éppen aktuális becsült rekonst-

rukciót, és ezáltal nagymértékben csökkentheti a számı́tási időt, miközben

megtartja az időigényes listamódú rekonstrukció pontosságát. [C5]

2. tézis : Számı́tásigényes vizuális stimulusok automatizált

GPU megvalóśıtása

A fénystimulus-generálás a retinaválasz tanulmányozásának alapvető eszkö-
ze. Annak ellenére, hogy a speciális ḱısérletekhez szükséges fénystimulusok
előálĺıtására szolgáló eszközök széles választéka adott, nem volt olyan általá-
nos módszer ḱısérletek tervezésére, amelyek felölelték volna a vizuális tudo-
mány teljes eszközkészletét, és automatikusan hatékony GPU-megvalóśıtást
generáltak volna ezekre. Különösen a GPU-intenźıv feladatokra alapuló sti-
mulusok, mint például a tömeges véletlenszám-generálás, vagy a térbeli és
időbeli szűrés, nem voltak támogatottak. Részben a GPU feladatütemezés
aszinkron jellege miatt, nem voltak robusztus mechanizmusok a szigorú idő-
źıtési követelmények és a mérőberendezésekkel való szinkronizálási igények
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kieléǵıtésére.
Egy olyan komponens-alapú rendszert javasoltam, amellyel a látórendszer

elektrofiziológiájában, a pszichofizikában és a szemészetben szükséges ḱısérle-

tek stimulusai reprezentálhatók; és egy olyan GPU hardveres munkafolyamat-

modellt, ahol a komponensekből automatikusan generálódnak a számı́tási fo-

lyamatok és az árnyalóprogramok. Javasoltam algoritmusokat a stimulusok

valós idejű térbeli és időbeli szűrésére. Megoldottam a szigorú időźıtési kö-

vetelmények teljeśıtésének problémáját úgy a kijelző szinkronizálása, mind a

mérőelektronika tekintetében. [J1, J2, C3]

3. tézis : Végestérfogatos véráramlás-szimuláció az aorta-

gyökműtét utáni áramlás előrejelzéséhez

A közelmúltban olyan speciális eszközöket fejlesztettek ki, amelyek lehető-
vé teszik a sźıvbillentyű páciensspecifikus szög-eloszlásainak gyors és pontos
mérését az aortában, ezáltal lehetővé téve a mért konfúzió alkalmazását a
billentyűk visszavarrásakor az aortagyökműtét során. Még nem létezik olyan
adatbázis, amely ráviláǵıtana ennek a haladóbb műtéti technikának az élet-
tani előnyeire. A cél az aortagyök és a billentyűk betegspecifikus geometriai
modelljeinek vizsgálata, valamint a billentyűk nyitásának és zárásának, va-
lamint a vér áramlásának szimulálása a hagyományos és új műtéti technikák
esetén.

A regurgitáció mértékének becslésére javasoltam egy módszert a diasz-

tolés fázisban az aortagyök geometriai modelljének felhasználásával, ame-

lyet a sźıvbillentyűk előző rugalmas szimulációjában kaptunk. Ez a meg-

oldás alkalmazhat adapt́ıv hálót, amely képes kezelni az erős deformáció-

kat, és alkalmazható a dinamikus határgeometriákra is. Ezenḱıvül lehetsé-

ges, hogy ezt a végestérfogat-megoldást a rugalmas szimulációval egyeśıtsük,

hogy csatolt rendszert alkossanak, ami potenciálisan nagyobb pontossághoz

vezethet.[C8, C9, C11, C13, C14, C15]
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namic pet reconstruction on the gpu. Periodica Polytechnica Electrical
Engineering and Computer Science, 62(4):134-43 (2018)

[J4] László Szirmay-Kalos, Ágota Kacsó, Milán Magdics, Balázs Tóth Ro-
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