
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ           ОБРАЗАЦ – 4 

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА 

 

ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ПОДОБНОСТИ КАНДИДАТА, ТЕМЕ И МЕНТОРА ЗА 

ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ  

(Свака рубрика мора бити попуњена.) 

 

I        ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ  

Орган који је именовао комисију: Декан Факултета техничких наука, решење број 012-199/23-2017 

Датум именовања комисије:  18.05.2017.  

Састав комисије:  

1. др Татјана Лончар-Турукало ванредни 

прoфесор 

Телекомуникације и обрада 

сигнала 

 презиме и име звање ужа научна област 

 Факултет техничких наука, Нови Сад председник 

 установа у којој је запослен-а функција у комисији 

 

2. др Милан Сечујски ванредни 

прoфесор 

Телекомуникације и обрада 

сигнала 

 презиме и име звање ужа научна област 

 Факултет техничких наука, Нови Сад члан 

 установа у којој је запослен-а функција у комисији 

 

3. др Татјана Грбић ванредни 

прoфесор 

Теоријска и примењена 

математика 

 презиме и име звање ужа научна област 

 Факултет техничких наука, Нови Сад члан 

 установа у којој је запослен-а функција у комисији 

 

4. др Срђан Сладојевић доцент Информационо-комуникациони 

системи 

 презиме и име звање ужа научна област 

 Факултет техничких наука, Нови Сад члан 

 установа у којој је запослен-а функција у комисији 

 

5. др Милош Вујисић доцент Нуклеарна техника 

 презиме и име звање ужа научна област 

 Електротехнички факултет, Београд члан 

 установа у којој је запослен-а функција у комисији 
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II       ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 

 
1. Име, име једног родитеља, презиме: Владимир, Слободан, Остојић 

2. Датум рођења:    17.03.1988. Место и држава рођења: Сомбор, Србија 

 

II.1 основне студије 

 
година уписа:    година завршетка:     просечна оцена током студија: 

 

универзитет:  Универзитет у Новом Саду 

факултет:  Факултет техничких наука 

студијски програм:  Енергетика, електроника и телекомуникације 

звање:   Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства 

 

II.2 мастер или магистарске студије 

 
година уписа:    година завршетка:     просечна оцена током студија: 

 

универзитет: Универзитет у Новом Саду 

факултет: Факултет техничких наука 

студијски програм: Енергетика, електроника и телекомуникације 

звање:    Мастер инжењер електротехнике и рачунарства 

научна област: Телекомуникације и обрада сигнала 

наслов завршног рада: Примена СЦИЦА и ЕЕМД-ИЦА метода на кардиоваскуларне сигнале 

    

 

II.3 докторске  студије  

 
година уписа:      

универзитет: Универзитет у Новом Саду 

факултет: Факултет техничких наука 

студијски програм:    Енергетика, електроника и телекомуникације 

број ЕСПБ до сада остварених:   просечна оцена током студија: 

 

2007 2011 9,78 

2011 2012 10,00 

2012 

120 9,86 
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II.4 приказ научних и стручних радова  

 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

1. 
Vladimir Ostojić, Đorđe Starčević, Vladimir Petrović, „Recursive anisotropic 
diffusion denoising “, in Electronics Letters, ISSN: 0013-5194, IET Digital Library, 

Vol. 52, No. 17, 18 August 2016, pp. 1449-1451, doi: 10.1049/el.2016.1614 

М 22 

кратак опис садржине: У раду је предложен метод за рекурзивно уклањање шума са слика 

базиран на анизотропској дифузији. Рекурзивно проширење конвенционалног модела 
анизотропске дифузије је довело до бољег уклањања шума приликом употребе истих параметара , 

док се еквивалентни или бољи резултати постижу са мањим бројем итерација. Субјективним и 

објективним анализама показано је да смањење броја итерација доводи до бољег очувања детаља 
на сликама. 

рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ           ДЕЛИМИЧНО  

 

 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

2. 

Vladimir Ostojić, Đorđe Starčević, Vladimir Petrović, „Low-value Laplacian 

Pyramid Coefficient Prediction for Faster Radiography Image Processing“, 2016 
24th Telecommunications Forum (TELFOR), Belgrade, Serbia, 22-23 November, 

2016, pp. 1-4, ISBN 978-1-5090-0054-8, DOI 10.1109/TELFOR.2016.7818803 

М 33 

кратак опис садржине: У раду је предложен метод за детекцију коефицијената Лапласове 
пирамиде који имају ниске апсолутне вредности (ЛПКНАВ) са циљем убрзања обраде 

радиографских снимака. Детекција ЛПКНАВ који представљају фине детаље је вршена на основу 

коефицијената који представљају грубље детаље. Детектовани ЛПКНАВ се даље прескачу у 

процесу одређивања пирамиде и обраде радиографског снимка. Предложени приступ је испробан 
на скупу од 47 клиничких радиографских снимка и показано је да се уштеда од 4,62% може 

постићи уз задржавање квалитета обрађених снимака. 

рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ           ДЕЛИМИЧНО  

 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

3. 

Đorđe Starčević, Vladimir Ostojić, Vladimir Petrović, „Automatic Evaluation of 

Collimation Field Rotation Angle in Digital Radiographic Images“, 2016 24th 
Telecommunications Forum (TELFOR), Belgrade, Serbia, 22-23 November, 2016, 

pp. 1-4, ISBN 978-1-5090-0054-8, DOI 10.1109/TELFOR.2016.7818801 

М 33 

кратак опис садржине: У раду је предложен метод за аутоматско одређивање угла ротације поља 
колимације. Алгоритам за детекцију угла користи хистограм оријентисаних градијената. 

Приликом рачунања хистограма коришћени су само градијенти са великим интензитетом да би се 

избегло нагомилавање градијената ниског интензитета. Алгоритам је проверен на бази од 224 

клиничке слике. Показано је да аутоматски одређени углови у просеку одступају за 0,388 степени 
од ручно одређених. 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА              НЕ           ДЕЛИМИЧНО  

 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

4. 

Đorđe Starčević, Vladimir Ostojić, Vladimir Petrović, „An Open-source Digital 

Diagnostic Radiography Image Annotation Software“, 2016 24th 

Telecommunications Forum (TELFOR), Belgrade, Serbia, 22-23 November, 2016, 
pp. 1-4, ISBN 978-1-5090-0054-8, DOI 10.1109/TELFOR.2016.7818802 

 

М 33 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Local%20Settings/Temp/prikaz%20radova.doc
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кратак опис садржине: У раду је представљен јавно доступан софтвер који омогућава анотацију 

радиографских снимака. Софтвер нуди могућност уноса информација које су од значаја приликом 

развоја алгоритама за обраду снимака, попут информација о постојању и положају поља 

колимације, постојања директно озрачених делова снимка, оријентације и врсте снимљене 
анатомије. 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ           ДЕЛИМИЧНО  

 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

5. 

Vladimir Ostojić, Đorđe Starčević, Vladimir Petrović, „Homomorphic EMD anti-

scatter grid artefact removal“, 3rd International Conference on Electrical, 

Electronic and Computing Engineering IcETRAN 2016, Zlatibor, Serbia, 13-16 
June, 2016, pp. EKI2.3.1- EKI2.3.4, ISBN 978-86-7466-618-0 

М 33 

кратак опис садржине: У раду је представљен алгоритам за уклањање артефаката изазваних 

употребом решетке против расејаног зрачења приликом радиографских снимања. Емпиријска 
декомпозиција на модове је коришћена да би се уклонили артефакти на високим фреквенцијама. 

Анализа на пробним и клиничким снимцима је показала смањење видљивости артефаката. 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ           ДЕЛИМИЧНО  

 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

6. 

Đorđe Starčević, Vladimir Ostojić, Vladimir Petrović, „Investigation of Structural 

Similarity for Measurement of Detector Lag Artefacts in Digital Radiography“, 3rd 
International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering 

IcETRAN 2016, Zlatibor, Serbia, 13-16 June, 2016, pp. EKI2.4.1- EKI2.4.5, ISBN 

978-86-7466-618-0 

М 33 

кратак опис садржине: У раду су представљени прелиминарни резултати истраживања о 
могућности употребе структурне сличности узастопних снимака ради откривања и уклањања 

артефакта детекторског заостатка. Детекторски заостатак се манифестује као суперпозиција 

анатомских и других структура из претходног на тренутни снимак. Иако је истраживање показало 
охрaбрујуће резултате на пробним снимцима, показало се да ненамерна структурна сличност 

узастопно сниманих анатомија онемогућава практичну употребу приступа без додатних анализа 

структурне сличности. 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ           ДЕЛИМИЧНО  

 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

7. 

Vladimir Ostojić, Đorđe Starčević, Vladimir Petrović, „Objective Comparison of 
Digital Flat-panel Radiography Detectors“, 2016 International Symposium on 

Industrial Electronics (INDEL), Banja Luka, Bosnia and Herzegovina, 3-5 

November 2016, 2016, pp. 1-6, ISBN 978-1-5090-2328-8, DOI 

10.1109/INDEL.2016.7797796 

М 33 

кратак опис садржине: У раду је приказано објективно поређење перформанси различитих 

дигиталних детектора зрачења. Перформансе су оцењене преко три индикатора: присуства шума, 

контраста и резолуције добијених снимака. Однос сигнал-шум је коришћен за оцену присуства 
шума на снимцима, однос контраст-шум је коришћен као оцена контраста, а модулациона 

преносна функција и визуелно оцењивање су коришћени за оцену резолуције детектора.  

рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ           ДЕЛИМИЧНО  
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Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

8. 

Владимир Петровић, Владимир Остојић, Ђорђе Старчевић, „Библиотека за 

мултивеличинско појачање детаља и контраста дигиталних радиографских 

снимака“, техничко решење верификовано на 33. седници наставно-научног 
већа Факутета техничких наука 24.12.2014. 

М 81 

кратак опис садржине: Развијено техничко решење нуди систем за обраду дигиталних 

радиографских снимака који подиже дијагностички квалитет снимка. Први корак обраде снимака 

је компресија глобалног динамичког опсега која омогућава бољу алокацију тонова за слабије 
интензитете који представљају густе анатомије попут костију. Поред тога, дијагностички квалитет 

се подиже истицањем финих детаља који би били слабо видљиви без додатног појачања. Техничко 

решење нуди манипулацију над локалним и глобалним контрастом да би се омогућило 
максимално искоришћење динамичког опсега обрађеног снимка. Реализовано решење нуди 

могућност уклањања шума. Да би се омогућила оптимална видљивост детаља на крајњем 

обрађеном снимку, техничко решење нуди прерасподелу тонске скале у односу на задате 

параметре. 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ           ДЕЛИМИЧНО  

 

 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

9. 

Đorđe Starčević, Vladimir Ostojić, Vladimir Petrović, „Homomorphic Anti-scatter 

Grid Artefact Removal“, Medical Image Perception Society (MIPS) Conference 
XVI, Ghent, Belgium, 3-5 June 2015. 

М 34 

кратак опис садржине: У раду је предложен метод за уклањање артефакта решетке против 

расејаног зрачења са радиографских снимака. Метод користи комбинацију једнодимензионалног и 
дводимензионалног филтрирања ради уклањања артефакта. У оквиру метода су коришћени 

Гаусови ноч филтри. 
рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ           ДЕЛИМИЧНО  

 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

10. 

Vladimir Ostojić, Đorđe Starčević, Vladimir Petrović, „Detection of collimation 

field in digital radiography using Frobenius norm of Hessian“, 23. 
Telekomunikacioni forum TELFOR 2015, Belgrade, 24-26 November, 2015, pp. 

476-479, ISBN 978-1-5090-0054-8, doi: 10.1109/TELFOR.2015.7377510 

М 33 

кратак опис садржине: У раду је предложен алгоритам за детекцију ивица поља колимације који 

је базиран на Фробенијусовој норми Хесијана. Алгоритам је проверен на 680 клиничких ручно 
анотираних снимака и показао је тачност од 96,03%. 

рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ           ДЕЛИМИЧНО  

 
Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

11. 

Đorđe Starčević, Vladimir Ostojić, Vladimir Petrović, "Automatic radiography 

image orientation using machine learning," 2014 22nd Telecommunications Forum 

Telfor (TELFOR), Belgrade, 2014, pp. 509-512. ISBN 978-1-5090-0054-8, doi: 
10.1109/TELFOR.2014.7034458 

М 33 

кратак опис садржине: У раду је представљен алгоритам за аутоматско препознавање 

оријентације снимака шаке. Приступ је заснован на машинском учењу. На скупу од 93 слике је 

постигнута тачност од 96%. 

рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ           ДЕЛИМИЧНО  
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Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

12. 

Vladimir Ostojić, Đorđe Starčević, Vladimir Petrović, "Artifact reduction in 

multiscale contrast enhancement for digital radiography," 2014 22nd 

Telecommunications Forum Telfor (TELFOR), Belgrade, 2014, pp. 513-516, ISBN 
978-1-5090-0054-8, doi: 10.1109/TELFOR.2014.7034459 

М 33 

кратак опис садржине: У раду је предложен метод за мултивеличинско побољшање видљивости 

детаља, као и локалног и глобалног контраста радиографских снимака. Предложени алгоритам се 

прилагођава локалном нивоу дозе зрачења чиме се постиже смањење артефаката насталих 
обрадом. Перформансе предложеног приступа су проверене на 60 клиничких снимака и показано 

је да се у 93% случајева постиже бољи или исти резултат у поређењу са обрадом без прилагођења 

локалном нивоу дозе зрачења.  

рад припада проблематици докторске дисертације:         ДА                НЕ           ДЕЛИМИЧНО  
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III ОЦЕНА ПОДОБНОСТИ КАНДИДАТА 

 

III.1 услови дефинисани за кандидата студијским програмом: 

На основу члана 87. Закона о високом образовању (Службени гласник Републике Србије 

76/07) и чланова 149 – 156. Статута Факултета техничких наука и Правила докторских 

академских студија Универзитета у Новом Саду право да пријави тему докторске 

дисертације стиче студент који је положио све испите одређене студијским програмом са 

просечном оценом не мањом од 8,00 (осам 00/100) и који је положио Квалификациони 

испит. 

 

III.2 Да ли кандидат испуњава услове?    ДА   НЕ 

Образложење: 

Кандидат је успешно савладао градиво предвиђено програмом за докторске студије и 

положио све испите са просечном оценом 9,86 укључујући и Квалификациони испит. 

Поред тога, кандидат је аутор или коаутор 10 радова излаганих на међународним 

научним конференцијама, једног техничког решења прихваћеног на међународном 

нивоу, и једног рада на СЦИ листи, који су сви из области докторске дисертације. На 

основу претходног комисија је утврдила да кандидат Владимир Остојић ИСПУЊАВА 

услове за израду докторске дисертације. 
 

 

 

IV     ОЦЕНА ПОДОБНОСТИ ПРЕДЛОЖЕНОГ МЕНТОРА  

 

IV.1 ПОДАЦИ О МЕНТОРУ 

 

Биографија ментора (до 500 карактера): 

Др Владимир Петровић, ванредни професор на Факултету техничких наука, докторске 

студије завршио је на Електротехничком факултету Универзитета у Манчестеру. Његово 

уже стручно опредељење је дигитална обрада слике. Наставу држи на основним, мастер и 

докторским академским студијама на предметима из области обраде слике. Аутор је више 

од 40 радова у међународним часописима и на конференцијама. Стални је рецензент 

међународних часописа: IEEE Transactions on Image Processing, IEEE Signal Processing 

Letters, Elsevier Information Fusion, SPIE Optical Engineering и других.  

 

Радови из уже научне области којој припада предлог докторске дисертације: 

Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 

1. 

Vladimir Ostojić, Đorđe Starčević, Vladimir Petrović, „Recursive anisotropic 

diffusion denoising“, Electronics Letters, ISSN: 0013-5194, IET Digital Library, 

Vol. 52, No. 17, 18 August 2016, pp. 1449-1451, doi: 10.1049/el.2016.1614 

М22 

2. 

Boban Bondzulić, Boban Pavlović, Vladimir Petrović, Milenko Andrić, 
“Performance of peak signal-to-noise ratio quality assessment in video streaming 

with packet losses”, Electronics Letters, ISSN: 0013-5194, Vol. 52 (6), pp 454-456, 

2015. 

M22 

3. 
Vladimir Petrović, Vladimir Dimitrijević, „Focused pooling for image fusion 
evaluation“, Information Fusion, Vol 22 (03/2015), 119-126, Elsevier, ISSN: 1566-

2535, DOI: 10.1016/j.inffus.2014.05.002 

M21 

4. 
Boban Bondzulić, Vladimir Petrović, "Additive models and separable pooling, a 
new look at structural similarity", Signal Processing, Vol. 97 (2014), pp 110–116, 

ISSN: 0165-1684 

M21 

5. 
Boban Bondzulić, Vladimir Petrović, Srdjan Mitrović, Boban Pavlović, Milenko 

Andrić, “Visual Attention Pooling and Understanding the Structural Similarity 
M23 
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Index in Multi-Scale Analysis”, Optica Applicata 2014(Vol.44), No.2, pp. 267-283, 

ISSN 1899-7015 

6. 

Timothy Cootes, Carole Twining, Vladimir Petrović, Kolawole Babalola and 

Christopher Taylor "Computing Accurate Correspondences across Groups of 
Images", IEEE Transactions Pattern Analysis and Machine Intelligence, Vol 

32(11), 2010, pp 1994-2005; RapidPost ISSN: 0162-8828; DOI: 

http://doi.ieeecomputersociety.org/10.1109/TPAMI.200 9.193 

M21 

7. 

Vladimir Petrović, Timothy Cootes “Objectively Adaptive Image Fusion”, 
Information Fusion, Volume 8(2), pp 168-176, Elsevier, Netherlands, 2007; 

doi:10.1016/j.inffus.2005.10.002; ISSN: 1566-2535; Editor-in-Chief B.V. 

Dasarathy; 

M21 

8. 

Vladimir Petrović “Subjective tests for image fusion evaluation and objective 

metric validation”, Information Fusion, Volume 8(2), pp 208-216 Elsevier, 

Netherlands, 2007; doi:10.1016/j.inffus.2005.05.001; ISSN: 1566-2535; Editor-in-

Chief B.V. Dasarathy 

M21 

9. 

Vladimir Petrović, Costas Xydeas, “Objective Evaluation of Signal-level Image 

Fusion Performance”, Optical Engineering, SPIE The Society of Photo-Optical 

Instrumentation Engineers, Vol 44(8), 087003, 2005 doi : 

http://dx.doi.org/10.1117/1.2009764;  ISSN 0091-3286 (print) 1560-2303 (online); 
Editor-in-Chief Ronald G. Driggers; SCI M23 

M23 

10. 

Vladimir Petrović, Costas Xydeas, “Gradient Based Multiresolution Image 

Fusion”, IEEE Transactions on Image Processing, IEEE, Vol. 13(2), February 
2004, pp 228-237 

M21 

11. 
Costas Xydeas, Vladimir Petrović, “Objective Image Fusion Performance 

Measure”, Electronic Letters, Vol. 36, No.4, February 2000, pp 308-309 
M22 

 

 

IV.1 услови дефинисани за ментора у области којој припада докторска дисертација: 

На основу Закона о високом образовању, Статута Факултета техничких наука и Правила 

докторских академских студија Универзитета у Новом Саду, ментор може да буде 

наставник датог студијског програма, који поред услова дефинисаних стандардима за 

акредитацију има барем пет радова публикованих у рецензираним међународним 

часописима са СЦИ листе објављених у последњих 10 година. 

 

IV.2 Да ли ментор испуњава услове?     ДА   НЕ 

Образложење: Ментор има довољан број радова објављених у часописима са СЦИ листе. 

Сваки од наведених истраживачких резултата припада области дигиталне обраде слике, 

којој припада и ова докторска дисертација. На основу претходног комисија је утврдила да 

је ванредни професор др Владимир Петровић ИСПУЊАВА УСЛОВЕ да буде ментор 

кандидату на изради докторске дисертације. 

 

 

 

V ОЦЕНА ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ 

 
V.1 формулација назива тезе (наслова) 

Докторска теза има наслов: 

„Интегрисана мултивеличинска обрада радиографских снимака“ 
 

Комисија је утврдила да наслов тезе у потпуности одговара садржају и плану истраживања и као 

такав се сматра ПОДОБНИМ. 

 

Наслов тезе је подобан?     ДА  НЕ  ДЕЛИМИЧНО 
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V.2 предмета (проблема) истраживања 

Флет-панел детектори који се користе у модерним радиографским сиcтемима имају линеаран 

одзив у односу на детектовану количину зрачења што је у супротности са класичним системима 

који користе радиографски филм који има нелинеаран одзив. Адаптивна манипулација 

необрађеним подацима је стога неопходна да би се постигао високи квалитет медицинских 

снимака који се користе у дијагностичке сврхе.  

Главни кораци обраде радиографских снимака се могу набројати: 

1) уклањање шума, 

2) компресија опсега вредности, 

3) побољшање детаља, 

4) побољшање контраста, 

5) манипулација тонском скалом. 

Уклањање шума за циљ има смањење утицаја квантног и електричног шума на квалитет снимка. 

Компресија опсега је глобална операција која се користи да би се смањила разлика вредности 

између региона који су слабо и региона који су значајно озрачени. Детаљи се побољшавају да би 
се повећала видљивост ситних анатомских структура. Побољшање контраста представља 

адаптивни процес који уравнотежава локални контраст, односно смањује јаке и појачава слабе 

локалне контрасте. Побољшање контраста резултира бољом визуалном представом анатомских 
структура. Побољшање локалног контраста се може упарити са смањењем глобалног контраста да 

би се локални контрасти додатно нагласили. Манипулација тонском скалом се користи за завршну 

алокацију динамичког опсега различитим опсезима интензитета ради глобалног наглашавања 
битних анатомских региона. 

 

Будући да се ради o актуелном проблему и да не постоји универзално решење за обраду 

радиографских снимака, констатујемо да је предмет истраживања ове дисертације ПОДОБАН. 

 

Предмет истраживања је подобан?    ДА  НЕ  ДЕЛИМИЧНО 

 
V.3 познавања проблематике на основу изабране литературе са списком литературе 

Мултивеличински приступи су често коришћени за побољшање и уклањање шума из 
радиографских снимака. Нелинеарно пресликавање коефицијената Лапласове пирамиде [1] ради 

побољшања контраста медицинских снимака предложено је у [2]. Побољшање мамографских 

снимака у [3] је остварено употребом вејвлет трансформације. Брзи мултивеличински 

морфолошки оператори за локално побољшање контраста су предложени у [4]. Нелинеаран 
мултивеличински приступ за побољшање радиографских снимака грудног коша је описан у [5]. 

Машинско учење мултивеличинских структура у [6] је искоришћено за уклањање шума са 

флуорскопских снимака. Приступи за уклањање шума са медицинских снимака који користе 
корелацију вредности коефицијената добијених мултивеличинским разлагањима су предложени у 

[7-9]. 

Уобичајен начин за постизање побољшања контраста је нелинеарно пресликавање 
коефицијената добијених мултивеличинском анализом снимака. Нелинеарна природа самог 

процеса за последицу има стварање артефаката обраде попут ефекта ореола (енгл. halo effect), 
пребачаја и подбачаја (промена вредности пиксела ван почетних граница), и инверзије 

градијената. Овакви артефакти су инхерентни и за приступе засноване на Лапласовој пирамиди и 

за оне засноване на вејвлет трансформацији [10]. Нека од решења за овај проблем представљају 

Лапласова пирамида која је осетљива на присуство ивица [11], као и корекција артефаката путем 
линеарног програмирања [12].  

ЛИТЕРАТУРА 
[1] P. J. Burt, and E. H. Adelson, “The Laplacian Pyramid as a Compact Image Code”, IEEE Trans. on 

communications, Vol. Com 3l, no. 4, April 1983. 

[2] P. Vuylsteke, and E. Schoeters, “Multiscale Image Contrast Amplificatio”, SPIE Image Processing, 



 10 
vol. 2167, pp. 551-560, 1994. 

[3] A. Laine, J. Fan, and W. Yang, “Wavelets for Contrast Enhancement of Digital Mammography,” 

IEEE Eng. Med. Biol. Mag., vol. 14, pp.536–550, 1995. 

[4] Ye Derong; Zhao Yuanyuan; Li Dongguo, “Fast Computation of Multiscale Morphological 
Operations for Local Contrast Enhancement,” 27th Annual International Conference Engineering in 

Medicine and Biology Society, 2005. 

[5] Xuanqin Mou and Min Zhang, "Nonlinear multi scale contrast enhancement for chest radiograph," 
2008 15th IEEE International Conference on Image Processing, San Diego, CA, 2008, pp. 3184 3187. 

doi: 10.1109/ICIP.2008.4712472 

[6] Y. Matviychuk et al., "Learning a multiscale patch based representation for image denoising in X 

RAY fluoroscopy," 2016 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP), Phoenix, AZ, 
USA, 2016, pp. 2330 2334. doi: 10.1109/ICIP.2016.7532775 

[7] M. Hensel, U. Brummund, T. Pralow, R. R. Grigat, “Noise Reduction with Edge Preservation by 

Multiscale Analysis of Medical X Ray Image Sequences,” in Bildverarbeitung für die Medizin 2005: 
Algorithmen — Systeme — Anwendungen Proceedings des Workshops vom 13. – 15. März 2005 in 

Heidelberg, H. P. Meinzer, H. Handels, A. Horsch, T. Tolxdorff, Ed. Berlin: Springer Berlin 

Heidelberg, 2005, pp. 55–59. doi: 10.1007/3 540 26431 0_12 
[8] A. Pizurica, W. Philips, I. Lemahieu and M. Acheroy, "A versatile wavelet domain noise filtration 

technique for medical imaging," in IEEE Transactions on Medical Imaging, vol. 22, no. 3, pp. 323 

331, March 2003. doi: 10.1109/TMI.2003.809588 

[9] Paul Bao and Lei Zhang, "Noise reduction for magnetic resonance images via adaptive multiscale 
products thresholding," in IEEE Transactions on Medical Imaging, vol. 22, no. 9, pp. 1089 1099, 

Sept. 2003. doi: 10.1109/TMI.2003.816958 

[10] S. Dippel, M. Stahl, R. Wiemker, and T. Blaffert, “Multiscale Contrast Enhancement for 
Radiographies: Laplacian Pyramid Versus Fast Wavelet Transform”, IEEE Trans. on medical 

imaging, vol. 21, no. 4, April 2002. 

[11] S. Paris, S. W. Hasinoff, and J. Kautz, “Local Laplacian Filters: Edge-aware Image Processing with 

a Laplacian Pyramid”, ACM Transactions on Graphics, Vol. 30, No. 4, Article 68, July 2011. 
[12] M. Maitre, Y. Chen, and F. Tong, “High-dynamic range compression using a fast multiscale 

optimization”, IEEE Int’l Conf. on Acoustics, Speech, and Signal Processing, pp. 541–544, March 

2008. 
 

Коришћена је кључна литература из области обраде слике и радиографских снимака. На основу 

наведене литературе сматрамо да је кандидат добро упознат са проблематиком и сматрамо 
изабрану литературу ПОДОБНОМ. 

 

 

Избор литературе је одговарајући?    ДА  НЕ  ДЕЛИМИЧНО 

 

V.4 циљева истраживања 

 Циљ истраживања јесте развој алгоритамског оквира за интегрисану мултивеличинску обраду 

радиографских снимака који омогућава: 
 а) обраду снимка која обухвата све наведене кораке, 

 б) испитивање међузависности различитих делова процеса обраде, 

 ц) анализу целокупног процеса обраде ради додатних побољшања, 
 д) уклањање артефаката насталих обрадом, 

 e)   aнализу могућег скраћења времена потребног за обраду снимака. 

 
 

Комисија сматра да су циљеви истраживања ПОДОБНИ. 

 

Циљеви истраживања су одговарајући?    ДА       НЕ  ДЕЛИМИЧНО 

 

 

V.5 очекиваних резултата (хипотезе) 
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 Сваки од набројаних приступа из литературе анализира само неке од наведених корака обраде 

радиографских снимака, док систем који ће снимак обрадити од почетног стања до стања за 

приказивање радиологу треба да омогући све кораке обраде радиографских снимака. Додатно, 

сваки од корака у мањој или већој мери утиче на остале делове процеса обраде што налаже 
потребу за детаљном анализом. Осим тога, потребно је анализирати могућност интеграције 

компоненте за уклањање артефаката, са обзиром на то да постојећи приступи не предлажу систем 

који интегрише овакву компоненту. 
 

Комисија сматра да очекивани резултати представљају значајан научни допринос и стога су 

ПОДОБНИ. 

 

Очекивани резултати представљају значајан научни допринос?     

                            ДА                 НЕ  ДЕЛИМИЧНО 

 

 

 

V.6 план рада 

До сада је развијен модел за мултивеличинску обраду слике и спроведена су нека од 

истраживања у погледу субјективне оцене квалитета. Потребно је још спровести субјективну 

оцену квалитета слике након уклањања шума и убрзања обраде. Предложени методи су у целости 
имплементирани и примарни задатак представља само писање тезе. Завршетак докторске 

дисертације се очекује у септембру 2017. године. 

 

Комисија сматра да је предложени план рада ОДГОВАРАЈУЋИ. 

 

План рада  је одговарајући?    ДА       НЕ  ДЕЛИМИЧНО 

 

 

V.7 метод и узорак истраживања 

Развој алгоритамског оквира за мултивеличинску анализу се надовезује на постојеће теоријске 
основе из области. Циљ је да се детаљно анализира процес обраде са намером даљег усавршавања. 

Мултивеличинска обрада ће бити базирана на разлагању снимака на слике које представљају 

каскаду нискофреквентних апроксимација и појасних слика које се могу интерпретирати као 
детаљи различитих величина. Испитаће се могућност нелинеарног пресликавања пиксела појасних 

слика ради побољшања детаља и локалног контраста. Анализираће се и могућност употребе 

нискофреквентних апроксимација у процесу побољшања снимака.  

Уклањање шума се надовезује на постојеће методе који се прилагођавају на вредност пиксела и 

његове околине чиме омогућавају задржавање оштрине снимка. Посебан нагласак ће бити на 
рекурзивним алгоритмима који су се показали ефикасним и рачунарски незахтевним. 

Могућности убрзања обраде и уклањања артефаката ће бити анализиране на основу претходно 
развијене мултивеличинске обраде и постојећих теоријских основа. 

За развој наведених алгоритама користиће се програмски пакет Matlab и програмски језик С++. 
Постојећи алгоритми ће се користити у облику који су понудили њихови аутори, а у случајевима 

када то није могуће, користиће се имплементације које ће бити развијене у оквиру наведених 
програма. 

За проверу предложених алгоритама ће се користити постојеће јавно доступне базе 
медицинских слика, као и снимци који ће бити добијени од компаније Висарис д.о.о. Београд. Да 

би се проверила валидност предложеног приступа, користиће се снимци различитих анатомија 

који су аквирирани коришћењем различитих детектора са нагласком на снимцима из свакодневне 
клиничке праксе. Планирано је да се квалитет обрађених снимака оцени у сарадњи са неколико 

искусних радиолога и неколико искусних рендгенских техничара. У случајевима када се покаже 

потреба за обрадом слике у контролисаним условима, могућа је и употреба пробних снимака који 

не приказују анатомију. 
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Комисија сматра да су изложени метод и узорак истраживања ПОДОБНИ. 

 

Метод и узорак су одговарајући?        ДА               НЕ  ДЕЛИМИЧНО 

 

 

V.8 места, лабораторије и опреме за експериментални рад 

Експериментална истраживања која обухватају субјективну процену квалитета обрађених 

медицинских снимака ће се вршити на Факултету техничких наука у Новом Саду. 

 
Комисија сматра да је предложено место ПОДОБНО за реализацију истраживања. 

 

Услови за експериментални рад  су одговарајући?    ДА       НЕ        ДЕЛИМИЧНО 

 

 
V.9 методе статистичке обраде података и осталих релевантних података 

За објективну оцену квалитета обрађених снимака ће се користити вршни однос сигнал-шум као 

и индекс структурне сличности. Резултати алгоритама ће се поредити преко средњих вредности 

претходно наведених оцена. У анализи ће се такође користити стандардна грешка као мера 
одступања од средње вредности. За субјективно оцењивање квалитета снимака ће се користити 

МОС (енгл. Mean Opinion Score), над којим ће бити примењени исти приступи као и код 

објективних метода оцене квалитета. 
Очекивани резултати се могу применити у свим системима за обраду радиографских снимака 

који су засновани на мултивеличинској анализи, како за побољшање квалитета слике, тако и за 

убрзање процеса обраде. Реализовани модел се може искористити у будућим истраживањима која 
су везана за обраду медицинских снимака. 

 

Комисија сматра да су наведени методи статистичке обраде ПОДОБНИ за анализу предвиђених 

резултата. 
  

 

Предложене методе  су одговарајуће?     ДА       НЕ           ДЕЛИМИЧНО 
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VI ЗАКЉУЧАК 

 

кандидат је подобан         ДА                 

ментор је подобан         ДА                 

тема је подобна         ДА                

 

Образложење (до 500 карактера): 

Комисија констатује да кандидат Владимир Остојић испуњава све законске услове и да 

поседује довољно предзнања да у складу са предложеним планом рада, методом и узорком 

успешно оствари циљеве истраживања везане за предложену тему докторске дисертације.  

Комисија такође констатује да је ванредни професор др Владимир Петровић подобан да 

буде ментор кандидату на изради докторске дисертације. 

Комисија на основу претходног предлаже Наставно-научном већу Факултета техничких 

наука у Новом Саду да одобри израду докторске дисертације под називом "Интегрисана 

мултивеличинска обрада радиографских снимака" кандидату Владимиру Остојићу, под 

менторством др Владимира Петровића. 

 

 

датум: 09.07.2017. 

др Татјана Лончар-Турукало, председник 

комисије  

 

 

др Милан Сечујски, члан комисије 

 

 

др Татјана Грбић, члан комисије 

 

 

др Срђан Сладојевић, члан комисије 

 

 

др Милош Вујисић, члан комисије 

 


