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 This thesis presents higher-order compact finite difference methods for 
variational image registration. A fourth-order compact finite difference approximation 
is used to discretize partial derivatives of the nonlinear systems resulting from the 
diffusion and curvature image registration methods. In order to compute the numerical 
solutions of the resulting nonlinear discrete systems, this thesis develops the efficient 
nonlinear multigrid methods. Numerical tests on synthetic and real images are 
conducted to assess the accuracy and efficiency of our proposed numerical techniques 
and to compare with those obtained from the standard second-order central finite 
difference scheme in the same nonlinear multigrid framework. As expected from a 
higher-order finite difference scheme, our numerical results show that the registered 
images computed by the fourth-order compact finite difference scheme are 
significantly more accurate than those computed from the standard second-order 
central finite difference scheme. Moreover, the numerical tests show that the proposed 
nonlinear multigrid methods converge within a few multigrid steps. 
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 โสภิดา จิวประเสริฐ : วิธีการไฟไนตดิ์ฟเฟอเรนซ์แบบกระชบัอนัดบัสูงสาํหรับการ
ลงทะเบียนภาพเชิงการแปรผนั อาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์  :  ผศ.ดร.นพดล ชุมชอบ. หนา้.

วิทยานิพนธ์นีนาํเสนอวิธีการไฟไนตดิ์ฟเฟอเรนซ์แบบกระชบัอันดบัสูงสําหรับการลง 
ทะเบียนภาพเชิงการแปรผนั  การประมาณไฟไนตดิ์ฟเฟอเรนซ์แบบกระชบัอนัดบัสีไดถู้กนาํมาใช้
กบัอนุพนัธ์ยอ่ยของระบบไม่เป็นเชิงเส้นซึงไดจ้ากวิธีการลงทะเบียนภาพแบบดิฟฟิวชนัและแบบ
เคิร์ฟเวเจอร์  ในการคาํนวณผลเฉลยเชิงตวัเลขของระบบดีสครีสไม่เป็นเชิงเส้นทีเกียวขอ้ง วิทยานิ
พนธ์นีพฒันาวิธีการมลัติกริดไม่เป็นเชิงเส้นทีมีประสิทธิภาพ  การทดสอบเชิงตวัเลขบนภาพสัง
เคราะห์และภาพจริงไดถู้กสร้างขึนเพือประเมินความแม่นยาํและประสิทธิภาพของเทคนิคเชิงตวั
เลขทีไดน้าํเสนอรวมไปถึงเพือเปรียบเทียบกบัวธีิการไฟไนตดิ์ฟเฟอเรนซ์อนัดบัสองแบบมาตรฐาน
ในกรอบการทาํงานแบบมลัติกริดไม่เป็นเชิงเส้นเดียวกนั ตรงตามทีคาดหวงัจากวิธีการไฟไนตดิ์ฟ
เฟอเรนซ์แบบกระชบัอนัดบัสูง ผลการคาํนวณเชิงตวัเลขแสดงใหเ้ห็นวา่ภาพทีไดรั้บการลงทะเบียน
โดยใช้วิธีการไฟไนต์ดิฟเฟอเรนซ์แบบกระชับอันดับสีมีความแม่นยาํกว่าภาพทีได้รับการ
ลงทะเบียนโดยใชว้ิธีการไฟไนตดิ์ฟเฟอเรนซ์อนัดบัสองแบบมาตรฐานอยา่งมีนยัสําคญั  ยิงไปกวา่
นนัการทดสอบเชิงตวัเลขยงัแสดงให้เห็นอีกดว้ยวา่วิธีการมลัติกริดไม่เป็นเชิงเส้นทีไดน้าํเสนอใน
วทิยานิพนธ์นีลู่เขา้โดยใชจ้าํนวนรอบของการทาํซาํเพียงไม่กีครัง
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