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SŁOWO WSTĘPNE 

Ten numer Przeglądu Nauk Stosowanych poświęcony jest w całości ogólno-
polskiej konferencji naukowej zatytułowanej „Praktyczne aspekty i możliwości 
wykorzystania potencjału naukowo- badawczego oraz transfer wiedzy pomiędzy 
sektorem nauki, a jednostkami Krajowej Administracji Skarbowej”, która odby-
ła się w Opolu w dniach 13-14 marca 2018 r. z inicjatywy Izby Administracji 
Skarbowej w Opolu i Politechniki Opolskiej. W niniejszym numerze Przeglądu 
Nauk Stosowanych zamieszczono informacje o konferencji oraz opublikowano 
wybrane artykuły autorów wystąpień konferencyjnych. Wśród autorów artyku-
łów są zarówno pracownicy naukowi uczelni, jak również pracownicy i funk-
cjonariusze jednostek Krajowej Administracji Skarbowej. Wiele artykułów po-
siada dwóch autorów reprezentujących obydwa środowiska, co dowodzi współ-
pracy pomędzy tymi sektorami.  

Głównym celem tego naukowego wydarzenia była dyskusja i wymiana do-
świadczeń pomiędzy środowiskiem naukowym uczelni a przedstawicielami izb 
administracji skarbowej z całego kraju dotycząca możliwych form i obszarów 
zacieśnienia współpracy obu środowisk. W trakcie dwóch dni konferencji teore-
tycy i praktycy mogli spotkać się i podyskutować o możliwościach oraz korzy-
ściach, jakie daje partnerstwo nauki z administracją skarbową. Ku satysfakcji 
Organizatorów konferencja charakteryzowała się wysokim poziomem meryto-
rycznym dyskusji, a jej tematyka spotkała się z dużym zainteresowaniem przed-
stawicieli obu środowisk. Mamy nadzieję, że publikacja będzie nie tylko źró-
dłem wiedzy, dobrych praktyk,ale także inspiracją dla innych jednostek admini-
stracji publicznej. 

 
 
 
 
 
 
 

Paweł Cybulski 
Podsekretarz Stanu  
Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej 
Ministerstwo Finansów 
ul. Świętokrzyska 12 
00-916 Warszawa 
pawel.cybulski@mf.gov.pl 
  



 

  



 

  

 

Mariusz R. RZĄSA 
Wojciech GĘSIKOWSKI 

TECHNIKI KOMPUTEROWE WSPOMAGAJĄCE 
ANALIZĘ OBRAZÓW RTG  

W KONTROLI CELNO-SKARBOWEJ 

StreszczeniePraca zawiera opis stosowanych systemów RTG w kontroli celno-
skarbowej. Przedstawiono przykładowe rozwiązania, jakie są powszechnie stosowa-
ne do wykrywania materiałów przemycanych przez granice państwowe. Proces 
wizualnej analizy zdjęć pochodzących ze skanera RTG przez człowieka należy do 
bardzo uciążliwych. Powodem tego jest duża liczba obrazów i wraźliwość wynika-
jąca z konieczności analizy bardzo dużej liczby szczegółów o niezbyt dużym kontra-
ście. Przedstawione w pracy rozwiązania mogą w znacznym stopniu wspomagać 
proces wizualnej analizy obrazów, zmniejszając w ten sposób zmęczenie człowieka 
podczas wielogodzinnej pracy.  

Słowa kluczowe: kontrola celno-skarbowa, skaner RTG, analiza obrazu. 

COMPUTER TECHNIQUES SUPPORTING IMAGES ANALYSIS OF X-
RAYS SCANERS IN THE CUSTOMS AND TAX CONTROL  

Summary: The paper contains a description of of X-ray scanners used in customs 
and tax control. The work contains a description of the principle of operation of  
X-ray scanners used in customs and tax control. Contains examples of solutions 
which are widely used for the detection of smuggled FOR IN borders. The process 
of visual analysis of images derived from X-ray scanner for a man to be very cum-
bersome. The reason for this is the large number of images and the perceptiveness 
resulting from the need to analyze a very large number of details with not very high 
contrast. The solutions presented in the paper can significantly support visual analy-
sis of images, thus reducing human fatigue during long hours of work. 

Keywords: customs and tax control, X-ray scanner, images analisys. 

1. WSTĘP 

Urządzenia rentgenowskie od wielu już lat stanowią powszechną i niejedno-
krotnie jedyną metodę kontroli celno-skarbowej. Stosuje się je tam, gdzie po-
trzebna jest bezpieczna, nieinwazyjna oraz szybka kontrola przewożonych ła-
dunków i środków przewozowych. Kontrola RTG polega na prześwietlaniu 
promieniami badanego obiektu promieniami X, które odkrył niemiecki fizyk 
Konrad Wilhelm Roentgen (1845-1923). W 1896 roku we Francji, promienie X 
wykorzystywane już były w medycynie do diagnozowania gruźlicy a podczas I 
wojny światowej za pomocą promieni X poszukiwano kul i odłamków w ciałach 
rannych żołnierzy.  
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Obecnie promienie X stosuje się w : 
 procesie prześwietlania bagaży, towarów, środków przewozowych wszędzie 

tam, gdzie wymagane jest zachowanie procedur bezpieczeństwa, 
 w defektoskopii konstrukcji stalowych (wykrywaniu wad metali),  
 w mikroskopach elektronowych, cyklotronach, akceleratorach, 
 w badaniach pierwiastkowego składu chemicznego substancji oraz struktur 

kryształów. 
Wzmożoną kontrolę ładunków z wykorzystaniem systemów rentgenowskich 

podjęto wraz z narastającym ryzykiem zagrożenia terrorystycznego począwszy 
od lat 80-tych XX wieku, aż do 11 września 2001 r., gdzie  międzynarodowa 
siatka zwana „Al Kaidą”, dokonała największego w dziejach ataku terrorystycz-
nego – zamachu na World Trade Center w Nowym Jorku i Pentagon w Wa-
szyngtonie. 

Pierwsze systemy rentgenowskie do prześwietlania kontenerów (container 
inspection system), opracowała na początku lat 80-tych XX wieku niemiecka 
firma „Heimann”, która w swoich urządzeniach wykorzystała niedrogie i śred-
niej energii lampy rentgenowskie o energii 300 keV. W 1991 r. podobny system 
o energii 420 keV zainstalował też w jednym z brytyjskich portów morskich 
„Rapiscan”. W 1994 roku mobilne urządzenie rentgenowskie z lampą o energii 
450 keV skonstruowała amerykańska firma „AS&E Cargo Search”. Oprócz 
lamp rentgenowskich, jako źródło promieniowania wykorzystywane były także 
pierwiastki promieniotwórcze takie jak cez i kobalt („Vacis”), o enrgii do 1,3 
MeV oraz liniowe akceleratory elektronowe („Varian”, „Bechtel”), które pozwa-
lały wyzwolić energię od 2-16 MeV. Co ciekawe, pierwszy tego typu system 
mobilny o energii 6 MeV został zainstalowany w 1989 roku w Vodkinsku (byłe 
ZSRR, obecnie Rosja) do weryfikacji zawartości głowic bojowych produkowa-
nych tam rakiet, co było z kolei związane z realizacją podpisanego w 1979 roku 
traktatu „SALT II” (Strategic Arms Limitation Treaty), ustalającego limity ilo-
ściowe i jakościowe systemów broni strategicznej [Drzewowski M., Stefaniak 
G. 2014:30-33].  

W 1992 roku „Sysoscan” opracował pierwsze urządzenie rentgenowskie po-
dwójnej energii (dual energy) o enrgii 2,5 MeV. Wykorzystanie tej technologii 
w zastosowaniach cywilnych datuje się na połowę lat 90-tych ubiegłego stule-
cia, kiedy to powstały m.in. mobilne wersje skanerów wykorzystujących lampy 
rentgenowskie (np. Smiths Silhouette ScanMobile o energii 140-300 keV), 
pierwiastki promieniotwórcze (m.in. Rapiscan Mobile Imaging System o energii 
1MeV oraz Mobile Vacis o energii 1,3 MeV) oraz akceleratory liniowe (m.in. 
mobilny CX-25000 Mobile Cargo System firmy L-3 Communications o energii 
2,5 MeV i przestawny Heimann CAB 2000 o energii 2,5 MeV).  

Urządzenia rentgenowskie okazały się niezwykle skuteczne w walce z niele-
galnym przemytem narkotyków, materiałów wybuchowych i broni. Wraz z sys-
tematycznym rozwojem źródeł promieniowania i technik detekcji, z czasem 
zaczęły się też pojawiać skanery dużej energii (8-10 MeV). W 1991 roku, na 
granicy Chin i Hongkongu w Shenzhen zostały np. zainstalowane dwa ogromne 
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systemy rentgenowskie „British Aerospace”, wykorzystujące akcelerator linowy 
„Varian” (typu Linatron) o energii 9 MeV. Rok później „Heimann” opracował 
system Hi-Co-Scan o energii 8 MeV, natomiast amerykańska „DARPA” (De-
fense Advanced Research Projects Agency/Agencja Zaawansowanych Projek-
tów Badawczych w Obszarze Obronności) opracowała, zbudowane na bazie 
akceleratorów liniowych „Siemens Vanguard” i systemu obrazowania „Hei-
mann”. Dwa eksperymentalne urządzenia rentgenowskie podwójnej energii 10 
MeV były testowane w Houston (od 1992 r.) i Tacoma (od 1993 r.).  

Obecnie skanery rentgenowskie są również powszechnie stosowane przy 
kontroli bagaży i ładunków na lotniskach oraz w morskich terminalach promo-
wych. Pierwsze tego typu urządzenia oparte na fluoroskopowym systemie ska-
nowania powstały w 1965 roku, a wersja „cyfrowa” pojawiła się w 1974 r., 
następnie system tzw. promieni odbitych „backskatter” w 1986 r., Skaner z tzw. 
dyskryminacją towarów, wykrywający m.in. materiały wybuchowe pojawił się 
w 1992r. Systematycznie ewoluowały również wielkogabarytowe skanery rent-
genowskie (m.in. do prześwietlania wagonów kolejowych), przybywa też ich 
producentów, np. w 1997 r. powstała chińska firma „Nuctech”, która ma już 
dzisiaj 60% udziału w globalnym rynku technologii używanych na przejściach 
granicznych do prześwietlania pojazdów i kontenerów. Firma ta, jako jedyna, 
posiada też w naszym kraju swoją montownię w Kobyłce k. Warszawy.  

Wydajność współczesnych systemów rentgenowskich oceniana jest w opar-
ciu o pięć podstawowych wskaźników zgodnych ze standardami ASTM (Ame-
rican Society for Testing and Materials/Amerykańskie Stowarzyszenie Badań  
i Materiałów):  
 głębokość penetracji stali (np. min. 320 mm), 
 jakość obrazu (m.in. zdolność wykrycia przewodu miedzianego o grubości  

1 mm), 
 kontrast obrazu (zdolność wykrycia płytki stalowej o wymiarach 400 mm x 

400 mm będącej za inną płytą stalową o grubości m.in. 100 mm), 
 dawka promieniowania (np. < 1 mSv/rok, 1 milisiwert na rok) 
 przepustowość prześwietlanych kontenerów/samochodów ciężarowych (np. 

20 na godz.) 
Ze względu bezpieczeństwo oraz dopuszczalne wskaźniki napromieniowania 

żywności przyjmuje się, że górna granica energii dla prześwietlanych ładunków 
wynosi 9 MeV, co wynika z faktu, że promieniowanie nie kumuluje się w prze-
świetlanych obiektach,.  

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) odgrywa kluczową rolę w ochronie 
szeroko rozumianych interesów Wspólnoty Europejskiej. Jednym z jej podsta-
wowych zadań jest utrzymywanie stałej równowagi pomiędzy potrzebą ochrony 
społeczeństwa i podmiotów gospodarczych Wspólnoty, a ułatwieniami w obro-
cie towarowym. Stąd działając w szybko zmieniającym się i pełnym wyzwań 
środowisku, organy celno-skarbowe muszą być w stanie utrzymać najwyższy 
poziom usług, świadczonych na rzecz obywateli i podmiotów gospodarczych  
w Unii Europejskiej. W tym celu stosuje nieinwazyjne metody kontroli, wspo-
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magające nadzór oraz usprawniające przepływ towarów i technologii. Wdraża 
także systemowe rozwiązania doskonalące metody pracy i zapewniające koor-
dynację podejmowanych działań w tej dziedzinie.  

Wielkogabarytowe urządzenia RTG w Krajowej Administracji Skarbowej 
wykorzystywane są do zapewnienia ochrony społeczeństwa, środowiska i rynku, 
zapewniając możliwość elastycznego reagowania przez Służbę Celno-Skarbową 
na potrzeby i wyzwania otoczenia, gwarantują nieinwazyjną obsługę ładunków 
oraz ich nienaruszalność. Powinny również zapewnić bezpieczeństwo, oszczęd-
ność czasu i obniżenie kosztów obsługi. Krajowa Administracja Skarbowa znaj-
duje się w światowej czołówce państw stosujących tzw. inteligentne technolo-
gie.  

Rysunek 1. Mobilne urządzenie RTG Nuctech THSCAN MT1213DE (Gdańsk Port) 

 
Źródło: opracowanie własne 

 
Rentgenowskie systemy inspekcyjne, oprócz tego, że stanowią ważny ele-

ment prewencyjny, są głównie wykorzystywane przez funkcjonariuszy Krajowej 
Administracji Skarbowej do:  
 sprawdzania zawartości pojazdów, kontenerów, wagonów i innych środków 

przewozowych, 
 weryfikacji list przewozowych z rzeczywistym stanem przetworzonych to-

warów i wykrywania niezadeklarowanych towarów, 
 ujawniania zmian konstrukcyjnych w środkach przewozowych dokonanych 

w celach przemytniczych oraz niezadeklarowanych towarów,  
 zwiększenia zakresu ewentualnych przeszukiwań redukując kontrolę fizycz-

ną, a przy tym skracając znacząco jej czas, 
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Rysunek 2. Kolejowe urządzenie RTG Rapiscan Eagle R90 (Medyka)  

 
Źródło: opracowanie własne 

 
Pierwszy skaner rentgenowski, mobilny Smiths Silhouette ScanMobile  

o energii 140 keV umożliwiający penetrację stali do 28 mm pojawił się w ów-
czesnej Izbie Celnej w Białymstoku w 1997 roku, gdzie „pracował” przez kolej-
nych 15 lat. Obecnie Służba Celno-Skarbowa dysponuje 196-oma urządzeniami 
RTG, kilka wybranych przedstawiono na rysunkach 1-3. Obecnie służby celno-
skarbowe dysponują 38-oma wielkogabarytowymi urządzeniami RTG do kon-
troli samochodów ciężarowych/kontenerów/wagonów kolejowych. 

Wielkogabarytowe urządzenia RTG w zależności od przeznaczenia i posa-
dowienia, posiadają energię od 300 keV do 9 MeV. Jedenaście urządzeń to ska-
nery „dwuenergetyczne” o podwójnej mocy akceleratora: dwa o energii 9/6 
MeV (kolejowe przejścia graniczne w Medyce oraz Terespolu) oraz dziewięć  
o energii 6/3 MeV. KAS posiada także trzy skanery mobilne typu AS&E  
Z-Backscatter VAN (ZBV) o energii 225 keV, w których wykorzystuje się tzw. 
promienie odbite (backscatter). Z 38 urządzeń RTG, 12 dostarczyła firma 
„Smiths Heimann”, 11 – „Rapiscan” (rys.4), 12 – „Nuctech”, 3 – „AS&E”. Są 
one wykorzystywane na drogowych, kolejowych oraz morskich przejściach 
granicznych na terenie właściwości miejscowej siedmiu Izb Administracji Skar-
bowej: w Białymstoku, Lublinie, Olsztynie, Gdańsku, Rzeszowie, Zielonej Gó-
rze i Szczecinie. W ramach uszczelniania granicy corocznie planuje się instala-
cję kolejnych urządzeń tego typu [Gęsikowski W., Drzewowki M. 2013: 45-47].  

 
 
 



100 Mariusz R. Rząsa Wojciech Gęsikowski

 

Rysunek 3. Kolejowe urządzenie RTG Nuctech RF90 (Terespol)  

 
Źródło: opracowanie własne 

 
Obecnie w ciągu roku średnio w całym kraju za pomocą wielkogabaryto-

wych urządzeń RTG przeprowadzane jest około pół miliona kontroli RTG,  
w tym około tysiąc kończy się wynikiem pozytywnym. Najczęściej przemyca-
nymi towarami są wyroby tytoniowe, narkotyki, bursztyny, towary niezadekla-
rowane, nielegalni imigranci,Przy pomocy urządzeń RTG można wykryć także 
niedozwolone skrytki w przekonstruowanych środkach przewozowych.  

Dzięki wykorzystaniu wielkogabarytowych urządzeń RTG możliwe jest 
znaczne skrócenie czasu kontroli. Funkcjonariusz celno-skarbowy dokonujący 
analizy obrazu RTG, powinien niezwłocznie po prześwietleniu stwierdzić, czy 
zachodzi potrzeba przeprowadzenia kontroli manualnej lub użycie psa, czy też 
dany kontener może zostać zwolniony. Na przejściach granicznych, charaktery-
zujących się wzmożonym przepływem środków przewozowych, często bywa, że 
średni czas na podjęcie decyzji to około 3 minuty. W portach morskich  w obrę-
bie terminali kontenerowych sytuacja przedstawia się nieco inaczej. Funkcjona-
riusze zajmujący się interpretacją obrazów mają na podjęcie decyzji, o której 
mowa powyżej, znacznie więcej czasu, niż ich koledzy na drogowych i promo-
wych przejściach granicznych. Wynika to z faktu, że kontenery, zanim dotrą do 
portu przeznaczenia, przemierzają zwykle długą drogę morską. Komórki analizy 
ryzyka, w oparciu o dane zawarte w tzw. „manifestach załadunkowych”, które 
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docierają do nich z odpowiednim wyprzedzeniem oraz na podstawie dostępnych 
informacji decydują, które kontenery zostaną poddane kontroli celno-skarbowej 
i w jakim zakresie. Kontener, który został wytypowany do kontroli RTG jest 
„zatrzymany” w systemie terminala kontenerowego i dopiero po podjęciu 
wszystkich zaplanowanych wobec niego działań kontrolnych może opuścić 
terminal. Operatorzy RTG mają więc niemal nieograniczony czas na dokonanie 
analizy obrazu RTG. 

Rysunek 4. Obraz RTG prezentujący mobilne urządzenie RTG  
(Rapiscan MXR3040) wykonane urządzeniem wyposażonym w podwójną energię  

(Rapiscan G60) 

 
Źródło: opracowanie własne 

 
W związku z wzrastającą corocznie ilością wielkogabarytowych urządzeń 

RTG, wykorzystywanych w procesie kontroli celno-skarbowej w 2011 roku 
ówczesne kierownictwo Służby Celnej powołało Centrum RTG - jednostkę 
centralną, która zapewnia kompleksową koordynację i monitoring efektywności 
wykorzystania posiadanych przez KAS urządzeń rentgenowskich, wspomaga 
procesy zarządzania tym zasobem oraz prowadzi szkolenia dla krajowych i za-
granicznych funkcjonariuszy wykonujących zadania z zakresu obsługi urządzeń 
rentgenowskich i interpretacji obrazów. 

Oficjalne otwarcie Krajowego Centrum RTG jako komórki organizacyjnej 
ówczesnej Izby Celnej w Gdyni, nastąpiło 8 października 2011 roku w Gdań-
skim Parku Naukowo-Technologicznym. Centrum składa się z: 
 Centralnego Repozytorium Obrazów (CRO) - gromadzi obrazy RTG wraz  

z danymi towarzyszącymi. W oparciu o jego bazę tworzone są specjalistycz-
ne biblioteki materiałów porównawczych, jak również przeprowadzane spe-
cjalistyczne analizy tematyczne, 

 Centrum Analizy Obrazów (CAO) - zapewnia profesjonalne wsparcie funk-
cjonariuszom celnym obsługującym urządzenia RTG w procesie decyzyjnym 
związanym z analizą obrazu, jak również w zakresie analizy zebranych w re-
pozytorium obrazów RTG poprzez dostępne oprogramowanie inspekcyjne 
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do urządzeń Rapiscan, Nuctech oraz Smiths & Heimann pod kątem szkole-
niowo-dydaktycznym, 

 Centrum Monitorowania Wykorzystania (CMW) – odpowiada za optymali-
zację wykorzystania urządzeń skanujących i procesów zarządczych zasobami 
Służby Celnej oraz kontrolami z wykorzystaniem urządzeń skanujących  
w skali ogólnokrajowej. Wspólnie z Centrum Analizy Obrazu, zapewnia 
wsparcie analityczne jednostkom organizacyjnym KAS, 

 Centrum Doskonalenia Zawodowego (CDZ) – stanowi swoistą platformą 
szkoleniową zapewniającą w ramach jednolitego systemu szkoleń właściwe 
przygotowanie krajowych i zagranicznych funkcjonariuszy celnych w zakre-
sie obsługi urządzeń RTG i interpretacji obrazu. 
Z technicznego punktu widzenia operator urządzenia RTG odpowiedzialny 

za interpretację obrazu RTG może polegać jedynie na własnym doświadczeniu 
oraz narzędziach obróbki obrazu dostępnych na konkretnym urządzeniu w ra-
mach interfejsu. Póki co nie ma narzędzi automatycznego wskazywania niepra-
widłowości w obrazie rentgenowskim, które mogłyby wesprzeć operatora  
w podejmowaniu decyzji, którego zadaniem jest identyfikować znajdujące się na 
obrazie obiekty oraz miejsca wymagające kontroli fizycznej. 

2. ZASADA DZIAŁANIA URZĄDZEŃ RTG 
Badania radiograficzne polegają na prześwietleniu obiektu promieni Rentge-

na, a następnie zarejestrowaniu na kliszy fotograficznej stopnia absorpcji pro-
menowania przez materiał prześwietlany [Zuev V.M., Kapustin V.I., Karpenko 
A.I., Van’kowa N.E.: Lipiński T., Szabracki P. 2006: 208-211]. Osłabienie 
wiązki promieniowania jest opisane równaniem absorbcji Beera [Senczyk D. 
2011]: 

                     (1) 
gdzie: I-natężenie premiowania X po przejściu przez obiekt, I0 - natężenie pre-
miowania X  emitowane ze źródła, μ - liniowy współczynnik absorbcji, x - droga 
przebyta przez wiązkę promieniowania. 

Stopnień naświetlenia kliszy fotograficznej zależy od rodzaju materiału prze-
świetlanego, natężenia wiązki promieniowania oraz od czasu naświetlania. 
Wszelkiego rodzaju niejednorodności w spoinie charakteryzują się różnymi 
współczynnikami absorpcji, co w powoduje różny stopień naświetlenia kliszy 
fonograficznej. W konsekwencji obserwuje się ciemniejsze obszary  
w miejscach, gdzie współczynniki absorpcji materiału były mniejsze [Senczyk 
D. 2011]. 

Obecnie zapisu obrazu pochodzącego ze skanera RTG dokonuje się w spo-
sób cyfrowy, a kliszę fotograficzną zastąpiono przetwornikiem CCD. Posiadanie 
cyfrowych obrazów umożliwia nie tylko ich obejrzenie w powiększeniu, lecz 
również ich komputerową obróbkę [Gomes J., Velho L. 1997: 91-95]. 
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3. KOMPUTEROWA ANALIZA OBRAZU 

Idea komputerowej metody wspomagającej proces analizy obrazów RTG 
podczas kontroli celno-granicznej polega na wyostrzeniu pewnych elementów 
obrazu, aby umożliwić kontrolującemu dostrzeżenie anomalii. Standardowy 
obraz RTG jest obrazem czarnobiałym, w którym poszczególne piksele różnią 
się od siebie skalą szarości. Jedną z najprostszych metod wyostrzającą anomalia 
jest zastosowanie progowania. Polega to na ustawieniu odpowiedniego progu 
wartości nasycenia, a następnie wydzieleniu obszarów, w których występuje 
duża absorpcja promieniowania. W ten sposób minimalizuje się ilość szczegó-
łów, a wyostrza się pewne obszary. Powoduje to, że łatwiej jest się skupić na 
dostrzeżeniu anomalii. W celu lepszego zobrazowania anomalii autorzy opra-
cowali kilka metod filtracji i przetwarzania obrazu. 

 

Rysunek 5. Widok samochodu prześwietlonego metodą RTG  
a) zdjęcie RTG, b) zdjęcie po binaryzacji.  

a) 

 
b) 

 
Źródło: opracowanie własne 

Na rysunku 5 przedstawiono przykładowe zdjęcie ciężarówki, która przewo-
zi elementy betonowe. W przypadku zdjęcia z rysunku 5a widoczne zaciemnie-
nie miejsca w elemencie ulokowanym z tyłu naczepy może ujść uwadze osobie 
analizującej to zdjęcie. W przypadku rysunku 5b widać wyraźne anomalia  
w drugim przewożonym elemencie betonowym. Opisana metoda nie ma na celu 
przeprowadzenia rozpoznania lub autowykrywania lub zastąpienia człowieka, 
ma ona jedynie wzbudzić podejrzenie w stosunku do pewnych obszarów, które 
powinny być dokładniej zbadane.   
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Rysunek 6. Papierosy ukryte w kole zapasowym ciężarówki  
a) zdjęcie RTG b) zdjęcie po binaryzacji.  

a)  

 
b) 

 
Źródło: opracowanie własne 

 
Innym rozwiązaniem zaproponowanym przez autorów jest progowanie. Za-

stosowanie progowania niekoniecznie musi ułatwić ocenę. W niektórych przy-
padkach może wręcz uniemożliwić prawidłową ocenę. Przykładem jest obraz  
z rysunku 6a, gdzie w kołach zapasowych ukryto papierosy. Na rysunku 6a 
widać delikatny zarys paczek papierosów ukrytych z oponach koła zapasowego. 
Zastosowanie progowania spowodowało, że delikatny zarys całkowicie zaniknął 
(rys. 6.b). Obserwując jedynie obraz z rysunku 6b można stwierdzić, że w ko-
łach zapasowych nie ukryto żadnych przedmiotów.  

Niejednokrotnie w celu uwydatnienia pewnych szczegółów wystarczająca 
jest zmiana kontrastu i nasycenia obserwowanego obrazu (rys.7). W tym przy-
padku bardzo wyraźnie widać, że we wnętrzu koła zapasowego ukryto jakieś 
przedmioty. 

Rysunek 7. Papierosy ukryte w kole zapasowym ciężarówki po zastosowaniu zmia-
ny kontrastu i nasycenia.  

 
Źródło: opracowanie własne 

 
Autorskim pomysłem jest zastosowanie filtracji RGB dla obrazów będących 

zapisem skali szarości [Rząsa M., Sowa-Watrak A. 2017: 61-64]. Innym roz-
wiązaniem jest analiza obrazu z zastosowaniem filtracji RGB. Polega ona na 
tym, że obraz w skali odcieni szarości przedstawia się w palecie kolorów RGB. 
Paleta RGB to paleta składająca się z trzech podstawowych kolorów (czerwony, 
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Rysunek 6. Papierosy ukryte w kole zapasowym ciężarówki  
a) zdjęcie RTG b) zdjęcie po binaryzacji.  

a)  

 
b) 
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łach zapasowych nie ukryto żadnych przedmiotów.  
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jest zmiana kontrastu i nasycenia obserwowanego obrazu (rys.7). W tym przy-
padku bardzo wyraźnie widać, że we wnętrzu koła zapasowego ukryto jakieś 
przedmioty. 
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Autorskim pomysłem jest zastosowanie filtracji RGB dla obrazów będących 

zapisem skali szarości [Rząsa M., Sowa-Watrak A. 2017: 61-64]. Innym roz-
wiązaniem jest analiza obrazu z zastosowaniem filtracji RGB. Polega ona na 
tym, że obraz w skali odcieni szarości przedstawia się w palecie kolorów RGB. 
Paleta RGB to paleta składająca się z trzech podstawowych kolorów (czerwony, 

 

zielony i niebieski), za pomocą których wyświetlany jest piksel o dowolnym 
kolorze na obrazie. Intensywność nasycenia poszczególnych barw z palety jest 
zgodna z modelem YUV. Powoduje to, że każdemu pikselowi wyświetlanemu w 
skali szarości, są przyporządkowane odpowiednie wartości kolorów (R-read,  
G-green, B-blue) z palety RGB. A zatem wartość stopnia szarości przy 
uwzględnieniu, że ludzkie oko jest bardziej wyczulone na kolor zielony, a naj-
mniej na kolor niebieski opisuje zależność:  

 
                            (2) 

 
gdzie: GS - wartość skali szarości, R, G, B – wartości nasycenia kolorów RGB 

 
Jak wynika z zależności (2) posiadając obraz czarnobiały w skali odcieni 

szarości możliwe jest jego zapisanie w formacie kolorowym RGB. W ten sposób 
uzyskuje się więcej danych do komputerowej analizy, ponieważ każdy piksel 
obrazu jest opisany za pomocą trzech wartości odpowiednio dla koloru czerwo-
nego, zielonego i niebieskiego. Stanowi to dodatkową możliwość analizy obrazu 
z uwzględnieniem jedynie wybranego koloru lub kombinacji dwóch z trzech 
kolorów. Własność ta umożliwia zastosowania filtrowania z wyodrębnieniem 
wybranych cech charakterystycznych analizowanego obrazu [Rząsa M., Sowa-
Watrak A. 2017: 61-64].  

 
Rysunek 8. Papierosy ukryte w kole zapasowym ciężarówki po zastosowaniu 

progowania z filtracją RGB

 
Źródło: opracowanie własne 

 
Obraz ukrytych papierosów w kołach zapasowych ciężarówki po zastosowa-

niu progowania z filtracją RGB przedstawiono na rysunku 8. W tym przypadku 
widać wyraźnie, że przestrzeń w oponie koła zapasowego nie jest pusta, lecz jest 
wypełniona jakimś materiałem. Anomalie w obrazie są w tym przypadku bardzo 
wyraźnie widoczne. 

4. PODSUMOWANIE 
Przedstawione w pracy rozwiązanie wspomaga proces analizy obrazów RTG 

podczas kontroli granicznej. Wspomaganie komputerowe nie ujawnia elemen-
tów niewidocznych na zdjęciu RTG, jednak umożliwia ich znaczne wyostrzenie. 
Jest to o tyle pomocne, że w przypadku kontroli dużej liczby pojazdów na przej-



106 Mariusz R. Rząsa Wojciech Gęsikowski

 

ściu granicznym analizowanie ledwie widocznych szczegółów zdjęcia RTG ma 
duży wpływ na zmęczenie osoby sprawdzającej. Osoba zmęczona bardzo łatwo 
może przeoczyć pewne szczegóły. Zaproponowane rozwiązanie selektywnie 
wyostrza obraz, powodując, że słabo widoczne elementy na obrazie RTG są 
dużo bardziej wyraźne. Powoduje to, że osobie sprawdzającej o wiele łatwiej 
jest dostrzec anomalie oraz zmniejsza zmęczenie podczas pracy. Jak wykazano 
w niniejszym artykule nie ma uniwersalnej metody, którą można zastosować do 
wszystkich rodzajów materiałów prześwietlanych. W praktyce bardzo pomocne 
może być zastosowanie kilku metod, a nawet opracowanie pewnych kombinacji 
składających się z kilku metod. W przypadku technik komputerowych łatwe jest 
zautomatyzowanie tego procesu, chociażby poprzez umożliwienie szybkiego 
wyświetlenia sekwencji zdjęć, w których każde zdjęcie przedstawia ten sam 
obraz, lecz z zastosowaniem innej metody komputerowego wspomagania anali-
zy obrazu.  
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