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Streszczenie

Obecność „wadliwych” pikseli w  panelu ob-

razowym jest nie do uniknięcia w  procesie 

technologicznym. Pozostaje potrzeba korekcji „wa-

dliwych” pikseli, które albo nie biorą udziału w de-

tekcji promieniowania RTG („martwe” piksele), albo 

pozostają w stanie permanentnego maksymalnego 

nasycenia („gorące” piksele). Pozwala to na uzyska-

nie obrazów klinicznych bez obecności widocznych 

artefaktów pochodzących od „wadliwych” pikseli 

i  bardziej jednorodnych. „Wadliwy” piksel może 

generalnie być zdefiniowany jako piksel, który nie 

„zachowuje” się zgodnie z  oczekiwaniem, dający 

wynikowo nieprawidłowe wartości sygnału i  bez-

wartościową informację z  punktu widzenia uzyski-

wanego obrazu. Niezależnie od przyjętej metody 

korekcji, pierwszym krokiem jest zmapowanie 

matrycy panelu obrazowego ze względu na obec-

ność pikseli, dla których wartość zarejestrowane-

go sygnału jest statystycznie znacząco różna od 

wartości średniej/modalnej. Następnie wartości 

sygnałów w tych pikselach mogą być nadpisywane 

wartością modalną, średnią pochodzącą z obliczeń 

wykonanych dla sąsiadujących pikseli lub metodą 

interpolacyjną. Również istnieje możliwość korekcji 

manualnej przeprowadzonej na obrazach „raw”, je-

żeli w systemie obrazowym istnieje możliwość ope-

rowania danymi surowymi.

Słowa kluczowe: cyfrowe detektory obrazowe, 

„wadliwe” piksele, korekcja „wadliwych” pikseli, 

jakość obrazowania

Abstract

A presence of defective pixels in an image pan-

el is unavoidable in a  technological process. 

There remains a  need to correct defective pixels 

that either do not take part in the x-ray detection 

(„dead” pixels) or remain in permanent maximum 

saturation („hot” pixels). This allows to obtain more 

homogeneous clinical images without visible arti-

facts from „defective” pixels. A defective pixel can 

generally be defined as a pixel „behaves” in an un-

expected way. This results in incorrect signal values   

and worthless image information. Irrespective of 

an applied correction method, a first step of a pro-

cess is to map a matrix of the image panel due to 

the presence of pixels for which a registered signal 

is statistically significantly different from a  mean/

modal value. Then, the values   of the signals of these 

pixels can be overridden with a  modal or average 

value of neighboring pixels or using an interpola-

tion method. There is also a possibility of a manual 

correction using “raw” images if the image system 

has built in tools to handle “raw” data.
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Wprowadzenie

Cyfrowe detektory w obrazowaniu medycznym najczęściej sta-

nowią matryce fotoprzewodników zbudowane na amorficznym 

krzemie lub selenie (pośrednie systemy cyfrowe) oraz panele 

zbudowane na matrycy wykonanej z elektrod oddzielonych war-

stwą izolatora oraz elementów aktywnych, np. tranzystorów 

cienkowarstwowych.

Bazą dla pośrednich systemów cyfrowych są detektory, które 

składają się z  fotoprzewodników, takich jak amorficzny krzem 

lub selen. Warstwa detektora krzemowego zawiera matrycę 

receptorów, przy czym każdy z  tych receptorów posiada wła-

sne komponenty regulacyjne (tranzystor lub dioda) i odpowia-

da za jeden element obrazu. Panel w bezpośrednim cyfrowym 

systemie obrazowania jest zbudowany z  fotoprzewodników, 

skonstruowanych na bazie materiałów o dużej liczbie atomowej 

(np. Se albo PbI2), które pokrywają aktywny obszar macierzy. 

Tworzą one warstwę fotopółprzewodnikową, która bezpośred-

nio przetwarza oddziaływanie promieniowania X z elementami 

aktywnymi detektora na nośniki ładunku dryfującego do elek-

trod zbierających. Aktywna macierz TFT składa się z elementów 

detekcyjnych zbudowanych z przełącznika TFT, elektrody i kon-

densatora. Matryca jest opisywana szerokością elementu, szero-

kością zbioru elementów i odległością między nimi (pitch).

Formalnie pojęcie piksela (pixel = „picture element” ) dotyczy 

najmniejszej/podstawowej jednostki/elementu obrazu prezen-

towanego na monitorze. Dla maksymalnej rozdzielczości, fi-

zyczny rozmiar piksela stanowi fizyczny rozmiar pojedynczego 

elementu monitora wraz z  „pitch” („pitch” – odległość między 

środkami pikseli w monitorze obrazowym). Aktualnie pojęcie to 

zostało również przypisane najmniejszemu elementowi detek-

tora obrazowego wraz z „pitch” („pitch” – odległość między środ-

kami aktywnych elementów detekcyjnych w panelu obrazowym) 

– chociażby w przypadku „korekcji wadliwych pikseli”, które za-

równo odnosi się do monitorów, jak i detektorów obrazowych. 

Także pozostając w tej konwencji, pojęcie piksel pojawi się w ni-

niejszym artykule jako najmniejszy element panelu obrazowego, 

determinujący jego rozdzielczość przestrzenną z punktu widze-

nia uzyskiwanej informacji obrazowej. 

„Wadliwe” piksele

Każdy piksel, czyli element detektora obrazowego, może wykazy-

wać inną czułość komponentu aktywnego na oddziałujące z nim 

promieniowanie jonizujące. Wynika to z ograniczeń technologicz-

nych i skończonej precyzji powtarzalności i odtwarzalności tego 

procesu. Ponadto każdy z  elementów detekcyjnych może cha-

rakteryzować się innym poziomem szumu. Aby skompensować 

te różnice, systemy obrazowania wprowadzają korektę offsetu 

i wzmocnienia. Ten schemat korygowania, czasami określany tak-

że jako korekta dwupunktowa, dostosowuje odpowiedź sygnału 

każdego piksela obrazu – jeden z zerowym sygnałem (offset) i ten, 

który zazwyczaj wynosi około 50% nasycenia (gain/wzmocnienie). 

Oprócz korekcji niejednorodności odpowiedzi pikseli, software 

również może wprowadzać korektę na niejednorodność wiązki 

RTG (np. Heel efekt) oraz niejednorodność ścieżek transmisji sy-

gnału (np. spowodowane zmianami w elektronice).

Pozostaje jeszcze potrzeba korekcji „wadliwych” pikseli, któ-

re albo nie biorą udziału w detekcji promieniowania RTG („mar-

twe” piksele), albo pozostają w stanie permanentnego maksy-

malnego nasycenia („gorące” piksele). „Wadliwy” piksel może 

generalnie być zdefiniowany jako piksel, który nie „zachowuje” 

się zgodnie z  oczekiwaniem, dający wynikowo nieprawidłowe 

wartości sygnału i bezwartościową informację z punktu widze-

nia uzyskiwanego obrazu. Dane dostarczone przez ten piksel są 

nie tylko mniej istotne, ale również mniej wiarygodne niż wytwa-

rzane przez jego sąsiedztwo. Istnieje wiele przyczyn, w których 

piksel może nie dostarczyć wiarygodnych informacji, np.: wady 

elektroniki, błąd odczytu danych generowanych przez sensory. 

„Wadliwe” piksele mogą pojawić się w panelu obrazowym jako 

pojedyncze, w  postaci zgrupowań/klastrów, jak i  całych linii. 

Piksele takie nie poddają się standardowej korekcji offsetów lub 

wzmocnień. W związku z tym wymagana jest dodatkowo korek-

cja na „wadliwe” piksele. Jej brak ujawnia się w obrazie w posta-

ci artefaktów (Rys. 1). Oczywiście w  przypadku zgrupowanych 

„wadliwych” pikseli taka korekcja jest trudniejsza. 

Rys. 1 Nieskorygowane „wadliwe” piksele widoczne w obrazie klinicznym 

Źródło: https://www.researchgate.net/publication/5568158_Digital_radiography 

_artifacts/figures?lo=1).

Obecność „wadliwych” pikseli w  panelu obrazowym jest nie 

do uniknięcia w  procesie technologicznym. Wyróżnia się kilka 

typów „wadliwych” pikseli:

• piksele liniowe z fałszywą kalibracją/wzmocnieniem: katego-

ria, w której piksel zachowuje się liniowo z mocą dawki lub cza-

sem ekspozycji, ale z powodu niskich lub wysokich wzmocnień 

w  porównaniu z  sąsiadami, wartości wyświetlane przez ten 

piksel różnią się znacznie od tych, które są wokół niego; 

• piksele nieliniowe: podzbiór „wadliwych” pikseli, w których 

sygnał wyjściowy wyświetlany na obrazie nie ma związku 

z mocą dawki lub czasem ekspozycji w sposób liniowy;

• „martwe” piksele: są tymi, które mają bardzo niską czułość 

na zmiany mocy dawki lub czasu ekspozycji, konsekwentnie 

prezentując niskie wartości sygnału; 
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• gorące piksele: kategoria ta jest wysoce czuła na zmiany 

mocy dawki lub czasu ekspozycji, wykazująca trwale wyso-

kie wartości sygnału.

Korekcja „wadliwych” pikseli

Piksele te mogą być wykryte przez ustawienie niższego i wyż-

szego progu czułości na promieniowanie X, bazując na statysty-

ce wartości sygnałów dla pikseli. Wynikiem tego procesu jest 

mapa korekcji „wadliwych” pikseli (the bad pixel map correction 

– BPM) (Rys. 2, 3). Po kalibracji wzmocnień „wadliwe” piksele po-

winny być „nadpisane” przy użyciu algorytmu korekcji, np. war-

tości średnią z sąsiadujących „prawidłowych” pikseli. 

zastępuje informację/sygnał z  „wadliwego” piksela medianą 

wartości otaczających pikseli. To dość skuteczny i prosty algo-

rytm korekcji „wadliwych” pikseli (zwłaszcza tych, które mają 

bardzo wysokie lub bardzo niskie wartości), ale używa niewiel-

kiej ilości dostępnych informacji, po prostu kopiując jedną war-

tość pozyskaną z sąsiednich pikseli. Jest to metoda dobrze funk-

cjonująca przy korekcji pojedynczych pikseli. Nie jest efektywna 

dla ich klastrów/zgrupowań lub linii. Czasem również można 

wykazać słabość tego algorytmu dla pojedynczych pikseli przy 

zastosowaniu obrazowania obiektów testowych z  wbudowa-

nymi wzorami dla testu rozdzielczości przestrzennej. Dla tak 

wysoko modulowanego sygnału, uzyskiwanego w  obrazie na 

granicy „ciemnych” i  „jasnych” elementów paskowych, również 

pojedyncze „wadliwe” piksele mogą ujawnić się w postaci „roz-

mycia”/„inwersji” na tym wzorze (Rys. 5). Jest to metoda korekcji 

wystarczająca w przypadku systemów CBCT, gdzie w przypadku 

rekonstrukcji 3D z kilkuset projekcji planarnych pojawia się efekt 

rozmycia małych artefaktów, będących wynikiem nieperfekcyj-

nie skorygowanych „wadliwych” pikseli , zwłaszcza w sytuacji ich 

zgrupowania w postaci linii. 

Niezależnie od przyjętej metody korekcji każda z nich oparta 

jest na zmapowaniu matrycy panelu obrazowego ze względu na 

obecność pikseli, dla których wartość zarejestrowanego sygna-

łu jest statystycznie znacząco różna od wartości średniej/modal-

nej (różnica ta może wynosić np. 3SD – Rys. 4). Jeżeli taki piksel/

grupa pikseli/linie pikseli zostaną wykryte w panelu obrazowym, 

w takim przypadku sygnał z „wadliwego” piksela/grupy pikseli/

linii pikseli należy oszacować na podstawie sygnału najbliższych 

sąsiadów. Istnieje kilka technik „nadpisywania” informacji przy 

przyjęciu różnych kompromisów między skutecznością korekcji 

a złożonością obliczeń.

Najprostszą metodą korygowania pojedynczego piksela 

jest zastosowanie filtru medianowego. Technika ta po prostu 

Rys. 2 Obrazy korekcji „wadliwych” pikseli – obraz „dark/offset” i obraz „flood” 

Źródło: Materiały własne.

Rys. 3 Statystyka „wadliwych” pikseli dla obrazów „dark/offset” i „flood” 

Źródło: Materiały własne.

Rys. 4 Przykładowa analiza statystyczna wartości sygnałów dla obrazu „flood” wraz 

z zaznaczonymi górnymi i dolnymi wartościami progów odcięcia

Źródło: Materiały własne.

Rys. 5 Przykładowy obraz obiektu testowego z  widocznymi artefaktami pochodzącymi od 

nieefektywnie skorygowanych linii „wadliwych” pikseli (lewa – obraz „offset” z widocznymi 

„wadliwymi” liniami pikseli, prawa – obraz testowy z widocznymi inwersyjnymi artefaktami) 

Źródło: Materiały własne.
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W podobny sposób działa algorytm oparty na średnim filtrze, 

przy niewielkim wzroście złożoności obliczeń. Algorytm korekcji 

bazuje wtedy na wartości średniej sąsiadujących pikseli. Słabość 

tego podejścia jest związana z ryzykiem obecności „wadliwych” 

pikseli w  otoczeniu korygowanego. W  takim przypadku efek-

tywność korekcji jest obarczona tym, że obliczona średnia z sy-

gnału sąsiadujących pikseli zawiera wartości z „wadliwych” pik-

seli. To może spowodować w  efekcie nieprawidłową korekcję, 

zwłaszcza w  przypadku zgrupowanych „wadliwych” pikseli lub 

„wadliwych” linii pikseli. Są one widziane w obrazie uzyskanym 

dla obiektu testowego zawierającego elementy paskowe o wy-

sokiej częstotliwości przestrzennej, w postaci inwersji (artefakty 

„zig-zag” – Rys. 5) – dotyczy to obrazu 2D. W przypadku rekon-

strukcji 3D (CBCT) nieskorygowane piksele powodują kołowe 

jasne artefakty w rekonstrukcji transwersalnej.

Średnia wartość obliczana z  otaczających pikseli, przy speł-

nionym warunku, aby otaczające piksele były „dobrymi pikse-

lami” lub algorytm musi zawierać funkcję „ignorowania” sąsied-

nich pikseli, o których wiadomo, że są „wadliwe”, może stanowić 

kompensację tego zjawiska. Ponieważ technika ta wykorzystuje 

informacje z więcej niż jednego z otaczających pikseli, jest ona 

efektywniejsza, zwłaszcza w  przypadku klastrów/zgrupowa-

nych pikseli. Poszczególne piksele, które zostały poprawione za 

pomocą filtra średniego, są bardzo trudne do zidentyfikowania 

w  skorygowanym obrazie. Jednocześnie należy mieć świado-

mość, że obraz w obszarach diagnostycznie ważnych może być 

generowany w obszarach klastrów z uśrednionych wartości sy-

gnałów dla zgrupowanych pikseli i część informacji diagnostycz-

nej może być utracona. 

Również [5] prezentuje inną metodę korekcji „wadliwych” pik-

seli. Po wykryciu martwych pikseli stosuje się dwa różne podej-

ścia: poprawienie ich intensywności, różnicując między losowo 

rozproszonymi martwymi pikselami (RD) i martwymi pikselami 

ze względu na rozstaw detektorów (DS ) (Ryc.6.). 

piksele wykazują się w obrazie nieco niższym profilem intensyw-

ności (blooming efect). Interpolacyjne podejście z tej pracy jest zi-

lustrowane na Ryc. 6. „Martwe” i sąsiadujące piksele (zaznaczone 

na czerwono na rysunku) są korygowane przy użyciu wartości in-

terpolacji 2D z obszaru lokalnego 2D (niebieskie piksele).

Niektórzy producenci dostarczają także z  systemem narzę-

dzia software’owe do manualnego zarządzania korekcją „wadli-

wych” pikseli poprzez mapowanie obrazów „offset” i „flood” na 

obecność „wadliwych” pikseli, ustawienie dolnego i  górnego 

progu odcięcia wartości sygnału dla pikseli, nadpisywanie war-

tości „wadliwych” pikseli. Standardowo jest to 3SD od wartości 

średniej. Czasem zdarza się, że należy przyjąć szerszą statysty-

kę. Może wynikać to z „nadwrażliwości” algorytmu detekcji „wa-

dliwych” pikseli (Rys. 7, 8). Taka sytuacja może się zdarzyć, gdy 

na przykład algorytm mapowania jest dostosowany do starszej 

generacji detektorów cyfrowych lub algorytmów rekonstrukcji, 

a  w  systemie został zainstalowany nowszy typ detektora lub 

upgrade software/algorytmów rekonstrukcji. W  skrajnym przy-

padku algorytm mapowania i korekcji „wadliwych” pikseli może 

wręcz wprowadzać w  obrazie testowym/klinicznym artefakty 

symulujące nieskorygowane „wadliwe” piksele w miejscu detek-

tora, gdzie w rzeczywistości są one technicznie sprawne. 

 Narzędzia te wykorzystują obrazy „surowe” (raw images). Każ-

dy z obrazów składowych („offset” i „flood” ) może być analizowa-

ny oddzielnie ze względu na pojawianie się nieskorygowanych 

pikseli w  klinicznym lub testowym obrazie. „Wadliwe” piksele 

w obrazach „bad pixel” (BP imges) mogą zostać nadpisane przez 

predefiniowane wartości. Niestety to podejście nie zawsze 

jest skuteczne i bardzo często wymaga wsparcia serwisowego, 

jako działanie ponadstandardowe, związane z pozostawieniem 

Piksele RD są korygowane przy użyciu standardowego filtra 

średniego 3 x  3, biorąc pod uwagę wartość sygnałów pocho-

dzących z prawidłowych pikseli. Piksele DS są korygowane przy 

użyciu określonej interpolacji liniowej. Ze względu na układ sen-

sorów w detektorze obrazowym uzyskane obrazy przedstawiają 

oczywiste rzędy i  kolumny martwych pikseli. W  tym przypadku 

uśrednianie lub inne generacyjne podejścia wykazały niezadowa-

lające wyniki, jako że nie tylko martwe piksele, ale także sąsiednie 

Rys. 6 Korekcja „martwych” pikseli – (a) martwe piksele spowodowane rozstawem detektora; 

(b) ilustracja idei korekcji interpolacyjnej

 Źródło: http://eia.udg.edu/~marly/pubs/iwdm08b.pdf.

Rys. 7 Obrazy „offset” i „flood” wraz ze statystyką „wadliwych” pikslei dla ustawio-

nych progów odcięcia 2SD

Źródło: Materiały własne.
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ustawień systemu poza zaleceniami dostępnymi w dokumenta-

cji technicznej systemu. 

Podsumowanie

Korekcja „wadliwych” pikseli pozwala na software’ową eliminację 

pikseli o nieprawidłowej wartości sygnału w celu poprawy jakości 

obrazu oraz uniknięcia artefaktów w obrazach klinicznych. Korek-

cja pikseli odbywa się tylko dla określonych pikseli, zmapowanych 

w  specjalnym pliku, który jest przypisany tylko do konkretnego 

detektora. Użytkownik może również generować własny plik ko-

rekcji. Należy pamiętać, że liczba pikseli wykorzystywana jest do 

obliczenia wartości skorygowanych i powinna być zminimalizowa-

na. Jeżeli korekcji podlegałyby duże zgrupowania pikseli, wów-

czas mogą powstać znaczne obszary obrazu, które nie powstają 

w wyniku zarejestrowanych rzeczywiście wartości sygnałów, ale 

w  wyniku nadpisania skorygowanymi wartościami. Może to do-

prowadzić do utraty informacji obrazowej.
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testy specjalistyczne aparatury 
rentgenowskiej (stomatologia, 
radiografia, fluoroskopia, mammografia, 
tomografia komputerowa) • pomiary 
dozymetryczne w środowisku pracy
i w środowisku w otoczeniu aparatów rtg • 
projekty pracowni rtg wraz z obliczaniem osłon 
stałych • szkolenia z zakresu wykonywania 
testów podstawowych • opracowujemy doku-
mentację Systemu Jakości w pracowniach rtg.

natężenia pola elektromagnetycznego 
(m.in. rezonans magnetyczny) • hałasu i drgań • 
natężenia i równomierności oświetlenia na 
stanowiskach pracy i oświetlenia awaryjnego • 
promieniowania optycznego nielaserowego 
(180–3000 nm): nadfioletowe, widzialne (w tym 
niebieskie), podczerwone • promieniowania 
laserowego • pobieranie prób powietrza oraz 
oznaczanie zawartości pyłu całkowitego 
i respirabilnego.
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