OVĚŘENÍ FUNKCE KŘEMÍKOVÝCH ČIPŮ PRO DIGITÁLNÍ
RADIOGRAFII V DEFEKTOSKOPII
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Zadání diplomové práce

ÚVOD
Nedestruktivní testování (NDT) materiálu je zvláštní proces, který slouží k zajišťování kvality průmyslových součástí bez jejich
poškození. Cílem NDT je zajistit bezpečnost, spolehlivost a efektivitu provozu průmyslových zařízení. Potřeba NDT v důsledku
uvedených požadavků stále více narůstá. Jedna z účinných metod pro objemové ověření kvality materiálu je radiografická
metoda.
Princip metody spočívá v průchodu svazku ionizujícího záření (rentgenového, gamma) zkoušeným dílem. Každý materiál
snižuje intenzitu takového záření úměrně své tloušťce a v závislosti na druhu materiálu. Prošlé záření lze detekovat buď pomocí
speciálních filmů (konvenční radiografie), nebo pomocí elektronických zobrazovacích systémů (digitální radiografie). Případná
vada se projeví jako světlé či tmavé místo na radiogramu (filmu). Vhodným nastavením parametrů systému lze docílit detekce
vady a následně provést vyhodnocení její indikace v souladu s požadovanými normami.
Velmi perspektivní a zároveň stále více používaná je digitální radiografie, kde se místo filmů používá polovodič nebo jiný
elektronický detektor. Výhoda digitální radiografie spočívá v eliminaci spotřeby radiografických filmů, ve výrazné úspoře času
zpracování obrazu, a také v možnosti následného vylepšování snímku (postprocessing).

CÍL PRÁCE
Cílem práce je ověřit funkci křemíkových čipů a jejich možností pro digitální radiografii v defektoskopii. Čipy jsou vyvíjeny na
FJFI ČVUT a pracují na principu přímé konverze rentgenového záření. První část práce bude zaměřena na seznámení se
s metodami rekonstrukce a zpracování digitálního obrazu a na sestavení experimentů. V druhé části bude provedena série
měření, pomocí kterých budou zjištěny důležité parametry měřící soustavy, například koeficienty pro flat-field korekci.
Výsledkem práce bude rekonstruovaný a zpracovaný obraz vybraných vzorků a modulační přenosová funkce soustavy.
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