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ANALÝZA ZÁKLADNÍCH PARAMETRŮ DIGTÁLNÍ RADIOGRAFIE A JEJÍ 
POROVNÁNÍ  S KLASICKOU FILMOVOU RADIOGRAFIÍ 

Zadání bakalářské/diplomové práce 

ÚVOD 
Nedestruktivní testování (NDT) materiálu je zvláštní proces, který slouží k ověřování 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. Radiografie je nedestruktivní metoda pro objemové i povrchové zkoušení součástí. 

Jejím cílem je odhalit necelistvosti v celém objemu materiálu. Metoda se neustále vyvíjí a nachází uplatnění v různých odvětvích 

od zkoušení svařovaných konstrukcí, potrubních systémů přes automobilový průmysl až po průmysl letecký. 

 

Necelistvosti, které dosahují rozměrů, díky kterým by jejich přítomnost ve zkoušené součásti mohla způsobit poškození či kolaps 

dané součásti, jsou považovány za nepřípustné. Necelistvosti, které jsou natolik malé, že neohrožují bezpečný provoz součásti, 

jsou přípustné a taková součást může být předána do provozu, neboť výměna by představovala neopodstatněný náklad. K tomu, 

abychom odhalili, co nejvíce necelistvostí používáme různě druhy detektorů, ať už klasických či digitálních. Digitální detektory 

(DDA – digital detector array) oproti filmu jsou moderní a efektivnější technologií k pořízení radiogramů. 

V současné době se používají převážně ploché DDA s nepřímou konverzí pomocí vrstvy CsI a Gd2O2S. 

 

Abychom mohli posoudit kvalitu digitálního obrazu, používáme měrky (IQI-image quality indicator) k určení tloušťkové, drátkové, 

otvorové citlivosti, případně i dvojdrátkovou měrku k určení BSR (basic spatial resolution) a další veličiny (GV, SNR, CNR). 

K dosažení kvalitního obrazu musíme zvolit správně expozici. Abychom toho dosáhli, musíme využít zkušeností a znalostí, které 

ke standardně požadovaným parametrům vedou.     

CÍL PRÁCE 
Cílem práce je definovat/verifikovat/ověřit základní parametry DR v závislosti na energii ionizujícího záření, tloušťce materiálu 

(Fe) a typu detektoru tj. vlivu velikosti pixelu, vlivu konverzní vrstvy CsI x Gd2O2S a tloušťky vrstvy ve srovnání s filmem a/bez 

fólií. Databáze bude využita k porovnání a tvorbě srovnávacích charakteristik a expozičních diagramů pro daný detektor a zdroj 

ionizujícího záření. Porovnání obrazů a způsob jejich pořízení jsou cenné informace, které nám ukáží v čem je daná technika 

výhodnější než ostatní srovnávané.  

 

KLÍČOVÁ SLOVA 
Nedestruktivní zkoušení, radiografie, digitální radiografie 

NÁVZANOST NA DALŠÍ VÝZKUM A VÝVOJ 
Práce umožňuje pokračování diplomovou/disertační prací na příbuzné téma, které bude čerpat z poznatků této práce. 

ROZSAH PRÁCE 
Teoretická část 

 Typy detektorů a zdrojů ionizujícího záření 

 Radiografická metoda v defektoskopii zahrnující filmové i nefilmové techniky 

 Techniky zkoušení pomocí DDA  

 Typy digitálních panelů  

RT 
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Experimentální část 

 Vliv velikosti pixelu při stejném SFD (source to film distance) 

 Vliv konverzní vrstvy CsI x Gd2O2S na kvalitu zobrazení 

 Vliv tloušťky vrstvy CsI x Gd2O2S případně TI  

 Vliv filmu s / bez fólií 

 Změření velikosti  ohniska zdroje ionizujícího záření pod všemi experimentálními tloušťkami při stejné geometrii  

Výstupy 

 Srovnání obrazů pořízených různými detektory  

 Srovnání obrazů pořízenými různými zdroji ionizujícího záření 

 Porovnat výhody a nevýhody filmu a DDA 

 Navržení srovnávacích charakteristik 
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DOPORUČENÁ LITERATURA 

 Pavel Mařánek, Václav Bízek a Michal Škeřík, Skripta RT. ATG, 2022  

 Stanislav Juráček, Pavel Mudřík. Skripta DR. ATG, 2022.  

 ČSN EN ISO 17636-1  

 ČSN EN ISO 17636-2  

 ČSN EN ISO 19232-5, vydání srpen 2022 

 ASME BPVC.V-2021 Article 2 + MANDATORY APPENDIX VI 

 ASTM E 2698 Standard Practice for Radiological Examination Using Digital Detector Arrays 

 ASTM 2597 Standard Practice for Manufacturing Characterization of Digital detector Arrays   

 ASTM 2736 Standard Guide for Digital Detector Array Radiology 

 

 

mailto:zavadil@atg.cz
http://www.atg.cz/
mailto:juracek@atg.cz

