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  Diplomová práce je zaměřena na seznámení čtenáře s principem výpočetní 

tomografie. Má za cíl zmapovat vliv různých zdrojů variability skenování na proces snímání. 

Proces snímání ve výpočetní tomografii ovlivňuje velké množství parametrů, které mají vliv na 

přesnost měření, které je prováděného na datech získaných z výpočetního tomografu. Ačkoliv 

došlo v posledních letech k velkému pokroku v identifikaci těchto faktorů, je využití výpočetní 

tomografie v oblasti metrologie nesnadné. 

  V úvodní části práce je představena technologie výpočetní tomografie a jsou zde 

uvedeny typické aplikace v oblasti kontroly kvality.  Druhá část se zabývá zdroji variability 

skenování, které mají vliv na přesnost měření. Další část se pak věnuje dosavadním 

poznatkům výpočetní tomografie v oblasti metrologii a rovněž se věnuje zkoušení CT 

systémů. Jsou zde uvedeny dosavadní poznatky ze zkoušení CT systémů s použitím 

kalibrovaných etalonů. 

             Dále je zde popsán návrh, výroba a kalibrace vlastního zkušebního etalonu. Jehož 

pomocí jsou posouzeny vybrané zdroje variability na měření a jeho přesnost.   
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The diploma thesis is focused on acquainting the reader with the principle of computed 

tomography. It aims to map the influence of different error sources on the scanning process. 

The computed tomography scanning process is affected by a large number of factors that affect 

the accuracy of the measurement that is performed on the data obtained by the computed 

tomography. Although there has been made a huge progress in recent years in identifying these 

factors, the use of computed tomography in the field of metrology is difficult.   

  The introductory part of the thesis presents the technology of computed tomography 

and there are typical applications in the field of quality control. The second part deals with the 

error sources of scanning process that affect the accuracy of measurements. The next part 

deals with the existing knowledge of computed tomography in the field of metrology and also 

deals with the testing of CT systems. The current knowledge from testing CT systems using 

calibrated standards is presented. The diploma thesis also describes the design, manufacture 

and calibration of its own test calibrated standard. Using this calibrated standard, the influence 

of selected factors on the measurement process by computed tomography are assessed 
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1.Úvod 
 

 Rentgenová tomografie nebo také výpočetní tomografie je známý pojem z medicínského 

prostředí, kde se využívá k diagnostice rozličných chorobných stavů. Avšak v posledním desetiletí 

dochází k rapidnímu vývoji výpočetní tomografie, který umožňuje aplikace této technologie rovněž 

v průmyslovém sektoru. Uplatnění je možné v různých oblastech, v automobilovém průmyslu, 

slévárenství, při výrobě kompozitních dílů, v leteckém průmyslu a v mnoho dalších odvětví.  

 Pomocí rentgenového záření je možné nedestruktivně lokalizovat vady a defekty, které není 

možné zjistit vizuálně. Může se jednat například o detekci porozity, staženin, bublin, kontrolu 

svarových spojů, detekci trhlin a podobně. Z tohoto důvodu je výpočetní tomografie hojně využívána 

v defektoskopii.  

  Další oblastí, kde tato technologie nachází uplatnění je metrologie. Díky technickému pokroku 

a zlepšení hardwarových vlastností zdroje rentgenového záření, detektoru a kinematického systému je 

možné použití této technologie v rámci měření. Vzniká tak nová metoda měření, která umožňuje získat 

informace o vnější i vnitřní geometrii s vysokou přesností. Tento způsob měření geometrických 

specifikací se vyznačuje také často menší časovou náročností, při měření velkého množství 

geometrických specifikací, oproti měření na souřadnicovém měřicím stroji nebo jiných zařízeních. 

  I přes nesporné výhody, které výpočetní tomografie v metrologii poskytuje, jde zde stále 

mnoho výzev, kterým tato technologie čelí. Jedná se zejména o určení nejistoty měření snímání pomocí 

výpočetní tomografie, určení nejistoty měření komplikuje velké množství faktorů, které ovlivňují 

snímání a mají vliv na následně na přesnost měření. [1] [2] [3] 

 Cílem této diplomové práce je seznámit čtenáře s principem výpočetní tomografie a s oblastmi 

využití této technologie v oblasti kontroly kvality. Obeznámit čtenáře s problematikou použití 

výpočetní tomografie v oblasti metrologie. Popsat vliv faktorů ovlivňující přesnost tomografického 

snímání. Navrhnout, vyrobit zkušební etalon a provést kalibraci na souřadnicovém měřicím stroji. 

Pomocí kalibrovaného zkušebního etalonu určit přesnost měření pomocí výpočetního tomografu 

v závislosti na různých ovlivňujících faktorech.   
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2. Výpočetní tomografie  

 Výpočetní tomografie je zobrazovací metoda kde snímaným objektem prochází paprsky 

rentgenového záření, které jsou zachyceny detektorem. V závislosti na absorpci rentgenového záření 

v materiálu je získána informace o skenovaném objektu. Je provedeno velké množství snímků s dílčím 

pootočením snímaného objektu. Následně jsou tyto dílčí snímky zpracovány matematickým 

programem. Výsledkem je prostorový mrak bodů, který reprezentuje snímaný objekt. 

 Historie výpočetní tomografie sahá do 70. let 20. století, kdy Newbolden Hounsfield sestrojil 

první tomograf k lékařským účelům. Od prvního prototypu došlo k velkému pokroku na poli lékařských 

CT přístrojů. Dnešní lékařské tomografy se vyznačují nízkými skenovacími časy, malou dávkou 

radiačního záření pacientovi a dobrou rozlišovací schopností. Výpočetní tomografie má v lékařství 

nezastupitelnou roli, jejíž pomocí lze diagnostikovat mnoho chorobných stavů. [4]  

 Další oblastí, kde se využívá výpočetní tomografie je průmysl. Automobilový, letecký, oblast 

svařování, slévárenství, obliba této technologie stále stoupá. Výpočetní tomografie se využívá při 

analýze materiálu, defektoskopii a metrologii. Oproti lékařským tomografům se zde nemusí brát ohled 

na pohodlí pacienta a dávku záření, které může být vystaven. Průmyslové tomografy mají řádově 

silnější zdroj rentgenového záření. Konstrukce výpočetních tomografů se odvíjí od jejich využití. 

V lékařství se výhradě využívá rotujícího systému detektor-rentgenka. V průmyslové praxi je 

konstrukčních variant výpočetních tomografů více. V průmyslu se využívá výše zmíněný rotující systém 

detektor – rentgenka.Další varianta konstrukce se pak skládá ze statického zdroje rentgenového záření 

a detektoru a kinematického systému, který zajišťuje pohyb a rotaci v pracovním prostoru stroje.  

  
  

 2.1. Rentgenové záření  

  
 Základem tomografie je rentgenové záření. Rentgenové záření je elektromagnetické vlnění 

s rozsahem vlnových délek v rozmezí 10−12 𝑚 −  10−8 𝑚. Záření se šíří přímočarým pohybem. 

Intenzita rentgenového záření klesá s druhou mocninou vzdálenosti od zdroje záření. Energie fotonů 

rentgenového záření je závislá na jejich vlnové délce. Energii fotonu lze vyjádřit dle rovnice (1)  [5] 

 

 

1. Rovnice energie fotonu 

 
𝐸 =

ℎ𝑐 

λ
   

(1) 

 

Kde h je Plankova konstanta (ℎ = 6,63 × 10−34 𝐽 𝑠 ), c je rychlost světla (𝑐 = 3 × 108 𝑚 𝑠−1) a λ je 

vlnová délka rentgenového záření. [1] [3] 
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Obrázek 1 rozdělení elektromagnetického záření dle vlnových délek [5] 

  

2.1.1 Vznik rentgenového záření 
  

Rentgenové záření vzniká přirozeně v kosmických tělesech jako jsou hvězdy nebo supernovy. 

Na Zemi může přirozeně rentgenové záření vzniknout při úderu blesku. [6] Uměle lze rentgenové záření 

generovat v zařízení s názvem rentgenka. Princip vzniku rentgenového záření spočívá v obráceném 

fotoelektrickém jevu. 

 Z katody rozžhaveného kovového vlákna, nejčastěji wolframového vlákna, jsou emitovány 

elektrony směrem k anodě. Teplota kovového vlákna dosahuje teploty kolem 2400 K, přičemž teplota 

tavení wolframu je přibližně 3695 K. Elektron je urychlován pomocí napětí mezi elektrodami.  Energie 

rychle se pohybujících elektronů je přeměněna na energii fotonů při dopadu elektronů na odrazový 

terč. U odrazového terče se může jednat například o molybden, měď, wolfram, stříbro nebo také zlato. 

 

Obrázek 2   Schéma typické rentgenky s odrazovým terčem [7] 

 K produkci rentgenového záření je zapotřebí vakuum. Proces vzniku rentgenového záření je 

nehospodárný proces. Přibližně 99% elektrické energie je přeměněno na teplo vlivem srážek elektronů. 

Zbylá část elektronů přichází do blízkosti atomového jádra, kde jsou elektrony vlivem elektrostatických 

sil zpomalovány.  Dochází k elektromagnetické interakci, která způsobí zakřivení dráhy a prudké snížení 

rychlosti elektronu. Elektron ztrácí část kinetické energie, která je přeměněna na energii fotonu. 

Fotony rentgenového záření mají různé vlnové délky, brzdné záření má proto spojité spektrum energie. 

Tomuto záření se říká též Bremsstrahlung neboli brzdné záření.  

 Čím blíže se elektron dostane k atomovému jádru, tím více je zpomalený a větší množství jeho 

kinetické energie je konvertováno na energii fotonu.   
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Obrázek 3 Princip brzdného záření [8] 

  

Odrazový terč je zatěžován velkým teplem. Místo, kam dopadá elektronový svazek ohnisko, 

musí mít určitou velikost, aby vydrželo nápor tepla. K odvodu tepla je využíváno aktivní chlazení. 

Velikost ohniska má velký vliv na výslednou kvalitu obrazu. Limituje totiž výsledné rozlišení. Je snaha 

dosáhnout co možná nejmenší velikosti ohniska.  

 Rentgenové záření vznikající v elektronce má spojité spektrum energie. Spektrum energie 

závisí na urychlovacím napětí a také na aktuálním proudu. Nízkoenergetické fotony mohou být 

odfiltrovány pomocí filtrů. Jako filtry se nejčastěji používají měděné či cínové destičky o různých 

tloušťkách. [1] [3] [5] [6] 

 

 

 

Obrázek 4 Spektrum výsledného záření v závisti na proudu(vlevo) a na urychlovacím napětí(vpravo) [1] 
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Obrázek 5 Spektrum výsledného rentgenového záření v závislosti na druhu filtru [1] 

 
Obrázek 6 Spektrum výsledného záření v závislosti na materiálu odrazového terče [1] 

2.1.2 Interakce s hmotou 
 
 Výpočetní tomografie využívá základní vlastnost rentgenového záření, kterou je schopnost 

pronikat téměř všemi látkami. Při pronikání rentgenového záření může dojít k průniku fotonů bez 

interakce hmotou, jejich rozptýlení nebo k jejich absorpci. Při průchodu rentgenového záření látkou 

dochází k exponenciálnímu útlumu intenzity záření. To je způsobeno měnícím se počtem fotonů, 

změnou energie a směru. [1]   

Mezi fyzikální interakce fononů s látkou patří zejména fotoelektrický jev, Comptonův rozptyl a 

Rayleighův rozptyl. 

 

 

2.1.2.1Rayleighův rozptyl 
  
 Během Rayleighova rozptylu elektrické pole fotonu, nesoucí energii, způsobuje oscilaci 

elektronů v atomu. Elektronový obal tuto energii okamžitě vyzařuje ve formě fotonu se stejnou energií, 

avšak s mírně odlišným směrem. Při této interakci nevzniká ionizující záření. Tento typ interakce 

rentgenového záření s hmotou je v oblasti výpočetní tomografie poměrně vzácný. [8] 
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Obrázek 7 Rayleighův rozptyl [8] 

2.1.2.2 Comptonův rozptyl 
 
 V případě Comptonova rozptylu dochází ke srážce fotonu s elektronem. Foton ztrácí část své 

energie a dochází ke změně jeho směru. Elektron je vlivem srážky s fotonem emitován z elektronového 

obalu. Interakce probíhá nejčastěji s valenčními elektrony. Comptonův jev vede k ionizaci atomu. [8] 

 

 

Obrázek 8 Comptonův jev [8] 

 

2.1.2.3 Fotoelektrický jev 
 
 Při fotoelektrickém jevu dochází ke srážce fotonu s elektronem. Veškerá energie fotonu je 

přenesena na elektron, který je vlivem srážky emitován z obalu. Aby k fotoelektrickému jevu došlo, 

musí být energie fotonu vyšší, než je vazebná energie emitovaného elektronu. Vzniká ionizovaný atom, 

dokud není vakantní místo zaplněno. Emitovaný elektron je nahrazený elektronem s nižší vazebnou 

energií. Rozdíl vazebních energií je kompenzován emitováním fotonu. [8] 
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Obrázek 9 Fotoelektrický jev [8] 

Výslednou intenzitu při průchodu monochromatického záření homogenním materiálem 

vyjadřuje Lambertův– Beerův zákon. Nízkofrekvenční záření, takzvané měkké záření je absorbováno 

silněji než záření s vyšší energií neboli tvrdé rentgenové záření. [3] [5] [6] [8]  

  

 

Obrázek 10 Absorpce rentgenového záření při průchodu materiálem [1] 

 
 

 

2. Absorpce záření při průchodu homogenním materiálem pro monochromatické záření 

 𝐼(𝑥) =  𝐼0𝑒−𝜇𝑥 
 

(2) 

3. Absorpce rentgenového záření nehomogenním materiálem pro monochromatické záření 

 
𝐼(𝐿) =  𝐼𝑜𝑒− ∫ 𝜇(𝑥)𝑑𝑥

𝐿

0  
 

(3) 

Rovnice (2) není dostatečně reprezentativní pro různé materiály, kterými rentgenové záření 

prochází. Proto je nutné rovnice (2) nahradit rovnicí (3) pro monochromatické záření. 
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4. Absorpce rentgenového záření nehomogenním materiálem pro polychromatické záření 

 

𝐼(𝐿) ∫ 𝐼𝑜(𝐸)𝑒− ∫ 𝜇(𝐸,𝑥)𝑑𝑥
𝐿

0  𝑑𝐸
𝐸𝑚𝑎𝑥

0

 

 

 
(4) 

 
Pro polychromatické záření musí být rovnice upravena na tvar (4).  

 

I… intenzita prošlého záření 

𝐼0... intenzita záření na počátku 

μ... absorpční koeficient 

 

Obrázek 11 Útlum rentgenového záření v závislosti na penetrované tloušťce materiálu polychromatickým a 
monochromatickým spektrem rentgenového záření [9] 

 

Útlum rentgenového záření závisí rovněž na druhu látky, konkrétně na protonovém čísle. Látky 

s vyšším protonovým číslem absorbují více rentgenového záření. Absorpce rentgenového záření však 

nezávisí na sekvenci průchodu rentgenového záření materiálem. Průchod materiálem A a následně 

materiálem B je stejný jako průchod materiálem B a následně A. [6] [8] [10]  

 

2.2 Konstrukční řešení výpočetní tomografie 
 
 Většina současných průmyslových tomografů se skládá ze tří hlavních komponent. Jedná se o 

zdroj rentgenového záření – rentgenku, detektor a kinematický systém, který zajišťuje přesné 

polohování v pracovním prostoru stroje. Z konstrukčního hlediska se nejčastěji využívají dva typy 

konstrukce. Jedna varianta obsahuje rotující systém detektor – zdroj rentgenového záření. Druhá 

varianta se pak skládá ze statického zdroje rentgenového záření a detektoru. Pohyb a rotaci dílu pak 

zajišťuje kinematický systém. Kinematický systém umožňuje přesné polohování dílu v pracovním 

prostoru stroje a rotaci, která zajišťuje vzájemné otáčení dílu vůči zdroji a detektoru. Komponenty jsou 
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nejčastěji umístěny ve skříni stroje, jejíž olověné stínění brání úniku rentgenového záření mimo 

pracovní prostor.  

Svazek rentgenového záření generovaný rentgenkou může být vějířový nebo kuželový. 

Výpočetní tomograf využívající vějířového rentgenového záření je dosahuje lepší přesnosti. Jsou 

vhodné například pro přesné měření nebo materiálové analýzy.  Avšak skenovací časy jsou výrazně 

delší oproti CT systémům využívající kuželového rentgenového svazku. [1] [3] 

 

Obrázek 12 CT systém využívající vějířového rentgenového svazku [1]  

 

Obrázek 13 CT systém využívající kuželového rentgenového svazku [1] 
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2.3 Princip průmyslové výpočetní tomografie 
 

 
Obrázek 14  Schéma průmyslového výpočetního tomografu [11] 

  

 Rentgenka produkuje rentgenové záření. Svazek kuželového rentgenového záření prochází 

objektem, který je umístěný na rotačním stole. Pozice rotačního stolu je v pracovním prostoru stroje 

ustanovena tak, aby se rentgenové záření dostalo skrze objekt na detektor.  

 Generované fotony prochází snímaným objektem, část je absorbována, část rozptýlena a další 

část dopadá na plošný detektor. Při průchodu materiálem ztrácí část své energie. V závislosti na 

absorpčních vlastnostech objektu a jeho geometrické struktuře je získán 2D snímek objektu. Díky 

absorpci záření se na snímku body jeví v určitém kontrastu stupně šedi.  

 

 

Obrázek 15 Schéma funkce plošného detektoru rentgenového záření [7] 

 Rotací rotačního stolu o 360 stupňů je získáno až několik tisíc 2D snímků objektu s dílčím 

pootočením. Následně jsou tato data zpracována. Je získán mrak bodů tzv. voxelový obraz ve kterém 

je uložena trojrozměrná informace o objektu.  Hodnota šedé barvy voxelu neboli objemového pixelu 

představuje hodnotu absorpce záření v pravidelné mřížce trojrozměrného prostoru. Voxelu je 
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přiřazena číselná hodnota, která reprezentuje intenzitu signálu z detektoru. Vysoké číslo reprezentuje 

nízkou intenzitu záření dopadající na detektor(materiál), nízké číslo reprezentuje vysokou intenzitu 

rentgenového záření na detektoru (vzduch-pozadí). [1] [3] [9] [12]  

 

Obrázek 16 Vizualizace voxelů a vizualizace hodnot stupně šedi voxelu v závislosti na absorbci rentgenového záření 
v materiálu  [13]  

 

Při skenování součásti je limitující zejména zdroj rentgenového záření, který určuje maximální 

možnou akumulovanou tloušťku materiálu, kterou je možné prozářit. Zdroj určuje maximální možné 

napětí, kterým dochází k urychlování elektronů v rentgence. V úvahu je však nutné brát o mnoho více 

faktorů nežli pouze zdroj rentgenového záření.  

 Je třeba zvážit také orientaci snímaného objektu, integrační čas každého snímku, počet snímků. 

Velký význam má geometrické zvětšení obrazu. Výběr zvětšení má vliv na výsledné rozlišení obrazu. 

Rozlišení se může v závislosti na CT systému pohybovat v rozmezí milimetrů až nanometrů. Čím blíže 

je objekt ke zdroji rentgenového záření, tím je větší zvětšení, menší velikost voxelu a tím vyšší rozlišení 

obrazu. Rozlišení je rovněž ovlivněno velikostí ohniska na rentgence. Velikost ohniska závisí na velikosti 

napětí a proudu rentgenky. Obecně platí, že čím vyšší geometrické zvětšení a menší velikost ohniska 

tím vyšší rozlišení. Rozlišení se udává pomocí lineárního rozměru voxelu. [1] [3] [9] [13] 

 Geometrické zvětšení má přímý vliv na velikost voxelu. Geometrické zvětšení (m) je definováno 

jako podíl vzdálenosti zdroj – detektor (SDD) a zdroj – osa rotačního stolu (SOD) viz. rovnice (5).  

Velikost voxelu je závislá na velikosti pixelu detektoru a na hodnotě geometrického zvětšení a 

je možné ji spočítat podle rovnice (6)  [9] 
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Obrázek 17 Schéma geometrického uspořádání kinematického systému průmyslového tomografu [14] 

 
5. Rovnice pro výpočet geometrického zvětšení 

 
𝑚 =  

𝑆𝐷𝐷

𝑆𝑂𝐷
 

 

 
(5) 

 
 
 
 

 
 

6. Rovnice pro výpočet velikosti voxelu 

 
𝑉𝑥 =

𝑃𝑥

𝑚
= (

𝑆𝑂𝐷

𝑆𝐷𝐷
) 𝑃𝑥  

 

(6) 

 
 

𝑉𝑥 = 𝑣𝑒𝑙𝑖𝑘𝑜𝑠𝑡 𝑣𝑜𝑥𝑒𝑙𝑢 
𝑃𝑥 = 𝑣𝑒𝑙𝑖𝑘𝑜𝑠𝑡 𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙𝑢 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟𝑢 
𝑚 = 𝑔𝑒𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑘é 𝑧𝑣ě𝑡š𝑒𝑛í 
𝑆𝑂𝐷 = 𝑉𝑧𝑑á𝑙𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗 − 𝑜𝑠𝑎 𝑟𝑜𝑡𝑎č𝑛íℎ𝑜 𝑠𝑡𝑜𝑙𝑢 
𝑆𝐷𝐷 = 𝑣𝑧𝑑á𝑙𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗 − 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟 
 
 

Kvalita obrazů získané pro 3D rekonstrukci má přímý vliv na kvalitu skenu a přesnost měření. 

Kvalita obrazu závisí na rozlišení, na kontrastu snímků, a na poměru signál – šum. To jsou veličiny, které 

závisí na operačních parametrech skenování. Jedná se o napětí na rentgence, proud, citlivost detektoru, 

integrační čas, průměrování obrazů, geometrie dílu, pozice dílu ve stroji, filtry rentgenového záření, 

hustota měřeného dílu a další… [1] [15] 
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 3. Typické aplikace výpočetní tomografie v rámci kontroly kvality 

 Výpočetní tomografie má dnes významné místo v oblasti nedestruktivních zkoušek materiálů. 

V současné době je výpočetní tomografie nejlepší nedestruktivní metodou pro inspekci komplexních 

vnějších a vnitřních struktur.  

Díky voxelovým datům lze získat tzv. mrak bodů, který je možné podrobit dalším analýzám. 

Analýza vnitřní struktury dílů, detekce porozity, prasklin nebo delaminace. Zde všude se tato 

technologie může uplatnit. Mezi typické aplikace, kde se výpočetní tomografie využívá, patří například 

analýza odchylek skenovaného dílu vůči nominálním datům, typicky vůči CAD modelu. Mezi další 

neméně významné analýzy patří analýza pórů, defektů a inkluzí, měření tlouštěk stěn, analýza 

kompozitních materiálů nebo také analýza struktury snímaného dílu.  [2]  

 

Obrázek 18 Přehled vhodného využití technologií pro kontrolu kvality dílu [16] 

3.1 Měření odchylek od nominálních dat  
  

V případě, že jsou k dispozici nominální data, jako například CAD model, je možné provést 

porovnání naměřených dat vůči nominálním a zjistit tak odchylky rozměrů v celém objemu. Vyrovnání 

objektu mění jeho pozici v prostoru. Důvod pro vyrovnání objektu je definování (přenastavení 

stávajícího) souřadného sytému, tak aby bylo možné porovnání naměřených dat s daty nominálními. 

Správné vyrovnání je velmi důležité, existuje několik druhů vyrovnání. 

Metoda 3-2-1 umožnuje vyrovnání objektu vzhledem k primární referenci (rovina), sekundární 

referenci (přímka) a terciální referenci (bod). Pro každý krok je nutné zvolit geometrický element, osy 

a počátek souřadnicového systému.  

 

Best fit registration tato metoda umožňuje vyrovnání snímaného dílu vůči objemu zvoleného objektu, 

vymezené oblasti (ROI) nebo CAD modelu za účelem co nejmenších odchylek ve všech částech. Toho 

je docíleno Gaussovou aproximací.  
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RPS registration (Reference Point System) Tento způsob vyrovnání se používá primárně 

v automobilovém průmyslu nebo leteckém průmyslu. Systém RPS bodů se využívá pro určení polohy a 

orientace součásti vzhledem k souřadnému systému. Využívají se dva typy referenčních bodů, a to 

plošné body F a středové body H.  

             Plošné body F se nacházejí na plochách nebo na hranách a obyčejně fixují jednu osu 

(souřadnici). Druhým typem referenčního bodu jsou body značené písmenem H. Jedná se středy děr. 

Tyto středové body fixují více os (více stupňů volnosti). [17] 

             

 

 

 

Obrázek 20 Porovnání skenovaného ozubeného kola s CAD modelem, které bylo vyrovnané metodou best fit  

Obrázek 19 Porovnání ozubeného kola s CAD modelem, které bylo vyrovnané pomocí dvou základen – dosedací 
plochy a plochy v díře 
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Obrázek 21 Porovnání ozubeného kola s CAD modelem, které bylo vyrovnané pomocí ozubení a referenční 
základny 

 
Z obrázků 19,20 a 21 je patrné, že správné vyrovnání součásti je klíčové. Ozubení z obrázku 19 

bylo vyrovnané dle výkresu – podle dvou základen. Z výsledků je však patrné, že plocha v díře je vůči 

ozubení pootočena. Na obrázku 20 je ozubení vyrovnáno pomocí metody best fit – program vyrovná 

ozubení vůči CAD modelu tak, aby odchylky vůči modelu byly co nejmenší. Toto vyrovnání však v tomto 

případě může uživatele přivést k omylu, jelikož nereflektuje skutečné odchylky ozubení od CAD 

modelu. Odchylky tvaru jsou totiž ovlivněny pootočenou dírou ozubení, avšak v praxi je toto 

vykompenzováno pootočením celého kola v soustavě.  

Na obrázku 21 je pak ozubení vyrovnáno pomocí dosedací plochy a pomocí dvou zubů. Toto 

vyrovnání pak reflektuje skutečné odchylky ozubeného kolo vůči CAD modelu.  

 

Obrázek 22 Porovnání odchylky tvaru evolventy ozubení vůči CAD modelu 
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3.2 Analýza defektů uvnitř objemu 
  
 Výpočetní tomografie je jedna z mála technologií, který umožňuje vnitřní nedestruktivní 

analýzu materiálů. Díky této analýze je možné ve voxelových datech lokalizovat různé vměstky, 

porozitu nebo jiné defekty. Je možné získat informace o poloze, velikosti a tvaru vměstků a porozity. 

Velký význam má tato metoda například v leteckém průmyslu, kde jsou vysoké požadavky na kvalitu 

dílu.  

 

Obrázek 23 Analýza porozity a vměstků   

3.3 Analýza a optimalizace kompozitních materiálů  
 

Kompozitní materiály se v posledním desetiletí těší velké oblibě. Výroba kompozitních 

materiálů je technologicky a finančně relativně náročný proces. Vlákny vyztužené kompozitní materiály 

jsou heterogenní materiály a mají anizotropní vlastnosti.  Výpočetní tomografie může poskytnout 

nástroj ke zhodnocení kvality kompozitního výrobku.  Díky získaným datům je možné analyzovat lokální 

a globální orientaci vláken, koncentraci vláken, odklon vláken od původní orientace, trhliny nebo určit 

místo delaminace. Rovněž lze získat informace o chování materiálu při zatížení.  Výpočetní tomografie 

může být použita pro studium iniciace a vývoje defektů v materiálu, nebo pro zhodnocení degradace 

kompozitních materiálů v čase. Skenováním lze analyzovat celý vzorek nebo jen jeho jednotlivé vrstvy. 

[3] 

 

Obrázek 24 Skenování kompozitního materiálu [18] 
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3.4 Analýza struktury práškového materiálu  
   
 Výpočetní tomografie může být uplatněna také v materiálových analýzách. Touto technologií 

lze určit strukturu kovového prášku pro 3D tisk. Analýza prášku bývá zpravidla prováděna pomocí 

laserové difrakce. Jedná se o jednoduchou a rychlou metodu, kterou lze zjistit velikost a distribuci 

částic. Tato metoda počítá s kulovým tvarem částic prášku, avšak tyto částice nemívají vždy kulovitý 

tvar. [19] 

Analýzou prášku pomocí výpočetní tomografie je možné sledovat jeho kvalitu a případně 

identifikovat nežádoucí aspekty materiálu jako jsou spečené částice nebo porozita. Analýzou je také 

možné určit změnu struktury po recyklaci prášku. Využití výpočetní tomografie v rámci analýzy 

kovového prášku lze využít k optimalizaci procesu aditivní výroby a tím zvýšit výslednou kvalitu 

vyrobené součásti. [19] 

 

Obrázek 25 Vizualizace a analýza velikosti částic kovového prášku [19] 
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3.5 Měření tloušťky stěn  
  
 Voxelová data se dají využít k analýze tloušťky stěn skenovaných součástí. Tato analýza dokáže 

odhalit místa s nedostatečnou tloušťkou stěn, nebo naopak lokalizovat místa, kde je nadbytek 

materiálu. Tyto poznatky lze následně použít k optimalizaci výrobního procesu.  

 

 
Obrázek 26 Tloušťka stěny plastové láhve [20] 

3.6 Analýza vnitřních a odlehčených struktur  
  

Aditivní výroba je technologie výroby, která používá místo odebírání materiálu jeho přidávání. 

Do této kategorie patří 3D tisk, technologie, díky které je možné vyrábět komplexní součásti, které by 

jinak nebylo možné vyrobit konvenčními technologiemi. [21] 

 Mezi aditivní technologie patři například DMLS (direct metal laser sintering). Tato technologie 

se těší v posledních letech velké oblibě. Pomocí DMLS je možné vytvářet například kovové odlehčené 

struktury. Avšak tato technologie má rovněž určité nevýhody. Tištěný díl má rozdílné mechanické 

vlastnosti v porovnání s konvenčními technologiemi. Struktury bývají rovněž také velmi často porézní 

nebo obsahují jiné vnitřní vady. [22] 

 Pomocí výpočetní tomografie je možné získat informace o vnitřní a vnější geometrické 

struktuře komplexních tištěných součástí. Tuto strukturu je poté možné analyzovat a nalézt například 

různé deformace tvaru, porozitu uvnitř součásti nebo určit charakteristiku povrchu. Získané informace 

je poté možné využít k optimalizaci tiskového procesu. [22] [23] 



Fakulta strojní, ČVUT v Praze 
Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie 
 

29 
 

 

Obrázek 27 Komplexní odlehčené struktury [23] 

 
Obrázek 28 Struktura povrchu a vizualizace porozity tištěného dílu pomocí technologie DMLS [23] 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



Fakulta strojní, ČVUT v Praze 
Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie 
 

30 
 

3.7 Analýza montážních sestav 
  
 Pomocí výpočetní tomografie lze skenovat i montážní sestavy skládající se více dílů různých 

materiálů. Díky této analýze lze provádět kontrolu montážních sestav bez nutnosti rozebrání a 

případně v nich nalézt vadnou součást. Pomocí výpočetní tomografie lze jednotlivé díly odseparovat a 

analyzovat zvlášť.  

 
Obrázek 29 Montážní sestava pedálu kola [20] 

 

 
Obrázek 30 Montážní sestava pedálu kola [20] 
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3. 8 Kontrola rozměrů a geometrických tolerancí  
  
 Výpočetní tomografie má rovněž velmi důležitou roli v rámci rozměrové kontroly skenovaných 

součástí. Ze získaných 2D snímků s dílčím pootočení lze získat model skenované součásti, na kterém je 

možné provádět měření. Díky tomu lze provádět také kontrolu rozměrových a geometrických tolerancí 

podobně jako na standartních CMM.   

 Výpočetní tomografie má v oblasti měření obrovskou výhodu. Díky skenování lze získat 

informaci o vnější, ale také vnitřní geometrické struktuře dílu. Další výhodu je také to, že stačí jeden 

sken k získání všech měřených prvků, to značně zkracuje časy kontroly u tvarově složitých dílů se 

stovkami měřených charakteristik. Například u dílů,které se vyskytují v oblasti vstřikování plastů.  

 
Obrázek 31 Měření elementů na modelu součásti získaného pomocí výpočetní tomografie 

3.9 Aplikace výpočetní tomografie v reverzním inženýrství 
  
 Reverzní inženýrství je proces, jehož cílem je vytvoření digitální reprezentace skenované 

součásti. Při klasickém inženýrství se nejprve vytvoří dokumentace, následně se navrhne výrobní 

proces a v konečném kroku se součást vyrobí. U reverzního inženýrství je proces opačný.  Fyzická 

součást je nejprve nasnímána pomocí CT, je získán mrak bodů a následuje převod do digitálního 

formátu, například STL s následnou možností převodu do CAD modelu. Získaná data lze upravovat nebo 

zdokonalovat a není nutné začínat proces návrhu od počátku.  

 

Obrázek 32 Schématický postup při reverzním inženýrství [3] 
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4. Výpočetní tomografie v rámci průmyslové metrologie 
 
 Výpočetní tomografie je mocný a užitečný nástroj v mnoha průmyslových oblastech, od 

slévárenství po letectví, kde nachází uplatnění v nedestruktivním testování součástí. V posledních 

letech velmi roste zájem o začlenění výpočetní tomografie do metrologie, vědy o měření a jeho 

aplikaci. Je to způsobeno zejména díky výhodám oproti tradičním měřicím systémům jako 

souřadnicové měřicí stroje nebo optická měřidla. Ty jsou limitované geometrickou strukturou 

měřeného dílu, zatím co výpočetní tomografie umožňuje měření všech vnějších a vnitřních struktur 

dílu v jednom skenu. Dynamický rozvoj aditivních technologií význam výpočetní tomografie ještě 

umocňuje, jelikož komplexní tištěné struktury jsou obtížně měřitelné tradičními měřicími technikami.   

[24] [25] [15] 

 

 

Obrázek 33 Měření prostřednictví dotykových sond, kde dochází v závislosti na velikosti dotykové sondy k potlačení 
některých charakteristik povrchu [26] 

 Potenciál výpočetní tomografie v oblasti metrologie je obrovský, díky tomu se těší tato 

technologie velké pozornosti. V posledních letech bylo provedeno několik studií se zaměřením na 

využití výpočetní tomografie v metrologii - [21] [27]  [28]. 

 Použití výpočetní tomografie v oblasti metrologie je však nesnadné. Pro použití v oblasti 

metrologie je obtížné určit nejistotu měření, protože existuje velké množství faktorů, které ovlivňují 

proces samotného snímání mraku bodů i jeho následné zpracování. Dále je pak nutné definovat 

standartní způsoby zkoušení CT systémů (přejímací/periodické zkoušky) měřicích systémů využívajících 

výpočetní tomografie.  [29] [30] 

 

4.1 Současný stav výpočetní tomografie v metrologii  
  
  V současné době neexistuje žádná mezinárodně uznávaná norma, která by problematiku 

výpočetní tomografie v metrologii jednoznačně definovala. Existuje několik národních dokumentů, 

které se věnují problematice výpočetní tomografie v metrologii. Například německý VDI/VDE 2630 

nebo komplementární VDI/VDE 2617, JIS B7442 v Japonsku, ASTM: ASTM E1441-19.  
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Ve vývoji je americký ASME B.89.4.23. V současnosti je ustanovena pracovní skupina ISO TC 

213 WG 10, která se zabývá specifikacemi výpočetní tomografie v metrologii. Výsledkem by měla být 

mezinárodní norma ISO 10360-11 zaměřující se na periodické a přejímací zkoušky CT systému. Tato 

norma je ve vývoji již od roku 2010. [1] [10]  [24] [29]  [31] 

 Implementace výpočetní tomografie do normy ISO 10360, normy určené pro přejímací a 

periodické zkoušky souřadnicových měřicích strojů/systémů, je složitá. Tuto složitost dokazuje mimo 

jiné i to, že ISO/CD 10360–11 je v tvorbě již od roku 2010. [27] Například definování povrchu může být 

u CT systému komplikované, povrch je totiž možné interpretovat různými způsoby. Definování povrchu 

u montážních sestav a multimateriálových součástí je pak ještě komplikovanější. [15] [2] 

 

 
Obrázek 34 Měření povrchu součásti pomocí různých technologií) dotyková sonda různých průměrů b) výpočetní tomografie 

[2] 

 
Obrázek 35 Detekce kontury v obraze [10] a [22] 

 

 
Obr. 1 Definice povrchu různými technologiemi [20] 
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Definice povrchu u výpočetní tomografie je závislá na široké škále vstupních faktorů a následné 

rekonstrukci. Na obrázcích 34b a 35 je vidět definice povrchu pomocí výpočetní tomografie s různými 

přístupy určení povrchu (surface determination).  [1]  [32] [33]  

Mezi významné faktory, které mají vliv na detekci povrchu, patří například – beam hardening, 

rozptyl záření, zvětšení obrazu, neostrost obrazu a šum. [2] 

 

 

Obrázek 36 Postup měření ve výpočetní tomografii [26] 

 

4.2 Metrologická návaznost výpočetní tomografie  
 

Aby bylo možné zajistit metrologickou návaznost, musí být přístroj kalibrován s využitím 

odpovídajících etalonů. Metrologická návaznost je důležitá svým konceptem pro zaručení 

porovnatelnosti výsledků měření, jak na úrovní národní, tak mezinárodní. Metrologická návaznost je 

vlastnost výsledku měření, pomocí níž může být výsledek vztažen ke stanovené referenci přes 

dokumentovaný nepřerušený řetězec kalibrací, z nichž každá se podílí svým příspěvkem na stanovené 

nejistotě měření. [30] [34] 
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Obrázek 37 Řetězec metrologické návaznosti [17] 

 

Dle definice je kalibrace činnost, která za specifikovaných podmínek v prvním kroku stanoví 

vztah mezi hodnotami veličiny s nejistotami měření poskytnutými etalony a odpovídajícími indikacemi 

s přidruženými nejistotami měření a ve druhém kroku použije tyto informace ke stanovení vztahu pro 

získání výsledku měření z indikace.  [17] 

 

Přesnost měření  

„Přesnost měření je těsnost shody mezi naměřenou hodnotou veličiny a pravou hodnotou 

veličiny měřené veličiny“ [35] 

Preciznost měření 

“Preciznost měření je těsnost shody mezi indikacemi nebo naměřenými hodnotami veličiny 

získanými opakovanými měřeními na stejném objektu nebo na podobných objektech za 

specifikovaných podmínek“ [35] 

Správnost měření 

„Správnost měření je dle definice těsnost shody mezi aritmetickým průměrem nekonečného 

počtu opakovaných naměřených hodnot veličiny a referenční hodnotou veličiny“. [35] 
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Chyba měření 

„Chyba je naměřená hodnota veličiny minus referenční hodnota veličiny“ [35] 

4.3 Nejistoty měření  

 Žádný výsledek měření není kompletní bez nejistoty měření. Porovnávání výsledků měření 

bez nejistoty měření nemá dostatečnou vypovídající hodnotu. [2] [36] 

 Základní, mezinárodně uznávaný, dokument, který se zabývá problematikou nejistot měření se 

nazývá, Pokyn pro vyjadřování nejistot měření,, (Guide to the Expression of Uncertainty in 

Measurement, dále jen GUM). [37] [36] 

  Nejistotu měření je možné definovat jako: „Parametr přidružený k výsledku měření, který 

charakterizuje rozptýlení hodnot, jež by mohly být důvodně přisuzovány k měřené veličině.“ [38] [39]  

 Na proces tomografického snímání působí mnoho faktorů, které znesnadňují určit nejistotu 

měření. Nejistota měření je základním parametrem výsledku měření. V současné době prozatím 

neexistuje žádná norma, která by poskytovala jednoznačný, mezinárodně uznávaný návod pro určení 

nejistoty měření tomografického snímání. Je to dáno zejména faktem, že proces tomografického 

snímání ovlivňuje velké množství faktorů. [1]  [9] 

 
 

7. Rovnice zápisu výsledku s nejistotou měření 

 𝑌 = 𝑦 ± 𝑈 

 

(7) 

Dle rovnice (7) lze zapsat výsledek měření kde y je výsledná hodnota měření a U je rozšířená 

nejistota měření, veličina stanovující interval okolo výsledku měření, který dovoluje očekávat pokrytí 

velkého podílu rozdělení hodnot, které mohou být důvodně přiřazeny k měřené veličině. [36] [37]

 

Obrázek 38 Přehled zdrojů variability, které mají vliv na přesnost měření a výslednou nejistotu měření [15]  
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 Nejistota měření obecně sestává z mnoha složek. Některé z těchto složek smějí být 

vyhodnoceny způsobem A ze statistické analýzy série pozorování. Jiné složky, vyhodnoceny způsobem 

B, mohou být hodnoceny pomocí jiných způsobů, než je statistická analýza řady pozorování. [17]

  

Nejistoty měření vyhodnoceny způsobem A: Jsou náhodné chyby, jejichž příčina je často neznámá. 

Odhad nejistoty typu A se provádí opakováním nezávislých měření za stejných podmínek. Při zvyšování 

počtu opakování se nejistoty měření typu A zmenšují. [37] [39]  

 

Nejistoty měření vyhodnoceny způsobem B: Jsou známé a odhadnutelné chyby, můžeme je získat na 

základě všech dostupných informací. Ze zkušenosti z předchozích měření, ze specifikací výrobce 

měřidel, z kalibračního certifikátu a podobně. Hodnota nejistoty měření typu B nezáleží na počtu 

opakování měření. Postup při určování nejistot typu je B je přibližně následující. [36] [39]  [40] [41] 

 

4.4 Porovnávací metoda neboli substituční metoda 
 

 Nejistota měření může být stanovena různými způsoby. Velmi využívaným způsobem je 

porovnávací metoda neboli substituční metoda. Princip této metody spočívá v empirickém přístupu 

k určení nejistoty. Tato metoda je založena na principu porovnávání mezi měřením kalibrovaného 

etalonu a měřením zkušebního dílu. Kalibrovaný etalon a zkušební díl musí být měřeny za stejných 

podmínek. Zkušební díl by měl mít rovněž podobnou velikost, geometrický tvar a materiálovou 

kompozici. V praxi je však velmi obtížné této podobnosti dosáhnout. Rovněž neexistuje žádná korelace 

mezi CMM a CT systémem pro měření vnitřních struktur. Proto je obtížné vyvinout systematický postup 

pro určování nejistot měření CT systémů. [42] 

  Substituční metodu popisuje například norma VDI/VDE 2630 Part 2.1 z roku 2015, doporučuje 

použití kalibrovaného vzorku, který je co nejpodobnější měřeným vzorkům. Tato norma vychází z 

normy ČSN EN ISO 15530-3 [43] [44] [15] 

 Norma ČSN EN ISO 15530-3 ačkoliv je primárně pro souřadnicové měřicí stroje (CMM) se stala 

v posledních letech velmi využívanou také pro výpočetní tomografii. [2] V současnosti je v rámci ISO 

norem a GUM [36] požadováno, aby byla provedena korekce měření pro všechny významné 

systematické chyby (uváděné jako ‘bias’) před určením nejistoty měření. Avšak tento požadavek, tedy 

kompletní korekce systematických efektů, není vždy možná splnit z důvodu velkého množství 

ovlivňující faktorů doprovázející tomografické snímání. [2] [15] 
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8. Rovnice pro výpočet systematické chyby 

 𝑏 =  �̅�𝐶𝑇 −  𝑦𝑐𝑎𝑙  

 

(8) 

 
 

 Bias je možné odhadnout dle rovnice (8), kde 𝑏 vyjadřuje systematickou chybu měření mezi 

měřeními na CT a ‘spolehlivou’ hodnotou, �̅�𝐶𝑇 průměrná hodnota několika měření pomocí CT systému 

a 𝑦𝑐𝑎𝑙  je ‘spolehlivá’ hodnota měření získaná pomocí souřadnicového měřicího stroje. Dle normy ČSN 

EN ISO 15530-3 je hodnota odhadovaná pomocí 20 nebo více opakovaných měření. Tento požadavek 

normy je pro CT systémy ve většině případů nesplnitelný. Skenovací proces může být totiž velmi časově 

a finančně náročný, skenování objemných a komplexních struktur může trvat i několik hodin. Dalším 

aspektem je pak fakt, že při dlouhodobém provozu může dojít k posunu ohniska a tím zvýšit chybu 

měření.  V tomto případě je nutné zajistit dlouhodobou stálost CT systému. 

    Když je známá hodnota systematické chyby je vhodné provést korekci výsledného měření 

před odhadem nejistoty. [44] 

 
 

9. Rovnice korekce výsledku o systematickou chybu 

 𝑦𝑐𝑜𝑟𝑟 = �̅�𝐶𝑇 − 𝑏 ± 𝑘𝑢𝐶𝑇 (9) 
 
 

 Kde 𝑘 je koeficient pokrytí. Volí na základě konfidenčního intervalu, pro který je nejistota 

měření určena. Koeficient rozšíření k = 2 pro aproximovanou pravděpodobnost pokrytí 95 %. 𝑢𝐶𝑇 je 

pak standardní nejistota CT měření. [1] [42] [45] [46] 

  

Při stanovení nejistot měření, používající korekci systematických chyb, tedy v případ, že je známý 

bias je postup následující.  

 

1. Kalibrace etalonu pomocí souřadnicového měřicího stroje. 

 

2. Skenování zkušebního dílu.  

 

3. Určení složek nejistot měření spojených se vzorkem.  

 

4. Vyhodnocení celkové nejistoty měření U.  
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Ve zprávě o měření musí být vyjádřený výsledek y a jeho rozšířená nejistota ve tvaru (10), kde U je 

stanoveno s koeficientem rozšíření k. 

  

 
 

10. Výsledek s rozšířenou nejistotou 

 𝑦 ± 𝑈  

 

(10) 

11. Rovnice rozšířené nejistoty 

 
𝑈 = 𝑘√ 𝑢𝑐𝑎𝑙

2 + 𝑢𝑝
2 + 𝑢𝑤

2 + 𝑢𝑏
2 

 

 
(11) 

 

K celkové nejistotě se musí vzít v úvahu čtyři příspěvky k nejistotě.  [1] [44] 

 

𝑢𝑐𝑎𝑙  standardní nejistota spojená s nejistotou kalibrovaného etalonu  

𝑢𝑝 standardní nejistota spojená s postupem měření   

𝑢𝑏 standardní nejistota spojená se systematickou chybou postupu měření vyhodnocena 

použitím kalibrovaného etalonu 

𝑢𝑤  standardní nejistota spojená s materiálovými a výrobnímu změnami  

 

12. Rovnice pro výpočet nejistoty systematické chyby 

 𝑢𝑏 = (𝑇 − 20℃) 𝑢∝ 𝑙 (12) 
 
 

 𝑢𝑏 je standardní nejistota systematické chyby, která je v tomto případě vypočítaná podle 

rovnice (12). Kde 𝑢∝ je standardní nejistota součinitele roztažnosti kalibrovaného etalonu. T je 

průměrná teplota kalibrovaného etalonu během postupu měření nejistoty na CMM.  

 

13. Rovnice pro výpočet nejisty kalibrovaného etalonu 

 
𝑢𝑐𝑎𝑙 =

𝑈𝑐𝑎𝑙

𝑘𝑐𝑎𝑙
 

 

(13) 

 

 𝑢𝑐𝑎𝑙 je standardní nejistota kalibrovaného referenčního měření kalibrovaného vzorku. V případě, že 

kalibrační certifikát definuje rozšířenou nejistotu měření 𝑈𝑐𝑎𝑙, tak standardní nejistota 𝑢𝑐𝑎𝑙 může být 

vypočtena podle vzorce (13), kde 𝑘𝑐𝑎𝑙 je koeficient pokrytí kterým byla vyjádřena nejistota měření. 

𝑘𝑐𝑎𝑙 je daný kalibračním certifikátem. [44] 
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14. Rovnice pro výpočet nejistoty postupu měření 

 

𝑢𝑝 = √
1

𝑁 − 1
 ∑(𝑦𝑖 − �̅�)2

𝑁

𝑖=1

 

 

 
(14) 

15. Rovnice vypočtu aritmetického průměru měření 

 
�̅� =

1

𝑛
 ∑ 𝑦𝑖

𝑛

𝑖=1

 

 

(15) 

 

𝑢𝑝 je standardní nejistota postupu měření, která se stanový podle vzorce (14). Kde 𝑦𝑖  je individuální 

výsledek měření a �̅� je aritmetický průměr naměřených hodnot N měření. K zajištění statisticky 

věrohodného odhadu, doporučuje norma [44] provést alespoň N=20 měření. [1] 

 

16. Rovnice pro výpočet nejistoty spojené s postupem měření s využitím faktoru pokrytí 

 𝑢𝑝 = 𝑡𝑝,𝑣

𝑠𝑥

√𝑛
=  

 
 = 𝑢𝑝 = 𝑡𝑝,𝑣√ 

1

𝑛(𝑛−1)
∑ (𝑦𝑖 − �̅�)2𝑛

𝑖=1  
(16) 

 

 V situaci, kdy není technicky nebo ekonomicky možné provést alespoň 20 opakovaných měření 

je možné pro zjištění standardní nejistoty měření 𝑢𝑝 využít vzorec (16). Tuto metodu využívají 

například autoři v [45] nebo [15]. Standardní nejistotu 𝑢𝑝 se určí jako standardní nejistotu typu A 

průměrné hodnoty �̅�. Tuto metodu založenou na t – distribuci je možné použít při menším počtu 

opakování měření. 𝑡𝑝,𝑣 je Studentův faktor pokrytí. Hodnoty tohoto faktoru mohou být nalezeny 

v GUM [36]. Tento způsob udává nejistotu jako průměr z naměřených hodnot. [2] [42] 

  

17. Rovnice pro výpočet nejistoty spojené s postupem měření z koeficientu bezpečnosti 

 

𝑢𝑝 = ℎ √ 
1

𝑛(𝑛 − 1)
∑(𝑦𝑖 − �̅�)2

𝑛

𝑖=1

 

 

 
(17) 
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 Další možností při určování nejistoty s menším počtem měření je využití bezpečnostního 

koeficientu h. Tuto metodu využívají například autoři v [45] nebo [46]. Standardní nejistou měření 𝑢𝑝 

se určí podle vzorce (18).  

𝑢𝑤 = √𝑢𝑤𝑅
2 + 𝑢𝑤𝑡

2  

 
   

18. Rovnice pro výpočet nejistoty spojené s teplotní změnou vzorku 

 
𝑢𝑤𝑡 = 𝑙 [

(𝑡 − 20 ℃) ∆𝛼𝑢

2√3
+

𝛼∆𝑇

2√3
 

(18)  

 
 

19. Rovnice pro výpočet nejistoty spojené s drsností povrchu 

 
𝑢𝑤𝑅 =

𝑅𝑧

2

1

√3
 

 

(19)  

 

𝑢𝑤 je standardní nejistota spojená s materiálovými a výrobními změnami. [2] Skládá se ze dvou částí. 

Zdrojem této nejistoty jsou teplotní nejistoty měřeného vzorku a vliv drsnosti povrchu. Kdy t je 

průměrná naměřená teplota dílu během snímání,𝑢∝ je standardní nejistota teplotního koeficientu 

roztažnosti, α je teplotní koeficient délkové roztažnosti, l je měřená délková veličina, koeficient  
1

√3
 

vychází z předpokladu obdélníkového rozložení chyby v intervalu ±∆T/2, 𝑢𝑤𝑅  charakterizuje chybu 

tvaru a drsnosti.  [1] [2] [46] [47] 

 V situaci, kdy není možné použít referenční kalibrovaný etalon čili není znám bias, je možné 

odhadnout nejistotu měření na základě výrobcem udávané hodnoty maximální dovolené chyby 

přístroje MPE podle rovnice (20). Hodnota MPE je maximální přípustná chyba měření při dodržení 

podmínek měření daných výrobce CT sytému. [15] [42] 

 
20. Rovnice pro výpočet nejistoty měření pomocí MPE 

 
𝑢𝐶𝑇 = √𝑢𝑤

2 + (
𝑀𝑃𝐸𝐶𝑇

√3
)2 

 
(20) 
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Výpočetní tomograf Metrotom 1500 225kV má od výrobce stanovené MPE, za dodržení 

předepsaných podmínek, uvedené v obrázku (39). 

 

 

Obrázek 39 Maximální přípustná chyba délkového měření udávaná výrobcem CT sytému Metrotom 1500 za dodržení 
specifikovaných podmínek dle normy VDI/VDE 2630 1.3 
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4. Zdroje variability měření CT systémů 
  
 Průmyslový tomograf se skládá se tří základních částí, ze zdroje rentgenového záření, 

detektoru a kinematického systému. Každá část, společně s operátorem je zdrojem určité variability, 

která může ovlivnit snímání a mít negativní vliv na výsledné měření a jeho nejistotu. Ovlivňujícím 

faktorům se věnuje například německá národní normy VDI/VDE 2630-1.2, která popisuje vliv vybraných 

faktorů na proces tomografického snímání. [1] 

 Pro využití výpočetní tomografie v oblasti měření je důležité vědět o následujících zdrojích 

variability, předcházet jim, identifikovat je a případně, pokud je to možné, eliminovat nebo provést 

jejich korekci.  

 

4.1. CT systém  
 4.1.1 Zdroj rentgenového záření 
 Napětí na rentgence, velikost ohniska, typ a materiál odrazového terče. Tyto parametry mají 

významný vliv na výsledné rentgenové záření.  Vzniklé spektrum rentgenového záření má spojité 

spektrum energie.  

Při zvýšení napětí na rentgence dochází ke zvýšení energie spektra.  Napětí na rentgence 

ovlivňuje kontrast mezi materiálem rentgenového záření a okolím. Napětí na rentgence rovněž určuje 

maximální možnou tloušťku materiálu, kterou lze prozařovat.  

Tabulka 1 Orientační hodnoty maximální možné prozařitelné akumulované tloušťky materiálu v závislosti na druhu 
materiálu a na velikosti napětí na rentgence [1] 

Napětí na 

rentgence 

130 kV 150 kV 190 kV 225 kV 450 kV 

Ocel/keramika do 5 mm do 8 mm do 25 mm do 40 mm do 70 mm 

Hliník do 30 mm do 50 mm do 90 mm do 150 mm do 250 mm 

Plast  do 90 mm do 130 mm do 200mm do 250 mm do 450 mm 

 

 Výše proudu na rentgence má vliv na počet emitovaných elektronů z katody, které 

následně dopadají na terč. Proud má smysl zvyšovat pouze do určitého bodu tzv. saturačního, 

kdy je množství emitovaných elektronů maximální. Při zvýšených hodnotách proudu nad tzv. 

saturačním bodem dochází k rychlejšímu opotřebení filamentu.  Velikost napětí a proudu má 

přímý dopad na velikost ohniska. Obecně platí, že čím menší velikost ohniska tím je možné 

dosáhnout lepší ostrosti obrazu.  [1] 
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Obrázek 40 Závislost velikosti ohniska na proudu a napětí na rentgence [1] 

 Další nezanedbatelný vliv má materiál a velikost odrazového terče. Odrazové terče s nízkým 

atomovým číslem, jako například měď nebo molybden jsou vhodné ke snímání objektů s nízkou 

absorpcí rentgenového záření pro dosažení lepšího kontrastu mezi materiálem a okolím. V průmyslové 

praxi se nejčastěji používá odrazový terč vyrobený z wolframu, a to zejména proto, že dokáže odolávat 

vysokým teplotám, které vznikají při snímání při vysokém napětí na rentgence. Wolfram má nejvyšší 

teplotu tavení ze všech kovů a to 3370 °C.   [1] 

 

Obrázek 41 Vliv materiálu odrazového terče na odchylku tvaru měření rubínových a keramických koulí. Referenční hodnota 
byla získána pomocí CMM, Výkon rentgenky 18 W, velikost voxelu 30 µm 

 Obrázek 41 popisuje vliv materiálu odrazového terče na měření odchylek tvaru rubínových a 

keramických koulí. Z grafu je patrné, že odrazový terč z wolframu je v tomto případě nejvýhodnější.  

[1]  
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4.1.2 Detektor  
   

Na plošném detektoru je zachyceno rentgenové záření procházející snímaným dílem. Detektor 

má významný vliv na kvalitu obrazu. Mezi nejzásadnější parametry detektoru patří velikost pixelu, 

počet pixelů, integrační čas měření, dynamický rozsah a kvantová účinnost detektoru (DQE).  

 

Obrázek 42 Kvalita obrazu v závislosti na rozlišení [48]  

Standardní detektory mají rozlišení 2048x2048 pixelů, nicméně vyskytují se i konfigurace 

4096x4096 či 3072x3072 pixelů. Velikost pixelů se pohybuje od 50 µm do 400 µm. Velikost pixelu má 

vliv na rozlišení obrazu. Malá velikost pixelu zlepší výsledné rozlišení obrazu. Při menší velikosti pixelu 

detektoru dopadá na jeho povrch, díky menší, ploše méně fotonů. Díky tomu je potřeba delšího času 

skenování. Detektor s většími pixely má menší poměr signál – šum (SNR – neboli Signal to Noise Ratio).  

Integrační čas je doba, po kterou je vystavený díl rentgenovému záření v jedné poloze. 

Integrační čas se pohybuje v řádech milisekund až několika jednotek sekund. Vzhledem k delšímu 

integračnímu času je objekt lépe prozářený (na detektor dopadá větší množství fotonů), díky tomu je 

možné snížit napětí na rentgence. S delší dobou vystavení rentgenovému záření úměrně roste také 

celková doba skenování.  

 Dynamický rozsah je parametr, který udává rozsah mezi největší a nejmenší hodnotou signálu 

kterou je možné naměřit na detektoru. Kvantová účinnost detektoru popisuje, jak efektivně je schopen 

detektor převést vstupní signál (energie z rentgenového záření) na výstup. [1] 

4.1.3 Kinematický systém 
  

Mezi faktory ovlivňující tomografické snímání patří kinematický systém a geometrie 

výpočetního tomografu. Geometrie výpočetního tomografu s kuželovým rentgenovým svazkem je 

definovaná relativní pozicí a orientací ohniska rentgenky, rotačního stolu a detektoru. Rekonstrukční 

algoritmy pracují s takto definovanou geometrií. Jakékoliv odchýlení, způsobené například teplotní 

expanzí nebo kolizí systému, od této geometrie má za následek vnášení chyby měření vlivem 

geometrické nepřesnosti. Nesprávná rotace, házení (čelní a obvodové), vychýlení rotační osy rotačního 

stolu může mít rovněž negativní vliv na výsledek měření. [1] [7] [49]  
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Obrázek 43 Demonstrační parametrizované schéma geometrie průmyslového výpočetního tomografu [7] 

 
 

 
Obrázek 44 Parametrizace geometrie kinematického systému výpočetní tomografie 

 Geometrické nepřesnosti systému mohou být kompenzovány pomocí kalibrace stroje. Je 

možné fyzicky upravit geometrii kinematického systému nebo přizpůsobit rekonstrukční algoritmy 

aktuální geometrii. Úpravu geometrie stroje nebo rekonstrukčního algoritmu provádí výhradně 

výrobce daného systému. [1] [7] [49]  

  

Byla provedena simulace s cílem zmapovat vliv chyb geometrického systému na chyby měření 

Kumar et al. (2011) [50].V této studii byly jako zkušební etalony používány tyče s koulemi různých 

délek. Etalony byly skenovány v různých regionech detektoru a v různých orientacích. Následně byl 

zjištěn vliv vybrané chyby pozičního systému na délkovou vzdálenost středu koulí. Bylo zjištěno, že 

snímaní s velkým geometrickým zvětšením, tedy s menší velikostí voxelu je více ovlivněno 

geometrickými chybami kinematického systému. Rovněž bylo zjištěno, že pozice etalonu na detektoru 

má rovněž vliv na výslednou chybu měření.  

 

Obrázek 45 Pozice, ve kterých byl etalon skenován.  (a) Hor-top, hor-centre and hor-bottom. (b) Ver-centre and ver-offcentre. 
(c) Inclined-centre and inclined-offcentre [49]  

 Chyba v pozici zdroje rentgenového záření 100μm měla za následek maximální relativní chybu 

měření vzdálenosti středu koulí 0,5 %. Chyba v pozici rotačního stolu 100 μm měla za následek 
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maximální relativní chybu měření vzdálenosti středu koulí 0,5 %. Relativní chyba 0,5 % na 100 mm tak 

znamená chybu 500 µm, která degraduje ve velké míře jakákoliv měření.  

 
Obrázek 46 Chyba měření vzdálenosti středů koulí tyče o délce 2 mm v různých polohách. (a) chyba pozice zdroje 

rentgenového záření (b) chyba pozice rotačního stolu [49] 

Byla rovněž simulována chyba v pozici detektoru. Rotace detektoru o 0.4° měla za následek 

maximální relativní chybu měření délkové vzdálenosti 0,1 %. Z obrázku 48 je patrné, že náklon 

detektoru má velký vliv na vertikálně polohované etalony a velmi malý na horizontálně  

polohované etalony.  Naopak je to u natočení detektoru, kde natočení detektoru má malý vliv na chybu 

délkové vzdálenosti středu koulí u vertikálně orientovaného snímání etalonu. Při 10° náklonu 

detektoru byla maximální relativní chyba délkové vzdálenosti středu koulí 1,5 %. Při 10° natočení byla 

maximální relativní chyba délkové vzdálenosti středu koulí rovněž přibližně 1,5 %. Relativní chyba 1,5 

% na 100 mm tak znamená chybu 1 500 µm, která degraduje ve velké míře jakákoliv měření.  

 [49] 

 

 

Obrázek 47 Chyby geometrie detektoru zleva rotace detektoru, náklon detektoru, natočení detektoru. [49] 

 
Obrázek 48 Chyba měření délkové vzdálenosti středu koulí tyče o délce 2 mm způsobené (a) rotace detektoru (b) náklon 
detektoru (c) natočení detektoru [49] 

 Ve studii [51] byl rovněž simulován efekt změny geometrie kinematického systému 

v souvislosti s chybou měření. Posuv rotační osy rotačního stolu o 700 µm v ose x, což odpovídá 2 
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pixelům detektoru, mělo za následek, že relativní chyba délkového měření byla 2,5 %. Náklon rotační 

osy stolu o 1° mělo za následek relativní chybu měření 0,5 %. [1]  [51]  

Dlouhodobá teplotní expozice ohniska má za následek jeho posuv. Posuv ohniska kolmý 

k rovině detektoru způsobuje chybu v měřítku, posuv ohniska rovnoběžný s rovinou detektoru 

způsobuje naopak chyby tvaru v měřeném objemu. [52] 

 

4.2 Měřený díl  

 Pomocí výpočetní tomografie lze snímat rozličné matriály. Plast, hliník, ocel a celou řadu 

dalších kovových a nekovových materiálů. Skenovaný díl (respektive jeho maximální akumulovaná 

tloušťka) musí být prozařitelný rentgenovým zářením. Dle materiálových vlastností musí být pečivě 

voleno nastavení vstupních parametrů stroje. Při prozařování velkých tlouštěk je nutné zvolit také 

vhodné zvětšení. Obecně platí, že čím větší geometrické zvětšení tím obtížněji je materiál prozařitelný. 

 Určitý problém nastává při skenování látek, které mají malou absorpci rentgenového záření 

nebo velmi podobnou – jedná se například uhlíkové kompozity, polymery, měkké tkáně aj. Záření, které 

prochází těmito materiály, mění svoji intenzitu jen nepatrně. Dochází však ke změně fází záření. 

Detektor nezaznamenává měnící se fázi. Je nutné pozorování ve fázovém kontrastu. Využití fázového 

kontrastu významně zvyšuje přesnost měření u těchto materiálů. [3] 

 

Obrázek 49 Řez vzorkem PE s uhlíkovými vlákny. Na vzorku s aplikací fázového kontrastu (vpravo) je možné vidět 
pravděpodobný výskyt materiálu s jinou hustotou (červená oblast) [3] 

V případě, že není možné při požadovaném geometrickém zvětšení naskenovat celý díl, je možné 

použít metodu rastrování. Tímto způsobem lze skenovat objekty větší, než je ploch detektoru.  

 

Při snímání součásti se může stát, že v rentgenogramech detekujeme struktury, které 

nekorespondují s měřeným dílem. Jedná se například o struktury způsobené zesílením svazku 

rentgenového záření (BH) nebo o šum. Tyto struktury následně ovlivňují určení měřeného dílu. 

Struktury vznikají kvůli nesrovnalosti mezi absorpčními hodnotami používaných pro výpočet CT dat a 

skutečnou absorpcí objektu. Správné rozpoznání těchto struktur je klíčové. Je možné se jim vyhnout 

správnou metodikou snímání, dají se opravit, nebo alespoň minimalizovat.  [2] 
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 Další faktor ovlivňující měření je struktura povrchu. Souřadnicové měřicí stroje nejsou 

strukturou povrchu ovlivněny v tak velké míře jako právě CT systémy. U CMM dochází k částečné 

filtraci profilu povrchu vlivem rozměru doteku.  Vliv struktury povrchu je zakomponován jako složka 

nejistoty do výpočtu celkové nejistoty měření CMS využívající výpočetní tomografie. [1]  

 Vliv struktury povrchu je patrný zejména u odlitků a součástí vyrobených pomocí aditivních 

technologií. [53] 

 

 
Obrázek 50 Definice povrchu pomocí souřadnicového měřicího stroje a dotykové sondy [53] 

 
Vlivem struktury povrchu na měření a jeho nejistoty se zabývali autoři v [53]. V uvedené studii 

byl zkoumán vliv vzorků různých profilů pomocí CT sytému Nikon Metrology MCT 225. Jednalo se o dva 

válce, z niž jeden o průměru 16 mm byl vyroben metodou FFF, hodnota Rp (nejvyššího výstupku 

profilu) 37 µm. Druhý, soustružený hliníkový válec s průměrem od 9,9 mm do 12,4 mm byl rozdělený 

na čtyři zóny s Rp 11 µm, 16 µm, 29 µm a 33 µm.  

 

 

Obrázek 51  Struktura povrchu zkušebního válce vyrobeného a) FFF b) soustružením [53]  

 

 Topografie povrchu byla analyzována s využitím různých velikostí voxelu 17 µm, 50 µm, 91 µm 

a 125 µm v prostředí programu VGStudio. Průměr měřených průměrů pomocí CT metodou nejmenších 

čtverců byl naměřený menší o hodnotu přibližně 2Rp. Tato chyba byla přibližně stejná pro různé 

velikosti voxelu a profilů. Závěrem je potřeba zdůraznit, že velký vliv má také proces definice povrchu 

a různé softwarové nástroje a filtry, které je možné aplikovat.  [1]  [2] [7] [53]  

V neposlední řadě je důležité, aby nedocházelo k pohybu součásti během procesu skenování. 

Díl by měl být upnutý tak, aby nemohlo během procesu dojít k jeho uvolnění. Vhodný upínací materiál 

je například polystyren nebo polyuretanová pěna.  
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4.3 Prostředí  
 
 Pro vykonávání metrologických operací je vhodné dodržet určité požadavky na prostředí ve 

kterém je měření prováděno. Jedná se například o stálou teplotu, relativní vlhkost, bezprašnost, 

absenci vibrací a mnoho dalších parametrů, které mohou ovlivňovat měření. [54] 

 Výpočetní tomograf Metrotom 1500 má rentgenku o výkonu 500 W, přičemž je asi 99 % 

energie rentgenky je přeměněno na teplo. Může tedy být náročné udržet stabilní teplotu uvnitř 

pracovního prostoru systému. Některé CT systémy jsou vybaveny systémem aktivního chlazení, který 

kompenzuje teplo, které vzniká při snímání.  Změna teploty může významně ovlivnit měření, zejména 

pak při dlouhých skenovacích časech.   

 Změna teploty způsobuje změny v geometrii měřeného dílu, ale také změny geometrie celého 

CT sytému. Změna geometrie kinematického systému v důsledku měnící se teploty může nepříznivě 

ovlivnit výsledek měření. [1] 

 

Obrázek 52 Závislost teploty na čase snímaného dílu a prostoru v okolí zdroje rentgenového záření [2]  

 

4.4 Lidský faktor  
 

 Lidský faktor má na proces skenování obrovský vliv. Člověk může zásadní měrou ovlivnit 

přesnost následného měření. Před skenováním je nutné provést určité kroky, které mají přímý vliv na 

skenování. Jedná se o správné ustavení a fixaci dílu v pracovním prostoru stroje, nastavení parametrů 

skenování, volba filtru a softwarových korekcí.  

 

4.5 Orientace dílu v pracovním prostoru 
  

Skenovaný díl by měl být v pracovním prostoru stroje ustaven tak, aby maximální penetrovaná 

tloušťka materiálu byla co možná nejmenší. Díl by měl být umístěn tak, aby jeho geometrie 

nezpůsobovala nežádoucí artefakty, jako je rozptyl záření nebo Feldkampův efekt. Skenovaný díl by 

měl být dostatečně fixovaný, tak aby při procesu skenování nedošlo ke změně pozice dílu. [1] [55] 
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Obrázek 53 Ukázka nepříliš vhodného ustanovení součásti ve vertikální pozici, horizontální plochy (červeně) mohou 
způsobovat negativní Feldkampův efekt [12] 

 

 

4.6 Geometrické zvětšení  

  
 Geometrické zvětšení je definováno jako podíl vzdálenosti zdroje rentgenového záření a 

detektoru ku vzdálenosti zdroje a osy rotačního stolu. Geometrické zvětšení má přímý vliv na velikost 

voxelů. Velikost voxelů by měla být vždy větší než velikost ohniska, aby se zamezilo rozmazání obrazu.  

Při rostoucím zvětšení klesá velikost voxelů, ale také velikost ohniska. Kvůli zmenšené ploše 

ohniska musí být sníženy parametry zdroje rentgenového záření, aby nedošlo k roztavení ohniska. 

Některé materiály tak mohou být při velkých zvětšeních obtížně prozařitelné v dostatečné míře. 

Obecně platí čím menší ohnisko, tím je výsledný obraz ostřejší. Geometrické rozmazání obrazu je 

možné charakterizovat dle rovnice (21). [1] [55] 

 
 
21. Rovnice geometrické rozmazání 

 𝐺𝐵 = 𝑓 ( 𝑀 − 1) (21) 
   

 

𝐺𝐵 = 𝑔𝑒𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑘é 𝑟𝑜𝑧𝑚𝑎𝑧á𝑛í 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑧𝑢 

𝑓 = 𝑝𝑟ů𝑚ě𝑟 𝑜ℎ𝑛𝑖𝑠𝑘𝑎 

𝑀 = 𝑔𝑒𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑘é 𝑧𝑣ě𝑡š𝑒𝑛í  

 

Obrázek 54 Závislost velikosti voxelu na geometrickém zvětšení [55] 
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4.7 Počet snímků  
  

Počet snímků má vliv na výsledný skenovací čas a také objem získaných dat. Skenovací čas 

ovlivňuje kvalitu obrazu a také, do jisté míry, přesnost měření. Obecně je doporučené, vzhledem ke 

skenovacímu času a množství dat, volit počet snímků a průměrování obrazu co nejmenší, za dodržení 

požadované přesnosti a kvality obrazu. Většina dnešních softwarů nabízí nástroj automatického 

odhadu potřebného množství projekcí. [1] [55]  

 

4.8 Integrační čas  
  

Integrační čas odpovídá době expozice dílu v jedné projekci. Zvýšením integračního času, 

dochází ke zvýšení počtu fotonů procházejících materiálem. Díky tomu je možné zlepšit signál a snížit 

případný šum v obraze. [1] [55] 

 V kontextu integračního času je také potřeba zmínit, že podobného výsledku jako při velkém 

integračním času je možné dostáhnout také nižším integračním časem a průměrováním obrazů. 

Například výsledná kvalita obrazu u integračního času 2000ms je velice podobná kvalitě obrazu 

integračního času 500ms a 4x průměrování obrazu. V případě, že je skenovaná součást dobře 

prozařitelná, tak je lepší volit kratší integrační časy s průměrováním obrazu než delší integrační časy 

bez průměrování.  [55] 

 

4.9 Zesílení  
 
 Zesílení je nastavení citlivosti fotodiod detektoru. Zesílení má vliv na obrazový signál 

z detektoru a rozmazání obrazu. Zvýšením zesílení se zvýší senzitivita detektoru což má za následek 

zlepšení signálu, ale také se zvýší rozmazání obrazu. Výsledný obraz bude světlejší a více zašuměný. 

Toto nastavení nikterak neovlivňuje dobu skenování [55] 

 

4.10 Binning  
 

 Binning je funkce, která redukuje velikost skenovaných dat. Jednou z možností je hardwarový 

binning, který slučuje sousední pixely detektoru do jediného efektivního pixelu. Další variantou 

redukce dat je softwarový binning – tato funkce slučuje digitální pixely. Jednu z hlavních limitací 

binningu představuje saturace pixelu, což je hodnota kdy pixel již nemůže přijmout více informací.    
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4.11 Zpracování dat  
 
Způsob zpracování dat má velký význam, a to nejen ve výpočetní tomografii. V oblasti výpočetní 

tomografie je nutné v úvahu vzít proces rekonstrukce, definice povrchu a také strategie způsobu 

měření [55] 

 

4.12 Rekonstrukce obrazu  
 
 Rekonstrukce obrazu matematicky vychází z Radonovi transformace.  Jedná se o integrální 

transformaci přes paprsky. Inverzní transformace se pak využívá ve výpočetní tomografii. Existuje řada 

postupů, jak této inverze docílit. 

      V současnosti je zdaleka nejpoužívanějším analytickým rekonstrukčním algoritmem filtrovaná 

zpětná projekce. Filtrovaná zpětná projekce je založena na principu prosté zpětné projekci jejíž 

zkreslení je korigováno příslušným filtrem nejčastěji tzv. ramp filtrem. Tento filtr slouží k potlačení 

rozmazání, a zvýšení intenzity hran, avšak za cenu přítomnosti většího šumu a snížení poměru signál-

šum. Z toho důvodu dochází ke kombinaci s filtry pro filtraci šumu. Nejznámějši modifikací ramp filtru 

je Ram-Lak, Sheep-Logan, Hamming, Hann a Cosine filtr. Aplikace různých filtrů může ovlivnit výsledek 

měření. [1] [2] [56]   

 
 

4.13 Surface determination nebo také edge detection – definice povrchu z mraku 
bodů  
  

Definice povrchu (surface determination) snímané součásti je ve výpočetní tomografii 

nesmírně důležitá. Bez určení povrchu není na naměřených datech možné provádět žádné měření 

nebo analýzy. Ve výpočetní tomografii se využívá tzv. prahování (thresholding) což je nalezení hranic 

mezi materiály z mraku bodů. Tyto hranice definují rozměry, nesprávně určené hranice mohou být 

zdrojem značné chyby měření. [1] [57]  

Velmi běžná metoda pro určení povrchu, tedy určení hranice mezi materiály je metoda ISO 

50%. Metoda používá tzv. ISO hodnotu což je hodnota stupně šedé, která slouží jako hranice mezi 

materiály. Tato hodnota je vypočtena ze zvolených vrcholů v histogramu mezi materiály, jakou součet 

zvoleného vrcholu materiálu a zvoleného vrcholu pozadí děleno dvěma. [58] 
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Obrázek 55 Určení povrchu pomocí metody ISO 50%  

  ISO křivka může sloužit jako počáteční křivka hranice mezi materiály. Na obrázku 56 je 

vidět ISO křivka (tenká žlutá čára), které slouží jako výchozí křivka pro definici povrchu pomocí 

gradientu tzv. adaptivní definice povrchu (žlutá tlustá čára, jenž reprezentuje povrch). Hranice mezi 

materiály je poté přepočtena v závislosti na gradientu stupně šedi ve voxelech v okolí ISO křivky. Kromě 

ISO křivky může jako počáteční křivky sloužit například vybraný region, CAD model nebo jeho část. [11] 

[59] 

 

Obrázek 56 Vliv gradientu voxelů v okolí ISO křivky na hranici mezi materiály [11] 

Ne vždy vždycky jsou vrcholy vhodné pro určení ISO hodnoty. V určitých případech nemusí být 

ISO hodnota určená z vrcholů ideální a musí být upravena. Tento jev je způsoben například geometrií 

součásti, velikostí, rozptylem záření, zesílením svazku nebo různými skenovanými materiály. Na 

obrázcích 57–59 je uvedený histogram skenované multimateriálové součásti. Z histogramu nejsou 

vrcholy, reprezentující jednotlivé materiály patrné, je tedy nutné zvolit jinou metodu například 

manuální metodou. [3] [57] 
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Obrázek 57 Definovaný materiál na základě manuální definice [3] 

 

Obrázek 58 Definovaný materiál na základě manuální definice [3] 

 

Obrázek 59  Definovaný materiál na základě manuální definice [3] 

 

 

Další komplikace může nastat při kombinaci materiálů, které se hodně liší v absorpci 

rentgenového záření. Pro penetrování materiálu s vysokou absorpcí rentgenového záření je zapotřebí 

velkého proudu a napětí. To může vyústit v to, že materiál s menší absorpcí rentgenového záření 

nebude detekovatelný. V současné době již na trhu existují systémy, které mají dva zdroje 

rentgenového záření, které produkují současně dvě různá spektra rentgenového záření. Tyto CT 

systémy mají rovněž dva detektory. [57] 

 

 
 
 
 

4.14 Strategie měření   
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Jakmile je provedena definice povrchu je možné provádět měření pomocí geometrických 

elementů. Geometrické elementy jsou ideální geometrie, jejichž velikost a orientace jsou určeny na 

základě definovaných bodů skenované součásti. Geometrické elementy jsou ovlivněny třemi 

parametry, jedná se o počet definovaných bodů, rozmístění těchto bodů a metodu připasování 

geometrického elementu na definované body. [1] 

 Například výpočet průměru válce, připasováním geometrického elementu válce definovaného 

pomocí vybraných bodů, lze použít Gaussovu metodu, metodu maximálního vepsaného elementu, 

metodu minimálního opsaného elementu apod. Výsledky těchto metod se od sebe mohou lišit a je 

třeba na to pamatovat. [1] [3] [60]  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.15 CT artefakty v rekonstruovaném objemu  
  

Slovo artefakt představuje ve výpočetní tomografii cokoliv, co způsobuje nesoulad mezi 

rekonstruovaným objemem měřené součásti a skutečností. [1] 

 

4.15.1 Feldkamp efekt 
 
 Feldkamp artefakty jsou přítomny na skenovaných dílech, jejichž povrchy horizontálně 

orientované. Vznikají z důvodu, že při snímání není možné zachytit všechna data o objektu a tyto data 

pak chybí při rekonstrukci.  Tento efekt způsobuje pozitivní nebo negativní úchylky povrchu v ose Z 

(rotační osa stolu). Intenzita tohoto efektu roste s rostoucím úhlem rentgenových paprsků. Intenzita 

efektu je tedy vyšší v těsné blízkosti rentgenového záření a v blízkosti detektoru. Tento jev je typický u 

kulových součástí, kde způsobuje úchylky tvaru. [1] [26]  

 
Obrázek 63 Feldkamp artefakty v závislosti na úhlu rentgenových paprsků zleva 30°, 11° a 5°.  [26] 

 

Obrázek 62 Měření průměru díry 
Gaussovou metodou [3] 

Obrázek 61 Měření průměru díry 
metodu maximálního vepsaného 
elementu [3] 

Obrázek 60 Měření průměru díry 
metodou minimálního opsaného 
elementu [3] 
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Obrázek 64 Vliv Feldkamp efektu na skenování koule [1] 

  Tento jev je možné eliminovat pomocí náklonu skenovaného dílu, tak aby co možná nejmenší 

plocha byla kolmá na rotační osu (osu Z). Eliminace u kulových součásti však není náklonem možná.   

 

Obrázek 65 Eliminace Feldkamp efektu pomocí náklonu skenované součásti [1] 

 
Obrázek 66 Vliv náklonu měřeného dílu na intenzitu Feldkamp efektu [55] 

 

4.15.2 Beam hardening (BH) – zesílení svazku rentgenového záření  
 
 Zdroj rentgenového záření, rentgenka generuje rentgenové záření, které má spojité spektrum 

energie je tedy polychromatické. Zesílení svazku – Absorpce rentgenového záření polychromatického 

spektra, v homogenním materiálu, záleží na energii fotonů.  Při průchodu materiálem, jsou fotony 

s malou energií absorbovány. Tím se snižuje počet fotonů ve spektru a mění se střední energie spektra, 

která je vyšší. [1] [9] [61]  [62] 

Rekonstrukční programy předpokládají, že je útlum rentgenového záření je v závislosti na 

penetrované tloušťce lineární, avšak ve skutečnosti není. Nelineárnímu útlumu rentgenového záření 
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se pak říká beam hardening – zesílení svazku rentgenového záření. Jedná se o proces, který degraduje 

tomografické snímání a ovlivňuje zejména detekci povrchu, která má zásadní vliv na přesnost. [61] [62] 

[26] 

 

Obrázek 67 Útlum rentgenového záření při průchodu materiálem [26]  

   Díky tomuto nelineárnímu útlumu rentgenového záření mohou vznikat chyby v CT datech. Zesílení 

svazku rentgenového záření doprovází skenování všech materiálů nehledě na jejich skenovanou 

tloušťku. Intenzita tohoto jevu však roste s rostoucí tloušťkou a je vyšší u materiálů s vyšší hustotou, 

tedy u materiálu, které mají vysokou absorpci rentgenového záření. U polymerních materiálů je tedy 

vliv zesílení záření „beam hardening“ minimální, naopak o ocelových součástí je vliv značný. [1] [2] 

 Beam hardening ovlivňuje měření CMS využívající výpočetní tomografie. Efekt BH snižuje 

vnitřní délkové rozměry. Naopak zvyšuje vnější délkové rozměry. Tento jev je připisován tomu, že 

zesílení svazku má vliv na kontrast materiálu a pozadí a způsobuje neostrost rozhraní a má tak vliv na 

definici povrchu.  [1] [62] 

 

Obrázek 68 Porovnání průběhů grey scale value při průchodu polychromatického rentgenového záření materiálem a) bez 
jakékoliv korekce a) filtr 0,5 mm měď c) softwarová beam hardening korekce [26] 

 Zesílení svazku rentgenového záření má větší vliv na chyby měření vnějších průměrů nežli 

vnitřních. To je způsobeno tím, že útlum rentgenového záření má v závislosti na tloušťce 

penetrovaného materiálu silně nelineární průběh v prvních milimetrech penetrace. Vnější okraje 
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materiálu se v důsledku tohoto jevu jeví jako materiály s vyšší absorpcí, dojde k zesvětlení voxelů - 

(„Cupping efekt“) viz. Obrázek 69. Cupping efekt totiž způsobuje pokles hodnot zeslabení 

rentgenového záření jednotlivých pixelů ve směru ke středu snímaného dílu. Vliv tohoto jevu se dá 

částečně odstranit BH korekcí.  [61] 

 

 

Obrázek 69  Vliv zesílení rentgenového záření na ocelovou kouli horní koule bez BH korekce, dolní s BH korekcí [61] 

 
 Chyby měření jsou vyšší při měření dvousmyslovém (bidirectinal lenght measurement). 

Jednosmyslové (Unidirectional lenght measurements) nejsou tak významně ovlivněny. [1] [2]  

Beam hardening se dá částečně eliminovat a snížit jeho vliv na přesnost měření. Jednou a velice 

efektivní možností je použití hardwarového filtru v podobě například měděné destičky, která absorbuje 

fonony malé energie. Výběr filtru záleží na materiálu, velikosti největší penetrované tloušťky a na 

urychlovacím napětí. Jelikož však použití filtru snižuje intenzitu záření a celkové množství fotonů 

dopadající na detektor, je nutné počítat s vyšší pravděpodobností výskytu šumu. Při jeho výskytu je pak 

možné zvýšit integrační čas nebo průměrování snímků. [1] [62] [63] 

 Na obrázku 70 je vidět skenování kalibrovaných ocelových koulí a je vidět že zesílení 

rentgenových paprsků má vliv na určení průměru koule, kdy k největší chybě dochází při skenování 

s menším napětím na rentgence a bez filtru. BH korekce dokáže tento jev potlačit a minimalizovat 

chybu mření. [61] 
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Obrázek 70 Chyba průměru koule vůči referenčnímu měření na CMM závislosti na různých parametrech skenování a filtru a) 
bez BH korekce b) s BH korekcí [61] 

 

Obrázek 71 Volba filtru v závislosti na skenovaném materiálu a jeho tloušťce  

 

V současnosti rovněž existují algoritmy pro korekci efektu zesílení svazku, kde jsou pomocí 

softwaru zvýrazněny hrany skenovaného dílu a okolí. Tyto nástroje jsou efektivní zejména pro kovové 

a homogenní materiály. Použití této korekce na díly složené z různých materiálů není vhodné. Efekt 

BHC je možné vidět na obrázku 72. [1] [3]   
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Obrázek 72 Cupping efekt a softwarová korekce zesílení svazku rentgenového paprsku [3] 

4.15.3 Rozptyl záření  
 
 Rentgenové záření emitované ze zdroje prochází materiálem a dostává se na detektor. Část 

fotonů reaguje s procházející hmotou, například se jedná o Comptonův rozptyl, kdy dochází ke srážkám 

fotonů s elektrony. Foton ztrácí část své energie a dochází ke změně jeho směru. Elektron je vlivem 

srážky s fotonem emitován z elektronového obalu. Rozptyl záření může nastat jak při interakci 

rentgenového záření se součástí, tak při interakci rentgenového záření se součástmi CT systému, které 

byly exponované rentgenovému záření. Rozptýlené rentgenové záření dopadající na detektor pak 

způsobuje ztrátu kontrastu mezi materiálem a okolím. Rozptyl záření má tedy podobný efekt jako 

zesílení paprsku. Vliv rozptylu záření je možné kompenzovat pomocí softwarových nástrojů. Další 

možností je změna ustanovení polohy součásti v prostoru stroje. Rovněž je možné použít takzvaná 

stínítka proti rozptylu záření, která jsou umístěna v těsné blízkosti detektoru.  [1] [62] 

 

Obrázek 73 schéma rozptylu rentgenového záření vlevo ideální případ bez rozptylu záření, vpravo s rozptylem záření [1] 

 
Obrázek 74 a) Součást s rozptylem záření b) s potlačeným rozptylem záření [1] 
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4.15.4 Absolutní absorpce rentgenového záření  
 
 Tyto artefakty vznikají zejména při skenování součástí obsahující kov. Dochází zde k úplné 

absorpci rentgenového záření materiálem. Vznikají tak tmavé pruhy za částmi obsahující materiál 

s vysokou absorpcí. Tyto tmavé pruhy pak mohou skrýt skutečný tvar součástí. [1] 

 

Obrázek 75 Absolutní absorpce rentgenového záření kovovým drátem při skenování polymerního dílce [1] 

4.15.5 Šum  
Šum je další a vcelku častý jev, se kterým je možné se setkat při skenování. Tento jev vzniká, 

když měřenou součástí neprochází dostatečné množství fotonů, které jsou následně zachyceny na 

detektoru. V případě malého množství fotonů, jsou vrcholy v histogramu reprezentující materiál a 

okolí blízko sebe.  

 Šum má významný vliv na přesné určení povrchu, a tedy na následné měření. Zejména je 

jeho vliv výrazný při velkých zvětšeních.  Rozdíl mezi skenovaným povrchem a skutečným povrchem 

je o to vyšší, čím je vyšší šum. [1] [46] 

Pro snížení šumu je možné upravit strategii skenování zvýšením: integračního času, 

celkového počtu snímků, průměrování snímků, proudu nebo snížením zvětšení, pokud je to možné. 

Rovněž je možné použití softwarových nástrojů pro redukci šumu. [1] [55] 

 

Obrázek 76 Intenzita šumu v závislosti na počtu fotonů procházejících jedním voxelem rekonstruovaného objemu a) 3𝑥109 

b) 3𝑥105 c) 3𝑥104  
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5.  Zkoušení CT přístrojů  

 Výpočetní tomografie je technologie, která operuje s širokou škálou parametrů a faktorů, které 

ovlivňují celkové měření. Proto se provádí určité zkoušky systému, tak aby bylo možné ověřit správné 

fungování a parametry udávané výrobcem. Základním prostředkem při zajišťování návaznosti měření 

je kalibrace. Kalibrace určuje metrologické charakteristiky přístroje. Obvykle se toho dosahuje přímým 

porovnáním s etalony nebo certifikovanými referenčními materiály. 

V případě, že výsledek testu neodpovídá daným parametrům, je provedena korekce měřicího 

stroje výrobce systému. [1] [10] [14] [63] 

  

Uživatel provádí periodické zkoušky k prověření správného fungování CT systému v čase. 

Ověřuje, jestli platí výrobcem udávaná maximální možná chyba (MPE) měření za daných podmínek. 

Periodické zkoušky by měly být prováděny pravidelně a také při mimořádných situacích jako jsou kolize 

apod. V současné době je ve vývoji mezinárodní norma ISO 10360-11, která se problematikou zkoušení 

CT systémů zabývá. Tomuto tématu se však věnuje Německá národní norma   

VDI/VDE 2630-1.3 - Computed tomography in dimensional measurement—Guideline for the 

application of ISO 10360 for coordinate measuring machines with CT sensors nebo komplementární 

norma  

VDI/VDE 2617 part - 13 – Accuracy of coordinate measuring machines – characteristicks and 

their testing – guideline for the application of DIN EN ISO 10360 for coordinate measuring machines 

with CT – sensors  [1] [9] [64] 

 

Periodické zkoušky by měly být navrženy tak, aby reflektovaly běžný provoz CT. Při testu by 

v úvahu měly být brány všechny významné zdroje variability měření, jako je například vliv materiálu 

nebo geometrie snímaného etalonu. Zkoušky by měly být provedeny za podmínek a dle postupů 

daných výrobcem CT systému a normou. To může obsahovat limitující faktory – materiál, homogenita 

materiálu, maximální možná akumulovaná tloušťka, teplotní roztažnost, drsnost, enviromentální 

podmínky v laboratoři apod. Zkoušky by měly být prováděny na kalibrovaném CT systému. [1] [29] 

 Výrobce by měl rovněž garantovat maximální přípustnou chybu za těchto podmínek. Výsledek 

testů popisuje chybu snímání celého CT systému. Jednotlivé dílčí chyby jsou obtížně identifikovatelné. 

Testování probíhá s pomocí zkušebního etalonu, který by měl reflektovat standardní používání CT 

systému. 

 Na základě normy VDI/VDE 2630-1.3 a draftu normy ISO 10360-11 existuje princip zkoušení 

tomografického systému, který má za cíl analyzovat lokální a globální charakteristiky přístroje. Jedná 

se o lokální tzv. chybu snímacího systému (P-test) a globální tzv. chybu délkového měření (E-test), test 
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rozlišení (structural resolution test) a test vlivu tloušťky prozařovaného matriálu (influence of the 

material test) [1] [10] [29] [65] [64] 

 Je důležité zmínit, že současné postupy definované například v normě VDI/VDE 2630 nejsou 

popsány exaktně a dávají uživateli spoustu prostoru k vlastní interpretaci, což ztěžuje porovnatelnost 

výsledků napříč různými uživateli. Například nejsou definované žádná restrikce, co se týče zkušebních 

etalonů. [15] Toto by však měla vyřešit norma ISO 10360-11, která je však prozatím ve vývoji. [29] 

 

5.1 Probing error test (P-test) – určení chyby snímacího systému    

 P-test test popisuje schopnost systému lokálního měření v malém měřeném objemu objektu. 

Tato zkouška má poskytnout informaci, jak přesně může uživatel systému lokalizovat bod na sférickém 

povrchu. Jako zkušební součást se používá kalibrovaný kulový etalon nebo soubor kalibrovaných 

kulových etalonů z vhodného materiálu a nízkou drsností povrchu. Dle draftu normy ISO 10360-11 je 

možné na kulovém zkušebním etalonu možné testovat několik charakteristik. [29] [65] 

 Jsou různé metody implementace P-testu. Aby byla zajištěna porovnatelnost testu mezi CT 

systémem a CMM tak dle ISO 10360-5:2010 je bráno v potaz 25 reprezentativních bodů na polokouli 

zkušebního vzorku. Rozmístění 25 reprezentativních je totožné u CMM a CMS využívající výpočetní 

tomografii. [29] 

 

Probing form error - 𝑷𝑭𝒐𝒓𝒎.𝑺𝒑𝒉.𝟏𝒙𝟐𝟓∷𝑪𝑻 

 Probing form error je velikost radiální odchylky získané z 25 reprezentativních bodů 

naměřených dat od připasované koule. To odpovídá rozdílu mezi maximální a minimální radiální 

vzdáleností od reprezentativního bodu ke středu připasované koule. [29] 

 
 

22. Rovnice chyby snímání 

 𝑃𝐹𝑜𝑟𝑚.𝑆𝑝ℎ.1𝑥25∷𝐶𝑇 = 𝑅𝑀𝑎𝑥 − 𝑅𝑀𝑖𝑛 

 

(22) 

 
 

Na naměřená data je připasována koule pomocí Gaussovy metody nejmenších čtverců bez 

omezení velikosti a pozice pomocí 25 reprezentativních bodů  

 

Probing size error - 𝑷𝑺𝒊𝒛𝒆.𝑺𝒑𝒉.𝟏𝒙𝟐𝟓∷𝑪𝑻 

Je definován jako rozdíl kalibrovaného průměru 𝐷𝑟 koule a průměru získaného pomocí 

připasování koule 25 reprezentativních bodů na naměřená data. Připasovaná koule 𝐷𝑎 byla 

připasovaná pomocí Gaussovy metody nejmenších čtverců bez omezení velikosti a pozice. [29] 
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23. Rovnice chyby určení průměru koule 

 𝑃𝑆𝑖𝑧𝑒.𝑆𝑝ℎ.1𝑥25∷𝐶𝑇 =  𝐷𝑎 − 𝐷𝑟 

 

(23) 

 

5.2 Length measurement error test (E Test) – chyba délkového měření  
  

Tato zkouška popisuje schopnost systému měření v celém objemu měřicího stroje. K této 

zkoušce je možné využít velkou řadu kalibrovaných etalonů pro měření zkušebních rozměrů, jako 

například ball bar, koncové a stupňové měrky, ball plate apod. Kalibrované etalony jsou snímány a 

měřeny v různých orientacích a pozicích. Různé chyby délkového měření se mohou objevit v různých 

pozicích. Chyby délkového měření mohou být závislé rovněž na dalších parametrech jako například 

napětí na rentgence.  [1] [65] [10] [29] 

 

Length measurement error average 𝐄𝐀𝐯𝐠∷𝐂𝐓  (unidirectional length measurement) 

Chyba jednosmyslového délkového měření je získána pomocí středů geometrických elementů 

(koulí, válců apod.), které vznikají připasováním na naměřená data. Tento způsob měření potlačuje 

některé chyby měření. Například chyby, které by byly způsobené definováním povrchu z mraku bodů 

(surface detrmination). Tento test slouží spíše k odhalení geometrických chyb CT systému. Tento test 

se tedy jeví jako jednosmyslové měření (unidirectional length measurement)  [1]  [65] 

Při zjišťování chyby jednosmyslového délkového měření jsou minimalizovány lokální chyby 

(Probing errors - chyby snímání). V tomto případě je dle normy VDI/VDE 2630–1.3 do výpočtu nutné 

zahrnou chybu snímání.  

24. Rovnice chyby délkového měření 

 |𝐸| = |𝐿𝑘𝑎 − 𝐿𝑘𝑟 + 𝑃𝑆| +  𝑃𝐹 

 

(24) 

 

 
 

 

Obrázek 77 Schéma dvoujsmyslového měření a jednosmyslového   
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Bidirectional length measurement error 𝑬𝑩𝑰∷𝑪𝑻 

Chyba dvousmyslové délkového měření 𝐸𝐵𝐼∷𝐶𝑇 nepotlačuje některé vlivy CT skenování. Na tyto 

chyby délkového měření má významný vliv materiál a jeho tloušťka a zároveň různé jevy ovlivňující 

definici povrchu. Proto se možné tento druh chyby délkového měření využívat při kvantifikaci zdrojů 

variability, které mají vliv na definici povrchu. [29]  

 

Obrázek 78 Jednosmyslové a dvousmyslové měření vzdálesnoti [1]] 
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6. Metodiky a zkušební etalony pro zjištění přesnosti CT přístrojů 
v oblasti měření 

 
Tato část se zabývá dosavadními poznatky s použitím zkušebních etalonů pro zkoušení CT systémů. 

Etalony musí být rozměrově stabilní a kalibrované, s přijatelnou nejistotou měření. Tyto kalibrované 

etalony se poté používají ke zkoušení CT systému, odhadu nejistoty měření nebo ke kvantifikaci vlivu 

vybraných faktorů na proces snímání.  Nejčastěji se v praxi používají zkušební etalony vyrobené z 

hliníku, titanu, keramiky nebo rubínu.   

 Délkové etalony slouží k určení globální chyby měření CT systému – lenght measuremnt error 

– chyby délkového měření  [1]. V praxi se často používají kalibrované etalony typu kalibrační kroužek, 

kalibrační koule, ball bar – tyč se dvěma koulemi, ball plate – deska s koulemi, hole plate – deska 

s dírami, stupňovitý válec apod. [29] 

 Etalony obsahující kalibrační koule jsou vhodné pro optimalizaci zvětšení, protože měření 

vzdáleností mezi středy koulí jsou jen minimálně ovlivněné definicí povrchu (surface determination) a 

zesílením svazku (beam hardening). Na těchto etalonech lze rovněž testovat správnost definice 

povrchu. Stupňové měrky typu ball rails lze využít na měření dvousmyslové délky. [1] [9] 

 Desky s dírami jsou vhodné pro testování zkušebních rozměrů, a to zejména proto, že zkušební 

etalon poskytuje velké množství zkušebních rozměrů v různých směrech.  

 Stupňovité válce se využívají ke zjišťování vlivu materiálu a geometrie etalonu. Dají se rovněž 

využít ke stanovení maximální možné prozařitelné tloušťky. Stupňovité válce bez díry uprostřed je 

možné využít ke korekci zesílení svazku paprsku („beam hardening“). [1]  

 

6.1 CT ball plate  
 
 CT ball plate vyvinutý na Dánské Technické univerzitě je etalon skládající se z 25 rubínových 

koulí o průměru 5 mm, s velmi nízkou odchylkou tvaru (odchylka od kruhovitosti 0,0006 mm), 

přilepených na destičku z uhlíkového kompozitu o tloušťce 2 mm. Ke spojení bylo využito 

dvousložkového epoxidového lepidla zajišťujícího dlouhodobou délkovou stabilitu. Destička 

uhlíkového kompozitu je v tomto případě velmi výhodná, jedná se o materiál s nízkou absorpcí 

rentgenového záření. Při rekonstrukci objemu etalonu lze uhlíkový kompozit, vzhledem k jeho nízké 

absorpci, vyfiltrovat z mraku bodů. Etalon umožňuje měřit až 300 vzdáleností mezi rubínovými 

koulemi. [9] 
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Obrázek 79 Zkušební etalon typu ball plate [9] 

 Zkušební etalon byl kalibrován pomocí dvou souřadnicových měřicích přístrojů, Zeiss UMC 850 

a Zeiss UPMC 850 CARAT. Hodnota maximální dovolené chyby (MPE) je u Zeiss UMC 850 stanovena na 

MPE=(3+L/250) µm (L v mm) a u Zeiss UPMC 850 CARAT MPE=(0.4+L/900) µm (L v mm). Teplota během 

kalibračního procesu byla 19.5±0.8 ◦C. 

 Díky tomografickému snímání tohoto etalonu lze určit chyby snímání a chyby měření délky. 

Pomocí tohoto etalonu, avšak nelze určit vliv materiálu a geometrické charakteristiky na proces 

tomografického snímání.  [9]  

   

Dle doporučeného postupu VDI/VDE 2030-1.3 [66] [67] bylo snímání provedeno ve dvou úrovních 

zvětšení a ve dvou různých orientacích. Před měřením byl testovací etalon umístěn na určitý čas do 

pracovního prostoru stroje, aby došlo k vyrovnání teplot. 

  Snímání bylo provedeno na třech různých CT zařízeních, jmenovitě Nikon Metrology XT H 225 

ST, Zeiss Metrotom 1500 a GE Phoenix|x-ray. Parametry skenování jsou z podstaty užití různých strojů 

odlišné. Cílem skenování na různých CT systémech není porovnání systémů, avšak posouzení vhodnosti 

CT Ball plate jako kalibračního etalonu.   

  

 

Obrázek 80 Čtyři pozice ve kterých byl Ct ball plate skenován [9] 
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Obrázek 81 Parametry skenování CT ball plate  [9] 

 

Obrázek 82  Distribuce chyby měření vzdálenosti středu koulí v závislosti na pozici skenování skenováno pomocí XT H 225 ST 
CT [9] 

 

Obrázek 83 Maximální velikost chyby vzdálenosti středů koulí v závislosti na pozici pro různé CT systémy (vše 

v mikrometrech)  [9]  
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 Snímání etalonu CT ball plate ve dvou různých zvětšeních a dvou orientacích byla stanovena 

maximální chyba délkové vzdálenosti dvou koulí ±13.2 µm u systému XT H 255 ST. U výpočetního 

tomografu Metrotom 1500 pak byla stanovena maximální chyba délkové vzdálenosti dvou koulí ± 8.4 

µm. Chyby měření v různých pozicích a orientacích etalonu jsou způsobeny anizotropií v měřeném 

objemu CT systému. [9] 

 

Z výsledů plyne, že velikost voxelů, tedy velikost geometrického zvětšení nemá významný vliv 

na chybu měření vzdálenosti středů koulí. Naopak chyba měření v pozicích 1 a 2 (horizontální poloha) 

je přibližně dvakrát menší než 3 a 4. Toto je pravděpodobně způsobeno faktem, že skenovaný díl je 

v těchto pozicích skenován blíže hranici detektoru, kde se projevuje Feldkamp efekt. Úhel 

rentgenových paprsků je u pozic 3 a 4 větší, díky tomu lze očekávat větší chybu měření. Větší chyba 

měření je v pozici, kdy je etalon blíže ke zdroji, s větším zvětšením, tedy v pozici s větším úhlem 

rentgenových paprsků. Rozdíl v úhlu rentgenového záření není v horizontálních polohách významný, 

proto nezpůsobuje velké rozdíly v chybách měření. [9] 

Výhoda použití tohoto etalonu spočívá v tom, že nezpůsobuje zesílení svazku rentgenového 

záření, i přes velkou penetrační tloušťku. Je to způsobeno tím, že rubín, matriál, ze kterého jsou koule 

vyrobeny, má relativně malé absorpční vlastnosti.  [9] 

Dále byl etalon snímán ve třech zvětšeních ve vertikální pozici pomocí systému Nikon 

Metrology XT H 225 ST CT.  

 
Obrázek 84 Skenování ball plate v různých geometrických zvětšeních odpovídající úhlu rentgenových paprsků α=16.2 ◦, α=8.2 

◦ α=5.4 ◦  [9] 

 Chyba vzdálenosti středu koulí oproti kalibrovaným hodnotám byla v největším zvětšení 

m=7.04 (α=16.2o) přibližně ±30 µm v nejmenším zvětšení m= 2.35 (α=5.4o) ±10 µm. V tohoto typu 

etalonu je vliv Feldkamp efektu na chybu měření dominantní. [9] 
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Obrázek 85 Chyby délkového měření středu koulí v závislosti na geometrickém zvětšení [9] 

 
Obrázek 86 Feldkamp efekt [9] 

6.2 CT tree  
 Koncept tohoto etalonu je velmi podobný CT ball plate. Etalon je složen z pěti kompozitních 

tyček různých délek od 16 mm do 40 mm, osazených rubínovými koulemi. Nachází se zde 45 zkušebních 

rozměrů. Etalon byl kalibrován pomocí Zeiss Prismo Navigator. 

Snímání etalonu probíhalo ve vertikální pozici v 5 pozicích s různým zvětšením. Vertikální 

orientace byla volena tak, aby se tyč BB3 naházela v centru kuželového paprsku.  První pozice byla 

volena tak, aby bylo dosaženo největšího možného zvětšení (nejmenší velikost voxelu). V poslední 

pozici byla voxelová velikost přibližně dvojnásobná. [9]   

 

 

Obrázek 87 CT tree [9] 
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Obrázek 88 Schéma měření CT tree v pěti různých pozicích s různým geometrickým zvětšením [9] 

 
Obrázek 89 Skenovací parametry CT tree [9] 

 

 Ke snímání byl využit výpočetní tomograf XT H 225 ST CT. Maximální chyba délkové vzdálenosti 

koulí byla pro etalon snímaný v první pozici ±22 µm. Velikost délkové chyby postupně klesala se 

snižujícím se geometrickým zvětšením. V pozici 5 byla maximální chyba délkové vzdálenosti ±10 µm. 

Největší chyba měření v pozici 1 je způsobena díky možným třem faktorům, Feldkamp efektu, 

rozostření obrazu v důsledku vychýlení ohniska ve velkém geometrickém zvětšení a vychýlení rotační 

osy stolu ve směru X nebo Y. Rozostření obrazu je nejvíce patrné při velkém zvětšení. [9] 

 

 

Obrázek 90 Relativní chyba měření SD, vzdálenosti středů kuliček jednotlivých tyček ( normalizovaná s ohledem na délku tyček) 
[9] 

 Z grafu lze vidět, že nejmenší relativní chyba je u tyčí BB3, tedy tyčí v centru kuželového 

rentgenového paprsku. Chyba měření roste spolu s rostoucí vzdáleností tyček od centra kuželového 

svazku rentgenového záření. Pozitivní a negativní relativní chyba v pozicích BB1, BB2, BB4, BB5 indikuje 
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odklon od rotační osy stolu. Etalon skenovaný s větším zvětšením je více ovlivněn odklonem rotační 

osy, a proto je chyba měření větší než při skenován s menším geometrickým zvětšením. Vliv odklonu 

rotační osy na chybu měření je v tomto případě dominantní.  

 
Obrázek 91 Schéma vychýlení rotační osy [9] 

 
Při velkém geometrickém zvětšení jsou tyče BB1 a BB5 skenovány s větším úhlem 

rentgenového svazku oproti tyčím, které jsou skenovány s malým úhlem rentgenového svazku. Tím 

pádem je u nich předpoklad větších relativních chyb měření. Avšak z obr.90 je vidět, že relativní chyby 

měření mají lineární charakter.  

 

 
Obrázek 92 Schéma průběhů distribuce chyb měření zleva ideální případ, Feldkamp efekt, vliv vychýlení rotační osy [9] 

   

V další části experimentu byl použit CT tree ke zkoumání vlivu vertikální pozice Etalonu. Etalon 

byl skenován v pěti různých vertikálních pozicích při stejném, největším možném, geometrickém 

zvětšení.  

 

Obrázek 93 Schéma měření CT tree v pěti různých polohách při stejném geometrickém zvětšení [9] 
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Obrázek 94 Skenovací parametry experimentu [9] 

  

Maximální chyba délkové vzdálenosti koulí byla přibližně ±30 µm. Větší chyby měření délkové 

vzdálenosti byly na hranicích detektoru, to je způsobeno větším úhlem rentgenových paprsků.  

 

 

Obrázek 95 Distribuce chyby délkového měření středu koulí [9] 

 Z obr.96 je patrné že relativní chyba délkové vzdálenosti středů koulí má v závislosti na 

vertikální poloze lineární průběh. Hlavním zdrojem v tomto případě je vychýlení rotační osy stolu a 

Feldkamp efekt. Chyba měření způsobená vychýlením rotační osy má vliv na ostrost, rozlišení a 

přesnost, způsobuje obrazové artefakty při rekonstrukci snímků a degraduje celé snímání. [9] 

 

 

6.3 Stupňovitý válec a hole plate 

  
  Pomocí těchto dvou etalonů, stupňovitého válce (step cylinder) a desky s dírami (hole plate) 

byl proveden experiment (ISO test survey 2015), který měl za cíl zmapovat vliv tloušťky materiálu na 

přesnost měření. Stupňovitý válec poskytl Japonský národní metrologický institut (NMIJ), deska 

s dírami byla poskytnuta Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB). Test byl proveden na PTB. Pro 

redukci chyby zvětšení před samotným experimentem byly použity dva referenční etalony. [27] 

 Redukce chyby zvětšení se provádí pomocí kalibrovaných etalonů (např. CT tree). Provádí se 

z toho důvodu, že když není k dispozici stabilní systém měření – nízká chyba polohování, stabilní 

prostředí (teplota) tak může být významně ovlivněna určená velikost voxelu. Proto je kalibrovaný 

etalon skenován ve sejných pozicích jako následně díl. A výsledky z kalibrovaného etalonu jsou použity 
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ke kompenzaci velikosti zvětšení (velikosti voxelu) skenovaného dílu. Díky tomu lze docílit zvýšení 

přesnosti a redukci chyby měření.  

 Bez kompenzace pomocí kalibrovaného etalonu, udává velikost voxelu manipulátor, zdroj a 

detektor. 

  

 

Obrázek 96 Etalony sloužící k redukci chyby zvětšení [27] 

 

  V současnosti je vliv tloušťky materiálu na výsledky přejímací zkoušky v diskuzi a norma ISO 

10360-11 ho prozatím nedefinuje. Chyba měření vzhledem k tloušťce materiálu je ovlivněna především 

faktem, že se generované, polychromatické, rentgenové záření neřídí Lambertov-Beerovým zákonem 

a tím, že s rostoucí tloušťkou prozařovaného materiálu roste rozptyl záření. To má za následek, že při 

rekonstrukci tomografických dat, se snímaný povrch jeví jako nehomogenní a rozmazaný. Tento jev 

pak může způsobovat zásadní chyby v definici povrchu a následně pak významné chyby v měření. [27] 

Skenování bylo provedeno na CT systému Nikon MCT225, MPE(SD): 9+L/50 (L in mm). Zkušební 

etalony byly skenovány ve dvou pozicích pod úhlem 0 stupňů a 45 stupňů. Parametry skenování byly 

pro všechny pokusy neměnné. Vzhledem k požadavku provedení skenování s konstantním 

geometrickým zvětšením bylo zvoleno geometrické zvětšení odpovídající velikosti voxelu 62.9μm. 

Větší geometrické zvětšení nebylo možné kvůli ochrannému obalu stupňovitého válce. Ochranný obal 

válce se může projevit jako negativní faktor při skenování. [1] [27]  
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Obrázek 98 Parametry skenování zvolené PTB [27] 

 
 

 
6.3.1 Stupňovitý válec 
 
 Tento zkušební etalon byl navržen NMIJ za účelem hodnocení vlivu prozařované tloušťky na 

chyby v délkovém měření součásti. Etalon je umístěný v ochranném obalu. Součást byla kalibrována 

na souřadnicovém měřicím stroji, rozšířená nejistota měření byla stanovena na U (k = 2) 0.6 μm – 0.7 

μm.  [27] [49] [60] 

 

 

Obrázek 97 Referenční etalony ISO Survey 2015 - hole plate a step cylinder [27] 
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Obrázek 99 Délkové charakteristiky měření na stupňovitém válci [27] 

 

 

Obrázek 100 Délkové charakteristiky, které byly měřené na stupňovitém válci [27] 

 

 Chyba měření vnitřních a vnějších průměrů byla v rozmezí 5–10 μm bez kompenzace zesílení 

svazku. Po provedení kompenzace zesílení svazku byla chyba měření v rozmezí 20–25 μm. Největší 

chyby bylo dosaženo s beam hardening korekcí, 27 μm, což odpovídá 43% velikosti voxelu. Zvětšení 

chyb bylo patrné zejména na vnějším průměru válce.  [27] 

 

 

Obrázek 101 Chyba délkového měření stupňovitého válce, bez BH korekce, s korekcí zvětšení  [27] 
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Obrázek 102 Chyby délkového měření stupňovitého válce, BH korekce zaplnuta, korekce zvětšení zapnuta (26) 

 Dle PTB není tento etalon vhodný pro testování CT sytému. Není dostatečně reprezentativní 

pro použití v reálném provozu, vzhledem k symetrii etalonu. Korekce snímání provedené na základě 

tohoto referenčního etalonu, může uživatele uvést v omyl při snímání reálného dílu. Tento fakt může 

být do jisté míry připisován ochrannému obalu, beam hardening korekce je zpravidla použitelná pouze 

u homogenních kovových materiálů. [27]  

 

6.3.2 Hole plate 
 
 Tento zkušební etalon byl navržen jako další možnost testování chyby délkového měření 

(length measurement error) CT přístrojů, v závislosti na tloušťce materiálu, při měření zkušebních 

rozměrů. etalon byl kalibrován na souřadnicovém měřicím stroji, rozšířená nejistota měření byla 

stanovena na U (k = 2) 1 μm – 1.2 μm. [27] 

Na tomto etalonu bylo měřeno 10 děr.  Rozdíl mezi chybami měření vnitřních a vnějších 

vzdáleností děr je v rozmezí 10–12 μm bez korekce zesílení svazku, po aplikování této korekce pak 

přibližně 5 μm. Největší absolutní chyba byla 28 μm u vnějšího měření vzdáleností děr bez korekce 

zesílení svazku, což odpovídá 45% velikosti voxelu.  

 

Obrázek 103 Délkové charakteristiky měřené na desce s dírami [27] 
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Obrázek 104 Chyby délkového měření desky s dírama , Bh korekce vypnuta, korekce zvětšení zapnuta  [27] 

 

Obrázek 105 Chyby délkového měření desky s dírama, BH korekce zapnuta, korekce zvětšení zapnuta [27] 

 Ball plate lze použít k posouzení vlivu tloušťky materiálu ve dvou snímaných pozicích pod 

úhlem 0 stupňů a 45 stupňů. Z výsledků je patrné, že vliv prozařované tloušťky materiálu má vliv na 

chybu měření, avšak s použitím správné metodiky beam hardening korekce lze chybu měření 

minimalizovat. [27] 

  
 

6.4 Step gauge – Stupňová měrka 
 
 Step gauge je etalon, který byl na Dánské technické univerzitě vyroben k zhodnocení vlivu 

materiálu a orientace součásti na měření. Byly vyrobeny čtyři kusy, a to z oceli, hliníku, PPS 

(polyethylen sulfid) a PEEK (polyetereterketon) [12] 

 
Obrázek 106 Schéma měřených veličin  [12] 
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 Na zkušebním etalonu byla měřena rovinnost 11 ploch a 10 vzdáleností ploch (5 unidirectional 

a 5 bidirectional). Plochy na data byly připasované Gaussovou metodou nejmenších čtverců. Etalon byl 

skenován ve třech různých pozicích, a to v pozici 0º, 90º a 45º. Ocelový etalon v pozici 0º nebyl 

skenován z důvodu velké prozařované tloušťky materiálu a nedostatečně výkonného zdroje. [12] 

 

Obrázek 107 Skenovaný etalon v pozicích 0º, 90º a 45º. [12] 

 
Obrázek 108 Vliv orientace etalonu na přesnost měření ocel [12] 

 

 
Obrázek 109 Vliv orientace etalonu na přesnost měření hliník [12] 

 
 

Obrázek 110 Vliv orientace materiálu na přesnost měření PEEK [12] 
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Z výše uvedených grafů je patrné, že vliv orientace dílu v pracovním prostoru má vliv. 

Skenování ve vertikální pozici vykazuje největší chyby měření. Tento jev je patrný zejména u materiálů 

s vysokou absorpcí rentgenového záření díky Feldkamp efektu. [12] Nebyla provedena korekce BHC, 

která může nepřesnost měření redukovat.  

6.5 Součást inzulínového pera 

 

Obrázek 111 Definice měřených veličin inzulínového pera  [9] 

Tento průmyslový díl, součást inzulínového pera dodávaný společností Novo Nordisk 

[28]. Tento díl, který je vyrobený z mosazi a je pokrytý 5 µm vrstvou niklu byl využit pro zjištění 

vlivu integračního času, skládání obrazů a počtu snímků na měření zkušebních rozměrů a 

geometrických charakteristik. Tyto tři zmíněné faktory se významně podílí na celkovém čase 

tomografického snímání a ovlivňují významně také šum obrazu.  

 

𝑇 =
𝑡 × 𝑖𝑎𝑣𝑔  × 𝑉

60
 

𝑇 = 𝑑𝑜𝑏𝑎 𝑠𝑘𝑒𝑛𝑜𝑣á𝑛í 

𝑡 = 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎č𝑛í č𝑎𝑠 

𝑖𝑎𝑣𝑔 = 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑝𝑟ů𝑚ě𝑟𝑜𝑣𝑎𝑛ý𝑐ℎ 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑧ů 

𝑉 = 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑠𝑛í𝑚𝑘ů 

 

Kalibrace byla provedena na souřadnicovém měřicím stroji Zeiss UMC 850, maximální 

přípustná chyba (MPE) je u tohoto stroje s MPE=(3+L/250) µm (L v mm) [9]  

 

 

Obrázek 112 Parametry skenování inzulínového pera [9] 
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Obrázek 113 Vztah mezi dobou skenování a šumem v rekonstruovaném objemu [9] 

 

Obrázek 114 Závislost rovinnosti na skenovaném čase [9] 

Snímání této součásti ukázalo, že integrační čas, skládání obrazu a počet snímků má vliv na 

měření geometrických a zkušebních rozměrů. Rozdíl mezi nejkratším, 9minutovým snímáním, a 

nejdelším 213minutovým snímání byl přibližně 20 µm pro měření geometrických charakteristik a 

přibližně 8.6 µm pro měření délkový charakteristik. Vliv na výslednou kvalitu obrazu je zásadní. Použití 

ještě nižšího počtu snímků dále dramaticky snižuje kvalitu obrazu a má zásadní vliv na měření 

zkušebních rozměrů a geometrických charakteristik. [9] 

Z obrázků (115) a (116) je patrné že čas skenování má vliv na hodnotu šumu, který následně 

ovlivňuje kvalitu obrazu a přesnost měření. Je tedy důležité volit parametry skenování (počet projekcí, 

průměrování obrazů a integrační čas) dle požadavků na přesnost. Je možné významně zkrátit dobu 

skenování, a přitom zhoršit přesnost o jednotky mikrometrů. Při určitém počtu projekcí, resp. 

skenovacím času je vliv na měření při dalším zvyšování nepatrný.  [2] [9] [12]  

 

   

 

Obrázek 115 Porovnání kvality obrazu rekonstruovaného objemu inzulínového pera v závislosti na době skenování – vlevo 
doba skenování 213 minut, vpravo doba skenování 9 minut [9] 
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7. Návrh, výroba a kalibrace zkušebního etalonu – Deska s koulemi 
 

K posouzení vlivu vybraných parametrů skenování a zkoušení přesnosti výpočetního 

tomografu Zeiss Metrotom 1500 byl navržen a vyroben zkušební etalon. Pro návrh etalonu se 

stala inspirací publikace [9] a norma ISO 10360–11, která na tomto etalonu připouští provádění 

jak P-testu tak E-testu.  [29] Etalonem je deska s deseti koulemi, s připravenou případnou 

modifikací na dvacet pět koulí. Tento typ etalonu se hojně využívá v průmyslové metrologii 

například ke kalibraci souřadnicových měřicích strojů. V modifikaci s deseti koulemi je možné 

na etalonu měřit 45 zkušebních rozměrů (vzdálenosti středů koulí) a posuzovat chybu tvaru a 

průměru 10 koulí.  

 V modifikaci s 25 koulemi je pak možné měřit celkem 300 zkušebních rozměrů k a 

posuzovat chybu tvaru a chybu průměru 25 koulí. Tato modifikace nebyla použita z toho 

důvodu, že výrobcem dodané keramické kuličky neodpovídali specifikacím a nebylo je tedy 

možné použít. Naměřený průměr dodaných koulí byl v rozmezí 9,1 – 11,7 mm a chyba tvaru 

koule byla naměřena v řádu stovek mikrometrů. Kuličky však měly být o průměru 10 mm 

s přesností G10 dle ISO 3290.   

 

 

Obrázek 116 Zkušební skenování desky s keramickými koulemi připevněnými pomocí oboustranné pásky na kompozitní 
desku  

Etalon se skládá z kompozitní desky s uhlíkovými vlákny o rozměru 170 mm x 170 mm 

a tloušťce 4 mm. Tato deska z uhlíkového kompozitu je vhodná díky své poměrně nízké 

absorpci rentgenového záření a vysoké rozměrové stabilitě. Kompozitní deska se rovněž 

vyznačuje nízkým koeficientem teplotní roztažnosti.    
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 Na desku je do předvrtaných děr přilepeno pomocí dvojsložkového epoxidového deset 

kuliček z nitridu křemíku Si3N4 o průměru 10 mm. Koule jsou velmi přesné s nízkou chybou 

tvaru.  

  

 

Obrázek 117 3D model desky s koulemi 

Pro potřeby skenování pomocí výpočetní tomografie byl rovněž navržen přípravek pro upnutí 

desky s koulemi. Přípravek byl vyrobený pomocí technologie FFF (Fused filament fabrication) z PET 

(polyethylentereftalát). Přípravek byl konstruován tak, aby byla zajištěna dostatečná tuhost a zároveň 

byla prozařovaná tloušťka přípravku co možná nejmenší. Přípravek umožnuje polohování etalonu do 

tři orientací, a to 0° 45° a 90°. Deska je na přípravku upnuta pomocí tří nylonových šroubů o průměru 

3 mm. Přípravek je následně spojený s rotačním stolem pomocí tři ocelových šroubů o průměru 5 mm.   

 

 

Obrázek 118 Model upínacího přípravku pro desku s koulemi 
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Obrázek 119 Model zkušebního etalonu společně s přípravkem pro polohování 

 
Ačkoliv je navržený model upínacího přípravku vhodný pro potřeby měření, tak jeho konstrukce 

nabízí možnost optimalizace. Pro dosažení co nejnižší hmotnosti přípravku, při zachování tuhosti 

přípravku byla provedena rovněž topologická optimalizace konstrukce přípravku. Topologická 

optimalizace byla provedena v softwaru Inspire 2019. Díky této optimalizaci by se podařilo snížit 

hmotnost o 30 % oproti původnímu návrhu. Úspora času tisku by činila 7 hodin. Tuhost soustavy pak 

byla zachována.  

 Při této topologické optimalizaci by rovněž došlo k redukci nákladů na tisk a došlo by také 

k úspoře doby tisku.   

 
Obrázek 120 Topologická optimalizace upínacího přípravku 
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7.1 Výroba etalonu a upínacího přípravku 
 

Deska o rozměrech 170 mm x 170 mm byla vyřezána pomocí pásové pily z výchozího 

polotovaru. Z tohoto polotovaru byly rovněž získány vzorky pro analýzu teplotní roztažnosti 

daného materiálu. Jeden vzorek byl rozřezán ve směru orientace uhlíkových vláken, druhy vzorek 

byl pak rozřezán kolmo k orientaci uhlíkových vláken v matrici. 

 

 
Obrázek 121 Výchozí polotovar pro výrobu etalonu 

 
Obrázek 122 Vzorky pro analýzu teplotní roztažnosti kompozitního materiálu 

Vzorky kompozitní desky byly podrobeny analýze teplotní roztažnosti na Technické univerzitě 

v Liberci na pracovišti doc. Dvořáčkové. Koeficient teplotní roztažnosti kompozitní desky je: 

  

 

∝𝑝𝑑= 6,17 ∗ 10−6 ∗ 𝐾−1 při podélné orientaci vláken dlouhého vzorku  

∝𝑘𝑑= 4,48 ∗ 10−6 ∗ 𝐾−1 při kolmé orientaci vláken dlouhého vzorku 

 ∝𝑝𝑘= 4,49 ∗ 10−6 ∗ 𝐾−1 při podélné orientaci vláken krátkého vzorku  

 ∝𝑘𝑘= 4,17 ∗ 10−6 ∗ 𝐾−1 při kolmé orientaci vláken krátkého vzorku 

 

Průměrná hodnota teplotní roztažnosti pro kompozitní desky je tedy: 

∝𝑝= 4,91 ∗ 10−6 ∗ 𝐾−1 
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Pro vrtání děr byla použita CNC frézka FCM 16 CNC od společnosti Mikronex. NC program byl 

následně vytvořen v systému Mikroprog, v prostředí řídicího systému stroje. Do desky byly rovněž 

vyvrtány tři díry pro uchycení desky k přípravku. Vrtání bylo provedeno na CNC frézce VMC 500. NC 

program byl vytvořený v prostředí řídicího systému stroje. 

 

 

Obrázek 123 Vrtání děr do desky vlevo frézka FCM 16 CNC, vpravo frézka VMC 500. 

 Do vyvrtaných děr byly kuličky, po základní analýze tvaru, přilepeny dvojsložkovým lepidlem 

UHU plus Endefest 300. Kuličky byly manuálně, avšak s velkou pečlivostí zasazeny do děr tak, aby bylo 

dosaženo co nejlepší polohy. Po nalepení bylo lepidlo ponecháno 48 hodin v pokojové teplotě na 

vytvrdnutí. Výrobce udává pevnost spoje 120 kg/cm2. 

Upínací přípravek byl vyrobený technologií FFF na 3D tiskárně Prusa i3 MK3S z materiálu PET. 

Celková tisková doba byla necelých 21 hodin a 27 minut. 

 

 

Obrázek 124 Stavba upínacího přípravku na 3D tiskárně Original Prusa i3 MK3S 

Výtisk byl následně zbaven tiskových podpor a otřepů. Pomocí závitníku byly vytvořeny závity pro 

nylonové šrouby pro upnutí desky.  
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Pro upnutí přípravku k rotačnímu stolu výpočetního tomografu bylo rovněž vyvrtáno 9 děr na 

stolové vrtačce.  

 

Obrázek 125 Vrtání děr pro upnutí přípravku na rotační stůl stroje 

 
Obrázek 126 Výsledná podoba etalonu a jeho ustanovení v přípravku v pozici 45°, upnutém na rotační stůl v pracovním 

prostoru výpočetního tomografu Metrotom 1500 

 

7.2 Kalibrace  
 
Kalibrace etalonu probíhala ve dvou krocích. Nejprve byla změřena odchylka od kruhovitosti 

všech koulí na měřicím centru MarForm MFU 100 a následně po přilepení kuliček byla provedena 

kalibrace na souřadnicovém měřicím stroji Zeiss UPMC 850 CARAT.  

Před měřením odchylek od kruhovitosti byly kuličky důkladně očištěny od nečistot a 

ponechány hodinu v místnosti, tak aby došlo k vyrovnání teplot. Následně byla každá kulička změřena 

na měřicím centru MarForm MFU 100. Výrobcem udávaná maximální chyba při měření odchylek od 

kruhovitosti je udávaná jako 0,02 µm. Průměr snímací kuličky byl 3 mm. Největší odchylka od 

kruhovitosti byla naměřena 0,09863 µm, nejmenší 0,04557 µm. Všechny kuličky odpovídají svojí 
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přesností alespoň stupni přesnosti G5 dle normy ISO 3290 a proto nebude chyba jejich tvaru při 

posuzování vlivu vybraných faktorů na CT snímání uvažována.  

 

 

Obrázek 127 Měření odchylek od kruhovosti 
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Obrázek 128 Protokol z měření jedné z deseti kuliček 

V dalším kroku byl etalon kalibrován pomocí dotykového souřadnicového měřicího stroje 

Zeiss UPMC 850 CARAT a s využitím softwaru Zeiss Calypso. Výrobcem udávaná maximální chyba 

stroje je udávaná jako MPE=(0.4+L/900) µm (L v mm). Průměr dotykové sondy byl 2 mm. Teplota 

během kalibrace byla 22±0.1 ◦C. Deska s koulemi byla před měřením umístěna hodinu v místnosti 

pro vyrovnání teplot. Nebyla provedena další kompenzace etalonu v návaznosti na teplotní změny. 

Před samotným snímáním bylo ještě provedeno referenční snímání kalibrovaného etalonu 

k zajištění metrologické návaznosti měření referenčního etalonu.  
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Obrázek 129 Měření referenčního kalibrovaného etalonu vlevo, měření desky s koulemi vpravo 

 
Byl definován souřadný systém, kdy došlo k vyrovnání pomocí tří koulí. Počátek souřadného 

systému byl ustanoven do středu koule 1.  

 

 

 

Obrázek 130  Označení koulí a definice souřadného systému v prostředí Zeiss Calypso  
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Dotykovou sondou bylo následně nasnímáno 25 bodů z povrchu horní polokoule. Na povrchu byly 

body nasnímané v rovnoměrném rozložení následovně:  

 

- Jeden bod na pólu zkušební koule  

-  Čtyři body 22,5 ° pod pólem  

-  Osm bodů 45 ° pod pólem a otočené o 22,5 ° vzhledem k předchozí skupině 

-  Čtyři body 67,5 ° pod pólem a otočené o 22,5 ° vzhledem k předchozí skupině  

- Osm bodů 90 ° pod pólem (tj. na rovníku) a otočené o 22,5 ° vzhledem k předchozí skupině 

 

Obrázek 131 Rozložení snímaných bodů 

Toto rozložení bylo voleno s ohledem na doporučení normou ISO 10360–5.  
 

 
Obrázek 132 Schéma snímání bodů z povrchu koule 

Z nasnímaných 25 bodů z povrchu koule byl Gaussovou metodou nejmenších čtverců určen 

průměr všech deseti koulí. Pomocí nasnímaných bodů byla rovněž určena poloha středů koulí vůči 

souřadnému systému. 

 

Obrázek 133  Část kalibračního protokolu na chyby tvaru koule 
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Obrázek 134 Část kalibračního protokolu na vzdálenosti středů koulí 

 

7.3 Topografie povrchu 

  
Struktura povrchu snímané součásti může mít rovněž vliv na přesnosti měření CMS využívající 

výpočetní tomografie. Z tohoto důvodu byla provedena analýza drsnosti a topografie povrchu koulí. 

Měření bylo provedeno pomocí konfokálního mikroskopu MarSurf CM Explorer. 

 

Obrázek 135 Měření topografie povrchu kuliček Si3N4 na konfokálním mikroskopu MarSurf CM Explorer. 
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Obrázek 136 3D Topografie povrchu kuličky Si3N4 

 

Obrázek 137 3D Topografie povrchu kuličky Si3N4 

 

Obrázek 138 Profil drsnosti měřeného povrchu 
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Tabulka 2 Tabulka výsledků měření drsnosti povrchu koule Si3N4 

 
 
 Z měření na konfokálním mikroskopu byla zjištěna drsnost povrchu koule 𝑅𝑎 =

0,0063 𝜇𝑚 𝑎 𝑅𝑝 = 0,025 𝜇𝑚. K vyšší hodnotě 𝑅𝑝 pravděpodobně přispěly nečistoty na povrchu 

koule. Avšak hodnoty drsnosti povrchu měřené koule jsou malé, hluboko pod rozlišovací schopností 

výpočetní tomografie a neměly by tedy nijak ovlivňovat přesnost měření. Parametr drsnosti nebude 

uvažován při posuzování vlivu vybraných faktorů na CT snímání. 
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8. Metodika zkoušení etalonu na CT  
  
 Jedním z cílů této práce je posouzení vlivu vybraných faktorů CT snímání na přesnost měření, 

které je prováděno v prostředí softwaru VG Studio Max od společnosti Volume Graphics. VG Studio 

Max je softwarový program určený k analýze a vizualizaci voxelových dat získaných pomocí výpočetní 

tomografie. Aby bylo možné dosáhnout porovnatelnosti výsledků, byly všechny skeny vyhodnoceny 

stejným způsobem.  

K posouzení vlivu vybraných faktorů CT snímání na přesnost měření byl využit navržený 

kalibrovaný etalon – deska s koulemi. Posuzovaly se tři indikátory přesnosti měření, a to chyba 

průměru koule, chyba tvaru koule a chyba určení vzdálenosti středů vybraných koulí.  

Na každém skenu desky s koulemi bylo měřeno 10 koulí viz. Obrázek 139 a 17 vybraných 

vzdáleností středů koulí viz. Tabulka 3. Byla určena chyba tvaru každé koule, chyba určení průměru 

každé koule a chyba všech 17 vybraných vzdáleností středů.  

Pro posouzení vlivu vybraných faktorů na přesnost měření bylo následně určeno: 

 

- Průměrná chyba určení průměru koule daného skenování  

- Maximální chyba určení poloměru koule daného skenování 

- Minimální chyba určení poloměru daného skenování 

- Průměrná chyba tvaru koule daného skenování 

- Maximální chyba tvaru koule daného skenování  

- Minimální chyba tvaru koule daného skenování 

- Průměrná chyba 17 vybraných vzdálenosti středů koulí daného skenování 

- Maximální chyba 17 vybraných vzdáleností středů koulí daného skenování  

- Minimální chyba 17 vybraných vzdáleností středů koulí daného skenování  

 
Chyba určení průměru koule – Probing size error 
 

𝑃𝑆𝑖𝑧𝑒.𝑆𝑝ℎ.1𝑥25∷𝐶𝑇 =  |𝐷𝑎 − 𝐷𝑟| =  𝑃𝑆 

 

Chyba určení průměru koule je definována jako absolutní rozdíl kalibrovaného průměru 𝐷𝑟 

koule a průměru získaného pomocí CT připasováním koule pomocí 25 reprezentativních bodů na 

naměřená data. Připasovaná koule s průměrem 𝐷𝑎 byla připasovaná pomocí Gaussovy metody 

nejmenších čtverců bez omezení velikosti a pozice. 
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Chyba tvaru koule (chyba snímání) – Probing form error 
 

𝑃𝐹𝑜𝑟𝑚.𝑆𝑝ℎ.1𝑥25∷𝐶𝑇 = 𝑅𝑀𝑎𝑥 − 𝑅𝑀𝑖𝑛 =  𝑃𝐹 

 

Na naměřená data je připasována koule pomocí Gaussovy metody nejmenších čtverců bez 

omezení velikosti a pozice pomocí 25 reprezentativních bodů. Chyba tvaru je velikost radiální odchylky 

získané z 25 reprezentativních bodů naměřených dat od připasované koule. To odpovídá rozdílu mezi 

maximální a minimální radiální vzdáleností od reprezentativního bodu ke středu připasované koule. 

Snímané koule byli kalibrované MarForm MFU 100. Největší odchylka od kruhovitosti byla 

naměřena 0,09863 µm. Ostatní kuličky měli odchylky od kruhovitosti ještě menší. Tato hodnota je 

daleko pod rozlišovací schopností výpočetní tomografie proto byla tato hodnota uvažovaná jako 

nulová, která nemá vliv na CT snímání. Chyba jejich tvaru nebude při analýze výsledků uvažována.  

 
 
Chyba jednosmyslového měření (chyba vzdáleností středů koulí) – Unidirectional measurement 
error  
 
 

𝑆𝐷 = |𝐿𝑘𝑎 − 𝐿𝑘𝑟| 

Chyba jednosmyslového délkového měření je získána pomocí středů geometrických elementů 

připasovaných na naměřená data. Chyba vzdálenosti středů koulí tedy odpovídá absolutnímu rozdílu 

mezi vzdáleností středů koulí z CMM a vzdáleností středů koulí z CT.  

 

 

Obrázek 139 Označení snímaných koulí. 
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Tabulka 3 Měřené vzdálenosti mezi středy koulí 

Vzdálenost Vzdálenost mezi koulemi Vzdálenost Vzdálenost mezi koulemi 

Vzdálenost 1 Koule 1 a koule 2 Vzdálenost 10 Koule 7 a koule 2 

Vzdálenost 2 Koule 1 a koule 3 Vzdálenost 11 Koule 7 a koule 3 

Vzdálenost 3 Koule 1 a koule 4 Vzdálenost 12 Koule 7 a koule 4 

Vzdálenost 4 Koule 1 a koule 5 Vzdálenost 13 Koule 7 a koule 5 

Vzdálenost 5 Koule 1 a koule 6 Vzdálenost 14 Koule 7 a koule 6 

Vzdálenost 6 Koule 1 a koule 7 Vzdálenost 15 Koule 7 a koule 8 

Vzdálenost 7 Koule 1 a koule 8 Vzdálenost 16 Koule 7 a koule 9 

Vzdálenost 8 Koule 1 a koule 9 Vzdálenost 17 Koule 7 a koule 10 

Vzdálenost 9 Koule 1 a koule10   

 

 

Celkem bylo provedeno 30 skenování s různými parametry.  Parametry skenování, které byly 

posuzovány jsou následující:  

 

- Vliv geometrického zvětšení a orientace etalonu při snímání  

- Vliv počtu snímku v jednom snímání  

- Vliv integračního času a průměrování obrazů snímání  

- Vliv rostoucího napětí na rentgence při konstantním proudu  

- Vliv rostoucího proudu při konstantním napětí na rentgence  

 

8.1 Postup vyhodnocení naměřených dat  
8.1.1 Definice povrchu  
Po importování nasnímaných dat z výpočetního tomografu Zeiss Metrotom 1500 do prostředí VG 

Studia byla provedena definice povrchu desky s koulemi pro potřebu vyrovnání etalonu. Definice 

povrchu byla u všech snímání provedena pomocí adaptivní definice povrchu na základě ISO 50. V ISO 

50 každý vrcholek v histogramu reprezentuje jiný materiál, údolí pak představuje jejich rozhraní.    
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Obr. 2 Definice povrchu desky s koulemi 

 

 

 

Obrázek 140 Histogram, jehož vrcholky charakterizují daný materiál 

 

Obrázek 141 Definovaný povrch desky společně s koulemi pomocí metody ISO 50 
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Obrázek 142 Definovaný povrch kuliček pomocí metody ISO  50 

 

8.1.2 Vyrovnání etalonu 
Vyrování bylo provedeno za pomoci dvou na sebe kolmých rovin.  

 

Obrázek 143 Vyrovnání desky pomocí dvou na sebe kolmých ploch 

 

 

Obrázek 144 Vyrovnání desky s koulemi 
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8.1.3 Eliminace kompozitní desky  
Přestože má kompozitní deska nižší hustotu než křemíkové kuličky, které jsou na ni nalepeny 

a bylo by tedy možné tuto desku eliminovat z vyhodnocovaných dat pomocí definice povrchu, je 

vhodnější tu část koulí, která je v desce vůbec neuvažovat pro vyhodnocování. Ta část koule, která je 

umístěna v kompozitní desce, může být ovlivněna kompozitní deskou a lepidlem a může způsobovat 

chyby při určení povrchu kuličky (viz. Obrázek 145).  Tento jev pak může negativně ovlivnit výsledky 

měření. Pro určování přesnosti CMS využívající výpočetní tomografie bude tedy uvažována pouze 

polokoule, která není zapuštěna v kompozitní desce.   

 

 

Obrázek 145 Vliv kompozitní desky a epoxidového lepidla na koule 

Eliminace desky proběhla přes vybranou oblast (ROI) a pouze tato oblast bude uvažována pro 

vyhodnocování. Ve vybrané oblasti se již nenachází kompozitní deska. Tuto změnu je možné ověřit také 

s histogramy, kde se nachází jen vrcholky reprezentující nitrid křemíku a vzduch.  

 Definice povrchu koulí byla provedena adaptivní definicí povrchu s využitím křivky z ISO 50 

jako počáteční kontury. Nastavené všechny definic povrchu bylo totožné, aby bylo možné zajistit 

porovnatelnost výsledků.   
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Obrázek 146 Vybraná, vyhodnocovaná oblast snímání (ROI) 

 

Obrázek 147 Histogram snímání, z něhož byla pomocí vybrané oblasti vyjmuta kompozitní deska 

 

Obrázek 148 Definovaný povrch polokoulí z vybrané oblasti 

8.1.5 Připasování geometrický elementů na data  
 

Na tyto data byly následně připasované geometrické elementy – koule, pomocí Gaussovi 

metody nejmenší čtverců. Koule je možné připasovat na naměřená data pomocí velkého množství 

bodů – až několik tisíc bodů. Avšak vzhledem k porovnatelnosti s výsledky z CMM bylo zvoleno 

připasování koule Gaussovou metodou nejmenších čtverců na naměřená data pomocí 25 rovnoměrně 

rozmístěných bodů na povrchu polokoule doporučení ISO 10 360-11 [29].  

Připasováním koule na naměřená data je možné získat údaj o průměru snímané koule, pozici 

koule a o chybě tvaru koule. Geometrický element koule byl připasovaný na všech deset snímaných 

koulí. 

 Následně byla určena vzdálenost středů vybraných koulí. Celkem bylo určeno 17 vzdáleností 

středů koulí.  
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Obrázek 149 Připasování koule na nasnímaná data pomocí Gaussovi metody nejmenších čtverců 

 

 

 

Obrázek 150 Definování vzdálenosti mezi středy dvou vybraných koulí 
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Obrázek 151 Číselné označení koulí a vybrané vzdálenosti mezi středy koulí 

 

 

 

 

8.1.6 Teplotní kompenzace 
Při skenování etalonu v laboratoři výpočetní tomografie byla teplota v místnosti 28,5±1◦C. 

Rozdíl mezi teplotami při kalibraci etalonu na CMM a snímáním na CT činí ∆𝑇 = 6,5°C . Byla proto 

provedena teplotní kompenzace naměřených hodnot vzdáleností středů koulí a průměrů koulí.  

Nominální vzdálenost středů koulí byla kompenzována součinitelem teplotní roztažnosti 

kompozitní desky  ∝𝑝= 4,91 ∗ 10−6 ∗ 𝐾−1 podle vztahu.  

 

𝑦𝑘𝑜𝑚𝑝 = 𝑦𝐶𝑀𝑀 + (𝑦𝐶𝑀𝑀 ∗ ∆𝑇 ∗∝𝑘𝑑) 

 

 Nominální průměr koulí byl kompenzován součinitelem teplotní roztažnosti nitridu křemíku y  

∝𝑆𝑖3𝑁4= 3,5 ∗ 10−6 ∗ 𝐾−1 podle vztahu. 

𝑑𝑘𝑜𝑚𝑝 = 𝑑𝐶𝑀𝑀 + (𝑑𝐶𝑀𝑀 ∗ ∆𝑇 ∗∝𝑆𝑖3𝑁4) 
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Tabulka 4 Přehled měřených vzdáleností středů koulí 

Vzdálenost Vzdálenost mezi koulemi Nominální hodnota z CMM [mm] Kompenzovaná 

nominální hodnota 

CMM [mm] 

Vzdálenost 1 Koule 1 a koule 2 76,1639 76,1663 

Vzdálenost 2 Koule 1 a koule 3 156,5576 156,5630 

Vzdálenost 3 Koule 1 a koule 4 114,0665 114,0700 

Vzdálenost 4 Koule 1 a koule 5 76,1884 76,1908 

Vzdálenost 5 Koule 1 a koule 6 70,7315 70,7337 

Vzdálenost 6 Koule 1 a koule 7 99,0353 99,0384 

Vzdálenost 7 Koule 1 a koule 8 102,9387 102,9420 

Vzdálenost 8 Koule 1 a koule 9 114,0429 114,0460 

Vzdálenost 9 Koule 1 a koule10 127,3064 127,3100 

Vzdálenost 10 Koule 7 a koule 2 40,0232 40,0245 

Vzdálenost 11 Koule 7 a koule 3 69,9826 69,9848 

Vzdálenost 12 Koule 7 a koule 4 56,567 56,5688 

Vzdálenost 13 Koule 7 a koule 5 40,012 40,0133 

Vzdálenost 14 Koule 7 a koule 6 28,3038 28,3047 

Vzdálenost 15 Koule 7 a koule 8 28,2324 28,2333 

Vzdálenost 16 Koule 7 a koule 9 19,9879 19,9885 

Vzdálenost 17 Koule 7 a koule 10 28,2711 28,2720 

 
 

 

Tabulka 5 Naměřené hodnoty průměrů koulí z CMM 

Koule Průměr CMM [mm]  Kompenzovaná hodnota průměru [mm]  

Koule 1 10,0003 10,0006 

Koule 2 10,0003 10,0006 

Koule 3 10,0004 10,0007 

Koule 4 10,0002 10,0005 

Koule 5  10,0004 10,0007 

Koule 6 10,0018 10,0021 

Koule 7 10,0003 10,0006 

Koule 8 10,0001 10,0004 

Koule 9 10,0002 10,0005 

Koule 10  10,0002 10,0005 
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8.1.6 Dominantní faktor přesnosti všech měření – Feldkamp 
V závěru této kapitoly je nezbytné zmínit jeden jev, který zásadním způsobuje ovlivňuje 

všechna měření. Jedná se o Feldkamp efekt. Feldkamp efekt je artefakt, který se objevuje na 

horizontálně orientovaných plochách a na kulových plochách. Tento efekt způsobuje pozitivní nebo 

negativní úchylky povrchu v ose Z (rotační osa stolu). Intenzita tohoto efektu roste s rostoucím úhlem 

rentgenových paprsků (ovlivněno polohou dílu v osách Y a Z). Nejvíce je tento artefakt patrný na 

koulích č. 1, 3, 8, 9, 10 a nejméně pak 5 ,6, 7.  

 Chyba tvaru při jednom ze snímaní koule 10 byla 16 µm, při neuvažování oblasti ovlivněné 

Feldkamp efektem pak méně než 4 µm. Feldkamp má významný vliv na chybu tvaru koule.  

 

Obrázek 152 Odchylka tvaru koule 10 vůči modelu koule o průměru 10 mm s výrazným vlivem Feldkamp efektu 

 
Obrázek 153 Odchylka tvaru koule 6 vůči modelu koule o průměru 10 mm 

 
Obrázek 154 Koule s Feldkamp efektem vlevo a koule bez jeho vlivu vpravo  
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9. Posouzení vlivu vybraných faktorů CT měření na přesnost měření 
 

V rámci hodnocení parametrů skenování byly vyhodnocovány následující tři parametry. Jedná se o 

chybu určení průměru, chybu tvaru koule a chybu vzdálenosti středů koulí.  
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9.1 Vliv geometrického zvětšení a orientace etalonu při snímání  
 

Jedny z parametrů, které byly posuzovány s ohledem na přesnost měření byly orientace 

etalonu v pracovním prostoru a geometrické zvětšení. Bylo provedeno snímání ve třech různých 

orientacích etalonu a to ve 45 °, 90° a 0° (viz. Obrázek 155). Etalon byl v každé orientaci skenován ve 

třech různých geometrických zvětšeních, a to ve zvětšení 1,33, ve zvětšení s hodnotou 2 a následně 4.  

 
Obrázek 155 Skenování etalonu v třech různých orientacích 

Při skenování etalonu docházelo pouze ke změně orientace a geometrického zvětšení. Ostatní 

parametry skenovacího procesu byly neměnné, tyto parametry jsou zaznamenány v tabulce 6.  

Měněné parametry snímání jsou uvedeny v tabulce 7. Výsledky měření jsou pak uvedeny v tabulce 8.  

Tabulka 6 Konstantní parametry pro každé snímání  

Filtr Cu 1mm Průměrování obrazů Off 

Počet snímků 2050 Napětí na rentgence 
[kV] 

185 

Integrační čas [ms] 2000  Proud [µA] 359 

Zesílení 16 

 
 
 
 
 

Tabulka 7 Měněné parametry daného skenování 

Poloha 
snímání 

45° 
 

45° 
 

45° 
 

90° 
 

90° 
 

90° 
 

0° 
 

0° 
 

0° 
 

Geometrické 
zvětšení  

1,33 2 4 1,33 2 4 1,33 2 4 

Velikost 
voxelu [µm] 

150 100 50 150 100 50 150 100 50 
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Tabulka 8 Výsledky daného měření 

Snímání 45° 
Zvětšení 

1,33 

45° 
Zvětšení 

2 

45° 
Zvětšení 

4 

90° 
Zvětšení 

1,33 

90° 
Zvětšení 

2 

90° 
Zvětšení 

4 

0° 
Zvětšení 

1,33 

0° 
Zvětšení 

2 

0° 
Zvětšení 

4 

Průměrná chyba 
určení průměru 
[mm]   

0,0060 0,0018 0,0044 0,00137 0,0061 0,0031 0,0064 0,0033 0,0044 

Maximální chyba 
určení průměru 
[mm] 

0,0097 0,0038 0,0085 0,0227 0,0094 0,0067 0,0141 0,0074 0,0117 

Minimální chyby 
určení průměru 
koule [mm] 

0,0009 0,0001 0,0005 0,0014 0,0023 0,0006 
 

0,0009 0,0008 0,0006 

Průměrná chyba 
tvaru [mm] 

0,0240 0,0174 0,0145 0,0185 0,0156 0,0138 0,0197 0,0168 0,0156 

Maximální chyba 
tvaru [mm] 

0,0427 0,0289 0,0191 0,0348 0,0209 0,0187 0,0326 0,0231 0,0173 

Minimální chyba 
tvaru [mm] 

0,0116 0,011 0,0108 0,0112 0,008 0,0112 0,0138 0,0167 0,0133 

Průměrná chyba 
vzdálenosti středů 
koulí [mm] 

0,0025 0,0014 0,0043 0,0010 0,0014 0,0041 0,0024 0,0022 0,0038 

Maximální chyba 
vzdálenosti středů 
koulí [mm] 

0,0056 0,0033 0,0058 0,0026 0,0042 0,0062 0,0071 0,0059 0,0067 

Minimální chyba 
vzdálenosti středů 
koulí [mm] 

0,0001 0 0,0013 0 0,0001 0,0013 0 0 0,0003 

 

Z histogramů skenování na obrázku 156 je patrné, že při menším geometrickém zvětšení je 

etalon lépe prozařitelný. V případě, kdy je snímaná součást obtížně prozařitelná a je potřeba vylepšit 

SNR, je vhodné volit menší geometrické zvětšení. 

 

 
Obrázek 156 Histogram skenování etalonu v orientaci 45°, ve třech geometrických zvětšeních (od shora – 4, 2 a 1,33) 

Z výsledků je patrné, že orientace etalonu v pracovním prostoru stroje nemá významný vliv na 

určení průměru koule, chybu tvaru a chybu vzdálenosti středů koulí.  

 Průměrná chyba určení průměru koule nevykazuje žádný významný trend v závislosti na 

orientaci a geometrickém zvětšení. Etalon skenovaný v orientaci 90° při zvětšení 1,33 měl průměrnou 
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chybu určení průměru koule téměř dvojnásobnou – téměř 14 µm oproti zbývajícím orientacím, avšak 

tato odchylka je s největší pravděpodobností způsobena špatným určením průměru v prostředí 

VGStudio a nejedná se primárně o chybu snímacího systému.  

 Při odfiltrování této chyby, nebyla žádná průměrná chyba určení průměru větší než 6,5 µm.  Chyba 

určení průměru je výrazně ovlivněna distribucí 25 reprezentativních bodů na naměřená data. 

  Největší průměrná chyba určení průměru byla ve skenování se zvětšením 1,33 a orientací 90 ° 

a to 13,7 µm.  Nejmenší průměrná chyba určení průměru byla 1,8 µm u skenování se zvětšením 4 

v orientaci 45°. Největší absolutní chyba učení průměru koule byla 22,7 µm při skenování etalonu se 

zvětšením 1,33 a 90 ° orientací. Nejmenší absolutní chyba určení průměru byla při zvětšení 2 při 

orientaci etalonu 45 ° a to 0,1 µm. 

 

 

Obrázek 157 Graf průměrné chyby určení průměru koule v závislosti na orientaci etalonu a geometrickém zvětšení 

 

Geometrické zvětšení má vliv na chybu tvaru koule, kdy chyba tvaru koule klesá s větším 

geometrickým zvětšením. Tedy platí, že čím větší geometrické zvětšení tím je menší chyba tvaru. 

Nejmenší průměrné chyby tvaru bylo dosaženo při největším geometrickém zvětšení v orientaci 90 ° a 

to 13,8 µm. Největší průměrné chyby tvaru pak při nejmenším geometrickém zvětšení v orientaci 45 ° 

a to 24 µm. Absolutně největší chyba tvaru koule byla v orientaci 45 ° při nejmenším zvětšení a to 42,7 

µm, nejmenší absolutní chyba tvaru koule byla v orientaci 90 ° při středním zvětšení a to 8 µm. 

Nejvýrazněji se na chybě tvaru podílí Feldkamp efekt. A ačkoliv jeho intenzita klesá s klesajícím 

geometrickým zvětšením, tak díky menší velikosti voxelu je možné získat menší chybu tvaru při velkém 

Skenování desky 45° Skenování desky 90° Skenování desky 0°

Zvětšení 1,33 0,0060 0,0137 0,0064
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geometrickém zvětšení. Chyba samotného určení povrchu v prostředí VG studia může být až 1/10 

velikosti voxelu. [11] 

 

 
Obrázek 158 Graf průměrné velikosti chyby tvaru koule v závislosti na orientaci etalonu a geometrickém zvětšení 

 
 Chyba vzdálenosti středů měla opačný trend než chyba tvaru koule, kdy chyba 

vzdálenosti středů byla vždy největší při největším zvětšení. Kdy nejmenší průměrná chyba vzdálenosti 

středů byla 1 µm při orientaci desky 90 ° a s nejmenším geometrickým zvětšením 1,33. Největší 

průměrná chyba vzdálenosti středů byla při největším geometrickém zvětšení 4 při orientaci 45 ° a to 

4,3 µm. Největší absolutní chyba vzdálenosti středů byla 7,1 µm nejmenší pak 0 µm.  

Chyba vzdálenosti středů je o řád menší než chyba tvaru koule nebo chyba určení průměru 

koule, a to z toho důvodu, že určení středů dvou koulí není tolik závislé na přesném určení povrchu 

koule.  

 

Skenování desky v 45° skenování 90° skenování 0°

Zvětšení 1,33 0,024 0,0185 0,0197
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Obrázek 159 Graf průměrné chyby vzdálenosti středů koulí v závislosti na orientaci etalonu a geometrickém zvětšení 

9.2 Vliv počtu snímku v jednom snímání  
 
 Počet snímku v jednom snímání, bez průměrování, má velký vliv na kvalitu výsledného obrazu 

a přesnost měření. Čím více snímků je použito, tím je menší vliv artefaktů v rekonstruovaném objemu. 

Je možné získat lepší kontrast a rozlišení. Avšak úměrně s vyšším počtem snímků roste také doba 

skenování. Metronom OS nabízí možnost automatického výpočtu snímků, avšak ne vždy toto 

automatické řešení musí být ideální.  

Ke zmapování vlivu počtu snímků na přesnost měření byly provedeny celkem čtyři měření. 

Nastavení CT systému bylo neměnné a je uvedeno v tabulce 9.  Variabilní parametr skenování byl jen 

počet snímku viz. Tabulka 10. Výsledky měření jsou následně uvedeny v tabulce 11.  
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Tabulka 9 Konstantní parametry skenování 

Filtr Cu 1mm Zesílení 16 

Geometrické zvětšení 2,5 Průměrování obrazů Off 

Velikost voxelu [µm] 80 Napětí na rentgence [kV] 185 

Integrační čas [ms] 1000 Proud [µA]  721 

 
Tabulka 10  Měněné parametry skenování  

Snímání 2050p 
 

1025p 500p 100p 

Počet snímků  2050 
 

1025 500 100 

 
 

Tabulka 11 Výsledky daného měření 

Snímání 2050p 
 

1025p 500p 100p 

Průměrná chyba určení průměru [mm]   

 

0,0056 0,0046 0,0050 0,0074 

Maximální chyba určení průměru [mm] 

 

0,0085 0,0073 0,0242 0,0143 

Minimální chyby určení průměru koule 

[mm]  

 

0,0022 0,0016 0,0007 0,0005 

Průměrná chyba tvaru [mm] 

 

0,0160 0,0173 0,0249 0,0450 

Maximální chyba tvaru [mm] 

 

0,0242 0,0257 0,0344 0,0651 

Minimální chyba tvaru [mm] 

 

0,0109 0,0119 0,0142 0,0302 

Průměrná chyba vzdálenosti středů koulí 

[mm]  

 

0,0019 0,0017 0,0028 0,0053 

Maximální chyba vzdálenosti středů koulí 

[mm] 

 

0,0034 0,0059 0,0059 0,0118 

Minimální chyba vzdálenosti středů koulí 

[mm] 

 

0,0005 0 0,0002 0,0009 

Doba skenování [min] 

 

81 42 22 7 

 

 Průměrná chyba určení průměru koule nevykazuje významný trend v závislosti na počtu 

snímků v jednom skenování. Rozdíl mezi největší a nejmenší průměrnou chybou se pohybuje 

v intervalu 3   µm. Největší průměrná chyba určení průměru koule byla naměřena 7,4 µm při skenování 

se 100 snímky. Nejmenší průměrná chyba určení průměru byla naměřena při skenování se 1025 snímky 

a to 4,6 µm.  

 Největší absolutní chyba určení průměru koule byla 14,3 µm při skenu se 100 snímky. Nejmenší 

chyba určení průměru byla 0,5 µm rovněž u skenu se 100 snímky.  
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Obrázek 160 Graf průměrné chyby určení průměru koule v závislosti na počtu snímků 

 

 
Z výsledků snímání vyplynulo, že průměrná chyba tvaru koulí roste s redukcí počtu snímků. 

Největší průměrná chyba tvaru byla u skenu se 100 snímky a to 45,1 µm. U skenu se 100 snímky byla 

rovněž naměřena největší absolutní chyba tvaru a to 65,1 µm.  Nejmenší průměrná chyba byla u skenu 

se 2050 snímky a to 16 µm. Nejmenší absolutní chyba tvaru koule pak byla naměřena 10,9 µm u skenu 

se 2050 snímky.  

 

 
Obrázek 161 Graf průměrné velikosti chyby tvaru koule v závislosti na počtu snímků 
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Průměrná chyba vzdáleností středů roste se snižujícím se počtem snímků ve skenu. Největší 

průměrná chyba vzdálenosti středů koulí byla u skenu se 100 snímky a to 5,3 µm. Nejmenší průměrná 

chyba vzdálenosti středů byla u snímání se 1025 snímky a to 1,7 µm. Největší absolutní chyba 

vzdálenosti středů byla u skenu se 100 snímky a to 11,8 µm. Nejmenší absolutní chyba vzdáleností 

středů byla u skenu se 1025 snímky a to 0 µm. Z výsledů je patrné, že vzdálenost středů koule není tolik 

ovlivněna definicí povrchu koule a je tedy možné tuto hodnotu určovat s větší přesností i při nízké 

kvalitě skenu.  

 

 

Obrázek 162 Graf průměrné chyby vzdálenosti středů koulí v závislosti na počtu snímků 

 

Vliv počtu snímků na kvalitu snímku je zásadní. Pro provádění metrologických operací se vyplatí 

zvýšit počet snímků a zvýšit přesnost. Avšak pro jiné aplikace může stačit méně snímků. Na obrázku 

163 je vidět, jak se liší kvalita rekonstruovaných 3D dat mezi 100 projekcemi a 2000 projekcemi.  

 

Obrázek 163 Kvalita obrazu skenované koule vlevo 100 projekcí, vpravo 2050 projekcí 

Ačkoliv je vidět zlepšení přesnosti a zvýšení kvality obrazu při zvýšením počtu snímků v jednom 
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snímky a 1025 snímky je 39 minut. Rozdíl průměrných hodnot určení průměru koule je 1 µm. Rozdíl 

v průměrné chybě tvaru je 1,3 µm a rozdíl v průměrné chybě vzdálenosti středů je 0,2 µm. Je třeba 

zvážit, jestli nevolit například méně snímků za účelem úpory času, při snížení přesnosti. 

 

  

 

Obrázek 164 Graf závislosti času skenování na počtu snímků 

9.3 Vliv integračního času a průměrování obrazů snímání  
  
 Integrační čas a průměrování obrazu mají vliv na kvalitu obrazu a přesnost měření. Obecně 

platí, že v případě, že je skenovaný objekt dobře prozařitelný při nižším integračním čase, je více 

vhodné zvolit právě nižší integrační čas s průměrováním obrazu, než delší integrační čas bez 

průměrování obrazů 

 Bylo provedeno celkem 9 snímání s cílem určit vliv integračního času a průměrování obrazu na 

přesnost měření. Snímání s integračním časem 1000 ms a s průměrováním 5 snímků nebylo provedeno 

kvůli velkému času skenování.  Parametry skenování (viz. Tabulka 12) byly neměnné pro všechny skeny, 

pouze docházelo ke změně integračního času a průměrování obrazů (viz. Tabulka 13).  Snímání bylo 

provedeno s integračním časem 333 ms a 1000 ms. Výsledky všech měření jsou uvedeny v tabulce 14. 

Tabulka 12 Konstantní parametry skenování 

Filtr Cu 1mm Zesílení  16 

Geometrické zvětšení 2,5 Napětí na rentgence [kV] 185 

Počet snímků 2050 Proud [µA] 721 

Velikost voxelu [µm]  80   
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Tabulka 13 Měněné parametry daného skenování 

Snímání 333 ms 
     1 

 333 ms 
    2 

333 ms 
      3 

333 ms 
     4 

333 ms 
     5 

1000 ms 
    1 

1000 ms 
     2 

1000 ms 
     3 

1000ms 
      4 

Integrační čas 
[ms] 

333 333 333 333 333 1000 1000 1000 1000 

Průměrování 
obrazů  

Off 2 3 4 5 Off 2 3 4 

 
 
 

Tabulka 14 Výsledky daného měření 

Snímání 333 ms 
1 

333ms                
2 

333 ms 
3 

333 ms 
4 

333 ms 
5 

1000 ms 
1 

1000 ms 
2 

1000 ms 
3 

1000ms 
4 

Průměrná 
chyba určení 
průměru 
koule[mm]   

0,0048 0,0057 0,0038 0,0052 0,0040 0,0056 0,0040 0,0038 0,0045 

Maximální 
chyba určení 
průměru 
koule[mm]  

0,0110 0,0123 0,0099 
 

0,0170 0,014 0,0085 0,0069 
 

0,0065 0,0068 

Minimální 
chyby určení 
průměru 
koule [mm]  

0 0,0001 0,0006 0,0009 0,0003 0,0022 0,0024 0,0002 0,0004 

Průměrná 
chyba tvaru 
[mm] 

0,0197 0,0149 0,0145 0,01383 0,0113 0,01604 0,01401 0,01098 0,0086 

Maximální 
chyba tvaru 
[mm] 

0,0065 0,0225 0,0219 0,0259 0,0228 0,017 0,017 0,0163 0,0125 

Minimální 
chyba tvaru 
[mm] 

0,0152 0,0108 0,0075 0,0081 0,0044 0,0101 0,0101 0,0063 0,0059 

Průměrná 
chyba 
vzdálenosti 
středů koulí 
[mm]  

0,0021 0,0019 0,0016 0,0024 0,0023 0,0019 0,0017 0,0021 0,0024 

Maximální 
chyba 
vzdálenosti 
středů koulí 
[mm] 

0,0054 0,0061 0,0049 0,0053 0,0047 0,0034 0,0039 0,0048 0,0058 

Minimální 
chyba 
vzdálenosti 
středů koulí 
[mm] 

0,0001 0,0001 0,0001 0,0002 0 0,0005 0,0003 0,0001 0,0003 

Doba 
skenování 
[min]  

42 54 66 77 89 81 117 153 189 

 

 Průměrování obrazů ani integrační čas nemají významný vliv na chybu určení průměru koule. 

Z obrázku 165 není možné určit žádný jednoznačný trend. Rozdíl mezi průměrnými chybami určení 

průměru koule byl v intervalu do 2 µm. Největší průměrná chyba určení průměru koule byla 5,7 µm u 

skenování s integračním časem 333 ms s průměrováním dvou obrazů. Nejmenší průměrná chyba 
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určení průměru byla 3,8 µm u skenu s integračním časem 1000 ms a s průměrováním tři obrazů. 

Největší absolutní chyba určení průměru byla 12,3 µm u skenu s integračním časem 333 ms a 

s průměrováním dvou obrazů. Nejmenší absolutní chyba určení průměru byla 0 µ u skenu s integračním 

časem 333 ms, bez průměrování obrazů.  

 

Obrázek 165 Graf chyby určení průměru koule v závislosti na integračním čase a průměrování obrazů 

 
Průměrná chyba tvaru koule klesala v závislosti na průměrování obrazů jak pro snímání 

s integračním časem 333 ms tak pro snímání s integračním časem 1000 ms. Průměrná chyba tvaru 

koule byla nižší u skenů s 1000 ms v porovnání se skeny s integračním časem 333 ms, při stejném 

průměrování obrazů. Největší průměrná chyba tvaru koule byla u skenu s integračním čase 333 bez 

průměrován obrazů a to 19,7 µm. Nejmenší průměrná chyba tvaru koule byla u skenu s integračním 

časem 1000 ms a se 4 průměrováními obrazů, hodnota chyby tvaru koule byla pro toto měření 8,6 µm.  

Největší absolutní chyba tvaru koule byla u skenu s integračním časem 333 ms a 4 

průměrováními a to 25,9 µm. Takto vysoká chyba byla způsobena vlivem Feldkampova efektu, který se 

následně projevil v rekonstruovaném objemu a způsobil zvýšenou hodnotu chyby tvaru. Minimální 

absolutní chyba tvaru koule byla u skenu s integračním časem 1000 ms a to 5,9 µm. 
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Obrázek 166 Graf průměrné chyby tvaru koule v závislosti na integračním čase a počtu průměrování obrazů 

 

Průměrná chyba tvaru koule u skenů s integračním časem 1000 ms byla vždy nižší oproti 

skenům s integračním časem 333 ms. Avšak čas skenování byl neúměrně velký benefitu nižší chyby 

tvaru koule.  

 Doba snímání skenu s integračním časem 333 ms a 4 průměrováními obrazu je 77 minut a 

průměrná chyba tvaru koule tohoto měření byla 13,8 µm. Obdobně dlouhý sken s integračním časem 

1000 ms bez průměrování, měl průměrnou chybu tvaru koule 16 µm. Pokud je to možné je lepší volit 

nižší integrační čas s průměrováním obrazů než zvolit vyšší integrační čas bez průměrování.  
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Obrázek 167 Graf chyby tvaru koule v závislosti na integračním čase a průměrování obrazů 

 

Chyba vzdálenosti středů koulí je dramaticky nižší než chyba tvaru koule. To je zejména díky 

faktu, že chyba jednosmyslového měření není nijak výrazně ovlivněna definicí povrchu součásti. Chyba 

vzdálenosti středů koulí v závislosti na integračním čase a průměrování obrazů nevykazuje žádný 

výrazný trend. Rozdíl průměrných hodnot vzdáleností středů koulí je do intervalu 1 µm. 

Největší průměrná hodnota chyba vzdálenosti středů koulí je 2,4 µm pro skenování 

s integračním časem 1000 ms a při průměrování čtyř obrazů. Nejmenší hodnota průměrné chyby 

vzdáleností dvou koulí byla naměřena 1,6 µm pro integrační čas 333 ms a s průměrováním tři obrazů.  

Největší absolutní chyba vzdálenosti středů koulí byla 6,1 µm pro sken s integračním časem 

333 ms a se dvěma průměrováními obrazů. Nejmenší absolutní chyba vzdálenosti středů koulí byla 0 

µm pro sken s integračním časem 333 ms a pěti průměrováními obrazů.   
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Obrázek 168 Graf průměrné chyby vzdálenosti středů koulí v závislosti na integračním čase a průměrování obrazů 
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9.4 Vliv rostoucího napětí na rentgence při konstantním proudu  
 

Napětí na rentgence určuje energii fotonů generovaného rentgenového záření. V ideálním 

případě, kdy je skenovaný díl bez artefaktů v rekonstruovaném objemu, je vhodné volit co nejnižší 

napětí, kdy je daná součást dobře prozařitelná. Dosáhneme tím menší velikosti ohniska a tím pádem 

získáme ostřejší obraz. Avšak téměř vždy se v rekonstruovaném objemu některé artefakty nachází 

(Feldkamp), proto je někdy výhodnější volit vyšší hodnoty napětí na rentgence, které minimalizují 

některé artefakty, i za cenu větší velikosti ohniska. 

Ke zjištění vlivu urychlovacího napětí bylo provedeno 6 snímání se zvyšujícím se napětí na 

rentgence. Urychlovací napětí bylo nastavováno v rozmezí 130 kV až 180 kV viz. Tabulka 16. Ostatní 

parametry skenování byly pro všechny skeny neměnné viz. Tabulka 15. Výsledky měření jsou uvedeny 

v tabulce 17.  

  

Tabulka 15 Konstantní parametry snímání 

Filtr Cu 1mm Integrační čas 500 

Geometrické zvětšení 2,35 Zesílení  16 

Počet snímků  2050 Průměrování obrazů  Off 

Velikost voxelu [µm]  85 Proud [ µA] 774 

 

Tabulka 16 Měněné parametry snímání   

Snímání 130 kV 
 

140 kV 150 kV 160 kV 170 kV 
 

180 kV 

Napětí na rentgence 
[kV] 

130 140 150 160 170 180 
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Tabulka 17 Výsledky daného měření 

Snímání 130 kV 
 

 140 kV 150 kV 160 kV 170 kV 
 

180 kV 
 

Průměrná chyba 

určení průměru 

[mm]   

0,0053 0,0058 0,0052 0,0049 0,0064 0,0051 

Maximální chyba 

určení průměru 

[mm]  

0,0108 
 

0,0234 0,0093 0,0094 0,0198 0,021 

Minimální chyby 

určení průměru 

koule [mm]  

0,0017 0,0005 0,0008 0,0015 0,0003 0,003 

Průměrná chyba 

tvaru [mm] 

0,0193 0,01615 0,0159 0,01445 0,01437 0,01344 

Maximální chyba 

tvaru [mm] 

0,0299 0,0255 0,0219 0,0193 0,0231 0,0261 

Minimální chyba 

tvaru [mm] 

0,0107 0,0124 0,0096 0,0074 0,0095 0,0082 

Průměrná chyba 

vzdálenosti středů 

koulí [mm]  

0,0031 0,0021 0,0029 0,0036 0,0027 0,0027 

Maximální chyba 

vzdálenosti středů 

koulí [mm] 

0,0071 0,004 0,0067 0,0082 0,0055 0,0052 

Minimální chyba 

vzdálenosti středů 

koulí [mm] 

0,0001 0,0002 0,0003 0,0006 0,0002 0,0003 

 
 

 Průměrná chyba určení průměru koule nevykazuje žádný trend v závislosti na napětí na 

rentgence. Rozdíl mezi průměrnými chybami průměru byl v intervalu do 1,5 µm.  Největší průměrná 

hodnota chyby určení průměru koule byla naměřena 6,4 µm při napětí 170 kV, nejmenší pak 4,9 µm 

při napětí 160 kV. Největší absolutní hodnota chyby určení průměru byla 23,4 µm. nejmenší pak 0,5 

µm. Obě hodnoty byly naměřeny u totožného skenu s urychlovacím napětím 140 kV. Rozdíl mezi 

největší absolutní chybou určení průměru a nejmenší absolutní hodnotou určení průměru koule je 

téměř 23 µm. Takto velký rozptyl značí velké rozdíly přesnosti měření v rámci rekonstruovaného 

objemu.  
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Obrázek 169 Graf průměrné chyby určení průměru koule v závislosti na urychlovacím napětí při konstantním proudu 

 
Z obrázku 170 je možné vidět, že průměrná chyba tvaru koule má v závislosti na zvyšujícím se proudu 

mírně klesající tendenci. To je způsobeno, tím hlavní vliv zdroj chyby – Feldkamp efektu je nižší při 

vyšším napětí na rentgence.  

 Největší průměrná chyba tvaru koule byla 19,3 µm při skenování při 130 kV. Nejmenší 

průměrná chyba tvaru koule pak byla 13,4 µm u skenování s 180 kV. Největší absolutní chyba tvaru 

koule byla u 29,9 µm u skenování se 130 kV a nejmenší absolutní chyba 19,3 µm u skenování se 160 

kV.  

 
 

 
Obrázek 170 Graf průměrné chyby tvaru koule v závislosti na urychlovacím napětí při konstantním proudu 
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Chyba určení vzdálenosti mezi středy koulí není napětím na rentgence tolik ovlivněna jako 

chyba tvaru koule, zejména díky tomu, že tato není tolik ovlivněna definovaným povrchem. Rozdíl mezi 

maximální a minimální průměrnou chybou vzdálenosti středů koulí je intervalu do 1 µm. Rozptyl 

hodnot chyby vzdálenosti středů koulí nevykazuje žádný jednoznačný trend v závislosti na 

urychlovacím napětí.  

 Největší průměrná chyba vzdálenosti středů koulí byla 3,6 µm pro napětí 170 kV 

nejmenší pak 2,1 µm pro urychlovací napětí nabývající hodnoty 140 kV. Největší absolutní chyba 

vzdálenosti středů koulí byla naměřena 8,2 µm pro urychlovací napětí 160 kV. Nejmenší chyba 

vzdálenosti středů byla 0,1 µm pro sken s urychlovacím napětím na rentgence 130 kV.  

 

 
Obrázek 171 Graf průměrné chyby vzdálenosti středů koulí v závislosti na urychlovacím napětí při konstantním proudu 

 

9.5 Vliv rostoucího proudu při konstantním napětí na rentgence  
  
 Proud definuje, množství emitovaných fotonů. S rostoucím proudem, roste počet fotonů 

pronikající snímaným dílem. Více fotonů se skrz snímaný objekt dostane na detektor a je možné o 

objektu zachytit více informací. Na velikosti proudu závisí velikost ohniska, ta roste úměrně s rostoucím 

proudem. Metrotom OS má v sobě zabudovanou funkci, kdy program sám určí hodnotu proudu 

v závislosti na napětí na rentgence a poloze rotační osy. Velikost proudu je určena na základě velikosti 

voxelu, tak aby velikost ohniska nebyla větší než velikost voxelu. Díky většímu množství fotonů 

procházejících dílem je možné dosáhnou lepšího kontrastu snímků.  
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 Byly provedeny celkem 3 snímání s konstantní hodnotou napětí 140 kV a rostoucím proudem. 

Hodnota maximálního proudu byla automaticky určena softwarem Metrotom OS. Parametry 

konstantní pro všechny skenování jsou uvedeny v tabulce 18. Měněné parametry skenování jsou 

uvedeny v tabulce 19. Výsledky měření pak v tabulce 20.  

Tabulka 18 Konstantní parametry skenování 

Filtr Cu 1mm Integrační čas [ms] 500 

Geometrické zvětšení 2,35 Zesílení  16 

Počet snímků  2050 Průměrování obrazů  Off 

Velikost voxelu [µm] 85 Napětí na rentgence [kV] 140 

 

Tabulka 19 Měněné parametry skenování  

Snímání 774 µA 
 

913 µA 1050 µA 

Proud [ µA] 
 

774 913 1050 

 
 

Tabulka 20 Výsledky daného měření 

Snímání 774 µA 
 

913µA 1050 µA 

Průměrná chyba určení průměru [mm]   

 

0,0058 0,0056 0,0050 

Maximální chyba určení průměru [mm]  

 

0,0234 0,0228 0,0134 

Minimální chyby určení průměru koule 

[mm]  

0,0005 0,0001 0,0001 

Průměrná chyba tvaru [mm] 

 

0,0161 0,0143 0,0177 

Maximální chyba tvaru [mm] 

 

0,0255 0,0242 0,0309 

Minimální chyba tvaru [mm] 

 

0,0124 0,0085 0,0141 

Průměrná chyba vzdálenosti středů 

koulí [mm]  

0,0021 0,0022 0,0025 

Maximální chyba vzdálenosti středů 

koulí [mm] 

0,004 0,0066 0,0073 

Minimální chyba vzdálenosti středů 

koulí [mm] 

0,0002 0,0003 0,0004 

 

Z výsledků měření a obrázku 172 je patrné, průměrná chyba určení průměru má v závislosti na 

rostoucím proudu klesající charakter. Avšak tento pokles není nijak významný. Rozdíl mezi maximální 

a minimální průměrnou chybou určení průměru koule je menší než 1 µm. Největší průměrná chyba 

určení průměru koule byla naměřena 5,8 µm při proudu 774 µA nejmenší chyba pak 5 µm při proudu 

5 µm. Největší absolutní chyba určení průměru byla naměřena 23,4 µm při 774 µA nejmenší pak při 

napětí 913 µA a to 0,1 µm.  
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Obrázek 172 Graf průměrné chyby určení průměru koule v závislosti na rostoucím proudu při konstantním napětí 

Z výsledků snímání vyplynulo, že velikost proudu nemá v případě tohoto etalonu velký vliv na 

průměrnou velikost chyby tvaru koule. Rozdíl mezi průměrnými chybami tvaru koule byl v intervalu 4 

µm. Největší průměrná chyba tvaru koule byla 17,7 µm při proudu 1050 µA. Nejnižší průměrná chyba 

byla 16,1 µm u snímání s proude 774 µA. Maximální absolutní chyba tvaru koule byla skenování 

s proudem 1050 µA a to 30 µm. Nejmenší absolutní chyba tvaru byla u snímání s proudem 913 µA, a 

to 8,5 µm.  

 
Obrázek 173 Graf průměrné velikosti chyby tvaru koule v závislosti na rostoucím proudu při konstantním napětí 

 

Chyba vzdálenosti středů koulí rostla mírně s rostoucím proudem. Avšak rozdíl mezi 

průměrnými hodnotami chyby vzdálenosti středů není vyšší než 0,5 µm.  Největší průměrná chyba 

vzdálenosti středů koulí byla 2,5 µm u snímání s proudem 1050 µA. Nejmenší průměrná chyba 

774 μA  913 μA  1050 μA  

Průměrná chyba 0,0058 0,0056 0,0050

0,0044

0,0046

0,0048

0,0050

0,0052

0,0054

0,0056

0,0058

0,0060

C
h

yb
a 

u
rč

en
í p

rů
m

ěr
u

 [
m

m
] 

Snímání 

Průměrná chyba určení průměru koule v závislosti na 
rostoucím proudu při konstantním napětí 

774 μA  913 μA  1050 μA  

Průměrná chyba 0,0162 0,0144 0,0177

0,0000

0,0050

0,0100

0,0150

0,0200

C
h

yb
a 

tv
ar

u
 [

m
m

]

Snímání

Průměrná velikost chyby tvaru koule v závislosti na 
rostoucím proudu při konstantním napětí 



Fakulta strojní, ČVUT v Praze 
Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie 
 

128 
 

vzdálenosti středů byla 2,1 µm u snímání s proudem 774 µA. Největší absolutní chyba vzdálenosti 

středů koule byla u snímání s proudem 1050 µA, a to 7,3 µm. Nejnižší absolutní chyba vzdálenosti 

středů koule byla u snímání s proudem 774 µA, a to 4 µm. 

 

 

 
Obrázek 174 Graf průměrné chyby vzdálenosti středů koulí v závislosti na rostoucím proudu při konstantním napětí 
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10. Závěr  
 Tato diplomová práce se zabývá zkoušením přesnosti CMS využívající výpočetní tomografie. 

V úvodu práce je popsán princip výpočetní tomografie a využití této technologie v rámci kontroly 

kvality. 

 Výpočetní tomografie je technologie, jejíž princip stojí na rentgenovém záření. Jedná se o 

zobrazovací metodu, kdy rentgenové záření prochází skenovaným dílem, paprsky rentgenového záření 

jsou následně zachyceny na detektoru. V závislosti na absorpci rentgenového záření v materiálu je 

získána informace o skenovaném objektu. Je provedeno velké množství snímků s dílčím pootočením 

snímaného objektu. Následně jsou tyto dílčí snímky zpracovány, výsledkem je mrak bodů, který 

reprezentuje snímaný objekt. 

 Výpočetní tomografie je významný nástroj v mnoha oblastech průmyslu. Tato technologie 

získala v posledním desetiletí nezastupitelnou roli v rámci kontroly kvality. Výpočetní tomografie se 

dnes využívá v řadě průmyslových odvětví, jako například v leteckém a kosmické průmyslu, 

v automobilovém průmyslu, ve slévárenství, ve svařování v materiálových vědách a v mnoha dalších 

oborech.   

 Pomocí jednoho skenu je možné získat velké množství informací o skenované součásti. Získaná 

data z tomografického procesu lze využít k analýze skenované součásti nebo i montážní sestavy.  Je 

možné provést analýzu vnitřní struktury, lokalizovat trhliny, lokalizovat porozitu nebo vměstky a 

inkluze v celém objemu skenovaného objektu. Skenovanou součást lze porovnat s nominálními daty a 

zjistit, do jaké míry se geometrie skenované součásti shoduje s nominální geometrií. Tato analýza je ve 

velké míře využívána v aditivní výrobě, na jejímž základě je možné provádět optimalizaci tisku. Při 3D 

tisku vznikají často odlehčené struktury, mající komplexní geometrii, které lze pomocí výpočetní 

tomografie zkoumat. Výpočetní tomografie se rovněž dá uplatnit v materiálových vědách. Například 

pro analýzu kovových prášků pro 3D tisk, kde lze pomocí této technologie zhodnotit kvalitu prášku. 

Výpočetní tomografie může poskytnout nástroj ke zhodnocení kvality kompozitního výrobku. U 

kompozitních materiálů lze analyzovat orientaci vláken, koncentraci nebo jejich odklon od původní 

orientace.    

 Další oblastí, kde může být výpočetní tomografie uplatněna je metrologie. Díky skenování 

celého objemu dílu lze získat informaci o vnější, ale také o vnitřní geometrické struktuře dílu. Další 

výhodu je také to, že stačí jeden sken k získání všech měřených prvků, to značně zkracuje časy kontroly 

u tvarově složitých dílů. Oproti klasickým CMM odpadá složité přípravkování a programování drah 

snímacího systému pro extrakci bodů, nicméně přesto lze provádět kontrolu rozměrových a 

geometrických tolerancí podobně jako na standardních CMM.   

 Avšak uplatnění výpočetní tomografie v oblasti měření je nesnadné. CT měření je komplexní 

proces, který je ovlivněn velkým počtem faktorů. Tyto faktory, působící na proces CT snímání, ovlivňují 
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přesnost měření a znesnadňují určení nejistoty měření. Je nezbytné znát vztahy mezi těmito faktory a 

CT snímáním, tak aby bylo možné optimalizovat parametry skenování pro dosažení co možná 

nejpřesnějších výsledků měření. Proto se druhá část této diplomové práce zabývá zdroji variability CT 

skenování. Jsou zde popsány hlavní zdroje variability a s pomocí odborné literatury jsou zde uvedeny 

doporučení pro dosažení lepší přesnosti měření.  

 Ve výpočetní tomografii v současnosti neexistuje, vzhledem k velkému množství variabilních 

faktorů CT měření, žádný mezinárodně uznávaný dokument, který se zabývá problematikou zkoušení 

CT přístrojů. Prozatím však existují národní normy, například norma VDI/VDE 2630-1.3 VDI/VDE 2617 

part – 13, které se zabývají zkouškami CT systémů. Aktuálně je rovněž ve vývoji norma ISO 10 360-11, 

zabývající se periodickými a přejímacími zkouškami. Periodické zkoušky by měly být navrženy tak, aby 

reflektovaly běžný provoz CT. Při testu by v úvahu měly být brány všechny významné zdroje variability 

měření, avšak normy dávají uživateli spoustu prostoru k vlastní interpretaci, což ztěžuje 

porovnatelnost výsledků napříč různými uživateli. Další část této diplomové práce se tedy zabývá 

metodikami a etalony pro zkoušení CT přístrojů. Jsou zde uvedeny dosavadní poznatky z testování 

přesnosti CT systémů a dále je zde uveden přehled vhodných etalonů pro toto použití.  

 Poslední část této práce využívá poznatky z úvodních kapitol diplomové práce, k návrhu 

vhodného zkušebního etalonu pro zkoušení přesnosti výpočetního tomografu Metrotom 1500. 

Navržený etalon byl vyroben a kalibrován. Byla navržena metodika postupu zkoušení přesnosti CT 

systému. Dále byly vybrány určité faktory ovlivňující proces CT snímání a byl posouzen vliv těchto 

faktorů na přesnost měření. Posuzovány byly následující faktory:  

 

- Vliv geometrického zvětšení a orientace etalonu při snímání  

- Vliv počtu snímků v jednom snímání  

- Vliv integračního času a průměrování snímaných obrazů  

- Vliv rostoucího napětí na rentgence při konstantním proudu  

- Vliv rostoucího proudu při konstantním napětí na rentgence  

 

Bylo provedeno celkem 30 snímání s cílem zmapovat vliv výše uvedených faktorů. Detailní rozbor 

těchto faktorů nabízí kapitola číslo 9 této diplomové práce. Z výsledků měření vylinulo, že výše zmíněné 

faktory mají vliv zejména chybu tvaru koule, chyba tvaru koule je ve velké míře ovlivněna správnou 

definicí povrchu a strukturou definovaného povrchu.  Chyba určení poloměru a chyba vzdálenosti 

středů koulí není tolik závislá na určení povrchu, dochází k připasování elementu Gaussovou metodou 

a částečnému potlačení chyby tvaru koule.  
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Na základě skenování tohoto etalonu bylo zjištěno:   

 

- Růst geometrického zvětšení nemá významný vliv na určení chyby poloměru koule. Chyba 

tvaru koule klesá s rostoucím geometrickým zvětšením. Chyba vzdálenosti středů byla vždy 

největší při největším zvětšení.  

 

- Počet snímků nemá významný vliv na určení průměru koule. Chyba tvaru roste s nižším počtem 

snímků. Chyba vzdálenosti středů koulí rovněž vykazuje rostoucí tendenci při snižujícím se 

počtu snímků.  

 

- Průměrování obrazů ani integrační čas nemají významný vliv na chybu určení průměru koule. 

Chyba tvaru koule klesá s průměrováním obrazů a s vyšším integračním časem. Chyba 

vzdálenosti středů koulí v závislosti na integračním čase a průměrování obrazů nevykazuje 

žádný výrazný trend.   

 

- Průměrná chyba určení průměru koule nevykazuje žádný trend v závislosti na napětí na 

rentgence. Průměrná chyba tvaru koule má v závislosti na zvyšujícím se proudu mírně klesající 

tendenci. Chyba určení vzdálenosti mezi středy koulí není napětím na rentgence tolik 

ovlivněna. 

 
- Průměrná chyba určení průměru má v závislosti na rostoucím proudu klesající charakter. Avšak 

tento pokles není nijak významný. Velikost proudu nemá v případě tohoto etalonu velký vliv 

na průměrnou velikost chyby tvaru koule. Chyba vzdálenosti středů koulí rostla mírně 

s rostoucím proudem. Avšak rozdíl mezi průměrnými hodnotami chyby vzdálenosti středů není 

vyšší než 0,5 µm. 

 

Poznatky o vlivech těchto vybraných faktorů lze aplikovat při skenování jiných dílu a zvýšit tak 

výslednou kvalitu skenování.  Avšak je nutné poznamenat, že tyto dané závěry platí zejména pro 

tento konkrétní etalon. V praxi se například ukazuje, že v případě skenování dobře prozařitelného 

dílu bez artefaktů (Feldkamp apod.) vede zvyšování napětí k vyšší chybě měření. Proto je důležité 

kriticky posoudit, jestli je možné dané závěry o přesnosti CT systému, získané díky skenování desky 

s koulemi, využít k posouzení přesnosti měření při skenování odlišné součásti. Na druhou stranu, v 

praxi je velké množství dílů, jejichž skenování je méně příznivé než tento etalon.   
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MarWin
11.00-19 

05.06.2020       1
10:38:08
Kontrolor:

Administrator
Podpis:

Koule 10 mm SiN

Úloha: "Kruho"

Díl: Číslo výkresu: Krok obrábění:

MFU100 1182_05
Komentář:

0°

90°

0.02 µm Exc:  0.13 µm, 315.01°

Interval pol.: 0.10°
Průměr snímací kuličky: 3.0000 mm
filtrováno: 50 v/ot 
50% Gauss
Zesílení: 1
F: 0.04 N
MZCI (1)Kruho1_f

Vyhodnocený element Typ Tolerance (µm) Odchylka (µm)
0,074170,00000Kruho



MarWin
11.00-19 

05.06.2020       1
10:43:26
Kontrolor:

Administrator
Podpis:

Koule 10 mm SiN

Úloha: "Kruho"

Díl: Číslo výkresu: Krok obrábění:

MFU100 1182_05
Komentář:

0°

90°

0.02 µm Exc:  0.11 µm, 346.63°

Interval pol.: 0.10°
Průměr snímací kuličky: 3.0000 mm
filtrováno: 50 v/ot 
50% Gauss
Zesílení: 1
F: 0.04 N
MZCI (1)Kruho1_f

Vyhodnocený element Typ Tolerance (µm) Odchylka (µm)
0,080590,00000Kruho



MarWin
11.00-19 

05.06.2020       1
10:53:19
Kontrolor:

Administrator
Podpis:

Koule 10 mm SiN

Úloha: "Kruho"

Díl: Číslo výkresu: Krok obrábění:

MFU100 1182_05
Komentář:

0°

90°

0.02 µm Exc:  0.16 µm, 353.66°

Interval pol.: 0.10°
Průměr snímací kuličky: 3.0000 mm
filtrováno: 50 v/ot 
50% Gauss
Zesílení: 3
F: 0.04 N
MZCI (1)Kruho1_f

Vyhodnocený element Typ Tolerance (µm) Odchylka (µm)
0,095620,00000Kruho



MarWin
11.00-19 

05.06.2020       1
10:58:00
Kontrolor:

Administrator
Podpis:

Koule 10 mm SiN

Úloha: "Kruho"

Díl: Číslo výkresu: Krok obrábění:

MFU100 1182_05
Komentář:

0°

90°

0.02 µm Exc:  0.14 µm, 334.99°

Interval pol.: 0.10°
Průměr snímací kuličky: 3.0000 mm
filtrováno: 50 v/ot 
50% Gauss
Zesílení: 3
F: 0.04 N
MZCI (1)Kruho1_f

Vyhodnocený element Typ Tolerance (µm) Odchylka (µm)
0,081240,00000Kruho



MarWin
11.00-19 

05.06.2020       1
11:07:42
Kontrolor:

Administrator
Podpis:

Koule 10 mm SiN

Úloha: "Kruho"

Díl: Číslo výkresu: Krok obrábění:

MFU100 1182_05
Komentář:

0°

90°

0.02 µm Exc:  0.19 µm, 345.00°

Interval pol.: 0.10°
Průměr snímací kuličky: 3.0000 mm
filtrováno: 50 v/ot 
50% Gauss
Zesílení: 3
F: 0.04 N
MZCI (1)Kruho1_f

Vyhodnocený element Typ Tolerance (µm) Odchylka (µm)
0,077420,00000Kruho



MarWin
11.00-19 

05.06.2020       1
11:15:16
Kontrolor:

Administrator
Podpis:

Koule 10 mm SiN

Úloha: "Kruho"

Díl: Číslo výkresu: Krok obrábění:

MFU100 1182_05
Komentář:

0°

90°

0.02 µm Exc:  0.30 µm, 347.05°

Interval pol.: 0.10°
Průměr snímací kuličky: 3.0000 mm
filtrováno: 50 v/ot 
50% Gauss
Zesílení: 3
F: 0.04 N
MZCI (1)Kruho1_f

Vyhodnocený element Typ Tolerance (µm) Odchylka (µm)
0,098630,00000Kruho



MarWin
11.00-19 

05.06.2020       1
11:24:37
Kontrolor:

Administrator
Podpis:

Koule 10 mm SiN

Úloha: "Kruho"

Díl: Číslo výkresu: Krok obrábění:

MFU100 1182_05
Komentář:

0°

90°

0.01 µm Exc:  0.32 µm, 95.76°

Interval pol.: 0.10°
Průměr snímací kuličky: 3.0000 mm
filtrováno: 50 v/ot 
50% Gauss
Zesílení: 3
F: 0.04 N
MZCI (1)Kruho1_f

Vyhodnocený element Typ Tolerance (µm) Odchylka (µm)
0,045570,00000Kruho



MarWin
11.00-19 

05.06.2020       1
11:28:16
Kontrolor:

Administrator
Podpis:

Koule 10 mm SiN

Úloha: "Kruho"

Díl: Číslo výkresu: Krok obrábění:

MFU100 1182_05
Komentář:

0°

90°

0.02 µm Exc:  1.93 µm, 114.88°

Interval pol.: 0.10°
Průměr snímací kuličky: 3.0000 mm
filtrováno: 50 v/ot 
50% Gauss
Zesílení: 3
F: 0.04 N
MZCI (1)Kruho1_f

Vyhodnocený element Typ Tolerance (µm) Odchylka (µm)
0,070410,00000Kruho



MarWin
11.00-19 

05.06.2020       1
11:31:18
Kontrolor:

Administrator
Podpis:

Koule 10 mm SiN

Úloha: "Kruho"

Díl: Číslo výkresu: Krok obrábění:

MFU100 1182_05
Komentář:

0°

90°

0.02 µm Exc:  1.99 µm, 116.15°

Interval pol.: 0.10°
Průměr snímací kuličky: 3.0000 mm
filtrováno: 50 v/ot 
50% Gauss
Zesílení: 3
F: 0.04 N
MZCI (1)Kruho1_f

Vyhodnocený element Typ Tolerance (µm) Odchylka (µm)
0,060980,00000Kruho



MarWin
11.00-19 

05.06.2020       1
11:39:07
Kontrolor:

Administrator
Podpis:

Koule 10 mm SiN

Úloha: "Kruho"

Díl: Číslo výkresu: Krok obrábění:

MFU100 1182_05
Komentář:

0°

90°

0.02 µm Exc:  1.93 µm, 117.64°

Interval pol.: 0.10°
Průměr snímací kuličky: 3.0000 mm
filtrováno: 50 v/ot 
50% Gauss
Zesílení: 3
F: 0.04 N
MZCI (1)Kruho1_f

Vyhodnocený element Typ Tolerance (µm) Odchylka (µm)
0,072180,00000Kruho



Náz.souč. Operátor Čas Datum
CFK_Deska_25P1 22 Juni 202017:57:25Vladimir Sulc

Dolní tol.Horní tol.Jm.hod.Měř.hod. Odchylka

X hod._Koule2     |--  
   -0.10000    0.10000     0.03515   30.00000   30.03515

Y hod._Koule2    -|    
   -0.10000    0.10000    -0.00835   70.00000   69.99165

X hod._Koule3     |--  
   -0.10000    0.10000     0.04090  140.00000  140.04090

Y hod._Koule3    -|    
   -0.10000    0.10000    -0.00835   70.00000   69.99165

X hod._Koule4     |--- 
   -0.10000    0.10000     0.05207  110.00000  110.05207

Y hod._Koule4    -|    
   -0.10000    0.10000    -0.00509   30.00000   29.99491

X hod._Koule5     |--  
   -0.10000    0.10000     0.03887   70.00000   70.03887

Y hod._Koule5    -|    
   -0.10000    0.10000    -0.01316   30.00000   29.98684

X hod._Koule6     |--  
   -0.10000    0.10000     0.03528   50.00000   50.03528

Y hod._Koule6    -|    
   -0.10000    0.10000    -0.00588   50.00000   49.99412

X hod._Koule7     |--- 
   -0.10000    0.10000     0.05830   70.00000   70.05830

Y hod._Koule7    -|    
   -0.10000    0.10000    -0.00124   70.00000   69.99876

2



Náz.souč. Operátor Čas Datum
CFK_Deska_25P1 22 Juni 202017:57:25Vladimir Sulc

Dolní tol.Horní tol.Jm.hod.Měř.hod. Odchylka

X hod._Koule8     |--- 
   -0.10000    0.10000     0.07245   50.00000   50.07245

Y hod._Koule8  ---|    
   -0.10000    0.10000    -0.06044   90.00000   89.93956

X hod._Koule9     |--- 
   -0.10000    0.10000     0.05848   70.00000   70.05848

Y hod._Koule9    -|    
   -0.10000    0.10000    -0.01337   90.00000   89.98663

X hod._Koule10     |--- 
   -0.10000    0.10000     0.05733   90.00000   90.05733

Y hod._Koule10    -|    
   -0.10000    0.10000    -0.01898   90.00000   89.98102

3


