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Abstrakt 

 

Diplomová práce se zabývá nedestruktivní diagnostikou a popisuje základní metody 

NDT. V experimentální části jsou na základě teoretické znalosti zkoušeny vybrané 

metody, tak aby se ověřila jejich vhodnost použití podle požadavku externího 

objednatele. Následně je na základě těchto experimentů navrhnutá vhodná kombinace 

metod sloužící k identifikaci vnitřních vad bramborových hlíz. Zároveň je navrhnut 

diagnostický systém jakostního třídění nevhodných hlíz ve zpracovatelském provoze.   
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Abstract 

 

The diploma thesis deals with nondestructive diagnostics and describes the basic 

methods of NDT. In the experimental part are based on theoretical knowledge of 

selected tested methods so as to ascertain their suitability for use by external demand of 

the customer. Subsequently, on the basis of these experiments suggested the appropriate 

combination of methods used to identify internal defects of potato tubers. At the same 

time it is designed on the diagnostic system of the quality grading of tubers in the 

manufacturing plant of inappropriate. 
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Seznam zkratek 

 

NDT   Non-destructive testing = Nedestruktivní testování 

RTG  Rentgen 

LED   Light Emitting Diode = světlo vyzařující dioda 

UV    Ultra Violet = ultrafialové záření 

HD   Hard Disc = pevný disk 

SW   Software = programové vybavení 

USB  Universal Serial Bus = univerzální sériová sběrnice 

DP   diplomová práce  

VT  Visual Testing = vizuální kontrola 

PT  Penetrant Testing = kapilární kontrola 

MT  Magnetic Particle Testing = magneticko prášková kontrola 

ET  Eddy Current Testing = metoda vířivých proudů 

AE  Acoustic Emission = akustické emise  

IRT  Infrared Testing = infračervená termografie  

UT  Ultrasonic Testing = ultrazvuková metoda  

RT  Radiographic Testing = radiační metoda 

GB  gigabyte 

ČSN české technické normy 

ASTM American Society For Testing And Materials 

EMAT Electro Magnetic Acoustic Transducer = elektro-magnetický 

akustický měnič 

SAFT Synthetic Aperture Focusing Technique 

TOFD Time of Flight Diffraction Technique 

PA  Phased Array 

PLA Polylactic Acid 
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Úvod 

Pojem nedestruktivní diagnostika není obvyklý, většinou se v odborných 

článcích můžeme setkat s označením diagnostické metody nedestruktivní defektoskopie. 

Toto byla a je jedna z nejrychleji rozvíjejících metod kontroly jakosti v průmyslu. Ale 

ne jen v průmyslu, rovněž ve zdravotnictví, veterinářství a či v rostlinné výrobě. Všude 

tam, kde je třeba diagnostikovat problematiku bez trvalého poškození tkání, ne-li bez 

fatálního důsledku pro zkoumaný objekt. Využití je rovněž v jiných odvětvích, 

například v kriminalistice, zbrojním průmyslu a jiných odvětvích. 

V průmyslu se hojně využívá defektoskopie k dosáhnutí bezpečnosti, 

spolehlivosti a rovněž bezporuchovosti a to různými metodami nedestruktivní 

diagnostiky, které dokáží předcházet možným problémům, které nejsou na první pohled 

zřetelné. V podstatě se testuje nekovový i kovový materiál, a to povrchové a vnitřní 

vady, aniž by se jakýmkoliv způsobem zasáhlo do konstrukce a struktury zkoumaných 

objektů. Přitom za vadu je možno brát různé dutiny, tvarové vady, špatné chemické 

složení, rzi, strukturální vady a spoustu dalších vad. Samotná kontrola může být 

v automatickém režimu nebo se nastavuje zcela individuálně podle potřeb měření 

a  potřeb výstupu kontroly, a to i v ručním režimu, kde zase musí být nastaveny veškeré 

potřebné mantinely a měla by to provádět odborně zaškolená obsluha. 

Cílem práce je zmapovat současné moderní metody NDT, na základě nabitých 

teoretických znalostí si vybrat několik metod, u kterých očekáváme, že dokáží odhalit 

vnitřní vady u bramborových hlíz. Následně pomocí těchto metod provádět 

experimentální měření. Pokud to bude možné navrhnout vhodnou metodu nebo 

kombinaci metod a ty posléze implementovat do návrhu diagnostického systému. 

Teoretická část práce je rozdělena do dvou kapitol. První kapitola pojednává 

o  základních informacích k nedestruktivní diagnostice v průmyslovém 

a  neprůmyslovém prostředí. Shrnuje důvody proč je NDT důležité. Druhá kapitola 

popisuje samotné metody NDT, jejich principy a využití v průmyslovém 

i  neprůmyslovém prostředí. Zdroje pro teoretickou část jsou čerpány z veřejně 

přístupných materiálů, publikací a odborných článků a periodik. 

Experimentální část práce obsahuje analýzu vzorků zvolenými NDT metodami. 

Jejich vyhodnocením a volbou vhodné kombinace NDT metod pro odhalení vnitřních 

vad bramborových hlíz a návrhem diagnostického systému. 
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1 NDT v průmyslovém a neprůmyslovém prostředí 

Milníkem nedestruktivním testování je obecně označováno datum 8. 11. 1895, 

kdy bylo objeveno rentgenové záření, díky němuž se poprvé dalo nahlédnout do nitra 

objektů bez toho, aby se řezalo, vrtalo či jinak porušilo. Jako jeden z prvních byl snímek 

ruky Berty Röentgennové, který je vidět na obrázku č. 1. Ultrazvuk se začal využívat 

pro NDT v roce 1928. [1] [2] [3] 

  

Obrázek 1   Snímek ruky Berty Röentgennové [1] 

 

Hlavním a jediným cílem nedestruktivní diagnostiky, v průmyslovém 

a  neprůmyslovém odvětví, je zjistit, zda příslušný výrobek, součástka, orgán či jiný 

námi zkoumaný předmět nebo zařízení nemají defekt ve smyslu odchylky od 

normativních standardů. Pokud se nějaký defekt najde, je cílem určit jeho povahu 

a  lokalizovat jej. Celý tento soubor procesů zkoumání můžeme obecně označit jako 

diagnostiku, která podle vědního oboru nabývá různých hodnot výstupních parametrů.  

Pro zajištění cílů nedestruktivní defektoskopie využívá různé fyzikální a chemické 

zákonitosti, znalosti různých záření, vizuální kontroly s pomocí různých pomůcek 

a  přístrojů na menší nebo velmi vysoké úrovni. Zjištění zbylé životnosti či odhalení 

fatálních chyb ještě před instalací či již během užívání výrobků, nebo určení možných 

rizik, to jsou jedny z hlavních cílů  NDT. Velký význam má NDT v rozvojových 

zemích, v nichž bývají ztráty většinou kvůli slabšímu technickému zázemí. Pokud 

pomineme rozvojové země, pak v USA je v důsledku únavy kovových materiálů ztráta 

na materiálech až 100 miliard dolarů ročně, tyto se dají podstatně redukovat díky 
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využití metod NDT. Pro správnou volbu a aplikaci metod NDT je důležité mít na zřeteli 

mimo jiné i náklady spojené s nekvalitou a návratnost nákladů spojených se zaváděním 

nebo rozšiřováním NDT. Spektrum nedestruktivních metod je velice rozsáhlé a každá 

metoda má své specifika a technická omezení, například jsou citlivé na určité vady 

a  méně citlivé na ostatní vady. Velice záleží na testovaném objektu, na jeho složení, 

struktuře, velikosti a umístění, či zda je v provozním nebo v klidovém stavu. Návrhem 

metodiky pro aplikaci vhodné nedestruktivní metody se zabývá vždy vysoce 

kvalifikovaný odborník, samotná aplikace může být kombinací více typů metod NDT, 

které se vzájemně doplňují.  Často se vyskytují kombinace metod vizuálních 

a  radiačních, vizuálních a magnetických atd. V podstatě jsou metody dvojího zaměření, 

povrchové metody jako jsou kapilární, vizuální, teplotní či magnetické metody, kterými 

odhalujeme povrchové a podpovrchové trhliny a necelistvosti zkoumaných objektů 

a  vnitřní metody ultrazvukové a radiační, které detekují vnitřní vady. Stručný přehled 

nejpoužívanějších metod NDT je zobrazen v tabulce č. 1.   

Tabulka 1   NDT metody, vlastní zpracování 

Nedestruktivní diagnostické metody (NDT) 

Typ metody detekované vady princip metody fyzikální metoda 

UT - ultrazvuk vnitřní změny akustických vln elastické vlny 

RT - rentgen vnitřní změna intenzity RTG záření elektromagnetické vlny 

VT – vizuální m. povrchové 

přímé a nepřímé pozorování test. 

objektu 

elektromagnetické 

spektrum 

IRT – termografické m. povrchové zobrazování teplotních ploch 

elektromagnetické 

spektrum 

AE – akustická emise povrchové změna elastické napěťové vlny elastické vlny 

ET – vířivé proudy povrchové změna indukovaného napětí na snímači elektromagnetické pole 

MT- magnetická prášková povrchové změna magnetické indukce elektromagnetické pole 

PT – kapilární m. povrchové vzlínající síly penetrantů elektromagnetické vlny 

  

Ročně se provedou nedestruktivní zkoušky za více než deset miliard eur.  Pro 

výběr vhodného řešení diagnostického problému je třeba především provést základní 

výběr fyzikálních jevů, díky nimž se získá objektivní odhad příslušných diagnostických 

příznaků. V dnešní době je snaha vyvíjet metody, které odhalí změny struktury 

materiálů ještě před vznikem zřetelného defektu. Tyto nové metody jsou založeny na 

akustické emisi a elektromagnetickém záření v celém jeho spektru, počínaje 

rentgenovým zářením a konče radiofrekvenčními vlnami. Většinou se se používají 

senzory postavené na principu rozdílných fyzikálních a chemických přeměn, nabídka 

těchto senzorů je vysoká a je zapotřebí pro správnou volbu mít profesionální zkušenosti. 

Rozvoj moderních nedestruktivních metod je spojen s rozvojem počítačové 
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a  vyobrazovaní techniky, běžným postupem je prezentace diagnostických dat formou 

2D a 3D zobrazení. Dále navazuje zpracováním v reálném čase, práce s amplitudami, 

frekvencemi i fázemi mnohorozměrných signálů, tomografickou rekonstrukci atd.  

Nejžádanějšími úkoly v současnosti je zavádění expertních diagnostickým systémům 

pro velké průmyslové podniky, využití ve zdravotnictví, v biotechnologiích a dalších 

odvětvích vědy a techniky, které vedou k optimalizaci a sjednocení měřících technologií 

NDT pro zkoumané objekty bez omezení jejich velikosti. Technické prostředky 

nedestruktivního testování již obsahují software, hardware a technické manuály, ale 

málo pozornosti se věnuje zdokonalování metodologii žádané technické dokumentace 

a  výzkumu optimalizace postupů NDT. Diagnostická technika již nyní disponuje 

mnoha typy přístrojů jak manuálních, tak plně automatizovaných včetně programů 

vyvinutých pro specifické problémy a postupy hledání defektů. Dříve než se 

diagnostické postupy zavedou, musí být dostatečně otestovány. Úkolem NDT není 

defektometrie, ale kvantitativní odhad rizika spojeného s dalším využíváním 

testovaného produktu. Zároveň by měl být vytvořen návrh nápravného technologického 

opatření, které nalezené defekty eliminuje. [1] [2] [4] [5] 

Jeden z mnoha příkladů využití NDT metody v průmyslovém a neprůmyslovém 

prostředí může být ultrazvuk, kdy v průmyslovém prostředí můžeme pomocí ultrazvuku 

odhalit vnitřní vady v materiálech a neprůmyslovém prostředí, můžeme vyšetřovat 

pacienty, například vyšetření krčních tepen při frekvenci 1 až 18 MHz. Dále lze popsat 

možnost využití akustických emisí, které se dají použít v plném provoze zařízení. 

Můžeme detekovat vady, které jsou prakticky v zárodku, ale dokážeme detekovat 

i  úniky různých druhů provozních kapalin- páry, tekutiny, plyny atd. A tak bychom 

mohli u většiny metod najít různá využití v průmyslových a neprůmyslových odvětvích. 



 

                                      Stránka 5 z 61  

 

2 Metody NDT 

2.1 Vizuální kontrola (Visual Testing - VT) 

Vizuální metody jsou jedny z nejjednodušších  NDT metod. Detekce vad je 

prováděna dvěma způsoby.  

První způsob, tzv. přímá metoda, je posouzení kontrolovaného povrchu zrakem 

vyškoleného pracovníka, kdy může mít a nemusí různé pomůcky, jako jsou 

endoskopické přístroje, etalony, lupy, mikroskopy atd. U této kontroly nesmí dojít při 

samotné kontrole k přerušení optické dráhy mezi pozorovaným povrchem 

a  pozorovatelem. Tato přímá metoda má 2 typy, jeden typ nese označení místní 

kontrola, slouží k pozorování detailů zkoumaného povrchu, při vzdálenosti objektu 

zkoumání menším než 600 mm, pod pohledovým úhlem α menším než 30° 

a  minimálním osvětlením 500 luxů. Druhým typem je všeobecná kontrola, která je 

označována jako celková, kontrola objektu je prováděna ze vzdálenosti 600 mm a více 

při minimálním intenzitě osvětlení 160 luxů. Znázornění pozorování testované plochy je 

na obrázku č. 2. [1] [2]   

 

Obrázek 2   Pozorování testované plochy 

 

Druhý způsob, tzv. nepřímá metoda, je posouzení pomocí různých zařízení, jako jsou 

kamery, videoskopy atd. Její využití nastává v případech, kdy není možné provádět 

přímou kontrolu, například z různých důvodů nepřístupnosti v potrubích nebo 

v nebezpečných prostředích, kde by mohlo dojít k vystavení kontrolora různým typům 

záření, plynům a jiných nebezpečným látkám. U nepřímé kontroly dojde při samotné 

kontrole k přerušení optické dráhy mezi pozorovaným povrchem a pozorovatelem. [1] 

[2] 

Lupa jako jedna ze základních pomůcek pro vizuální kontrolu, používají se 

většinou lupy na čtení, parametry lup doporučuje norma ISO 3058:1998. Pro malé 
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předměty se používají mikroskopy, které jsou složeny ze dvou lup spojných. Pro 

vzdálené a velké předměty pozorování se používají dalekohledy, tyto mohou mít dvě 

odlišné konstrukce, a to pouze čočky, které využívají tzv. refraktory a kombinace 

zrcadel a čoček, které využívají tzv. reflektory. [1] [2] 

Oči jsou pro vizuální kontrolu to nejdůležitější, je to část, která poskytuje 

potřebné informace. Podle paprskové optiky je oko bráno jako soustava spojná 

s pružnou ohniskovou vzdáleností. Jen pro představu, předmět s průměrem 0,1 mm 

a linku s šíří 0,05 mm je oko schopno pozorovat při vzdálenosti 300 mm. [1] 

Požadavky zrakových schopností kontrolora jsou značné, jedním z nich je 

zraková ostrost (vizus), která udává schopnost rozlišit dva velmi blízko ležící body. 

Neméně je důležitá i akomodační schopnost oka, díky které můžeme současně ostře 

vidět vzdálené i blízké předměty. [1] [6] 

Vizuální kontrola samotná má určité podmínky, aby mohla proběhnout.  

Dodržuje příslušné normy ČSN EN, které jsou odvozeny z evropských norem. 

Kontrolor musí být dostatečně proškolen (kvalifikován) pro danou kontrolu ať přímou 

či nepřímou. Musí být obeznámen s příslušnými normami, přístroji, směrnicemi, 

specifikacemi, instrukcemi či postupy.  Zkoumaný předmět musí být dostatečně 

osvětlen a zkoumaná plocha má být zbavena nevhodných nečistot, tak aby 

neznemožňovali kontrolu v celém rozsahu předmětu. Proto, aby byla kontrola 

provedena spolehlivě, je důležitá viditelnost detailu, čili zrakový vjem a rozlišitelnost 

detailů. Toto je ovlivněno mnoha  faktory, jako jsou jas, barva, rozměry zkoumaného 

objektu, ostrost obrysů, doba prohlížení, vlastnosti zkoumaných materiálů, barva světla 

dopadajícího na povrch atd. Před samotnou kontrolou se vypracuje písemný postup, 

s obsahem nejdůležitějších požadavků na kontrolu a kontrolovaný objekt, metodiky, 

přístroje, obsluhu, osvětlení a třeba i kritéria přípustnosti. [1] [2] 

Při všech vizuálních kontrolách, přímých i nepřímých, je doporučováno používat 

osvětlovací zařízení, měřící pomůcky a třeba zkušební rozlišovací obrazce a rastry. Na 

obrázku č. 3 je zobrazeno papírové pravítko, pro vyhodnocování vad podle normy ČSN 

EN ISO 5817.  
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Obrázek 3   Papírové pravítko pro vyhodnocování vad svarů [7] 

 

U nepřímých kontrol jsou obvyklé endoskopy, boroskopy, polovodičové 

kamery, videokamery, digitální přístroje pro záznam obrazu, infrakamery atd. Na 

obrázku č. 4 je vyobrazen jeden z mnoha typů endoskopů od firmy Omega. 

 

Obrázek 4   Endoskop Omega HBB 400 [8] 

 

2.2 Kapilární kontrola (Penetrant testing - PT) 

Penetrační neboli kapilární zkoušky, jsou metody využívající aplikační 

a  principiální jednoduchosti využívající vzlínajících sil některých kapalin, 

označovaných jako penetranty, které slouží k zjišťování povrchových vad, trhlin a třeba 

i pórů u železných i neželezných materiálů, kromě pórovitých materiálů a těch, které by 

se mohly penetranty poškodit (některé plasty). Tyto metody jsou většinou kombinovány 

s vizuálními metodami, kdy se mohou pomocí kapilárních metod potvrdit či vyvrátit 

zjištěné abnormality při vizuální kontrole. Těmito metodami se dají zkoumat jen 

povrchové vady nikoliv vnitřní.  [1] [9] [2] 

Principiálně jsou kapilární metody postaveny na smáčivosti a vzlínavosti 

penetrantů (detekčních kapalin), jejich fluorescenci (metoda fluorescenční) a barevnosti 

(metoda barevné indikace). Těmito penetranty se pokrývá celý povrch, aby docházelo 

k proniknutí do necelistvých struktur zkoušeného povrchu. Následně je zbylý penetrační 
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roztok odstraněn ze zkoušeného povrchu a penetrant, který se dostal do námi hledaných 

abnormalit, začne vzlínat zpět na povrch, pro jeho detekci se používá vývojka, která 

zajistí fluoreskující nebo barevnou indikaci vady. Zjištěná vady se hodnotí vizuálně. [1] 

[9] 

Teorie kapilárních zkoušek je založena na kapilárních vlastnostech kapalin, jako 

jsou viskozita, kapilární elevace, povrchové napětí, kapilární tlak a krajový úhel. 

Vhodné penetranty se vyznačují tím, že mají vyšší povrchové napětí, nízkou viskozitu 

a  malý krajový úhel, zároveň však musí všechny tři veličiny být v souladu.  [1] [2] 

Vady detekované fluorescenční metodou se indikuje pomocí černého světla (UV 

světlo), a to tak že žlutozeleně světélkují. Obrázek č. 5 zobrazuje testovaný povrch 

fluorescenční kapilární metodou. Vady zjištěné metodou barevné indikace 

vyhodnocujeme na denním světle povětšinou kombinace červené barvy na bílém 

podkladě. Používá se i metody dvojúčelové, která je kombinací obou a záleží jen na 

zvoleném typu osvětlení. [1] [2] 

 

Obrázek 5   Fluorescenční kapilární kontrola [10] 

Kromě zmiňovaných kapilárních prostředků penetrantu a vývojky, jsou 

zapotřebí i čističe a emulgátory. Penetranty mohou být dle indikace fluorescenční, 

barevné a dvojúčelové. Dále se dělí podle schopnosti omyvatelnosti vodou na 

nesmytelné a smytelné, a podle toho zda obsahují emulgant na emulgační 

a  postemulgační (emulgované následně až po uplynutí penetračního času). Vývojky se 

dělí na suché, mokré těkavé a mokré vodné, toto je dělení podle druhu nosného 

prostředí. Emulgátory jsou povrchově účinné látky, které napomáhají odstranění 

přebytku penetrantu, jsou dvojího typu hydrofilní a lipofilní. Čističe slouží k odstranění 

penetrantu či nežádoucích pozadí před aplikací vývojky. Odmašťovače odstraňují 

mastnoty ze zkoumaného povrchu před nanášením penetračního roztoku. [1] [2] 
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2.3 Magneticko prášková metoda ( Magnetic Particle Testing - 

MT ) 

Tato metoda patří mezi elektromagnetické zkoušky, také se označuje jako 

metoda rozptylových toků a je založena na magnetické indukci.  Pomocí této metody se 

zjišťují povrchové a podpovrchové necelistvosti. Nevýhodou je to, že lze použít jen 

u  feromagnetických materiálů a je citlivá na orientaci magnetického pole k samotné 

vadě. Aby rozptylový tok nad trhlinou vznikl, je vhodná orientace trhliny (necelistvosti) 

do směru kolmého k magnetování a magnetovací pole musí být dostatečně buzené. [1] 

[2] [11] 

Rozptylové pole nad vadou vzniká v místě necelistvosti, kde se 

u  zmagnetizovaného feromagnetického materiálu náhle navýší magnetický odpor 

způsobující změnu magnetického toku v materiálu. Pokud na zmagnetovaný materiál 

naneseme velmi jemný feromagnetický prášek, tento se následně zachytí v místě 

výskytu rozptylového toku a zvýrazní tvar vadu. Místa, kde vada není, zůstávají bez 

prášku, nezachytí se. Magnetické prášky se nemusí aplikovat jen v suché  formě, ale 

jsou rovněž v jiných formách, jako je olejová suzpenze, vodní suzpenze, magnetická 

barva či polymerový prostředek. Na obrázku č. 6 je vyobrazen zmagnetovaný materiál 

po aplikaci vodní suzpenze s fluorescenční barvou lumogenem, při normálním osvětlení 

a při nasvícení UV světlem. [1] [2] [11] 

 

Obrázek 6   Zobrazení vady materiálu po aplikaci fluorescenční suspenze [12] 

U magnetických prášků se sleduje souhrn základních vlastností: magnetické, 

optické, tvar a velikost zrna, provozní trvanlivost fluorescenčního prášku a jeho 

fluorescenční koeficient. U suspenzí se sleduje obsah prášku v roztoku. Samotná 

suspenze vzniká rozptýlením prášku v kapalině, vlastnosti suspenzí jsou závislé právě 

na nosných kapalinách (voda, olej, petrolej). U vody se musí ještě přidávat smáčedla. 

V  suspenzi barevné je rozptýleno 5-10 g prášku a v suspenzi fluorescenční jen 0,2-2 g. 
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Jako magnetické barvy jsou většinu použity těžké oleje s feromagnetickými vločkami, 

jsou viskóznější a nanášejí se štětci, z povrchu nestékají, ale musí se déle magnetizovat. 

Polymerové prostředky jsou vytvrzující, povlak se dá z povrchů i oddělit v celku, potom 

je tento otisk možno archivovat, rovněž u těchto polymerových prostředků je nutná 

dlouhá magnetizace. Při automatizované kontrole se používají detekční sondy, využití je 

u rotačně symetrických těles. Detekční sondy se vyskytují ve formě vzduchové cívky, 

feromagnetické sondy a Hallovy sondy. [1] [2] [11] 

Při vyhodnocování zkoušky musíme dodržovat při takzvané inspekci normou 

předepsané pracovní podmínky, osvětlení pro testy bez luminiforů musí být minimálně 

500 luxů, a 20 luxů při vyhodnocování u fluorescenčních roztoků, které se vyhodnocují 

v zatemněných místnostech. Tak jako se před magnetickou práškovou metodou musí 

provádět zmagnetování zkoumaného feromagnetického materiálu pomocí ručních 

přístrojů, jako jsou ruční magnety a přenosné proudové zdroje, nebo pomocí mobilních 

proudových zdrojů či stacionárních přístrojů univerzálních a stacionárních přístrojů pro 

automatizaci, je nutné po ukončení zkoušky provést odmagnetování, protože ve 

zkoušeném výrobku vždy zůstane zbytková indukce. Bez toho by docházelo 

k vzájemnému přitahování menších předmětů, lepení miniaturních feromagnetických 

nečistot nacházejících se v okolí zmagnetizovaného materiálu či ovlivnění různých 

měřících zařízení. Odmagnetování může být provedeno komutací, magnetování 

opačnou polaritou než bylo u zkoušky nebo vnějším střídavým polem s klesající 

amplitudou k nule. [1] [2] [11] 

 

2.4 Metoda vířivých proudů (Eddy Current Testing  - ET) 

Tato metoda patří mezi elektromagnetické zkoušky a je založena na elektrické 

indukci. Testovaný materiál musí být elektricky vodivý a může být feromagnetický 

i  neferomagnetický. Princip je založen na elektromagnetické indukci, vodič nacházející 

se ve střídavém magnetickém poli budící cívky vytváří v sobě tok vířivých proudů. Tyto 

vytváří druhotné magnetické pole, které působí proti poli budící cívky, tato pole jsou 

převáděna v měřících cívkách na napětí.  V případě výskytu poruch a vad se bude měnit 

napětí v měřících cívkách a tím se potvrdí skutečná vada, která se dále analyzuje.  

Pomocí této metody se zjišťují povrchové a podpovrchové necelistvosti, měří se 

tloušťky laků, provádí se kontrola možných záměn materiálů, těsnost trubek atd. 
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Nespornou výhodou je bezkontaktnost této metody, nepotřebnost povrchových úprav 

před kontrolou, možnost použití za vysokých teplo, možnost současně vyhodnocovat 

dva parametry – tloušťku a defekty povrchu a výstupní elektrický signál, vhodný pro 

automatizaci procesu. [1] [2] [11] 

 

Obrázek 7   Vizualizace plně automatické linky Super - line Magna [13] 

 

Mezi dvě nejpoužívanější metody patří metoda s průchozí cívkou a metoda 

s příložnou cívkou, kde názvy vypovídají o umístění snímacích cívek oproti 

testovanému subjektu. V prvním případě prochází testovaný subjekt skrze středu cívky, 

v druhém případě se cívka přikládá k testovanému subjektu. Schématické vyobrazení 

linky s průchozí cívkou je na obrázku č. 7. Tyto zkoušky se řídí normou ČSN EN 1711 

Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkouška svarů vířivými proudy analýzou komplexní 

roviny. Různá konstrukce snímačů se odvíjí podle potřeby měření požadovaného 

objektu. Podle toho je určen počet cívek a jejich elektrické zapojení, tvar atd. Absolutní 

snímače jsou s jedním vinutím, ve kterém máme požadovanou informaci, mají nízkou 

přesnost. Diferenciální snímače mají vždy dvě cívky, a v nich jsou požadované 

informace. Jsou citlivé na místní nehomogenity nacházející se pod jednou z cívek. Pro 

kontrolu dutých trubek a jejich vnitřních stran se používá vnitřní snímač, který může být 

v diferenciálním nebo absolutním režimu měření. [1] [2] [11] 

2.5 Akustická emise (Acoustic Emission – AE) 

Tato metoda se nazývá detekcí akustické emise a poprvé byla objevena při 

výzkumu plastických deformací u kovů. Akustická emise obecně je fyzikální jev, 

doprovází většinu materiálů, je sledována jako praskání či šum uvnitř materiálu během 

plastické deformace. Šíření v materiálech je pomocí elastické napěťové vlny, která je 
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generována dynamickým uvolněním vnitřního mechanického napětí materiálu. Pro 

detekci a vyhodnocení se používají nástroje k tomu určené. Nejedná se vždy jen 

o  monitoring akustické emise vyvolané plastickou deformací, ale rovněž k identifikaci 

o monitoringu jiných procesů, jako například úniků natlakovaných médií z cisteren 

a  tlakových nádob, porušení materiálu stavebních konstrukcí atd. [1] [14] [15] 

Celý proces se dá popsat v několika málo krocích, první je vždy samotný zdroj 

emise, následuje šíření napěťových vln směrem k místu detekce snímačem, který 

transformuje tuto vlnu na elektrický signál, který je dál vyhodnocen v měřícím zařízení. 

Samotné měření se neprovádí jenom jedním snímačem, ale vždy jich je několik a tvoří 

síť po celé konstrukci, díky tomu se nám podaří i lokalizace defektu. Zdrojem může být 

více, ale i jedna událost. Zároveň může jít o událost, která je skoková, tato je 

inicializovaná plastickou deformací ze vznikajících mikrotrhlin či mikroposkoků čel 

těchto trhlin, nebo jde o akustický šum, který je generován při úniku média pod tlakem. 

Rovněž se vykytují poklepy částic doprovázející erozi, různá tření povrchů vytvářená 

v ohybech potrubí atd. Různorodost zdrojů je široká. [1] [11] 

Praskavá akustická emise, zdroj emise je opakovaný a v delších časových 

odstupech, takže předchozí událost již odezněla. Jedná se o krátkodobé výrazné nárůsty, 

označované také jako hit signálu akustické emise. Délka takového hitu je v desítkách μs 

až pár ms. Zápis takové emise na snímacím displeji můžeme vidět na obrázkuč.8.  [1]    

 

Obrázek 8   Akustická emise - praskavý signál [16] 

 

         Zároveň jsou i procesy, kdy působí mnoho událostí akustické emise 

společně, takto vzniklé vlny se překrývají, načítají a skládají, takto vzniká akustický 

šum, označovaný je jako spojitá akustická emise. Tento se právě může vyskytovat při 

úniku média perforovanou nádobou. Vizuální zápis takového šumu je viditelný na 

obrázku č. 9. [1] 
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Obrázek 9   Akustická emise - spojitý signál [16] 

 

Metoda akustické emise má nespornou výhodu v tom, že se dá použít na zařízení 

v chodu, nemusí se odstavovat z provozu. Pro měření je důležité znát pokles energie 

akustické emise neboli pokles detekovatelnosti, který může být odlišný dle materiálů, 

prostředí nebo i frekvence měření či rozteče snímačů mezi sebou. Aplikace detekce 

akustické emise je široká: detekce porušení a aktivních defektů tlakových nádob 

a  nosných konstrukcí, detekce úniku kapalin ze zásobních nádob, monitoring koroze 

nebo ložisek strojů v provozu, v průmyslovém prostředí můžeme sledovat správné 

chladnutí odlitků a spoustu jiných. [1] 

2.6 Infračervená termografie (Infrared Testing  - IRT) 

Tato metoda je založena na principu zobrazování teplotních ploch zdánlivých 

teplot na zkoumaných produktech v reálném čase. Je to bezkontaktní metoda 

vyobrazující vyzařující podpovrchové a povrchové teplotní pole měřených produktů. 

Oproti jiným metodám nedestruktivního testování je tato velice rychlá, prakticky máme 

okamžitý výsledek měření. Základní rozdělení je na pasivní metody, kdy prvky našeho 

zájmu jsou přirozeně teplejší nebo chladnější než jejich okolí. Dále jsou to aktivní 

metody, kdy je vyžadován zdroj energie, který zajistí tepelný kontrast sledovaných 

prvků od pozadí. Pro aktivní působení se používají fotografické záblesky, pro tepelnou 

pulzní simulaci to jsou halogenové zářivky s pravidelným vedením tepla. Metody jsou 

kvalitativní, kdy se z obrazu měření vyhodnocují stíny a kontrasty bez určování hodnot 

tepel, kdy jsou tyto absolutní hodnoty tepel vyhodnocovány za pomocí nejznámějších 

parametrů, jako jsou emisivita, vzdálenost, relativní vlhkost, odrazy tepel a teploty 

prostředí. Dále můžeme dělit infračervenou termografii na absorpční, kdy při interakci 

fotonu se studovanou látkou dojde k pohlcení tohoto fotonu a emisní termografii, kdy 

dojde k vyzáření tohoto fotonu. Infračervené záření je v pásmu viditelného spektra 
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s vlnovou délkou 0,38 – 0,78 µm a zároveň zasahuje do mikrovlnného spektra, jehož 

délka je 75 – 1000 µm. Vyobrazení elektromagnetického spektra je viditelné na 

obrázku č. 10. Infračervené spektrum je zde rozděleno na několik pásem. Kde každé se 

dá detekovat pomocí jiných typů materiálů. [17] [4] [18] 

Obrázek 10   Elektromagnetické spektrum [19] 

 

Aplikace IRT je široká, můžeme vyhledávat problémy s vinutím transformátoru, 

rozpoznat nízkou hladinu oleje, odhalit špatně spojené nebo zkorodované sběrnice, 

indikovat vadné vnitřní jističe přístrojů, možnost zjistit vysoké tření materiálů 

u  točivých strojů, odhalování úniku vzduchu nebo chybějících izolací v budovách 

a  rovněž lokalizaci podpovrchových anomálií nekovových i kovových objektů. [4] [18] 

Je-li objekt ve vnitřní tepelné rovnováze podroben působení tepla z vnější 

strany, ohřevu či ochlazení, pak se teplo rovnoměrně vede povrchem jedním směrem od 

místa působení. V případě homogenity materiálu, se tento materiál ohřívá či ochlazuje 

rovnoměrně, pokud je ovšem nějaká anomálie pod povrchem, pohyb tepla se zpomaluje 

a místo nad touto anomálii je chladnější. Pokud je anomálie vodivá, nastává pravý opak 

a místo nad ní se zahřívá.    [4] [20]       
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2.7 Testování ultrazvukem (Ultrasonic Testing - UT) 

Ultrazvuk je mechanické kmitání částic prostředí s frekvencí nad 20 kHz, tento 

zvuk je nad hranici vnímání lidským uchem. Zvuk se dělí do čtyř podskupin právě podle 

frekvence kmitu na infrazvuk (pod 20 Hz), zvuk (rozpětí mezi 20 Hz a 20 kHz), 

ultrazvuk (nad 20 kHz) a hyperzvuk (nad 100 MHz). Pro defektoskopii se běžně 

využívá rozpětí frekvencí od 100 kHz po 50 MHz. Výhody ultrazvukového testování 

zahrnují například využití k určení mechanických vlastnosti a mikrostruktury objektů, 

využití pro zobrazování a mikroskopii, nízké náklady metod UT, šíři použití ve všech 

skupenstvích kromě plazmy a vakua. Ultrazvukové metody jsou založeny na odrazu 

vysokofrekvenčních zvukových vln na rozhraní prostředí o různých akustických 

vlastnostech, tyto vlny se šíří díky existenci vazebných sil mezi částicemi látky. Zvuk je 

mechanická vlna vybuzena kmitáním jednotlivých částic hmoty, toto kmitání molekul 

se opakuje v pravidelných vzdálenostech, které nazýváme vlnovou délkou (λ), 

v  určitých časových intervalech, které se označují jako doba kmitu (T), v určité 

frekvenci (f) a rychlosti vlny (c). Jejich vzájemné vtahy jsou odvozeny ve vzorci níže. 

[15] [4] [3] [5] 

𝑓 =
1

𝑇
 (𝐻𝑧);   𝜆 =

𝑐

𝑓
= 𝑐. 𝑇(𝑚𝑚) [5] 

Ultrazvukové vlnění se šíří podélně, kdy částice kmitají ve směru šíření vlnění 

a  příčně, kdy se částice pohybují kolmo k směru šíření. Podélné vlny se označují 

indexem L a vyskytují se pouze u kapalin a plynů, příčné vlny mají označení s indexem 

T a jsou v pevných látkách, mají další dva módy dle šíření vlny, a to příčně vertikální 

SV mód a příčně horizontální SH mód. Dále se vyskytují povrchové Rayleighovy vlny 

s indexem R šířící se po volném povrchu pevné látky do hloubky vlnové délky 

a  deskové Lambovy vlny s indexem D, jejichž tloušťka je srovnatelná s vlnovou 

délkou. Názorné vyobrazení všech zmiňovaných vln je na obrázku č. 11. [3] 

 

Obrázek 11   Ultrazvukové vlny [3] 
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Útlum ultrazvukových vln při procházením prostředí je způsoben vlivem 

různých faktorů. Při absorbanci dochází k pohlcování energie vnitřním třením 

a  elastickou hysterezí spojenou s přeměnou na jiný druh energie, nejčastěji na tepelnou 

energii, dochází k zahřívání. Při rozptylu dochází k lomu ve směru vlny na rozhraní, 

difrakci neboli ohybu vlnového pole a odrazu ve vnitřní struktuře materiálu. O tom, 

která ze složek útlumu (absorbance, rozptyl) bude hlavní, rozhoduje především 

jmenovitá frekvence sondy. Absorbance je u nízkofrekvenčních sond a rozptyl 

u  vysokofrekvenčních sond. Útlum vyjadřuje koeficient útlmu kapa (κ), který se uvádí 

v jednotkách dB/mm a je to součet absorbančního a rozptylového útlumu [4] [3] [5] 

 

Ultrazvukové sondy společně s ultrazvukovými přístroji se používají pro 

příjem  a vysílaní ultrazvukových vln. Jsou to elektroakustická zařízení s měniči pro 

transformaci mechanické energie na elektrickou - přijímače a na transformaci elektrické 

energie na mechanickou – vysílače. Nyní se používají 

piezoelektrické a  elektromagnetické měniče. [3] [5] 

 

Piezoelektrický jev je schopnost krystalu, dříve monokrystalický křemen nyní 

PZT keramika z oxidu olova, zirkonia či titanu, generovat na povrchu elektrický náboj 

vlivem jeho deformace, kterou způsobuje dopadající ultrazvukové vlny, tento proces je 

označován jako přímý piezoelektrický jev. V případě nepřímého piezoelektrického jevu 

dochází k deformaci krystalu vlivem zpětného působení elektrického pole na krystal. 

Piezoelektrický měnič je většinou obdélníková nebo kruhová destička, kde dle 

Huygensova principu na povrchu kmitají její body ve shodné amplitudě a fázi. Tlakové 

pole, které je generováno součtem těchto jednotlivých kmitajících bodů, vytváří 

maxima a minima v různých vzdálenostech od měniče. V blízkém poli je vyhodnocení 

odražených ech velice nepřesné. Přechod od blízkého pole ke vzdálenému je vždy 

zřetelný, ultrazvukové pole vytváří většinou fokusační profil, příklad tohoto profilu je 

na obrázku č. 12. [3] [5] [21] 
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Obrázek 12   Profil akustického svazku pro divergenční úhel γ6 

 

Piezoelektrické sondy jsou v mnoha provedeních pro různé účely, vhodný typ 

sondy se určuje podle záměru použití a vyžadované jakosti zkoušky. Přímá sonda je 

s jedním měničem, který slouží pro přijímání nebo vysílaní podélných vln, které jsou 

kolmé k testovanému povrchu. U přímých sond s funkcí vysílač a přijímače, způsobuje 

dokmitávací vysílací impulz takzvanou mrtvou zónu sondy, v které nejde rozpoznat 

vady. Vyobrazení přímé sondy s jedním měničem je na obrázku č. 13. [3] [5] 

 

Obrázek 13   Přímá piezoelektrická sonda PTS PJ212 [3] [22] 

 

Přímá sonda s tuhou nebo kapalnou předsádkou před měničem, která vytváří 

akustickou zpožďovací dráhu a zamezuje vzniku mrtvé zóny, lze tedy měřit i vady těsně 
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pod povrchem nebo detekovat delaminace kompozitů. Tuhé předsádky krom 

zpožďovací funkce mohou sloužit i jako ochranné prvky, například jako tepelné 

izolanty při vyšších teplotách měřeného povrchu, kolem 500 °C nebo jako mechanické 

ochrany měniče před drsnými povrchy. Tuhé předsádky jsou vyměnitelné. [3] [5] 

Dvojitá sonda má v sobě dva akustické od sebe izolované měniče. Jeden vysílá 

ultrazvukové vlny a jeden přijímá ultrazvukové vlny. Tvarově jsou obdélníkové nebo 

půlkruhové. Měniče jsou umístěny na předsádky z plastu, citlivost je maximální 

v průsečíku os akustických svazků. Nemají mrtvé pásmo, využívají se na detekci vad 

blízko pod povrchem a k měření tloušťky materiálů. Dvojitá sonda je na obrázku č. 14. 

[3] [5]  

 

Úhlová sonda vysílá ultrazvukové vlny pod úhlem α, měnič vysílá podélné vlny, 

které se po průchodu rozhraním transformují na příčné a ty se dále šíří do zkoumaného 

předmětu. Uvnitř sondy je ze speciálního plexiskla vytvořen lomový klín, který spolu 

s povrchem testovaného objektu vytváří akustické rozhraní, kde se ultrazvukové vlny 

lámou a šíří do testovaného objektu. Tyto sondy pracují jen pod určitými úhly, 

například pro zkoušení oceli je rozpětí 27.5°až 57,1°. Integrovaná úhlová sonda a sonda 

s vyměnitelnými klínky je zobrazena na obrázku č. 15. [3] [5] 

 

 

 

Obrázek 14  Dvojitá sonda PTS PD212 a PD412 [3] [22] 
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Fokusující sonda, její akustický svazek je pomocí měniče soustřeďován 

elektronicky nebo čočkou do malého prostoru. Použití je pro bezdotykové měření se 

vzduchovým nebo imerzním prostředím. Díky soustředění svazku do bodu nebo 

přímky, dochází k zlepšení signálu, rozlišovací schopnosti a zvýšení citlivosti. Využití 

těchto sond je při detekci povrchů tenkých materiálů a diagnostiky vícevrstvých 

struktur. Fokusace se provádí elektronicky, metoda SAFT, zakřiveným polem měniče, 

čočkou přilepenou na povrchu měniče nebo dvojdutou čočkou umístěnou v před 

měničem v imerzním prostředí. [4] [3] [5] 

Vodotěsné imerzní sondy jsou speciální sondy označované jako EMAT sondy, 

které se používají pro bezkontaktní měření. Mezi povrchem a sondou je voda či vodní 

paprsek, díky tomu jsou akustické vazby stabilnější. Nemývají chráněný měnič, proto 

není vhodné je použít na kontaktní diagnostiku, protože se rychle zničí krystaly. Jak 

takové imerzní sondy mohou vypadat je vidět na obrázku č. 16.  [3] [5]       

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní rozdělení ultrazvukových metod může být na čtyři podskupiny a to na 

metody průchodové, odrazové, Time of Flight Diffraction Technique (TOFD) a Phased 

Array (PA). Průchodová metoda jde schématicky popsat, tak že na diagnostikované 

těleso je na protilehlých stranách umístěn přijímač a vysílač. Nevýhodou této metody, je 

Obrázek 15   Úhlová piezoelektrická sonda [3] [22] [36] 

Obrázek 16   Imerzní sondy firmy Sonotec [35] 
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neschopnost určení hloubky vady v materiálu, výhodou je neuplatnění mrtvé zóny. 

Další nevýhodou je nutnost mít srovnávací metodu konstantní tloušťky, to znamená mít 

proměřenou část, kde není vada a kde je vada. Na obrázku č. 17 je znázorněna kontaktní 

průchodová metoda. [4] [3] [5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odrazová impulzní metoda má výhodu v tom, že se dá vada lokalizovat, je to 

nejrozšířenější metoda ultrazvukové nedestruktivní diagnostiky. Sonda vysílá impulsy 

do testovaného subjektu, tyto se odrazí od protilehlé strany nebo skrytých vad a vrací na 

vysílací sondu, pokud je sonda přímá a slouží i jako přijímač, nebo se odrážejí na 

přijímací sondu v případě, že je sonda dvojitá. V případě použití jednoduché sondy se 

vyskytuje mrtvé pásmo a není vhodné ji použít na detekci podpovrchových 

a  povrchových vad, toto mrtvé pásmo eliminuje dvojitá sonda. Odražené impulsy jsou 

označována jako echa. Princip odrazové metody je vyobrazen na obrázku č. 18. Na 

první dvoj výseči je na dolním obrázku echo o délce přímky M, které je úměrné tloušťce 

testovaného materiálu o délce přímky X. Na druhé dvojici je znázorněno echo vady 

s indexem číslo 4, jeho hloubka odpovídá vzdálenosti mezi normálním echem 2 

a  chybovým echem 4, vzdálenost je rovna délce přímky Y. Zbylé dvě dvojice zobrazují 

použití dvojité sondy, ale princip popisu obrázků zůstává stejný. [5] [3] [23] 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 17   Bezkontaktní průchodová metoda 

Obrázek 18   Princip odrazové metody [23] 
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Time of Flight Diffraction Technique (TOFD) je počítačem podporovaná 

metoda založená na difrakci ultrazvukových vln na hrotech necelistvostí materiálu, 

odražena vlna nehraje roli. Vertikální rozměr vady se dá vypočítat rozdílem mezi 

difrakční vlnou horní a spodní hrany trhliny. Výhodou je zjištění vad nezávisle na jejich 

orientaci k povrchu. Používají se dvě úhlové sondy o frekvenci 5 – 10 MHz. Nelze 

zjistit a hodnotit vady při povrchu, dle normy jsou chyby délky vady až 12 mm a výšky 

2 mm a ani nelze zjistit malé vady, protože je ultrazvukový svazek rozptýlen do 

prostoru a vadové echo se nerozliší od šumu. Hlavní význam pro určení hloubkových 

rozměrů vad. [1] [3] [5] 

Phased Array neboli metoda fázového pole využívá speciální sondy, kde hlava 

sondy osahuje 8 až 128 lineárně uložených piezoelektrických měničů, každý z nich je 

buzený samostatným generátorem a echa přijaté z materiálu jsou rovněž každé 

samostatně zesílené v zesilovačích. Každý vysílá do materiálu válcovou vlnu, 

a  dohromady podle Huygensonova principu vytváří čelo výsledné vlny. Ultrazvukové 

vlny odražené od vady dopadají na pole měničů. Následně jsou amplitudově a fázově 

synchronizovány a poté přivedeny do sumační jednotky řídicího systému. Výsledný 

ultrazvukový impuls zvýrazní vadu v ohnisku při současném zeslabení ech od vad, které 

leží jinde ve zkoušeném objektu. Výhodou je obraz v reálném čase. Může detekovat 

malé trhliny v geometricky složitých součástech a rovněž může detekovat náhodně 

orientované vady sondou z jediné pozice. [3] [5] 

2.8 Radiační testování (Radiographic Testing - RT) 

Principem této metody je průchodu rentgenového nebo gama záření materiálem. 

Tam, kde se nachází defekt, nebo kde je síla materiálu menší, dochází k průniku záření. 

Tento princip je vyobrazen na obrázku č. 19. Tento rozdíl síly záření je následně 

vyobrazen pomocí zvoleného detektoru, který může být rentgenový film nebo 

polovodičový detektor propojený s počítačem. Metoda slouží ke zjišťování 

povrchových i vnitřních vad materiálů, jako jsou například vměstky, póry či dutiny. [1] 

[4] 
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Obrázek 19   Princip RT [24] 

Pro vznik rentgenového záření je potřeba mít zdroj elektronů jako je wolframová 

katodová spirála, betatron což je zařízení pro urychlení elektronů a anodový terčík pro 

zabrzdění urychlených elektronů. X-rentgenové záření vzniká výměnným energetickým 

procesem mezi urychlenými elektrony a atomy terčíku. Zatím co gama záření vzniká 

jako několik ostře energeticky definovaných jaderných procesů. Energie gama záření je 

většinou větší než X záření. Přednosti zářičů jsou nižší pořizovací náklady, možnost 

prozáření dutých výrobků a nepotřebnost elektrické energie. Nevýhodou je nemožnost 

přerušení záření, protože zářič vyzařuje i v krytu, nemožnost změny energie záření, toto 

je dáno při výrobě zářiče. Obvykle použité zářiče v průmyslu jsou Ir-192, Co 60, Cs 137 

a další. Uložení těchto zářičů je vyobrazeno na obrázku č. 20. Poločas rozpadu, tedy 

čas, za který aktivita radioizotopu poklesne na polovinu je u Ir-192 74dní a u Co 60 je 

1946 dní. [1] [4] [25] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obrázek 20   Zářiče gama záření [37] 
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Frekvence rentgenového záření je 3. 1016  - 3.1020 𝐻𝑧 a jeho vlnová délka je 

10 nm – 1 pm. Frekvence gama záření je více než 3.1018 Hz a vlnová délka je méně než 

100 pm, tedy částečně se překrývá s rentgenovým zářením. Při pronikání ionizujícího 

záření testovaným výrobkem se toto skrze výrobek dostane dvěma způsoby, přímočaře 

po spojnici zářič-výrobek-detektor záření a je označováno jak přímé záření a zároveň se 

vyskytuje rozptýlené záření, kdy se část odchýlí od přímého směru. Primární záření je 

označováno jako záření registrující obraz a rozptýlené je označováno jako záření 

neregistrující obraz. Rozptýlené záření má tři druhy. Rozptýlené záření z prozařovaného 

výrobku, stranové a zadní. Volba vhodné metody je závislá na tloušťce, složení 

materiálu a mnoha faktorech, v tomto směru je vhodné používat směrnici ASTM E94 

Standardní směrnice pro radiografické zkoušení, kde je mimo jiné i tabulka materiálově 

korekčních faktorů pro různé materiály a různé energie záření. Pro detekci rentgenového 

a gama záření se používá radiografický film. Film je třívrstvý, má nosnou podložky, 

oboustrannou emulsní vrstvu a oboustrannou ochrannou vrstvu. Filmy jsou ionizační 

a  luminiscenční, mají různé citlivosti, podle kterých se určuje délka expozice. Podle 

ČSN EN 444, je výběr filmu závislý na materiálu, tloušťce a energii záření. Vyvolání 

filmu se provádí ručně nebo automaticky. Vyhodnocování filmů se provádí na plošných 

negatoskopech. Objemové vady o velikosti 0,1 mm až 0,2 mm nemusí být vždy 

zjistitelné. Při práci s radiačními technikami je vždy nutné myslet na hygienu práce 

a  s tím spojenou kontrolou možného ozáření. Jako jeden z možných testerů se dá použít 

osobní filmový dozimetr, který je pro jedno nebo tříměsíční období. Každý dozimetr je 

označen osmimístným číslem, ve spodní části filmu, kde je číslo měsíce monitorovacího 

období, číslo pracoviště a evidenční číslo pracovníka. Na konci monitorovacího období 

je film vyměněn a odeslán na vyhodnocení. Dozimetry se nosí dle §77, odst. 3 vyhl.4. 

307/2002 Sb. v platném znění na přední levé straně hrudníku na oděvu, tak aby okénko 

bylo směrem od těla. Osobní filmový dozimetr je na obrázku č. 21. [1] [25] [26]  

 

Obrázek 21   Osobní dozimetrické filmy [26] 
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V neposlední řadě je důležité se zabývat radiační ochranou na pracovištích. 

Základní informace vycházejí z předpisu č. 307/2002 Sb., což je vyhláška Státního 

úřadu pro jadernou bezpečnost o radiační ochraně. V této vyhlášce jsou všechna 

důležitá ustanovení a hodnoty, které nám dávají podklady pro stanovování veličin 

radiační ochrany, podmínky pro řádné a kvalifikované provádění zkoušek v oblastech 

radiační ochrany nebo určuje co má všechno obsahovat registrační karta generátoru 

záření, tento dokument je uložen v příloze č.1. [27] 

§ 32 Sb. 307/2002 uvádí mimo jiné zvláštní podmínky bezpečného provozu 

pracovišť s generátory záření (RTG pracoviště): 

 generátor záření může být zapínán a používán pouze po dobu nezbytně nutnou 

 při ozařování a prozařování generátorem záření se před vstupem do vymezeného 

nebo stíněného ozařovacího prostoru a po skončení práce měřením nebo signalizací 

zkontroluje, že generátor záření byl vypnut 

 stacionární rentgenová zařízení a jiné stacionární generátory záření se umísťují do 

samostatných ozařoven nebo vyšetřoven a obsluhují se z chráněných obsluhoven 

s  výjimkou rentgenových přístrojů, jejichž konstrukce nebo účel použití vylučují 

překročení limitů ozáření. V případě rentgenových zařízení pro radiodiagnostiku, 

které je nutno ovládat přímo z vyšetřovny, se instalují pevné nebo posuvné ochranné 

zástěny zajišťující nepřekročení limitů ozáření 

 přístroj nebo zařízení, jehož součástí je generátor záření a ochranné stínění, může 

být používán pouze tehdy, je-li zajištěno, že přístroj nebo zařízení nelze uvést do 

činnosti, pokud je ochranné stínění odstraněno a bude automaticky vyřazeno 

z  činnosti při otevření ochranného stínění 

 generátor záření se nesmí používat, dokud neprošel úspěšně přejímací zkouškou 

nebo zkouškou dlouhodobé stability a pokud od poslední úspěšné zkoušky 

dlouhodobé stability uplynula delší lhůta, než je stanovena pro její periodické 

provádění, nebo nastaly jiné důvody k provedení této zkoušky. [27] 

Další informace k tématu RTG jsou dostupné na různých webových portálech, 

kde je toto téma velice rozšířené v laické i odborné rovině. 
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3 Experimentální část 

3.1 Příprava vzorků 

Na základě požadavků třetí strany, kdy bylo požadováno vytvořit diagnostickou 

metodu pro odhalení vnitřních vad v bramborových hlízách způsobených například 

plísní brambor nebo Fomovou hnilobou brambor, v experimentální části bude 

vyzkoušeno několik  NDT metod, u kterých se posléze určí jejich vhodnost použití. Kde 

na základě těchto experimentálních měření bude doporučena kombinace metodik pro 

možnou diagnostiku vnitřních defektů, která bude aplikovaná do  off-line systému 

měření 

Pro zvolené metody NDT byly pořízeny hlízy z jednoho zdroje (obchodní 

řetězec), rozměry hlíz byl náhodné a již při výběru byla prováděná vizuální selekce na 

hlízy s vadami povrchu a bez vad. Pro možnosti ověření detekce defektů pod povrchem 

a hlouběji uvnitř hlízy, byly některé kusy naočkovány. A to tak, že byl dovnitř hlízy 

pomocí injekční stříkačky několikrát za sebou aplikován chlornan sodný (NaClO -

 SAVO) [28], který způsobil vnitřní hnilobu hlízy. Aplikace je vyobrazena na obrázku 

č. 22. Některé hlízy byly záměrně před samotnou detekcí rozříznuty na 2 ½ a byla 

v nich vytvořena dutina, následně byly opět spojeny do uzavřeného celku (tohoto 

postupu bylo použito pro metody ultrazvukové a RTG). 

 

Obrázek 22   Aplikace NaClO do hlízy, výsledek po 5 dnech od aplikace 
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3.2 Vizuální kontrola – prosvětlování matricí LED diod 

Prosvětlování hlíz lze zařadit mezi vizuální kontroly, které nepatří mezi ty 

technicky náročnější metody NDT. K této metodě přistupujeme v rámci experimentu, 

abychom si mohli ověřit, zda je tato metoda vůbec vhodná pro detekci vnitřních vad, 

a  pokud ano, tak je třeba zjistit do jaké hloubky vyskytujících vad je tato metoda 

objektivní. Pro testování byly zvoleny dva typy led diod, s teplým bílým světlem 

a  s bílým světlem. Matrice osazeny těmito dvěma typy LED diod jsou na obrázku č. 23.  

Rozdílná teplota světla je zachycena na obrázku č. 24. Podrobnější technická 

specifikace obou typů LED diod je zapsána v tabulce č. 2. 

 

Obrázek 23   Matrice LED diodami  - 30W  a 100 W 

 

Tabulka 2   Technické specifikace LED matric [29] 

Parametry: 

Výkon (W) 30 100 

Jmenovité napětí (V) 32  - 34 32 – 34 

Světelný tok (lm) 2400 - 2700 9000 – 10000 

Rozměry (cm) 5,5*5,2*0,4 5,6*5,2*0,4 

Hmotnost (g) 31 30 

Barevná teplota (K) 2800 - 3000 6000 – 6500 

Barevná teplota (slovně) Teplé bílé světlo Bílé světlo 

Cena (CZK) 204,14 247,19 
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Pojem barevná teplota uváděný u specifikace LED diod, který je roven pojmu 

barevná chromatičnost. Tato hodnota se udává v Kelvinech, a s touto stoupající 

hodnotou je světlo více bílé. Základní rozdělení teplot chromatičnosti je zobrazeno 

v  tabulce č. 3. 

Tabulka 3   Rozdělení barevné chromatičnosti dle hodnot v Kelvinech [30] 

Barevná teplota 

(K) 
Zdroj světla 

Barevná teplota 

(K) 
Zdroj světla 

600 červená dioda 2700 - 3500 LED teplé bílé světlo 

1200 žhavé uhlíky 3000 - 4000 východ a západ sl. 

1900 plamen svíčky 4000 - 5000 zářivka 

2200 sodíková výbojka 5000 přímé sluneční světlo 

2700 wolframová žárovka 6000 - 6500 LED bílé světlo 

 

 

 

Obrázek 24   LED diodové matrice osazené v nosném modulu 
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Tyto matrice s LED diodami byly pro snazší manipulaci, pro jednodušší 

připojení ke zdroji a zároveň v neposlední řadě pro připojení chlazení, které je nutné, 

jinak by se LED diody přehřály a spálily, osazeny do modulu vytvořeného na 3D 

tiskárně Felix Pro 3.1, podle návrhu zkresleného v programu Rhinoceros.  Návrhy 

modulu z různých pohledových úhlů jsou vyobrazeny na obrázku č. 25. Barevně je na 

obrázku rovněž zobrazena matrice LED diod, která má být do modulu osazena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro dokonalé chlazení LED diodových matric bylo vybráno chlazení firmy  

Akasa, typové označení AK-CCE-7101CP. Chlazení samotné i včetně již 

přimontovaného modulu osazeného LED matricí je na kompilaci obrázků č. 26. Toto 

chlazení je pro naši aplikaci dostatečné, dokáže uchladit standardně 95 W a nárazově 

i  více. 

Obrázek 25  Grafický návrh Pro 3D tiskárnu vytvořeno v SW Rhinoceros 



 

                                      Stránka 29 z 61  

 

 

Obrázek 26   Chlazení AK-CCE-7101CP od firmy Akasa 

 

Chlazení bylo zvoleno podle specifikace LED matric, základní údaje technické 

specifikace ventilátoru jsou uvedeny v tabulce č. 4. Samotné hliníkové chlazení je velmi 

tiché a účinné, regulace je automatická podle zatížení. Součástí tohoto chladiče je 

kuličkové ložisko PWM, které rovněž zabezpečuje klidný chod ventilátoru. 

 

Tabulka 4   Technická specifikace chladiče AK-CCE-7101CP [31] 

Produktové označení: AK-CCE-7101CP 

Rozměry (mm) 95 x 95 x 63 

Materiálové složení Hliníková žebra a jádro 

Váha (g) 362 

Rozměr větráku (mm) ∅ 92 x 25 

Rychlost větráku (ot. /min;RPM) 600-3000 

Maximální průtok vzduchu (m³/h) 93,9 

Maximální tlak vzduchu (Pa) 42,17 

Hladina hluku (dB) 11,73 – 28,8 

Napájení (V) 12 

Konektor 4pin PWM 
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 Jako zdroj napětí pro LED diody a chladič byl zvolen laboratorní zdroj OWON 

ODP3032.  Zdroj je na obrázku č. 27. Technická specifikace zvoleného zdroje je 

uvedena níže v tabulce č 5. 

 

Tabulka 5   Technické specifikace zdroje OWON ODP3032 

Produktové označení zdroje: OWON ODP3032 

Poměr regulace line ≤ 0.01%+3mV(napětí), ≤0.1%+3mA(proud) 

Poměr regulace load ≤ 0.01%+3mV(napětí), ≤0.2%+3mA(proud) 

Nízké šumy ≤300μVrms / 2mVpp 

Čtyři operační módy nezávislý, paralelní spojení, sériové spojení, + - 

Až 100 skupin časových nastavení 

Duální nezávislé a oddělené ovládání výstupů 

Vysoce přesné rozlišení výstupu 

Displej TFT LCD, 3,9 palce, rozlišení 480*320 pixelů, 65536 barev 

Rozhraní USB 2.0, sériový port RS232 

 

 

 

Obrázek 27   OWON ODP 3032 
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Jak již bylo výše v textu zmíněno, pro montáž funkčního prosvětlovacího 

zařízení bylo třeba vyrobit na 3D tiskárně modul, který bude sloužit jako nosič LED 

diodových matric a zároveň na něj bude pevně připevněno chladící zařízení pro chlazení 

těchto LED diod. Pro tisk modulu na základě vizualizace ve Rhinoceru, byla použita 3D 

tiskárna Felix Pro 3.1 3D od firmy Felix printers, specializující se na výrobu těchto 3D 

tiskáren. To jak taková tiskárna vypadá je vidět na obrázku č. 28. Její základní technické 

specifikace jsou uvedeny v tabulce č. 6. 

 

Obrázek 28   3D tiskárna Felix Pro 3.1  3D [32] 

  

Legenda k obrázku č. 28: 

 1- vlákno, toto může být vyrobeno z různých materiálů (PET, PVA, PLA, 

Nylon a mnoho dalších), tloušťka vlákna je 1,75 mm, barevnost je různá 

 2- průměr trysky 0,35 mm provozní teplota až 275 °C 

 3- stavební plocha 255*205*225 mm, teplota plochy až 95 °C 

 4- pohybový  systém – kuličkové ložisko, krokový motor NEMA 17, řemen 

a  řemenice HTD 3M 

 5- elektronika – USB kabel, zapisovač micro SD karet, display. 

Pokud jde o zvolený materiálna výrobu modulů, tak byl zvolen materiál 

dodávaný přímo k této tiskárně firmou Felix. Použitý byl materiál černý a bílý PLA 

(Polylactic Acid). Tento termoplastický polyester je získáván z obnovitelných zdrojů, 

např. z kukuřičného nebo bramborového škrobu a je biologicky odbouratelný. 

Umožňuje rychlejší tisk až 150 mm/s, není křehký, je tužší a má nízký faktor smrštění. 
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Rychlost tisku je ovlivněna teplotou tavení PLA, kdy standardní doporučená teplota 

výrobcem je 190 °C, pro rychlejší tisk je teplota 200 °C a pro tisk s vyššími detaily je 

doporučená teplota tavení 180 °C. 

 

Tabulka 6   Technická specifikace 3D tiskárna Felix [32] 

Tiskové technické vlastnosti  3D tiskárny Felix Pro 3.1  3D : 
Tisková technologie Nekonečný tavený materiál 

Rozměry modulů 25,5 * 20,5 * 22 cm 

Průměr vlákna 1,75 mm 

Rychlost 150 mm/ min 

Fyzické rozměry: 

Rozměry tiskárny 40*44*52 cm 

Váha 8,7 kg jedna hlava, 9 kg dvě hlavy 

Teploty: 
Provozní okolní teplota 15-32°C 

Čas zahřátí vyhřívané podložky (60 °C) 3 min 

Čas zahřátí aplikačního „nosu“ (200 °C) 1 min 

Elektrické vlastnosti: 
Síťový AC Vstup 100 – 240 V, 60-60Hz 

Připojení USB 

SW                Windows, OSX, Linux 

 

Pro vizuální záznam měření a jejich postupů byl použit mobilní telefon  

Lenovo  A6000 s předním 8,0 Mpx fotoaparátem, který má snímací čip CMOS 

(Complementary Metal – Oxide – Semiconductor), který je pokryt pixely, a ty mají 

každý vlastní tranzistor zesilující elektrický náboj. Všechny pixely jsou vyhodnocovány 

samostatně a výstupem je digitální signál, čili není třeba převodníků a tím je tento 

snímací čip, mnohem rychlejší než jiné čipy. Rozlišení je 3264*2448 pixelů. Mimo to 

má blesk ve formě LED diody s automatickým zaostřováním. Fotografie byly ukládány 

na externí paměť telefonu, jelikož vnitřní paměť telefonu je pouhých 8GB a polovinu 

zabírá samotný SW telefonu. Následně byly snímky zkopírovány z telefonu do stolního 

počítače pomocí propojovacího USB kabelu, telefon má pro datové přenosy micro USB 

zástrčku a podporovaná přenosová rychlost je 480 Mbit / s. Kopie obrázků byly později 

vyhodnocovány na PC. 

 

Samotné měření probíhalo v postupném zvyšování intenzity světelného toku, 

kdy zvyšováním proudu na výstupu zdroje bylo okamžitě promítnuto na intenzitě záření 

LED diodových matric. Při každém navýšení intenzity byly pořízeny fotografie 

prosvěcovaného objektu s následným vyhodnocením.  Jelikož bylo potřeba objekt 

prosvítit ze všech stran, byl objekt při každém navýšení vstupního proudu otočen 
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o  180 °, tak aby bylo možno zkontrolovat, prosvítit a zdokumentovat i spodní část 

objektu. V tabulce č. 7., na další straně je zobrazena série měření prováděná na jedné 

hlíze postupně oběma typy LED matric, při různých intenzitách světelného toku, který 

se měnil změnou velikosti vstupního proudem regulovaného na laboratorním zdroji.  

V místech kde jsou povrchové nebo podpovrchové vady jsou zřetelně viditelné tmavší 

místa, která se dají jednoduše identifikovat. Při vyšší intenzitě záření byly viditelné 

vady pod povrchem do hloubky cca 3 cm. Identifikace a lokalizace viditelné vady je 

limitována pouze na kvalitě a zkušenostech hodnotitele. Doporučený výkon LED diod 

je poloviční z maximálního výkonu, což odpovídá přibližně 17 W u teplé bílé diody 

a  25,9 W u bílé diody. Vliv barevné teploty LED diod na kvalitu prosvětlení našeho 

objektu nebyl potvrzen. Vliv barevnosti hlízy (žlutá, červená) rovněž nebyl potvrzen, 

pokud jde o vizuální kontrolu s prosvětlováním, můžeme použít obě z testovaných LED 

matric. Nicméně doporučuji použití LED matrice s výkonem 30 W, protože při 

srovnatelném výkonu, menší spotřebě energie má více než dostačující výsledky. 

Zároveň můžeme použít méně výkonný chladič, atd. Toto je ovšem věcí dalšího 

výzkumu, který může navazovat na tuto práci.                      
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Tabulka 7   Výsledky prosvětlování LED diodami o různé intenzitě světelného toku 
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Na obrázku č. 29 níže je vyobrazená vada, kterou jsme vytvořili uměle, tak 

abychom mohli simulovat mechanické poškození hlíz, zároveň nám i toto sloužilo jako 

etalon, který nám říká, zda jsme schopni tuto vadu odhalit. Mikro dírka (0,40 mm po 

vpichu injekční stříkačkou) je ohraničena tmavým obvodem nekrotizující tkáně a ve 

středu je viditelné jasné světlé místo, které identifikujeme jako perforaci a dutinku 

v  hlíze.  

 

Obrázek 29   Zobrazení perforovaných hlíz 

 

Jedním z cílů této metody bylo odhalení podpovrchových a vnitřních anomálií 

v hlízách. Při měřeních je na rizikových hlízách viditelný stín v místě anomálie, tento je 

viditelný na obrázku č. 30.   Červené šipky ukazují na zachycený stín a následně je na 

řezu vidět poškozené místo po rozříznutí hlízy. Modré šipky ukazují místo po spojení 

hlízy s rostlinou, kde po rozříznutí je zřetelně vidět počínající hnilobu hlízy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 30   Zobrazení stínu na testované hlíze 
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Na obrázku č. 31 je i pouhým okem viditelná skvrna, která je rovněž při 

prosvěcování viditelná, jako stín. Na dalším snímku je proveden řez touto hlízou, tak 

aby se potvrdila skutečnost, že diagnostikovaný stín opravdu je defekt. Hloubka defektu 

byla 3-4 mm, ale i tak potvrdila vhodnost této metody pro odhalování podpovrchových 

a vnitřních defektů u jednotlivých hlíz.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Více snímků a detailních záběrů je uloženo v příloze č. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 31   Zobrazení skvrny rozvíjející hniloby potlučené bramborové hlízy 
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3.3 Ultrazvuková kontrola 

Tak jako u prosvětlování hlíz i tato metoda byla vybrána na základě apriorních 

a  mělkých znalostí experimentátora. Pomocí ultrazvuku bychom měli být schopni 

odhalit a lokalizovat podpovrchové a hluboké defekty v hlízách brambor. Podle 

zvoleného typu sondy a kvality přístroje se hloubka lokalizace defektu pohybuje 

v  různých hloubkách, samozřejmě je to závislé i na vnitřním složení zkoumaném 

objektu. Pro experiment byly vybrány a připraveny objekty podle kapitoly 3.1. 

Proměření byl použitý ultrazvukový měřící systém Philips HD15, který byl 

propůjčen k účelům experimentu z Městské nemocnice v Bohumíně. Měření probíhalo 

na místě, bez nutnosti manipulace a převážení přístroje. Zobrazení systému je na 

obrázku č. 32. Technická specifikace tohoto zařízení je zahrnuta v tabulce č. 8. 

 

Obrázek 32   Philips HD15 

 

 
Tabulka 8   Technická specifikace Philips HD15 [33] 

Technická specifikace ultrazvukového systému Philips HD15: 
Rozměry rozložený set (cm) Š 56,9 * V 157,5 * H 104,6 

Váha (kg) 102 

Odstíny šedé 255 v režimu 2D 

Výstupní signály Video, tiskárna, USB, analog 

Datové přípojky RS-232, Ethernet, USB 2.0 

Fyziologické funkce EKG amplituda od 0,15 mV do 5,0 mV 

Napájení 100-240 V,  50/60Hz při 750VA 
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Součástí přístroje byly 3 různé ultrazvukové sondy. Typové označení těchto 

sond je L12-3, L12-5 a C5-1. Technická specifikace těchto ultrazvukových sond je 

napsána v tabulce č. 9. 

Tabulka 9   Základní technické údaje použitých ultrazvukových sond [33] 

Philips L12-3 Lineární sonda 

 

Šířka pásma 3 – 12 MHz 

Efektivní hloubka zobrazení 38 mm 

Lichoběžníkové zobrazení 10° 

Philips ATL L12-5 Lineární sonda  

Šířka pásma 5 – 12 MHz 

Efektivní hloubka zobrazení 50 mm 

Philips C5-1 

Šířka pásma 1 – 5 MHz 

Efektivní hloubka zobrazení 55,5 mm 

Lichoběžníkové zobrazení 111° 

 

Pro vizuální záznam měření a jejich postupů byl použit mobilní telefon  Lenovo  

A6000 s předním 8,0 Mpx fotoaparátem. 

Protože tento druh ultrazvukových sond nemůže být použit bez vodivého 

a  zároveň ochranného gelu, byl rovněž při experimentu použitý gel. Použit byl 

standardní gel s názvem Sonogel výrobce společnost Steriwund s.r.o.  

Vlastní měření spočívalo v tom, že na vybrané vzorky byl aplikovaný vodivý gel 

vždy v místě zvolené kontroly. Jelikož se jednalo o malé předměty, byla kontrola na 

objektu prováděna postupně na základě stejného principu. Místo, které bylo 



 

                                      Stránka 39 z 61  

 

zkontrolováno, bylo osušeno od gelu a pokračovalo se dál po celém obvodu objektu. 

Kontrola je celkem zdlouhavá a je nutná určitá odbornost v ultrasonografické 

problematice a zkušenost s použitým měřicím přístrojem. Při měření snímky, které byly 

zajímavé, mohli průběžně ukládat do interní paměti přístroje. Veškerá data se 

zapisovala do určené složky na HD přístroje, následně jsme si mohli snímky prohlížet 

přímo na monitoru, nebo jsme si mohli data exportovat na DVD disk, případně na USB 

flash disk, v našem případě USB 3.0 firmy Adata.  Pokud jsme potřebovali pouze jeden 

snímek, dala se použít externí připojená tiskárna firmy Sony. Tak jak tento snímek 

vypadá po vytisknutí je vidět na obrázku č. 33. Zároveň je zobrazena i samotná tiskárna. 

Retuš na obrázcích zakrývá jméno pacienta a jeho rodné číslo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data, která byla průběžně ukládaná na HD přístroji, USB flash disku či DVD 

disku se dala přehrát pouze na speciálním SW firmy Philips, který nese označení Philips 

DICOM Viewer R3.0 SP3, instalační CD bylo součásti balíčku při pořízení přístroje. 

Námi jeden uložený snímek se v podstatě skládá z několika desítek za sebou pořízených 

snímků, průměrně 78 snímků, které se promítají za sebou jako statický film.  Během 

experimentu bylo ultrazvukem proměřeno více než 100 objektů. Pokud jde o hlízy, na 

kterých byla vada viditelná pouhým pohledem, tam byla tato metody schopna odhalit, 

jak hluboko vada zasahuje, ale pokud jde o odhalení vnitřních dutin a hnilob, pak 

můžeme konstatovat, že s daným zařízením se nám toto nepotvrdilo, a pro odhalení 

skrytých vad bramborových hlíz není tento ultrazvuk použitelný. Na následujících 

obrázcích bude vyhodnoceno pár povrchových a podpovrchových vad hlíz. Tyto budou 

opět retušovány, nebo budou zobrazeny pouze místa, kde byla identifikovaná vada. Na 

obrázku č. 34 je vidět podélná vada obloukovitá brázda na hlíze, kdy kolmo přiloženou 

sondou je zobrazena poškozená vrchní a podpovrchová vada. 

Obrázek 33   Vytisknutý snímek obrazovky z tiskárny ultrazvukové sestavy 
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Na obrázku č. 35 je vidět naočkovaná hlíza, tak jak vypadala před kontrolou 

sondou, následně je vidět na výseku poškozenou nekrotickou tkáň a na posledním 

snímku z kompilace je řez bramborou. Poškozená tkáň zasahovala do hloubky 

cca. 2,5 cm, ale na záznamu je viditelné poškození na povrchu hlízy a do hloubky 

kolem 1 centimetru, to že je ve skutečnosti nekrotická tkáň ve větší hloubce než nám 

ukazuje obrazovka ultrazvuku, může být způsobeno i nevhodnosti zvolené sondy nebo 

celého přístroje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 34   Snímek poškozeného povrchu bramborové hlízy 

Obrázek 35   Naočkovaná brambora 
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Na obrázku č. 36 je znázorněna vybraná testovaná hlíza snímaná třemi nám 

dostupnými sondami, snímán je vždy jeden objekt v místě stejné vady, a můžeme 

pozorovat rozdílné zobrazovací schopnosti těchto sond. 

 

v podstatě lze řící, že ultrazvuk se sice používá pro odhalování vnitřních vad materiálů, 

ale v našem případě tento způsob není vhodný. Jeden z důvodů je časová náročnost 

testu, jelikož na průměrnou hlízu potřebujeme 5 – 7 minut intenzivního skenování, kdy 

výsledky nemusí býti vždy uspokojivé. Pokud potřebujeme potvrdit povrchové 

a  podpovrchové defekty, pak tato metoda může pomoci, jinak ovšem nemůžeme na 

základě experimentu tuto metodu doporučit pro naši aplikaci.                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 36   Snímek hlízy pomocí sond L123-3, L12-5,C5-1 
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3.4 Infračervená termografie 

Další ze zvolených metod pro experimentální část je použití infrakamery na 

odhalení povrchových a podpovrchových defektů v bramborových hlízách. Cílem je 

ověřit si myšlenku, že ohřáté objekty, které budou mít vnitřní defekty, budou v místě 

defektu vykazovat jinou tepelnou plochu než v místě, kde defekt není, jestli budou 

teplejší nebo naopak chladnější.  Vzorky hlíz použity pro tuto metodu byly připraveny 

podle kapitoly 3.1. 

 

Pro měření bylo potřeba vzorky ohřát na stejnou teplotu a k tomu byla použita 

skleněná dvoulitrová nádoba umístěna v topném hnízdu LTHS 2000. Toto hnízdo slouží 

k elektrickému ohřevu, a jeho topné těleso je vyrobeno vetkáním kanthalového 

odporového drátu do skleněného kordu ve tvaru normalizované baňky. Tento 

kanthalový drát je slitinou železa, chromu (20-30%), hliníku (4-7,5%) a kobaltu 

(stopové množství), jeho hlavní vlastností je velký měrný elektrický odpor. Na obrázku 

č. 37 je zachyceno topné hnízdo LTHS 2000 včetně baňky o objemu 2 l. [34] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní technické specifikace LTHS 2000 jsou zaznamenány v tabulce č. 10. 

Tabulka 10   Technické specifikace LTHS 2000 [34] 

Topné hnízdo LTHS 2000: 
Objem kádinky (ml) 2000 

Průměr (mm) 166 

Příkon (W) 480 

Napájení (V) 230 

Rozměry (mm) 330*320*140 

Regulace teploty Plynulá manuální vestavěným termostatem 

Rozmezí teplot (°C) 200 až 400 

 

Obrázek 37   Topné hnízdo LTHS 2000, výrobce Drutěva Brno 
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Pro zajištění stejné teploty u všech testovaných hlíz při začátku experimentu, 

bylo třeba je ohřát ve vodní lázni po úměrnou dobu, dle velikosti hlíz a vlastních 

zkušeností, jsme zvolili časové pásmo minimálně 20 až 30 minut při teplotě vody 

v rozpětí 40 – 45 °C, s tím že se teplota ručně regulovala a kontrolovala pomocí 2 sond 

ponořených do kádinky a připojených k teploměru Testo 735-2.  Pro samotné měření 

byly použity dvě sondy ( PT 100 a termočlánek s konektorem) pro záznam měření, 

naměřené hodnoty byly, pomocí teploměru Testo 735-2 a  Software COM SOFT 3 pro 

tento teploměr, převáděny pomocí propojovacího kabelu do PC, kde se data ukládala 

a  zároveň se v reálném čase vykresloval graf změny teploty vodní lázně. Na obrázku 

č.  38 je kompilace obrázků, kde jsou vidět ponořené teplotní sondy ve vodní lázni, je 

zachycen i samotný teploměr Testo 735-2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technická specifikace teploměru Testo 735-2 je v tabulce č. 11. 

Tabulka 11   Technická specifikace teploměr Testo 735-2 

Technická specifikace teploměr Testo 735-2: 

Pt 100 (rozsah °C) -200 až 800 (rozlišení 0,05) 

Konektory sond 2 x Omega TE, 1 x Mini-DIN (rádiový modul) 

Napájení 3 x tužkové baterie AA 

Třída krytí IP65 

Rozměry (mm) 225*74*46 

Interval měření (za s) 2 

Základní přesnost (+- % ) 0,2 

 

 

 

Obrázek 38   Teploměr Testo 735 a snímací čidla 
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Jak již bylo výše uvedeno, byly měřené hodnoty teploty vodní lázně 

vykreslovány do grafu, na základě aktuálních údajů z měření, byl ručně regulován 

termostat na topném hnízdě, tím bylo dosaženo ustálení teploty vodní lázně podle 

definovaných požadavků. Toto grafické vyjádření regulované veličiny je vyobrazeno 

snímku grafu na obrázku č. 39. Celý záznam teplot je uložen v příloze č. 1. 

 

Po rovnoměrném ohřátí testovaných bramborových hlíz, bylo ohřívání 

zastaveno, hlízy byly vyňaty z kádinky a položeny na dřevotřískovou stolní desku, která 

měla tepotu okolního prostředí. Samotné měření vyzařované teploty hlíz bylo 

prováděno termokamerou FLIR E8. To jak tato kamera vypadá je vidět na obrázku 

č.  40, její základní technické údaje jsou zapsány do tabulky č. 12. Kamera je specifická 

svým jednoduchým ovládáním, kdy po volbě zvoleného režimu a zamířením na měřený 

objekt, stačí pouze stisknout spoušť umístěnou v držadle kamery. Fotky jsou ukládány 

do paměti kamery. Fotky po ukončení měření zkopírujeme pomocí USB propojovacího 

kabelu do PC, kde můžeme následně provádět postprocesing námi uložených snímků 

zkoumaných objektů. 

 

 

Obrázek 39   Grafické znázornění stabilizace teploty vodní lázně 

Teplota °C 
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Obrázek 40   Termokamera FLIR 8 

 

Tabulka 12   Technická specifikace - termokamera Flir 8 

Technická specifikace: FLIR 8 
Infračervené rozlišení (Pixel) 320 * 240 

Termální citlivost (°C, Kelvin) od 0,06, pod 0,06 mK 

Zorné pole FOV (°) 45 * 34 

Minimální vzdálenost od měřeného obj. (m) 0,5 

Prostorové rozlišení IFOV ( mrad) 2,6 

Display LCD , rozlišení 320 * 240 

Baterie (V) 3,7 

Rozměry (mm) 244*95*140 

Váha s baterií (kg) 0,575 

 

Pro vizuální záznam měření a jejich postupů byl použit mobilní telefon  Lenovo  

A6000 s předním 8,0 Mpx fotoaparátem. 

Do kádinky bylo vloženo 6 hlíz, tyto po ohřátí na teplotu přibližně 43 °C, byly 

položeny na desku a bylo započato snímkování pomocí termokamery. Vždy bylo 

provedeno snímání po jednom kuse zvlášť, plus celkový snímek celé skupiny. Měření 

probíhalo v intervalech po 5 minutách v rozsahu teploty hlíz od 42,3 °C do 31. 1 °C. Po 

té bylo měření ukončeno. Celková doba samotného měření byla kolem 40 minut. 

Vyhodnocení bude nejdříve formou vizuální v tabulce č. 13, kde pořízené snímky 

testovaných hlíz, které pomalu přirozeně chladly po vytažení z vodní lázně, byly 
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snímány pomocí termokamery a pro představu chronologicky zaneseny v celkovém 

testovacím časovém úseku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro experiment byly použity hlízy, u kterých bylo pomocí metody prosvětlování 

ověřeno, že uměle vytvořená vada – hniloba, opravdu je identifikovatelná. Snímky 

těchto hlíz jsou v prvním řádku v tabulce č. 13. Na základě teoretických znalostí 

a  předpokladů se v místě vady objektu měla teplota výrazně odlišit, v tom smyslu, že 

bude místo s hnilobným ložiskem chladnout rychleji nebo naopak chladnout pomaleji, 

a  mělo to být viditelné na snímku odlišnou barevnou škálou. Experiment nám nicméně 

tuto domněnku vyvrátil. Můžeme říci, že tato metoda není vhodná u tohoto organického 

materiálu k odhalení povrchových, podpovrchových ani vnitřních vad. Zároveň je tato 

metoda časově náročná, testování pouhých 6 ks hlíz trvalo cca 2,5 hodiny, celkově ani 

tento parametr nebyl splněn a tato metoda není pro námi zamyšlenou aplikaci 

použitelná. 

 

 

 

čas snímek čas snímek čas snímek čas snímek

14:42 14:42 14:42 14:42

15:17

15:2214:59

15:07

15:13

14:43

14:49

14:53

Tabulka 13   Snímky hlízy pomocí termokamery v časovém sledu  
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3.5  Radiologická metoda 

Poslední metoda NDT, která sama o sobě slouží k odhalení vnitřních vad 

materiálu bez poškození zkoumaného objektu, je radiologická metoda. V našem případě 

budeme experiment provádět pomocí lékařského rentgenu. Testované objekty, jako 

u  předchozích metod, byly rovněž připraveny podle bodu 3.1.  

 

Pro experiment bylo použito starší, ale funkční RTG zařízení Chirana MP 15-B 

s plnohodnotným rentgenovým diagnostickým zářičem ROTAX-KA 125 a rentgenkou 

RIK-T. Na kompilaci obrázků č. 41 je zachycena sestava těchto zařízení, základní 

technické údaje celé sestavy jsou zapsány v přiložené tabulce č. 14. Pro zachycení 

snímku byly použity standardně dostupné filmové kazety, které byly vyvolané na 

vyvolávacím automatu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 14   Základní technické parametry RTG sestavy 

Základní technické parametry ovladače Chirana MP – 15 B 
Jmenovité napětí (V) 3 * 220 

Expoziční čas (s) 0,2 až 6,3 

Expozice (mAs) 1 až 200 

Základní technické parametry ROTAX-KA 125: 
Max. anodové napětí zářiče (kV) 125 

Jmenovité otáčky anody (ot/min) 3000 

Úhel výstupního kužele (°) 35 

Tepelná kapacita (kJ) 900 

 

Obrázek 41   RTG sestava Chirana MP 15 - B 
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Pro vizuální záznam měření a jejich postupů byl použit mobilní telefon  Lenovo  

A6000 s předním 8,0 Mpx fotoaparátem. 

Samotný experiment nebyl časově náročný, testované hlízy byly vyskládány na 

kazetu, pro schopnost identifikace umístěných hlíz, byly na kazetu rovněž umístěny 

značky, které byly olověné. Tyto jsou na snímku zřetelně identifikovatelné. Pro 

možnost vyhodnocení, bylo celkové rozmístění zaznamenáno pomocí fotoaparátu. 

Nastavení snímání má 4 základní parametry. Anodové napětí (U) uváděno v kV, toto 

napětí je přiváděno mezi anodu a katodu rentgenky a určuje tvrdost RTG záření. 

Druhým parametrem, který byl nastaven, byla expozice jejíž jednotky jsou udávány 

v mAs. Expozice je součin expozičního času (s) a anodového proudu (I, mA), samotná 

udává náboj – elektrické množství, které při expozici projde rentgenkou. Třetím 

parametrem byla samotná expoziční doba (s) a posledním parametrem je vzdálenost 

rentgenky od snímaného objektu (cm). Všechna tato nastavení byla konzultována se 

specialistou RTG oddělení, a následně bylo několik zkušebních snímání provedeno. Na 

obrázku č. 42 jsou objekty před samotným RTG snímáním, můžeme vidět uměle 

vytvořené dutiny u  centrálně uložených hlíz. Na obrázku č. 43 jsou kopie RTG snímku, 

které odpovídají nastavení 42 kV, 2 mAs, 0,23 s a 100 cm.  

Pro standardní vyšetření na RTG pracovišti má obsluha předem vypracovanou 

expoziční tabulku, podle které, případ od případu nastavuje hodnoty pro snímání 

pacientů. Pro porovnání například pro RTG nosu jsou to hodnoty 42 kV a 2 mAs, pro 

břicho 60 kV a 60 mAs a obézní břicho 90 kV a 100mAs. V podstatě jsou optimální 

hodnoty experimentu totožné s těmi pro RTG nosu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 42   Uložení hlíz před RTG snímkováním 
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Na RTG snímcích, které jsou zachycené na obrázku č. 43, můžeme vidět 

výsledky prosvětlení stejných hlíz pomocí jiného nastavení síly expozice. Na snímku 

vlevo je expozice delší a je viditelné lepší vyobrazení defektů uvnitř hlíz, ale i na 

povrchu. Pro možnost detailního zkoumání RTG snímků, jsou tyto naskenovány 

v přílozeč.1. Rentgenové snímky zobrazují problematiku ve  2D formátu, nejsme tedy 

schopni určit hloubku defektu, nebo rozpoznat zda jde o povrchovou nebo vnitřní vadu, 

ale jsme schopni vadu detekovat, což je pro nás to důležité. Nastavením různé délky 

expozice můžeme defekty lépe či hůře detekovat. Výsledek experimentu s využitím 

rentgenové NDT dává zapravdu hypotéze, že tato metoda dokáže detekovat vnitřní vady 

v testovaných organických objektech a pomoci nám v selekci nevhodných kusů pro 

další zpracování. 

Na konec experimentu s RTG je vhodné se připomenout, že námi použité 

rentgenové přístroje jsou založeny na principu elektromagnetického záření krátké 

vlnové délky. Tím pádem nezanechává v kontrolovaných vzorcích zbytky radiace, jako 

je to třeba u prozařování pomocí gama zářičů. Tato problematika byla diskutovaná 

s primářkou radiologického oddělení Městské nemocnice v Bohumíně MUDr. 

Radmilou Práškovou, a rovněž její zkušenosti a znalosti potvrdili, že v objektech 

prozářených RTG nezůstávají žádné radiační zbytky. Proto je tato metoda vhodná i pro 

kontrolu objektů určených ke konzumaci. 

 

 

 

 

 

Obrázek 43   Rentgenový snímek hlíz - různé hodnoty nastavení 
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3.6 Návrh a realizace off-line systému pro detekci 

bramborových hlíz s povrchovým, podpovrchovým 

a  vnitřním defektem 

 

Experimentálním ověřením různých nedestruktivních metod pro odhalení 

nechtěných defektů u bramborových hlíz byly vybrány pro systém kontroly dvě metody, 

které se vzájemně mohou doplňovat a společně sloužit pro selekci bramborových hlíz 

nevhodných k dalšímu zpracování. 

 Systém může být stavěn na vizuální prosvětlovací metodě v a RTG metodě. 

Jako první z vybraných metod bude použita RTG metoda, která odhalí hlavně vnitřní 

dutiny v bramborech. Snímání bude vhodné provádět na RTG zařízení s digitalizací 

snímku, kde takto pořízený snímek vyhodnocen pracovníkem obsluhy RTG. Rovněž se 

dají na vyhodnocení snímku napsat algoritmy v MATLABU.   

Pro vizuální metodu bude vhodné použít prosvětlovací LED diody, kde můžeme 

pomocí zdroje napětí regulovat sílu prosvětlení hlíz, a je zde ověřena vhodnost z dříve 

provedených experimentů.  Hlízy mohou být nasnímány pomocí web kamery 

s vysokým rozlišením, tyto snímky budou odeslány do PC. Zde program vytvořený 

v prostředí MATLAB, na základě vložených a získaných zkušeností a nastavených 

parametrů vyhodnotí přijaté snímky. Na základě tohoto proběhne konečná selekce 

defektních hlíz. Protože během prosvětlování je nutné hlízy otáčet, tak abychom získali 

pohledy prakticky ze všech stran hlízy, použije se pro tuto manipulaci robotická ruka, 

která hlízu uchopí a  jednoduchým pohybem přetočí o 180°. Odhalené defektní hlízy 

bude následně odstraňovat druhá robotická ruka, která tyto přenese do zásobníku na 

zmetky.  Na tento zásobník může být napojen pásový dopravník, který tyto zmetky 

transportuje mimo zpracovnu.  

Schématický návrh takovéto linky je vidět na obrázku č. 44. Pro vizualizaci byl 

použitý volně stažitelný program yED Graph Editor. Samotný program není určený pro 

vizualizaci provozních linek, ale byl dostačující pro představu, jak by uspořádání 

diagnostické linky mohlo vypadat. 
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Schéma zachycuje možné uspořádání měřících přístrojů - stanic, včetně jejich 

propojení s vyhodnocovacím PC.  Na vstupu linky je zásobník hlíz, který může 

navazovat na sítové třídičky, kde se oddělí malé brambory, z tohoto zásobníku jsou na 

pásové dopravníky uvolňovány bramborové hlízy, postupně dojde pomocí hradel 

k vytvoření jedné kontinuální řady hlíz o patřičných rozestupech. Na koci prvního 

dopravníku bude osazené robotické rameno, sloužící v prvním sekci s RTG 

diagnostikou pro selekci špatných brambor. Tato selekce bude provedena dle informace 

z vyhodnocovacího PC s patřičným algoritmem vytvořeným v MATLABU. Nevyřazené 

hlízy budou postupovat po pásovém dopravníku k druhému robotickému ramenu, které 

bude situováno v prosvětlovací sekci s LED diodami. Toto robotické rameno bude 

určeno pro otáčení prosvětlovaných hlíz o 180 °, tak aby se zkontrolovala celá hlíza, 

a  zároveň po vyhodnocení v LED sekci, přenese toto rameno špatné hlízy mimo 

dopravník. V měřící lince musí být univerzální fixační místo na uchycení hlíz různých 

velikostí při prosvětlování, vhodné by bylo vytvořit plastové či pryžové hnízdo, kde se 

hlíza zafixuje vlastní váhou. Hlízy může snímat kamera s vysokým rozlišením, snímky 

Obrázek 44   Schéma návrhu diagnostické linky 
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se po odeslání do PC vyhodnotí a  následně se provede pomocí robotické ruky 

odstranění nekvalitních hlíz mimo zpracovatelský úsek. Na konci testovací linky může 

být zásobník na hlízy, nebo přímé napojení válečkovým pásem dále na výrobní linku. 

Návrh počítá s využitím čidel pro signalizaci pohybu hlíz (ultrazvukové brány, infra 

brány) nebo s tenzometrickou váhou hlíz při RTG snímkování, kdy síla prozáření bude 

ovlivněna váhou testované hlízy. Předpokládá se, že toto může vést ke snížení 

energetická náročnosti celého procesu kontroly jakosti, ale je nutné toto dále 

prozkoumat. 

Samotná realizace celého systému kontroly jakosti objektu vstupujících ke 

zpracování je otázkou dalších investic a výzkumu. Rovněž si pomocí dalších 

experimentů můžeme pro RTG vytvořit svou vlastní expoziční tabulku, která bude 

specifikovat nastavení síly expozice podle hmotnosti testovaného objektu. V návrhu se 

počítá s moderním RTG přístrojem, který převádí RTG snímek objektu přímo do 

digitální podoby na obrazovku, není třeba provádět zdlouhavé vyvolávání filmů. 

Moderní přístroje dokáží snímek zobrazit do 1 minuty, zatím co u starších přístrojů, bez 

digitalizace obrazu, to je 5 – 7 minut, záleží na vyvolávacím automatu. Pokud jde 

o  prosvětlování pomocí LED, toto bylo dostatečně prověřeno v experimentální části.    

Na základě teoretické a experimentální části této diplomové práce je doporučeno 

sestavení poloprovozního experimentálního zařízení. A to tak, aby se dalo ověřit, zda 

navržený systém bude v provozních podmínkách za určitého výkonu schopný detekovat 

vnitřní vady bramborových hlíz, tak jak se to podařilo v experimentální části této práce 

v laboratorních podmínkách. Na tomto zařízení pak dále prohlubovat zkušenosti  NDT 

metodik a zkoumat možnosti vhodnějších nastavení diagnostických přístrojů.   
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Závěr 

Cílem práce bylo, na základě teoretických znalostí všech presentovaných metod 

nedestruktivní diagnostiky, vybrat vhodné metody a navrhnout off-line měřící systém, 

který dokáže detekovat, bez poškození zkoumaného objektu jeho vnitřní, podpovrchové 

a povrchové vady. 

V první části diplomové práce je postupně popsáno osm nejznámějších 

moderních metod nedestruktivní diagnostiky. Všechny tyto metody jsou převážně 

využívány v průmyslových aplikacích v celém spektru odbornosti, ať jde o strojní, 

hutní, elektro průmyslové prostředí nebo v odvětvích se zaměřením na živé organismy. 

Většina metod je stále zdokonalovaná, postupně je díky rozvoji a modernizaci měřících 

přístrojů, či odhalování nových souvislostí a interakci s moderními indikátory, jejich 

použitelnost rozšiřována. 

Následně byly dle teoretických znalostí vybrány čtyři metody NDT, které 

teoreticky dokáží detekovat vnitřní a podpovrchové vady v bramborových hlízách. 

V  experimentální části byla každá z těchto metod odzkoušena v sérii pokusů. Vizuální 

metoda s prosvětlovacími LED diodami, první z metod, které byly použity pro měřící 

systém, ač se zdála v teoretickém hledisku nevhodná, dokonale překvapila svou 

jednoduchostí a funkčností. V podstatě vycházela z obecných znalostí, kdy se při 

ověřování oplození slepičího vejce, toto prosvětluje pomocí žárovky. Pro tuto metodu 

byla vyrobena prosvětlovací aparatura, na které byly jednotlivé objekty prosvětlovány. 

Výsledky experimentu pomocí této metody byly více než výborné. Tato metoda 

odhalila vnitřní defekty do hloubky až 6 cm, dokázala odhalit mikrotrhliny v povrchu, 

podpovrchové defekty, rozvíjející hniloby či poškození mechanického rázu – následky 

pádů.  

RTG diagnostika, je druhou vybranou metodou, která byla použita pro návrh 

měřícího systému. Tato metoda dokonale odhalila veškeré vnitřní vady a dutiny a to tak, 

že v místě výskytu byl vidět stín. Na základě těchto znalostí získaných experimentálním 

měřením můžeme pomocí vyhodnocovacího softwaru selektovat špatné kusy. 

Rentgenová metoda nemá vliv na konzumaci zkoumaných produktů. To ovšem 

neznamená, že se může opomíjet bezpečnost práce v prostředí s RTG zařízeními. Právě 

naopak, již při projektování takového zařízení, je důležité na toto myslet. 
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Další dvě metody vyzkoušené v experimentální části, pro detekci vnitřních vad 

bramborových hlíz byly ultrazvuková metoda a termografická metoda. Ultrazvuková 

metoda sice dokáže odhalit podpovrchové vady, ale je velice zdlouhavá a tím pádem 

nevhodná pro aplikaci ve výrobním procesu. Detekce vad v experimentu, pomocí 

termokamery neměla očekávaný efekt. Výsledky experimentu byly neuspokojivé, proto 

tato metoda pro diagnostiku vnitřních a podpovrchových vad brambor není vhodná.  

V poslední části DP je navržen systém diagnostiky kvalitních a nekvalitních 

bramborových hlíz. Principiálně byly metody vyzkoušeny a ověřeny, na základě těchto 

měření můžeme stanovit, že námi doporučená kombinace NDT metod, může být 

úspěšná a vhodná k detekování vad bramborových hlíz, které nebudou určeny pro další 

zpracování. Právě kombinace dvou metod NDT  v návrhu diagnostické linky má vést 

k odhalení všech špatných brambor. 

Jak metoda vizuální s prosvětlováním, tak i RTG metoda se ukázaly jako velmi 

účinné metody a představují obrovský potenciál pro další vědecké zkoumání se 

zaměřením na nedestruktivní diagnostiku organických látek o podobné struktuře, jakou 

jsou bramborové hlízy. 

Samotná práce má pozitivním závěr a navrženou metodu diagnostiky, nicméně 

doporučujeme dále tyto metody rozvíjet s cílem zavedení plně automatické linky s co 

nejmenšími náklady na provoz a co nejrychlejší diagnostikou. Stále je spousta věcí, 

které bude třeba ještě ověřit a celou metodiku zdokonalit, tak aby implementace 

navrhovaného diagnostického systému byla možná bez problémů. 
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Seznam příloh 

Příloha č. 1   CD - vloženo v deskách DP 


