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Při průzkumu Chebské intarzie 

analýza zobrazila nejen průběh a 
orientaci ročních prstenců, ale 
také stav dřeva a míru 
znehodnocení. Zjištěná poško- 
zení byla příčinou výrazné 
deformace.

Obr. 4: Podélný a příčný řez 
objektem, šipkami je znázorněno 
krakování způsobené nevhodným 
výběrem a zpracováním dřeva, v 
příčném řezu je patrná trhlina [1].

Lebka vlka byla měřena pro získání 
morfologie lebečních kos�, které 
nebylo možné přes vrstvy sedi- 
mentů uvnitř lebky  jinak prozkou- 
mat. V průběhu zpracování byl 
vytvořen model výběžků dolní 
čelis�. 

Obr. 5: Škapulířový amulet, 
zobrazení dílčích objektů.

Na objektu bronzové konvice CT 
odhalilo stav, různé materiály i 
šířku stěn objektu. Nejcennější 
objev byla pravděpodobná 
technika výroby - pásky bronzu 
(linie v detailu).

Obr. 3: Bronzová konvice, vizualizace 
tlouštky stěn skrz barevnou škálu (v 
mm), detail upozorňuje na 
jednotlivé linie pravděpodobné 
výroby.

Cílem průzkumu škapulí- 
řového amuletu bylo 
vyobrazení jeho obsahu 
bez nutnos� destruk�- 
vního zásahu. Následným 
zpracováním byly vytvo- 
řeny modely jednotlivých 
čás� a celková vizualizace 
pomocí videa.

Obr. 6: Horizontální řez lebkou vlka 
vyplněnou sedimenty, modře ohraničená 
oblast výběžků dolní čelis�.

disponuje dvěmi rentgenovými trubicemi a plochým 
detektorem (obr 1). Na obrázku 2 je princip měření. 
Vzorek je vložen na stojan mezi rentgenovou trubici a 
detektor. Při rotaci stojanu je vzorek prosvěcován 
rentgenovým zářením, které je v objektu částečně 
pohlcováno a částečně vzorkem prochází. Prošlé 
záření dopadá na detektor, který snímá míru útlumu 
záření vzorkem. Data z detektoru se pak počítačově 
zpracovávají. Počítač převádí  míru  intezity  záření do-

Obr. 2: Princip rentgenové 
počítačové tomografie.

padající na detektor na stupeň šedi ve výsledném obraze. Vznikne série obrazů, z nichž pak lze vytvořit 3D model  zkoumaného  objektu.

Obr. 1: Průmyslové CT, model L240 od firmy GE, vlevo 
dvě rentgenové trubice, vpravo plochý detektor.

Metodou rentgenové počítačové tomografie (X-ray computed tomography, CT) je 
možné zobrazit zkoumaný objekt v řezech. CT nabízí možnost nedestruk�vního 
zkoumání struktur objektu na úrovni mikrometrového rozlišení. Laboratoř rentgenové 
počítačové  mikro- a nanotomografie na CEITEC VUT v Brně (www.ctlab.cz) je vybavena 
CT zařízením od společnos� GE (General  Electric).  Model  GE phoenix v|tome|x  L240


