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Obsah
Strana

Předmluva.................................................................................................................................................
.................................................... 6
1......... Předmět
normy........................................................................................................................................................
........................ 7
2......... Citované
dokumenty................................................................................................................................................
....................... 7
3......... Termíny
a definice..................................................................................................................................................
......................... 7
4......... Obecné
zásady.......................................................................................................................................................
......................... 7
4.1...... Základní
principy.....................................................................................................................................................
......................... 7
4.2...... Výhody
CT.............................................................................................................................................................
............................ 8
4.3...... Omezení
CT.............................................................................................................................................................
......................... 8
4.4...... Hlavní kroky procesu
CT.............................................................................................................................................................
... 8
4.4.1... Akvizice
(pořízení)..................................................................................................................................................
......................... 8
4.4.2...
Rekonstrukce............................................................................................................................................
........................................ 9
4.4.3... Vizualizace
a analýza...................................................................................................................................................
.................. 9
4.5...... Artefakty na obrazech
CT.............................................................................................................................................................

.. 9
5......... Zařízení
a přístroje.................................................................................................................................................
........................ 10
5.1......
Obecně......................................................................................................................................................
...................................... 10
5.2...... Zdroje ionizujícího
záření........................................................................................................................................................
..... 11
5.3......
Detektory..................................................................................................................................................
....................................... 11
5.4......
Manipulace...............................................................................................................................................
...................................... 11
5.5...... Akviziční (pořizovací), rekonstrukční, vizualizační systémy a systém pro ukládání
dat................................................... 11
6......... Stabilita systému
CT.............................................................................................................................................................
........ 12
6.1......
Obecně......................................................................................................................................................
...................................... 12
6.2...... Stabilita rentgenového
záření.....................................................................................................................................................
12
6.3...... Stabilita
manipulátoru............................................................................................................................................
...................... 12
7......... Geometrické
uspořádání................................................................................................................................................
............. 12
8......... Ukázkové
úvahy........................................................................................................................................................
.................... 13
8.1...... Velikost a tvar
vzorku.......................................................................................................................................................
............. 13

8.2...... Materiály (včetně tabulky napětí/prorazitelné
tloušťky).......................................................................................................... 13
Příloha A (informativní) Komponenty systému
CT.............................................................................................................................. 15
Bibliografie...............................................................................................................................................
................................................... 20

Předmluva
ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních orgánů
(členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který
se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické
komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO
navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve
všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.
Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou
popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím
kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu
s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz www.iso.org/directives).
Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.
Podrobnosti o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu
budou uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz
www.iso.org/patents).
Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce
uživatelů a neznamená schválení.
Vysvětlení významu specifických termínů a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování shody, jakož
i informace o tom, jak ISO dodržuje principy WTO týkající se technických překážek obchodu (TBT),
jsou uvedeny na tomto odkazu URL: www.iso.org/iso/foreword.html.
Tento dokument byl vypracován Evropským výborem pro normalizaci (CEN) (jako EN 16016-2) a byl
přijat zvláštním „zrychleným postupem“, Technickou komisí ISO/TC 135 Nedestruktivní zkoušení,
subkomisí SC 5 Radiografické zkoušení, souběžně s jeho schválením členskými orgány ISO.
Toto druhé vydání ISO 15708-2 zrušuje a nahrazuje ISO 15708-1:2002, ve formě technické revize.
Zohledňuje vývoj v počítačové tomografii (CT) a počítačů za předchozí desetiletí.
Seznam všech částí řady ISO 15708 lze nalézt na webových stránkách ISO.

1 Předmět normy
Tento dokument uvádí obecné principy rentgenové počítačové tomografie (CT), použité vybavení
a základní úvahy o vzorku, materiálech a geometrii.
Je použitelná pro průmyslové zobrazování (tj. nelékařské aplikace) a poskytuje konzistentní soubor
definic parametrů výkonu CT, včetně toho, jak se tyto parametry výkonu vztahují ke specifikacím
systému CT.
Tento dokument se zabývá počítačovou axiální tomografií a vylučuje jiné typy tomografie, jako je
translační tomografie a tomosyntéza.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

