
 

Y.HDR – Filtracja cyfrowa  

Wysoce dynamiczna radioskopia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y.HDR filtracja cyfrowa jest niedoścignionym systemem firmy 

YXLON. Koncepcja filtru, sprawia, że wygląd badanego 

obszaru jest "jak ze szkła” pozbawiona szumów obrazu na 

żywo. Warunkiem pracy filtracji jest używanie detektora 

płaskiego, pozwalający cieszyć się żywym obrazem i wielu 

przydanych funkcji oprogramowania. 

 

Z Y.HDR operator kontroli uzyskuje informacje na temat 

położenia przestrzennego wad, jak również jego właściwości 

trójwymiarowe.  

Wady są wykrywane pod optymalnym kątem promieniowania 

rentgenowskiego. Pozwala to na lepsze wykrywanie wad, 

widzianych w całym zakresie grubości, od początku inspekcji, 

używając jednego ustawienia i bez zmiany parametrów 

ekspozycji.  Wynik: nowy wymiar w kontroli rentgenowskiej. 

  

YXLON. Technologia X-ray w najlepszym wydaniu. 

 

 

 Pozwala na wykrywanie szczegółów w sposób imponujący 

 Wysoka rozdzielczość badanych obszarów próbki  

 Umożliwia wykrywać wady w obszarach trudno dostępnych   

 Możliwość badania cieńszych obszarów 

 Zwiększa pewność i szybkość kontroli 

 

Dystrybutor:               

Casp System Sp. z o.o 

43-603 Jaworzno  

ul. Puszkina 2 

Telefon:    32 614 12 29 

Faks:        32 614 09 19 

E-mail:      ndt@casp.pl 

Internet:    www.ndt24.pl 
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Ewolucja obrazu dostępna od  teraz: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wzmacniacze obrazu  

Przez 50 lat niezawodne źródło zdjęć w 

nieniszczących badaniach.  Mimo prób zmian 

i modyfikacji wzmacniacza, nie można 

przezwyciężyć jego wrażliwości . Obszary 

cienkie szybko ulegają, prześwietleniu a grube 

są nadal nie wystarczająco napromieniowane. 

 ■ Ustawienia RTG często muszą być 

korygowana.  

■ Użycie filtrów wstępnych jest często 

niezbędne 

■ Zadbanie by wiązka skolimowana nie 

wpływała negatywnie, na jakość obrazu 

■   Zakłócenia w regionach zainteresowania   

■ Niska dawka często powoduje duże 

zaszumienia  

 

 

 

 

 

 

 

Cyfrowe detektory płaskie.  

Cyfrowe detektory pojawiły się  w badania 

nieniszczących w 1990r oku. Zostały 

zoptymalizowane w celu uzyskania lepszej 

dynamiki obrazu , niż wzmacniacze obrazu.  

■ do 400 razy większa wartość  SNR *, przy 

tej samej dawce, pozwalająca na zwiększenie 

wykrywalności szczegółów   

 ■ Większa skala szarości i/lub zakres 

kontrastu  

■ Mimo płaskiej powierzchni i kwadratowym 

pikselom nie zniekształca badanego obszaru 

■ Wysoki zakres dynamiki obrazu pozwala na 

badanie w dużym zakresie grubości.  

■ Jedno ustawienie parametrów 

rentgenowskich, pozwala na zbadanie całego 

detalu.  

 

* SNR: stosunek sygnału do szumu 

 

 

Obraz ze wzmacniaczem obrazu  

Słabo kontrastowe wad w cieńszych obszarach nie są 
wykrywane bez prefiltr. 

 

Obraz z detektora płaskiego 

Zrobione przy powiększeniu 
3,5. Obraz na lewo nie jest 
ostry, ze  względu na wielkość 
ogniska. 

 



 

Teraz: Y.HDR  - w optymalnej jakości obrazu . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Y.HDR Filtracja Cyfrowa  

Y.HDR pozwala operatorowi na określnie:  

■ pozycji przestrzennych wad  

■ cech trójwymiarowych wad  

■ wad we wszystkich grubościach materiału  

 

W obrazie na żywo:  

■ już w pierwszym rzucie otrzymujemy wynik   

■ jedne parametry ekspozycji dla małych i du-

żych grubości.  

 

Pozwala to na :  

■ niezawodne rozpoznanie wad  

■ więcej informacji  

■ zmniejszenie obciążenia operatora kontroli 

 ■ skrócenie czasu kontroli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y.HDR to produkt, który umożliwia 

operatorowi kontrolę sprawdzenia elementu w 

obszarach o różnych gęstościach, za pomocą 

detektorów płaskich w połączeniu ze 

specjalnym oprogramowaniem: 

 ■ Operator kontroli uzyskuje informacje o 

położeniu przestrzennym wada w punkcie 

kontroli, jak również jego właściwości 

trójwymiarowe 

 ■ Wady są prześwietlenie pod optymalnym 

kątem promieni rentgenowskich, co umożliwia 

lepsze wykrywanie. 

 ■ Ze względu na filtr, wady wszystkich 

grubości są natychmiast widoczne.  

■ Usuwa konieczność zmiany parametrów 

rentgenowskich do cienkich lub grubych 

obszarów badanego przedmiotu.  

■ Znaczny wzrost pewności kontroli i 

szybkości. 

Y.HDR  Wyraźnie 
większa wykrywalność 
szczegółowy we 
wszystkich  obszarach 
kontroli. 



 

 

System obrazowania Y.HDR- składa się z: 

 detektora z płaskim ekranem HDR  z serii Y.Panel HDR  

 oprogramowania do filtrowania obrazu na żywo 

 system montażowy detektor wraz z obudową i zabezpieczeniem elektroniki.  

 

 

Y.HDR- Odpowiedni detektor cyfrowy z płaskim ekranem: 

Y.Panel 0822-14 HDR 0822-16 HDR 0822-C14 HDR 0822-C16HDR 

Klasa detektora: YXLON selected 
 

YXLON special 
YXLON premium 

YXLO seelected YXLON premium 

Aplikacje:  

Części metalowe 
kontrola w ruchu i 

kontrola za pomocą 
zaprogramowanych 

pozycji 

W funkcji z ADR 

Plastiki CFRP lub 
GRP: Oględziny w 
ruchu i kontrola za 

pomocą 
zaprogramowanych 

pozycji 

W obszarach  
przyległych 

Konwersja analogowa na 

cyfrową 
14 bit 16 bit 14 bit 16 bit 

Zakres energii1: 40 keV – 15 MeV 40 keV – 15 MeV 20 keV – 60 keV 20 keV – 60 keV 

Wymiar 1 pixela/ liczba klatek2 
200 µm / 

15 klatek 

200 µm / 

25 klatek 

200 µm / 

15 klatek 

200 µm / 

25 klatek 

Wymiar 2 pixela/ liczba klatek2 
400 µm / 

30 klatek 

400 µm / 

50 klatek 

400 µm / 

30 klatek 

400 µm / 

50 klatek 

Obsza aktywny3 200 mm x 200 mm 

Warunki pracy: 10-40º C / IP65 

1 - Dodatkowe ekranowanie dla detektora jest konieczne we wszystkich przypadkach. Oprawy z ekranowaniem dla :225 kV (ok. 24 kg), 

320 kV (ok. 25 kg), 450 kV (ok. 27 kg) i 600 kV (ok. 33 kg) są dostępne jako standardowe produkty YXLON. 

2 - Przełączanie między tymi trybami może być wykonywane za pomocą oprogramowania. Czas przełączania: ok. 2 do 4 sekund.  

3 -  Wielkość matrycy  512 x 512 pikseli  (400 mikrometrów) lub 1024 x 1024 pikseli  (200 mikrometrów). 


