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• omówienie bieżącego stanu rzeczy,
• przedstawienie koncepcji sterowania 

procesem wytwarzania na przykładzie systemu 
UltraBase,

• przedstawienie systemu UltraBase,
• przykłady użycia UltraBase,
• podsumowanie.

Przebieg wystąpenia:



  

Bieżący stan rzeczy.



  

Bieżący stan rzeczy:
• Niedostateczne opisy wyników badań,
• niedostateczne wykorzystanie nowoczesnych 

technik informatycznych w badanich 
nieniszczących,

• brak świadomości możliwości użycia 
zautomatyzowanych narzędzi w b.n.,

• w konsekwencji obniżona ich wartość.



  

Prawdopodobieństwo awarii, w 
założonym okresie czasu, wzrasta 
wykładniczo wraz ze wzrostem 
złożoności budowanego obiektu.

Z teorii niezawodności:

Bieżący stan rzeczy.



  

Sposoby zmniejszenia zagrożenia awarią:
• budowa obiektów z bardziej niezawodnych 

elementów,
• „właściwe dopasowanie” niezawodności 

elementów w bardziej złożonych obiektach.

Bieżący stan rzeczy.



  

Zagrożenia wynikające z niedostatecznego 
stopnia niezawodności:
• zaskakujące pojedyncze awarie,
• zagrożenie awariami występującymi seryjnie,
• koszty związane z przestojami i naprawami.

Bieżący stan rzeczy.



  

Bieżący stan rzeczy.

Istnieje wyraźna potrzeba stworzenia 
zintegrowanego systemu wspomagającego 
podejmowanie decyzji ekspertowych w 
trakcie budowy obiektów oraz ich 
późniejszej eksploatacji.



  

Przedstawienie koncepcji sterowania 
procesem wytwarzania na przykładzie 

systemu UltraBase



  

Wspomaganie sterowania wytwarzaniem.

Ujemne sprzężenie zwrotne od ilości wadliwych
elementów w układzie wspomaganym przez UltraBase.



  

Wspomaganie sterowania wytwarzaniem.

Praca z bazą wyników
Generowanie raportów
oraz statystyk

Badania elementów

Wszystkie wyniki badań w jednej bazie. 



  

Wspomaganie sterowania wytwarzaniem.

●monitoring bieżącego stanu realizacji,
●łatwiejsza walidacja wykorzystywanych 

technologii jak i zatrudnianych pracowników,
●szybki podglżd wyników każdego badania 

(archiwizacja wyników wszystkich badań),
●szybszy rozruch obiektu,
●niższe koszty realizacji i utrzymania.

Korzyści płynące z użycia
systemu UltraBase:



  

Przedstawienie systemu
UltraBase.



  

●elastyczna architektura dopasowująca się do struktury 
organizacyjnej każdego przedsiębiorstwa,

●dynamiczny dostęp do informacji prostych i 
przetworzonych,

●możliwość tworzenia, wydruku i zapisu statystycznych 
raportów,

●zaawansowany kreator filtrów z możliwożcią ich zapisu i 
późniejszego ponownego szybkiego uruchomienia,

●archiwizacja wszystkich wyników badań,
●szybki podgląd każdego wyniku: mapy wad, oceny według 

normy i innych,
●możliwość eksportu każdej z tabel do programu Excel®.

Przedstawienie systemu UltraBase.

Własności UltraBase:



  

Przykłady użycia
UltraBase.



  

Archiwizowanie wyników badań.

Przykłady użycia UltraBase.



  

Możliwość natychmiastowego podglądu wyniku badania,
np. poprzez automatyczne uruchomienie programu Sonogram.

Przykłady użycia UltraBase.



  

Tworzenie, zapisywanie i ponowne
załadowanie filtrów.

Przykłady użycia UltraBase.



  

Kreator raportów.

Przykłady użycia UltraBase.



  

Raporty.

Przykłady użycia UltraBase.



  

Raporty.

Przykłady użycia UltraBase.



  

Podsumowanie.



  

●zwiększenie stopnia niezawodności budowanych obiektów,
●zmniejszenie czasu rozruchu,
●obniżenie kosztów,
●archiwizacja wszystkich wyników badań,
●współpraca z wieloma defektoskopami.

Podsumowanie.

Zalety użycia systemu UltraBase:



  

Dziękujemy za uwagę.

Zespół firmy Ultra.


