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Эрсдэл багатай, илүү үр дүн болон бүтээмж

Maptek™ BlastLogic™ өрөмдлөг тэсэлгээний систем нь хурдацтай
өөрчлөгдөж буй олборлолтын орчинд өгөгдөлд шуурхай нэвтрэхэд
чиглэгдсэн.
Яагаад Blast logic гэж?
Өндөр эрэлт бүхий олборлолтын орчинд ажиллахад зориулагдсан уян хатан өрөмдлөг
тэсэлгээний систем

Blast logic гэж юу вэ?
Тэсэлгээний загвар, загварчлал болон дүн шинжилгээнд гарсан шинэлэг бүтээгдэхүүн юм. Тэсэлгээний
бүхий л өгөгдлүүд нэгдсэн байдлаар хадгалагддаг. Шилдэг өрөмдлөгийн навигацийн системүүдтэй
холбогдон ажилладаг. Таны үйл ажиллагааны цар хүрээнд тааруулж болох бизнесийн нэгдсэн шийдэл юм

Хэрхэн ажилладаг вэ?
Илүү ухаалаг тэсэлгээний загварын ачаар тэсэлгээг өндөр бүтээмжтэй хийх боломжтой. Уурхайн төлөвлөлт,
өрөмдлөгийн зааварчилгаа, талбайн хэмжилт, ачих ажлын параметрүүд болон тэсэлгээний дараах үнэлгээ
зэрэг өөр өөр өгөгдлийн бүрдлүүдийг хооронд нь нийлүүлснээр ийм үр дүнд хүрэх боломжтой.
Шийдвэрлэх мөчид аливаа алдааг түргэн тодорхойлсноор өрөмдлөг тэсэлгээний ажлын бүтээмжийг
дээшлүүлэх боломжтой. Тэсэлгээний бүтээлийн коэфициентүүд, тохиргоо, олборлолтын тайлан болон
материалын удирдлага зэргийг хянаж тэсэлгээний үр дүнгүүдийг бүртгэлжүүлэх.

Хэрэглэгчид юу хийж чадах вэ?
Өрөмдлөг, цооног цэнэглэлт болон холболтын загварыг түргэн гүйцэтгэх, харьцуулна.
Өрөмдлөгийн талбайн гүйцэтгэлийг бодит хугацаанд хянана
Blast Logic Tablet нь талбай дээрх төлөвлөгөөг хөдөлгөөнт байдлаар байнга шинэчлэдэг. Энгийн интерфэйс
нь өгөгдлийг оруулах ажлыг хялбархан болгож шийдсэн
Тэсэлгээний чадал, чичиргээ болон хугацааг загварчлах
Өмнөх тэсэлгээний гүйцэтгэлд дүн шинжилгээ хийх. Дараагийн тэсэлгээний загварыг оновчлох хувилбаруудыг
боловсруулах

Цооног цэнэглэх
төлөвлөгөө

Холболт болон дүн
шинжилгээ хийх

Тэсэлгээний хэрэгслийг
зохицуулах

Эрсдэл, бүтээл болон зардлын асуудлыг
урьдчилан тооцоолох

Бодит байдлыг
зохицуулах

Бүтээлийг нэмэгдүүлэх

Зардлыг бууруулах

Экскаваторын бүтээлийг 9% буюу түүнээс дээш
хэмжээгээр нэмэгдүүлэх. Хүдрийн хаягдлыг 20% хүртэлх
хувиар бууруулах.

Тэсрэх бодисын хэрэглээг хянах, оновчлох.
Боловсруулах процессийг үр бүтээлтэй байлгах
материалын оновчтой бутлагдлын хэмжээнд
хүрэх.

Тухай бүрд нь Өрөмдлөг тэсэлгээний ажлын үндсэн
суурийг зөв тавих.

Программыг ашиглаж байх явцдаа өрөмдлөг
тэсэлгээний шийдвэр гаргалтын сайжруулах

Аюулгүй ажиллагааг нэмэгдүүлэх

Байнгын сайжруулалт

Хэт их даралт, чичиргээ болон агаарын цохих долгион

Тодорхой хугацааны тэсэлгээ болон хандлагыг
бүртгэлжүүлэх. Нарийн ялгаа болон өгөгдлийг
хооронд нь харьцуулах

зэргийг илүү хянах
эрсдлийн талаарх гүнзгий ойлголт авах

Инженерингийн хугацааг багасгах, урт хугацааны
болон тодорхой хэмжээний сайжруулалтын хүчин
зүйлд анхаарах

Онцлогууд
> Чухал өгөгдөлд шуурхан, хялбар аргаар хандалт хийх
> Шийдвэрлэх, чухал өгөгдлийг дүрслэн харуулах
> Нийцлийн товч тайлан боловсруулах
> Тэсэлгээний мэдээллийг хадгалах, түүнд хайлт хийх

		

info@itexpert.mn
www.itexpert.mn

+976-99095317

