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Systemanalyse GmbH 

Stasa Quality Control – STASA QC 

Sztuczna inteligencja w przemyśle:  
 
 
 Optymalizacja parametrów 
 
 Prognoza jakościowa 
 
 Kontrola procesowa 
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Optymalizacja parametrów – sposób postępowania 

Wybór cech jakościowych 
(wymiary, waga, inne…) 

Optymalizacja parametrów 

Tworzenie planu prób 
(ustawienia maszyny) 

Wykonanie prób 

Pomiar detalu 
(cechy jakościowe) 

mierzalne cechy jakościowe, 
np. długość, średnica, czas cyklu… 

subiektywne cechy jakościowe, 
np. optyka detalu, zapady… 

Optymalizacja parametrów 

Użytkownik musi zdefiniować wszystkie cechy 
jakościowe, które chce uzyskać na optymalizowanym 

wyrobie. 
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Optymalizacja parametrów – sposób postępowania 

Wybór cech jakościowych 
(wymiary, waga, inne…) 

Optymalizacja parametrów 

Tworzenie planu prób 
(ustawienia maszyny) 

Wykonanie prób 

Pomiar detalu 
(cechy jakościowe) 

Ustawienie parametrów na maszynie DoE 

Optymalizacja parametrów 

Na podstawie wcześniej zdefiniowanych przez 
użytkownika najważniejszych parametrów procesu, 

program tworzy plan prób. Stworzony plan prób 
pozwoli na późniejsze pełne poznanie i optymalizację 

procesu. 

Możliwość importowania, eksportowania ustawień 
parametrów  
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Optymalizacja parametrów – sposób postępowania 

Wybór cech jakościowych 
(wymiary, waga, inne…) 

Optymalizacja parametrów 

Tworzenie planu prób 
(ustawienia maszyny) 

Wykonanie prób 

Pomiar detalu 
(cechy jakościowe) 

Maschinen- 
steuerung 

Schaltschrank  

Maszyna produkcyjna  
np. wtryskarka 

Optymalizacja parametrów 

Użytkownik musi wykonać na maszynie próby według 
zdefiniowanego przez program planu prób. 

Próby 

Pomiary 

Zmiana ustawień 
 parametrów 



STASA Steinbeis Angewandte 
Systemanalyse GmbH 

Optymalizacja parametrów – sposób postępowania 

Wybór cech jakościowych 
(wymiary, waga, inne) 

Optymalizacja parametrów 

Tworzenie planu prób 
(ustawienia maszyny) 

Wykonanie prób 

Pomiar detalu 
(cechy jakościowe) 

Wpis wyników pomiarów wyrobu Możliwości importu  
i eksportu wyników 

Optymalizacja parametrów 

Użytkownik musi wykonać pomiary zdefiniowanych 
cech jakościowych detali wykonanych podczas prób     

i wpisać je w tabelę  pomiarów. 
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Optymalizacja parametrów – sposób postępowania 

Wybór cech jakościowych 
(wymiary, waga, inne) 

Optymalizacja parametrów 

Tworzenie planu prób 
(ustawienia maszyny) 

Wykonanie prób 

Pomiar detalu 
(cechy jakościowe) 

Optymalizacja parametrów 

Automatyczne poznanie zależności pomiędzy                                                                      
parametrami maszyny a zdefiniowanymi                                                                                 
cechami jakościowymi 

Automatyczne uzyskanie optymalnego ustawienia                                                            
parametrów, które pozwolą na uzyskanie wszystkich                                                             
zdefiniowanych cech jakościowych przy najkrótszym                                                                  
możliwym czasie cyklu 

Ustawienie  
parametrów 

 

Cechy 
jakościowe 
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