
TrainNDE – Virtuell 
utbildning av NDE 
operatörer inom UT och RT





Virtuella produkter för utbildningsstöd
inom OFP

Idagsläget utbilda operatörer inom:

- Konventionell UT

- Röntgen (X & gamma)

Ett varumärke

Produkter



Principen
TraiNDE UT
▪ Stor databas med detaljer

▪ Visar signal i relation till probens
placering på detaljen.

▪ Enkelt handhavande

▪ Testbitar (Plåt & Svets)

▪ Kalibreringsblock

▪ Touchskärm & dator

▪ Ev. Eget UT instrument



Hårdvara TraiNDE UT

Dummy prober (rak & vinkel)

Inbyggd UT alt. eget
instrument

Virtuell testbit

Verktygspanel

Standard 
dator/skärm



Utmaningar med konventionellt

Personal
Måste träna med ett antal
olika prober och block (form 
och defekter)

Referensblock
Dyr investering, otympliga.

Utbildning
Fysikaliska fenomen som uppstår kan enkelt ses
och förklaras.



Fördelar med TraiNDE UT

▪ Ett gränssnitt oavsett
instrument

▪ Virtuella objekt i olika
tjocklekar och defekttyper

▪ En “dummy” probe för rakt
och en för vinkel oavsett
frekvens, vinkel etc.

▪ Realistisk (probe hantering) och
signal (brus och amplitud)

▪ Ny teknik blir mer tillgänglig

▪ Och… se det osynliga, förstå, 
lär, …



Upplägg

Block och prober

Lista med de olika blocken

Virtuell UT instr.

Vy över inbyggda UT

Artificiellt brus



Upplägg

Verktyg - Block

Verktyg – utbildning



Upplägg

Vy - sektion

Gate trigger

gate trigger

Virtuell
probe

Diskont.

Täckning, zoner 
m.m.



Alternativ med eget instrument

▪ Möjlighet att koppla upp sitt eget UT instrument 
mot TraiNDE UT mjukvaran för att lära sig både
tekniken samt instrumentets funktioner.

▪ Praktisera UT med eget instrument men utan behov
av riktiga kalibrerings- eller referensblock.

▪ TraiNDE UT Device Connected fungerar med alla
konventionella UT instrument på marknaden.



Video TraiNDE UT

https://www.youtube.com/watch?v=QhmfBqdEdIs&t=28s



TraiNDE RT:
Utbildning och kompetenshöjning utan strålning



Principen

• Röntgensimulator i VR

• Inkluderar hela kedjan

• Både Rtg rör eller Isotop

• Innehåller simulerade bilder från databaser för de 
vanligaste teknikerna,

• Visar bilden som motsvarar använda parametrar, 
samt en rapport med bilden och potentiella misstag.

Mjukvara VR Glasögon



Varför?

• Som ett komplement till konventionell OFP utbildning

• Gör det möjligt att prova fler objekt per timme

• Inget strålskydd behövs

• Flera kan använda utrustningen samtidigt

• Enkelt att bära med sig



Mjukvaran

• Virtuell och innovatic träning för Röntgen (OFP)

• Samtliga steg
• Placera IQI, blysiffror etc.

• Placera objekt i röntgenrummet

• Många objekt tillgängliga:
• Rör & böjar

• Svetsade detaljer

• Gjutna detaljer

• Hundratals bilder per detalj finns tillgängliga (bra & dåliga exponeringar)

• Röntgenrör eller Isotop(Ir192)
Stål, Aluminium, Titan och Koppar

Analysverktyg och rapporter (under utveckling)



Simuleringsmiljön

IQI

Objekt

Markörer



Simuleringsmiljön – Rtg rum

Röntgenrör
(el. Isotop)

Objekt
& film 

→ Möjlighet att flytta och rotera strålkällan
• Vinkelrätt

• Elliptiskt

• Kontakt

• Strålkällan på insidan



Körning
• Kontrollenhet eller Gamma kalkylator för grundinställningar.

• Resulterande bild



Utmaningar med konventionellt

Personal
Måste träna med ett antal olika
block (form och defekter)

Utrustning och förbrukning
Förbrukningsmaterial, utrustning m.m. kan
användas till production -> besparing!

Ingen risk för strålning! =)



Video TraiNDE RT

https://www.youtube.com/watch?v=QhmfBqdEdIs&t=28s



Tack för att ni lyssnat!

Frågor & Funderingar?

Carl.Arnesson@novatic.se
021 – 15 51 01

mailto:Carl.Arnesson@novatic.se

