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Novas Estratégias de 

Aprendizagem

Realidade Virtual

O que é a Realidade Virtual e como pode ser aplicada no setor

Realidade aumentada: Medições e processos manuais

A Realidade Aumentada no Projeto MOULVET

No Projeto MOULVET está a ser

desenvolvida uma aplicação que

permitirá explorar casos de estudo

de uma forma interativa, facilitando a

sua compreensão e análise.

A Realidade aumentada (conhecida como RA) é uma tecnologia que permite

obter, em tempo real, elementos virtuais no mundo real, usando dispositivos

comuns como telemóveis ou tablets ou usando novos dispositivos como

óculos de realidade aumentada (como os óculos Google ou lentes biónicas).

A realidade aumentada tem múltiplas aplicações em diferentes áreas, uma

delas é na educação, na qual métodos e técnicas de ensino inovadoras estão

a ser aplicados. No setor de moldes está a começar a desenvolver-se em

diferentes processos, design, fabricação, montagem.

Alguns destes exemplos estão incluídos nesta newsletter.

Fonte: Engineering.com

Saiba mais sobre RA

Recorrendo a instruções interativas, os operadores podem ser ensinados

sobre como a trabalhar com uma máquina com controladores ou como fazer

uma manutenção comum, quando necessário. No vídeo é mostrado um

exemplo de exercício sobre a medição de um componente metálico.

Saiba mais sobre esta aplicação

https://www.youtube.com/watch?v=mElExezQRyo

Existem aplicações como o Worklink que permitem desenvolver instruções com

imagens sobrepostas em processos ou equipamentos reais da indústria, para ensinar

de forma interativa sobre processos e fornecer simulações que permitem iniciar a

aprendizagem sem a utilização do processo real.

Saiba mais sobre esta aplicação

blogs.aiju.info/moulvet
https://kunststoff-institut-luedenscheid.de/
http://www.aiju.info/
https://www.clustervalle.es/
https://www.wi-swf.de/
https://www.engineering.com/AdvancedManufacturing/ArticleID/14904/What-Can-Augmented-Reality-Do-for-Manufacturing.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=mElExezQRyo
https://www.moldmakingtechnology.com/products/augmented-reality-enables-virtual-measurement-exercise
https://www.moldmakingtechnology.com/products/augmented-reality-enables-virtual-measurement-exercise


"The support of the European Commission for the preparation of

this publication does not imply the acceptance of its contents,

which is the exclusive responsibility of the authors. Therefore, the

Commission is not responsible for the use that can be made of

the information disseminated here. "

Mould Design- Dica

Gosta da nossa dica?

Poderá ver mais nas nossas 

redes sociais. @moulvet blogs.aiju.info/moulvet

moulvet@aiju.info/moulvet

Próximos Eventos Interesantes para o setor de Moldes

Icons made by Freepik from www.flaticon.com

De 26 e 28 de fevereiro de 2019 vai decorrer o evento

MADE FROM PLASTIC na feira de Valência, com o

objetivo de promover um encontro entre Oferta/

Procura de forma equilibrada e com uma visão no

futuro.
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