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

Saiba mais sobre RA

Alguns destes exemplos estão incluídos nesta newsletter.
Fonte: Engineering.com

Realidade aumentada: Medições e processos manuais
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

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.

Mould Design- Dica
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Próximos Eventos Interesantes para o setor de Moldes
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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