Soldagem

Tecnologia Educacional de Realidade
Aumentada para Soldagem

Descrição
O simulador por Realidade
Aumentada é uma ferramenta
inovadora para tornar o aprendizado
da soldagem dinâmico e eficaz.
Esse novo conceito é composto
por um simulador no qual são
realizadas as simulações de
solda em chapas embarcadas
com realidade aumentada e um
software denominado Professor,
no qual todo o conteúdo do
simulador pode ser gerenciado,
monitorado e modificado de
acordo com o curso proposto.
O simulador é equipado com
uma máscara similar à usada na
soldagem real, além disso, as
tochas MIG/MAG, TIG e de eletrodo
revestido são idênticas as reais.
Uma vez selecionada a opção de
realizar uma simulação de solda,
basta o aluno conectar a tocha,
vestir a máscara e posicionar a

chapa na sua frente, em seguida é
só iniciar a soldagem com realidade
aumentada, sem a necessidade
de utilizar equipamentos
de segurança, tornando o
aprendizado muito mais rápido.

Acompanhamento
individualizado do
aprendizado
A interface da máquina é simples.
O aluno escolhe o curso no qual
está cadastrado e seleciona o seu
usuário, em seguida, digita-se
a sua senha individual para ter
acesso aos módulos desse curso.
Isso torna o processo de
aprendizagem individualizado,
pois o aluno e o professor
podem resgatar exercícios e
avaliações realizados, bem como
escolher novos exercícios para
praticar habilidades nas quais o
aluno apresenta dificuldade.
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Além disso, o aluno pode consultar
conteúdo teórico ou apostilas
em formato eletrônico no
próprio monitor do simulador.

O Software do professor
O gerenciamento do conteúdo e
utilização do simulador é controlado
pelo Software do Professor. Uma
vez instalado em um computador,
permite-se a sua comunicação
com o simulador via wireless ou
cabo de rede. Assim o professor
pode criar cursos e módulos, como
também administrar a presença e
progresso de cada aluno. Em cada
módulo pode ser criado exercícios
práticos, adicionar teoria e exames
teóricos, esse são livremente criados
pelo professor, adequando-se ao
método de ensino do instrutor.
Também é possível selecionar
quais alunos poderão participar de
determinado curso e ainda
gerar relatórios individuais para
cada curso ou por aluno.

Exercícios práticos e
Módulo de análise
Ainda podem ser habilitados
comandos de ajuda para os
iniciantes durante os
exercícios práticos e, após a
soldagem, o módulo de análise
permite ao aluno em sua máquina
e ao professor no software,
assistirem novamente toda a prática
realizada, verificar a porcentagem
de acerto em cada parâmetro
avaliado e, se necessário, repetir o
exercício, quantas vezes desejar.
O simulador traz benefícios
na formação de profissionais
especializados em solda melhor
qualificados, com menor
custo e em menor tempo.
Entre outras vantagens e
benefícios da utilização do
simulador no aprendizado da
soldagem destacam-se:
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Tecnologia Educacional de Realidade
Aumentada para Soldagem (continuação)
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1. Custos do curso
de soldagem
• Vantagens:
–– Redução nos gastos das

•

compras de materiais
consumíveis para a
execução da solda.
Benefícios:
–– Redução significativa do
consumo dos insumos
no processo, como por
exemplo, os gases inertes de
proteção, eletrodos, corpos
de prova, eletricidade, EPIs.
–– Redução no estoque
dos insumos pela
instituição de ensino.
–– Reduz espaço necessário
para armazenar e gerenciar
o estoque de insumos.
–– Reduz freqüência de
compras de insumos.

–– É possível visualizar os

•

2. Redução no tempo
de formação do técnico
em soldagem
• Vantagens:
–– O aluno passa pela

324
•

experiência da prática de
solda por simulação e ao
chegar à soldagem real,
apresenta noções adequadas
dos movimentos e técnicas.
Benefícios:
–– Reduz o tempo do curso.

3. Didática do curso
• Vantagens:
–– Simula técnicas de solda em
eletrodo, TIG e MIG/MAG
em um único simulador.
–– Suporte remoto de
atualizações do software do
simulador gratuitamente.
–– Treinamento incluso aos
instrutores de solda no
momento da instalação
do simulador de solda.
–– Permite ao aluno a
execução de exercícios
práticos simulados desde
o primeiro dia de aula.
–– O módulo de análise e
software do professor
permitem ao instrutor de
solda avaliar as atividades
simuladas pelos alunos
individualmente.

– Soldagem

exercícios realizados pelos
alunos após o término
da atividade, visto que
o professor não precisa
estar presente durante a
realização dos exercícios.
Benefícios:
–– Permite a realização
do curso tradicional
completo por simulação.
–– Garante que a atualização
mais recente do software
esteja sempre instalada
no simulador.
–– Os usuários podem
aproveitar ao máximo os
simuladores de solda.
–– O aluno ficará mais motivado
ao realizar o curso.
–– Permite reconhecer
individualmente
as deficiências do
aprendizado por aluno.
–– Evita que o instrutor induza
vícios de soldagem aos
alunos, uma vez que a
própria máquina auxilia
ao indicar a velocidade e
angulações corretas para a
execução perfeita da solda.

4. Segurança
• Vantagens:
–– A simulação não utiliza

•

gás e não é necessário o
aquecimento de material
para realização dos exercícios.
Benefícios:
–– Os alunos não têm risco
de queimadura e contato
com gases nocivos.

5. Meio ambiente | Espaço/
Mobilidade | Instalação
• Vantagens:
–– Funciona apenas com uma
tomada monofásica 220V.

•

–– Caixa de transporte.

Benefícios:
–– Não há necessidade de criar
capelas e instalar exaustores.
–– O simulador pode ser
transportado com
extrema facilidade.
–– Garante o funcionamento
contínuo do equipamento.

Célula de Soldagem
Robotizada

Ref. DT-SO002

Descrição
O sistema de treinamento em
soldagem robotizada DidaWeld está
baseado em um sistema totalmente
flexível e adequado às necessidades
do cliente, permitindo aos alunos
uma experiência baseada em
atividades práticas em uma célula de
soldagem robotizada multiprocessos.

Programa didático
• Preparar a célula para uso (Setup).
• Posição de início e
•
•
•
•
•
•
•
•
•

manipulação dos eixos.
Acionar o robô na célula.
Gravar posições do robô.
Escrever e executar
programas de robô.
Gravar posições do robô para
trabalhar com dispositivos.
Programação avançada
de robótica.
Otimizar de programas do robô.
Comunicação entre robô
e dispositivos da célula.
Redes industriais e CLP.
Estudar diferentes processos
e tecnologias de soldagem.

Soldagem –

325

