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ACO01
Desenho 3D

ACO02
Maq. Standard 3D

ACO03
Parametric Sketcher

ACO04
Constraints

ACO05
Queries

ACO06
Auto-Estilos

ACO07
Nesting

ACO08
Automation Manager

ACO09
5 Eixos Avançado
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ACO10
Corte Disco Pedra
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ACO11
Alphacam Art
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ACO12
Torno CY

1h

ACO13
Robot DK
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Conhecer as ferramentas para criação de desenhos de geometrias 
paramétricas num contexto de rentabilização do tempo de programação.

Conhecer as ferramentas e regas para criação de desenhos de Peças 
Paramétricas.

Criar no Alphacam regras para análise automática de geometrias que 
permitam posteriormente a automatização da maquinação.

Criar processos de automatização da maquinação usando queries, 
auto-queries, estilos e auto-estilos.

Aplicar diferentes métodos para a optimização do corte em placas/chapas.

Utilizar ferramentas para a automatização da programação com 
processamento automático de peças 2D ou 3D.

Método avançado de programação NC que resulta no aumento substancial 
da precisão da maquinação. (Possibilidade de ser em inglês)

Definir estratégias de corte com disco, para operações de desbaste 
e acabamento de superfícies na indústria da pedra.

Transformar um desenho 2D, num modelo 3D com percursos de ferramenta 
CNC de alta qualidade. Usar ferramentas para manipular modelos da biblioteca.

Para tornos com eixo Y, a integração do processo de torneamento expande 
enormemente a capacidade de processo de maquinação múltipla.

Simulação de programação para robôs industriais. (Possibilidade de ser em inglês)

Conhecer métodos para desbaste e acabamento de formas 3D possíveis de 
utilizar em máquinas de 3 eixos, usando maquinação em 3 eixos simultâneos.

Conhecer e usar ferramentas para desenho de formas tridimensionais, 
usando superfíceis, linhas e polilinhas.
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: WORKSHOP
Além da formação base presencial, disponibilizamos formação complementar
online, com o intuito de aprimorar técnicas e conteúdos mais específicos do
software. A participação nestes workshops será feita através do preenchimento
de um formulário de pré-inscrição, no site do Alphacam, no módulo que desejar.
Posteriormente, quando estiverem reunidas as condições mínimas, será enviado
um novo email com o agendamento (data e hora) da realização do workshop.

OFERTA FORMATIVA ONLINE


