WORKSHOP

การจาลองเครือ
่ งจ ักรอ ัตโนม ัติ
และแขนกลเพือ
่ การลดต้นทุน
ิ ธิภาพการผลิต
และเพิม
่ ประสท

TECNOMATIX PROCESS SIMULATION
ว ันที่ 21-23 มกราคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ั้ 23 กรุงเทพฯ
สถานที่ อาคารชานาญเพ็ ญชาติบส
ิ เนสเซ็นต์ ชน

FREE!
ไม่มีค่าใช้จา่ ย

สอบถามรายละเอียดเพิม
่ เติม คุณฟาติน (บอส) โทร 02-6432035 ต่อ 100 หรือโทร 087-2545860
่ เอกสารลงทะเบียนกล ับมาที่ e-mail: patimoh@dtm-thailand.com www.dtm-thailand.com
สง

WORKSHOP
TECNOMATIX

การจาลองเครือ
่ งจ ักรอ ัตโนม ัติ
และแขนกลเพือ
่ การลดต้นทุน
ิ ธิภาพการผลิต
และเพิม
่ ประสท

PROCESS SIMULATION

ั้ 23 กรุงเทพฯ
ว ันที่ 21-23 มกราคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. สถานที่ อาคารชานาญเพ็ ญชาติบิสเนสเซ็นต์ ชน

ว ันที่ 21 ม.ค. 2563 : การจาลองเครือ
่ งจ ักรและระบบอ ัตโนม ัติ (Automation)
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ลงทะเบียน
แนวคิดการใช ้งานเครือ
่ งจักรอัตโนมัต ิ
TECNOMATIX Process Simulate Overview
พักรับประทานอาหารว่าง
การจาลองเครือ
่ งจักรอัตโนมัตแ
ิ บบ Sequence ขัน
้ พืน
้ ฐาน
- การนาเข ้าไฟล์ 3 มิตแ
ิ ละกาหนด Class ของอุปกรณ์
- การสร ้าง Link & Joint เพือ
่ กาหนดความสัมพันธ์ของอุปกรณ์ด ้วย Kinematic Editor
พักรับประทานอาหารกลางวัน
การจาลองเครือ
่ งจักรอัตโนมัตแ
ิ บบ Sequence ขัน
้ พืน
้ ฐาน
่ มด ้วยคาสั่ง Continuous Process Generator
- การสร ้างกระบวนการเชือ
- การสร ้างและแก ้ไขรูปแบบ Motion ของ Robot
พักรับประทานอาหารว่าง
่ มโดยทางานร่วมกันระหว่าง Robot และ Positioner
การจาลองกระบวนการเชือ
่ มโยง Positioner เข ้ากับ Robot
- การตัง้ ค่าระบบ External Axis เพือ
่ เชือ
- การสั่งงาน Positioner ให ้ทางานร่วมกับ Robot

ื่ มด้วยแขนกล (Robot Welding)
ว ันที่ 22 ม.ค. 2563 : การจาลองกระบวนการเชอ
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13.00 – 14.15 น.
14.15 – 14.30 น.
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่ มแบบ Spot Welding
การจาลองกระบวนการเชือ
- การตัง้ ค่า Spot Gun
- การกาหนด Weld Point (ตาแหน่งจุด Spot)
พักรับประทานอาหารว่าง
่ มแบบ Spot Welding (ต่อ)(ต่อ)
การจาลองกระบวนการเชือ
- การสร ้างกระบวนการ Welding Operation ให ้กับ Robot
- การสร ้างและแก ้ไขรูปแบบ Motion ของ Robot
พักรับประทานอาหารกลางวัน
่ มแบบ Arc Welding
การจาลองกระบวนการเชือ
่ มด ้วยคาสั่ง Continuous Process Generator
- การสร ้างกระบวนการเชือ
- การสร ้างและแก ้ไขรูปแบบ Motion ของ Robot
พักรับประทานอาหารว่าง
่ มโดยทางานร่วมกันระหว่าง Robot และ Positioner
การจาลองกระบวนการเชือ
่ มโยง Positioner เข ้ากับ Robot
- การตัง้ ค่าระบบ External Axis เพือ
่ เชือ
- การสั่งงาน Positioner ให ้ทางานร่วมกับ Robot

ว ันที่ 23 ม.ค. 2563 : การจาลองกระบวนการทางานด้วยระบบ Line Simulation
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ทาความรู ้จักกับระบบ Line Simulation ใน Process Simulate
การจาลองกระบวนการ Pick and Place ด ้วย Robot
- การตัง้ ค่า Gripper สาหรับในงานกระบวนการ Pick and Place
- การสร ้างกระบวนการจาลอง Pick and Place ด ้วยคาสั่ง Pick and Place Operation
พักรับประทานอาหารว่าง
การทาการจาลองด ้วยระบบ Line Simulation
- การกาหนด Multiple Part Appearance
- การกาหนดเงือ
่ นไขการทางานของอุปกรณ์และ Robot
พักรับประทานอาหารกลางวัน
การทาการจาลองด ้วยระบบ Line Simulation (ต่อ)
- การจาลอง Switch สั่งงานให ้กับอุปกรณ์
้ งาน
- การติดตัง้ Sensor ตรวจจับชิน
พักรับประทานอาหารว่าง
การทดลองการจาลองของระบบ Line Simulation
Q&A

้ า่ ย /พร้อมอาหารกลางว ัน
Workshop ฟรี! ไม่มค
ี า่ ใชจ
สอบถามรายละเอียดเพิม
่ เติม คุณฟาติน (บอส) โทร 02-6432035 ต่อ 100
่ เอกสารลงทะเบียนกล ับมาที่ e-mail:
หรือโทร 087-2545860 สง
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TECNOMATIX
PROCESS SIMULATION
การจาลองเครือ
่ งจ ักรอ ัตโนม ัติ
และแขนกลเพือ
่ การลดต้นทุน
ิ ธิภาพการผลิต
และเพิม
่ ประสท

ว ันที่ 21-23 มกราคม 2563
เวลา 09.00 – 16.00 น.
ั้ 23 พระราม 9 กรุงเทพฯ
สถานทีอ
่ บรม : อาคารชานาญเพ็ญชาติบส
ิ เนสเซ็นเตอร์ ชน

FREE!
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