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CONVENÇÕES USADAS NESTE GUIA

Para que possa fazer uso da informação constante 
neste guia de forma eficaz, deve familiarizar-se com 
os símbolos utilizados ao longo do guia para repre-
sentar os diferentes tipos de informação.

 Os botões que aparecem no ecrã são represen- 
 tados pelo texto do botão entre colchetes.
 Exemplo: clique em [OK].

 As teclas do teclado são representadas por   
 caracteres a negrito entre <>.
 Exemplo: prima <Enter>.

 As opções de menu são representadas como  
 uma sequência, com o menu principal todo em  
 MAIÚSCULAS e os submenus com a primeira  
 letra em Maiúsculas, e separados com uma   
 seta. Exemplo: selecione FILE > Open

 Os nomes dos campos são representados   
 como texto a negrito. E o valor a ser inserido   
 será representado como texto “Narrow Bold”.
 Por exemplo: Introduza o valor 50 no campo  
 “Offset”. Ou quando forem solicitados os valo- 
 res de X & Y, introduza 100,50 e prima <Enter>

Isto é uma nota. Contém informação útil ou 
complementar.

Isto é uma referência. Direciona-o/a para 
outra parte do manual do utilizador.

Isto é uma dica. É normalmente utilizada 
em exercícios e oferece conselhos adicio-
nais.

Esta é uma caixa de pensamento. É nor-
malmente utilizada em exercícios e colo-
ca-lhe uma pergunta.

Esta é uma nota com realce, que enfatiza 
informação importante.

Isto é um aviso. Contém informações que 
não deve ignorar.

RECOMENDAÇÕES DE SISTEMA 
OPERATIVO E HARDWARE PARA O 
ALPHACAM

Sistemas operativos suportados

 Sistema Operativo
 Windows 7 (Professional, Enterprise ou Ultima- 
 te), Windows 8 Professional e Windows 8 Enter- 
 prise, Windows 10 Professional e Enterprise.

 O Alphacam será instalado e executado nas edi- 
 ções "Home" dos sistemas operativos acima.  
 No entanto, não é recomendado e não pode- 
 mos garantir a correção de quaisquer proble - 
 mas do Alphacam especificamente relaciona- 
 dos com esses sistemas operativos.
 O Alphacam não é suportado no Windows 7   
 Starter Edition.

 O Alphacam irá ser instalado e executado nas  
 versões de 64 bits desses sistemas operativos,  
 se for o caso.

Por favor note que o Alphacam vai permitir 
a instalação na versão de 32 bits e isso deve 
ser usado apenas se a execução de macros 
de sistemas antigos não for suportado em 
sistemas de 64 bits.
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 Placa gráfica Nvidia ou ATI Open GL com 1 Gb  
 de memória dedicada.

Nós recomendamos que mantenha sempre 
atualizados os “service packs” para os sistemas 
operativos suportados, bem como as “drivers” 
do seu hardware.

Qualquer sistema Operativo Windows (OS) 
anterior, incluindo o Vista, não é suportado.

Especificações mínimas do Alphacam

A mais recente especificação mínima, 
pode ser encontrada em
www.alphacam.com/systemrequirements

Estas especificações mínimas são indicadas para 
executar qualquer módulo Alphacam Essential. As 
especificações terão de ser consideravelmente su-
periores para trabalhar com modelos de sólidos e 
produzir código NC para estratégias de maquinação 
simultânea 3D de 3, 4 ou 5 eixos.

As especificações mínimas devem ser o processador 
mais rápido e com mais memória e a placa de vídeo 
com as melhores especificações que o seu orça-
mento permita.

Se utilizar o Autodesk Inventor, verifique os 
requisitos do Inventor atuais em
www.autodesk.com

FINALIDADE DO ALPHACAM
A principal função do software Alphacam é produ-
zir código CN, por meio do pós-processador que irá 
maquinar o componente de acordo com os seus 
dados geométricos e plano de processos.

Definição de Pós-Processador
Um Pós-Processador é uma ligação entre o Alpha-
cam e a ferramenta da máquina que irá criar a peça 
acabada. É um programa que traduz o código criado 
com o Alphacam para a linguagem apropriada para 
a máquina que irá ser utilizada. Considera-se que 
um pós-processador está finalizado quando produz 
o código CN usado para maquinar o componente 
corretamente, de acordo com o plano de processos, 
independentemente do formato do código CN.

Definição de Plano de Processos
O Plano de processos é a sua lista de operações de 
maquinagem, dentro das limitações do software e 
da máquina-ferramenta, que esta última terá de exe-
cutar no material a fim de produzir o componente

pretendido.

Isso pode ser um documento formal escrito, caso 
necessário, ou um que esteja implícito nos conheci-
mentos de fabrico.

Influências externas ao Alphacam

O desenvolvimento do plano de processos deve 
considerar um ou mais dos seguintes aspetos;

1. Quantidade de produção e frequência dos proje-
tos:

 a. 1, uma vez por ano.
 b. 50, 4 vezes por ano.
 c. 100 000 por ano.

2. Stock de materiais dos componentes;

 a. Tarugo, Fundidos, Forjados fornecidos inter- 
      namente.
 b. Tarugo, Fundidos, Forjados fornecidos pelo  
      cliente em quantidade limitada.
 c. Os tarugos são pré-maquinados ou stock em 
      bruto.
 d. Material em placa.
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3. Fixação das peças;

 a. Torno.
 b. Suporte montado pelos operadores.
 c. Suporte fixado com parafusos.
 d. Mandril.
 e. Magnético.
 f.   Vácuo.
 g. Grampos.
 h. Mesa matricial.
 i. Suportes e guias.

4. Manipulação das peças;

 a. Máquina de 3 eixos.
 b. Máquina de 4 eixos.
 c. Máquina de 5 eixos.
 d. Múltiplas máquinas.

5. Ferramentas;

 a. Ferramentas disponíveis.
 b. Compra de adicionais.
 c. Ferramentas especializadas.

Opções de criação de geometrias

Há várias maneiras de criar geometrias de peças.

 1. Criação de geometrias diretamente no Alpha- 
     cam.
 2. Importação de geometrias criadas num siste- 
     ma CAD 2D externo.
 3. Importação de modelos 3D criados num sis- 
     tema CAD 3D externo para o Alphacam, com  
     extração e criação de Geometrias 2D no Al- 
     phacam.

Os tipos de ficheiro cuja importação é atualmente 
suportada são os seguintes;

  Módulo Essential
  a. DWG, DXF, IGES & STL

  Módulo Standard
  b. Como Essential plus Google SketchUp,
       Rhino & STEP

  Módulo Advanced & Ultimate
  c. Como Standard plus, 3D XYZ Points,
      ACIS , ANVIL, CADL, Catia V1-4, Catia V5,  
      Creo Parametric/NX, Inventor, Parasolid, 
      Part Modeler, Solid Edge, SolidWorks,   
      Space Claim, VDA-FS & VISI.

O termo "Ferramenta Fantasma" está 
relacionado com a direção na qual uma 
ferramenta se irá mover em torno de um 
perfil geométrico para produzir a peça e a 
qual dos lados de uma geometria estará 
associado o percurso aplicado.

Seja de que forma a geometria criada, todos os ele-
mentos de um contorno devem ser unidos, sendo 
exibida apenas uma única ferramenta fantasma.

Opções de processos controladas pelo
Alphacam

As técnicas de maquinagem que poderá utilizar po-
derão estar limitadas pela sua versão do software 
e pelas capacidades das suas máquinas. Máquinas 
para as quais o pós-processador requer o uso de um 
envelope de trabalho, volume de trabalho ou painel.

Tipos de maquinação

Furação com broca; Punciona-
mento; Furação com fresa; Ros-
cagem; Furação por ciclos, Mul-
tifuração, Desbaste em espiral e 
Perfilagem.

Criação
de furos
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Tipos de maquinação

Aplicação do desbaste de Contor-
nos Z 3D, que irá remover a sobre-
medida de material até criar uma 
superfície ou modelo sólido apli-
cado verticalmente.

Desbaste
de área 3D

É possível aplicar cortes de perfil 
de Desbaste ou Acabamento com 
múltiplos cortes aplicados em XY, 
bem como em Z.
Aplicação de cortes de perfilagem 
utilizando linhas polinomiais e 
polilinhas aplicadas como cortes 
de 3 Eixos.

Perfilagem 2D

Aplicação de estratégias de ma-
quinagem 3D de Desbaste e Aca-
bamento em Superfícies ou Mode-
los Sólidos aplicados com 3, 4 ou 
5 eixos.
Aplicação de cortes de perfilagem 
utilizando linhas polinomiais e 
polilinhas aplicadas como cortes 
de 5 Eixos simultâneos.

Perfilagem 3D

Todas as operações de maquina-
gem listadas acima podem ser 
aplicadas em planos de trabalho 
que possibilitem aplicações de 
maquinagem 3+2 Eixos.

Maquinação
em planos

de trabalho
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Corte com Serra de 3 Eixos, corte 
de perfis retos com serra vertical 
ao longo do eixo X e/ou Y ou em 
qualquer ângulo entre o eixo X e Y.
Corte com Serra de 3+2 Eixos – 
Como o Corte com Serra de 3 Ei-
xos mas com a possibilidade de 
inclinar a serra a um ângulo relati-
vamente à vertical. Corte com Ser-
ra de 3+2 Eixos, Desbaste de Áreas 
e Maquinagem de Acabamentos 
de superfícies ou sólidos usando 
uma serra (apenas com o Módulo 
Advanced + Ultimate Stone). Cor-
te com Serra de 5 Eixos, Acaba-
mentos de superfícies ou sólidos 
usando uma serra (apenas com o 
Módulo Ultimate Stone).

Corte com
Disco/Serra

Aplicação de maquinação
1. Aplicação de tipos de maquinação através de co-
mandos do menu de maquinação a profundidade 
fixa com profundidades em Z aplicadas à operação 
manualmente.

2. Aplicação de tipos de maquinação através de 
comandos do menu de maquinação de Z Automáti-
co com profundidades em Z aplicadas a geometrias 
corretamente preparadas.
3. Aplicação de tipos de maquinação por estilos de 
maquinação a profundidade fixa aplicados manual-
mente. 
4. Aplicação de tipos de maquinação por estilos de 
maquinação com Z Automático aplicados manual-
mente.
5. Aplicação de tipos de maquinação por estilos 
de maquinação a profundidade fixa aplicados por 
meio da designação de camadas.
6. Aplicação de tipos de maquinação por estilos de 
maquinação com Z Automático aplicados por meio 
da designação de camadas.
7. Aplicação de tipos de maquinação de múltiplos 
estilos de maquinação a camadas designadas por 
meio de Estilos Automáticos .

Conclusões
O Alphacam fornece-lhe capacidades de criação de 
programas CN para quaisquer metodologias que se 
adaptem ao seu ambiente de trabalho, com ferra-
mentas de visualização para o ajudar na produção 
dos programas.
O Alphacam não produz programas CN de forma au-
tomática ou intuitiva, pois isso seria forçá-lo a alterar 
as suas metodologias para se adaptar ao software.

P R É - R E Q U I S I T O S
M A N U A L

É possível aplicar individualmente 
os ciclos de desbaste Contorno, 
Linear, Espiral ou Contorno de Z 
Auto 2D em áreas internas ou ex-
ternas.

Desbaste
de área 2D
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INTRODUÇÃO AOS CURSOS
Este documento é de leitura obrigatória para qual-
quer pessoa que pretenda participar no curso de 
formação de maquinação padrão. No final deste 
documento, encontra-se um endereço web para a 
realização de um pequeno teste de pré-requisitos. 
Deve completar este teste para poder frequentar o 
curso de formação.
É essencial que o utilizador tenha conhecimentos 
de informática na ótica do utilizador.
A não-compreensão da estrutura e layout do siste-
ma por parte de um formando, pode levar o mesmo 
a ser convidado a abandonar o curso. As sessões 
de formação em sala na Bitmind, têm início às 9:00 
horas e terminam às 18:30. Café/chá/água será for-
necido nos intervalos. A paragem para almoço será 
das 12:30 às 14:00h. Estes períodos podem variar 
em função das condições do curso.
As sessões de formação em sala, serão realizadas 
num ambiente informal e descontraído. Foram

concebidas de forma a permitir alguns desvios para 
se focarem nas áreas de mais dificuldade, à medida 
que surgem. Nesse sentido, pedimos que expresse 
quaisquer dúvidas ou dificuldades que possam sur-
gir. A documentação da formação será fornecida em 
formato eletrónico e poderá guardá-la. É também 
aconselhável que crie as suas próprias notas, para 
referência futura.

Este documento fornece uma descrição 
geral do sistema Alphacam e deve ser 
usado em conjunto com o ficheiro de 
ajuda do Alphacam.

Presume-se que os formandos possuem 
uma compreensão básica do uso de co-
nhecimentos genéricos de informática, 
visto que este é um curso destinado a 
ensinar-lhe como utilizar o Alphacam, e 
não os conceitos básicos de um sistema 
informático.

Objetivo geral
A formação em Alphacam irá permitir-lhe compre-
ender o layout e configuração do sistema Alphacam, 
assim como os fundamentos da sua utilização.

Objetivos específicos

Com a formação em Alphacam deverá ser capaz de:
 a. Compreender a estrutura do Alphacam.
 b. Configurar a barra de menus e as respetivas  
      opções.
 c. Configurar e contextualizar o menu radial.
 d. Configurar as predefinições do sistema.
 e. Compreender os fundamentos da utilização  
      do Alphacam.

Objetivo geral
No final do curso, deverá ser capaz de:
Utilizar o Alphacam para produzir programas NC, 
que produzirão o componente ou perfil geométrico 
pretendido.
Objetivos específicos
Após a leitura e compreensão do presente docu-
mento, deverá ser capaz de:
1. Identificar as pastas do sistema e as respetivas  
     localizações.
2. Compreender e configurar o friso de opções.
3. Compreender e configurar o menu radial.
4. Definir atalhos de teclado para determinados co- 
     mandos.
5. Localizar comandos no friso de opções.
6. Compreender sistemas de coordenadas e introdu-
     ção de dados.
7. Compreender as ações das teclas de função [F1] a  
     [F12]
8. Criar uma conta no portal de suporte.

OBJETIVOS

P R É - R E Q U I S I T O S
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O Alphacam pode fornecer mecanismos pelos quais 
pode produzir código CN, quer pela aplicação de 
operações de maquinagem individuais, semi-auto-
matização, através de Estilos de Maquinação, ou au-
tomatização completa, através de aplicações VBA.
O Alphacam é capaz de oferecer um serviço de cria-
ção de aplicativos VBA de acordo com especifica-
ções.
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DESCRIÇÃO GERAL DO HARDWARE 
PARA O ALPHACAM

O teclado
É utilizado para introduzir dados no sistema. Premir 
a tecla <Enter   > faz com que o sistema execute os 
dados introduzidos.

Para interromper uma ação, ou para indicar que 
uma seleção está concluída, faça <RClick> do rato 
ou prima <Esc>, ou para alguns comandos <LClick> 
na opção [Finish].

Para navegar entre as secções de uma caixa de diá-
logo no Alphacam, prima a tecla <Tab  >.

Botão direito (Secundário)
     Na documentação da formação, o botão direi- 
 to será designado por <RClick>   

  <RClick> irá executar funções diferentes, de-  
 pendendo da posição do cursor quando clica- 
 do. Irá funcionar como [Finish] ou [Esc] quando  
 esses comandos estiverem ativos ou fará apa- 
 recer o menu radial.

Roda do rato (se disponível)
      Rolar a roda para trás e para a frente ativa os  
 comandos de aumentar e diminuir o zoom,   
 respetivamente.

     Manter pressionada a roda do rato permite   
 deslocar o desenho para visualizar as diferen- 
 tes áreas.

 O <LClick> pode ser usado em vez de
  <Enter   > quando o comando introduzido   
 requer apenas um valor.

Premir a <Space Bar> recupera o último comando 
executado (exceto Anular ou Refazer). É especial-
mente útil se tiver cometido um erro – pode abortar 
o comando com <RClick>, <Esc> ou Anular e, em 
seguida, basta premir a <Space Bar> para recuperar 
o comando executado anteriormente.

O rato
É utilizado para controlar a posição do cursor no 
ecrã. 

Botão esquerdo (Principal)
 Na documentação da formação, o botão es
 querdo do rato será designado <LClick> ou   
 <2LClick> (duplo clique).

      <LClick> seleciona as coordenadas absolutas 
 da posição do cursor no ecrã quando são soli-
 citadas as coordenadas X e Y.

SISTEMA DE FICHEIROS 
INFORMÁTICOS

O que são...

Ficheiros
Ficheiros são unidades informáticas que contêm 
dados, como se fossem pedaços de papel, que são 
acedidos através do respetivo nome.

Exemplo de imagem DXF Exemplo de imagem
de fita de papel

Os ficheiros estão normalmente contidos em Pas-
tas/Diretórios específicos ou nas Unidades de Disco 
de um computador. Na documentação, os nomes 
dos ficheiros são representados em letra minúscula.

P R É - R E Q U I S I T O S
M A N U A L

O Alphacam suporta unidades de controlo 
3DConnexion. (Space mouse)
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Um diretório é semelhante 
à gaveta de um armário de 
arquivo.

Uma pasta é semelhante a 
uma pasta física onde são 
colocados os itens.

Na documentação, os nomes dos diretórios são re-
presentados em letra maiúscula.

Unidades de disco (drive)
As unidades de disco são os diferentes locais onde 
são armazenados os ficheiros e diretórios, ou seja, 
os diferentes arquivos. São designados por meio de 
uma letra. Normalmente, C:\ é a unidade de disco rí-
gido interna do computador; D:\ é a unidade de DVD 
e E:\ é geralmente a primeira unidade de disco USB.

Arquivos separados é o mesmo que 
diferentes locais na unidade

Ao guardar dados, deve assegurar que é 
selecionada a Unidade e Diretoria correta 
antes de introduzir ou selecionar o nome 
do ficheiro de dados.

ESTRUTURA DE DIRETÓRIOS

\Vero Software\Alphacam [N]
Os ficheiros de sistema principais estão armazena-
dos em C:\Ficheiros de Programas (x86)\Vero Sof-
tware\Alphacam [N] {em sistemas de 64bits} ou C:\
Ficheiros de Programas\Vero software\Alphacam [N] 
{em sistemas de 32bits}, em que [N] = Número da 
versão – ex.: 2015 R2, 2016 R1, etc. A versão refere-se 
ao ano e lançamento do sistema Alphacam – ex.: 
2016 R1. Para verificar a referência exata da versão 
e data, selecione File > Help na barra de menus do 
Alphacam. Serão também apresentados os lança-
mentos de compilações de DLLs auxiliares.

Pastas/Diretórios
Pastas ou Diretórios são unidades informáticas que 
contêm ficheiros e outros diretórios, como se fos-
sem gavetas, separadores e pastas. São igualmente 
acedidos por meio do respetivo nome e, como os 
nomes de ficheiros, são controlados pela configura-
ção do seu sistema.

LICOMDAT
O diretório onde são armazenados os ficheiros de 
dados utilizados pelo Alphacam:

Diretórios de 
Dados de
Ferramentas

Mtools.alp

Mposts.alp

Holders.alp

MMAT.dat

Fonts.alp

Textures.alp

Ttools.alp

Tposts.alp

TMAT.dat

Podem ser ainda utili-
zadas todas as fontes 
"True Type" do sistema.

Rtools.alp

Rposts.alp

RMAT.dat

Outros sub-diretórios podem ser criados dentro dos 
diretórios de ficheiros de dados principais, a fim de 
criar uma estrutura fácil de gerir.

P R É - R E Q U I S I T O S
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LICOMDIR
Diretório onde são armazenados os ficheiros cria-
dos pelo utilizador no Alphacam. Outros sub-dire-
tórios podem ser criados dentro dos diretórios de 
ficheiros de dados principais, a fim de criar uma 
estrutura fácil de gerir. A localização dos diretórios 
LICOMDAT e LICOMDIR pode ser local (em C:\), ou 
numa unidade central localizada na rede/ num ser-
vidor. O local predefinido para a instalação dessas 
duas pastas é C:\Alphacam\

Deve ser criada regularmente uma cópia 
de segurança dos diretórios LICOMDAT e 
LICOMDIR. Os dados armazenados nestas 
pastas são da SUA responsabilidade!

Dado que o Alphacam armazena ficheiros de de-
senhos e ficheiros de programa NC com diferentes 
extensões de ficheiro, é possível que o estes tenham 
o mesmo nome Alphacam.

Pasta "Autosave" (gravação automática)
Um diretório chamado "Autosave" é automatica-
mente criado no diretório LICOMDIR para guardar 
os ficheiros de cópia de segurança automática – ex.: 
1.a?d 2.a?d e 3.a?d, em que 3.a?d é o ficheiro guar-
dado mais recentemente. O caractere ? depende do 
módulo: r "router", m "mill", etc.

É preferível que a pasta de gravação auto-
mática esteja localizada localmente no PC 
do utilizador.

Imediatamente após a abertura de um fichei-
ro de gravação automática, deve gravá-lo 
com o nome de projeto correto. Isto aconte-
ce porque com o ficheiro de gravação auto-
mática aberto, o sistema não pode alterá-lo.
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EXTENSÕES DE FICHEIRO ALPHACAM
Cada módulo da suite Alphacam cria ficheiros com 
extensões de ficheiro exclusivas, o que permite que 
os ficheiros de projeto mantenham o mesmo nome 
quando são utilizados em módulos diferentes.
Módulo
Router
Milling
Stone
Lathe
Profile
Wire
Ficheiros NC

Extensão do ficheiro
*.ard
*.amd
*.asd
*.atd
*.ald
*.aed
*.anc

Note que *.anc é a extensão padrão para 
ficheiros CN, mas isso pode ser alterado 
quando um ficheiro nativo do Alphacam é 
exportado através de um pós-processador 
específico para atender às características 
do controlador da sua máquina.

ECRÃ INICIAL DO ALPHACAM

Opções de inicialização do Alphacam num sistema com licenças 
para vários módulos.

O Ecrã Inicial do Alphacam permite o acesso aos di-
ferentes módulos Alphacam instalados no seu com-
putador. Caso a sua licença só lhe dê acesso a um 
dos módulos, ao clicar duas vezes sobre o atalho do 
Alphacam, esse módulo será executado diretamen-
te.

Caso tenha acesso a mais do que um módulo – p. 
ex.: Lathe, Mill & Wire –, verá este ecrã de seleção ao 
clicar duas vezes sobre o atalho do Alphacam, para 
que possa, em seguida, escolher o módulo que pre-
tende executar. Fazendo <RClick> sobre cada uma 
das opções, pode ainda criar um atalho para cada 
módulo específico no Ambiente de Trabalho, depen-
dendo de como prefere iniciar o Alphacam.

P R É - R E Q U I S I T O S
M A N U A L
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ECRÃ E ESQUEMA DE MENUS

Layout principal da janela Alphacam

1

1 - Barra de 
       Acesso Rápido

2

2 - Barra de Menus

3 - Barra de Comandos

3

4

4 - Gestor de Projetos

5

5 - Área de Desenho

6 7
8

6 - Linha de Comandos

7 - Barra rápida de Snap

8 - Barra rápida de Vistas

P R É - R E Q U I S I T O S
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O "PROJECT MANAGER" (GESTOR DE PROJETOS)
O "Project Manager" concentra os principais aspetos do projeto Alphacam atual num tipo de vista tabelada, 
como no Windows Explorer. Os separadores correspondem às páginas que mostram os detalhes de "Opera-
tions", "Work Planes", "Machining Styles", "Constraints" e "Nesting" do projeto atual.

Separadores do "Project Manager" para outros módulos além do "Lathe" (Torno)

Separadores do "Project Manager" para o módulo "Lathe"

As páginas disponíveis dependem do módulo que está  a ser utilizado...
A visibilidade do "Project Manager" é controlada através do menu "VIEW" da barra de menus.

Fresagem de Madeira ("Router")/ Metal ("Mill")/ Pedra ("Stone") etc "Lathe" (Torno)

Layers   
Esta página mostra a composição dos elementos 
em cada uma das camadas no projeto atual. Per-
mite também visualizar as propriedades desses ele-
mentos. A página "Layers" permite ainda manipular 
os dados em cada camada, ativando/desativando 
geometrias/camadas individuais, ou utilizando o 
método "drag and drop" para mover e copiar geo-
metrias entre camadas.

Operations   
Esta página permite manipular as operações de 
maquinação no projeto atual. Fazendo <RClick> faz 
aparecer o menu de contexto, no qual pode modifi-
car as propriedades da operação.

Work Planes    
Esta página permite selecionar e visualizar os planos 
de trabalho individuais para controlar a geometria e 
a maquinagem com máquinas-ferramentas de 3, 4 e 
5 eixos. Apresenta também os detalhes das geome-
trias definidas em Flat-Land, isto é, geometrias que 
não se encontram em nenhum plano de trabalho. 
Utilizando o método "Copy & Paste", pode mover e 
copiar geometrias entre "Work Planes". A origem da 
geometria é relativa à origem do plano de trabalho.

P R É - R E Q U I S I T O S
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Machining Styles   
Esta página mostra uma estrutura em árvore de 
todos os "Machining Styles" disponíveis para o mó-
dulo e todas as operações de maquinação que con-
têm. Um estilo de maquinação é uma estratégia de 
maquinação que é armazenada sem uma geome-
tria, de modo a que pode ser aplicada a qualquer 
geometria adequada no projeto. Os estilos de ma-
quinação podem aumentar a produtividade no caso 
de partes semelhantes serem maquinadas com 
métodos semelhantes. Deve haver cuidado na cria-
ção de estilos de maquinação quanto à mistura de 
ferramentas e números de ferramentas associados 
dentro de cada estilo. Os estilos também podem ser 
associados apenas a geometrias que se encontrem 
numa camada específica.

Constraints   
Esta página mostra as restrições e parâmetros geo-
métricos do projeto atual e fornece opções de parâ-
metros. O "Constraints Manager" (Gestor de Restri-
ções) permite-lhe definir como os esboços reagem 
ao modificar os elementos contidos no mesmo. O 
comprimento dos elementos e as distâncias entre 
os mesmos podem ser alterados por meio de parâ-
metros e o esboço é visualizado imediatamente.

Nesting   
Esta página exibe as informações de otimização 
"Nesting" e permite criar placas otimizadas a partir 
dos componentes do desenho, ou a partir de dese-
nhos criados anteriormente, armazenados no disco.
A otimização controla a disposição das peças na 
placa de material em que vão ser produzidas, ten-
do em conta as diferentes ferramentas que irão ser 
utilizadas para cortar as peças na placa.

Simulation   
Esta página permite controlar a simulação dos cor-
tes. Os cortes podem ser simulados como linhas, 
semelhantes a uma armação de arame, ou como 
uma simulação de um sólido. Isto irá mostrar quais-
quer conflitos das ferramentas com os suportes de-
finidos. Note que o tipo de simulação permitido irá 
depender do nível do módulo Alphacam utilizado.

Turrets   
Esta página específica para o módulo "Lathe", per-
mite ao utilizador configurar todas as ferramentas 
necessárias na respetiva torreta para apresentar 
uma simulação mais detalhada da peça. São supor-
tadas torretas simples e duplas.

Multidrill Unit   
Esta página permite a configuração de unidades de 
furação que suportem múltiplas opções de furação, 
quando é utilizado equipamento especializado. Es-
tas unidades permitem a furação de lado em múl-
tiplas faces, bem como a utilização de unidades de 
serra em casos específicos.

Insert   
Esta página irá apresentar ao utilizador uma lista de 
desenhos Alphacam pré-construídos, que podem 
ser colocados na área de desenho do projeto atual.

"RIBBON BAR" (Barra de opções)
A barra de opções do Alphacam fornece acesso aos 
comandos. A barra pode ser modificada para se 
adequar ao método de trabalho do utilizador. Tam-
bém tem a possibilidade de criar as suas próprias 
seções na barra.

Quick Access
Acesso rápido aos comandos "Open", "New", "Save" 
e outros.

Barra de menu Acesso Rápido

P R É - R E Q U I S I T O S
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Home   
Controlar a saída e entrada de dados.

Separador "Home" da barra de Menus

Edit  
Modificação, Duplicação e Manipulação de geometria existente.

Separador "Edit" da barra de Menus

View 
Controlar o que acontece na área de apresentação. "Zoom", "Refresh", etc.

Separador "View" da barra de Menus

P R É - R E Q U I S I T O S
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Geometry 
Comandos para a criação de geometrias. "Line", "Arc", "Circle", "Rectangle", etc.

Separador "Geometry" da barra de Menus

Work Planes 
Criar planos específicos com base em várias opções.

Separador "Work Planes" da barra de Menus

3D 
Criar volumes de trabalho e outras opções 3D.

Separador "3D" da barra de Menus

P R É - R E Q U I S I T O S
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CAD 
Controlo de dimensionamento, preenchimento, camadas do utilizador e tipo de linha.

Separador "CAD" da barra de Menus

Machine 
Configuração de maquinação, operações de corte, manipulação de percursos de ferramenta.

Separador "Machine" da barra de Menus

Constraints 
Permite criar desenhos parametrizados.

Separador "Constraints" da barra de Menus

P R É - R E Q U I S I T O S
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Solid Model Extract 
Permite a extração de formas a partir de modelos sólidos.

Separador "Solid Model Extract" da barra de Menus

Solid Model Utilities 
Permite a manipulação de sólidos.

Separador "Solid Model Utilities" da barra de Menus

Automation Manager 
Permite a criação e execução de processamentos automáticos.

Separador "Automation Manager" da barra de Menus

P R É - R E Q U I S I T O S
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Menus, itens de menu e comandos adicionais po-
dem ser criados por meio da ativação de macros 
de suplementos adicionais grátis e com custo extra. 
Por exemplo:
 CDM – Cabinet Door Manufacture
     (Fabrico de Portas de Armários),
 APM – Automated Parametric Manufacture
     (Produção Paramétrica Automatizada),
 Panels – Macros dependentes de máquinas
          específicas para definição de painéis
          para trabalho horizontal.

Note que nem todas as secções do Menu 
estão disponíveis em todos os módulos e 
nem todos os comandos estão disponíveis 
em alguns módulos.

CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA
Ao configurar o Alphacam pela primeira 
vez, é aconselhável que configure o sis-
tema de acordo com as suas necessida-
des, através das opções 
HOME > Configure.

General  
A opção "General" (Geral) irá exibir uma caixa de 
diálogo com vários separadores, onde permitirá de-
finir os valores predefinidos que irão ser utilizados 
pelo Alphacam.

Home > Configure > General > 
Settings Tab

Home > Configure > General > 
Machining Tab

Folders 
A opção "Folders" (Pastas) permite-lhe definir a lo-
calização das pastas predefinidas.

Home > General > Folders > System Tab

Home > Configure > Folders > General Tab

P R É - R E Q U I S I T O S
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Dentro do ambiente Alphacam, o utilizador pode 
configurar as secções da Barra de Menus e atribuir 
comandos a atalhos de teclado. Para aceder à con-
figuração da barra e do teclado, abra o separador 
"File" e selecione "Customise".

File > Customise

Desta forma, acede às seis secções de personaliza-
ção do Alphacam.

Personalizar o Alphacam para atender às suas necessidades

Personalizar a Barra de Menus

Opções de personalização da Barra de Menus

Permite adicionar ou remover comandos das sec-
ções da barra, através dos botões [Add>>] ou [<<Re-
move]. Esta secção permite ainda criar grupos para 
se adequar às suas preferências específicas. Pode 
também ativar ou desativar as várias secções, de 
acordo com as suas necessidades, marcando ou 
desmarcando os itens sob os separadores do cabe-
çalho dos separadores principais.

Barra de Ferramentas de Acesso Rápido

Opções de personalização do menu Acesso Rápido

Permite a adição de comandos adicionais à Barra de 
Ferramentas de Acesso Rápido.

Configuração da Barra de Ferramentas
e Teclado

P R É - R E Q U I S I T O S
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Menu Radial

Opções de personalização do Menu Radial

O menu radial do 
botão direito

Permite a personalização completa do menu radial, 
disponível fazendo <RClick> na área de desenho.
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Teclado

Opções de personalização dos Atalhos de Teclado

Permite atribuir os seus próprios atalhos de teclado, 
caso prefira trabalhar desta maneira.

Opções

Opções de descrições no ecrã

Selecione se pretende ver descrições no ecrã e dicas 
de atalhos ao colocar o cursor do rato sobre os dife-
rentes elementos.

Aspeto

Opções do aspeto visual

Permite escolher temas de cores baseados no siste-
ma Microsoft.

P R É - R E Q U I S I T O S
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O QUE É O CAD?

Assistido por
computador
"Computer 

Aided"

Projetar

Desenhar

Detalhar

Esboçar

O nome significa coisas diferentes para pessoas di-
ferentes, em diferentes campos de aplicação.

Desenho/Pintura/Esboço ou CAD
CAD é a produção de desenhos/modelos precisos 
de peças ou conjuntos utilizando software informá-
tico. As diferenças entre software de Desenho/Pintu-
ra/Esboço e software CAD são as seguintes:
  Precisão e exatidão
  Escala real
  Exibição de gráficos vetoriais
  Geometria de coordenadas
  Automatização

Precisão e Exatidão
O CAD substitui o processo de desenho de projeto 
à mão, por isso, deve igualar e exceder os padrões 
dos desenhos produzidos à mão. Os desenhos têm 
de ser produzidos com um padrão matemático para 
garantir o sucesso na produção. Os programas de 
CAD são capazes de calcular dimensões com até 6 
casas decimais. A estrutura de dados precisos dos 
programas de CAD pode ser transferida para outro 
software de análise e produção, de modo que a in-
formação não tenha de ser recriada.
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Este é uma breve descrição do que é o CAD. Desti-
na-se a certas pessoas, nomeadamente, operadores 
de máquinas, que sabem ler desenhos técnicos, 
mas que nunca fizeram qualquer desenho técnico, 
nem num estirador, nem num computador.

O que significa a sigla CAD?

Alguns programas de desenho/pintura podem in-
cluir alguns destes elementos, mas um programa de 
CAD necessita de todos os cinco.

Escala real
Isso significa que o software CAD permite produzir 
desenhos com referência ao tamanho real, indepen-
dentemente de restrições físicas, como o tamanho 
do ecrã ou do papel.
Todos os dados produzidos devem estar em unida-
des do mundo real (milímetros, polegadas, etc.).

Exibição de gráficos vetoriais
Um ecrã de computador exibe informação por meio 
da iluminação de uma série de pequenos pontos, 
(pixels), para criar a imagem. Quanto maior a reso-
lução do ecrã, mais pixels são utilizados para exibir 

Geometria de coordenadas
Geometria de coordenada significa que todas as for-
mas extraídas têm uma posição única, que é expres-
sa em coordenadas X, Y, Z. Os sistemas bidimensio-
nais usam apenas as coordenadas X e Y em todos 
os módulos Alphacam, também designado trabalho 
em "Flat Land" (Área Plana), com a exceção do "La-
the", que é expresso em X, Z. Há dois tipos básicos 
de sistemas de coordenadas:

a imagem, dando-lhe assim uma aparência mais 
suave. Os programas de Desenho/Pintura armaze-
nam a informação como um mapa dos pixels usa-
dos (Raster Graphics) e, como tal, só são precisos 
num ecrã com a resolução correta, que depende do 
dispositivo utilizado. Uma imagem "Raster Graphics" 
criada num ecrã com baixa resolução teria um pés-
simo aspeto quando exibida um monitor com uma 
resolução mais alta. Os gráficos vetoriais envolvem 
o armazenamento das informações geométricas em 
unidades do mundo real. A precisão não é afetada 
por alterações da resolução do ecrã.

Coordenadas relativas ou incrementais
Em que cada nova coordenada é expressa em rela-
ção à última.

Coordenadas absolutas (Sistema Cartesiano)
Em que todas as coordenadas são expressas em re-

P R É - R E Q U I S I T O S
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Sistema de Coordenadas Cartesianas do Alphacam

Cada parte de um desenho é posicionada com pre-
cisão, de modo a que o seu tamanho e posição se-
jam conhecidos e possam ser medidos.

O sistema absoluto é utilizado em todos os módu-
los Alphacam.

Ambiente de Coordenadas de Torneamento

Sistema de coordenadas do módulo "Lathe"

Apenas é necessário desenhar a metade 
Positiva do Diâmetro.

Automatização
Os programas de CAD têm a capacidade de auto-
matizar os processos de desenho de projeto. Desde 
características pré-definidas, como cores, espessura 
das linhas, camadas, configurações etc., a manipu-
lações geométricas automáticas, como espelhar, 
matriz, girar, etc. Alguns sistemas permitem uma 
interface de programação completa, como integra-
ção de VBA, na qual os procedimentos de desenho e 
produção podem ser automatizados.
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lação à posição absoluta de X0 e Y0. Um sistema de 
coordenadas é semelhante a uma disposição gráfi-
ca onde as coordenadas são expressas com os seus 
sinais (+ Mais e - Menos) para indicar a sua relação 
com X0 e Y0.

Conclusão
O CAD é uma ferramenta versátil, que permite a 
qualquer pessoa criar desenhos de alta precisão 
para uma variedade de aplicações; oferece ao uti-
lizador as ferramentas para expandir as suas capa-
cidades. Da mesma forma que um processador de 
texto pode aumentar a produção de documentos 
escritos, mas não torna qualquer um num escritor 
de best-sellers. Uma folha de cálculo permite-nos 
fazer as contas de casa, mas não faz de nós conta-
bilistas. São necessários conhecimentos básicos da 
utilização de um sistema informático, (utilizar o rato, 
guardar e abrir ficheiros), bem como da aplicação 
a que o CAD irá ser aplicado, complementados por 
formação na utilização do software de CAD.
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Propriedades dos elementos
Para que o sistema CAD consiga desenhar os ele-
mentos, necessitará de algumas das propriedades 
dos mesmos, ou seja, o operador terá de inserir in-
formações sobre o elemento que vai ser desenhado.

Propriedades de elementos definitivos aplicados aos elementos 
de desenho

No CAD 3D, os elementos de desenho têm associa-
dos dados de coordenadas em 3 dimensões: X, Y e 
Z.

Coordenadas 3D

Vista de Eixos Isométricos

Elementos de Geometria 3D

Polilinhas & Linhas Polinomiais 3D
Estas são linhas retas ou curvas cujos pontos são 
expressos como coordenadas XYZ.
As polilinhas e linhas polinomiais 3D existem no es-
paço 3D e não se relacionam com nenhum plano de 
trabalho individual.
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Elementos utilizados no processo de criação de um desenho CAD

Elementos de desenho
Um desenho CAD 2D típico, é a forma básica neces-
sária, que é composta por elementos de desenho 
primários, como linhas, arcos, círculos, etc.

CAD 3D

P R É - R E Q U I S I T O S
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Linha Retângulo

Círculo
Arco Polígono Regular

Elipse

Rasgo

Spline



Geometria Planar 2D
Trata-se de geometria 2D, como descrita anterior-
mente, que se encontra num plano de trabalho tri-
dimensional. Por vezes, é designada de geometria 
planar. Os planos de trabalho nas faces cardeais 
correspondem aos comandos G17, G18 e G19 em 
linguagem de programação ISO padrão.

Planos
O eixo XYZ é o sistema de coordenadas do mundo 
real. X e Y no plano são o sistema de coordenadas 
locais.

Exemplo de Painel de Trabalho em XY

Exemplo de Painel de Trabalho em XY, mas independente do Z GlobalExemplo de Painel de Trabalho em YZ

Exemplo de Painel de Trabalho num ângulo

Superfície 3D
Uma Superfície 3D pode ser definida como um re-
vestimento suspenso entre um conjunto de arestas.
Uma superfície não tem espessura e não deve ser 
confundida com um modelo de um sólido. Existem 
vários tipos de superfície diferentes.

Exemplos de tipos de superfície
(Modo de Linhas e Sombreado)

Superfície Rodada
PÁG  22
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Superfície Varrida

Superfície Regrada

Superfície em Retalhos

Sólido 3D
Um Sólido 3D é o modelo tridimensional de um 
componente. Os modelos tridimensionais arma-
zenam informação relativa à área volumétrica que 
ocupam. Os sólidos são criados por meio da adição, 
subtração ou interseção de formas primitivas ou 
extrusões definíveis pelo utilizador. Normalmente, a 
informação da superfície é extraída a partir do sóli-
do durante o processo de importação para pacotes 
CAM.

Exemplos de vários modelos Sólidos

PRÍNCIPIOS DE UTILIZAÇÃO 

DO ALPHACAM

A metodologia que se segue é fundamental para a 
utilização do Alphacam.

Criar uma nova Geometria
1. Ative a Camada pretendida (por defeito,
    Geometria).
2. Selecione o comando através das opções da
    Barra de Menus.
3. Leia a linha de comandos.
4. Introduza o valor necessário e/ou selecione a(s) 
posição(ões) pretendidas(s).

Exemplo:
 1. Selecione o comando
 GEOMETRY > Circle > Centre + Diameter

 2. A linha de comandos irá solicitar que insira 
 o diâmetro pretendido, introduza 50.

 3. Em seguida, a linha de comandos solicita a 
 posição central, introduza 0,0   ou selecione  
 uma posição no ecrã.

 4. A linha de comandos solicitará então um
 diâmetro para continuar a desenhar círculos.
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Ou
 1. Selecione o comando 
 GEOMETRY > Rectangle 

 2. A linha de comandos solicitará a posição do  
 primeiro canto, introduza 0,0   ou selecione  
 uma posição no ecrã.

 3. A linha de comandos solicitará então a posi- 
 ção do segundo canto, introduza 100,100   ou  
 selecione uma posição no ecrã.

 4. A linha de comandos solicitará então um 
 ponto inicial para continuar a desenhar retân- 
 gulos.

Exemplo

 1. Selecione o comando Edit > Delete  

 2. A caixa de diálogo de comandos solicita a   
 SELEÇÃO dos itens a eliminar.

 3. Faça <RClick>, prima <Esc> ou selecione
 [Finish] para concluir o processo de seleção.

 4. A caixa de diálogo no ecrã solicita que con- 
 firme a eliminação dos itens selecionados.
Ou
 1. Selecione o comando Edit > Offset 

 2. A caixa de diálogo solicita a distância do   
 deslocamento e o que deve ser deslocado   
 – Linha/Arco ou tudo (Geometria).

 3. A caixa de diálogo de comandos solicita a   
 SELEÇÃO dos itens a deslocar.

 4. A caixa de diálogo de comandos solicita que  
 SELECIONE uma posição para dar a direção do  
 deslocamento.
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Modificar geometria existente
1. Ative a Camada pretendida
(por defeito, Geometria).
2. Selecione o comando através das opções da
Barra de Menus.
3. Leia a caixa de diálogo da linha de comandos.
4. A linha de comandos solicita a SELEÇÃO de itens.
5. Selecione a(s) Geometria(s)/elemento(s) em que 
pretende aplicar o comando.
6. Faça <RClick>, prima <Esc> ou selecione [Finish] 
para concluir o processo de seleção.
7. A caixa de diálogo de comandos pode solicitar 
que selecione uma posição para dar uma direção.

Eixo Principal para todos os módulos, exceto o "Lathe"

Eixo Principal apenas para o módulo "Lathe"

INTRODUÇÃO DE DADOS

 Ao utilizar o Alphacam, é importante que leia 
a linha de mensagens de comandos, pois esta irá 
informá-lo do que o Alphacam necessita que faça. 
Todas as Coordenadas são especificadas em termos 
absolutos, utilizando um Sistema de Coordenadas 
Cartesiano.
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Os dados podem ser inseridos diretamente ou por 
meio de uma expressão.
Exemplo: (1.5*25.4) o sistema emprega a progres-
são aritmética padrão (BIDMAS). Ao simplificar uma 
expressão como 3 + 4 × 5 - 4 (3 + 2), o Alphacam pro-
cessa-a na seguinte ordem: parênteses, (índices), 
divisão , multiplicação, adição, subtração. As se-
guintes funções matemáticas estão disponíveis:

Plus +
SQR( )
LOG10( )
ATAN( )

Minus -
ABS( )
SIN( )
SINH( )

Multiply *
ABS( )
SIN( )
SINH( )

Divide /
EXP( )
TAN( )
TANH( )

Indices**n
INT( )
ASIN( )
ATAN2( , )

LOG( )
ACOS( )

Premir <Enter   > confirma a aceitação de 
todos os valores e é o mesmo que clicar 
no botão [Ok], na parte inferior da caixa 
de diálogo.

Ao usar a Linha de comandos, se uma das coor-
denada não for conhecida, pressione a tecla <F1> 
[F1?]. Isto faz com que o Alphacam solicite instru-
ções adicionais a fim de definir os valores das coor-
denadas polares.

DESCRIÇÃO GERAL DA CRIAÇÃO DE 
GEOMETRIAS

O Alphacam tem até 9 camadas pré-definidas, nas 
quais as diferentes formas podem ser desenhadas.
Geometria, Construção, Percursos de Ferramenta, 
Dimensões, Linhas Polinomiais, Superfícies, Tex-
to, Modelo Sólido, STL.

Existem camadas adicionais, que são DEFINIDAS 
PELO UTILIZADOR e são usadas para distinguir for-
mas diferentes. As Camadas de Utilizador são cria-
das automaticamente na importação de ficheiros 
DXF ou IGES. Quando as camadas de utilizador es-
tão ativas, os dados criados são automaticamente 
atribuídos pelos sub-níveis Geometria, Construção, 
Dimensões, Linhas Polinomiais, Superfícies, Texto, 
Modelo Sólido e STL.
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Isto significa que o utilizador não precisa 
de uma calculadora externa, podendo 
introduzir um cálculo para qualquer valor 
de entrada.

As coordenadas atuais são exibidas na linha de co-
mandos. Adicionar ou subtrair valores à posição 
atual permite inserir coordenadas incrementais. 
Após introduzir os valores num campo da caixa de 
diálogo, prima a tecla <Tab  > para avançar para o 
próximo campo e completar o cálculo atual.

Os dados podem ser movidos entre cama-
das através dos comandos EDITAR Alterar 
ou com o rato, usando a funcionalidade 
Arrastar e Largar para mover os dados ou 
fazendo <RClick> e selecionando Copy/
Paste.

Camadas de utilizador predefinidas e parâmetros de 
restrições de geometrias/materiais podem ser guar-
dados em desenhos especiais chamados Modelos 
(Apenas nos módulos Advanced e Ultimate).

A geometria que vai ser maquinada deve ter 
uma forma contínua, isto é, 1 "Ferramenta Fan-
tasma". A geometria pode ser aberta ou fecha-
da.

Ao criar uma geometria com o "Lathe", é pre-
ferível criar apenas a metade superior (X+) e 
manter a geometria como perfis abertos.

Uma geometria que irá ser utilizada para a maqui-
nagem pode ser aberta ou fechada mas o percurso 
deve obrigatoriamente ser contínuo. Uma geo-
metria pode ser convertida num percurso contínuo 
usando os comandos EDIT > Join 

Apenas vão ser unidos elementos cujas 
extremidades são coincidentes.
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O método pelo qual os contornos geométri-
cos são criados não é importante, desde que 
os dados finais estejam corretos. A velocida-
de e eficiência virão naturalmente com a ex-
periência, os conhecimentos e a confiança.

Quando a geometria é criada, é armazenada na ca-
mada de Geometria do nível superior, a menos que 
a opção GEOMETRY > Construction         esteja ati-
vada. Se uma Camada de Utilizador tiver sido ativa-
da, a geometria é armazenada no sub-nível Geome-
tria ou Construção, dentro da Camada de Utilizador.

A geometria de construção não irá exibir 
uma ferramenta fantasma, pois a maqui-
nação não é possível.

É possível mover geometrias de uma camada para 
outra a qualquer momento usando a funcionali-
dade arrastar e largar no gestor de projetos ou o 
comando EDIT > Change       . Ao usar o método de 
arrastar e largar (drag and drop), pressionando a 
tecla <Ctrl> ao largar copia a geometria.

METODOLOGIAS DE CRIAÇÃO

DE GEOMETRIAS

Ao criar qualquer geometria deve considerar o que 
irá ser maquinado e com qual método. Produzir um 
plano de processos. Uma vez produzido o plano de 
maquinagem, pode planear a criação da geometria.

Antes de planear a criação de geometria, 
deve produzir o plano de processos. O plano 
de processos identifica o que vai ser maqui-
nado, a ordem e a ferramenta que vai ser uti-
lizada. Isso irá então identificar qual os perfis 
de geometria que necessitam de ser criados.
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1. Identificar a localização absoluta 0,0. Esta é a po-
sição a partir da qual a geometria pode facilmente 
ser desenhada. A peça pode ser sempre movida 
para uma posição adequada para a maquinagem 
antes da produção do código NC.
2. Decidir sobre a quantidade de perfis geométricos 
que serão definidos. Só é necessário criar a geome-
tria para controlar um processo de maquinação.
3. Dentro de cada perfil, identifique as formas geo-
métricas que podem ser duplicadas por meio das 
funções Copiar, Rodar, Espelhar, etc.
4. Verifique se há informação suficiente para criar a 
geometria e se o uso da geometria de construção 
permitiria a seleção de posições de forma fácil e 

Exemplo:

Ao criar uma geometrias, desenhe apenas o que for necessário.

Se o plano de processo incluir a maquinagem da 
largura máxima com uma ferramenta de Ø80, então 
a geometria necessária é uma única linha.

Se o plano de processo incluir a maquinagem da 
largura máxima com uma ferramenta de Ø20, então 
a geometria necessária é um retângulo.

Em qualquer um dos cenários, a geometria restante 
da peça não é necessária, a não ser para verificação 
visual.
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evitando cálculos complicados.
5. Crie um perfil de cada vez, aparando, seccionando 
e unindo conforme necessário.
6. Assegure-se de que todos os perfis geométricos se 
encontram unidos. Use a opção de exibição da "Fer-
ramenta Fantasma" para verificar se, para cada perfil 
geométrico, é exibida APENAS UMA "ferramenta fan-
tasma".

Visto que há muitas maneiras de criar uma geome-
tria, os exemplos de formação do Alphacam des-
tinam-se a demonstrar os diferentes métodos de 
criação de geometrias. Os métodos utilizados para 
criar a geometria são controlados pela forma como 
a informação geométrica é apresentada.

!



TECLAS DE FUNÇÃO

No Alphacam, as teclas de função do teclado (F1 a F12) têm funções específicas.

A tabela de Teclas de Função do Alphacam

A tecla F1 tem duas funções. Quando utilizada durante a introdução de coordenadas ou valores numéricos, 
significa "Unknown" (desconhecido) e o sistema irá utilizar outros dados inseridos para calcular o valor des-
conhecido. Em qualquer situação, exceto na introdução de coordenadas ou valores numéricos, abre o fichei-
ro "Help" (Ajuda).

Quando uma função de auto-alinhamento está ativa, o ícone aparece junto ao cursor e a linha de comandos 
solicita a seleção de elementos.
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F2   Auto  O cursor será alinhado automaticamente com as posições da Extremidade, Meio,  
     Centro e Quadrantes do elemento selecionado.

F3   Ortho Forçar o controlo ortogonal,  (Horizontal ou Vertical).

F4   Close Faz com que a geometria a ser definida feche para a posição de Início e Fim e
     termina o comando atual.

F5   Grid  Auto-alinhar com os pontos da grelha (com o espaçamento definido).
   Snap

F6  End of  Auto-alinhar com o ponto
     de fim mais próximo do
     elemento selecionado.
F7  Middle of  Auto-alinhar com o ponto
     médio mais próximo do
     elemento selecionado.
F8  Centre of  Auto-alinhar com o Centro
     do Círculo ou Arco selecio-
     nado.
F9  Intersection Auto-alinhar com o ponto de
  of   interseção de DOIS elementos
     selecionados.
     (Interseção expandida).
F10  Tangent to Auto-alinhar com uma posi-
     ção tangente do Círculo ou
     Arco selecionado.
F11  Perpendicular  Torna o controlo Per-
  to    pendicular ao elemento
      selecionado.
F12  Parallel to Torna o controlo Paralelo ao
     elemento selecionado.

  Quadrant  Auto-alinhar com o ponto de
     Quadrante da posição de
     quadrante mais próxima do
     Círculo ou Arco selecionado
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<Space>  A barra de espaços executa o último  
   comando utilizado 

PÁG  28

Pode definir suas próprias teclas de fun-
ção de auto-alinhamento, caso necessá-
rio. Assim, pode, por exemplo, atribuir a 
tecla <Q> ao alinhamento com o ponto de 
Quadrante.

DESCRIÇÃO GERAL DOS COMANDOS 
DO ALPHACAM
Opções de criação de geometrias estilo CAD

Line  Criação de entidades de linha contí- 
  nua até que o utilizador termine o   
  comando.
Arcs  Criação de entidades de arco    
Menu específicas utilizando;

Start + Second + End points.

2 Points + Radius.

2 Points + Centre.

Start Point + Centre + Included Angle.

Tangent to Line or Arc + End Point.

Circles Menu Criação de entidades de círculo  
   utilizando;

Centre + Diameter.

Centre + Radius.

Centre + Point.

3 Points.

Tangent Circles – Radius NOT 
KNOWN…

Tangent Circles – with KNOWN
RADIUS…

2 Points.

Rectangle Criação de retângulos definidos  
   por coordenadas de cantos
   diagonais.

Text   Criação de texto, quer para 
   adicionar informação ao dese- 
   nho ou para maquinação.

Edit Text  Editar o texto existente no dese- 
   nho ou converter em geometria  
   para maquinação.

Geometrias especiais

Polygon  Criação de geometrias com vá- 
   rios lados. Os valores são intro- 
   duzidos numa caixa de diálogo.

Ellipse  Criação de geometrias com vá- 
   rios lados. Os valores são intro- 
   duzidos numa caixa de diálogo.

Bolt Hole  Cria uma série de círculos com  
Circle  o mesmo espaçamento em tor- 
   no de outro círculo. 

Involute  Espiral desenvolvida através 
Curve   de um círculo.

Slot   Geometria de ranhura reta com  
   comprimento total e extremida- 
   de com raio e um ângulo para a  
   colocação.

Equi-Spaced Círculos igualmente espaçados 
Holes Along ao longo de um perfil geométri-
Curve  co.

Enclosing Cria um retângulo que envolve-
Rectangle as geometrias selecionadas. 
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Opções de modificação

Break  Permite que um perfil/elemen- 
   to seja seccionado em vários   
   perfis/elementos separados.
Trim   Permite aparar geometrias   
   usando elementos de corte.

Explode  Permite dividir um perfil nas   
   suas geometrias individuais.

Join   Permite unir elementos geomé- 
   tricos num perfil contínuo.

Extend  Permite alongar elementos de  
   encontro a outro elemento.

Fillet  Aplica um raio do tamanho es- 
   pecificado entre geometrias   
   selecionadas.
Chamfer  Aplica uma linha do tamanho  
   especificado entre geometrias  
   selecionadas.
Offset   Permite criar um novo perfil/  
   elemento paralelamente e uma  
   distância definida de um perfil/ 
   elemento existente.
Extend By Permite alongar ou encurtar 
Distance   Linhas/Arcos por uma deter-  
   minada distância ou percenta 
   gem do comprimento.

Comandos de Edição
Os comandos de Manipulação, Duplicação e Modi-
ficação encontram-se no separador EDIT.

Move Mover as geometrias selecionadas  
  de uma posição para outra.

Copy Duplicar as geometrias seleciona-  
  das em novas posições.

Repeat Duplicar as geometrias seleciona-  
  das numa matriz linear.

Rotate Duplicar/mover as geometrias sele - 
  cionadas para uma matriz polar.

Array Duplicar as geometrias seleciona-  
  das numa matriz retangular.

Mirror Espelhar as geometrias seleciona-  
  das sobre um eixo entre 2 pontos.

Scale Permite escalar diferencialmente as  
  geometrias selecionadas em X e Y.

Stretch Permite distorcer as geometrias 
  selecionadas utilizando pontos de 
  controlo retangulares, mas manten- 
  do a orientação da geometria.

Skew Permite distorcer as geometrias sele- 
  cionadas utilizando pontos de con-
  trolo retangulares; a geometria é 
  distorcida até 90 graus sobre o canto 
  oposto ao selecionado.

2D
Transform

Permite manipular as geometrias 
selecionadas por meio de alças 
específicas, nomeadamente os co-
mandos Escalar, Alongar, Mover e 
Rodar dentro de uma única opção.

Comandos de Fabrico

Cut  Secciona as geometrias selecionadas  
  dentro do limite selecionado. Quais- 
  quer limites fechados que sejam que- 
  brados são automaticamente fecha- 
  dos novamente com as extremidades  
  do corte. Todos os limites são manti- 
  dos.

Delete Elimina as geometrias selecionadas  
  dentro do limite selecionado. Quais- 
  quer limites fechados que sejam par- 
  cialmente eliminados são automati- 
  camente fechados novamente com  
  as extremidades do corte.
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Crop Elimina as geometrias fechadas se-
  lecionadas dentro do limite sele-
  cionado. Os limites externos são
  eliminados e automaticamente fe-
  chados novamente com as extremi-
  dades do corte.
Unite Une as geometrias fechadas sele-
  cionadas para formar uma geome-
  tria fechada com limite exterior. To-
  das as geometrias selecionadas são 
  eliminadas.

Subtract Elimina as geometrias fechadas 
  selecionadas dentro do limite sele-
  cionado. Quaisquer geometrias fe-
  chadas que sejam parcialmente 
  eliminadas são automaticamente 
  fechadas novamente com as extre-
  midades do corte.

Panelling  Permite estender um desenho  
   de grandes dimensões sobre
   vários painéis do mesmo tama-
   nho e de forma regular, caso o 
   item não caiba numa única  
   placa.

Overlapping Cria um limite fechado forma 
Areas   do pelas geometrias fechadas  
   sobrepostas selecionadas.

Intersecting Cria o limite fechado mais pe- 
Areas   queno formado pelas geome- 
   trias fechadas sobrepostas se- 
   lecionadas.
Containing Cria um limite a partir de uma 
Loop   área delimitada por perfis aber- 
   tos e/ou fechados.

TECLAS DE CONTROLO (PREDEFINI-
DAS)

Os comandos podem ser executados por meio de 
teclas de controlo predefinidas no teclado.

[Ctrl]+[A] VIEW > Zoom All

[Ctrl]+[B] VIEW > Zoom Previous

[Ctrl]+[C] Copy highlighted to the clipboard

[Ctrl]+[D] CAD > Dimension

[Ctrl]+[E] MACHINE > Edit Operations

[Ctrl]+[F] EDIT > Start / Order > Start Pt

[Ctrl]+[G] VIEW > Display Options > Ghost Tool

[Ctrl]+[H] EDIT > Change

[Ctrl]+[I] FILE > Input CAD

[Ctrl]+[L] FILE > List NC Code

[Ctrl]+[M] FILE > Clear Memory

[Ctrl]+[N] FILE > New

[Ctrl]+[O] FILE > Open

[Ctrl]+[P] FILE > Printer/Plotter

[Ctrl]+[R] VIEW > Refresh

[Ctrl]+[S] FILE > Save

[Ctrl]+[U] CAD > User Layers

[Ctrl]+[V] Paste data from clipboard

[Ctrl]+[W] VIEW > Zoom Window

[Ctrl]+[Z] EDIT > Undo

[Ctrl]+[Ins]FILE > Insert

[Ctrl]+[Del]EDIT > Delete

[Ctrl]+[T] GEOMETRY > Text

[Ctrl] + [J], [K], [X] ou [Y] – Numa instalação padrão, 
estes quatro atalhos não são atribuídos. Podem ser 
associadas combinações de teclas a qualquer co-
mando do Alphacam, por meio da personalização 
do Teclado. Para aceder às configurações da barra
     de Menus e do Teclado,
     abra o separador "File" e 
     selecione "Customise".
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[Ctrl]+[Q] VIEW > Shading

[Space] Repetir o último comando utilizado
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TERMOS CAD/CAM

Ficheiros da biblioteca CAD – Ficheiros não forma-
tados contendo apenas geometria eletrónica. Os fi-
cheiros nos formatos IGES, DXF ou DWG e podem ser 
importados pelo sistema CAD/CAM de um cliente.

DXF – Acrónimo de "Drawing Exchange Format", é 
um formato de ficheiro utilizado para a troca de in-
formações CAD (normalmente em 2D).

DWG – O formato de ficheiro nativo proprietário do 
AutoCAD para desenhos em CAD. A estrutura interna 
dos ficheiros deste formato é alterada à medida que 
cada nova versão é criada.

IGES – Acrónimo para "Initial Graphics Exchange 
Specification". É um formato de ficheiro utilizado 
para a troca de informações CAD (2D e 3D). Um 3D 
IGES contém as informações de superfície e deta-
lhes de uma peça.

ACIS – É um "kernel" de modelação geométrica 
fornecido pela Spatial Technology. Suporta superfí-
cies e sólidos, e baseia-se na modelação de sólidos 
NURBS e B-Rep.

STL - Acrónimo de "Stereo Lithography" – um forma-
to de ficheiro ASCII ou binário utilizado na produção.
É uma lista das superfícies triangulares que descre-
vem um modelo sólido gerado em computador.
Nota - Quantos mais triângulos melhor o modelo, 
mas maior será o seu tamanho.

PARASOLID – Um "kernel" de modelação geométrica 
fornecido pela "Unigraphics Solutions Inc". Suporta 
superfícies 3D e sólidos e baseia-se nas tecnologias 
de modelação de sólidos NURBS e B-Rep.

Rational curves – (NURBS, por exemplo) pode repre-
sentar secções cónicas, bem como como curvas de 
forma livre, com precisão.

2D – Bidimensional – Refere-se a um objeto ou dese-
nho que não tem profundidade – Um termo comum-
mente dado a software CAD que suporte a represen-
tação planar como mesa de desenho, geralmente 
com as coordenadas X e Y.

3D – Tridimensional – Um termo comummente dado 
a software CAD que suporte a representação espa-
cial, como o mundo real, geralmente com as coorde-
nadas X, Y e Z.

B-Spline – Uma sequência de curvas polinomiais 
paramétricas (tipicamente polinómios quadráticos 
ou cúbicos), que formam um ajuste suave entre 
uma sequência de pontos num espaço 3D. A curva 
definida mantém um nível de continuidade mate-
mática, com base no grau polinomial selecionado.
É utilizada extensivamente em aplicações de design 
mecânico na indústria automóvel e aeroespacial.

Coons Patch – trata-se de um método matemático 
para a definição de uma superfície a partir de 3 ou 4 
curvas que formam os seus limites.

Fillet Surface – A superfície radial transicional que 
une suavemente duas superfícies.

Swept Surface – A superfície gerada quando uma 
geometria é varrida ao longo de outra.

Revolved Surface – A superfície gerada quando uma 
geometria é rodada ao longo de uma geometria de 
eixo.

NURBS – Acrónimo de "Non-Uniform Rational B-S-
plines", representações matemáticas de dados geo-
métricos de curvas.
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PORTAL DO CLIENTE VERO

O portal do cliente Vero dá-lhe acesso à informação 
relacionada com o seu produto.

Para se registar como um utilizador do portal do 
cliente Vero, visite a página de início de sessão do 
portal do cliente Vero do Alphacam. Esta está dis-
ponível através do site do Alphacam, através do 
apoio Alphacam, ou simplesmente clicando no URL 
seguinte:
customers.verosoftware.com

Página de início de sessão do Portal do Cliente Vero

Caso ainda não tenha criado uma conta, utilize a 
opção "Create new account". Uma vez submetido, 
o seu pedido será processado pelo departamento 
de administração. Uma vez processado, será envia-
do um e-mail de ativação para o endereço inserido 
durante o processo.

Acesso ao Portal Global de Suporte
Após receber o seu nome de utilizador e palavra-
-passe temporários, utilize esses dados na página 
de início de sessão do portal.
Para aceder ao site, utilize o seguinte URL:
customers.verosoftware.com

Introduza o seu "User Name" e "Password" nos
respetivos campos. Caso se tenha esquecido da 
sua palavra-passe, clique em "Forgot your
Password" (Esqueci-me da palavra-passe).

Ao aceder ao site pela primeira vez,
ser-lhe-á solicitado que altere a sua
palavra-passe.

Caso tenha dificuldades em aceder ao
sistema ou precise de ajuda com o seu  
"Username" e "Password", clique no botão 
"Help" do ecrã de Início de Sessão/Registo 
para obter ajuda.

Mesmo representando uma empresa, não está limi-
tado a uma única conta. Aliás, é vantajoso que
todos os utilizadores do software tenham a sua
própria conta.

P R É - R E Q U I S I T O S
M A N U A L

TESTE DE PRÉ-REQUISITOS

Deve realizar este teste para poder participar.

Demorará menos de 10 minutos, mas não há limite 
de tempo.

Ser-lhe-á enviada uma cópia do teste.

A apresentação da mesma é OBRIGATÓRIA para a 
sua participação no curso de formação em sala.

O URL do teste é o seguinte:

alphacam.pt/alp_trg_prq

!

http://customers.verosoftware.com
http://customers.verosoftware.com
http://alphacam.pt/alp_trg_prq


A Bitmind deseja-lhe o maior sucesso!

P R É - R E Q U I S I T O S
M A N U A L
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