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1.  PREFÁCIO

Manual do Utilizador

para

Consola de Produção i-cut

NOTA: Lembramos que somente o Pessoal da Kongsberg ou pessoal com a formação apropriada
pode manusear, manipular ou reparar o sistema.

NOTA: As instruções originais estão em inglês. As instruções fornecidas noutros idiomas são
traduções das instruções originais.

©Copyright 2022, Kongsberg Precision Cutting Systems
Todos os direitos reservados.

Este copyright não indica que este trabalho tenha sido publicado.
Este manual, a informação e as instruções de utilização nele contidas são propriedade da Kongsberg

Precision Cutting Systems. Este documento não concede nem expande qualquer garantia.
Além disso, a Kongsberg Precision Cutting Systems não dá qualquer garantia, nem representa
garantias de outros, relativamente à utilização ou aos resultados da utilização do sistema ou
da informação incluída neste documento. A Kongsberg Precision Cutting Systems não poderá

ser responsabilizada por quaisquer danos diretos, indiretos, consequenciais ou incidentais
resultantes da utilização ou incapacidade de utilização do sistema ou da informação incluída

neste documento. A informação presente neste documento está sujeita a alteração sem aviso
prévio. Podem ser publicadas revisões periódicas para comunicar tais alterações e/ou adições.
Nenhuma parte deste sistema pode ser reproduzida, guardada numa base de dados ou num

sistema de recuperação, nem publicada em qualquer material ou de qualquer forma, seja
eletronicamente, mecanicamente, em papel, por impressão fotográfica, por microfilme ou por

qualquer outro meio, sem autorização prévia por escrito da Kongsberg Precision Cutting Systems.
Este documento substitui todas as versões anteriores.

Toda a correspondência relativa a esta publicação deve ser enviada para:
Global support

Kongsberg Precision Cutting Systems

N.º do documento: D3389; Peça n.º: 32463481

 Kongsberg Precision Cutting Systems www.kongsbergsystems.com
 P.O.Box 1016, NO-3601 Kongsberg, NORWAY Tel.: +47 32 28 99 00
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2.  REGISTO DE ALTERAÇÕES

Data
dd.mm.aaaa

Por Descrição

19.12.2022 DHO Nova edição para iPC 2.6
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3.  BEM-VINDO(A)

Bem-vindo(a) ao Manual do Utilizador do Kongsberg i-cut Production Console.
Neste manual, a abreviatura iPC significa i-cut Production Console.

Este manual descreve de forma completa e detalhada todas as funções do iPC.
Destina-se aos operadores das mesas de corte Kongsberg e a pessoas que preparem ficheiros para estes
equipamentos.

A instalação do iPC encontra-se descrita aqui:  Instalar iPC na página 328

Nota: Algumas funções e alguns equipamentos descritos neste manual são opcionais.
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4.  UTILIZAR ESTE MANUAL

4.1.   Secções principais

O manual está dividido nas seguintes secções principais:

Descrição do Sistema

• Uma descrição sucinta da Interface de Utilizador.
• Inclui descrições de todos os menus e todas as barras de ferramentas.

Antes de começarmos
Este capítulo explica Tópicos Básicos importantes:

• O material é a chave
• Gestor de Recursos
• Preparação de Ficheiro
• Registo
• Configurar Ferramentas

Descrição do Fluxo de Trabalho
Descrição de um Fluxo de Trabalho típico com informação detalhada sobre cada passo:

1. Iniciação
2. Importação de Ficheiro
3. Trabalho Aberto
4. Preparar para Produção
5. Guardar um Trabalho
6. Executar um Trabalho

Secção Avançado
Os seguintes capítulos descrevem funções opcionais para o Utilizador Avançado:

• Editar Trabalho  - modificações possíveis no Trabalho Aberto.
• Alternativas de Trabalho  - alternativas de processamento adicionais.

Cópia de Segurança e Restauro

• Como configurar um regime de Cópia de Segurança adequado.
• Como iniciar uma Cópia de Segurança.
• Como restaurar uma Cópia de Segurança.

Configuração do iPC

• Definições que especificam o comportamento geral do sistema.
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Anexos

• Instalar Software
• Atalhos do Teclado - lista completa de Atalhos do Teclado.
• Comandos do iPC - linguagem de comandos do iPC.

4.2.   Estilos de nomes e símbolos

Nome ou estilo Descrição

Caixa pop-up Esta é a caixa de diálogo que aparece quando clicar no Botão
Direito do Rato.

Botão Iniciar O estilo itálico indica que se trata de um botão no Painel do
Operador.

[OK] O estilo negrito indica que se trata de um botão ou de uma
função na Interface Gráfica de Utilizador (IGU).

Configuração da Máquina Ligação para o tópico.

Menu Bar->Editar-> Opções

Seleção do menu: Na Barra de Menus, selecione Editar e
depois Opções.

Este símbolo indica que a função depende do hardware
existente.
Se o hardware não estiver disponível, esta função está
ocultada.

Este símbolo indica que a função depende da licença.

 Operações da Mesa

Os botões do Painel do Operador são diferentes entre as diferentes mesas Kongsberg.
Ao longo deste manual, utilizamos um símbolo comum para cada botão.
A informação sobre o Painel do Operador da sua mesa está disponível no Manual do Utilizador da sua
Mesa de Corte específica.
Os símbolos utilizados são os seguintes:
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Prima o botão para Iniciar a execução

Prima o botão para Interromper a execução

Prima o botão para Definir Ponto de Referência.

4.3.   Imagens e ilustrações

4.3.1.   Orientação

Neste documento, as imagens e as ilustrações da Mesa de Corte são apresentadas assim:

A interface de utilizador oferece várias Opções de Visualização .
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5.  DESCRIÇÃO DO SISTEMA

Este capítulo explora a interface de utilizador do iPC detalhadamente.

5.1.   Convenções de Terminologia

A interface de utilizador do iPC aparece em duas vistas diferentes, dependendo do modo em que estiver a
trabalhar: Os Meus Trabalhos ou Trabalhos Abertos:

5.1.1.   Os Meus Trabalhos
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1 - Menu Bar
2 - Separadores de Trabalho
3 - Informação do Trabalho
4 - Produção -> Tempo previsto.
O tempo previsto de execução é
apresentado aqui.
Para obter mais informação,
consulte Estado da Previsão de
Trabalho .

5 - Barra de Tarefas do Windows com Ícone de Ligação da Máquina
6 - Painel da Máquina
7 - Ações de Os Meus Trabalhos
8 - Lista Os Meus Trabalhos

5.1.2.   Trabalho Aberto

1 - Menu Bar
2 - Barra de Ferramentas
3 - Vista de Camadas / Vista de Produção; ver em
baixo
4 - Barra de Tarefas do Windows com Ícone de
Ligação da Máquina

5 - Painel da Máquina
6 - Properties Bar
7 - Configuração do Trabalho. Contém
Configuração das Camadas e Configuração de
Produção
8 - Separadores de Trabalho

5.1.3.   Configuração de Ferramenta

Tenha consciência da diferença entre Configuração de Ferramenta e Configurar Ferramentas:

Configurar Ferramentas
Editar as Definições de Ferramenta a utilizar numa Camada

Configuração de Ferramenta
Manter a Configuração de Ferramenta na Mesa de Corte que está ligada.
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5.2.   Barra de Menus

A Menu Bar disponibiliza os seguintes itens:

• Ficheiro
• Editar
• Ver
• Seleção
• Trabalho

• Camada
• Curvas
• Máquina
• Avançado
• Ajuda

5.2.1.   Ficheiro

Menu Bar->Ficheiro

Estão disponíveis os seguintes itens de menu:
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Novo Trabalho (Ctrl+N)
Criar um Trabalho vazio.
Pode adicionar/editar geometria com as funções da
Barra de Ferramentas .

Guardar Trabalho (Ctrl+S)
Guardar o Trabalho Aberto.
O Trabalho é guardado no formato .cut do iPC.
Se o ficheiro não tiver sido guardado como .cut,
ser-lhe-á pedido para indicar a pasta de destino e o
nome do ficheiro.

Abrir Ficheiro... (Ctrl+O)
Abrir  um Ficheiro de Entrada e adicioná-lo à Lista
Os Meus Trabalhos.

Guardar Trabalho como (Ctrl+Shift+S)
Guardar o Trabalho Aberto.
O programa solicita uma pasta e um nome de
ficheiro para guardar.

Abrir através de Código de Barras... (Ctrl+Alt+O)
Consulte Trabalhos com Códigos de Barras

Exportar
Exportar o Trabalho Aberto para pdf.
O programa solicita uma pasta e um nome de
ficheiro para guardar.

Abrir a partir de normas ArtiosCAD... (Ctrl+Alt
+Shift+O)
Consulte Abrir a partir de normas ArtiosCAD

Recarregar
Recarregar o Trabalho Aberto. Todas as alterações
efetuadas no trabalho serão perdidas.

Iniciar Produção através de Código de Barras...
(Ctrl+Alt+P)
Consulte Iniciar Produção através de Código de
Barras

Sair
Encerrar o iPC.

Fechar Trabalho (Ctrl+W)
Fechar o Trabalho Aberto.

5.2.2.   Editar

Menu Bar->Editar

Estão disponíveis os seguintes itens de menu:

Desfazer (Ctrl+Z)
Desfazer a operação anterior.

Opções

• Definições de opções
• Configuração básica
• Valores predefinidos
Para obter mais informação, consulte  Configurações do iPC na página 277
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5.2.3.   Ver

Menu Bar->Ver

Todas as funções de Ver aplicam-se ao Trabalho Aberto conforme apresentado na janela Vista de
Camadas / Vista de Produção.
Estão disponíveis os seguintes itens de menu:

Ferramenta de Zoom
Definir uma área de zoom com o rato.

Orientação da Vista da Mesa
Selecione o ponto de vista para a Vista de
Camadas / Vista de Produção

Aumentar Zoom  (Ctrl+ +)
Clique para aumentar o zoom.

Ponto de Referência
O Ponto de Referência selecionado é apresentado
na janela Vista de Camadas / Vista de Produção.

Reduzir Zoom  (Ctrl+ -)
Clique para reduzir o zoom.

Réguas da Mesa
As Réguas da Mesa de Corte são apresentadas
na janela Vista de Camadas / Vista de Produção
(depende da máquina).

Ajustar ao Trabalho  (Ctrl+Shift+J)
O Trabalho Aberto enche a janela Vista de
Camadas / Vista de Produção.

Zonas de Vácuo
As Zonas de Vácuo selecionadas são indicadas na
janela Vista de Camadas / Vista de Produção.

Ajustar à Mesa  (Ctrl+Shift+T)
Uma imagem da Mesa de Corte com o Trabalho
Aberto enche a janela Vista de Camadas / Vista de
Produção.

Posição de Estacionamento
Mostra a Posição de Estacionamento atual com
um símbolo na janela Vista de Camadas / Vista de
Produção.

Direção da Curva
Uma seta em cada curva indica a direção da curva.

Caixa de Contenção
Apresenta uma Caixa de Contenção em redor do
Trabalho Aberto.

Pontos da Curva
Os Pontos da Curva são apresentados.

Réguas
Adicionar Réguas à Vista de Camadas / Vista de
Produção.
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Caminho da Ferramenta
O Caminho da Ferramenta para fresagem é
apresentado.

Rodar 90 graus no sentido horário
Atalho para funcionalidade no menu Trabalho.

Rotate 90 graus no sentido anti-horário
Atalho para funcionalidade no menu Trabalho.

5.2.3.1 Orientação da Vista de Camadas / Vista de Produção

Barra de Menus->Ver->Orientação da Vista da Mesa

Selecione o ponto de vista para a Vista de Camadas / Vista de Produção.

Alternativas:
• 0o

• 90o

• 180o

• 270o

Deve coordenar o ponto de vista e a posição do Painel do Operador para obter a Direção de Jog correta.
Para obter mais informação, consulte Configuração do Hardware .

5.2.4.   Seleção

Menu Bar->Seleção

Todas as funções de Seleção aplicam-se a Trabalho Aberto->Separador de Camadas.
Estão disponíveis os seguintes itens de menu:

Selecionar Todas as Curvas (Ctrl+A)
Selecionar todas as Curvas no Trabalho Aberto.

Cancelar Seleção de Todas as Curvas (Ctrl+D)
Cancelar a seleção de todas as Curvas no Trabalho
Aberto.
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5.2.5.   Trabalho

Menu Bar->Trabalho

Todas as funções de Trabalho relevantes para o Trabalho Aberto.
Estão disponíveis os seguintes itens de menu:

Rodar 900 no sentido horário
Rodar todo o Trabalho.

Eliminar Linhas Duplas e Sequência
Utilize esta função para eliminar linhas duplas e
otimizar a sequência de corte num Trabalho.

Rodar 900 no sentido anti-horário
Rodar todo o Trabalho.

Eliminar Linhas Duplas, Unir Através de Espaços
As linhas duplicadas são removidas.
Os espaços entre linhas adjacentes que estejam
abaixo de um determinado limite são eliminados
através da junção das linhas.

Espelhar Horizontalmente na página 172
Espelhar Trabalho Aberto.

Otimizar para Produção...
Abre a caixa de diálogo Otimizar para Produção.

Espelhar Verticalmente
Espelhar Trabalho Aberto.

Remover Desvio Interno
O canto inferior esquerdo do Trabalho Aberto será
colocado no Ponto de Referência selecionado +
Posição do Material + Desvio do Trabalho.

Mover Curvas Abertas para uma Camada
Separada
Utilize esta função para separar as Curvas Abertas
das Curvas Fechadas.

5.2.6.   Camada

Menu Bar->Camada

Todas as funções de Camada relevantes para o Trabalho Aberto.
Estão disponíveis os seguintes itens de menu:
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Adicionar Camada... (Ctrl+L)
Abre a caixa de diálogo Adicionar Camada .

Copiar Camada com Curvas (Ctrl+Shift+C)
A Camada selecionada é copiada, incluindo a
geometria.

Adicionar Camada de Marcas de Registo...
Abre a caixa de diálogo Adicionar Camada de
Marcas de Registo .

Eliminar Camada... (Shift+Del)
A(s) Camada(s) que estiver(em) selecionada(s)
é(são) removida(s).

Editar Camada...
Abre a caixa de diálogo Editar Camada... .

Eliminar Camadas Vazias... (Ctrl+U)
A(s) Camada(s) que não tiver(em) geometria é(são)
eliminadas.

Copiar Camada sem Curvas (Ctrl+C)
A Camada selecionada é copiada, sem a geometria.

Eliminar Camadas Ocultas...
A(s) Camada(s) oculta(s) é(são) removida(s).

5.2.7.   Curvas

Menu Bar->Curvas

Todas as funções de Curvas estão disponíveis no Separador de Camadas-> Curva(s) Selecionada(s) .
Estão disponíveis os seguintes itens de menu:

Mover... (Ctrl+M)
Mover Curvas Selecionadas

Unir Curvas
Unir Curvas Selecionadas

Jog de Curvas
Jog de Curvas Selecionadas

Inverter Direção da Curva (Ctrl+Shift+I)
Inverter Direção da Curva para as Curvas
Selecionadas

Escala... (Ctrl+T)
Redimensionar Curvas Selecionadas

Início/Fim
Adicionar Início/Fim às Curvas Selecionadas

Espelhar... (Ctrl+Shift+M)
Espelhar Curvas Selecionadas

Desvio da Ferramenta...
Aplicar o Desvio da Ferramenta às Curvas
Selecionadas
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Rodar... (Ctrl+Shift+R)
Rodar Curvas Selecionadas

Otimizar Forma
Otimizar as Curvas Selecionadas
Para obter mais informação, consulte  Otimizar
Forma na página 199 .

Editar Pontos
Entrar no Modo de Editar Ponto

Eliminar Curvas...
Eliminar Curvas Selecionadas

5.2.8.   Máquina

Menu Bar->Máquina

Funções para a Mesa de Corte que estiver ligada.
Estão disponíveis os seguintes itens de menu:

Ligar
Estabelecer ligação com a Mesa de Corte

Mostrar Câmara ...
Apresenta a caixa de diálogo da Vista da Câmara.

Iniciar Aquecimento do Fuso
A sequência Aquecimento do Fuso é executada na
Mesa de Corte.

Medição do Material
A sequência Medir Espessura do Material é
executada na Mesa de Corte.

Iniciar Aspirador
Controlo on/off do Aspirador.

Zonas de Vácuo...
Selecione as Zonas de Vácuo adequadas para o
Trabalho Aberto.

Identificar Ferramentas
Na Mesa de Corte, execute a sequência
Identificação de Ferramenta.

NOTA:

Aplicável apenas para as mesas das séries X, XN e
XL.

Comandos Diretos
Selecionar funções para execução imediata na
Mesa de Corte

Definir Referência do Topo da Mesa
A sequência Referência do Topo da Mesa é
executada na mesa de corte.

Assistência do Empilhador
Este item de menu está visível se existir um
Empilhador.

Ajustar Altura da Ferramenta...
Na Mesa de Corte, execute o assistente Ajustar
Altura da Ferramenta.

Preparar Mesa
Este item de menu está visível se existir uma célula
de robô.
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Nota: Para utilização diária, algumas destas funções estão facilmente acessíveis no Painel da Máquina.

5.2.9.   Avançado

Menu Bar->Avançado

Estão disponíveis os seguintes itens de menu:

Gerir Presets
Funções para guardar como Presets de Produção e
Presets de Ferramenta.

Cópia de Segurança da Configuração...
Inicia uma Cópia de Segurança do Sistema .

Recursos
Funções para manter Recursos, consulte  Preparar
materiais e presets no Gestor de recursos na página
111 .

Restaurar Configuração...
Inicia a operação de Restaurar Sistema .

Configurar Ferramentas...
Funções para Configurar Ferramentas  para utilizar
nas Camadas.

Opções de Registo... (Ctrl+Alt+Shift+L)
Configurar as Opções de Registo disponíveis.
Para obter mais detalhes, consulte Opções de
Registo .

5.2.10.   Ajuda

Menu Bar->Ajuda

Estão disponíveis os seguintes itens de menu:

Manuais do Utilizador... F1 Suporte Online...

Toda a documentação... Recursos Online...

Ficheiros de Amostra... Gestor de Licenças...

eLearning... Sobre a Consola de Produção i-cut...
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5.3.   Os Meus Trabalhos

1 - Lista Os Meus Trabalhos
Os Meus Trabalhos tem dois separadores, Trabalhos Ativos e Histórico, para organizar os trabalhos
atualmente não usados na Lista Os Meus Trabalhos.

2 - Ações de Os Meus Trabalhos

3 - Informação do Trabalho
Quando selecionar um trabalho na Lista Os Meus Trabalhos, a Informação do Trabalho correspondente é
apresentada.

4 - Produção
Apresenta o tempo de execução previsto para o ficheiro selecionado. Consulte Estado da Previsão de
Trabalho .

5.3.1.   Importar Ficheiros para a Lista Os Meus Trabalhos
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Menu Bar->Ficheiro->Abrir Ficheiro

Ações de Os Meus Trabalhos->Adicionar...

Ações de Os Meus Trabalhos->Ações...->Adicionar...

5.3.1.1 Material
Selecione o Material  para utilizar quando importar o Ficheiro de Entrada selecionado.
Utilize a seleção predefinida Do Ficheiro e a informação do Material será obtida do ficheiro de entrada, se
estiver disponível.

Selecionar o Material dá-lhe acesso a um conjunto de Presets de Ferramenta, bem como Presets de
Produção e Presets de Otimização adequados para o material (Presets para os quais o Material está
mapeado).
Para obter mais informação sobre o conceito O material é a chave, consulte  O material é a chave na página
109 .

5.3.1.2 Mapeamento
Selecione o Mapeamento  para utilizar quando importar o Ficheiro de Entrada selecionado.
As diferentes seleções de Mapeamento especificam regras diferentes para a transferência de informação do
Ficheiro de Entrada para o Trabalho do iPC.

5.3.2.   Lista Os Meus Trabalhos

• Cada ficheiro é identificado pelo seu nome e pela sua dimensão.
• Um clique sobre um título de coluna ordena a lista de ficheiros alfabeticamente pelo conteúdo dessa
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coluna. Outro clique ordena a coluna pela ordem inversa.
• Com o cursor na barra de título de coluna, clique com o botão direito do rato para abrir a caixa de

diálogo. Selecione as colunas que são apresentadas.
• Estão disponíveis as seguintes colunas:

• Colocar Número de Entrada na Fila
• Nome e Tamanho
• ID do Trabalho
• Colocado
• Tipo de Ficheiro
• Material
• Espessura
• Ondulado
• Cliente
• Cópias
• Prioridade
• Estado
• Tempo previsto
• Tempo restante
• Prazo
• Adicionada em
• Modificado em
• Terminado em

As informações apresentadas (os metadados) são retiradas do ficheiro de entrada.
A disponibilidade da informação depende do facto de o Sistema CAD / Software de Preparação de Trabalho
suportar estes dados ou não.
Se um trabalho for guardado no formato .cut do iPC, os metadados são guardados no ficheiro .cut.

5.3.3.   Estado da Previsão de Trabalho

A previsão do tempo de execução dos ficheiros importados para Os Meus Trabalhos é calculada
automaticamente.
O Estado da Previsão é apresentado assim:
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O cálculo da previsão foi efetuado e o trabalho está
pronto para produção.

O cálculo da previsão está em curso.

O cálculo da previsão não é possível. Coloque o
ponteiro do rato sobre o ponto de interrogação
para obter mais informação.

O cálculo da previsão foi efetuado, mas o trabalho
não está pronto porque as ferramentas corretas
não estão montadas.

Pode selecionar se a previsão inclui o tempo de preparação e conclusão do trabalho.
Para obter mais informação, consulte  Previsão na página 282 .

5.3.4.   Selecionar um Ficheiro

Selecionar um Trabalho na Lista Os Meus Trabalhos:

Um Clique
O ficheiro é selecionado e fica disponível para:

• Funções de Ações de Os Meus Trabalhos  (2)
• Informação do Trabalho  (3)

Duplo Clique
O ficheiro está aberto num novo Separador Trabalho.
Pode conseguir a mesma ação utilizando o botão Abrir nas Ações de Os Meus Trabalhos.

Selecionar um Trabalho por pesquisa:

Todos os ficheiros adicionados ao iPC estão disponíveis na lista Os Meus Trabalhos. Se a lista for muito longa
e for difícil encontrar um ficheiro pretendido, é possível utilizar a função de pesquisa:
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5.3.5.   Informação do Trabalho

Cada ficheiro é identificado pelo nome do seu
ficheiro.

Existem ainda as seguintes informações:
• Cliente
• Prazo
• Modificado em - Data da modificação
• Dimensões - Tamanho do Trabalho
• Direção do Ondulado

Esta informação (metadados) é obtida do Ficheiro
de Entrada.
A disponibilidade da informação depende do facto
de o Sistema CAD / Software de Preparação de
Trabalho suportar estes dados ou não.
Se um trabalho for guardado no formato .cut do
iPC, os metadados são guardados no ficheiro .cut.

Utilize esta caixa de diálogo para fornecer as definições adequadas para o Trabalho Selecionado.
Estas definições serão aplicadas quando abrir o trabalho em questão.

Cópias Encomendadas
Número de Cópias especificado.

Definir...
Especifique o número de cópias. Consulte  Cópias Encomendadas na página 33 .

Material
Prima o botão esquerdo do rato para abrir a lista pendente de Material.
Na lista pendente, selecione uma das seguintes opções:
Do Ficheiro - a informação sobre o material é obtida do Ficheiro de Entrada.
Nenhum - nenhum material especificado.
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Lista de Materiais - Materiais utilizados anteriormente
Selecionar Material - selecionar da Lista de Materiais.
Novo Material - adicionar um material à Lista de Materiais.
Para a definição de novos materiais, consulte  Os Meus Materiais na página 125 .
O ícone + (indicado como uma seta) aparece se o Material não for definido no iPC. Quando estiver premido,
a caixa de diálogo do Novo Material é apresentada.

Perfil de Corte
Prima o botão esquerdo do rato para abrir a lista pendente Perfil de Corte.
Os Perfis de Corte atribuídos ao Material em questão são apresentados.
Selecione um Perfil de Corte adequado na lista pendente.
Quando selecionar um Perfil de Corte, obtém uma combinação predefinida de Preset de Ferramenta,
Preset de Otimização e Preset de Produção.
Se pretender alterar alguma das seleções em baixo, o nome do Perfil de Corte muda para Custom.
Vai personalizar as definições do Material em questão.

Preset de Ferramenta
Prima o Botão Esquerdo do Rato para abrir a lista pendente Preset de Ferramenta.
Selecione um Preset de Ferramenta adequado na lista pendente.
O Tipo de Camada e a Ferramenta correspondente são apresentados

Preset de Otimização
Prima o Botão Esquerdo do Rato para abrir a lista pendente Preset de Otimização.
Selecione um Preset de Otimização adequado na lista pendente.

Preset de Produção
Prima o Botão Esquerdo do Rato para abrir a lista pendente Preset de Produção.
Selecione um Preset de Produção adequado na lista pendente.

Preset de Mapeamento
Prima o Botão Esquerdo do Rato para abrir a lista pendente Preset de Mapeamento.
Selecione um Preset de Mapeamento  adequado na lista pendente.

5.3.5.1 Cópias Encomendadas

Os Meus Trabalhos > Informação do Trabalho > Cópias Encomendadas
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• Cópias Encomendadas - especifique o número
de cópias a executar.

• Rejeitar Cópias - especifique o número de
cópias que foram rejeitadas.

Esta informação é importante, não apenas
para o operador, mas também para garantir a
comunicação de dados corretos ao planeamento da
produção.

Resumo:
Produzidas - número de cópias produzidas
Sucesso - quantas tiveram sucesso
Rejeitadas - quantas foram rejeitadas
Restantes - número de cópias restante

5.3.6.   Ações de Os Meus Trabalhos

Estão disponíveis os seguintes itens:

Adicionar um trabalho à Lista Os Meus Trabalhos.

Remover o Trabalho Selecionado da Lista Os Meus Trabalhos.

Abrir o Trabalho Selecionado na Lista Os Meus Trabalhos.
O ficheiro está aberto num novo Separador Trabalho.
Pode conseguir a mesma ação fazendo duplo clique sobre o Trabalho na Lista Os
Meus Trabalhos.
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Esta função encontra-se descrita aqui Esquema do Trabalho .

Estão disponíveis as seguintes Ações:

Adicionar...
Adicionar um trabalho à Lista Os Meus Trabalhos.

Adicionar através de Código de Barras...

Abrir
Abrir o Trabalho Selecionado na Lista Os Meus Trabalhos.

Remover (Del)
Remover o trabalho selecionado da Lista Os Meus Trabalhos.

Eliminar Trabalhos Não Referenciados
Os trabalhos da Lista Os Meus Trabalhos cujo ficheiro esteja em falta, serão
removidos da Lista Os Meus Trabalhos.

5.4.   Trabalho Aberto

Um Trabalho é identificado como um separador diferente que inclui o nome do ficheiro em questão nos
Separadores de Trabalho (1).
É possível ter vários Trabalhos abertos, cada um identificado com os seus próprios separadores.
Um Trabalho contém dois grupos principais de informação: Camadas e Produção (2).
É apresentada uma pré-visualização do Trabalho Aberto na janela Vista de Camadas / Vista de Produção
(4).
Pode editar um Trabalho Aberto utilizando as funções da Barra de Ferramentas disponíveis (5).
Pode editar um Trabalho Aberto enquanto outro está a ser executado na Mesa de Corte. Isto permite
preparar o Trabalho seguinte para execução.
Durante a sua execução, um Trabalho fica bloqueado para edição.
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5.4.1.   Abrir um Trabalho

A criação de um Trabalho efetua-se na Lista Os Meus Trabalhos:

Faça duplo clique sobre um ficheiro na Lista Os Meus Trabalhos.

Ações de Os Meus Trabalhos->Abrir.
É aberto um Trabalho com base no ficheiro selecionado na Lista Os Meus
Trabalhos.

Ações de Os Meus Trabalhos->Ações...->Abrir.
É aberto um Trabalho com base no ficheiro selecionado na Lista Os Meus
Trabalhos.

Para criar um Trabalho vazio:

Menu Bar->Ficheiro->Novo Trabalho (Ctrl+N).
É criado um novo Trabalho vazio.

5.4.2.   Selecionar um Trabalho

Os Trabalhos são selecionados através dos Separadores de Trabalho.
O Separador de Trabalho selecionado é destacado.

5.4.3.   Fechar um Trabalho

Possibilidades para fechar um Trabalho Aberto:

Menu Bar->Ficheiro->Fechar Trabalho (Ctrl+W).
O Trabalho Aberto é fechado.

Separador de Trabalho->Fechar.

Se o Trabalho que vai ser fechado tiver sido alterado, aparece a caixa de diálogo Guardar como.
O Trabalho é guardado no formato .cut independentemente do formato do Ficheiro de Entrada.
Na Lista Os Meus Trabalhos, o novo ficheiro .cut substitui a versão anterior.

                                                                                                                                                                                                             36 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Manual do Utilizador



5.4.4.   Pronta para Execução

Para preparar um Trabalho para execução, complete a Configuração das Camadas (1) e a Configuração de
Produção (2).

Na Properties Bar (3), encontrará o indicador de estado do Trabalho pronto:

A Configuração das Camadas e a Configuração de Produção
estão corretas.
O Trabalho está pronto para execução.

Este Trabalho não está corretamente preparado para execução.
Clique no texto para obter mais informação.

Este Trabalho está pronto, mas deve verificar os avisos.
Clique no texto para obter mais informação.
O Trabalho deve ser verificado relativamente às seguintes
possíveis condições de erro:
• Uma curva grande, tipicamente um retângulo, está incluída

na Camada de Marcas de Registo / Câmara.
• A Camada de Marcas de Registo não é a primeira Camada da

Lista de Camadas.
• O Trabalho contém duas Camadas de Marcas de Registo.
• Uma Camada de Corte está colocada antes de uma Camada

de Vinco.
• As Camadas de Operação Não Inversa estão colocadas antes

das Camadas de Operação Inversa.
• A Direção do Ondulado/Fibra não está definida.

5.5.   Trabalho Aberto, selecionar Material

Após a criação de um novo Trabalho, não há Material selecionado, exceto se for especificado:
• Na caixa de diálogo Abrir Ficheiro.
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• Na janela O Meu Trabalho->Informação do Trabalho.

Prima o botão esquerdo do rato para abrir o menu de contexto e selecionar Material:

Do Ficheiro
A informação do material é obtida do Ficheiro de Entrada.

Nenhum
O material é desconhecido.

Lista de Materiais selecionados anteriormente.

Selecionar Material
Invocar a caixa de diálogo Selecionar Material.

Novo Material
Invocar a caixa de diálogo Novo Material.

5.6.   Trabalho Aberto, selecionar, guardar e atualizar Preset de
Ferramenta

Após a criação de um novo Trabalho, não há Preset de Ferramenta selecionado, exceto se for especificado:
• Na janela Os Meus Trabalhos->Informação do Trabalho.
• Através da seleção de um Material, obtém-se um Preset de Ferramenta predefinido conforme

especificado no Gestor de Recursos.

Prima o botão esquerdo do rato para abrir o menu de contexto e selecionar Preset de Ferramenta:
• Se o Material for Nenhum, obterá uma lista de Presets de Ferramenta selecionados anteriormente.
• Se tiver selecionado um Material, obterá uma lista de Presets de Ferramenta aplicáveis a esse material.

Selecionar Preset de Ferramenta
Inicie o  Assistente de Seleção de Preset de Ferramenta na página 39 .

Atualizar Preset de Ferramenta Atual
O Preset de Ferramenta selecionado atualmente é atualizado com as definições de camada atuais.
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Guardar como Preset de Ferramenta
Inicie o assistente Guardar como Preset de Ferramenta.
Pode guardar as definições de Camada atuais como um novo Preset de Ferramenta.

Informação de Preset de Ferramenta
Toda a informação disponível sobre o Preset de Ferramenta selecionado atualmente é apresentada numa
caixa de diálogo selecionando "Mostrar Informação de Preset de Ferramenta..."

5.6.1.   Assistente de Seleção de Preset de Ferramenta

Antes de começar:

É possível adicionar informações de ferramenta relevantes a cada Camada do Trabalho através do
Assistente.

1. Selecione uma Família de Materiais

Na lista de Famílias de Materiais, selecione a que
pretende utilizar.

Espessura
Especifique a espessura do material.

2. Selecione um Preset de Ferramenta
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Selecionar Preset de Ferramenta. Os botões pequenos de informações proporcionam mais
informações sobre cada Camada do preset.

3. Ligue as Camadas e as Ferramentas
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Utilize esta caixa de diálogo para ligar cada
Camada à Ferramenta adequada.

Manter Cores Originais das Camadas
A cor utilizada para identificar a Camada no
painel esquerdo é utilizada também no painel
direito.

5.6.2.   Guardar Preset de Ferramenta

 Passo 1 - Criar um Trabalho

 Passo 2 - Preparar os Parâmetros de Camada

Prepare os parâmetros de Camada como devem ser para este Preset de Ferramenta.

 Passo 3 - Invocar Guardar como Preset de Ferramenta

No Separador de Camadas->Preset de Ferramenta, selecione Guardar como Preset de Ferramenta...
Abre o assistente Guardar como Preset de Ferramenta.

 Assistente Guardar como Preset de Ferramenta, Passo 1, Definir os Tipos de Camada
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Clique na seta para baixo para abrir a lista de Tipos
de Camada .
Para cada Camada, selecione o Tipo de Camada.

Clique em Seguinte

 Assistente Guardar como Preset de Ferramenta, Passo 2, Selecionar os Tipos de
 Aplicação

Eliminar
Remova o Material selecionado da lista.

Adicionar
Invoque a caixa de diálogo Adicionar Gama de
Aplicações:

Selecione Materiais aos quais o Preset de
Ferramenta em questão se aplique.
Selecione uma de:
• Família de Materiais / Intervalo de Espessura
• Os Meus Materiais

 Assistente Guardar como Preset de Ferramenta, Passo 3, Selecionar o Nome
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Introduza um nome para o novo Preset de
Ferramenta.

Clique em Concluído

5.6.3.   Atualizar um Preset de Ferramenta

 Passo 1 - Selecionar um Preset de Ferramenta

Invoque o Separador de Camadas->Preset de Ferramenta->Selecionar Preset de Ferramenta...

Selecione o Preset de Ferramenta que pretende alterar.

 Passo 2 - Atualizar os Parâmetros de Camada

 Passo 3 - Guardar os Parâmetros de Camada

Invoque o Separador de Camadas->Preset de Ferramenta->Atualizar Preset de Ferramenta Atual...
Confirme que pretende atualizar o Preset de Ferramenta em questão e terminou.
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5.7.   Trabalho Aberto, Configuração das Camadas

O iPC organiza toda a geometria e os dados de registo em Camadas e atribui um conjunto de opções únicas
a cada Camada.
Quando um ficheiro é importado, o iPC separa o conteúdo em Camadas.
As separações são definidas pelos Presets de Mapeamento  utilizados ao importar o ficheiro.
As Camadas definem ferramentas, parâmetros de ferramentas e tipos de registo.
Quando um trabalho é executado, o iPC faz a produção com base na ordem, na seleção e na configuração
das Camadas.
Todas as Camadas do Trabalho Aberto estão na Configuração da Camada:
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5.7.1.   Separador de Camadas

1 - Seleção de Material, consulte  Trabalho Aberto,
selecionar Material na página 37

8 - Expandir/Retrair

2 - Seleção do Preset de Ferramenta, consulte 
Trabalho Aberto, selecionar, guardar e atualizar
Preset de Ferramenta na página 38

9 - Mostrar/Ocultar Camada

3 -  Ações de Camada na página 63 10 - Cor de Apresentação da Camada

4 - Camada Selecionada 11 - Operação Inversa

5 - Ícone de Ferramenta 12 - Ordem das Camadas

6 - Botão de Editar Camada 13 -  Tipos de camadas na página 60

7 - Nome da Camada
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5.7.1.1 Expandir/Retrair

1 - A Camada Selecionada é destacada e
expandida
É apresentado um subconjunto de Parâmetros de
Ferramenta na Camada.
O número de parâmetros depende da ferramenta
que estiver selecionada.
Para obter mais informação, ver em baixo.

2 - A Camada não selecionada é comprimida
É apresentado um subconjunto de Parâmetros de
Ferramenta na Camada.

3 - A Camada é retraída
A Camada é retraída e apenas fica visível o Nome
da Camada e o Tipo de Camada

5.7.1.2 Janela de Camada

Cor de Apresentação da Camada
Cor utilizada quando a geometria da Camada é apresentada na Vista de
Camadas.
Clique para abrir a caixa de diálogo Seleção de Cor.

Operação Inversa
Estado 1: A ferramenta selecionada permite a operação no lado inverso.
Desligado.
Estado 2: A ferramenta selecionada permite a operação no lado inverso.
Ligado.

Mostrar/Ocultar Camada
Indica se esta Camada é visível e, consequentemente, se é incluída ou
não. Consulte Incluir uma Camada .

Vista de Camada Única
Prima Alt + este ícone para ver apenas esta Camada na Vista de
Camadas.
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Expandir Camada.

Retrair Camada.

Tipo de Camada
O Tipo de Camada atual é apresentado, que neste exemplo é Corte
Indelével. É possível selecionar outro Tipo de Camada na lista pendente.
Consulte Editar Camadas

Botão de Editar Camada
Abra a caixa de diálogo Editar Camada . Todos os parâmetros de Camada
estão disponíveis para edição.

Ícone de Ferramenta que mostra a ferramenta que está atribuída a esta
Camada.
A Ferramenta está montada na Mesa de Corte.

Ícone de Ferramenta que mostra a ferramenta que está atribuída a esta
Camada.
A Ferramenta não está montada.

Selecionar Ferramenta
Na lista pendente, selecione a Ferramenta que será utilizada nesta
Camada.

Especificar a Profundidade da Ferramenta.
Aumente o valor se pretender entrar mais profundamente no material.

Especificar a Profundidade da Ferramenta na Longitudinal ao Ondulado.

Especificar a Profundidade da Ferramenta na Transversal ao Ondulado.

Velocidade X/Y Especificar a velocidade da execução para esta Camada.

5.7.2.   Selecionar Camada

Uma Camada é selecionada com um Clique do Rato dentro da moldura circundante:

                                                                                                                                                                                                             47 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Manual do Utilizador



Uma Camada selecionada é identificada por uma moldura realçada.

5.7.3.   Incluir uma Camada

1 - Incluir/excluir todas as Camadas
2 - Incluir/excluir esta Camada
3 - Incluir/excluir esta Camada

Clique no botão para alterar o estado:
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Ativar Camada
A Camada é incluída no Trabalho Aberto.
A geometria que pertence a esta Camada pode ser vista na Vista de Camadas.
A geometria que pertence a esta Camada será incluída no processamento final.

A Camada é excluída.
A geometria que pertence a esta Camada não pode ser vista na Vista de Camadas.
A geometria que pertence a esta Camada não será incluída no processamento final.

Alt + Prima Alt + Ativar Camada
Esta Camada é incluída e todas as outras Camadas são excluídas.
Prima uma segunda vez para incluir as Camadas novamente.

5.7.4.   Sequência de Camadas

A sequência de execução na Mesa de Corte é determinada pela Ordem das Camadas, começando pelo topo
da lista.

A sequência de execução pode ser alterada movendo as Camadas para cima ou para baixo:
1. Selecione a Camada que desejar.
2. Com o Botão Esquerdo do Rato premido, mova a Camada para cima ou para baixo.
3. Quando estiver na posição que pretender, liberte o Botão Esquerdo do Rato.

5.7.5.   Editar Camada Selecionada

Trabalho Aberto->Separador de Camadas->Editar Camada

Menu Bar->Camada->Editar Camada...
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O conteúdo da caixa de diálogo Editar Camada muda consoante a ferramenta selecionada e as opções
configuradas para a ferramenta. Para uma lista completa de opções e como configurar as mesmas, consulte 
Configurar Ferramentas na página 153 .
Para parâmetros de Ferramenta de Fresagem, consulte  Funções de fresagem na página 53 .
Para parâmetros de Fresagem Multipassagem, consulte  Trabalho Aberto->Profundidade de Multipassagem
na página 253 .
Para parâmetros de ferramenta V-notch, consulte  Ferramentas de lâmina V-notch, modos de
funcionamento na página 57 .
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Camada Nome da Camada
Introduzir o nome pretendido para a Camada.
O nome original é derivado do Ficheiro de Entrada e do Mapeamento de
Importação.

Tipo de Camada
Selecione  Tipos de camadas na página 60 .

Cor da Camada

Selecione a cor que será utilizada quando esta Camada for apresentada na
Vista de Camadas.
Prima a barra Cor da Camada para abrir a caixa de diálogo Cor.

Ferramenta Ferramenta
Na lista pendente, selecione a ferramenta a utilizar quando esta Camada for
processada.
Nota: As ferramentas que estão acima da linha horizontal são as que estão
atualmente disponíveis na máquina.

Ponta da Ferramenta
Pode selecionar o bit de fresagem, a lâmina ou a roda de vinco que pretender
na lista. Não se trata de um pré-requisito para executar o Trabalho, mas serve
para informar o utilizador, principalmente que utilizar Presets de Ferramenta.

Tipo de Registo Tipo de Registo
Na lista pendente, selecione o Tipo de Registo pretendido.
Para obter mais detalhes, consulte Registo .

Velocidade Velocidade X/Y
Especificar a Velocidade da Execução para esta Camada.

Aceleração Aceleração
Especificar a Aceleração a utilizar na forma de % do valor máximo de
aceleração disponível.
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Profundidade Profundidade Dependente do Ondulado
Se ativada, é possível especificar Profundidade na Transversal e Profundidade
na Longitudinal ao ondulado independentemente.

Profundidade referenciada ao topo do material
Se ativada, a profundidade é referenciada a partir do topo do material.

Profundidade

Especificar a Profundidade da Ferramenta.
Aumente o valor se pretender entrar mais profundamente no material.

Profundidade LongitudinalEspecifique a Profundidade da Ferramenta na
Longitudinal ao Ondulado. O valor pode ser introduzido como:

• xx mm
• xx pol
• xx %

Limitações de Profundidade

Profundidade TransversalEspecifique a Profundidade da Ferramenta na
Transversal ao Ondulado. O valor pode ser introduzido como:

• xx mm
• xx pol
• xx %

Limitações de Profundidade
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Ângulo para Elevar
Ferramenta

Ângulo para Elevar Ferramenta
Selecione Usar Predefinição ou especifique um valor.
Quando a ferramenta encontra um ângulo igual ou superior ao valor
especificado, irá parar, levantar e rodar antes de continuar.

Operação Inversa Operação Inversa

Especificar se esta Camada deve ser executada no lado inverso da folha.
Trabalho que inclui Operação Inversa

5.7.5.1 Funções de fresagem

Trabalho Aberto->Separador de Camadas->Editar Camada

Menu Bar->Camada->Editar Camada...

GERAL

Todas as definições são configuradas na caixa de diálogo Editar Camada.
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Tipo de Camada
O tipo de camada Cortar é utilizado em fresagem.

Ferramenta
Selecione a Milling Tool disponível.

Parar ao Selecionar Ferramenta
Parar ao Selecionar Ferramenta provoca uma
paragem da máquina antes de iniciar a execução da
Camada atual.
O texto que for introduzido no campo Parar ao
Selecionar Ferramenta será apresentado.
Utilize esta função em trabalhos que tenham várias
operações de fresagem que necessitem de bits de
fresagem diferentes.
Utilize o campo de texto para descrever o novo Bit
de Fresagem que será introduzido.

RPM do fuso
Especifique as RPM.

Desvio da Ferramenta
Especifique se o Bit de Fresagem deve estar dentro ou fora da curva fechada, ou no centro da linha.
Para Curvas Fechadas, a função Limpar está disponível.

Direção
Especifique a direção da fresagem em redor de uma Curva Fechada.
Esta definição afeta bastante a qualidade do produto final.
Nota: Esta função sobrepõe-se à direção original da curva.

Diâmetro da ferramenta
Especifique o diâmetro do Bit de Fresagem.
Todas as Curvas Fechadas serão desviadas metade do valor, para fora ou para dentro, dependendo da
seleção em Desvio da Ferramenta.

Limpar Curvas Pequenas
Utilize esta função para Limpar todas as Curvas Fechadas mais pequenas do que o Valor Limiar.

Profundidade de Multipassagem
Especifique a profundidade máxima a fresar em cada passagem.
Recomendação: Este valor deve estar limitado a 1 - 1,5 vezes o diâmetro do Bit de Fresagem.

                                                                                                                                                                                                             54 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Manual do Utilizador



Medir / Espessura do Material
Especifique se a Espessura do Material deve ser obtida a partir da medição da Espessura do Material que é
efetuada no início do trabalho.
Caso contrário, especifique a espessura.
A Espessura do Material é utilizada para calcular a profundidade de cada passagem.

Espessura do Papel Contínuo
Para a produção de um trabalho com múltiplas passagens, especificar a Espessura do Papel Contínuo faz
desviar todas as profundidades de todas as passagens de modo que fique apenas uma pequena espessura
de material para uma passagem final.
A força do vácuo para fixar o material tem limitações para todos os dispositivos de corte e as peças
pequenas poderão desviar-se na superfície de corte quando são fresadas.
O resultado é um corte indesejável no contorno da peça em que o Bit de Fresagem tocou durante a
deslocação.
Este efeito pode ser eliminado ou bastante reduzido com a Espessura do Papel Contínuo.
Quando o Bit de Fresagem tem pouco material para cortar na passagem final, é menos provável que a peça
se mova quando o corte for concluído porque o Bit de Fresagem aplica menos força na peça.

Desvio da Passagem Final
Especifique o desvio a utilizar na passagem final.

FRESAGEM MULTIPASSAGEM

1. passagem 2. passagem 3.ª passagem - fresar e limpar
o caminho (Espessura do Papel
Contínuo).

A fresagem Multipassagem é necessária quando se pretende fresar um material que tenha espessura
superior a 1 - 1,5 vezes o diâmetro do Bit de Fresagem.

Visualização
A indicação Multipassagem é visualizado na caixa de diálogo:
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FRESAGEM DA PASSAGEM FINAL

Uma passagem final é a última passagem de uma
produção multipassagem.
Esta passagem é ligeiramente desviada ou
contraída em relação às restantes passagens.
O resultado é uma passagem final que limpa todo
o contorno da peça, removendo todos os vestígios
de uma produção multipassagem e produzindo um
contorno suave.
O iPC aumenta automaticamente o Desvio da
Ferramenta para compensar a Passagem Final e
produzir as curvas do tamanho pretendido.

LIMPAR

Utilize Tipo de Camada: Limpar

Limpar é uma função que se destina a fresar uma
área inteira de uma Curva Fechada.
Utilize esta função para limpar todas as Curvas
Fechadas na Camada.
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FAZER ORIFÍCIOS

Utilize Tipo de Camada: Perfurar

Quando especificar que uma Camada deve fazer
orifícios, os orifícios serão efetuados no centro das
Curvas Fechadas (círculos).
Pode ver um exemplo típico à esquerda.
A geometria (círculos) é convertida em orifícios e
perfurada.

5.7.5.2 Ferramentas de lâmina V-notch, modos de funcionamento

Trabalho Aberto > Separador Camadas > Editar Camada

Menu Bar->Camada->Editar Camada...

NOTA:

Estão disponíveis Adaptadores de Lâmina
V-notch com ângulos diferentes: 15o,
22,5o, 30o, 45o, 47,5o . Existe também
uma Unidade VariAngle disponível para
cortar qualquer ângulo de 0 a 60o.

Este capítulo refere apenas o ângulo de
lâmina de 45o.

A programação e o funcionamento são
semelhantes com os outros ângulos.

 Parâmetros específicos do V-notch

 Compensação da rotação
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A compensação da rotação serve para otimizar a qualidade do V-notch / Corte Biselado nos materiais
difíceis e casos de uso. Esta funcionalidade irá pré-carregar a lâmina da cortadora e compensar a
flexibilidade mecânica no sistema.

 Ângulo de entalhe

O Ângulo de Entalhe é utilizado apenas para a Unidade VariAngle e determina o ângulo com que a lâmina
entra no material. 0o resulta num corte vertical. Para as lâminas V-notch, o ângulo é determinado pelo tipo
de lâmina V-notch montada.

Corte V-notch
Efetua um único corte em ângulo

Vinco V-notch
É o modo predefinido se não estiver ativada
nenhuma das opções Corte V-notch ou Corte de
Desperdício.
Efetua dois cortes na direção oposta para criar um
entalhe de dobra.
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Desvio de Largura
O Desvio de Largura é utilizado para ajustar a
largura entre as duas linhas de corte, longitudinal
e transversal ao ondulado, quando o Vinco está
selecionado.

Corte de Desperdício
O Corte de Desperdício adiciona uma terceira linha
de corte para facilitar a remoção do desperdício.

NOTA: Esta função trabalha apenas ao
longo do eixo Y. A Direção do Ondulado
deve ser ao longo de Y. Os números
indicam a sequência de operação.

 Geometria

Quando o ângulo da lâmina é 45o e se corta
através do material, a largura do corte é W = 2 x h.

 Dobragem

Se preparar um material para dobragem, siga as seguintes regras:
• Ajuste a profundidade de corte para imediatamente acima do substrato inferior.
• Ajuste a largura do corte (W) com o parâmetro de ajuste Desvio de Largura. Nominalmente, é

necessário aumentar a largura do corte com Desvio de Largura = - 2 x espessura do substrato inferior.
• Limitações do Desvio de Largura: -50 mm < Desvio de Largura < +10 mm / -2 pol < Desvio de Largura <

+0,4 pol.
• Decida se precisa da função Corte de Desperdício; é necessária principalmente para plásticos

ondulados.
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Esta ilustração mostra como o parâmetro dW é utilizado para garantir um bom resultado de dobragem.

 Função Corte de Desperdício, ajuste

Esta ilustração mostra uma utilização típica da
função Corte de Desperdício.
A parede do meio não é cortada por (2) ou (3), o
que impossibilita a dobragem do material.
A função Corte de Desperdício (1) corta a parede
do meio para que o material possa ser bem
dobrado.

Direção de ajuste negativo e positivo vs. direção de
corte

5.7.6.   Tipos de camadas

Os Tipos de camada são utilizados pelos Presets de Ferramenta e algumas funções do menu de trabalho
avançado.
O Tipo de camada é uma propriedade de camada que define o tipo de operações que são efetuadas nessa
camada. (Corte, Vinco, etc.).
O Tipo de camada é atribuído a uma camada durante o mapeamento de importação, com base em
determinadas propriedades do ficheiro de entrada, como nome da camada, cor ou Tipo de Linha.
Alternativamente, o tipo de camada pode ser selecionado na caixa de diálogo Editar Camada ou no
separador Camadas.

5.7.6.1 Tipos de camadas
Os tipos de camadas são selecionados em Camada > Editar Camada ou no separador Camadas num menu
organizado hierarquicamente:
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Na tabela abaixo, todas as seleções são apresentadas:
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 Ver as traduções na próxima página.
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 Traduções

(1) Corte Biselado (9) Vinco Inverso (17) Polimento

(2) Braille (10) CorteInvertido (18) Corte Parcial

(3) Vinco (11) Vinco contra-onda (19) Corte por Perfuração

(4) Corte (12) Vinco Inverso (20) Roda de Perfuração

(5) Perfurar (13) Vinco Invertido na
Transversal das Fibras

(21) Traçado

(6) Utilização Livre (14) Vinco de Segunda Altura (22) Marca de Registo

(7) Corte Indelével (15) Limpar

(8) Entalhe em V / MaisEntalhe
em V

(16) Gravação

5.7.7.   Ações de Camada

Editar Camada

Adicionar Camada

Adicionar Camada de Marcas de Registo

Copiar Camada Incluindo Curvas
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Copiar Camada sem Curvas

Eliminar Camada Ativa

5.7.7.1 Adicionar Nova Camada

Menu Bar->Camada->Adicionar Camada...

Trabalho Aberto->Separador de Camadas->Adicionar Camada

Nota: Não utilize esta entrada para criar uma Camada de Marcas de Registo.

Nome da Camada
Introduzir o nome pretendido para a Camada.

Tipo de Camada
Selecionar o Tipo de Camada .

Ferramenta
Na lista pendente, selecione a ferramenta a utilizar quando esta Camada for processada.
Nota: As ferramentas que estão acima da linha horizontal são as que estão atualmente disponíveis na
máquina.

Cor da Camada
Selecione a cor que será utilizada quando esta Camada for apresentada na Vista de Camadas.
Prima a barra Cor da Camada para abrir a caixa de diálogo Cor.

A caixa de diálogo Adicionar Camada muda consoante a Ferramenta que for selecionada.
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Para preencher os restantes parâmeros da Camada, consulte Editar Camada .

5.7.7.2 Adicionar Camada de Marcas de Registo

Menu Bar->Camada->Adicionar Camada de Marcas de Registo...

Trabalho Aberto->Separador de Camadas->Adicionar Camada de Marcas de Registo

Normalmente, a posição das Marcas de Registo é incluída no Ficheiro de Entrada.
Se, por algum motivo, tiver Ficheiros de Entrada sem informação de Marca de Registo, pode utilizar a
Camada de Marcas de Registo para especificar o tamanho e a posição das Marcas de Registo relativamente
aos cantos do trabalho.

Nome
Introduzir o Nome pretendido para a Camada.

Tamanho da Marca de Registo
Introduzir o tamanho da Marca de Registo.

Forma da Marca de Registo

Selecione circular ou cruz.
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Posição

As coordenadas para as marcas de registo são relativas ao canto do retângulo de contenção.

• Clique numa marca de registo para a selecionar
ou rejeitar.

• Deve selecionar pelo menos 2 marcas de registo
• Introduza um desvio negativo para colocar a

marca de registo dentro da caixa de contenção.

5.7.7.3 Copiar Camada e Curvas
1. Selecione a Camada que pretende copiar.
2. A função de cópia está disponível em duas formas:

Barra de Menus->Camada->Copiar Camada com Curvas

Trabalho Aberto->Separador de Camadas->Copiar Camada com Curvas

5.7.7.4 Copiar Camada e não as Curvas
1. Selecione a Camada que pretende copiar.
2. A função de cópia está disponível em duas formas:

Menu Bar->Camada-> Copiar Camada sem Curvas

Trabalho Aberto->Separador de Camadas->Copiar Camada sem Curvas

5.7.7.5 Eliminar Camada
1. Selecione a Camada que pretende eliminar.
2. A função de eliminação está disponível em duas formas:

Menu Bar->Camada->Eliminar Camada

Trabalho Aberto->Separador de Camadas->Eliminar Camada Ativa
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5.7.7.6 Eliminar Camadas Vazias

Menu Bar->Camada->Eliminar Camadas Vazias...

Todas as Camadas que não tenham curvas são eliminadas.

5.7.7.7 Eliminar Camadas Ocultas

Menu Bar->Camada->Eliminar Camadas Ocultas...

Todas as Camadas ocultas serão removidas.

5.8.   Trabalho Aberto, Configuração de Produção

O Separador Produção disponibiliza um conjunto de definições relacionadas com a produção.
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5.8.1.   Separador Produção

Se clicar em Preset de Produção, estão disponíveis as seguintes funções:

• Os Presets de Produção utilizados recentemente são listados.
• Selecionar Preset de Produção, consulte  Selecionar Presets de Produção na página 68 .
• Atualizar Preset de Produção, consulte  Atualizar Presets de Produção na página 70 .
• Guarde como Presets de Produção, consulte  Guardar Presets de Produção na página 69 .

Funções de Configuração de Produção disponíveis:
• Número de Cópias na página 70 .
• Qualidade na página 72 .
• Manipulação do Material na página 72 .
• Registo na página 72 .
• Posição na página 77 .
• Passo e Repetição na página 79 .
• Estacionamento da Cabeça da Ferramenta na página 80

5.8.2.   Selecionar Presets de Produção
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Vá ao separador Produção->Preset de Produção e selecione Selecionar Preset de Produção...

Selecione um na lista de Presets de Produção.

5.8.3.   Guardar Presets de Produção

 Passo 1 - Criar um Trabalho

 Passo 2 - Preparar os Parâmetros de Produção

Prepare os parâmetros de Produção como devem ser para este Preset de Produção.

 Passo 3 - Invocar Guardar como Preset de Produção
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No separador Produção->Preset de Produção, selecione Guardar como Preset de Produção...

Introduza um nome para o preset e clique em Guardar.

5.8.4.   Atualizar Presets de Produção

 Passo 1 - Selecionar o Preset de Produção

Vá ao separador Produção->Preset de Produção, selecione Selecionar Preset de Produção... e selecione o
Preset de Produção que pretender alterar.

 Passo 2 - Atualizar os Parâmetros de Produção

Prepare os parâmetros de Produção como devem ser para este Preset de Produção.

 Passo 3 - Invocar Atualizar Preset de Produção

Invoque o separador Produção->Preset de Produção e selecione Atualizar Preset de Produção...
Confirme que pretende atualizar o Preset de Produção em questão e terminou.

5.8.5.   Número de Cópias

Trabalho Aberto->Configuração de Produção->Cópias
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Cópias
Especificar o Número de Cópias a produzir.
Clique em Cópias para abrir a caixa de diálogo  Cópias Encomendadas na página 33 .

Mesa
Apresenta o Esquema do Trabalho na Mesa 1  (X x Y)
X - Número de Cópias ao longo de X.
Y - Número de Cópias ao longo de Y.

5.8.5.1 Cópias Encomendadas

Os Meus Trabalhos > Informação do Trabalho > Cópias Encomendadas

• Cópias Encomendadas - especifique o número
de cópias a executar.

• Rejeitar Cópias - especifique o número de
cópias que foram rejeitadas.

Esta informação é importante, não apenas
para o operador, mas também para garantir a
comunicação de dados corretos ao planeamento da
produção.

Resumo:
Produzidas - número de cópias produzidas
Sucesso - quantas tiveram sucesso
Rejeitadas - quantas foram rejeitadas
Restantes - número de cópias restante
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5.8.6.   Qualidade

Precisão
O desempenho é otimizado para a obtenção da máxima precisão.

Velocidade
O desempenho é otimizado para a obtenção da velocidade máxima. É possível que a precisão seja menor.

5.8.7.   Manipulação do Material

Trabalho Aberto->Configuração de Produção->Manipulação do Material

Selecionar um Preset da Mesa.

Há diferentes funções disponíveis, dependendo do tipo de Preset da Mesa.

5.8.7.1 Preset da Mesa
O Preset da Mesa define algum comportamento básico do sistema.
Selecione um dos Presets da Mesa disponíveis na lista pendente.
Para obter mais informações sobre os Presets da Mesa, consulte  Presets da Mesa na página 137 .

5.8.8.   Registo

5.8.8.1 Tipos de Registo

Trabalho Aberto->Configuração de Produção->Registo->Tipo de Registo
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Na lista pendente, selecione o Tipo de Registo pretendido:
• Nenhum
• Marcas de Registo , "Utilizar Marcas de Registo"
• Reconhecimento da Borda , Utilizar Reconhecimento de Borda
• Cantos e Marcas de Registo , para Operações Inversas baseadas na câmara, quando se utiliza a câmara
• Registo Inferior , quando a Câmara Inferior for utilizada
• Ambas as Réguas , para Operações Inversas baseadas nas réguas, quando se utiliza as Réguas da Mesa
Nota: Os Tipos de Registo disponíveis dependem da Configuração da Máquina e do tipo de Trabalho.

Para obter mais informação, consulte Tipos de Registo .

5.8.8.2 Sem Marcas de Registo
Sem Registo, o Trabalho é executado na posição do Ponto de Referência selecionado + Desvio, caso exista.

5.8.8.3 Utilizar Marcas de Registo
Ler Marcas de Registo.
-A- TIPOS DE COMPENSAÇÃO

Selecione entre os seguintes Tipos de Compensação:
• Compensação Completa
• Registar Curva
• Mover Trabalho
• Registar Camada
• Compensação Linear
• Posicionamento

Para obter mais informação, consulte Tipos de Compensação .
-B- ÁREA DE PESQUISA

Existem várias formas diferentes de procurar uma marca de registo:

                                                                                                                                                                                                             73 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Manual do Utilizador



Manual
O centro de cada marca de registo é definido manualmente com as teclas de seta e a câmara
ou o Ponteiro Laser.

Apenas Centro
O iPC tenta localizar cada marca de registo automaticamente. Se não conseguir localizar uma
marca de registo, solicita ao utilizador que posicione manualmente a câmara com as teclas de
seta. O iPC reconhece apenas a marca de registo pretendida se esta estiver perto do centro da
imagem da câmara.

Normal
Esta opção é quase idêntica à opção Apenas Centro. Apenas não requer que a marca de registo
esteja perto do centro da imagem da câmara para que o iPC a reconheça.
Desde que a marca de registo esteja totalmente abrangida pela imagem da câmara, o iPC
reposiciona a câmara automaticamente de forma a centrar a marca de registo na imagem
antes de ler a posição.

Alargada
Se a marca de registo não estiver totalmente abrangida pela imagem da câmara, o iPC alarga
o campo de visão movendo a câmara para até várias posições de sobreposição adicionais
em redor da imagem original. A pesquisa alargada é efetuada apenas para as duas primeiras
marca de registo da segunda cópia em diante, para aceitar algum desvio da folha ou impressão
anterior.

-C- PEDIR CONFIRMAÇÃO PARA PRIMEIRA MARCA

O sistema pede a confirmação da primeira marca de registo de cada Trabalho.
Existem três opções:
1. Nunca - se detetada, a primeira marca de registo será aceite sem confirmação do utilizador.
2. Primeira Cópia - a primeira marca de registo na primeira cópia será confirmada pelo utilizador. Em

cópias subsequentes, a marca de registo será aceite sem a confirmação do utilizador.
3. Todas as Cópias - a primeira marca de registo deve ser confirmada pelo utilizador em cada cópia da

produção.
-D- MODO DE DETEÇÃO

Selecione um dos Modos de Deteção:

• Todas as cópias - as Marcas de Registo serão detetadas em todas as cópias do Trabalho.
• Apenas primeira mesa - as Marcas de Registo serão detetadas apenas na primeira cópia do Trabalho. A

Posição do Trabalho obtida será utilizada em todas as cópias seguintes.
-E- REGISTO ADAPTATIVO

Selecione esta opção para otimizar a leitura de marcas de registo, focando-se em:

Precisão
Ler todas as marcas de registo existentes para conseguir a máxima precisão.
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Velocidade
Minimizar o número de marcas de registo utilizadas para obter a velocidade máxima. É possível que a
precisão seja menor.
Entra em vigor a partir da segunda Mesa de um trabalho.
-F- FIXAÇÃO DE CURVA

Para qualquer outra compensação além de Compensação Completa, a Fixação de Curva serve para definir
o Ponto de Fixação do Trabalho ou de curvas específicas relativamente aos gráficos impressos. Através da
seleção de um dos nove quadrados na imagem, são definidos vários Pontos de Fixação.

-G- IGNORAR A ROTAÇÃO DO MATERIAL

Para os Trabalhos maiores que a mesa, poderá dar melhor resultado não ter em conta a rotação medida
na primeira moldura da mesa. Quando ativada, a rotação medida com base na deteção da marca de
registo será ignorada. Esta opção está disponível apenas quando o Trabalho é maior do que a mesa,
está selecionado o Preset da Mesa para Alimentação por Rolo e a compensação é outra que não a
Compensação Completa.

5.8.8.4 Utilizar Reconhecimento de Borda
Utilizar Reconhecimento de Borda para encontrar a posição do material correta. A Posição do Trabalho
no material é definida pelo Desvio do Trabalho. Consulte Desvio do Trabalho na secção  Posição na página
77 .

O Reconhecimento da Borda procura bordas ao longo dos eixos X e Y a uma distância especificada do canto
da folha selecionado.

Nota: A vista é alterada dependendo da Orientação da Vista da Mesa.
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Verificar Distância da Borda
Especificar a distância medida a ser utilizada. Se Automático estiver selecionado, a distância da extremidade
é definida para 80% do tamanho do material selecionado na direção selecionada. Caso não haja tamanho do
material definido, 80% do tamanho do trabalho será usado.

Verificar canto
Selecione a partir de que canto quer pesquisar

Verificar Direção
Selecionar a direção da medição:

Canto e X
O sistema deteta o Canto da Folha e a posição de Verificar Distância da Borda a partir do
canto na direção X.

Canto e Y
O sistema deteta o Canto da Folha e a posição de Verificar Distância da Borda a partir do
canto na direção Y.

Utilizar apenas o canto
Apenas o Canto da Folha é detetado.

Modo de Deteção
Selecione um dos Modos de Deteção:

• Todas as Cópias
O Reconhecimento da Borda será utilizado em todas as cópias do trabalho.

• Apenas primeira mesa
O Reconhecimento da Borda será utilizado apenas na primeira cópia do trabalho.
A posição do trabalho obtida será utilizada em todas as cópias seguintes.

5.8.8.5 Cantos e marcas de registo
O registo através da utilização de Cantos e marcas de registo pode ser utilizado para operação inversa
quando as marcas de registo estão presentes. Ver também  Operação Inversa com utilização da câmara na
página 251 .
As opções de Registo são uma combinação de opções para Usar Marcas de Registo e Usar Reconhecimento
de Borda, consulte acima.

5.8.8.6 Registo na superfície inferior
É possível utilizar esta opção quando se utiliza a câmara inferior.

5.8.8.7 Utilizar Réguas da Mesa
O registo através da utilização das réguas esquerda e direita pode ser utilizado para Operação Inversa sem
marcas de registo. Ver também  Operação Inversa com Réguas Esquerda e Direita na página 250 .
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5.8.9.   Posição

Trabalho Aberto->Configuração de Produção->Posição

Ponto de Referência
Selecionar o Ponto de Referência  a utilizar.

Remover Desvio Interno
O canto inferior esquerdo do Trabalho Aberto será colocado no Ponto de Referência selecionado + Posição
do Material + Desvio do Trabalho.

Desvio
O Desvio está dividido em duas secções diferentes: Posição Material e Desvio do Trabalho.
Posição do Material

• Introduza um Desvio para o Material relativamente ao Ponto de Referência selecionado.
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- Valores de Desvio em X - Valores de Desvio em Y

- Posição do Material na posição do Ponteiro Laser
atual.

- Reiniciar o Desvio do material

Material colocado na Posição da Régua.

(Nota: depende do hardware).

• Quando efetuar o Reconhecimento da Borda, a posição será determinada pelo canto detetado.
• Se não existir um tamanho de material selecionado, aparecerá em vez disso um ícone de canto de

material:

Desvio do Trabalho

• Introduza um Desvio para a caixa de contenção do trabalho relativamente ao canto do material.

- Valores de Desvio em X - Valores de Desvio em Y

- Posição da caixa de contenção do trabalho na
posição do Ponteiro Laser atual.

- Reiniciar o Desvio da caixa de contenção do
trabalho.

• O Ficheiro de Entrada pode conter um Desvio. Quando abrir o ficheiro, este Desvio é observado nos
campos de Desvio X e Y, exceto se a opção "Remover Desvio do Trabalho" estiver ativada no Preset de
Otimização que está associado ao Trabalho.
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O Desvio Total é a soma da Posição do Material e o Desvio do Trabalho, ou o desvio total do ponto de
referência para o trabalho.

5.8.10.   Passo e Repetição

Trabalho Aberto->Configuração de Produção->Passo e Repetição

Nota: A vista Passo e Repetição é alterada
dependendo da orientação da vista da mesa.

NOTA: Pode introduzir o Intervalo ou o
Tamanho do Passo.

Número de Cópias ao longo de X. Número de Cópias ao longo de Y.

Intervalo entre as cópias ao longo de X. Intervalo entre cópias ao longo de Y.
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Tamanho do passo entre as cópias ao longo de X Tamanho do Passo entre cópias ao longo de Y.

Atualizar Cópias
O campo Cópias (destacado acima) é atualizado
quando o botão Atualizar Cópias é premido.
Número de Cópias é o número de cópias ao longo
de X multiplicado pelo número de cópias ao longo
de Y.

Multi Stack
Com a opção Multi Stack ativada (destacada
acima), todas as folhas definidas com Passo e
Repetição são registadas com Reconhecimento da
Borda. Cada folha é lida para obter a posição e a
rotação. Para material não impresso.

5.8.11.   Estacionamento da Cabeça da Ferramenta

Trabalho Aberto->Configuração de Produção->Estacionamento da Cabeça de Ferramentas

Nota: A vista é alterada dependendo da Orientação da Vista da Mesa.

Especifique Posição de Estacionamento entre cópias e/ou após o Trabalho estar terminado.

Arrastar para definir Posição de Estacionamento
Na Vista da Mesa, coloque o Ponteiro do Rato sobre o ícone Estacionar, prima o Botão
Esquerdo do Rato e arraste o ícone para a Posição de Estacionamento pretendida.

Definir Posição de Estacionamento
Introduza a coordenada X da Posição de Estacionamento
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Introduza a coordenada Y da Posição de Estacionamento

As coordenadas são relativas ao Ponto de Referência Principal.

As coordenadas são relativas ao canto inferior direito do Trabalho.

As coordenadas são relativas ao canto superior direito do Trabalho.

5.8.12.   Medir a Altura da Ferramenta a intervalos regulares

Quando as opções Automação e Verificar ferramenta a intervalos regulares estão selecionadas em
Menu Bar->Editar->Opções->Produção, a função Automação está disponível no Separador Produção.
Esta definição faz com que a Altura da Ferramenta seja medida automaticamente com o intervalo
selecionado.

NOTA: Esta função Automação está disponível apenas nas séries XP e C e não na série X.
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5.9.   Barra de Ferramentas

O conteúdo da Barra de Ferramentas muda consoante estiver a trabalhar nas Camadas ou na Produção:

Função Camadas Produção

Ferramenta de Zoom x x

Aumentar Zoom x x

Reduzir Zoom x x

Ajustar ao Trabalho x x

Ajustar à Chapa x x

Ajustar à Mesa x x

Editar Pontos x

Mostrar Direções da Curva x

Mostrar Pontos da Curva x

Mostrar Caminho da Ferramenta x x

Zonas de Vácuo x

Posição de Estacionamento x

Mostrar Réguas da Mesa x

Mostrar Ponto de Referência x

Caixa de Contenção x x

Mostrar Réguas x

Mostrar Tamanho do Material x
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Função Camadas Produção

Rodar 90 graus no sentido
horário

x

Rotate 90 graus no sentido anti-
horário

x

5.9.1.   Ferramenta de Zoom

Menu Bar->Ver->Ferramenta de Zoom

Barra de Ferramentas->Janela de Zoom

Definir uma área de Zoom com o rato.

5.9.2.   Aumentar Zoom

Menu Bar->Ver->Aumentar Zoom

Barra de Ferramentas->Aumentar Zoom

Ctrl+ +

Clique para aumentar o Zoom.

5.9.3.   Reduzir Zoom

Menu Bar->Ver->Reduzir Zoom

Barra de Ferramentas->Reduzir Zoom

Ctrl+ -
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Clique para reduzir o Zoom.

5.9.4.   Ajustar ao Trabalho

Menu Bar->Ver->Ajustar ao Trabalho

Barra de Ferramentas->Ajustar ao Trabalho

Ctrl+0

O Trabalho Aberto enche a Vista de Camadas / Vista de Produção.

5.9.5.   Ajustar à Chapa

Barra de Ferramentas->Ajustar à Chapa

Ctrl+Shift+J

O Trabalho Aberto preenche a Folha apresentada em Vista de Camadas / Vista de Produção.

5.9.6.   Ajustar à Mesa

Menu Bar->Ver->Ajustar à Mesa

Barra de Ferramentas->Ajustar à Mesa

Ctrl+Alt+0

A Mesa de Corte com o Trabalho Aberto enche a Vista de Camadas / Vista de Produção.
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5.9.7.   Editar Pontos

Menu Bar->Ver->Pontos de Curva

Barra de Ferramentas->Pontos de Curva

Entrar no Modo de Editar Ponto.
Na curva selecionada, os Pontos de Curva aparecem destacados e podem ser editados.

5.9.8.   Mostrar Direções da Curva

Menu Bar->Ver->Direções da Curva

Barra de Ferramentas->Direções da Curva

Mostrar Direção da Curva.
Uma seta no início de cada curva indica a Direção da Curva.

5.9.9.   Mostrar Pontos da Curva

Menu Bar->Ver->Pontos de Curva

Barra de Ferramentas->Mostrar Pontos da Curva

Todos os Pontos de Curva ficam destacados.
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5.9.10.   Mostrar Caminho da Ferramenta

Menu Bar->Ver->Caminho da Ferramenta

Barra de Ferramentas->Caminho da Ferramenta

Utilize esta função para ver o Caminho da Ferramenta de uma Milling Tool.

5.9.11.   Zonas de Vácuo

Menu Bar->Ver->Zonas de Vácuo

Barra de Ferramentas->Zonas de Vácuo

A configuração de Zonas de Vácuo atual é apresentada na Production View.

5.9.12.   Posição de Estacionamento

Menu Bar->Ver->Posição de Estacionamento

Barra de Ferramentas->Mostrar Ponto de Estacionamento

A Posição de Estacionamento atual é indicada na Production View.
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5.9.13.   Mostrar Réguas da Mesa

Menu Bar->Ver->Réguas da Mesa

Barra de Ferramentas->Mostrar Réguas da Mesa

As Réguas da Mesa de Corte são apresentadas na Production View.

5.9.14.   Ponto de Referência

Menu Bar->Ver->Mostrar Ponto de Referência

Barra de Ferramentas->Ponto de Referência

O Ponto de Referência selecionado é indicado.

5.9.15.   Caixa de Contenção

Menu Bar->Ver->Caixa de Contenção

Barra de Ferramentas->Mostrar Caixa de Contenção

A Caixa de Contenção do Trabalho Aberto é apresentada.
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5.9.16.   Mostrar Réguas

Menu Bar->Ver->Réguas

Barra de Ferramentas->Mostrar Réguas

As Réguas são apresentadas na Vista de Camadas.

5.9.17.   Mostrar Tamanho do Material

Menu Bar->Ver->Dimensão do Material

Barra de Ferramentas->Mostrar Dimensão do Material

A Dimensão do Material Selecionado é apresentada na Production View na posição definida por Posição do
Material no Separador Produção, categoria Posição.

5.10.   Barra de Propriedades

5.10.1.   Vista de Camadas

A Properties Bar (ao fundo) apresenta a seguinte informação quando estiver na Vista de Camadas (seta):
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Curvas
Número de curvas do Trabalho Aberto

Pontos
Número de pontos de curva do Trabalho Aberto

Direção do Ondulado/Fibra do Trabalho:
Indica se a Direção do Ondulado/Fibra é horizontal
ou vertical, ou se o Trabalho não tem uma direção
especificada
A Direção do Ondulado/Fibra do Trabalho pode ser
trocada.

Tamanho:
Dimensão do Trabalho Aberto (X x Y)
É o tamanho de uma cópia do Trabalho e não
reflete os valores de Passo e Repetição.

Apresenta a posição do Ponteiro do Rato atual
em X e Y relativamente ao Ponto de Referência
selecionado.

5.10.2.   Vista de Produção
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A Properties Bar (ao fundo) apresenta a seguinte informação quando estiver na Production View (seta):

Tamanho do Material:
O nome do material selecionado é apresentado
aqui. Se aparecer "Do Ficheiro", o tamanho do
material é extraído do ficheiro de entrada. A lista
pendente contém todas as dimensões de material
disponíveis para o material selecionado mais o
Tamanho Personalizado.
Tamanho Personalizado:
O Tamanho Personalizado está disponível na Lista
Pendente. Na caixa de diálogo, pode assinalar
Adicionar tamanho aos Recursos ou deixar como
temporário.

Tamanho do Material:
Apresenta o tamanho do material selecionado.

Direção do Ondulado/Fibra do Material:
Apresenta a Direção do Ondulado (horizontal
ou vertical) do material, conforme definida em
Recursos.

Rodar Material
Esta função roda o material selecionado.
Se o material e o Trabalho tiverem Direção do
Ondulado/Fibra, o
Trabalho também é rodado.
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Direção do Ondulado/Fibra do Trabalho:
Indica se a Direção do Ondulado/Fibra é horizontal
ou vertical, ou se o Trabalho não tem uma direção
especificada
Se alterar a Direção do Ondulado/Fibra do
Trabalho na Production View, a Direção do
Ondulado do Trabalho será alinhada com o
material.

Tamanho:
Dimensão do Trabalho Aberto (X x Y)

Apresenta a posição do Ponteiro do Rato atual
em X e Y relativamente ao Ponto de Referência
selecionado.

5.11.   Painel da Máquina

O Painel da Máquina fornece informação acerca do Trabalho que está em execução na Mesa de Corte.
O estado geral da Execução de Trabalho é apresentado assim:
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Editar Trabalho / Modo Inativo - preparação do trabalho

Neste modo, pode:

• Editar novos trabalhos
• Iniciar um novo trabalho

Modo de Execução - a execução está em curso

Pausa - a execução parou.

Se premir Parar uma vez, a execução é interrompida. Isto é indicado pela cor vermelha.
A Caixa de Diálogo de Mensagem do iPC fornece mais informação.

5.11.1.   Vistas do Painel da Máquina

É possível configurar a forma como o Painel da Máquina é apresentado no ecrã:

Painel da Máquina->Selecionar Vista
Pode selecionar uma das seguintes vistas:
• Posicionar ao Fundo
• Posicionar à Direita
• Maximizar
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5.11.1.1 Posicionar ao Fundo

5.11.1.2 Posicionar à Direita

5.11.2.   Funções do Painel da Máquina

As funções do Painel da Máquina que estão disponíveis dependem do estado do sistema.
Existem os seguintes estados:

Modo de Execução

• Executar
Automação

Modo Inativo

• Substituição de Material
• Paragem
• Trabalho Terminado

Modo de Erro

• Erro
• Erro/Pausa
• Paragem de Segurança
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• Marca de Registo não encontrada

5.11.2.1 Executar

1 - Nome do ficheiro em execução.

2 - Estado do Trabalho Atual

• Círculo interior - Mesa Atual
• Círculo exterior - Trabalho Atual

3- Caixa de diálogo Parar a Produção
Interrompe a produção após a Mesa Atual.
A opção Modificar Trabalho fica então disponível.

5 - Número de Cópias
Número de cópias produzidas/Número de cópias
pedidas.

6 - A produzir uma cópia
Número da cópia que está a ser produzida

9 - Terminar todas as cópias
Tempo previsto até à conclusão das cópias pedidas.

10 - Mesa Atual
Tempo previsto até à conclusão da Mesa Atual.
Nota: Não aparece para a primeira Mesa, mas
apenas para as Mesas seguintes.

11 - Informação de Desempenho

• Tempo decorrido desde o início do Trabalho
Atual

• Alimentação do Fuso
• Velocidade de rotação medida (RPM)
• Espessura do material medida
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5.11.2.2 Automação

1 - Nome do ficheiro em execução.

2 - Estado do Trabalho Atual

3- Caixa de diálogo Parar a Produção
Interrompe a produção após a Mesa Atual.
A opção Modificar Trabalho fica então disponível.

5 - Informação de estado

6 - Número de trabalhos produzidos

8 - Barra de Ferramentas do Painel da Máquina

11 - Informação de Desempenho

• Tempo decorrido desde o início do Trabalho
Atual

• Alimentação do Fuso
• Velocidade de rotação medida (RPM)
• Espessura do material medida
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5.11.2.3 Substituição de Material

1 - Nome do ficheiro executado.

2 - Estado do Trabalho Atual

• Substituir o material.
• Prima Start para continuar.

4 - Opções

• Produzir as restantes cópias.
• Reiniciar a partir da Mesa atual
• Reiniciar todos.

5 - Número de Cópias
Número de cópias produzidas/Número de cópias
pedidas.

6 - A produzir uma cópia
Número da cópia que está a ser produzida

8 - Barra de Ferramentas do Painel da Máquina

11 - Informação de Desempenho

• Tempo decorrido desde o início do Trabalho
Atual

• Alimentação do Fuso
• Velocidade de rotação medida (RPM)
• Espessura do material medida

Nota: Entra neste estado nestas situações:
• Se a opção Estacionar Após Mesa estiver ativa e

a Mesa estiver concluída.
• Se a opção Paragem da Execução após esta

Mesa estiver ativa.
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5.11.2.4 Paragem

1 - Nome do ficheiro executado.

2 - Estado do Trabalho Atual

• A produção foi parada pelo operador.
• A máquina foi para a Posição de

Estacionamento.

4 - Caixa de diálogo Iniciar Produção

• Produzir as restantes cópias.
• Reiniciar a partir da Mesa atual
• Reiniciar todos.

5 - Número de Cópias
Número de cópias produzidas/Número de cópias
pedidas.

7 - Iniciar na cópia
Número da cópia que será produzida quando a
execução for retomada.

8 - Barra de Ferramentas do Painel da Máquina

11 - Informação de Desempenho

• Tempo decorrido desde o início do Trabalho
Atual

• Alimentação do Fuso
• Velocidade de rotação medida (RPM)
• Espessura do material medida

Nota: Entra neste estado nestas situações:
• Se o botão Stop for premido duas vezes.
• Se a execução for parada no Painel da

Máquina.
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5.11.2.5 Trabalho Terminado

1 - Nome do ficheiro executado.

2 - Estado do Trabalho Atual
O trabalho está concluído.

8 - Barra de Ferramentas do Painel da Máquina

11 - Informação de Desempenho

• Tempo decorrido desde o início do Trabalho
Atual

• Alimentação do Fuso
• Velocidade de rotação medida (RPM)
• Espessura do material medida
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5.11.2.6 Erro

1 - Nome do ficheiro executado.

2 - Estado do Trabalho Atual
Informação acerca da condição de erro.

3- Caixa de diálogo Parar a Produção
Interrompe a produção.

8 - Barra de Ferramentas do Painel da Máquina

11 - Informação de Desempenho

• Tempo decorrido desde o início do Trabalho
Atual

• Alimentação do Fuso
• Velocidade de rotação medida (RPM)
• Espessura do material medida
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5.11.2.7 Pausa

1 - Nome do ficheiro executado.

2 - Estado do Trabalho Atual

• A produção foi interrompida pelo operador
• Prima Start para continuar.

3- Caixa de diálogo Parar a Produção
Interrompe a produção após a Mesa Atual.
A opção Modificar Trabalho fica então disponível.

5 - Número de Cópias
Número de cópias produzidas/Número de cópias
pedidas.

6 - A produzir uma cópia
Número da cópia que está a ser produzida

8 - Barra de Ferramentas do Painel da Máquina

11 - Informação de Desempenho

• Tempo decorrido desde o início do Trabalho
Atual

• Alimentação do Fuso
• Velocidade de rotação medida (RPM)
• Espessura do material medida
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5.11.2.8 Paragem de Segurança

1 - Nome do ficheiro executado.

2 - Estado do Trabalho Atual
Paragem da Máquina devido a um erro de
segurança.
Informação acerca da condição de erro.

3- Caixa de diálogo Parar a Produção
Interrompe a produção.

8 - Barra de Ferramentas do Painel da Máquina

11 - Informação de Desempenho

• Tempo decorrido desde o início do Trabalho
Atual

• Alimentação do Fuso
• Velocidade de rotação medida (RPM)
• Espessura do material medida

5.11.2.9 Marca de Registo não encontrada
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1 - Nome do ficheiro executado.

2 - Estado do Trabalho Atual
Paragem da Máquina porque a Marca de Registo
não foi encontrada.
Informação acerca da condição de erro.

3- Caixa de diálogo Parar a Produção
Interrompe a produção.

8 - Barra de Ferramentas do Painel da Máquina

11 - Informação de Desempenho

• Tempo decorrido desde o início do Trabalho
Atual

• Alimentação do Fuso
• Velocidade de rotação medida (RPM)
• Espessura do material medida

5.11.2.10 Funções de pausa do iPC

Para parar a execução de um trabalho, prima Pause no Painel do Operador.
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PARAR NO MODO DE EXECUÇÃO

Parar a Produção após esta Mesa:
• O sistema entra no Modo Inativo
• A opção Modificar Trabalho fica disponível.

PARAR QUANDO ESTÁ EM PAUSA

Quando premir Stop com a máquina em Pausa:
• O sistema entra no Modo Inativo
• A opção Modificar Trabalho fica disponível.

5.11.3.   Barra de Ferramentas do Painel da Máquina

5.11.3.1 Zonas de Vácuo

Menu Bar->Máquina->Zonas de Vácuo

Painel da Máquina->Zonas de Vácuo
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Selecione as Zonas de Vácuo adequadas para o Trabalho Aberto.
É importante fazer a seleção correta para maximizar a fixação do material.
CONTROLO DO VÁCUO INTELIGENTE

As Zonas de Vácuo adequadas para o trabalho aberto são selecionadas automaticamente com base no
tamanho e posição do trabalho (Caixa de Contenção).

5.11.3.2 Referência do Topo da Mesa

Menu Bar->Máquina->Definir Referência do Topo da Mesa

Painel da Máquina->Referência do Topo da Mesa

Na Mesa de Corte, execute a sequência Referência do Topo da Mesa.
A medição do nível do topo da mesa na posição atual do ponteiro laser está atualizada.
Medir no topo do Substrato de Corte; não no material.

5.11.3.3 Ajustar Altura da Ferramenta

Menu Bar->Máquina->Ajustar Altura da Ferramenta...

Painel da Máquina->Altura da Ferramenta

Na Mesa de Corte, execute o assistente Ajustar Altura da Ferramenta.

5.11.3.4 Vista da Câmara

Menu Bar->Máquina->Mostrar Câmara

Painel da Máquina->Câmara

Abra a caixa de diálogo Vista da Câmara para inspecionar manualmente a imagem da câmara.
Para obter mais informação, consulte  Operações da Câmara na página 310 .
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5.11.3.5 Aquecimento do Fuso

Menu Bar->Máquina->Iniciar Aquecimento do Fuso

Painel da Máquina->Fuso

A sequência Aquecimento do Fuso é executada na Mesa de Corte.

5.11.3.6 Iniciar Aspirador

Menu Bar->Máquina->Iniciar Aspirador

Painel da Máquina->Aspirador

Controlo on/off do Aspirador.
Para máquinas com Milling Tool instalada.
Pode ser utilizada para a remoção manual do pó após a execução de um trabalho.

5.11.3.7 Medição da Espessura do Material

Menu Bar->Máquina->Medição do Material

Painel da Máquina->Espessura do Material

A sequência Medir Espessura do Material é executada na Mesa de Corte.
A medição da espessura do material é efetuada como parte da Execução de Trabalho.
Esta função costuma ser utilizada quando é necessário conhecer a espessura do material antes de iniciar o
trabalho.
A espessura medida é apresentada na parte Estado do Painel da Máquina.

5.11.3.8 Identificar Ferramentas
Apenas para as mesas das séries X, XL e XN:

Menu Bar->Máquina->Identificar Ferramentas

Painel da Máquina->Identificar Ferramentas

A sequência Identificação de Ferramenta é executada na Mesa de Corte.
Utilize isto após a colocação de uma nova ferramenta.
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5.11.4.   Barra de estado do painel da máquina

Tempo de Produção Final
Tempo de produção em minutos e segundos desde o início, incluindo as pausas de até 3 minutos.

Desde o Início
Tempo decorrido desde o início do Trabalho, em minutos e segundos.

Alimentação do Fuso
Consumo de energia atual do Fuso de Fresagem, em % do máximo.

Rotações Medidas
Rotação atual do Fuso de Fresagem (RPM).

Espessura do Material
Espessura do Material medida (mm / pol.)

5.12.   Ligação da Máquina
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Na Barra de Tarefas do Windows, selecione Ligação da Máquina.
Para obter mais informação, consulte Ligação e Configuração da Máquina .
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6.  ANTES DE COMEÇARMOS

6.1.   Introdução

Este capítulo descreve alguns conceitos e parâmetros importantes que o iPC utiliza e que são essenciais para
se conseguir o desempenho ótimo da máquina:
• Mesa
• O material é a chave
• Materiais e Presets, uma introdução
• Gestor de Recursos

• Presets de Ferramenta
• Presets de Otimização
• Presets de Produção
• Perfis de Corte
• Os Meus Materiais
• Famílias de Materiais
• Presets de Mapeamento

• Preset da Mesa
• Registo
• Preparação de Ficheiro
• Configurar Ferramentas

6.2.   Acerca da Mesa

É importante compreender o termo Mesa conforme utilizado neste manual:

Mesa de Corte
Não confunda com o termo Mesa de Corte, que é a máquina que utilizamos para processar materiais com
corte, vincagem e fresagem.

Mesa
O termo Mesa significa a parte de um trabalho que cabe na Área de Trabalho da Mesa de Corte.

Exemplo 1
Foram solicitadas dez cópias de uma folha impressa ou não impressa, mas só cabe uma folha de cada vez na
Mesa de Corte.
Este pedido será executado como dez Mesas.
Entre cada Mesa, é acionada a alimentação manual ou automática, dependendo do Preset da Mesa
selecionado.
Um trabalho é dividido em duas partes porque é maior do que a mesa.
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Durante a sua execução, primeiro completa-se a primeira Mesa. De seguida, o material e puxado para a
frente para que a segunda parte do trabalho fique na área de trabalho. De seguida, é executada a segunda
Mesa.

Exemplo 2
É necessário cortar um rolo com decalques impressos.
O rolo tem duas colunas de decalques.
A Área de Trabalho da Mesa de Corte comporta três linhas de decalques.
Para cortar o rolo, é necessário um Passo e Repetição de 3 x 2.
Cada Mesa consiste em 6 cópias.
Quando o Número de Cópias total for, por exemplo, 100, é acionada a alimentação pelo transportador entre
cada Mesa, desde que a opção Preset da Mesa com Alimentação de Rolo esteja selecionada.

6.3.   O material é a chave

O material é a chave é o critério de design básico para o iPC.
Depende do tipo de trabalho que pretende fazer, mas a ideia é que se o sistema estiver configurado
corretamente, a seleção do Material é a única escolha que é necessário fazer.
O Material pode ser definido no ficheiro de entrada; se assim for, não é necessário escolher o Material no
iPC.

Se tiver de especificar o Material no iPC, o processo é o seguinte:
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Fluxo
A figura mostra as etapas de um fluxo de trabalho em que é possível fazer escolhas relativamente aos
Materiais e aos Presets

Opções
A figura mostra quais são as suas opções nas diferentes etapas do fluxo de trabalho:

• Abrir Ficheiro - Na caixa de diálogo Abrir Ficheiro.
• A Minha Informação do Trabalho - Está disponível quando seleciona um ficheiro na Lista Os Meus

Trabalhos
• Trabalho Aberto->Produção - Quando um Trabalho é aberto, esta função fica disponível no separador

Produção.
• Trabalho Aberto->Camada - Quando um Trabalho é aberto, esta função fica disponível no separador

Camada.

A figura enfatiza a importância da preparação do fluxo de trabalho com a sequência correta:
• Antes da operação de Abrir Ficheiro, é necessário preparar O Meu Material e os Presets de

Mapeamento.
• Antes da operação de A Minha Informação do Trabalho, é necessário preparar O Meu Material, os

Presets de Mapeamento e Perfis de Corte.
• Antes da operação de Trabalho Aberto->Produção, é necessário preparar o Preset de Produção.
• Antes da operação de Trabalho Aberto->Camadas, é necessário preparar O Meu Material e o Preset de

Ferramenta.
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6.3.1.   Materiais e Presets, uma introdução

Esta figura ilustra a relação entre O Meu Material, as Famílias de Materiais e os diferentes presets.
O iPC é fornecido com várias Famílias de Materiais e vários Presets de Ferramenta como Predefinições de
Fábrica.
As Famílias de Materiais estão, por predefinição, mapeadas para um ou mais Presets de Ferramenta.
Isto ajudará a encontrar um Preset de Ferramenta adequado quando forem adicionados novos materiais.

Quando definir um novo O Meu Material, começará por selecionar a Família de Materiais à qual esse
material pertence.
Essa seleção decidirá quais são os Presets de Ferramenta que pode selecionar para o material em questão,
porque os únicos Presets de Ferramenta que estarão disponíveis para seleção são os que estão definidos
como aplicáveis ao Material específico ou à Família de Materiais / gama de espessuras correspondente.

Nota: Pode adicionar um Preset de Ferramenta a um Material ou a uma Família de Materiais mais tarde no
processo.

A figura enfatiza a importância da sequência:
• O Preset de Ferramenta deve ser preparado antes da finalização dos Perfis de Corte e da Definição

Específica de Material. Um Fluxo de Trabalho totalmente automatizado requer definições finalizadas.
• O Preset de Otimização deve ser preparado antes dos Perfis de Corte e da Definição Específica de

Material
• O Preset de Produção deve ser preparado antes dos Perfis de Corte e da Definição Específica de

Material.

6.4.   Preparar materiais e presets no Gestor de recursos

Menu Bar->Avançado->Recursos
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O Gestor de Recursos é onde os materiais e outros recursos são mantidos para minimizar a preparação
manual de cada trabalho. Alguns recursos, como Presets de Ferramenta e Presets de Produção também
podem ser criados e mantidos num trabalho aberto. Nas seguintes secções, todos os recursos diferentes são
descritos.

6.4.1.   Presets de Ferramenta

Menu Bar->Avançado->Recursos->Presets de Ferramenta
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• Um Preset de ferramenta é uma configuração de ferramenta que pode ser aplicada a um ou mais
materiais com uma determinada espessura ou Famílias de Materiais dentro de um intervalo de
espessura.

• Os Presets de ferramenta podem ser ativados ou desativos por duas razões:
a Nem todas as ferramentas incluídas num Preset de ferramentas são configuradas nesta máquina.
b O utilizador desativou o Preset de ferramentas usando a caixa de verificação na lista. O Preset de

ferramentas desativo não está disponível para seleção em trabalhos de corte.

Os Presets de ferramenta também pode ser criados ou atualizados a partir de um trabalho aberto, ver 
Trabalho Aberto, selecionar, guardar e atualizar Preset de Ferramenta na página 38 .

Pesquisar
Para procurar um Preset de Ferramenta específico, introduza carateres e a lista será filtrada à medida que
os introduzir.

Adicionar
Adicionar novo Preset de Ferramenta

D&uplicar
Duplicar Preset de Ferramenta selecionado

Alterar nome
Alterar o nome do Preset de Ferramenta selecionado

Eliminar
Remover o Preset de Ferramenta selecionado
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Detalhes do Preset de Ferramenta
É uma lista de Camadas com ferramentas atribuídas e incluída no Preset de Ferramenta selecionado.
Por baixo de Detalhes detalhes do Preset de Ferramenta, é possível editar uma camada selecionada (ver
também  Editar Camada Selecionada na página 49 ).
Com esta função, pode atualizar o preset de ferramenta se pretender que algumas definições sejam
alteradas.

As funções disponíveis são: Mover para cima/para
baixo; Editar; Adicionar; Duplicar e Remover.

Aplicável a
É uma lista de Famílias de Materiais / Materiais aos quais o Preset de Ferramenta selecionado se aplica.

As funções disponíveis são Adicionar e Remover.
Utilize Adicionar para adicionar mais Famílias de
Materiais / Materiais à lista Aplicável a. Utilize
Remover para remover as Famílias de Materiais /
Materiais selecionadas da lista Aplicável a.

Descrição
Descrição do Preset de Ferramenta selecionado.
Pode editar o texto aqui.

6.4.2.   Presets de Otimização

Menu Bar->Avançado->Recursos->Presets de Otimização

• Os Presets de Otimização definem a forma como as curvas serão otimizadas para que a produção seja
ótima.

• O iPC é fornecido com uma gama de Presets de Otimização Predefinidos de Fábrica para diferentes
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aplicações.
• Pode criar os seus próprios Presets de Otimização.

6.4.2.1 Caixa de Diálogo Presets de Otimização

Presets de Otimização:
Esta é a lista de Presets de Otimização disponíveis.
Se preparar o seu próprio Preset de Otimização, esse preset será adicionado à lista.

Adicionar
Crie o seu próprio Preset de Otimização.
Para saber mais sobre a criação e a edição, consulte a próxima secção.

Eliminar
Pode remover o seu próprio Preset de Otimização.
Se selecionar um dos Presets de Otimização Predefinidos de Fábrica, este botão é desativado.

Ver / Editar
Pode ver e editar Presets de Otimização, tanto as predefinições de fábrica como as suas.
Para saber mais sobre a criação e a edição, consulte a próxima secção.

Copiar
Crie o seu Preset de Otimização com base numa cópia do preset selecionado.
Para saber mais sobre a criação e a edição, consulte a próxima secção.

6.4.2.2 Editar Presets de Otimização
GERAL

Entrará nesta caixa de diálogo quando adicionar ou editar Presets de Otimização.

                                                                                                                                                                                                           115 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Manual do Utilizador



Nome do Preset:
Especifique o nome do Preset de Otimização.

Descrição
Para sua referência, adicione uma descrição do Preset de Otimização em questão.

Categoria
A otimização é descrita em duas categorias:

• Geral - esta vista.
• Otimizar Curvas - especificação da otimização. Ver em baixo.
OTIMIZAR CURVAS / TIPOS DE OTIMIZAÇÃO

Tipo de Otimização:
Utilize esta lista pendente para selecionar um dos seguintes Tipos de Otimização:

• Sem Otimização
• Standard
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• Produção de Amostras

6.4.2.3 Sem Otimização

Utilize Sem Otimização quando as sequências de curvas já tiverem sido otimizadas antes da importação
para o iPC.
Qualquer operação manual nas curvas após a importação resultará na emissão de um aviso. Se ignorar este
aviso, pode perder a sequência de curvas otimizada.

Remover Desvio do Trabalho

Qualquer Desvio em relação a (0,0) que seja utilizado no Ficheiro de Entrada é ignorado. O canto inferior
esquerdo do Trabalho será colocado no Ponto de Referência selecionado + Posição do Material + Desvio
do Trabalho, estando tudo definido na Configuração de Produção. Consulte também a secção  Posição
na página 77 , o Desvio manual adicionado no iPC. Se não for selecionado, qualquer Desvio interno é
convertido no Desvio do Trabalho.
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6.4.2.4 Otimizar, Standard

A Otimização Padrão é utilizada principalmente para otimizar ficheiros utilizados num Fluxo de Trabalho
gráfico.

Ligar Curvas Abertas

O segmentos de curva que estiverem próximos são ligados.
Selecione Ligar Curvas Abertas para:

• Aumentar o desempenho.
• Melhorar a qualidade do corte.
Especifique d = Distância Máxima em que a ligação de curvas é permitida.

Rejeitar Curvas Pequenas
Os elementos curvos pequenos e independentes são omitidos.
Selecione Rejeitar Curvas Pequenas para:

• Remover curvas e pontos isolados indesejáveis.
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• Aumentar o desempenho.
• Melhorar a qualidade do corte.
Especifique d = Tamanho Máximo de segmento de curva que pode ser omitido.

Evitar Overcuts

As linhas serão cortadas e a direção será alterada se o ângulo for superior ao limite especificado.
Serve para evitar overcuts de lâmina visíveis.

Definir Direção da Curva

Especifique uma regra geral para a direção de execução das curvas.
Utilização típica:
Em operações de fresagem, o lado esquerdo do caminho tem frequentemente a superfície mais suave do
que o lado direito.
Utilize esta função para otimizar a qualidade do produto.

Inverter Direção da Curva para Curvas Interiores
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Especifique uma regra geral para a direção de execução das curvas.
É uma extensão à função Definir Direção da Curva descrita acima.
Se a peça azul for o seu produto e pretender uma superfície suave no exterior e no interior, deve inverter a
direção nas curvas interiores.

Remover Desvio do Trabalho

Qualquer Desvio em relação a (0,0) que seja utilizado no Ficheiro de Entrada é ignorado. O canto inferior
esquerdo do Trabalho será colocado no Ponto de Referência selecionado + Posição do Material + Desvio
do Trabalho, estando tudo definido na Configuração de Produção. Consulte também a secção  Posição
na página 77 , o Desvio manual adicionado no iPC. Se não for selecionado, qualquer Desvio interno é
convertido no Desvio do Trabalho.

6.4.2.5 Otimizar, Produção de Amostras
Otimizar para Produção de Amostras serve para obter a melhor qualidade de corte e vincagem para
desenhos em Cartão de Dobrar e Ondulado.
Tenha em conta o seguinte:

• A maior parte das operações de Produção de Amostras aplica-se apenas ao Tipo de Camada Cortar e
Vincar.

• A importância desta função depende de já ter sido feita ou não alguma otimização na preparação da
saída do software de Preparação de Trabalho / CAD.

As funções disponíveis em Otimizar para Produção de Amostras são semelhantes às funções de otimização
do ArtiosCAD da Esko.
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Selecione parâmetros nas seguintes Categorias:

• Geral  - funções de otimização gerais.
• Ranhuras Redondas  - funções para evitar rasgos nas ranhuras estreitas.
• Overcut e Cantos  - funções para evitar rasgos e overcut em cantos.
• Sobrevinco  - funções para melhorar o desempenho durante a vincagem.

6.4.3.   Presets de Produção

Menu Bar->Avançado->Recursos->Presets de Produção

Um Preset de Produção descreve a forma como um trabalho é produzido na mesa.
Contém a mesma informação que é incluída em Trabalho Aberto->Configuração de Produção.
Para obter mais detalhes, consulte  Trabalho Aberto, Configuração de Produção na página 67 .

Presets de Produção:
Lista de Presets de Produção disponíveis.
O iPC é fornecido com uma gama de Presets de Produção Predefinidos de Fábrica.
Se preparar os seus próprios Presets de Produção, eles são adicionados a esta lista.

A caixa de diálogo disponibiliza as seguintes funções:
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Adicionar
Pode adicionar um novo preset de produção. Os conteúdos do preset devem ser editados num trabalho
aberto.

Eliminar
Se selecionar qualquer um dos Presets de Produção Predefinidos de Fábrica, este botão é desativado.
Pode remover qualquer um dos seus próprios Presets de Produção.

Copiar
Pode copiar um preset de produção. Os conteúdos do preset devem ser editados num trabalho aberto.

Alterar nome
Se selecionar qualquer um dos Presets de Produção Predefinidos de Fábrica, este botão é desativado.
Pode alterar o nome dos seus próprios Presets de Produção.

Os Detalhes são uma janela de informação que apresenta as definições atuais do preset de produção
selecionado. Pode editar o texto na janela Descrição.

6.4.4.   Perfis de Corte

Menu Bar->Avançado->Recursos

Um Perfil de Corte é um recipiente para um conjunto selecionado de:
• Preset de Ferramenta
• Preset de Otimização
• Preset de Produção

Os Perfis de Corte são úteis quando a mesma combinação de Presets de Produção, Otimização e
Ferramenta pode ser utilizada em vários Materiais ou Famílias de Materiais.

• O iPC é fornecido com um conjunto de Perfis de Corte Predefinidos de Fábrica.
• Pode criar o seu próprio Perfil de Corte.
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Perfis de Corte:
Esta é a lista de Perfis de Corte disponíveis.
Os Perfis de Corte de Predefinição de Fábrica estão assinalados com um ícone.
Se preparar o seu próprio Perfil de Corte, esse perfil será adicionado à lista.

Adicionar
Crie o seu próprio Perfil de Corte.
Para saber mais sobre a criação e a edição, consulte  Detalhes do Perfil de Corte na página 124 .

Eliminar
Pode remover o seu Perfil de Corte.
Se selecionar um dos Perfis de Corte de Predefinição de Fábrica, este botão será desativado.

Alterar nome
Se selecionar qualquer um dos Perfis de Corte de Predefinição de Fábrica, este botão será desativado.
Pode alterar o nome dos seus Perfis de Corte.

Copiar
Crie o seu Perfil de Corte com base numa cópia do perfil selecionado.
Para saber mais sobre a criação e a edição, consulte  Detalhes do Perfil de Corte na página 124 .
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6.4.4.1 Detalhes do Perfil de Corte

Nome do Perfil de Corte:
É o nome do Perfil de Corte que vai ser editado.

Descrição
Para sua referência, introduza uma descrição do Perfil de Corte.

Preset de Ferramenta
Selecione o Preset de Ferramenta adequado na lista pendente.
Na janela de informação, está disponível a seguinte informação acerca do Preset de Ferramenta
selecionado:

• Tipo de Camada
• Ferramenta correspondente
• Aplicável para - lista de materiais definidos como aplicáveis a este Preset de Ferramenta.
Nota: Se criar um Perfil de Corte para um material específico, deve atribuir um Preset de Ferramenta que
seja aplicável a esse material.

Preset de Otimização
Selecione o Preset de Otimização adequado na lista pendente.

Preset de Produção
Selecione o Preset de Produção adequado na lista pendente.
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6.4.5.   Os Meus Materiais

Menu Bar->Avançado->Recursos->Os Meus Materiais

6.4.5.1 Editar Os Meus Materiais

Nome do Material
O nome do material selecionado é apresentado aqui.

Família de Materiais
Na lista pendente, selecione a Família de Materiais à qual este material pertence.

Espessura
Especifique a espessura do material.
O valor é indicado em mm ou polegadas.
Pode introduzir valores como 0.2 in., independentemente da definição de unidade geral.

Aparência
Esta seleção determina o algoritmo de visão que será utilizado para detetar marcas de registo e bordas em
superfícies diferentes (materiais).
Seleções disponíveis:

• Predefinido - invoca o algoritmo standard
• Têxtil Trançado - utiliza técnicas otimizadas para este tipo de material.
• Padrão de Grelha - utiliza técnicas otimizadas para este tipo de material.
• Flexo - utiliza técnicas otimizadas para este tipo de material.
• Baixo Contraste - utiliza técnicas otimizadas para este tipo de material.
• Baixa Qualidade de Impressão - utiliza técnicas otimizadas para este tipo de material.
• Flexo sobre Feltro - utiliza técnicas otimizadas para este tipo de material.
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Medição do Material
Selecione na lista pendente:

• Medição otimizada. O material é medido em dois cantos opostos do Trabalho.
• Medir na Posição do Laser. Uma medição da espessura do material é efetuada na posição do Ponteiro

Laser atual.
• Não medir. É utilizada a informação atual da espessura do material.

Levantamento extra da ferramenta para material irregular
Selecione esta função se a superfície do material for irregular.
Evite que a ferramenta risque o material.

6.4.5.2 Utilizar um Perfil de Corte para definir definições de corte

Menu Bar->Avançado->Recursos->Os Meus Materiais->separador Corte

Perfil de Corte
Selecione um Perfil de Corte adequado na lista pendente.
A lista pendente apresenta os Perfis de Corte que são aplicáveis ao material em questão.
Quando selecionar um Perfil de Corte, seleciona uma combinação de Preset de Ferramenta, Preset de
Otimização e Preset de Produção.
A combinação real é apresentada na caixa de diálogo.

NOTA: É preferível utilizar Perfis de Corte em vez de Definições Específicas de Material em algumas
situações:
1. Quando a mesma combinação de Presets de Produção, Otimização e Produção pode ser

utilizada em vários Materiais ou Famílias de Materiais.
2. Em algumas aplicações a montante, os Perfis de Corte pode ser selecionados e adicionados ao
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ficheiro de entrada para o iPC, enquanto as Definições Específicas de Material não podem.

6.4.5.3 Utilize um Material para definir as definições de corte

Utilize esta função para preparar uma combinação de Preset de Ferramenta, Preset de Otimização e Preset
de Produção adequada para o material em questão.

Preset de Ferramenta
Selecione um Preset de Ferramenta adequado na lista pendente.
A lista pendente apresenta os Presets de Ferramenta que são aplicáveis ao material em questão.
Os Tipos de Camada e as ferramentas correspondentes são apresentados.
Ver tudo irá listas todos os presets de ferramentas, não apenas aqueles aplicáveis ao material selecionado.
Consulte  Presets de Ferramenta na página 112 .
Aplicável ao material atual aparece se um preset de ferramenta não aplicável for selecionado. Quando o
botão é premido, o preset de ferramenta é tornado aplicável ao material atual.

Preset de Otimização
Selecione um Preset de Otimização adequado na lista pendente.

Preset de Produção
Selecione um Preset de Produção adequado na lista pendente.
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6.4.5.4 Especificar as Dimensões do Material

O material pode estar disponível em diferentes Dimensões de Material.
Utilize esta caixa de diálogo para manter a lista de Materiais e para selecionar um Material adequado para
este Preset de Ferramenta.

NOTA: Definir corretamente as Dimensões do Material é um pré-requisito para a criação de
Esquemas em Aninhamento.

Tamanhos
É uma lista de Materiais definidos.
Se preparar uma nova folha para um determinado material, essa folha será adicionada à lista.

Adicionar
Uma nova folha é adicionada à lista.

Eliminar
A folha selecionada é eliminada da lista.

Nome
Pode editar aqui o nome da folha selecionada.

Largura / Comprimento
Especifique as dimensões da folha.
Os valores são indicados em mm, mas pode introduzir um número como 50 in.

Alimentação de Rolo
Especifique se tem um rolo de material.

Direção do Ondulado/Fibra
Selecione a direção do ondulado na lista pendente.
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Utilizar como predefinição
Especifique se este tamanho deve ser selecionado automaticamente quando abrir um trabalho que utiliza
este material.

6.4.6.   Famílias de Materiais

As Famílias de Materiais são basicamente listas de nomes.
Utilizamos as Famílias de Materiais para simplificar a seleção de Presets de Ferramenta.
A sequência é a seguinte:

Definir um Preset de Ferramenta

Quando define um Preset de Ferramenta, especifica o Material ou a Família de Materiais a que o Preset de
Ferramenta se aplica.
Como pode ver no exemplo, o Preset de Ferramenta 1 e o Preset de Ferramenta 3 aplicam-se ambos à
Família de Materiais 1.

Selecionar Preset de Ferramenta
Quando, para um trabalho, lhe é pedido para selecionar Preset de Ferramenta., é-lhe pedido primeiro para
especificar Família de Materiais.
Na lista de Presets de Ferramenta disponíveis, aparecem apenas os que se aplicarem à Família de Materiais
selecionada.

Desta forma, o número de opções é limitado às que são relevantes.
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6.4.6.1 Manter as Famílias de Materiais

Menu Bar->Avançado->Recursos->Famílias de Materiais

Famílias de Materiais:
Esta é a lista de Famílias de Materiais disponíveis.
Se preparar a sua própria Família de Materiais, essa família será adicionada à lista.

Adicionar
Crie a sua própria Família de Materiais.

Eliminar
Remova a Família de Materiais selecionada.

Alterar nome
Altere o nome da Família de Materiais selecionada.

Para obter mais informação sobre a aplicação de uma Família de Materiais e um Preset de Ferramenta,
consulte Presets de Ferramenta .

6.4.6.2 Selecionar Famílias de Materiais

Trabalho Aberto->Camadas->Preset de Ferramenta
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Esta é a única seleção de Preset de Ferramenta em que lhe é pedida a Família de Materiais.

6.4.7.   Presets de Mapeamento

Menu Bar->Avançado->Recursos->Presets de Mapeamento

O preset de mapeamento define como é que as curvas no ficheiro de entrada são mapeadas nas camadas
do iPC associadas com diferentes tipos de camadas. Os tipos de camada corretos são um pré-requisito para
aplicar automaticamente informações de presets de ferramentas de presets de ferramentas de materiais
específicos. Ver também  Presets de Ferramenta na página 112 .
Um preset de mapeamento consiste num conjunto de regras de mapeamento para um dos formatos de
ficheiro que o iPC pode importar.

Os atributos de curvas no ficheiro de entrada são definidos de diferentes formas, dependendo do formato
do ficheiro; tipicamente, tal é feito por nome de camada, por Tipo de Linha, por números P e por cor.

6.4.7.1 Manter os Presets de Mapeamento

Menu Bar->Avançado->Recursos->Presets de Mapeamento
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Presets de Mapeamento:
Esta é a lista de Presets de Mapeamento disponíveis.
Está disponível um conjunto de Presets de Mapeamento Predefinidos de Fábrica.
Se criar os seus próprios Presets de Mapeamento, eles são adicionados a esta lista.
Pode ver os Presets de Mapeamento Predefinidos de Fábrica, mas não pode modificá-los.

Adicionar
Crie o seu próprio Preset de Mapeamento.

Eliminar
Pode remover os seus Presets de Mapeamento.
Se selecionar um dos Presets de Mapeamento Predefinidos de Fábrica, este botão é desativado.

Alterar nome
Pode alterar o nome dos seus Presets de Mapeamento.
Se selecionar um dos Presets de Mapeamento Predefinidos de Fábrica, este botão é desativado.

Copiar
Crie o seu Preset de Mapeamento com base numa cópia do preset selecionado.

Descrição
Uma descrição do Preset de Mapeamento selecionado para sua referência.
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Mapeamento para formatos de ficheiro diferentes
Para o Preset de Mapeamento selecionado:

• Isto é uma visão geral que mostra o Mapeamento que é incluído para os diferentes formatos de
ficheiro.

• Não é possível fazer modificações.
Relativamente aos seus próprios Presets de Mapeamento, consulte em baixo.

CRIAR O SEU PRÓPRIO PRESET DE MAPEAMENTO

Para criar o seu próprio Preset de Mapeamento, utilize as opções Adicionar ou Copiar na caixa de diálogo
Presets de Mapeamento.
O sistema começa por lhe pedir um nome para o Preset de Mapeamento.
Introduza o nome que desejar e prima OK para continuar para a caixa de diálogo Editar Preset de
Mapeamento:

Descrição
Quando criar o seu próprio Preset de Mapeamento, introduza uma descrição aqui.

Mapeamento para formatos de ficheiro diferentes

Mapeamento Kongsberg
Selecione o Mapeamento que pretende utilizar na lista pendente.

Mapeamento ARD
Selecione o Mapeamento que pretende utilizar na lista pendente.

Mapeamento CF2
Selecione o Mapeamento que pretende utilizar na lista pendente.

Mapeamento DDES2
Selecione o Mapeamento que pretende utilizar na lista pendente.

Mapeamento DXF
Selecione o Mapeamento que pretende utilizar na lista pendente.

Mapeamento PDF
Selecione o Mapeamento que pretende utilizar na lista pendente.

Mapeamento i-script
Selecione o Mapeamento que pretende utilizar na lista pendente.

Não é permitido modificar os Mapeamentos Predefinidos de Fábrica.
Se pretender um Mapeamento diferente no seu Preset de Mapeamento, terá de criar o seu próprio
Mapeamento a partir do menu Ações de Mapeamento:

AÇÕES DE MAPEAMENTO

Adicionar
Adicione um novo Mapeamento para este formato de ficheiro.
Para saber mais sobre a criação e a edição do seu próprio Mapeamento, consulte em baixo.
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Eliminar
Remova este Mapeamento. É necessário que tenha selecionado um dos seus próprios Mapeamentos.

Ver
Veja o Mapeamento selecionado.

Copiar
Adicione um novo Mapeamento para este formato de ficheiro, baseado numa cópia do Mapeamento
selecionado.
Para saber mais sobre a criação e a edição do seu próprio Mapeamento, consulte em baixo.
CRIAR O SEU PRÓPRIO MAPEAMENTO

Para criar o seu próprio Mapeamento, utilize as opções Adicionar ou Copiar na caixa de diálogo Ações de
Mapeamento.
O sistema começa por lhe pedir um nome para o Mapeamento.
Introduza o nome que desejar e prima OK para continuar para a caixa de diálogo Editar Mapeamento:

Um Mapeamento é basicamente uma tabela de regras de conversão de um ficheiro de entrada em camadas
do iPC associadas com diferentes tipos de camadas. As regras são executadas de cima para baixo. As curvas
com os mesmos atributos podem ser mapeadas a várias camadas do iPC de diferentes tipos de camadas de
forma a produzir curvas com múltiplas ferramentas.
Existem regras diferentes para formatos diferentes.

Nome do Preset
Introduza o nome do novo Mapeamento.

Nova
Adicionar uma nova linha à tabela.

D&uplicar
Crie um duplicado da linha selecionada na tabela, para fazer uma entrada semelhante na tabela do
Mapeamento.
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Mover para Cima
Mover a linha selecionada para a posição acima.

Mover para Baixo
Mover a linha selecionada para a posição abaixo.

Eliminar
Remover a linha selecionada.
MAPEAMENTO PARA FORMATOS DIFERENTES

Formato ACM standard para Kongsberg

Tipo de Marca de Registo
Especifique o Tipo de Marca de Registo que será
utilizado no Ficheiro de Entrada

Número P
É uma numeração que serve para identificar os
diferentes tipos de linha no Ficheiro de Entrada.

Formato PDF

Ignorar texto
O texto existente no Ficheiro de Entrada é omitido.

Importar caixa de recorte
Especifique se deve ser incluída uma Caixa de
Recorte.
Caixa de recorte = Retângulo de contenção.

Nome de Camada do iPC
Nome de Camada do iPC para a Caixa de Recorte.

Tipo de Camada do iPC
Tipo de Camada do iPC para a Caixa de Recorte.
Tipo de Camada  para a Caixa de Recorte.
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Formato ARD - formato nativo do ArtiosCAD

Importar dimensões e texto
Selecione se pretende importar dimensões e texto. Aplicável apenas para traçado.

Importar como amostra com nicks
Selecione se pretende importar nicks. Os tipos de linha disponíveis para mapeamento irão mudar com
esta seleção.

Lado para cima
Selecione se o interior ou exterior do design devem estar virados para cima após a importação.
De forma a manter o lado para cima conforme definido no ArtiosCAD, selecione Conforme desenhado.

Expandir tipos de linha complexos
Selecione se os tipos de linha complexos no ficheiro ARD serão expandidos para um número de linhas de
corte e, em alguns casos, linhas de vinco. Aplique para linhas de perfuração, linhas de zipper etc.

Crie linhas contínuas para a Roda de Perfuração
Quando a opção Expandir tipos de linha complexos está ativa, as linhas de perfuração irão obter um
padrão de perfuração para corte com faca. Se a ferramenta da roda de perfuração for usada, as linhas de
perfuração podem ser mantidas usando esta função.

Geral
Os parâmetros do Ficheiro de Entrada são diferentes entre os vários formatos de ficheiro.

Nome de Camada do iPC
Nome da Camada a utilizar no iPC.
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Tipo de Camada do iPC
Tipo de Camada  a utilizar no iPC.

6.5.   Presets da Mesa

Um Preset da mesa define algum comportamento básico do sistema, com alimentação de folha,
alimentação de rolo e mais.

Selecionar um Preset da Mesa

Trabalho Aberto->Configuração de Produção->Manipulação do Material->Preset da Mesa

NOTA: Apenas pode selecionar os Presets da mesa que estejam configurados para a configuração
da máquina atual.

6.5.1.   Presets da Mesa disponíveis

 

Os seguintes presets da mesa já estão instalados (dependem da configuração da máquina):
1. Estacionar Após Mesa
2. Alimentação de Rolo
3. Alimentação de Folha
4. Alimentação de Folha Manual
5. Produção MultiZone
6. Produção Multizona com Robô
7. Carregar - Descarregar com Robô
8. Produção com Alimentador e Empilhador
9. Produção com Alimentador e Câmara Inferior
10. Produção com Alimentador e Empilhador e Câmara Inferior
11. AutomaçãoMermaid Flexo

6.5.1.1 Estacionar Após Mesa
Antes de iniciar, coloque e primeira folha no topo da mesa.
1 - Quando premir Start, acontece o seguinte:

• O sistema produz a cópia 1 ou
• O sistema produz o número de cópias especificado em Passo e Repetição.
2 - A cabeça de ferramenta move-se para a Posição de Estacionamento.
3 - Aparece a mensagem Substituição de Material no Painel da Máquina.
4 - O operador deve substituir o material na mesma posição e premir Start.
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5 - As restantes cópias serão produzidas do mesmo modo até ao Número de Cópias especificado.
O Vácuo e a Almofada de Ar são ativados/desativados automaticamente como parte integrada deste
processo.

Este Preset da Mesa tem a seguinte definição adicional:
• Controlo do vácuo manual na página 143
• Sopragem após a última cópia

6.5.1.2 Alimentação de Rolo

Requer o Alimentador de Rolo e a Correia Transportadora.
É necessário colocar o material do rolo para a primeira cópia no topo da mesa antes de iniciar.
1 - Após Start ser premido, o sistema produz a cópia 1 ou o número de cópias indicado em Passo e
Repetição.
2 - A travessa move-se para a parte de trás da Mesa de Corte para transportar o transportador e fazer o
rolo rodar para a frente. A distância de alimentação é definida pela distância de passo (definida em Passo e
Repetição).
3 - É produzida a segunda cópia. (As primeiras marcas de registo terão de ser identificadas manualmente
exceto se a distância de passo estiver especificada corretamente.)
4 - A travessa puxa o material para a cópia seguinte (as marcas de registo já podem ser identificadas
automaticamente).
5 - A sequência continua até que seja produzido o Número de Cópias especificado.
O Vácuo e a Almofada de Ar são ativados/desativados automaticamente como parte integrada deste
processo.

Este Preset da Mesa tem as seguintes definições adicionais:
• Sopragem dupla após alimentação na página 142
• Ignorar a mesa se a marca de registo ou o canto não forem encontrados na página 144
• Ignorar Mesa Após na página 144

6.5.1.3 Alimentação de Folha

Requer o Alimentador de Folhas/Alimentador de Chapas e a Correia Transportadora.
Inicia sem que exista qualquer folha no topo da mesa.
1 - Quando se prime Start

• O sistema carrega o número de folhas definido em Pré-carregar Folhas (predefinição 1) para o topo da
mesa através do Alimentador de Folhas e do conjunto Transportador + Travessa.

• A distância de alimentação é definida por Comprimento de Alimentação da Folha ou a folha é puxada
até à frente da mesa se a opção Alimentação para a Frente da Mesa estiver selecionada.

2 - A máquina produz a primeira folha ou o número de cópias indicado em Passo e Repetição na direção Y,
enquanto o Alimentador de Folhas está a pegar na folha seguinte. As primeiras marcas de registo têm de
ser identificadas manualmente.
3 - A travessa move-se para a parte de trás da mesa para transportar o transportador e puxar a folha para a
frente.
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4 - É produzida a segunda cópia. Em condições normais, as marcas de registo já serão encontradas
automaticamente.
5 - O Sheet Feeder pega simultaneamente na folha seguinte, mas aprende durante as primeiras cópias qual
é o momento de certo para colocar a folha seguinte.
6 - A travessa puxa a folha seguinte.
7 - A sequência continua até que seja produzido o Número de Cópias especificado.
O Vácuo e a Almofada de Ar são ativados/desativados automaticamente como parte integrada deste
processo.

Este Preset da Mesa tem as seguintes definições adicionais:
• Sopragem dupla após alimentação na página 142
• Alimentação para a frente da mesa na página 143
• Comprimento de Alimentação da Folha na página 143
• Pré-carregar Folhas na página 144
• Saltar Pré-carga da primeira folha na página 144
• Ignorar a mesa se a marca de registo ou o canto não forem encontrados na página 144
• Ignorar Mesa Após na página 144

6.5.1.4 Alimentação de Folha Manual

Exige correia transportadora.
Alimentação de Folha Manual funciona como  Alimentação de Folha na página 138 , mas não precisa
de qualquer dispositivo de automação além da correia transportadora. O utilizador coloca manualmente
a folha na parte traseira da mesa enquanto a máquina estiver a cortar a cópia atual. Após a conclusão, a
máquina faz avançar a folha e continua a produção até que a quantidade de cópias chegue ao fim.

Este Preset da Mesa tem as seguintes definições adicionais:
• Sopragem dupla após alimentação na página 142
• Alimentação para a frente da mesa na página 143
• Comprimento de Alimentação da Folha na página 143
• Saltar Pré-carga da primeira folha na página 144
• Pré-carregar Folhas na página 144

6.5.1.5 Produção MultiZone

Consulte a secção separada  Produção Multizona na página 255 .

6.5.1.6 Produção Multizona com Robô

Requer uma Célula de Robô com pinça multizona.
Consulte o fim da secção  Dispositivos de Automação na página 282
Coloca-se uma pilha de folhas na Pilha de Entrada
1. Quando se prime Start (Iniciar),
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2. a Travessa estaciona na zona 2.
3. O robô mede a altura da Pilha de Saída.
4. A primeira folha é recolhida da Pilha de Entrada e colocada na zona 1.
5. A máquina converte a folha que está na zona 1 enquanto o robô carrega a folha para a zona 2.
6. O robô estaciona por cima da zona 1.
7. Quando a conversão estiver concluída, a Travessa move-se para a zona 2 e converte a folha dessa zona.
8. A folha convertida na zona 1 é descarregada para a Pilha de Saída.
9. Uma nova folha é carregada para a zona 1 e robô estaciona por cima da zona 2.
10. Quando a folha da zona 2 estiver convertida, a Travessa move-se para a zona 1 e inicia a conversão aí.
11. A folha que está na zona 2 é descarregada e uma nova folha é carregada para a zona.
12. A sequência de passos 6-11 é repetida até todas as folhas estarem produzidas.

6.5.1.7 Carregar - Descarregar com Robô

Requer uma Célula de Robô com pinça multizona.
Consulte o fim da secção  Dispositivos de Automação na página 282
Coloca-se uma pilha de folhas na Pilha de Entrada
1. Quando se prime Start (Iniciar),
2. a Travessa estaciona na extremidade da mesa.
3. O robô mede a altura da Pilha de Saída.
4. A primeira folha é recolhida da Pilha de Entrada e colocada na mesa.
5. O robô estaciona por cima da mesa.
6. A máquina converte a primeira folha.
7. Quando a conversão estiver concluída, a Travessa move-se para a extremidade da mesa.
8. A folha convertida é descarregada para a Pilha de Saída.
9. A sequência de passos 4-8 é repetida até todas as folhas estarem convertidas.

6.5.1.8 Produção com Alimentador e Empilhador

Requer o Alimentador de Chapas i-BF e o Empilhador de Material i-MS.
Requer a Correia Transportadora.

Este Preset da Mesa precisa que a máquina tenha uma correia transportadora, um Alimentador e um
Empilhador instalados.
A produção é contínua com a folha a ser recolhida pelo alimentador e transportada para a mesa pela correia
transportadora. O comprimento de alimentação é determinado pelo tamanho de folha especificado. O
tamanho de folha é utilizado para determinar o comprimento de alimentação que maximiza a eficiência do
sistema de Alimentador e Empilhador e pode ser selecionada a opção de carregamento/descarregamento
simultâneos ou sequenciais.
• A opção de carregamento e descarregamento simultâneos oferece a produção mais eficiente. Pode ser

utilizada apenas quando a folha é suficientemente pequena para não invadir a posição de recolha do
empilhador enquanto está a ser cortada na mesa.
Após o corte de um trabalho, uma nova folha é puxada para a mesa e a folha cortada anterior é
colocada na área de descarregamento do Empilhador numa única ação. O Empilhador recebe um sinal
e descarrega a folha ao mesmo tempo que a cópia seguinte está a ser produzida na mesa.

• A opção de carregamento e descarregamento sequenciais é selecionada quando o tamanho da folha
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é demasiado grande para a produção simultânea. A folha é puxada e cortada na área de recolha do
Empilhador. Após o corte de uma folha, o sistema descarrega-a da Mesa de Corte e só depois puxa uma
nova folha para a mesa.
O registo do trabalho/da folha será efetuado com o método especificado abaixo de Registo no
Separador Produção. Quando a produção estiver concluída, a Cabeça de Ferramenta estaciona na
posição definida em Estacionamento da Cabeça de Ferramentas. O vácuo é acionado automaticamente
durante a produção e desativado na alimentação de folhas e quando o trabalho está parado ou
terminado.
A sequência é repetida até que seja produzido o número de cópias especificado.
O vácuo é acionado automaticamente durante a produção e desativado durante a alimentação de folhas
e quando o trabalho está parado ou terminado.

Este Preset da Mesa tem as seguintes definições adicionais:

• Sopragem dupla após alimentação na página 142
• Saltar Pré-carga da primeira folha na página 144
• Ignorar a mesa se a marca de registo ou o canto não forem encontrados na página 144
• Ignorar Mesa Após na página 144

6.5.1.9 Produção com Alimentador e Câmara Inferior

Requer o Alimentador de Chapas, a Câmara Inferior e a Correia Transportadora.
Este Preset da Mesa destina-se a ser utilizado com o Alimentador de Chapas e a Câmara Inferior e permite
a produção no verso da folha impressa.
O sistema da Câmara Inferior lê a folha a partir de baixo, localiza as Marcas de Registo, as bordas e
os cantos da folha e depois calcula a posição do trabalho relativamente aos cantos da folha. Após a
alimentação, a câmara superior regista o canto e aplica a colocação correta.
O tamanho do material tem de ser adicionado a Avançado > Recursos > Os Meus Materiais.
É necessário que o tamanho do material fique definido corretamente para que o Alimentador puxe o
material na distância correta e para que a câmara leia a folha corretamente.
A sequência é semelhante à sequência de "Alimentação de Folha - Alimentar Antes" descrita acima, mas
utiliza o Alimentador de Chapas em vez do Alimentador de Folhas e a Câmara Inferior em vez da câmara
superior para localizar as marcas de registo.

Este Preset da Mesa tem as seguintes definições adicionais:
• Sopragem dupla após alimentação na página 142
• Alimentação para a frente da mesa na página 143
• Comprimento de Alimentação da Folha na página 143
• Pré-carregar Folhas na página 144
• Saltar Pré-carga da primeira folha na página 144
• Ignorar a mesa se a marca de registo ou o canto não forem encontrados na página 144
• Ignorar Mesa Após na página 144
• Virar o material na página 145

6.5.1.10 Produção com Alimentador e Empilhador e Câmara Inferior

Requer o Alimentador de Chapas i-BF e o Empilhador de Material i-MS.
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Requer a Correia Transportadora.
Requer a Câmara Inferior.

Este Preset da Mesa tem o mesmo Fluxo de Trabalho da Produção com Alimentador e Empilhador, mas
com a utilização da Câmara Inferior.
O Sistema da Câmara Inferior lê a folha a partir de baixo, localiza as Marcas de Registo, as bordas e
os cantos da folha e depois calcula a posição do trabalho relativamente aos cantos da folha. Após a
alimentação, a câmara superior regista o canto e aplica a colocação correta.

Este Preset da Mesa tem as seguintes definições adicionais:
• Sopragem dupla após alimentação na página 142
• Saltar Pré-carga da primeira folha na página 144
• Ignorar a mesa se a marca de registo ou o canto não forem encontrados na página 144
• Ignorar Mesa Após na página 144
• Virar o material na página 145

6.5.1.11 Automação Mermaid Flexo

É necessária uma correia transportadora e uma ligação a um servidor de Automação Mermaid; consulte a
secção  Dispositivos de Automação na página 282 .
Quando premir Start, o iPC entra no modo inativo até que uma placa flexo seja carregada de uma unidade
de lavagem para a extremidade traseira da tabela e as informações sobre o trabalho a ser produzido,
incluindo a especificação de material, sejam enviadas do servidor.

Depois de carregar com a correia transportadora e cortar a placa, o iPC envia a informação ao servidor
e entra novamente no modo inativo até que a placa seguinte seja colocada na mesa e sejam recebidas
informações de um novo trabalho.

O material e os presets têm de estar totalmente definidos para que a produção seja executada
automaticamente.

Este Preset da Mesa tem as seguintes definições adicionais:
• Sopragem dupla após alimentação na página 142
• Alimentação para a frente da mesa na página 143
• Comprimento de Alimentação da Folha na página 143
• Saltar Pré-carga da primeira folha na página 144
• Pré-carregar Folhas na página 144
• Ignorar a mesa se a marca de registo ou o canto não forem encontrados na página 144
• Ignorar Mesa Após na página 144

6.5.2.   Outras definições

6.5.2.1 Sopragem dupla após alimentação

                                                                                                                                                                                                           142 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Manual do Utilizador



É executada mais uma sequência de sopragem para eliminar as rugas do material.

6.5.2.2 Controlo do vácuo manual
O controlo do vácuo não está integrado no preset da mesa, sendo gerido pelos botões no painel do
operador.

6.5.2.3 Alimentação para a frente da mesa

Alimenta automaticamente as folhas para a frente da mesa.
O comprimento da alimentação é calculado com a Distância da Mesa ao Alimentador e os parâmetros
Comprimento da Área de Trabalho da caixa de diálogo Opções.
Nota: Esta função destina-se apenas às operações com o Alimentador de Folhas.

6.5.2.4 Comprimento de Alimentação da Folha

Define a distância de alimentação da(s) folha(s) quando o Alimentador de Folhas é utilizado.
A definição do valor mais adequado garante o tempo de alimentação mínimo. O Comprimento de
Alimentação costuma ser equivalente ao comprimento da folha ou ligeiramente maior.
Se for necessário ter várias folhas na mesa ao mesmo tempo, o comprimento poderá ter de ser ligeiramente
inferior.
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A existência de várias folhas na mesa maximiza a prisão pelo vácuo.
Nota: Esta função destina-se apenas às operações com o Alimentador de Folhas.

6.5.2.5 Pré-carregar Folhas

Especificar o número de folhas a carregar no início da produção.
Utilize esta função quando for necessário carregar mais de uma folha antes do início da produção.

6.5.2.6 Saltar Pré-carga da primeira folha

Utilize esta função quando a primeira folha já estiver carregada na mesa. Se utilizar a Câmara Inferior, o
Trabalho reutilizará a última imagem obtida.
Nota: Esta função destina-se apenas às operações com o Alimentador de Folhas ou Alimentador de Chapas.

6.5.2.7 Ignorar a mesa se a marca de registo ou o canto não forem encontrados

Se as Marcas de Registo ou cantos não forem encontrados, o iPC ignora automaticamente a Mesa durante
as produções com Alimentação de Folha ou Alimentação de Rolo.
A função Ignorar Mesa permite ao iPC executar com menos intervenções de pessoas, evitando
automaticamente quebras na produção por má alimentação de folhas ou Marcas de Registo ou cantos
danificados.
Nota: Se as Marcas de Registo ou cantos não forem encontrados em duas folhas sucessivas, a execução
para.

6.5.2.8 Ignorar Mesa Após

Introduzir um número de segundos no campo Ignorar Mesa Após atrasa a função de ignorar a mesa.
Utilize esta função para deixar algum tempo para uma possível correção manual.
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6.5.2.9 Virar o material

Utilize esta função para indicar se a folha é virada ao comprimento ou à largura da mesa. Consulte a
definição de Rodar e Agitar no fim da secção  Trabalho que inclui Operação Inversa na página 248 .
Nota: Esta função destina-se apenas a operações com a Câmara Inferior.

6.6.   Acerca do Registo

6.6.1.   Adicionar marcas de registo

Para obter o alinhamento impressão/corte perfeito, todos os trabalhos impressos que se destinem a
acabamento com o dispositivo iPC devem conter marcas de registo.
Ao adicionar marcas de registo nos ficheiros de impressão e nos ficheiros de corte, estará a fornecer ao iPC a
informação necessária para registar o Caminho de Corte no Gráfico Impresso.
O número de marcas de registo e a sua colocação dependem da tolerância que o trabalho requer e do grau
de distorção que se espera.
O i-cut Layout é um software da Esko que tem funções para automatizar o processo de adicionar marcas de
registo.
O mesmo algoritmo é utilizado no ai-cut; é plug-in especial para Illustrator®.
Estas ferramentas simplificam bastante o processo de adicionar marcas de registo, mas ainda assim o
utilizador deve compreender os conceitos básicos explicados nesta secção.
Para obter mais informação sobre o ai-cut, consulte  Utilizar o ai-cut na página 343 .

Triangulação pobre em gráficos distorcidos com
apenas quatro marcas de registo.

Triangulação melhorada em gráficos distorcidos
com oito marcas de registo.

Compreender as capacidades de registo do iPC vai ajudá-lo a determinar quantas marcas de registo deve
adicionar a cada trabalho e onde deve colocá-las. Reveja  Tipos de Registo na página 72  para obter mais
informações sobre registo.
Para obter a melhor compensação possível, deve colocar as marcas de registo em redor e no interior (se
possível) do caminho de corte numa relação triangular entre elas. Os trabalhos que exijam tolerâncias de
corte menores requerem mais marcas de registo.
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Quando mais marcas de registo, menor é cada área triangulada e maior é a precisão do iPC na compensação
da distorção de cada área.
Se existirem áreas específicas do trabalho que sejam mais críticas do que outras, devem existir mais marcas
de registo nessas áreas. É difícil prever com precisão qual é o grau de distorção que ocorrerá em qualquer
trabalho impresso, pelo que sugerimos que adicione sempre mais marcas de registo do que achar que
precisa.
Poderá sempre remover as marcas de registo desnecessárias mais tarde no iPC, mas após a impressão do
trabalho, não é possível adicionar mais marcas de registo.
Os trabalhos que forem mais compridos do que a mesa de corte, serão divididos e produzidos em secções
pelo iPC. Adicionar marcas de registo em todas essas secções ajudará a melhorar o registo e o alinhamento
dos caminhos de corte entre as secções.

6.6.2.   Tipos de marcas de registo

Círculo: 3 mm < D < 12 mm 1/8 pol. < D < 1/2 pol.

Máscara: D >= d + 4 mm D >= d + 5/32 pol.

Donut: 4 mm < D < 12 mm 5/32 pol. < D < 1/2 pol.

1 mm < T < D/4 3/64 pol. < T < D/4

Cruz: 4 mm < D < 15 mm 5/32 pol. < D < 19/32 pol.

1 mm < T < D/4 3/64 pol. < T < D/4

O iPC suporta quatro tipos de marcas de registo: círculo, máscara, donut e cruz.
A máquina procura as marcas de registo e deteta-as automaticamente.
Por conseguinte, não existe uma função para especificar o tipo de marcas de registo.
O círculo é a melhor escolha para a maior parte das situações. Se existir um reflexo forte ou contraste
insuficiente entre a cor das marcas de registo impressas e o fundo, a forma do donut pode melhorar a
leitura da marca de registo pelo iPC.

                                                                                                                                                                                                           146 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Manual do Utilizador



6.6.2.1 É importante saber o seguinte sobre as marcas de registo
As regras para a interpretação de uma camada de marcas de registo são as seguintes:
• Um contorno fechado é uma marca de registo com posição no seu centro geométrico.
• Uma curva com 3 pontos é uma deteção de canto.
• Uma curva com 2 pontos é uma Deteção de Borda.

Se tiver uma cruz simples feita com duas linhas
cruzadas no ficheiro de entrada, obterá um
resultado imprevisível. Pode ser interpretada como
dois cantos (A) ou três extremidades (B).
Utilize um contorno fechado conforme especificado
acima.

6.6.3.   Tipos de Compensação

O Tipo de Compensação determina como o iPC irá registar e modificar os Caminhos de Corte com base na
informação que recolhe com a leitura das marcas de registo.
Estão disponíveis os seguintes Tipos de Compensação:

• Posicionamento
• Registar Curva
• Mover Trabalho
• Registar Camada
• Compensação Linear
• Compensação Completa
Para completar a informação, incluímos também aqui a descrição de dois métodos de registo que não
utilizam marcas de registo:
• Sem marcas de registo, use a Régua
• Reconhecimento da Borda

                                                                                                                                                                                                           147 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Manual do Utilizador



Sem marcas de registo, use a Régua

O posicionamento da folha junto à Régua garante o
corte correto.

É necessário que os gráficos estejam posicionados
corretamente em relação ao canto da folha.

Notas:
• É necessário que a Mesa de Corte esteja equipada com Réguas.
• O desvio entre o Ponto de Referência e a geometria tem de ser conhecido.
• Este método não é recomendado se o trabalho tiver gráficos com os quais seja necessário alinhar o

corte.

Reconhecimento da Borda

Posição da Folha desconhecida,
corte errado

A Posição da Folha é obtida
através do Reconhecimento da
Borda

O corte é perfeito
É necessário que os gráficos
estejam posicionados
corretamente em relação ao
canto da folha.

Notas:
• O desvio entre a borda da folha e a geometria tem de ser conhecido (a caixa de contenção do trabalho).
• Assume-se que o canto da folha é reto.
• Este método não é recomendado porque não envolve compensação.

Posicionamento
Esta forma mais simples de Registo roda e posiciona todas as curvas de todas as Camadas como uma só.
O tamanho, a forma e o posicionamento relativo das curvas permanecem intactos, o que é essencial para
qualquer design estrutural.
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A posição e a rotação dos gráficos não são
conhecidas

Utilizar marcas de registo para obter o
posicionamento correto.

Registar Curva
Cada curva é produzida exatamente com o tamanho e a forma definidos no ficheiro, mas registada
independentemente de todas as restantes curvas do ficheiro, compensando as alterações de posição e
rotação do trabalho impresso. Isto é utilizado normalmente quando existem muitas formas num trabalho e
cada forma tem de manter o seu tamanho original.

A posição e a rotação dos gráficos não são
conhecidas.

Utilizar marcas de registo para alterar a posição e a
rotação de cada curva individualmente.

Mover Trabalho
Isto é semelhante a Registar Curva, mas com rotação global.

• Cada curva mantém o tamanho e a forma originais.
• Cada curva é movida individualmente de acordo com o seu centro de gravidade e a distorção local perto

dessa curva específica.
• Cada curva é rodada com base na rotação medida global.
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A posição e a rotação dos gráficos não são
conhecidas

Estamos a utilizar marcas de registo para:
• Modificar a posição de cada curva

individualmente.
• Modificar a rotação de cada curva de acordo

com a rotação calculada global para todas as

Registar Camada
Semelhante a Registar Curva, este tipo de registo compensa cada Camada individualmente. Todas as curvas
de cada Camada mantêm o tamanho exato, a forma exata e o posicionamento relativo exato.

Compensação Linear
Este Tipo de Registo oferece o segundo nível mais elevado de compensação.
Quando a Compensação Linear é selecionada, o iPC aplica uma compensação média a cada curva. O
tamanho, a forma, o desvio e a rotação de todas as curvas são alterados para compensar a distorção linear
do gráfico impresso. A Compensação Linear não é muito utilizada porque a Compensação Completa
proporciona níveis superiores de registo e compensação, mas ainda está incluída como opção.

A posição, a rotação e o tamanho dos gráficos não
são conhecidos.

Utilizar marcas de registo para alterar a posição, a
rotação e a escala do corte.

Compensação Completa
Quando selecionada, o iPC ajusta a posição de cada ponto de cada curva individualmente de acordo com as
posições das três marcas de registo que estiverem mais próximas desses pontos.
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Esta função compensa todos os tipos de distorção, incluindo: desvio, escala, rotação, empeno e
distorção composta. A Compensação Completa proporciona o nível de compensação mais elevado e a
correspondência mais próxima possível do caminho de corte com o gráfico impresso.

A posição e a forma dos gráficos não são
conhecidas

Utilizar marcas de registo para recalcular a forma
dos gráficos.

6.6.4.   Acerca dos Tipos de Compensação

Seleciona-se um Tipo de Registo para cada Trabalho (Trabalho Aberto->Configuração de Produção-
>Registo).
Os trabalhos que são impressos com muita "sangria", os que têm de manter um tamanho global exato
e os que têm cortes que têm de manter um tamanho relativo exato podem necessitar da utilização de
Colocação, Registar Curva ou Registar Camada.
Bastam algumas marcas de registo em redor da borda exterior de cada caminho ou grupo de caminhos para
haver informação suficiente para estes Tipos de Registo.
Os trabalhos que requerem Registo de Corte para Impressão com precisão ou borda exterior com precisão
devem ser produzidos com Compensação Completa.
Os materiais instáveis, flexíveis ou que tenham gráficos também requerem frequentemente Compensação
Completa para Registo correto. No entanto, o material flexível é frequentemente esticado. Algumas
aplicações exigem que o tamanho original seja mantido. Nestes casos e especialmente se o Trabalho for
maior do que a mesa, é recomendável utilizar Registar Curva como tipo de compensação.
Os trabalhos que são produzidos por meios de impressão tradicionais, como a serigrafia, são os que
apresentam mais distorção.
Os trabalhos que são impressos digitalmente apresentam menos distorção, mas a precisão varia muito de
impressora para impressora. A produção de trabalhos impressos digitalmente com elevadas tolerâncias
ainda requer compensação, especialmente se o trabalho for impresso num material flexível.

6.7.   Preparação de Ficheiros para o iPC

6.7.1.   Tipos de Ficheiro

 Ficheiros de Entrada do iPC
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Tipos de Ficheiro estão disponíveis para importação no iPC:
• Ficheiros do iPC: .cut, .script, .cgf, .layout, .queue.
• Ficheiros de Curva: .acm, .ard, .mfg, .dxf, .ai, .pdf, .cf2, .ds2., .cfg.
• Ficheiros de Conjunto: .dfscut, .zip.
O Adobe Illustrator® é bastante utilizado para preparação de ficheiros, mas qualquer software de desenho
ou esboço baseado em vetores é capaz de produzir um ou mais tipos de ficheiros compatíveis.

 Ficheiros do iPC, descrição

.cut
Um Trabalho guardado na forma de ficheiro .cut binário no iPC contém todas as definições efetuadas no
ficheiro.
Por conseguinte, não são aplicados presets na importação destes ficheiros.
Nota: É frequente ver ficheiros i-script com a extensão .cut em vez da extensão .script.

i-script
Saída do fluxo de trabalho i-script .
Contém dados separados de um ficheiro gráfico.
A extensão dos ficheiros i-script é normalmente .cut
Para obter mais informação, consulte  i-script na página 344 .

.cgf
Formato muito semelhante ao i-script, normalmente combinado com um ficheiro .jdf num ficheiro de
conjunto.

.layout
Este tipo de ficheiro contém um Traçado Aninhado criado com o iPC versão 2.1 ou posterior.

.queue
Uma produção de lote que contém múltiplos trabalhos para serem produzidos em sequência. Os ficheiros
são adicionados ao lote através da pasta Envio de Lote, que é especificada na caixa de diálogo Opções ->
Ligações.

Ficheiros de conjunto
Incluem os dados de corte num ficheiro .cgf, os metadados num ficheiro .jdf e possivelmente também
um ficheiro .png para pré-visualização da impressão. Estes ficheiros são compactados e reunidos num zip.
Quando o ficheiro provém da aplicação DFS, a extensão do ficheiro é .dfscut em vez de .zip. A seleção do
material e o mapeamento não são contemplados nos ficheiros de conjunto. Consulte a secção
Fluxo de Trabalho JDF .
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6.7.2.   Definir Caminhos de Corte

Todos os trabalhos que são importados para o iPC requerem caminhos de corte, que são curvas vetoriais
feitas de segmentos de linha, arcos, pontos de Bezier, etc. Estes caminhos costumam ser criados ou
definidos no Software de Desenho.
A qualidade do corte dos seus trabalhos acabados é um resultado direto da qualidade dos caminhos de
corte que criar. O iPC possui algumas ferramentas básicas para otimizar a qualidade dos caminhos de corte
e melhorar a velocidade de processamento, mas a verdade é que caminhos de corte mal desenhados
produzem sempre um corte de má qualidade.
Os melhores caminhos de corte são curvas suaves que envolvem na perfeição os detalhes mais simples ou
mais complicados.
Os maus caminhos de corte são geralmente curvas que vagueiam para dentro e para fora do registo ou
curvas construídas com demasiados pontos. A vetorização dos gráficos raster costuma gerar curvas pobres
que requerem um refinamento manual antes do corte. Para garantir a coincidência correta entre o gráfico
impresso e o corte, é necessário que todos os caminhos de corte e todas as marcas de registo estejam
perfeitamente alinhadas com as marcas de registo e os gráficos associados no ficheiro de impressão.
Os trabalhos gerados com sistemas de desenho estrutural, como o ArtiosCAD, são otimizados para
proporcionarem a melhor qualidade de corte sem necessidade de outra otimização.

Normalmente, os dados de corte e os dados de impressão são criados ao mesmo tempo em dois ficheiros
separados antes da produção do trabalho. Esta separação de ficheiros pode ser efetuada manualmente
antes da impressão ou, se o trabalho for impresso digitalmente, através do fluxo de trabalho i-script , que
permite que software compatível com RIP separe automaticamente os ficheiros antes do envio para o
dispositivo de impressão.

6.8.   Configurar Ferramentas

Menu Bar->Avançado->Configurar Ferramentas
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Utilize esta função para manter as suas Definições de Ferramenta.
As Definições de Ferramenta disponibilizadas nesta caixa de diálogo serão utilizadas na configuração inicial
quando forem selecionadas ferramentas para as diferentes Camadas.
As definições iniciais estão sujeitas a duas considerações:
1. A definição é relevante para a ferramenta?
2. Se sim, qual deve ser o valor predefinido?
Estas definições são definidas cuidadosamente pelo fabricante de cada ferramenta e devem ser alteradas
apenas por pessoal qualificado.

Quando utilizadas numa Camada, as Definições de Ferramenta podem ser adaptadas ao trabalho em
questão.
Uma modificação de Definições de Ferramenta numa Camada não altera as Definições de Ferramenta
gerais mantidas nesta caixa de diálogo.

O tipo e o número de parâmetros desta caixa de diálogo dependem da ferramenta que estiver selecionada.

Não apresentamos uma caixa de diálogo para cada ferramenta, mas sim uma lista de parâmetros que
abrangem todas as ferramentas:

Nome
Selecione a Ferramenta que pretende editar na lista pendente.
Nota: A lista pendente tem todas as ferramentas possíveis.
Na instalação de um cliente, é normal que existam apenas algumas.
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Tipo
Selecione o Tipo de Ferramenta ao qual esta Ferramenta pertence na lista pendente.
No caso de algumas Ferramentas, é necessário indicar o Tipo de Ferramenta correto quando se utilizam
Presets de Ferramenta.

Ponta da Ferramenta predefinida
Na lista pendente, selecione a Lâmina, o Bit de Fresagem ou a Roda de Vinco utilizável com esta
Ferramenta.

Velocidade
Especificar a Velocidade da Execução para esta Ferramenta.

Aceleração
Especificar a Aceleração a utilizar na forma de % do valor máximo de aceleração disponível.

Profundidade Dependente do Ondulado
Se ativada, é possível especificar Profundidade na Transversal ao Ondulado e Profundidade na Longitudinal
ao Ondulado independentemente.

Profundidade referenciada ao topo

Se ativada, a profundidade é referenciada a partir do Topo do Material.
Se desativada, a profundidade é referenciada a partir do Topo do Substrato de Corte.

Profundidade na Longitudinal

Especificar a profundidade de corte/vinco na direção Paralela ao Ondulado.
Pode ser especificada como % da Espessura do Material ou em mm / polegadas.

Profundidade na Transversal

Especificar a profundidade de corte/vinco na direção Transversal ao Ondulado.
Pode ser especificada como % da Espessura do Material ou em mm / polegadas.
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Ângulo para Elevar Ferramenta
Se alguma alteração à direção for superior a este ângulo, a ferramenta será levantada no canto.
Aplicam-se as seguintes regras:

• O Ângulo para Elevar Ferramenta é válido apenas para ferramentas de lâmina.
• O Ângulo para Elevar Ferramenta predefinido é 30 graus.
NOTA!
O Ângulo para Elevar Ferramenta é 14 graus se:

• A ferramenta é a RotaCut Knife.
• A ferramenta tem um valor de Atraso.
• A ferramenta tem um valor de Ajuste de Círculo.
• A ferramenta tem um valor de Largura.

Parar ao Selecionar Ferramenta na página 252
A execução é interrompida quando esta ferramenta for selecionada; a máquina fica a aguardar pelo
operador.
No Campo de Edição, adicione o texto que será apresentado quando a execução parar.
Se o Campo de Edição estiver vazio, é apresentado um texto predefinido.

Overcut da Lâmina
Adicionar um desvio aos pontos de Início e Fim de uma linha.
Utilize esta função para obter cortes corretos nos cantos.
Pode utilizar valores positivos ou negativos.

Converter Arco em Linha
Pode ser configurada em Configurar Ferramentas para todas as ferramentas relevantes.
A função também está incluída nos Presets de Ferramenta.
Consulte Converter arco em linhas quando o raio é inferior a na secção
Otimizar Forma na página 199 .

Compensação da Rotação

Use este parâmetro para otimizar a qualidade do V-notch / Corte Biselado nos materiais difíceis e casos de
uso. Esta funcionalidade irá pré-carregar a lâmina da cortadora e compensar a flexibilidade mecânica no
sistema.

Ajuste de Círculo
Utilize este parâmetro para ajustar a qualidade dos círculos cortados com uma lâmina.
Aumente/reduza o valor para aumentar/reduzir o raio do círculo.
Faça uma amostra de teste para verificar a definição ideal.
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Operação Inversa
Especificar se esta camada deve ser executada no lado inverso  da folha.

Padrão de Perfuração
O sistema solicita o seguinte:

• Cova - especifique o comprimento da cova
• Aterragem - especifique o comprimento da aterragem
• Movimento Contínuo - a máquina move-se continuamente durante a geração do padrão de perfuração.

Consequentemente, o padrão não segue exatamente as medidas.

Multipassagem
Consulte Profundidade de Multipassagem  para obter mais informação.

6.8.1.   Controlo de Profundidade, Ferramentas

Para algumas ferramentas, a profundidade máxima permitida é restrita:

Ferramenta Profundidade máxima permitida (mm/pol.)

HD Crease 5 mm/0,2 pol.

Ferramenta de Vincar 5 mm/0,2 pol.

Ferramenta MicroCut 2 mm/0,08 pol.

Ferramenta de Perfurar 2 mm/0,08 pol.

Ferramenta de Fresar 1 mm/0,04 pol.
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7.  INICIAÇÃO

As instruções relativas à instalação do software encontram-se num capítulo separado - Instalar software .
O iPC pode ser aberto após a instalação terminar.

Abra o programa através do Ícone do Desktop ou do Menu Iniciar do Windows.

7.1.   Sequência de Início

Se o PC estiver ligado a uma Mesa de Corte, siga esta sequência de arranque:

1. Certifique-se de que Mesa de Corte está livre de obstruções e pronta para executar.
2. Ative a Mesa de Corte seguindo a descrição incluída no Manual do Utilizador da mesa.

3.

No computador, faça duplo clique no Ícone do iPC.
4. Na Mesa de Corte, execute a sequência de arranque conforme descrito no Manual do Utilizador da

mesa.
5. A interface de utilizador do iPC abre-se no ecrã do PC e o sistema está pronto para funcionar.

7.2.   Sequência de Encerramento

Siga estes passos para desligar o sistema corretamente:

1. Encerre a Mesa de Corte seguindo a descrição incluída no Manual do Utilizador da mesa.
2. Feche o iPC utilizando Menu Bar->Ficheiro->Sair.
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8.  PREPARAR E EXECUTAR UM TRABALHO

NOTA: Este capítulo descreve a forma "básica" de preparar um trabalho.

Para obter informações sobre as Esquemas, consulte  Esquema do Trabalho na página 218 .

 Fluxo de Trabalho básico
Normalize cada passo para atingir o Fluxo de
Trabalho de Produção Ótima:

1 Importar Ficheiro de Entrada
Selecione o Material e o Mapeamento

2 Abrir Trabalho
Utilize o Material para estabelecer a configuração
correta de Preset de Ferramenta, Preset de
Otimização e Preset de Produção.

3 Modificar Configuração do Trabalho.
Verifique que a ferramenta correta está montada.
Se necessário, modifique a Configuração do
Trabalho: Camadas e Produção.
O Trabalho está pronto para execução.

4 Garantir que o material está colocado
Folhas de Material - Fixação com vácuo
Alimentação de Rolo - Introduzir o material
Alimentador de Folhas - Carregar o material

5 Prima Start para executar
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Existem três formas diferentes de ficar pronto para produção:
1. Abrir um ficheiro .cut já preparado e guardado e produzir.

2. Criar um trabalho utilizando as predefinições:
• Selecione um Material adequado.
• Selecione um Mapeamento adequado.
• Produzir.

3. Criar um trabalho, definições manuais:
Isto é uma alternativa se o Material não tiver um preset mapeado ou quando se pretender alterar as
definições.

• Selecione um Material adequado.
• Selecione um Mapeamento adequado.
• Selecione um Preset de Ferramenta adequado.
• Selecione um Preset de Produção adequado.
• Modificar Camadas e Produção.
• Produzir.

O Fluxo de Trabalho básico está ilustrado nesta figura:

Os capítulos seguintes descrevem cada passo.

8.1.   Importação de Ficheiro

8.1.1.   Lista Os Meus Trabalhos

8.1.1.1 Importar Ficheiros para a Lista Os Meus Trabalhos
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Menu Bar->Ficheiro->Abrir Ficheiro

Ações de Os Meus Trabalhos->Adicionar...

Ações de Os Meus Trabalhos->Ações...->Adicionar...

MATERIAL

Selecione o Material  para utilizar quando importar o Ficheiro de Entrada selecionado.
Utilize a seleção predefinida Do Ficheiro e a informação do Material será obtida do ficheiro de entrada, se
estiver disponível.

Selecionar o Material dá-lhe acesso a um conjunto de Presets de Ferramenta, bem como Presets de
Produção e Presets de Otimização adequados para o material (Presets para os quais o Material está
mapeado).
Para obter mais informação sobre o conceito O material é a chave, consulte  O material é a chave na página
109 .
MAPEAMENTO

Selecione o Mapeamento  para utilizar quando importar o Ficheiro de Entrada selecionado.
As diferentes seleções de Mapeamento especificam regras diferentes para a transferência de informação do
Ficheiro de Entrada para o Trabalho do iPC.

8.1.1.2 Opções de Os Meus Trabalhos
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Existem várias opções para os ficheiros na Lista Os Meus Trabalhos:
• Atualizar Os Meus Trabalhos->Informação do Trabalho
• Previsões de Trabalho
• Adicionar ou remover ficheiros da lista
• Ordenar por parâmetros diferentes
Para obter mais informação, consulte Lista Os Meus Trabalhos .

8.1.2.   Abrir Trabalho

Faça duplo clique sobre um ficheiro na Lista Os Meus Trabalhos.

Ações de Os Meus Trabalhos->Abrir.
É aberto um Trabalho com base no ficheiro selecionado na Lista Os Meus Trabalhos.

Ações de Os Meus Trabalhos->Ações->Abrir.
É aberto um Trabalho com base no ficheiro selecionado na Lista Os Meus Trabalhos.

Para obter mais informação, consulte Abrir um Trabalho .

8.2.   Trabalho Aberto

Job Bar->Selecionar Trabalho

Quando um trabalho está aberto, o Separador de Trabalho do Trabalho Aberto é destacado:

                                                                                                                                                                                                           162 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Manual do Utilizador



8.2.1.   Vista de Camadas / Vista de Produção

Existem várias possibilidades de visualização para um Trabalho Aberto:

Definir uma Área de Zoom Aumentar Zoom Reduzir Zoom

Ajustar o Trabalho à janela Ajustar a Mesa de Corte à janela Mostrar Réguas da Mesa
(Production view)

Mostrar Réguas
(Vista de Camadas)

Caixa de Contenção Mostrar Tamanho do Material
(Production view)

Mostrar Posição de
Estacionamento
(Production view)

Mostrar Pontos da Curva
(Vista de Camadas)

Mostrar Direção da Curva
(Vista de Camadas)

Mostrar Caminho da Ferramenta Editar Pontos
(Vista de Camadas)

Mostrar Zonas de Vácuo
(Production view)

Mostrar Ponto de Referência
(Production view)

Rodar no sentido horário Rodar no sentido anti-horário
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8.2.2.   Trabalho Aberto, Editar

Existem várias possibilidades de edição para um Trabalho Aberto:
• Modificações de Trabalho  - editar todo o Trabalho.
• Modificações de Curva  - editar curvas selecionadas.
• Modificações de Ponto de Curva  - editar pontos numa única curva.

8.3.   Preparar camadas

Preparar para Produção consiste em duas tarefas principais:
• Garantir que a Configuração das Camadas está correta.
• Garantir que a Configuração de Produção está correta.

8.3.1.   Configuração da Camada, manual

8.3.1.1 Editar Camadas
Para cada Camada, especifique a Ferramenta e os Parâmetros de Ferramenta a utilizar.

Para obter mais informação, consulte Trabalho Aberto, Camadas .

8.3.2.   Configuração da Camada utilizando Material

Selecione o Material.
Ao selecionar um Material, seleciona um conjunto predefinido de Presets de Ferramenta mapeados para o
Material.
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8.3.3.   Configuração da Camada utilizando Preset de Ferramenta

Ao selecionar o Preset de Ferramenta, pode:
• Selecione um Preset de Ferramenta na lista dos últimos Presets de Ferramenta utilizados, que estão no

topo da lista.
• Selecione um Preset de Ferramenta utilizando  Assistente de Seleção de Preset de Ferramenta na

página 39

Ambas as seleções proporcionam uma Configuração da Camada.
Depois, pode modificar a Configuração da Camada e eventualmente guardá-la:
• Guarde com "Guardar como Preset de Ferramenta".
• Atualize com "Atualizar Preset de Ferramenta Atual".

8.3.4.   Modificar Camadas

Não é possível modificar a Configuração da Camada.
Para obter mais informação, consulte Trabalho Aberto, Camadas .

8.4.   Prepare a Produção

Selecione um Preset de Produção.

Se necessário, utilize as funções disponíveis para modificar o preset selecionado e criar os seus próprios
Parâmetros de Produção.

8.4.1.   Número de Cópias

Trabalho Aberto->Configuração de Produção->Cópias e Qualidade

Utilize esta caixa de diálogo para definir:

• Cópias - especificar o número de cópias a produzir. Mais informação .
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• Qualidade - selecionar o desempenho pretendido. Mais informação .

8.4.2.   Manipulação do Material

Trabalho Aberto->Configuração de Produção->Manipulação do Material

Consulte a secção  Presets da Mesa na página 137 .

8.4.3.   Registo

Trabalho Aberto->Configuração de Produção->Registo

Utilize esta caixa de diálogo para especificar:
• Tipo de Registo - selecionar para utilizar marcas de registo, Reconhecimento da Borda, Cantos e marcas

de registo, Registo inferior ou Réguas da Mesa.
Para obter mais detalhes, consulte  Tipos de Registo na página 72 .

Utilizar Marcas de Registo
• Tipo de Compensação - selecionar o Tipo de Compensação.
• Área de Pesquisa - selecionar o tamanho da área onde a câmara procura as marcas de registo.
• Pedir Confirmação para Primeira Marca - pedir sempre confirmação nas primeiras marcas de registo de

um trabalho.
• Registo Adaptativo - selecionar se a otimização do registo é pretendida; alta Velocidade ou alta

Precisão.

Utilizar Reconhecimento de Borda
• Posição da Folha - especificar a distância entre o Ponto de Referência Principal e o retângulo de

contenção do trabalho.
• Verificar Distância da Borda - especificar a distância medida a ser utilizada.
• Verificar Direção - selecionar a direção da medição.
• Modo de Deteção - selecionar o Modo de Deteção a utilizar.
Para obter mais informação, consulte  Registo na página 72 .
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8.4.4.   Posição

Trabalho Aberto->Configuração de Produção->Posição

Utilize esta caixa de diálogo para definir:
• Ponto de Referência - selecionar o Ponto de Referência a utilizar.
• Remover Desvio Interno - O canto inferior esquerdo do Trabalho Aberto será colocado no Ponto de

Referência selecionado + Posição do Material + Desvio do Trabalho.
• Desvio.

O Desvio está dividido em duas secções diferentes: Posição Material e Desvio do Trabalho.
Posição do Material - Introduza um Desvio em X e em Y para a folha relativamente ao Ponto de
Referência selecionado.
Desvio do Trabalho - Introduza um Desvio para a caixa de contenção do trabalho relativamente ao
canto da folha.

Para obter mais informação, consulte  Posição na página 77 .

8.4.5.   Passo e Repetição

Trabalho Aberto->Configuração de Produção->Passo e Repetição

Esta caixa de diálogo permite especificar o número de cópias ao longo de X e ao longo de Y que serão
dispostas numa Mesa.
Especificar os valores de Passo ou Intervalo.
Para obter mais informação, consulte  Passo e Repetição na página 79 .

8.4.6.   Estacionamento da Cabeça da Ferramenta

Trabalho Aberto->Configuração de Produção->Estacionamento da Cabeça de Ferramentas

Especificar uma posição de estacionamento após a conclusão do Trabalho.
Para obter mais informação, consulte  Estacionamento da Cabeça da Ferramenta na página 80 .

8.5.   Guardar Trabalho

Em qualquer momento do processo de Preparar para Produção, pode guardar o Trabalho Aberto para
utilizar mais tarde:
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Menu Bar->Ficheiro->Guardar Trabalho

Menu Bar->Ficheiro->Guardar Trabalho como...

O Trabalho Aberto é guardado no formato de ficheiro .cut do iPC.
É recomendável guardar o trabalho sempre que forem feitas alterações em Camadas, na Configuração de
Produção ou na geometria com o iPC.
Ao contrário de todos o formatos externos, toda a informação relevante é mantida no formato .cut.
Para abrir um Ficheiro de Trabalho guardado, utilize a funções Abrir Ficheiro normais.

8.6.   Executar um Trabalho

Pode ver em baixo algumas descrições de exemplos simples de execução de um Trabalho. Para Trabalhos
mais complexos, consulte
Alternativas de Trabalho, Avançado na página 218 .

8.6.1.   Executar um Trabalho

Para iniciar um Trabalho Aberto, prima Start no Painel do Operador.

A execução inicia se:

- A Mesa de Corte está ativa e pronta para uma execução
Consulte o Manual do Utilizador da Mesa de Corte.

- O Trabalho está preparado corretamente
Consulte  Pronta para Execução na página 37 .
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8.6.2.   Executar um Trabalho, Sem Registo

Existem passos específicos que é necessário seguir para executar um Trabalho sem Marcas de Registo:
1. O Trabalho não contém uma Camada de Marcas de Registo.
2. Coloque a Folha de Material na Mesa de Corte.
3. Se utilizar um Ponto de Referência Fixo, posicione a Folha de Material corretamente em relação ao

ponto de referência. Se existirem, recomendamos a utilização da Réguas da Mesa para esta finalidade.
4. Se utilizar o Ponto de Referência Definido pelo Utilizador, certifique-se de que o ponto de referência

está posicionado corretamente na folha.

Para obter mais informação, consulte o Manual do Utilizador da Mesa de Corte.

8.6.3.   Executar um Trabalho, Ler as Marcas de Registo

Existem passos específicos que é necessário seguir para executar um Trabalho com Marcas de Registo:
1. O Trabalho contém uma Camada de Marcas de Registo com Tipo de Ferramenta = Câmara.
2. O Registo com Marcas de Registo está ativado.
3. Está selecionado um Tipo de Compensação adequado.

8.6.3.1 Confirmar Marca de Registo

Selecione entre:
• Deteção automática com câmara
• Registo manual

É importante que a Marca de Registo encontrada
no material seja a mesma que está destacada na
Vista de Trabalho
Utilize as setas do teclado ou o Painel do Operador
para mover (jog) a câmara até à marca correta.
Confirme quando for encontrada a marca correta.
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Confirmar que é a Marca de Registo correta
Pode confirmar de duas formas:
• Enter no teclado do PC.
• Start no Painel do Operador.

Mover entre Marcas de Registo

Mover para a última Marca de Registo

Mover para a primeira Marca de Registo

8.6.3.2 Ajuste das Definições de Câmara

Caixa de Diálogo de Registo > Definições da Câmara

Para otimizar a adaptação a materiais diferentes,
estão disponíveis deslizadores fáceis de utilizar
para controlar os ajustes de brilho e contraste da
câmara.

8.6.4.   Executar um Trabalho, Registo utilizando o Ponteiro Laser

Se não existir uma câmara disponível, será utilizado o Ponteiro Laser para o registo.
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Estes são os passos específicos que deve seguir
1. O Trabalho contém uma Camada de Marcas de Registo com Ferramenta = Câmara.
2. O Registo com Marcas de Registo está ativado.
3. Está selecionado um Tipo de Compensação adequado.
O Ponteiro Laser será utilizado como dispositivo apontador.

8.6.5.   Executar um Trabalho, utilizando o Reconhecimento da Borda

Trabalho Aberto->Configuração de Produção->Registo->Tipo de Registo->Reconhecimento da
Borda

Existem passos específicos que é necessário seguir para executar um Trabalho com Reconhecimento da
Borda:
1. O Trabalho tem um desvio definido entre a Borda da Folha e a geometria (retângulo de contenção).

A distância é introduzida aqui: Configuração de Produção->Posição->Desvio.
2. O Registo com Reconhecimento da Borda está ativado.
3. Para obter mais informação, consulte  Utilizar Reconhecimento de Borda na página 75 .
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9.  EDITAR TRABALHO, AVANÇADO

O desenho e a edição de curvas são tarefas que se fazem no Sistema CAD / Software de Preparação de
Trabalho antes da importação do ficheiro para o iPC.
O iPC não pretende ser um programa de desenho, mas tem algumas ferramentas básicas que permitem
fazer algumas pequenas correções nos ficheiros importados.
As ferramentas estão agrupadas em três níveis diferentes:

• Modificações de Trabalho
• Modificações de Curva
• Modificações de Ponto de Curva

9.1.   Modificações de Trabalho

As funções de Modificação de Trabalho alteram o Trabalho Aberto como entidade integral.

9.1.1.   Rodar 90 gr. no Sentido Horário

Menu Bar->Trabalho->Rodar 90 gr. no Sentido Horário

O Trabalho Aberto é rodado 90 graus no sentido horário.

9.1.2.   Rodar 90 gr. no Sentido Anti-horário

Menu Bar->Trabalho->Rodar 90 gr. no Sentido Anti-horário

O Trabalho Aberto é rodado 90 graus no sentido anti-horário.

9.1.3.   Espelhar Horizontalmente

Menu Bar->Trabalho->Espelhar Horizontalmente
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O Trabalho Aberto é espelhado horizontalmente.

9.1.4.   Espelhar Verticalmente

Menu Bar->Trabalho->Espelhar Verticalmente

O Trabalho Aberto é espelhado verticalmente.

9.1.5.   Eliminar Linhas Duplas e Sequência

Menu Bar->Trabalho->Eliminar Linhas Duplas e Sequência

Vamos utilizar um exemplo para explicar esta função:
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Temos um Trabalho que consiste num conjunto
de quadrados que foram programados para serem
concluídos um a um.

Utilize a função Eliminar Linhas Duplas e
Sequência para:

• Melhorar a qualidade do corte através da
remoção das linhas duplicadas.

• Melhorar a qualidade do corte através da
redução do número de passagens em cantos.

• Melhorar o desempenho geral através da
redução das operações de ferramentas e das
passagens em cantos.

• Melhorar o desempenho geral através da
redução dos movimentos de Ferramenta para
Cima.

Os segmentos de linha ao longo de uma reta serão
executados um a um.

Todas as linhas do eixo X são executadas primeiro.

As linhas do eixo Y são todas executadas depois.

9.1.6.   Eliminar Linhas Duplas e Unir Através de Intervalos

Menu Bar->Trabalho->Eliminar Linhas Duplas e Unir Através de Intervalos

Vamos utilizar um exemplo para explicar esta função:
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Temos um Trabalho que consiste num conjunto
de quadrados que foram desenhados para serem
concluídos um a um.
Existe um intervalo entre os quadrados.
As linhas podem ser prolongadas através dos
intervalos que essa área é desperdício.

Utilize a função Eliminar Linhas Duplas e Unir
Através de Intervalos para:

• Melhorar a qualidade do corte através da
remoção das linhas duplicadas.

• Melhorar a qualidade do corte através da
redução do número de passagens em cantos.

• Melhorar o desempenho geral através da
redução das operações de ferramentas e das
passagens em cantos.

• Melhorar o desempenho geral através da
redução dos movimentos de Ferramenta para
Cima.

Os segmentos de linha ao longo de uma reta serão
combinados numa única linha contínua.

Todas as linhas do eixo X são executadas primeiro.

As linhas do eixo Y são todas executadas depois.

NOTA: O tamanho da folga máximo a que esta função se aplica é 12 mm/0,04 pol.

A função demora muito tempo se o Trabalho for complexo.

É mais adequada para Passo e Repetição conforme ilustrado aqui.
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9.1.7.   Otimizar para Produção

Menu Bar->Trabalho->Otimizar para Produção

Na caixa de diálogo Otimizar para Produção, selecione Tipo de Otimização:

• Otimizar, Standard na página 118
• Otimizar, Produção de Amostras na página 120
Nota: Tipo de Otimização = Sem Otimização está disponível como parte do Preset de Otimização.

9.1.7.1 Otimização Padrão

A Otimização Padrão é utilizada principalmente para otimizar ficheiros utilizados num Fluxo de Trabalho
gráfico.

Ligar Curvas Abertas

O segmentos de curva que estiverem próximos são ligados.
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Selecione Ligar Curvas Abertas para:

• Aumentar o desempenho.
• Melhorar a qualidade do corte.
Especifique d = Distância Máxima em que a ligação de curvas é permitida.

Rejeitar Curvas Pequenas
Os elementos curvos pequenos e independentes são omitidos.
Selecione Rejeitar Curvas Pequenas para:

• Remover curvas e pontos isolados indesejáveis.
• Aumentar o desempenho.
• Melhorar a qualidade do corte.
Especifique d = Tamanho Máximo de segmento de curva que pode ser omitido.

Evitar Overcuts

As linhas serão cortadas e a direção será alterada se o ângulo for superior ao limite especificado.
Serve para evitar overcuts de lâmina visíveis.

Definir Direção da Curva
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Especifique uma regra geral para a direção de execução das curvas.
Utilização típica:
Em operações de fresagem, o lado esquerdo do caminho tem frequentemente a superfície mais suave do
que o lado direito.
Utilize esta função para otimizar a qualidade do produto.

Inverter Direção da Curva para Curvas Interiores

Especifique uma regra geral para a direção de execução das curvas.
É uma extensão à função Definir Direção da Curva descrita acima.
Se a peça azul for o seu produto e pretender uma superfície suave no exterior e no interior, deve inverter a
direção nas curvas interiores.

9.1.7.2 Otimizar, Produção de Amostras
Otimizar para Produção de Amostras serve para obter a melhor qualidade de corte e vincagem para
desenhos em Cartão de Dobrar e Ondulado.
Tenha em conta o seguinte:

• A maior parte das operações de Produção de Amostras aplica-se apenas ao Tipo de Camada Cortar e
Vincar.

• A importância desta função depende de já ter sido feita ou não alguma otimização na preparação da
saída do software de Preparação de Trabalho / CAD.

As funções disponíveis em Otimizar para Produção de Amostras são semelhantes às funções de otimização
do ArtiosCAD da Esko.

Selecione parâmetros nas seguintes Categorias:

• Geral  - funções de otimização gerais.
• Ranhuras Redondas  - funções para evitar rasgos nas ranhuras estreitas.
• Overcut e Cantos  - funções para evitar rasgos e overcut em cantos.
• Sobrevinco  - funções para melhorar o desempenho durante a vincagem.
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GERAL

Aparo do Vinco e aparo da Roda de Perfuração

Vinco aumentado / qualidade da Roda de Perfuração; evitar linha fora da posição desejada.
d - distância a usar no encurtamento de linhas.

Adicionar camada para a segunda ferramenta transversal à fibra
É criada uma nova Camada para Vinco contra-fibra/onda.
Adicionar uma Camada separada permite simplificar a configuração do vinco contra-fibra/onda, usando
diferentes definições ou ferramentas.

Cortar através dos intervalos
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Melhor desempenho.

NOTA: Cortar através dos Intervalos demora muito tempo se o Trabalho for complexo.

É mais adequado para Passo e Repetição simples.

Ligar Curvas Abertas

O segmentos de curva que estiverem próximos são ligados.
Especifique a distância máxima das Curvas Abertas que será cortada como uma curva.
Selecione Ligar Curvas Abertas para:

• Aumentar o desempenho.
• Melhorar a qualidade do corte.
Especifique d = Distância Máxima em que a ligação de curvas é permitida.

Rejeitar Curvas Pequenas
Os elementos curvos pequenos e independentes são omitidos.
Selecione Rejeitar Curvas Pequenas para:

• Remover curvas e pontos isolados indesejáveis.
• Aumentar o desempenho.
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• Melhorar a qualidade do corte.
Especifique d = Tamanho Máximo de segmento de curva que pode ser omitido.
RANHURAS REDONDAS

Método de Ranhura Redonda, Corte Contínuo

Risco de rasgar o material.
d - Distância de Rutura. Distância máxima a que o Método de Ranhura Redonda se aplica.
a - Ângulo de Rutura. Ângulo máximo a que o Método de Ranhura Redonda se aplica.

Método de Ranhura Redonda, Inverter Última Linha
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Reduz o risco de rasgar o material.

Método de Ranhura Redonda, Recortar Linha "Curta" por Último

Reduz o risco de rasgar o material.
OVERCUT E CANTOS
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Inverter nas junções em T

Reduz o risco de rasgar o material.

Split Lines connection Corners

Melhorar a qualidade do corte nos cantos.

Arredondar cantos automaticamente
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Melhorar a qualidade do corte nos cantos.
r - Raio. Raio do canto.
L - Comprimento dos segmentos de linha adjacentes. Esta função aplica-se aos cantos onde L for superior ao
valor especificado.
SOBREVINCO

Comprimento máximo do corte para sobrevincar

Uma linha de vinco continua por cima de uma linha de corte.
Melhor desempenho.
L - Comprimento máximo de elemento de linha a que esta função se aplica.

Intervalo máximo para sobrevincar
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Uma linha de vinco continua através de um intervalo.
Melhor desempenho.
L - Comprimento máximo de intervalo a que esta função se aplica.

9.1.8.   Remover Desvio Interno

Menu Bar->Trabalho-> Remover Desvio Interno

Remover Desvio Interno

Qualquer Desvio em relação a (0,0) que seja utilizado no Ficheiro de Entrada é removido. O canto inferior
esquerdo do Trabalho Aberto será colocado no Ponto de Referência selecionado + Posição do Material +
Desvio do Trabalho. O canto é o canto inferior esquerdo do retângulo de contenção do trabalho. A função é
relevante sobretudo para os Trabalhos criados com Ficheiro-Novo. Para os Trabalhos importados para o iPC,
o Desvio utilizado no ficheiro é ignorado ou convertido no Desvio do Trabalho quando aberto, dependendo
da definição de Preset de Otimização. Por conseguinte, "Remover Desvio Interno" é relevante apenas se o
(partes do) Trabalho (tiverem sido removidas) tiver sido movido ou redimensionado no iPC.
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9.1.9.   Mover Curvas Abertas para uma Camada Separada

Menu Bar->Trabalho->Mover Curvas Abertas para uma Camada Separada

Algumas funções, como a função Limpar com a Milling Tool, requerem Curvas Fechadas para funcionarem
corretamente.
Utilize esta função para separar as Curvas Abertas das Curvas Fechadas.

9.2.   Modificações de Curva

As Modificações de Curva são executadas sobre a(s) Curva(s) Selecionada(s) num Trabalho Aberto.

9.2.1.   Selecionar Uma Curva

Selecionar Uma Curva

Utilize o Ponteiro do Rato para selecionar a curva que pretende modificar.
A Curva Selecionada fica destacada.

Selecionar Várias Curvas

1) Prima a tecla Ctrl e utilize simultaneamente o Ponteiro do Rato para selecionar as curvas que pretender
modificar.
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2) Utilize o Ponteiro do Rato para desenhar um retângulo em redor das curvas pretendidas.
As Curvas Selecionadas ficam destacadas.

9.2.2.   Mover...

Menu Bar->Curvas->Mover...

Ctrl+M

A direção indicada aplica-se à Orientação da Vista de Camadas / Vista de Produção
selecionada.
Se for selecionada a vista normal, é a direção de +X.

Se for selecionada a vista normal, é a direção de +Y.

Selecione Distância ou Posição:

Distância
Especificar a distância de deslocamento da(s) Curva(s) Selecionada(s).

Posição
Especificar as novas coordenadas (X e Y) para a(s) Curva(s) Selecionada(s).
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Âncora
Selecione o Ponto de Fixação para as novas coordenadas (X e Y).

Centro da(s) Curva(s)
As coordenadas especificadas são relativas ao centro da(s) Curva(s) Selecionada(s):

Parte Inferior Esquerda da(s) Curva(s)
As coordenadas especificadas são relativas ao canto inferior esquerdo da(s) Curva(s) Selecionada(s):

Manter Original
A(s) Curva(s) Selecionada(s) original(is) permanece(m) inalterada(s). É efetuada uma cópia da(s) Curva(s)
Selecionada(s), que fica pronta para ser movida:
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9.2.3.   Jog de Curvas

Barra de Menus->Curvas->Jog de Curvas

Alt + Esquerda, Alt + Direita, Alt + Cima, Alt + Baixo

Utilize as Setas do Teclado para mover a(s) Curva(s) Selecionada(s):

9.2.4.   Redimensionar Curva

Menu Bar->Curvas->Escala...

Ctrl+T
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Redimensiona por um Fator ou Tamanho:

Escala
Especificar o fator de escala a utilizar para redimensionar a(s) Curva(s) Selecionada(s).

Tamanho
Especificar o novo tamanho global da(s) Curva(s) Selecionada(s).

Manter Relação de Proporção
Quando selecionada, a relação X/Y das curvas originais é mantida.

Prolongar a partir do Centro da(s) Curva(s)
O redimensionamento é efetuado relativamente ao centro da(s) Curva(s) Selecionada(s):
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Prolongar a partir da Parte Inferior Esquerda da(s) Curva(s)
O redimensionamento é efetuado relativamente ao canto inferior esquerdo da(s) Curva(s) Selecionada(s):

Manter Original
A(s) Curva(s) Selecionada(s) original(is) permanece(m) inalterada(s).
É efetuada uma cópia da(s) Curva(s) Selecionada(s), que fica pronta para ser redimensionada.

9.2.5.   Espelhar Curva

Menu Bar->Curvas->Espelhar...

Ctrl+Shift+M
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Espelha/inverte a(s) Curva(s) Selecionada(s) de acordo com as opções selecionadas.
As curvas podem ser espelhadas Verticalmente ou Horizontalmente.

Vertical (para cima/baixo)
Especificar o espelhamento vertical.

Horizontal (esq./dir.)
Especificar o espelhamento horizontal.

Centro da(s) Curva(s) Selecionada(s)
Espelhamento em redor do centro da(s) Curva(s) Selecionada(s):
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Centro de Toda(s) a(s) Curva(s)
Espelhamento em redor do centro de Toda(s) a(s) Curva(s):

Centro da Área de Trabalho
Espelhamento em redor do centro da Área de Trabalho real:

Manter Original
A(s) Curva(s) Selecionada(s) original(is) permanece(m) inalterada(s).
É efetuada uma cópia da(s) Curva(s) Selecionada(s), que fica pronta para ser espelhada.

9.2.6.   Rodar Curva

Menu Bar->Curvas->Rodar...

Ctrl+Shift+R
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Nota: Rodar curvas ou todo o trabalho não altera a direção do ondulado/fibra do trabalho.
No entanto, se pretender alterar a direção do ondulado/fibra, pode fazê-lo através de Menu Bar->Trabalho-
>Rodar 90o no Sentido Horário ou Anti-horário.

Sentido Horário/Anti-horário
Especificar a direção da rotação.

Centro da(s) Curva(s) Selecionada(s)
Rotação em redor do centro da(s) Curva(s) Selecionada(s):
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Centro de Toda(s) a(s) Curva(s)
Rotação em redor do centro de Toda(s) a(s) Curva(s):

Centro da Área de Trabalho
Rotação em redor do centro da Área de Trabalho:

Manter Original
A(s) Curva(s) Selecionada(s) original(is) permanece(m) inalterada(s). É efetuada uma cópia da(s) Curva(s)
Selecionada(s), que fica pronta para ser rodada.

9.2.7.   Unir Curvas

Menu Bar->Curvas->Unir...
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É possível combinar múltiplas curvas sobrepostas numa única curva contínua com a função Unir Curvas.
Isto pode ser útil para criar uma forma única para vários objetos, como formas de letras que se sobrepõem.

Substituir Curvas Existentes
A(s) nova(s) curva(s) substitui(em) as curvas existentes:

Gerar Nova Camada
A(s) nova(s) curva(s) é(são) colocada(s) numa nova Camada.
Especifique o Nome da nova Camada.

9.2.8.   Inverter Direção da Curva

Menu Bar->Curvas->Inverter Direção da Curva

Ctrl+Shift+I

A direção de execução da(s) Curva(s) Selecionada(s) é invertida.
Esta função é útil quando combinada com outras funções de Editar, como Dividir Curva, para otimizar as
direções de corte.
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9.2.9.   Início/Fim

Menu Bar->Curvas->Início/Fim

Consulte  Início/Fim na página 286  para uma descrição dos parâmetros.

9.2.10.   Desvio da Ferramenta

Menu Bar->Curvas->Desvio da Ferramenta...
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9.2.10.1 Desvio da Ferramenta

O Desvio da Ferramenta pode ser utilizado para obter o tamanho correto do produto final em operações de
fresagem.
Tenha em conta que a compensação do diâmetro do Bit de Fresagem costuma ser feita com os seguintes
parâmetros de Camada: Desvio da Ferramenta e Diâmetro da Ferramenta.
O principal motivo para utilizar esta função de Editar é o facto de permitir guardar os valores de Desvio da
Camada para utilizar novamente mais tarde.
Também pode ser utilizado para, por exemplo, adicionar uma Camada de Corte com um determinado
desvio fora de uma camada Kiss Cut.

Diâmetro da ferramenta
Especificar o diâmetro da ferramenta que vai ser utilizada. O desvio fica definido como metade do diâmetro.

Onde
Especificar se a ferramenta deve estar Fora ou no Interior da Curva Fechada.
Limpar. Ver em baixo.
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Limpar Curvas Pequenas
Limpar é uma função que se destina a fresar uma área inteira de uma Curva Fechada, desfazendo-a em
pedaços. É útil porque os pedaços pequenos de desperdício podem obstruir o sistema de sucção.
Utilize esta função para limpar todas as Curvas Fechadas mais pequenas do que o valor Limiar.
Para obter mais informação, ver em baixo.

Direção
Especificar a direção de execução da ferramenta.

Substituir Curva(s) Existente(s)
A(s) nova(s) curva(s) substitui(em) a(s) curva(s)existente(s):

Gerar Nova Camada
A(s) nova(s) curva(s) é(são) colocada(s) numa nova Camada.
Especifique o Nome da nova Camada.

9.2.10.2 Limpar

Menu Bar->Curvas->Desvio da Ferramenta->Onde->Limpar

Limpar é uma função que se destina a fresar uma área inteira de uma Curva Fechada.
Utilize esta função para limpar a Curva Selecionada.

9.2.11.   Otimizar Forma

Menu Bar->Curvas->Otimizar Forma...

                                                                                                                                                                                                           199 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Manual do Utilizador



A otimizar melhora o desempenho do corte de curvas através da sua transformação em linhas e arcos com
uma determinada tolerância.
As curvas são otimizadas automaticamente na produção, mas a função Otimizar Curvas permite a
otimização das curvas antes da produção e proporciona melhor controlo sobre a otimização das curvas.

Tolerância
As curvas são otimizadas automaticamente com uma Tolerância especificada.
Um valor baixo mantém a qualidade do Ficheiro de Entrada.
Um valor elevado aumenta o desempenho, mas a qualidade do corte pode ser menor, dependendo da
geometria específica e do material utilizado.

Partir Linhas Compridas
Esta função divide uma linha (comprida) em vários segmentos de linha com determinado comprimento.
Um exemplo:
Pretendemos cortar um retângulo grande num material flexível, com uma grande exigência em termos de
alinhamento Impressão/Corte.
Utilizando apenas uma compensação com base nos cantos do retângulo não oferece um resultado ótimo,
apesar do elevado número de Marcas de Registo.
As linhas mais curtas permitem um alinhamento Impressão/Corte mais preciso.
Nota: A função Partir Linhas Compridas pode ser aplicada a todos os trabalhos em Menu Bar->Editar-
>Opções->Produção.

Converter arco para linhas quando o Raio for inferior a
Esta função converte o arco em pequenos segmentos de reta com uma elevação da lâmina entre
cada segmento. Quando ativada, a otimização será aplicada a todos os arcos com raio inferior ao raio
especificado.
Utilize esta função quando cortar arcos com raios pequenos em material espesso. Isto evita a distorção do
material e quebras da ponta da lâmina ao cortar o arco.

Fazer Cantos Agudos
Os Cantos Arredondados com um determinado Raio são convertidos em Cantos Agudos.
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Fazer Cantos Arredondados
Os Cantos Agudos com um determinado Raio são convertidos em Cantos Arredondados.

Substituir Curvas Existentes
A(s) nova(s) curva(s) substitui(em) as curvas existentes:

Gerar Nova Camada
A(s) nova(s) curva(s) é(são) colocada(s) numa nova Camada.
Especifique o Nome da nova Camada.

Curva para Linha

A função Curva para Linha aplica-se apenas a ferramentas de lâmina.
O raio é o raio máximo em que a função Curva para Linha será executada.
O parâmetro de ângulo para linha reta será corrigido.
A principal finalidade desta função é minimizar as forças angulares e laterais na lâmina de corte.
Isto é conseguido com a divisão dos círculos em segmentos de linhas retas, conforme ilustrado acima.
A lâmina será elevada no canto entre as duas linhas e movida para o fim da segunda linha. Nesse ponto, a
lâmina será baixada para cortar para trás até à primeira linha.
Com isto, obtemos o seguinte:

• A lâmina é rodada na posição superior.
• A lâmina é baixada para o material num ponto a partir do qual ainda não existe corte.

NOTA: Esta função reduz significativamente a velocidade do corte.

9.2.12.   Eliminar Curvas

Menu Bar->Curvas->Eliminar Curvas...

Del

Elimina a Curva Selecionada.
Confirme para concluir:
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9.3.   Modificações de Segmento de Curva

9.3.1.   Selecionar Um Segmento de Curva

9.3.1.1 Entrar no Modo de Editar Ponto

Barra de Ferramentas->Editar Pontos

Menu Bar->Curvas->Editar Ponto

9.3.1.2 Selecionar Segmento de Curva
Selecione o Segmento de Curva com o Ponteiro do Rato:

9.3.1.3 Menu de Editar Segmento de Curva
Enquanto aponta para o Segmento de Curva, prima o Botão Direito do Rato.
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Aparece o Menu de Editar Segmento de Curva:

• Adicionar Canto
• Adicionar Arco
• Adicionar Bezier
• Dividir Curva
• Fechar Curva
• Adicionar Marca de Registo

9.3.2.   Adicionar Canto

Segmento de Curva Selecionado->Menu do Botão Direito do Rato->Adicionar Canto

Adicionar um Ponto de Canto na Posição Atual.
Posição Atual - utilize o Ponteiro do Rato para apontar para uma posição na Curva Selecionada.

9.3.3.   Adicionar Arco

Segmento de Curva Selecionado->Menu do Botão Direito do Rato->Adicionar Arco

Adicionar um Ponto de Arco na Posição Atual.
Posição Atual - utilize o Ponteiro do Rato para apontar para uma posição na Curva Selecionada.

9.3.4.   Adicionar Bezier

Segmento de Curva Selecionado->Menu do Botão Direito do Rato->Adicionar Bezier

Adicionar um Ponto Bezier na Posição Atual.
Posição Atual - utilize o Ponteiro do Rato para apontar para uma posição na Curva Selecionada.

9.3.5.   Dividir Curva

Segmento de Curva Selecionado->Menu do Botão Direito do Rato->Dividir Curva

Ponto de Curva Selecionado->Menu do Botão Direito do Rato->Dividir Curva
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Eliminar Segmento de Curva
Eliminar o Segmento de Curva que está apontado.

Intervalo
É inserido um Intervalo com comprimento Tamanho da Folga na Posição Atual.
Posição Atual - utilize o Ponteiro do Rato para apontar para uma posição na Curva Selecionada.
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9.3.6.   Fechar Curva

Segmento de Curva Selecionado->Menu do Botão Direito do Rato->Fechar Curva

Ponto de Curva Selecionado->Menu do Botão Direito do Rato->Fechar Curva

A Curva Aberta Selecionada é fechada.

9.3.7.   Adicionar Marca de Registo

Segmento de Curva Selecionado->Menu do Botão Direito do Rato->Adicionar Marca
de Registo

Ponto de Curva Selecionado->Menu do Botão Direito do Rato->Adicionar Marca de
Registo

Vista de Camadas / Vista de Produção->Menu do Botão Direito do Rato->Adicionar
Marca de Registo

Será criada uma nova Marca de Registo na posição do Ponteiro do Rato:
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Posição X e Y
Especificar as coordenadas da nova Marca de Registo.
Os valores introduzidos aqui substituem a posição do Ponteiro do Rato.

Centro/Inferior Esquerdo
Especificar se as coordenadas são relativas ao centro ou ao canto inferior esquerdo do Trabalho.

Tamanho
Especificar o tamanho da nova Marca de Registo.

Camada
Especificar a Camada da nova curva.
A predefinição é Camada de Marcas de Registo.

9.4.   Modificações de Ponto de Curva

9.4.1.   Selecionar Um Ponto

9.4.1.1 Entrar no Modo de Editar Ponto

Barra de Ferramentas->Editar Pontos

Menu Bar->Curvas->Editar Ponto
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9.4.1.2 Selecionar Ponto de Curva
Selecione o Ponto de Curva com o Ponteiro do Rato:

9.4.1.3 Menu de Editar Ponto de Curva
Enquanto aponta para o Ponto de Curva, prima o Botão Direito do Rato.
Aparece o menu Editar Ponto de Curva:

• Editar Ponto
• Eliminar Ponto
• Suavizar
• Adicionar Marca de Registo
• Utilizar como Ponto de Início
• Adicionar Início/Fim
• Dividir Curva
• Fechar Curva

9.4.2.   Editar Ponto

Ponto Selecionado->Menu do Botão Direito do Rato->Editar Ponto

Mover o Ponto Selecionado para uma nova posição.

X/Y
Especificar as coordenadas da nova posição.
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Tipo
Especificar o tipo de canto:

• Canto
• Arco - o novo ponto é um ponto de arco
• Bezier - o novo ponto é um ponto de uma curva Bezier
• True Type
• Curvatura
• Tangente

9.4.3.   Eliminar Ponto

Ponto Selecionado->Menu do Botão Direito do Rato->Eliminar Ponto

O Ponto Selecionado é eliminado.

9.4.4.   Suavizar

Ponto Selecionado->Menu do Botão Direito do Rato->Suavizar

Afeta apenas arcos e pontos de Bezier. Reposiciona automaticamente o ponto para criar uma transição
suave para/de pontos adjacentes.

9.4.5.   Adicionar Marca de Registo

Segmento de Curva Selecionado->Menu do Botão Direito do Rato->Adicionar Marca
de Registo

Ponto de Curva Selecionado->Menu do Botão Direito do Rato->Adicionar Marca de
Registo

Vista de Camadas / Vista de Produção->Menu do Botão Direito do Rato->Adicionar
Marca de Registo
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Será criada uma nova Marca de Registo na posição do Ponteiro do Rato:

Posição X e Y
Especificar as coordenadas da nova Marca de Registo.
Os valores introduzidos aqui substituem a posição do Ponteiro do Rato.

Centro/Inferior Esquerdo
Especificar se as coordenadas são relativas ao centro ou ao canto inferior esquerdo do Trabalho.

Tamanho
Especificar o tamanho da nova Marca de Registo.

Camada
Especificar a Camada da nova curva.
A predefinição é Camada de Marcas de Registo.
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9.4.6.   Utilizar como Ponto de Início

Ponto Selecionado->Menu do Botão Direito do Rato->Utilizar como Ponto de Início

O Ponto Selecionado é utilizado como Ponto de Início:

9.4.7.   Adicionar Início/Fim

Ponto Selecionado->Menu do Botão Direito do Rato->Adicionar Início/Fim
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Consulte  Início/Fim na página 286  para uma descrição dos parâmetros.

9.4.8.   Dividir Curva

Segmento de Curva Selecionado->Menu do Botão Direito do Rato->Dividir Curva

Ponto de Curva Selecionado->Menu do Botão Direito do Rato->Dividir Curva

Eliminar Segmento de Curva
Eliminar o Segmento de Curva que está apontado.
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Intervalo
É inserido um Intervalo com comprimento Tamanho da Folga na Posição Atual.
Posição Atual - utilize o Ponteiro do Rato para apontar para uma posição na Curva Selecionada.

9.4.9.   Fechar Curva

Segmento de Curva Selecionado->Menu do Botão Direito do Rato->Fechar Curva

Ponto de Curva Selecionado->Menu do Botão Direito do Rato->Fechar Curva

A Curva Aberta Selecionada é fechada.
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9.5.   Adicionar Nova Geometria

Vista de Camadas / Vista de Produção->Menu do Botão Direito do Rato

Estão disponíveis os seguintes itens de menu:
• Adicionar Marca de Registo
• Adicionar Quadrado
• Adicionar Círculo
• Adicionar Elipse
• Adicionar Retângulo
Isto é o que acontece quando o utilizador prime e liberta o botão direito do rato, seja quando nenhuma
curva for selecionada, ou quando clicando fora de um curva selecionada.
Se o utilizador mantiver o botão direito do rato premido, arrastar uma caixa animada e soltá-la, todos terão
os mesmos itens de menu exceto Adicionar Marca de Registo. Neste caso, quando selecionam Adicionar
Quadrado, Adicionar Círculo, Adicionar Elipse ou Adicionar Retângulo, não é apresentado qualquer caixa
de diálogo. Em vez disso, a forma é desenhada de acordo com o tamanho da caixa animada.

9.5.1.   Adicionar Marca de Registo

Segmento de Curva Selecionado->Menu do Botão Direito do Rato->Adicionar Marca
de Registo

Ponto de Curva Selecionado->Menu do Botão Direito do Rato->Adicionar Marca de
Registo

Vista de Camadas / Vista de Produção->Menu do Botão Direito do Rato->Adicionar
Marca de Registo
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Será criada uma nova Marca de Registo na posição do Ponteiro do Rato:

Posição X e Y
Especificar as coordenadas da nova Marca de Registo.
Os valores introduzidos aqui substituem a posição do Ponteiro do Rato.

Centro/Inferior Esquerdo
Especificar se as coordenadas são relativas ao centro ou ao canto inferior esquerdo do Trabalho.

Tamanho
Especificar o tamanho da nova Marca de Registo.

Camada
Especificar a Camada da nova curva.
A predefinição é Camada de Marcas de Registo.
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9.5.2.   Adicionar Quadrado

Vista de Camadas / Vista de Produção->Menu do Botão Direito do Rato->Adicionar
Quadrado

Adicionar um Quadrado na Posição do Ponteiro do Rato.

Posição X e Y
Especificar as coordenadas para o novo Quadrado.
Os valores introduzidos aqui substituem a posição do Ponteiro do Rato.

Centro/Inferior Esquerdo
Especificar se as coordenadas são relativas ao Centro ou ao Canto Inferior Esquerdo do Trabalho.

Tamanho
Especificar o tamanho do novo Quadrado.

Camada
Especificar a Camada da nova curva.

9.5.3.   Adicionar Círculo

Vista de Camadas / Vista de Produção->Menu do Botão Direito do Rato->Adicionar
Círculo
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Adicionar um Círculo na Posição do Ponteiro do Rato.

Posição X e Y
Especificar as coordenadas para o novo Círculo.
Os valores introduzidos aqui substituem a posição do Ponteiro do Rato.

Centro/Inferior Esquerdo
Especificar se as coordenadas são relativas ao centro ou ao canto inferior esquerdo do Trabalho.

Tamanho
Especificar o tamanho (diâmetro) do novo Círculo.

Camada
Especificar a Camada da nova curva.

9.5.4.   Adicionar Elipse

Vista de Camadas / Vista de Produção->Menu do Botão Direito do Rato->Adicionar
Elipse

Adicionar uma Elipse na Posição do Ponteiro do Rato.

Posição X e Y
Especificar as coordenadas para a nova Elipse.
Os valores introduzidos aqui substituem a posição do Ponteiro do Rato.

Centro/Inferior Esquerdo
Especificar se as coordenadas são relativas ao centro ou ao canto inferior esquerdo do Trabalho.

Tamanho
Especificar o tamanho (X/Y) da nova Elipse.
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Camada
Especificar a Camada da nova curva.

9.5.5.   Adicionar Retângulo

Vista de Camadas / Vista de Produção->Menu do Botão Direito do Rato->Adicionar
Retângulo

Adicionar um Retângulo na Posição do Ponteiro do Rato.

Posição X e Y
Especificar as coordenadas para o novo Retângulo.
Os valores introduzidos aqui substituem a posição do Ponteiro do Rato.

Centro/Inferior Esquerdo
Especificar se as coordenadas são relativas ao centro ou ao canto inferior esquerdo do Trabalho.

Tamanho
Especificar o tamanho (X/Y) do novo Retângulo.

Camada
Especificar a Camada da nova curva.
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10.  ALTERNATIVAS DE TRABALHO,
AVANÇADO

10.1.   Passo e Repetição

Trabalho Aberto->Configuração de Produção->Passo e Repetição

Utilize o Passo e Repetição quando pretender mais do que uma cópia do Trabalho Aberto:

Para obter mais informação, consulte  Passo e Repetição na página 79 .

10.2.   Esquema do Trabalho

10.2.1.   Introdução

Ações de O Meu Trabalho > Criar Esquema...

Utilize Esquema do Trabalho quando pretender unir desenhos diferentes e tratá-los como um só trabalho.
Normalmente, esta função é útil apenas para material não impresso.
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 Pré-requisitos

• O Material tem de estar definido no iPC
• As Dimensões do Material têm de estar definidas no iPC.

 Visão Geral do Fluxo de Trabalho

Estes são os passos necessários para produzir um esquema:

 1 Selecione vários trabalhos na Lista Os Meus Trabalhos.

 2 Prima o botão Criar Esquema.

 3 É criado um Esquema do Trabalho.
O nome dele é "Novo Esquema 1".

 4 Se necessário, selecione ou altere o Material e as Dimensões do Material.

 5 Modifique o Esquema. Adicione trabalhos. Elimine trabalhos.

 6 Prepare as Camadas e as Ferramentas.

 7 Prepare os Parâmetros de Produção.

 8 Execute o trabalho.

 Algumas regras

Acerca do Material
Normalmente, selecionam-se trabalhos com o mesmo Material para um Esquema do Trabalho.
Pode selecionar trabalhos que utilizem um Material diferente.
O Material utilizado pelo primeiro trabalho selecionado será utilizado como Material no Esquema do
Trabalho.

Mude entre Esquema do Trabalho, Configuração da Camada e Configuração de Produção
O fluxo de trabalho normal segue a sequência Esquema do Trabalho > Configuração da Camada >
Configuração de Produção.
Dependendo das alterações efetuadas, poderá perder as alterações que tiver efetuado na Configuração da
Camada e na Configuração de Produção se voltar ao Esquema do Trabalho e fizer aí mais modificações.
Por conseguinte, certifique-se de que o esquema está coreto antes de prosseguir.
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10.2.2.   Criar Esquema do Trabalho

Na Lista Os Meus Trabalhos, selecione os trabalhos
que pretende para o seu Esquema.
Mantenha a tecla Ctrl ou Shift premida se
pretender selecionar vários trabalhos.

Clique em Ações de Os Meus Trabalhos > Criar
Esquema.

É criado um novo Esquema do Trabalho.

10.2.3.   Funções de Esquema do Trabalho

1 - É aberto um novo Separador de Trabalho com o nome: Novo Esquema 1.
2 - É criado um novo Separador de Esquema.
3 - Uma Lista de Trabalhos do Esquema permite que o utilizador procure, selecione ou remova ficheiros do
esquema.
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4 - Materiais e Definições
5 - Pré-visualização de Esquema
6 - Barra de Ferramentas de Esquema

 Detalhes

3 - A Lista de Trabalhos do Esquema
Esta lista mostra os mesmos trabalhos que vê na Lista Os Meus Trabalhos.
as colunas predefinidas são Nome do Trabalho, Material, Ondulado, Cópias e Colocado.
A coluna Colocado indica quais são os trabalhos que estão colocados na folha.
As dimensões dos trabalhos também são apresentadas.
É possível selecionar outras colunas (clique do rato com o botão direito) e reordenar as colunas.

4 - Materiais e Definições

Selecione o Material que vai utilizar.
Consulte Gestor de Recursos-> Material

Selecione as Dimensões do Material que vai utilizar.

Aparece a Direção do Ondulado do Material selecionado.
O ícone à esquerda indica que a Direção do Ondulado não está definida.
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Definir Margens e Intervalos

Margens - margens na borda da folha.

Especifique o intervalo entre os trabalhos no eixo vertical.

Especifique o intervalo entre os trabalhos no eixo horizontal.

Nota: Clicar no botão OK aplica as definições ao Esquema.

Clique em Organizar Automaticamente para atualizar o esquema.
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5 - Pré-visualização de Esquema
O Esquema é apresentado da mesma forma - com a mesma orientação da vista da mesa - que na pré-
visualização nos separadores Camadas e Produção.

6 - Barra de Ferramentas de Esquema

Janela de Zoom

Aumentar Zoom

Reduzir Zoom

Ajustar ao Trabalho

Ajustar à Chapa

Ajustar à Mesa

Rodar 90o para a esquerda
O Trabalho Selecionado é rodado 90o para a esquerda
Dependendo da direção estrutural do trabalho selecionado, o botão pode estar desativado.
Se os utilizadores pretenderem rodar o trabalho mesmo assim, têm de começar por alterar a
direção estrutural do trabalho.

Rodar 180o para a esquerda
O Trabalho Selecionado é rodado 180o para a esquerda

Organizar Automaticamente
Todos os trabalhos são organizados automaticamente com base na sua caixa de contenção.
As margens e os intervalos são respeitados.
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Passo e Repetição
Especifique Passo e Repetição para um Trabalho Selecionado.

Especifique o número de cópias ao longo do eixo vertical.

Especifique o número de cópias ao longo do eixo horizontal.

Especifique o intervalo entre as cópias no eixo vertical.

Especifique o intervalo entre as cópias no eixo horizontal.
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Duplicar Trabalho Selecionado
A nova instância do trabalho é colocada de acordo com a definição Direção de enchimento/
empilhamento primária

Direção do empilhamento na horizontal
Especifique a Direção de enchimento/empilhamento primária

Direção do empilhamento na vertical
Especifique a Direção de enchimento/empilhamento primária

[Eliminar
]

Premir a tecla Eliminar remove imediatamente a(s) instância(s) do Trabalho Selecionado.

10.2.4.   Mais funções de Esquema do Trabalho

 Adicionar Trabalhos a um Esquema

Pode adicionar trabalhos a um esquema de várias formas:
• Arrastar e Largar trabalhos da Lista de Trabalhos do Esquema para a Janela de Pré-visualização do

Esquema.

• Arrastar e Largar trabalhos da Lista Os Meus Trabalhos para o Separador Novo Trabalho de Esquema.
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•

Selecione um trabalho na Lista Os Meus Trabalhos e clique em Adicionar ao Esquema.

 Mover Trabalhos num Esquema

Selecione um Trabalho e arraste-o pela folha.
Os trabalhos podem ser movidos para fora na folha ou para a margem, mas o estado do trabalho passará a
ser Não Pronto para Produção.

 Função de Snap
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Quando um trabalho é movido dentro de um
esquema, existe uma função de snap (alinhar com
o trabalho adjacente) ativa a trabalhar na caixa de
contenção de um trabalho.
Se um trabalho for movido para perto de outro,
a função de snap garante que os trabalhos ficam
posicionados ao longo da mesma linha, na
horizontal ou na vertical.
A indicação de Função de snap ativa é dada por
uma linha sólida entre os dois trabalhos.

 Passo e Repetição Interativos

O Ponteiro de Cópia aparece quando o ponteiro está perto de uma pega de seleção.

Clique e arraste.
O trabalho selecionado inicialmente continua a ser
apresentado com uma caixa de contenção azul,
enquanto a Área de Repetição é apresentada a
preto, incluindo as pegas.
Arraste na direção que pretender até obter o
número de cópias pretendido.
Liberte a pega.

Notas:

• Quando existem intervalos definidos, os intervalos são apresentados durante o arrastamento da Área
de Repetição.

• A função Passo e Repetição Interativos pode ser aplicada apenas a um trabalho.

 Fusão Automática de Camadas

Logo que premir o Separador Camada, é efetuado um processo de fusão de todos os trabalhos do Esquema.
A fusão automática das Camadas é efetuada com base em Tipos de Camada comuns. É por esta razão que
um retrocesso de Camadas para Esquema pode resultar na perda de modificações.

 Guardar Esquemas

Ficheiro > Guardar Esquema Como...
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Existem duas opções:

Guardar esquema como (.layout)
O esquema guardado pode ser aberto novamente como um esquema, na Lista Os Meus Trabalhos.
Se guardar como um esquema, perderá todos os Parâmetros de Produção e Camada.

Guardar o esquema como um ficheiro de Produção (.cut)
Toda a informação será guardada num trabalho de produção standard.
Quando o trabalho for aberto novamente, não existirão funções de esquema disponíveis.

10.3.   Trabalhos maiores do que a mesa

Se um Trabalho (todas as curvas/contornos/formas) for mais longo do que a Área de trabalho, o iPC suporta
dividir o Trabalho em múltiplas secções. Estas secções são geradas automaticamente e estarão visíveis
na Vista de Produção com uma linha de divisão azul. Esta funcionalidade é tipicamente necessária para
Alimentação de rolo e produção de faixas longas.

Esta função é ativada e fica pronta a funcionar sempre que forem processados Trabalhos maiores do que a
mesa com os pré-requisitos que
• O Trabalho é maior do que a Área de trabalho na direção/comprimento X da máquina, mas cabe dentro

da área de trabalho na direção Y.
• O Trabalho tem o estado “Trabalho pronto para produção”, todas as ferramentas corretas foram

instaladas.
• A Mesa de Corte está equipada com Correia de Transportador.

NOTA: As distâncias de centro recomendadas entre marcas de registo são de 200 mm. Se isto der
precisão insuficiente, as distâncias podem ser reduzidas.
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Para obter o resultado correto e pretendido, existem algumas definições importantes às quais tem de
prestar atenção:
• A definição Opção Predefinida para Trabalhos maiores do que a mesa, consulte a secção  Trabalhos

Maiores que a Mesa na página 294  na secção Configurações do iPC.
• Seleção de Tipo de Compensação para Registo.

• Consulte  Tipos de Compensação na página 147 .
• Consulte Compreender a compensação de impressão para sinalética flexível em Obter o melhor do

iPC
• Estão disponíveis várias opções quando define Registo. Consulte  -F- Fixação de Curva na página 75 

e  -G- Ignorar a Rotação do Material na página 75  na secção  Utilizar Marcas de Registo na página
73 .

Para qualquer Trabalho em que a Curva de Registo do Tipo de Compensação (mantenha o tamanho original
do corte do Trabalho) seja usada, a deteção da escala e rotação do Trabalho completo deve ser tida em
conta apenas com base na leitura das marcas de registo na primeira secção. Caso contrário, as formas e
os tamanhos originais das curvas não serão mantidos. Por conseguinte, o corte deste tipo de Trabalhos
não será sempre perfeito quando forem cortados tecidos e outros materiais instáveis. Tenha cuidado no
processo de impressão para obter o melhor resultado.

10.3.1.   Linhas de Divisão para Trabalhos maiores do que a mesa

 Linhas de Divisão Geradas Automaticamente

O iPC irá gerar automaticamente linhas de divisão, e encontrará a forma mais eficiente e fiável de dividir o
Trabalho em secções. A divisão é feita com base nas Marcas de Registo disponíveis, o tamanho do Trabalho
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e o tamanho da mesa. As definições irão determinar se a secção mais pequena é cortada em primeiro lugar
ou em último lugar.

Não serão geradas Linhas de Divisão antes de o Trabalho estar pronto para produção.

 Movimentação manual de Linhas de Divisão

Pode selecionar e mover as Linhas de Divisão com o rato. Isto é geralmente feito para controlar a posição
das articulações. É recomendado definir Linhas de Divisão entre curvas e fechar algumas Marca de registo.
• A área de Trabalho define o comprimento máximo de uma secção.
• O número máximo de Linhas de divisão é dois para o comprimento de uma mesa.
• Após cada movimento, todas as secções são recalculadas. Se for necessário, serão adicionadas ou

removidas automaticamente Linhas de Divisão.
• Mover o Ponto de início (Ponto de Referência Principal, Ponto de Referência do Painel, Desvio do

Trabalho ou Desvio da Folha) irá gerar novas Linhas de Divisão. Certifique-se de que o Ponto de Início
está definido corretamente antes de realizar quaisquer alterações manuais.

NOTA: Se a primeira Marca de Registo for encontrada junto à câmara numa posição além de +
X definida pelo Ponto de Referência e houver um desvio no Separador Produção, poderá ser
adicionada uma alimentação extra à primeira secção. A Linha de Divisão extra será adicionada nos
casos em que a primeira secção acaba fora da área da mesa.

Exemplo com Trabalhos maiores do que a mesa:
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Corte na secção um Corte na secção dois

10.3.2.   Opções para Trabalhos maiores do que a mesa

Estão disponíveis três parâmetros para Trabalhos maiores do que a mesa:

                                                                                                                                                                                                           231 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Manual do Utilizador



• Sobreposição de corte forçada entre alimentações
• Prolonga os caminhos de corte para que não se sobreponham pela distância introduzida. Tal

assegura que a articulação entre as estruturas está totalmente cortada, mesmo que o material
esteja distorcida. Tal pode ser particularmente útil para têxteis, para assegurar que nenhuma fibra é
deixada para trás entre alimentações.

• Buffer para leitura de marca de registo entre alimentações
• Define uma área de buffer mínimo para todas as estruturas após a primeira estrutura para que as

principais marcas de registo possam ser novamente lidas após a alimentação. Se a distância entre
as marcas de registo for maior do que a distância introduzida, o iPC irá sugerir automaticamente
um valor maior com base na distância entre marcas de registo. O comprimento da alimentação e
subsequente comprimentos de estrutura são reduzidos automaticamente para contabilizar a área
do buffer.

• Buffer de corte para alongamento do material
• Define uma área de buffer na parte traseira da mesa para acomodar o esticamento de material de

gráficos impressos. O comprimento máximo de estrutura é reduzido pela distância introduzida para
que, caso o trabalho impresso seja mais comprido que o ficheiro de corte, cada estrutura possa ser
cortada dentro da área de trabalho.

10.4.   Quick Box, Normas ArtiosCAD

10.4.1.   Normas ArtiosCAD, introdução

Abrir a partir de normas ArtiosCAD é um suplemento para o software de controlo iPC das Mesas de Corte
Kongsberg.
A finalidade do programa é oferecer um fluxo de trabalho simples para preparação e produção de caixas de
cartão de dobrar e ondulado standard.
A solução baseia-se numa implementação de CAD-X utilizando funções do ArtiosCAD da Esko para
selecionar um desenho de uma biblioteca, introduzir as dimensões e gerar um ficheiro de corte.
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O ficheiro de corte é aberto automaticamente no iPC e está pronto para o corte nas mesas.
A instalação do ArtiosCAD e a sua configuração para o CAD-X no PC de trabalho é um pré-requisito para esta
função. Isto está incluído na instalação do iPC.
É necessária uma chave de licença para abrir a partir de Normas ArtiosCAD.

10.4.2.   Trabalhar com Normas ArtiosCAD

Menu Bar->Ficheiro->Abrir a partir de normas ArtiosCAD

10.4.2.1 Introdução
O Fluxo de Trabalho pode ser ilustrado assim:

Este capítulo descreve cada passo detalhadamente.
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10.4.2.2 Selecionar e definir uma nova caixa

A função Abrir a partir de normas ArtiosCAD
apresenta a caixa de diálogo do catálogo de
normas.
Selecione entre os grupos disponíveis.

Na lista de caixas standard, selecione o standard
(modelo) pretendido e prima OK.

Selecione a chapa que vai utilizar e prima OK.

Introduza as dimensões que vai utilizar.
Prima Seguinte para entrar no menu de
configuração seguinte.
Nota:
O número de menus e parâmetros depende do
standard que selecionar.
Premir OK leva-o diretamente para a caixa de
diálogo de Pré-visualização CAD-X.
Esta é a opção recomendada se souber que as
predefinições estão corretas para o resto dos
parâmetros.
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Aceite ou selecione as suas preferências nos menus
Escolha de Estilo e prima Seguinte.
Premir OK leva-o diretamente para a caixa de
diálogo de Pré-visualização CAD-X.
Esta é a opção recomendada se souber que as
predefinições estão corretas para o resto dos
parâmetros.

Verifique se as definições estão corretas e prima
Seguinte.
Premir OK leva-o diretamente para a caixa de
diálogo de Pré-visualização CAD-X.
Esta é a opção recomendada se souber que as
predefinições estão corretas para o resto dos
parâmetros.

Verifique se as definições estão corretas e prima
Seguinte.
Premir OK leva-o diretamente para a caixa de
diálogo de Pré-visualização CAD-X.
Esta é a opção recomendada se souber que as
predefinições estão corretas para o resto dos
parâmetros.

Verifique se as definições estão corretas e prima
Seguinte.
Premir OK leva-o diretamente para a caixa de
diálogo de Pré-visualização CAD-X.
Esta é a opção recomendada se souber que as
predefinições estão corretas para o resto dos
parâmetros.
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Verifique se as definições estão corretas e prima
Seguinte.
Premir OK leva-o diretamente para a caixa de
diálogo de Pré-visualização CAD-X.
Esta é a opção recomendada se souber que as
predefinições estão corretas para o resto dos
parâmetros.

Verifique se as definições estão corretas e prima
OK.

O trabalho aparece no iPC, em Os Meus Trabalhos.

Na caixa de diálogo, o utilizador seleciona o
material do iPC que melhor corresponde ao
material que selecionaram na caixa de diálogo.
Também seleciona o preset de mapeamento
pretendido.

10.5.   Trabalhos com Códigos de Barras

Menu Bar->Ficheiro->Abrir através de Código de Barras

O sistema suporta os seguintes códigos de barras:
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10.5.1.   Fluxo de trabalho

A folha de material está colocada no topo da mesa.
Após invocar a função Abrir através de Código de Barras..., o sistema entra num assistente.
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O sistema solicita o seguinte:

Nome da Pasta
Nome da pasta onde os Ficheiros de Entrada se
encontram.

Mapeamento
Selecione o mapeamento que seja mais eficiente
para mapear o desenho para as camadas corretas
do trabalho.
A maior parte dos trabalhos são mapeados
corretamente com mapeamento "Predefinição da
Kongsberg".

Material e Definições
Definições Do Ficheiro / Personalizadas
[Selecione o material correto para a produção.
Numa instalação bem preparada, o material utiliza
um Perfil de Corte ou combinação de Preset de
Ferramenta, Preset de Otimização e Presets de
Produção que define totalmente como o trabalho
deve ser produzido.]

• Prima Start.
• Com o jog, desloque a câmara para uma

posição que permita ver o Código de Barras na
imagem da câmara.

•

Prima Aceitar para utilizar o Código de Barras e
continuar.

• O Código de Barras é lido e o Ficheiro de
Entrada correspondente é aberto.

• Se a estrutura do ficheiro de entrada e as
seleções em Abrir através de Código de Barras
estiverem corretas, o Trabalho está pronto
para produção. Caso contrário, é necessário
preparar o trabalho em Camada e Configuração
de Produção.

• Prima Start para continuar.

•

Prima Avançar para ignorar este Código de Barras.

• O nome da pasta do Ficheiro de Entrada é memorizado de um trabalho para outro.
• A localização do Código de Barras no Topo da Mesa é mantida em memória de um Trabalho para o

seguinte.
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10.6.   Produção através de Código de Barras

10.6.1.   Introdução

Menu Bar->Ficheiro->Iniciar Produção através de Código de Barras

O sistema suporta os seguintes códigos de barras:
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10.6.2.   Fluxograma, Produção através de Códigos de Barras

1 - Crie um trabalho que inclua um código de
barras
Um trabalho é criado numa aplicação a montante,
por exemplo, a i-cut Layout Esko.

2 - Guarde o trabalho
O ficheiro do trabalho é guardado na pasta de
códigos de barras do iPC.

3 - No iPC; Iniciar Produção através de Código de
Barras...
Na caixa de diálogo, defina os parâmetros do
trabalho.
Se o ficheiro de entrada e os Recursos estiverem
configurados corretamente para o Material em
causa (com as cores ou os nomes de camadas e a
informação do material), o trabalho ficará pronto
para produzir quando adicionar o seguinte:

• Mapeamento correto, normalmente a
Predefinição da Kongsberg

• Material e Definições Do Ficheiro

4 - O material com o código de barras é colocado
na mesa

5 - Prima Start
Surge a Vista da Câmara.

6 - Encontrar o código de barras
Com Jog Manual, posicione a câmara por cima do
código de barras.
Certifique-se de que o código de barras é detetado.

7 - Ler o código de barras
Com base na informação do código de barras, é lido
o ficheiro de trabalho correto.

8 - Execução
O material é processado de acordo com o ficheiro
de entrada e as Definições de Trabalho.

9 - Manipulação do material
Quando a execução da mesa terminar, é necessário
retirar o material concluído da área de trabalho e
colocar um novo material.
Esta operação baseia-se nas Definições de Trabalho
(Preset da Mesa).

A operação continua até que não haja mais nada
para produzir ou até que a produção seja parada
por ações do operador.

                                                                                                                                                                                                           240 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Manual do Utilizador



10.6.3.   Procedimento

A folha de material está colocada no topo da mesa.
Após invocar a função Iniciar Produção através de Código de Barras, o sistema entra num assistente.

Solicita o seguinte

Manipulação do Ficheiro

• Nome da pasta onde os Ficheiros de Entrada são procurados.
Nota: Os ficheiros são pesquisados na seguinte sequência:
1. Ficheiros com o nome exatamente igual ao código de barras lido na Lista Os Meus Trabalhos
2. Ficheiros com correspondência exata na pasta especificada
3. Ficheiros com correspondência exata no histórico
4-6. Como de 1-3, mas sem o nome exatamente igual (ficheiros com nome que começa com o texto do
código de barras)
Todas as correspondências encontradas serão apresentadas na lista para seleção.

• Mapeamento a utilizar; consulte a secção  Presets de Mapeamento na página 131 .
• Direção do Ondulado/Fibra predefinida
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Preparar o manuseamento da mesa
O que fazer se o código de barras não for encontrado:

• Saltar o trabalho e avançar. O trabalho seguinte será carregado. Se o código de barras não for
encontrado em três cópias sucessivas, a produção é abortada.

• Parar a produção

Preset da Mesa

• Selecionar um Preset da Mesa.

NOTA: Para que possa ser lido um código de barras, é necessário concluir uma operação de
carregamento de folha.

Neste ponto, seleciona o Preset da Mesa para esta primeira sequência de carregamento.

Depois, quando código de barras for lido, o preset a utilizar será determinado pelo Material
selecionado.

Materiais e Definições

• A partir de Ficheiro - é a predefinição, em que a informação do Material é obtida no Ficheiro de
Entrada. Se nenhuma informação material estiver disponível a partir do ficheiro, as Definições
Personalizadas serão usadas. .

• Definições Personalizadas - são utilizadas as Definições Personalizadas.

Definições Personalizadas
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Especifique o Material e as Definições de Trabalho a utilizar.

Pedir confirmação:

• Apenas primeiro trabalho
• Nunca
• Sempre
Para obter produção automática, selecione Apenas Primeiro Trabalho ou Nunca.

• Prima Start.
• Com o jog, desloque a câmara para uma

posição que permita ver o Código de Barras na
imagem da câmara.

•

Prima Aceitar para utilizar o Código de Barras e
continuar.

• O Código de Barras é lido e o Ficheiro de
Entrada correspondente é aberto.

• Se a estrutura do ficheiro de entrada e as
seleções em Iniciar Produção através de Código
de Barras estiverem corretas, o Trabalho
está pronto para produção. Caso contrário, é
necessário preparar o trabalho em Camada e
Configuração de Produção.

• O Trabalho é executado automaticamente se
existir material na mesa com um código de

•

Prima Avançar para ignorar este Código de Barras.

• A localização do Código de Barras é memorizada de um trabalho para outro.
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Para otimizar a adaptação a materiais diferentes,
estão disponíveis deslizadores fáceis de utilizar
para controlar os ajustes de brilho e contraste da
câmara.

10.7.   Produção de lote

10.7.1.   Introdução

A produção de lote é um método para produzir um número de trabalhos (geralmente) diferentes numa
sequência sem intervenção do utilizador. Os ficheiros incluídos devem ser enviados para uma pasta de
envio de lote especial, definida em Ligações, consulte a secção  Ligações na página 293 . Os ficheiros são
produzidos na ordem enviada para esta pasta.
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10.7.2.   Fluxograma, produção de lote

1 - Criar um trabalho
É criado um trabalho na aplicação a montante.

2 - Enviar trabalho
O ficheiro do trabalho é enviado para a pasta
de envio de lote. O ficheiro aparece na lista Os
Meus Trabalhos, mas é também adicionada
automaticamente ao ficheiro de lote ativo (.queue).

3 - No iPC, faça duplo clique no ficheiro de lote
ativo

4 - Verifique definições de produção
Na caixa de diálogo, defina os parâmetros para o
trabalho. Se o ficheiro de entrada e os Recursos
estiverem configurados corretamente para o
Material em causa (com as cores ou os nomes de
camadas e a informação do material), o trabalho
ficará pronto para produzir quando adicionar o
seguinte:

• Mapeamento correto, normalmente a
Predefinição da Kongsberg

• Material e Definições Do Ficheiro

5 - O material é colocado na mesa ou dispositivo
de automação

6 - Prima Start
Surge a Vista da Câmara.

7 - Execução
O material é processado de acordo com o ficheiro
de entrada e as Definições de Trabalho.

8 - Manipulação do Material
Quando a execução da mesa terminar, é necessário
retirar o material concluído da área de trabalho e
colocar um novo material.
Esta operação baseia-se nas Definições de Trabalho
(Preset da Mesa).

A operação continua até que não haja mais
ficheiros no lote ou até que a produção seja parada
por ações do operador.
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10.7.3.   Procedimento

A folha de material está colocada no topo da mesa.
Quando clica duas vezes no ficheiro .queue, a caixa de diálogo Iniciar Produção Automática é apresentada.

Além disso, uma caixa de diálogo que indica os trabalho no lote é apresentada.
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O sistema solicita o seguinte:

Manipulação do Ficheiro

• Nome da pasta onde os Ficheiros de Entrada são procurados.
Nota: Os ficheiros são pesquisados na seguinte sequência:

a Os ficheiros na lista os meus trabalhos com nome correspondente ao ficheiro definido no ficheiro
de lote

b Ficheiros com correspondência encontrados na pasta especificada
c Ficheiros com correspondência no histórico
Todas as correspondências encontradas serão apresentadas na lista para seleção.

• Mapeamento a utilizar, consulte a secção  Presets de Mapeamento na página 131 .
• Direção do Ondulado/Fibra predefinida

Preparar o manuseamento da mesa
Selecione como carregar o material

Preset da Mesa

• Selecionar um Preset da Mesa
Neste ponto, seleciona o Preset da Mesa para esta primeira sequência de carregamento.
Depois, o preset a utilizar será determinado pelo Material selecionado.

Materiais e Definições

• A partir de Ficheiro - é a predefinição, em que a informação do Material é obtida no Ficheiro de
Entrada. Se nenhuma informação material estiver disponível a partir do ficheiro, as Definições
Personalizadas serão usadas.

• Definições Personalizadas - são utilizadas as Definições Personalizadas.

Definições Personalizadas
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Especifique o Material e as Definições de Trabalho a utilizar.

Pedir confirmação:

• Apenas primeiro trabalho
• Nunca
• Sempre
Para obter produção automática, selecione Apenas Primeiro Trabalho ou Nunca.

Prima Start

O primeiro ficheiro no lote é aberto.

• Se a estrutura do ficheiro de entrada e as seleções em Iniciar Produção Automática estiverem corretas,
o Trabalho está pronto para produção. Caso contrário, é necessário preparar o trabalho em Camada e
Configuração de Produção.

• O lote é executado automaticamente desde que haja mais ficheiros no lote.

10.8.   Trabalho que inclui Operação Inversa

A Operação Inversa é utilizada se for necessário efetuar operações nos dois lados. Existem dois tipos de
Operações Inversas:
• Baseadas na régua
• Baseadas na câmara
Os métodos estão disponíveis dependendo do hardware e funcionam conforme descrito nas secções
seguintes. Se for necessário Vincar nos dois lados, o normal é utilizar as Operações Inversas baseadas na
régua. No caso de Imprimir registo, é necessário ler as Marcas de Registo antes de a folha ser virada e
processada no outro lado.
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Menu Bar->Avançado->Configurar Ferramentas

Menu Bar->Camada->Editar Camada...

Trabalho Aberto->Separador de Camadas->Editar Camada

O exemplo abaixo mostra a configuração da Operação Inversa a partir de Menu Bar->Avançado->Configurar
Ferramentas

A Operação Inversa também pode ser controlada a partir de um botão no
Separador de Camadas na página 45 :

Estado 1: A ferramenta selecionada permite a operação no lado inverso. Desligado.
Estado 2: A ferramenta selecionada permite a operação no lado inverso. Ligado.
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Rodar significa que o material é virado relativamente ao comprimento da mesa (o eixo X).
Agitar significa que o material é virado relativamente à largura da mesa (o eixo Y).

Os símbolos assumem que a mesa é vista de frente.

10.8.1.   Operação Inversa com Réguas Esquerda e Direita

10.8.1.1 Fluxo de trabalho

Passo 1 - a folha é alinhada contra a

Régua Direita.
As Operações Inversas são concluídas.

Passo 2 - a folha é virada e alinhada contra a Régua
Esquerda.
O resto do Trabalho é concluído.

Uma utilização típica de Operação Inversa é o caso em que se pretende adicionar uma linha de Vinco na
face da frente do material, que normalmente se faria na parte de trás.
Esta função requer que a mesa tenha Réguas Esquerda e Direita montadas fisicamente e selecionadas na
Configuração de HW e que o trabalho não tenha Marcas de Registo.
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10.8.2.   Operação Inversa com utilização da câmara

10.8.2.1 Fluxo de trabalho

Passo 1 - As Marcas de Registo e os cantos são
lidos pela câmara.

Passo 2 - a folha é virada (rodada ou invertida) e os
cantos são lidos pela câmara.
Todas as restantes camadas do Trabalho são
processadas.

Uma limitação atual da Operação Inversa com câmara é o facto de todas as camadas (exceto a camada de
marcas de registo) terem de ser processadas no lado inverso.
A função requer que a mesa esteja equipada com uma Cabeça da Ferramenta com câmara e que o trabalho
tenha Marcas de Registo.

10.8.3.   Operação Inversa em combinação com Passo e Repetição

10.8.3.1 Operações Inversas em combinação com Passo e Repetição e Régua Direita e Esquerda.
Para cada cópia definida por Passo e Repetição, é necessário mover a folha; primeiro contra a Régua Direita
e depois contra a Régua Esquerda:
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10.8.3.2 Operações Inversas em combinação com Passo e Repetição e Câmara.
Para cada cópia definida por Passo e Repetição, é necessário virar a folha e ler as Marcas de Registo e os
cantos.

10.9.   Parar ao Selecionar Ferramenta

Menu Bar->Avançado->Configurar Ferramentas

Utilize esta função para parar a execução antes da execução da Camada atual.
É útil para, por exemplo, mudar um Bit de Fresagem no meio de um trabalho.
Para obter mais informação, consulte  Configurar Ferramentas na página 153 .

NOTA: A função Parar ao Selecionar Ferramenta não é permitida se a ferramenta em questão não
estiver montada no suporte de ferramenta.
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10.10.   Multipassagem

10.10.1.   Configuração de Ferramenta Geral

Menu Bar->Avançado->Configurar Ferramentas

10.10.2.   Trabalho Aberto->Profundidade de Multipassagem

10.10.2.1 Configuração de Ferramenta para o Trabalho Aberto

Trabalho Aberto->Separador de Camadas->Editar Camada

Menu Bar->Camada->Editar Camada...
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A fresagem e multipassagem são descritas em  Funções de fresagem na página 53 .

10.10.2.2 Geral
Profundidade de Multipassagem
Especifique a profundidade máxima a processar em cada passagem.

Medir / Espessura do Material
Especifique se a Espessura do Material deve ser obtida a partir da medição da Espessura do Material que é
efetuada no início do trabalho.
Caso contrário, especifique a espessura.
A Espessura do Material é utilizada para calcular a profundidade de cada passagem.
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Espessura do Papel Contínuo
A Espessura do Papel Contínuo não é relevante para as operações de Vinco e Lâmina de Corte.
A Fresagem e a Multipassagem são descritas num capítulo  separado.

Desvio da Passagem Final
A Passagem Final não é relevante para as operações de Vinco e Lâmina de Corte.
A Fresagem e a Multipassagem são descritas num capítulo  separado.

10.11.   Produção Multizona

10.11.1.   Introdução

10.11.1.1 Conceito

Para Produção Multizona, a Área de Trabalho da
Mesa de Corte é dividida em duas ou mais Zonas
de Trabalho.
Cada Zona de Trabalho corresponde a uma ou mais
Zonas de Vácuo na Mesa de Corte.
Assim, o número de Zonas de Trabalho disponíveis
depende do modelo de máquina em questão.
Para obter mais informação sobre zonas de vácuo,
consulte o Manual do Utilizador da máquina em
questão.

Para explicar a função, utilizamos uma máquina
que possui duas Zonas de Trabalho (1 e 2).

Quando um Trabalho está devidamente preparado, podemos descrever um Fluxo de Trabalho simples de
Produção Multizona assim:
1. Coloca-se uma folha de material na Zona de Trabalho 1.
2. Inicia-se o Trabalho.
3. Enquanto o Trabalho da Zona de Trabalho 1 é processado, prepara-se a Zona de Trabalho 2 com uma

folha de material.
4. Quando o processamento da Zona de Trabalho 1 terminar, a máquina inicia automaticamente o

processamento do Trabalho da Zona de Trabalho 2 se a Zona de Trabalho 2 estiver assinalada como
Pronta. Se não estiver, a máquina fica parada na Posição de Estacionamento definida.

5. Remove-se o material processado da Zona de Trabalho 1 e coloca-se uma nova folha de material.
6. Repete-se o processo.
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A vácuo das diferentes Zonas de Trabalho é ativado e desativado automaticamente, como parte integrada
do processo.

10.11.1.2 Como inicializar uma Produção Multizona

Trabalho Aberto->Configuração de Produção

A Produção Multizona está disponível assim:
• Selecionar o Preset da Mesa Produção

Multizona (1).
• Selecionar uma configuração de Zonas de

Vácuo adequada (2).
• Especificar o Número de Cópias > 1 (3)

10.11.2.   Interface de Utilizador

Durante a produção Multizona, a janela layers
view / production view é dividida em zonas de
trabalho que correspondem às zonas da mesa de
corte.
A ilustração mostra a zona de trabalho 1 e a zona
de trabalho 2.
Na parte superior de cada zona, existe uma status
bar (3).
A status bar apresenta o estado de processamento
e deve ser premida para avançar de um estado para
outro.
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10.11.2.1 Funções da Status Bar

A produzir
A produção nesta Zona de Trabalho está em curso.
O ícone mostra o progresso vivo.

A Aguardar pelo Operador (substituição de material)
Este estado é definido quando a produção termina numa Zona de Trabalho e essa Zona
de Trabalho não está pronta para produção.
Remova o material processado da Zona de Trabalho.
Introduza o novo material na Zona de Trabalho.
Prima o botão da Status Bar para entrar no estado Pronto para Produzir.
Nota: A travessa não pode movimentar-se sobre esta zona, exceto se o utilizador premir
o botão da Status Bar para entrar no estado Pronto para Produzir.

Pronto para Produzir
O material processado foi removido da Zona de Trabalho e o novo material foi
colocado.
Premiu o botão da Status Bar para entrar no estado Pronto para Produzir.
Nota: Pode premir este botão novamente para voltar ao estado A Aguardar pelo
Operador.

Produzido
Este estado é definido quando a produção termina e existe outra Zona de Trabalho que
não está pronta para produção.
Quando a Zona de Trabalho estiver pronta, prima Start para continuar.
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10.11.3.   Fluxo de Trabalho, controlado a partir da IGU

10.11.3.1 Fluxo de trabalho

1 - Preparar para o Trabalho.
O iPC apresenta o Trabalho preparado (1).
Na Mesa de Corte (2), coloque uma folha de
material na Zona de Trabalho 1.
Utilize fita adesiva para marcar a posição da folha
(3).
A posição da fita adesiva será utilizada como
referência para a produção da folha seguinte nesta
zona

Zonas de Vácuo
Por predefinição, todas as Zonas de Vácuo que
estiverem associadas a uma Zona de Trabalho são
selecionadas.

Para maximizar fixação do material, configure as
Zonas de Vácuo da forma ideal para o trabalho em
questão.
Alternativamente, utilize o Controlo do Vácuo
Inteligente .

2 - Prima Start.
A Zona de Trabalho 1 entra no estado A produzir.
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3 - Coloque o material na Zona de Trabalho 2.
Utilize fita adesiva para marcar a posição da folha
(1).
A posição da fita adesiva será utilizada como
referência para a produção da folha seguinte nesta
zona
No iPC, prima do botão da Status Bar para entrar
no estado Pronto para Produzir na Zona de
Trabalho 2.

4 - Trabalho terminado, Zona de Trabalho 1.
O Trabalho da Zona de Trabalho 2 inicia
automaticamente.
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5 - Substitua o material, Zona de Trabalho 1.
Quando estiver pronto, prima o botão da Status
Bar para entrar no estado Pronto para Produzir na
Zona de Trabalho 1.
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6 - Zona de Trabalho 1 Pronto para Produzir.
O Trabalho da Zona de Trabalho 2 continua até
terminar.

7 - Zona de Trabalho 2 terminou.
O Trabalho da Zona de Trabalho 1 inicia
automaticamente.
Substitua o material da Zona de Trabalho 2.
O processo é repetido até à conclusão do Número
de Cópias.
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10.11.4.   Fluxo de Trabalho, Produção MultiZona PMZ

10.11.4.1 Painel MultiZona

• 1 - Lâmpada de Pronta
• 2 - Botão de Pronta
• 3 - Botão de Ativação do Vácuo
• 4 - Lâmpada do Vácuo
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10.11.4.2 Fluxo de trabalho

1 - Preparar para o Trabalho.
O iPC apresenta o Trabalho preparado (1).
Na Mesa de Corte (2), coloque uma folha de
material na Zona de Trabalho 1.
Posicione um autocolante de régua MZP para
marcar a posição da folha (3).
A posição do cando será utilizada como referência
para a produção da folha seguinte nesta zona

Lâmpadas de Pronta
Ambas as Lâmpadas de Pronta estão intermitentes
para indicar:

• Prepare a zona para produção.
• Quando estiver pronta, prima o Botão de

Pronta

Zonas de Vácuo
Por predefinição, todas as Zonas de Vácuo que
estiverem associadas a uma Zona de Trabalho são
selecionadas.

Para maximizar fixação do material, configure as
Zonas de Vácuo da forma ideal para o trabalho em
questão.
Alternativamente, utilize o Controlo do Vácuo
Inteligente .

2 - Prima o Botão de Pronta.
A Zona de Trabalho 1 entra no estado A produzir.
O Vácuo da Zona de Trabalho 1 é ligado
automaticamente.
Nota:
Se for o início do trabalho, é necessário premir
Start para iniciar a execução.
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3 - Coloque o material na Zona de Trabalho 2.
Posicione um autocolante de régua MZP para
marcar a posição da folha (1).
A posição do cando será utilizada como referência
para a produção da folha seguinte nesta zona

Lâmpada de Pronta, Zona de Trabalho 1
A lâmpada está acesa durante a execução do
trabalho.

Lâmpada de Pronta, Zona de Trabalho 2
A lâmpada está intermitente, aguardando que a
preparação do trabalho esteja concluída.

4 - Prima o Botão de Pronta.
A Zona de Trabalho 2 entra no estado A produzir.
O Vácuo da Zona de Trabalho 2 é ligado
automaticamente.

4 - O Trabalho da Zona de Trabalho 1 está
concluído.
O Trabalho da Zona de Trabalho 2 inicia
automaticamente.

Lâmpada de Pronta, Zona de Trabalho 1
A lâmpada está intermitente; a zona aguarda a
preparação para o trabalho seguinte.

Lâmpada de Pronta, Zona de Trabalho 2
A lâmpada está acesa durante a execução.

5 - Substitua o material, Zona de Trabalho 1.

6 - Prima o Botão de Pronta.
A Zona de Trabalho 1 entra no estado A produzir.
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7 - O trabalho da Zona de Trabalho 1 está Pronto
para Produzir.
O Trabalho da Zona de Trabalho 2 continua até
terminar.

Lâmpada de Pronta, Zona de Trabalho 1
A lâmpada está acesa; aguara que a execução na
Zona de Trabalho 2 termine.

Lâmpada de Pronta, Zona de Trabalho 2
A lâmpada está acesa durante a execução.

8 - A Zona de Trabalho 2 terminou.
O Trabalho da Zona de Trabalho 1 inicia
automaticamente.
Substitua o material da Zona de Trabalho 2.
O processo é repetido até à conclusão do Número
de Cópias.

10.11.4.3 Suspender o Funcionamento, ajustar o material
FLUXO DE TRABALHO, UM EXEMPLO

A situação é a seguinte:
• Colocou um material na Zona de Trabalho 1.
• Premiu o Botão de Pronta da Zona de Trabalho 1.
• A Lâmpada de Pronta da Zona de Trabalho 1 está acesa.
• O Vácuo da Zona de Trabalho 1 é ligado automaticamente.
• Descobre que precisa de ajustar a posição do material na Zona de Trabalho 1.
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1 - Prima o Botão de Pronta.
A Zona de Trabalho 1 entra no estado Pausa.
A Lâmpada de Pronta da Zona de Trabalho 1 está
intermitente.
O Vácuo da Zona de Trabalho 1 é desligado
automaticamente.

2 - Corrija a posição do material na Zona de
Trabalho 1.
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3 - Prima o Botão de Pronta.
A Zona de Trabalho 1 entra no estado A produzir.
O Vácuo da Zona de Trabalho 1 é ligado
automaticamente.

O fluxo de trabalho normal é restabelecido.

10.11.5.   Registo

10.11.5.1 Trabalho com Marcas de Registo
Utilize a Produção Multizona em combinação com qualquer um dos Tipos de Registo disponíveis.

10.11.5.2 Trabalho sem Marcas de Registo
Utilize a Produção Multizona em combinação com o Reconhecimento da Borda.
Este Fluxo de Trabalho destina-se a material não impresso.
Neste Fluxo de Trabalho, permitimos a definição da posição da folha para a primeira produção em cada
zona. Após esta ação, a produção continua sem novo registo das bordas das folhas.
Trabalho Aberto->Configuração de Produção->Registo->Registar apenas Primeira Mesa.

10.11.6.   Mais Zonas

Dependendo do modelo de Mesa de Corte, pode
ter 2, 3 ou 4 Zonas de Trabalho.

• Em vez de definir a posição da folha em 2 zonas, deve fazê-lo em todas as zonas.
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• Quando as posições de folha estiverem definidas, o utilizador pode substituir as folhas na Zona de
Trabalho que estiver ocupada a produzir e premir a Status Bar correspondente para indicar que a zona
de trabalho está pronta para continuar a produção.

• Se o utilizador substituir as folhas atempadamente, a produção pode continuar sem paragens.
• Se o utilizador não substituir as folhas atempadamente, a produção é interrompida e o sistema solicita a

substituição do material ao utilizador.

10.11.6.1 Regras de Segurança

Na situação indicada acima, a Zona de Trabalho 1 e a zona de trabalho 2 estão prontas para continuar,
enquanto a Zona de Trabalho 3 aguarda a substituição do material.
Quando a Zona de Trabalho 4 terminar, o Fluxo de Trabalho normal consistirá em avançar para a Zona de
Trabalho seguinte que estiver pronta e continuar o processamento aí.
Mas neste caso, a travessa passa sobre uma Zona de Trabalho onde deve ocorrer a substituição de material.
A execução é interrompida.
O operador deve garantir que é seguro continuar antes de premir Start.

10.11.7.   Vista da Mesa Rodada

Se a Vista de Camadas / Vista de Produção estiver rodada 90o, a Interface de Utilizador tem este aspeto:
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10.11.8.   Configuração opcional para máquinas com secções de três mesas

As mesas XL/XN/X46 podem ser configuradas para suportar a configuração MultiZona opcional.
Estas tabelas têm uma de duas configurações de vácuo destacadas abaixo:
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A ilustração abaixo mostra, para o modelo X46, de que forma é que uma mesa de três secções pode ser
reconfigurada em duas zonas de trabalho:

Configuração MultiZona opcional

Zonas de vácuo numa mesa X46 MultiZona regular com três zonas
de trabalho

MultiZona opcional com duas
zonas de trabalho

O benefício da configuração MultiZona opcional é que pode ter uma distância maior entre as folhas e esta
irá aceitar folhas que sejam ligeiramente maiores do que a zona 1. A Zona 2 e 3 irão comportar-se com uma
única zona.

NOTA: Esta configuração apenas suporta as mesas XL/XN/X46, mas as seleções não estão desativas
para outros tipos de máquinas. Como tal, estas definições não são recomendadas para outros
tamanhos de mesa.

 Como configurar

Ative a função na ligação XL-Machine, selecione “Usar configuração MultiZona opcional”:
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Introduza um desvio de direção-x adequado para a zona 2:

NOTA: Esta opção estará agora disponível também para mesas com duas zonas, mas o desvio irá
reduzir o tamanho disponível na zona 2.

Neste exemplo, foram adicionados 900 mm, e o ponto de referência para a zona 2 foi deslocado 900 mm em
+X quando a configuração 2 de MultiZona está selecionada, combinando as zonas 2 e 3:

As boas práticas recomendam a utilização de uma placa de cobertura para alcançar bons níveis de vácuo na
zona combinada.
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11.  COMANDOS DIRETOS

11.1.   Menu de Comandos Diretos

Menu Bar->Máquina->Comandos Diretos

Utilize este menu para selecionar funções para execução imediata na Mesa de Corte.
Todos os itens são configuráveis com a função Editar Comandos...:

11.2.   Editar Comandos...

Menu Bar->Máquina->Comandos Diretos->Editar Comandos Diretos...

Texto de menu 1
Especificar o texto que descreve o Comando 1.
Este texto será apresentado no Menu de Comandos Diretos, Linha 1.
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Comando 1
Especificar o comando que será executado quando a Linha 1 (Ctrl+1) for selecionada no Menu de
Comandos Diretos.
Consulte a lista de comandos disponíveis no Anexo .
Pode editar a geometria diretamente ou adicionar um comando com a função +.

Texto de menu 2-4, Comandos 2-4
Descrição semelhante à do Texto de menu 1 e do Comando 1.

11.3.   Comandos do iPC

Utilize os Comandos do iPC para preparar:
• Comandos Diretos

Velocidade e aceleração (%SSA) da correia
transportadora
Sintaxe: %SSA <velocidade> <aceleração>.
Comando para limitar a velocidade e a aceleração
do transportador. Os valores são percentagens dos
máximos.

Alimentação de folha (%SHF)
Sintaxe: %SHF <distância> <posição inicial>
Comando para mover a correia transportadora uma
determinada distância. A posição inicial é opcional.
O valor é especificado em 1/1.000 mm.

Atraso do i-cut (I-SD)
Sintaxe: I-SD <tempo>;
A execução é atrasada <tempo> mseg.

Comunicação do Alimentador de Folhas ligada (I-
FM 1)
Sintaxe: I-FM 1;
Comunicação do Alimentador de Folhas ativada.

Mensagem do i-cut (I-MS)
Sintaxe: I-MS <mensagem>.
Mostrar uma <mensagem> ao operador.

Comunicação do Alimentador de Folhas desligada
(I-FM 0)
Sintaxe: I-FM 0;
Comunicação do Alimentador de Folhas desativada.

Estacionar o i-cut (I-PK)
Sintaxe: I-PK.
Mover para Posição de Estacionamento.

Ligar e desligar a bomba de vácuo (%PMP)
Sintaxe: %PMP <on/off>.
Comando para ligar e desligar a bomba de vácuo.

Seleção de ponto de referência (%SRE)
Sintaxe: %SRE<1>/<X>.
Alterna entre o ponto de referência fixo principal
(1) e o ponto de referência definido no painel (X).

Controlo da direção da sucção do vácuo (%SUC)
Sintaxe: %SUC<on/off>.
Alterna entre a sucção (on) e a Libertação Rápida /
Almofada de Ar (off)
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12.  CÓPIA DE SEGURANÇA E RESTAURO

Após configurar totalmente o seu sistema, deve salvaguardar a configuração com o sistema de Cópia de
Segurança e Restauro.
A realização de uma cópia de segurança guarda todos os parâmetros essenciais do iPC, como ajustes de
ferramenta, configurações de máquina, presets (Avançado > Recursos) e opções (Editar > Opções) em vários
ficheiros.
Se o seu sistema deixar de funcionar corretamente ou se alterar a configuração acidentalmente, pode
restaurar facilmente todas as definições para o estado em que estavam quando efetuou a cópia de
segurança. As cópias de segurança podem ser efetuadas manualmente ou automaticamente.
Nota:

• A cópia de segurança do iPC guarda todas as definições de configuração do iPC em vários ficheiros no
sistema de ficheiros.

• A cópia de segurança do sistema de ficheiros é da responsabilidade do cliente.

Para obter mais informação acerca da configuração de uma sequência de cópia de segurança automática,
consulte Cópia de Segurança .

12.1.   Cópia de Segurança dos Parâmetros do Sistema

Cópia de Segurança Manual de Parâmetros do Sistema

Menu Bar->Avançado->Cópia de Segurança da Configuração...

Sempre que acionar a Cópia de Segurança Manual, entra numa caixa de diálogo Procurar pasta.
Selecione uma pasta existente ou crie uma nova e clique em OK. Será criada uma estrutura de pasta de
cópia de segurança na pasta selecionada.
Utilize esta função para fazer cópias de segurança do sistema antes e depois de fazer atualizações.

12.2.   Restaurar Parâmetros do Sistema

Restaurar Parâmetros do Sistema

Menu Bar->Avançado->Restaurar Configuração...

Sempre que acionar a função Restaurar, entra numa caixa de diálogo Abrir Ficheiro.
Selecione a pasta marcada com a data e a hora da cópia de segurança que pretender restaurar e clique no
botão Abrir.
A localização das cópias de segurança automáticas é definida aqui: Cópia de Segurança . As cópias de
efetuadas manualmente ficam nas localizações selecionadas pelo operador que as efetua.
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Se abrir a Ferramenta de reparação independente do iPC , também será efetuado um restauro, mais
concretamente da cópia de segurança mais recente que existir na pasta das cópias de segurança
automáticas.
Recomendamos fortemente que faça sempre uma cópia de segurança manual do sistema antes de o
restaurar.

                                                                                                                                                                                                           276 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Manual do Utilizador



13.  CONFIGURAÇÕES DO IPC

Menu Bar->Editar->Opções

A definição Configuração do iPC é um conjunto de opções que determinam o comportamento geral do
sistema.
Após a primeira instalação, é recomendável verificar todas as opções para garantir uma configuração
correta.
• Geral na página 277
• Produção na página 279
• Previsão na página 282
• Dispositivos de Automação na página 282
• Início/Fim na página 286
• Cópia de Segurança na página 288
• Idioma na página 289
• Pontos de Referência na página 290
• Ligações na página 293
• Trabalhos maiores do que a mesa na página 228
• Câmara Inferior na página 295

13.1.   Geral

Menu Bar->Editar->Opções...->Geral
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Tipo de Máquina
Informação sobre o Tipo de Máquina ligada.

Comprimento da Área de Trabalho:
O comprimento medido da Área de Trabalho.

Largura da Área de Trabalho:
Largura medida da Área de Trabalho.

Distância da Mesa ao Alimentador

Este valor, que só é relevante se existir um Alimentador de Folhas ligado, afeta a opção Alimentação para
a Frente da Mesa na Configuração de Produção. A soma da Distância da Mesa ao Alimentador com o
parâmetro Largura define o comprimento de alimentação necessário para puxar uma folha de material até à
frente da área de trabalho do seu dispositivo.

Unidades
Selecionar as Unidades a utilizar na Interface de Utilizador (mm ou polegada).

Unidades da Velocidade
Selecionar as Unidades a utilizar para velocidade na Interface de Utilizador.

Direção do Ondulado/Fibra predefinida
Na lista pendente, selecione se pretende especificar uma Direção do Ondulado/Fibra predefinida.
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Manter histórico  de trabalhos

Eliminar trabalhos do histórico após
Especifique quanto tempo é que um trabalho terminado fica guardado no histórico.
O valor predefinido é 7 dias.
O valor máximo permitido é 30 dias.
Um número elevado de trabalhos no histórico pode fazer com que o iPC demore mais tempo a iniciar.

13.1.1.   Histórico

A lista Os meus trabalhos tem separadores para Trabalhos Ativos e Histórico. Todos os trabalhos no
histórico são armazenados no separador Histórico, que está disponível sempre que Manter histórico de
trabalhos estiver ativo. (A opção Mostrar histórico foi removida no iPC 2.6).

13.2.   Produção

Menu Bar->Editar->Opções...->Produção
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13.2.1.   Ler Primeiro a Marca de Registo Mais Distante

Definir a sequência de leitura de Marca de Registo:

Rejeitar
Sequência normal.

Selecionar
A sequência é:

1. Ler a Marca de Registo na posição X mais distante.
2. Ler as restantes Marcas de Registo pela sequência normal.
Esta função melhora o cálculo da colocação e da rotação das curvas em folhas grandes, mas aumenta o
tempo de execução.

Tolerância do Tamanho da Marca de Registo
Especifique em % da tolerância de tamanho aceitável.
Este parâmetro define a tolerância aceita do tamanho de todas as marcas de registo aceites com base no
tamanho da medição da primeira marca de registo. O valor representa uma percentagem +/- da primeira
marca de registo.
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Exemplo: o iPC mede o tamanho da primeira marca de registo como 6 mm. Se a tolerância estiver definida
para 25%, tal significa que todas as marcas de registo restantes devem ser de 4,5 mm - 7,5 mm. Qualquer
marca de registo que esteja fora do intervalo será rejeitada.
Esta funcionalidade tem valor para evitar falsas leituras de marcas de registo em trabalhos com gráficos ou
padrões carregados.

13.2.2.   Passo no Eixo X antes do Eixo Y

Definir a prioridade do Passo e Repetição:

Rejeitado
Toda a coluna (Y) será executada antes de se passar à coluna seguinte.

Selecionado
Toda a linha (X) será executada antes de se passar à linha seguinte.

13.2.3.   Partir Linhas Compridas

Esta função divide uma linha (comprida) em vários segmentos de linha com determinado comprimento.
Isto melhora a compensação.
Um exemplo:
Pretendemos cortar um retângulo grande num material flexível, com uma grande exigência em termos de
alinhamento Impressão/Corte.
Utilizando apenas uma compensação com base nos cantos do retângulo não oferece um resultado ótimo,
apesar do elevado número de Marcas de Registo.
As linhas mais curtas permitem um alinhamento Impressão/Corte mais preciso.

NOTA: Isto apenas tem valor quando usa a Compensação Total.

Comprimento Máximo
Especifique o comprimento máximo permitido para a divisão de linhas compridas.

Ignorar desvios de Produção Multizona
Esta opção ativa ou desativa o parâmetro de desvio de posição de Zona, que especifica o desvio da direção
X entre a primeira e a segunda zona. Para obter mais informações sobre Produção MultiZona, consulte 
Produção Multizona na página 255 .

13.2.4.   Automação

Quando as opções Automação e Verificar ferramenta a intervalos regulares estão selecionadas, a função
Automação está disponível no Separador Produção. Esta definição faz com que a Altura da Ferramenta seja
medida automaticamente com o intervalo selecionado.

NOTA: Esta função Automação está disponível apenas nas séries XP e C e não na série X.
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13.3.   Previsão

Menu Bar->Editar->Opções...->Geral

Modifique estes parâmetros para afinar as Previsões de Trabalho:
• Manuseamento manual entre mesas - Tempo gasto quando se passa de uma Mesa para a seguinte. 

Acerca da Mesa na página 108 .
• Preparar a mesa - Adicione o tempo extra da preparação.
• Manuseamento final - Adicione o tempo extra da conclusão do trabalho.
• Mostrar tempo total de produção - Selecione se a preparação de um trabalho, conforme especificado

aqui, deve ser incluída nas previsões em Os Meus Trabalhos.

NOTA: Previsão com base nas Cópias Encomendadas  e não no número de cópias especificado na
Configuração de Produção.

13.4.   Dispositivos de Automação

Menu Bar->Editar->Opções...->Dispositivos de Automação
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 Alimentador I-SF

O iPC pode comunicar com um Alimentador de Folhas através de uma linha série.

Para estabelecer a comunicação entre o iPC e o seu Alimentador, siga estas instruções:

1. Ligue o alimentador ao computador através de uma porta COM série disponível ou através de um
adaptador USB-para-Série.

2. No seu Gestor de Dispositivos do Windows, localize as definições da porta COM à qual ligou o
Alimentador de Folhas.

3. Altere as definições para: Número da porta COM: Conforme (2), Bits por segundo: 9600, Bits de dados:
8, Paridade: Ímpar, StopBits: 1, Controlo de fluxo: Nenhum

4. Na caixa de diálogo Ligação ao Alimentador, defina os parâmetros com os mesmos valores que definiu
no Device Manager.

5. Ative a comunicação com o iPC na interface de ecrã tátil do Alimentador de Folhas.
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6. Abra a janela de configuração do iPC e verifique se a Opção de Alimentador está disponível. Se não
estiver, contacte o fornecedor do iPC para solicitar uma atualização da licença.

 Alimentador I-BF

O iPC pode controlar um Alimentador de Chapas i-BF e um Empilhador de Material i-MS através de uma
ligação Ethernet.
Para ligar um alimentador ou um sistema de alimentador e empilhador, siga estas instruções:
1. Selecione Alimentador i-BF como Dispositivo de Automação na Lista pendente. O Endereço IP no

sistema do empilhador e do alimentador, 192.168.50.101 é apresentado no campo de leitura.
2. Se tiver também um Empilhador ligado em conjunto com o Alimentador, assinale a caixa de verificação

Utilizar o Empilhador. Se não tiver um Empilhador ligado, certifique-se de que a caixa de verificação
não está assinalada.

3. É necessária informação adicional se existir um Empilhador ligado.

a Se tiver um empilhador montado numa mesa de extensão na mesa de corte, assinale a caixa de
verificação da mesa de Extensão.

b Se tiver um empilhador montado diretamente na mesa de corte (a configuração padrão), certifique-
se de que a Mesa de extensão montada não está assinalada.
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Para executar um Trabalho com o empilhador montado diretamente na mesa de corte, é necessário que
o sistema seja devidamente configurado. Para isso, clique no botão Configurar Posições do Empilhador.
Quando a caixa de diálogo aparece, são apresentadas as posições recomendadas de seleção para alcançar o
comprimento material máximo ou o tempo de alimentação mínimo/cobertura máxima de vácuo do modo
simultâneo.
A secção inferior da caixa de diálogo apresenta a versão detetada e esperada do software PLC no sistema
alimentador-empilhador. É apresentado um aviso se estas versões estiverem em conflito. Também é possível
realizar uma cópia de segurança e restaurar a configuração do PLC a partir daqui.
Pode encontrar informação sobre como configurar o empilhador e utilizar o modo de produção do
alimentador e do empilhador no manual do utilizador da mesa de corte.

 Automação Robótica

• O endereço IP é o endereço da ligação Ethernet do PLC que serve o robô.
• A porta é o número da porta utilizada na mesma ligação.
• A pinça dinâmica deve ser selecionada para todas as situações exceto para instalações pré-lançamento.
• A pinça multizona deve ser selecionada para todas as situações. As exceções são as configurações em

que a pinça cobre toda a área de trabalho da mesa (monozona).

                                                                                                                                                                                                           285 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Manual do Utilizador



 Automação Mermaid Flexo

O iPC pode receber comandos para realizar trabalhos de corte flexo num modo automatizado recebendo
comandos de um servidor com um Endereço IP especificado. É possível testar a ligação com o botão Testar
Ligação.

13.5.   Início/Fim

Menu Bar->Editar->Opções...->Início/Fim
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A função Início/Fim serve principalmente para trabalhos de fresagem.
Adicionar um Início/Fim a uma curva abre e amplia a curva dinamicamente no momento da produção, para
que o corte inicie e termine dentro ou fora do caminho.
Isto é importante para a fresagem porque o mergulho inicial e a retirada final da ferramenta do material
podem produzir resultados de corte que não sejam consistentes com o resto da peça.
Para saber como deve aplicar o Início e/ou Fim, consulte:
1. Modificações de Curva .
2. Modificações de Ponto de Curva .
Na caixa de diálogo Início/Fim descrita aqui, especifique os valores predefinidos a utilizar quando o Início e/
ou Fim forem aplicados.
Estão disponíveis os seguintes parâmetros:

Remover todos os Inícios e Fins
Quando selecionada, todos os Inícios e Fins são removidos do Trabalho.

Adicionar Inícios
Os Inícios são adicionados à(s) curva(s) por predefinição.

Adicionar Fins
Os Fins são adicionados à(s) curva(s) por predefinição.
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Curvas Exteriores
São adicionados Inícios e Fins fora da(s) curva(s) às quais se aplicam.

Curvas Interiores
São adicionados Inícios e Fins dentro da(s) curva(s) às quais se aplicam.

Depende da Ferramenta
A posição e o raio interiores e exteriores dos Inícios e Fins dependem dos parâmetros de ferramenta
definidos na caixa de diálogo Editar Camada para a(s) Camada(s) a que as curvas pretendidas pertencem.

Raio de Entrada/ Raio de Saída
Os Inícios e Fins são sempre gerados dentro de arcos absolutos com tamanho definido pelo Raio.
A definição do raio deve ser suficientemente grande para ter em conta o diâmetro do Bit de Fresagem.

Mostrar esta caixa de diálogo ao aplicar Início/Fim
Quando selecionada, esta caixa de diálogo é apresentada quando os Inícios e Fins são aplicados a partir das
caixas de diálogo Editar Curva e Editar Ponto de Curva.

13.6.   Cópia de Segurança

Menu Bar > Editar > Opções > Cópia de Segurança
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Utilize esta caixa de diálogo para configurar a Sequência de Cópia de Segurança automática.
Para a Cópia de Segurança do Sistema, indique se as cópias de segurança automáticas serão efetuadas
Diariamente, Semanalmente ou Mensalmente.
Para evitar encher o espaço do seu disco, especifique um número máximo de cópias de segurança
permitidas até aparecer uma mensagem de aviso.
Se existirem várias contas de utilizador no PC, a pasta de cópias de segurança deve estar acessível a todos
num servidor central ou, por exemplo, em C:\Utilizadores\Público\Documentos\Kongsberg_backup.
Para obter mais informação, consulte Cópia de Segurança e Restauro .

13.7.   Idioma

Menu Bar->Editar->Opções...->Idioma
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Idioma Predefinido do Windows
Por predefinição, o idioma utilizado na Interface de Utilizador é o idioma do Sistema Operativo Windows.

Outro Idioma
Selecione esta opção nestas situações:

1. O seu idioma atual no Windows não é suportado pelo iPC.
2. Prefere selecionar outro idioma.
Selecione o idioma que pretender na lista pendente correspondente e clique em OK.
Reinicie o iPC para ativar o novo idioma.

NOTA: Para que o texto seja apresentado corretamente na secção Ligação da Máquina do iPC
também com os idiomas que não estão limitados ao conjunto de carateres Unicode (como o Chinês
e o Russo), é necessária a seguinte configuração no Painel de Controlo do Windows: Região e
Idioma - separador Formatos o formato correto. No separador Administrativo: Mudar idioma do
sistema.

13.8.   Pontos de Referência

Menu Bar->Editar->Opções...->Pontos de Referência
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Acerca dos Pontos de Referência
Para posicionar um trabalho sobre a mesa, o sistema utiliza Pontos de Referência.
Para um trabalho real, o Ponto de Referência selecionado tem as coordenadas X=0 e Y=0.

13.8.1.   Ponto de Referência Principal

O Ponto de Referência Principal (R) é um Ponto de Referência fixo na mesa.
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Pode ser selecionado na lista de Pontos de Referência da caixa de diálogo, mas não é possível alterar ou
eliminar este Ponto de Referência.

13.8.2.   Pontos de Referência Definidos pelo Utilizador

Criar Pontos de Referência Definidos pelo Utilizador

1. Clique no botão Novo para criar um novo Ponto de Referência Definido pelo Utilizador.
2. Introduza o nome do ponto de referência no campo de edição Nome.
3. Defina a posição do ponto de referência assim:

a Introduza as coordenadas X/Y nos campos Posição da caixa de diálogo.
As coordenadas são relativas ao Ponto de Referência Principal.

b Clique no botão Atualizar para definir as coordenadas do Ponto de Referência com a Posição do
Laser atual.

Clique em OK para ativar a nova definição de Ponto de Referência.

Eliminar um Ponto de Referência Definido pelo Utilizador

1. Na lista de pontos de referência, selecione o Ponto de Referência Definido pelo Utilizador que
pretender eliminar.

2. Clique em Eliminar.

Ponto de Referência do Painel
O Ponto de Referência do Painel é um caso especial de Pontos de Referência Definidos pelo Utilizador.
É selecionado na lista de pontos de referência da caixa de diálogo.
Pode definir o Ponto de Referência do Painel de três modos diferentes:

1. Introduza as coordenadas X/Y nos campos Posição da caixa de diálogo.
As coordenadas são relativas ao Ponto de Referência Principal.

2. Clique no botão Atualizar para definir Ponto de Referência do Painel com a Posição do Laser atual.

3.

Prima Definir Ponto de Referência.
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O Ponto de Referência do Painel é definido com a Posição do Laser atual.

13.9.   Ligações

Menu Bar->Editar->Opções...->Ligações

Kongsberg Hub:

Base de Dados de Recursos:

Pasta de Entrega:

Definição do endereço/localização do Kongsberg Hub, da Base de Dados de Recursos e da Pasta de Envio. É
recomendável utiliza a opção "Utilizar ligações predefinidas" em todos.

Pasta de Envio de Lote:

Uma pasta de envio de lote opcional para produção de lote pode ser definida aqui. Ver descrição em 
Produção de lote na página 244 .
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NOTA: Os ficheiros colocados na pasta de envio serão adicionados automaticamente a Os Meus
Trabalhos.

Nome de ficheiro de lote alvo

Os ficheiros enviados para a pasta de envio de lote serão compilados num ficheiro de lote que irá aparecer
na minha lista de trabalhos. O nome do ficheiro começa com o que for introduzido aqui.

13.10.   Trabalhos Maiores que a Mesa

Barra de Menus->Editar->Opções...->Trabalhos Maiores do que a Mesa

Algumas predefinições podem ser alteradas para Trabalhos Maiores do que a Mesa.
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13.10.1.   Compensar o desvio durante a alimentação

Estas opções aplicam-se para Trabalho com Marcas de Registo que são produzidas com Tipos de
Compensação que usam tamanho exato, excluindo Compensação Total e Compensação Linear.

Esta funcionalidade compensa a imprecisão ou desvio/lacuna durante a Alimentação do Transportador para
assegurar um melhor alinhamento de Linhas de Corte entre secções (Articulações). Isto é feito comparando
posições de Marcas de Registo que são lidas duas vezes, antes e depois do Alimentador do Transportador.
Como tal, pode ser preciso ajustar linhas de divisão para assegurar que há um fecho de Marca de Registo
atrás de uma linha de divisão.
Consulte  Opções para Trabalhos maiores do que a mesa na página 231  para obter mais detalhes.

A compensação pode ser controlada individualmente para a direção X e Y;
• Ao longo da mesa (X), para ser usado se houver pequenas alterações na direção X, para que as linhas de

corte sejam ligadas.
Usar esta função poderá alterar o tamanho do corte final e, como tal, não é recomendado. Deve apenas
ser usada se houver uma grande alteração em X devido ao comprimento imperfeito do Alimentador do
Transportador.

• Ao longo da mesa (Y), para ser usado se houver pequenas alterações na direção Y, para que as linhas
de corte sejam melhor ligadas entre as estruturas da mesa. A maioria dos transportadores irá mover-
se ligeiramente para a esquerda e para a direita na direção Y durante a alimentação e, como tal, estão
ativados por predefinição.
Se houver muito movimento de material em Y, ou encolhimento em Y durante a alimentação, é melhor
desativar esta função.

13.10.2.   Dividir o Trabalho em áreas

• Ler todas as marcas de registo disponíveis
O iPC irá ler todas as marcas de registo disponíveis na área de trabalho, mesmo que a linha de divisão
esteja definida para uma área pequena. Use esta função para melhor calcular a rotação e esticamente
gerais, mas aumente ligeiramente o tempo de produção total.

• Cortar primeiro a área mais curta
Por predefinição, esta função irá dividir um Trabalho que seja maior do que a mesa, com a secção mais
pequena primeiro, durante o cálculo automático de divisão. Ative esta função se a secção mais pequena
for cortada primeiro, desative se a secção mais pequena for cortada por último.

Geralmente, a secção mais pequena não deve ser cortada por último, porque uma secção pequena deixada
para último corre o risco de fazer com que, devido ao peso, o material deslize da mesa mesmo que o vácuo
esteja ligado.

Se o material tiver muito esticamente, é melhor não deixar a última secção com Tamanho de mesa total,
visto que tal pode gerar a necessidade de cortar fora da área (de trabalho) alcançável.

13.11.   Câmara Inferior

Menu Bar->Editar->Opções...->Câmara Inferior
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O iPC pode comunicar com o sistema de Câmara Inferior opcional e receber imagens deste através do
endereço IP especificado. É possível testar a ligação com o botão Testar Ligação.

13.11.1.   Afinas as Definições do Sistema no Perfil de Folha

Se a imagem estiver demasiado escura ou se existir um Desvio constante em todos os trabalhos, poderá
ser necessário efetuar uma afinação. As Definições da Câmara Inferior encontram-se em Opções->Câmara
Inferior->Definições do Sistema da Câmara Inferior
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Caixa de diálogo Definições da Câmara Inferior

Definições
• Canto de referência do sistema - Inferior Direito ou Superior Direito

• Este é o canto onde o iPC fará as suas medições.
• Tudo será referenciado em relação a isto.

• Desvio X - Desvio em mm
• Desvio Y - Superior Direito - Desvio em Y quando se utiliza o canto Superior Direito como canto de

deteção do desvio
• Desvio Y - Inferior Direito - Desvio em Y em mm quando se utiliza o canto Inferior Direito como canto de

deteção do desvio
• Escala X e Escala Y - Compensação de escala linear manual

• 0,0 significa nenhum redimensionamento
• 0,001 - redimensionar uma folha com largura de 2.000 mm/78,74 pol. em 2 mm/0,08 pol.
• Requer a seleção do modo 5 de rotação da impressão (Contacte o técnico de assistência local da

Kongsberg para obter instruções).
• Desvio de Rotação - Graus de rotação da folha.

13.11.1.1 Configuração da Câmara
A ideia essencial é que as imagens mais claras são melhores.
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Exposição: 500-3000, é o tempo do obturador. Valores mais elevados significam tempos de exposição mais
longos e imagens mais brilhantes.

Gama é um fator de melhoramento de imagem - a predefinição é 600 - pode variar entre 400 e 1000. Um
valor inferior melhora a gama dinâmica da imagem, mas implica alguma perda de contraste.

Ganho: Um ganho maior produz uma imagem mais clara, mas deve-se utilizar primeiro os valores de Gama e
Exposição porque o Ganho aumenta também o ruído da imagem.
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14.  LIGAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DA MÁQUINA

Na Barra de Tarefas do Windows, selecione Ligação da máquina premindo o botão esquerdo do rato. (O
botão direito do rato abre uma caixa de diálogo com informações de manutenção).
Estão disponíveis os seguintes itens de menu:

• Configuração da Máquina
• Configuração de Ferramenta
• Menu da Assistência
• Acerca da ligação da máquina...
• Terminar

NOTA: Estas funções cobrem definições básicas do sistema que normalmente se definem apenas
uma vez.

Destinadas apenas a Pessoal Formado.
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14.1.   Configuração da Máquina

14.1.1.   Configuração do Hardware

Ligação da Máquina->Configuração da Máquina->Configuração de HW

2 Bombas de vácuo
Especificar se o sistema está configurado com 2
Bombas de vácuo.

Utilizar Bombas para Blow Back
O sistema está configurado com 2 Bombas de
Vácuo e as bombas fornecem a Almofada de Ar.

Configuração de Vácuo
Nesta caixa de diálogo, selecione a configuração do
equipamento de vácuo que tem na sua Mesa de
Corte; número de secções de vácuo.

Transportador / Réguas da Mesa
Especificar se este sistema tem transportador,
Réguas da Mesa ou nada montado.
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Painel do Operador
Especificar a posição do Painel do Operador.
Esta informação define a Direção de Jog para os
botões de jog do Painel do Operador.

Configuração da Câmara
Abrir a caixa de diálogo Configuração da Câmara.
Para obter mais informação, consulte  Operações
da Câmara na página 310 .

Comunicação
Ligado via comunicação em série ou TCP.
Para comunicação em série: Escolha a porta COM
A opção de Cabos CAN Longos está ativada/
desativada

Configuração da ferramenta de fresagem
Entre na caixa de diálogo de configuração de
Fresagem

Para obter mais informação sobre estas definições, consulte o manual do utilizador da mesa de corte.

14.1.2.   Configuração

Ligação da Máquina->Configuração da Máquina->Configuração
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Vácuo/Almofada de Ar
Especificar a solução de Vácuo/Blow Back instalada.

• Sopragem normal com ventoinha
A Almofada de Ar é fornecida por uma ventoinha separada.

• Sopragem baseada em vácuo
A Almofada de Ar é fornecida pela bomba de vácuo

Velocidade de Jog
Especificar a Velocidade de Jog baixa e alta como percentagem da velocidade máxima.

Jog Incremental
Especificar o Tamanho do Passo para o Jog Incremental baixo e alto.

Alimentação de Folha Dividida
Normalmente, a alimentação do material é efetuada num movimento contínuo.
Selecione esta opção se pretender dividir a alimentação do material em dois movimentos separados.
É útil para evitar quebras de segurança indesejáveis com algumas dimensões de material.
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Correção da Alimentação da Folha
Adicionar um valor de correção.
Um valor positivo aumenta o movimento.

Velocidade do Transportador
Especificar a Velocidade do Transportador como percentagem da velocidade máxima permitida.
Para otimizar a alimentação, alguns materiais requerem menos velocidade do transportador.

Aceleração do Transportador
Especificar a Aceleração do Transportador como percentagem da aceleração máxima permitida.
Para otimizar a alimentação, alguns materiais requerem menos aceleração do transportador.

Modo de calibração da altura da ferramenta
Selecione o modo de calibração:

• Ajuste Manual - utilizar o procedimento manual para a calibração da altura da ferramenta.
• Medição Automática - utilizar o X-pad para a calibração da altura da ferramenta. Para máquinas apenas

com X-pad.
Nota: As máquinas das séries XP e C têm medição automática apenas através da estação de medição.

Predefinição
Todos os parâmetros voltam aos valores predefinidos de fábrica.

Para obter mais informação sobre estas definições, consulte o manual do utilizador da mesa de corte.

14.1.3.   Instalação

Ligação da Máquina->Configuração da Máquina->Instalação
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Definir Posição de Referência Principal
Iniciar o assistente de Definir Ponto de Referência.
Siga as instruções do assistente.
Nota: Execute esta função para todos os Suportes de Ferramentas.

Registar Tamanho da Mesa
Iniciar o assistente de Registar Tamanho da Mesa.
Siga as instruções do assistente.

Ajustar o Ângulo de X1 para X2
Iniciar o assistente de Ajustar o Ângulo de X1 para X2.
Siga as instruções do assistente.

Definir Posição da Régua
Iniciar o Assistente Definir Posição da Régua.
Siga as instruções do assistente.

Mapear Topo da Superfície da Mesa
Iniciar o assistente de Mapear Topo da Superfície da Mesa.
Execute sobre a Mesa de Vácuo, o Substrato de Corte ou a Correia Transportadora.
Siga as instruções do assistente.

Referência do Topo da Mesa
Atualizar a medição do nível do topo da mesa na posição atual do Ponteiro Laser.
Medir no topo do substrato de corte; não no material.
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Calibrar Base de Medição
Iniciar o assistente de Calibrar Base de Medição.
Siga as instruções do assistente.

Ajustar Posição da Estação de Medição
As mesas das séries XP e C têm um assistente para ajustar a estação de medição.

Para obter mais informação sobre estas definições, consulte o manual do utilizador da mesa de corte.

14.2.   Configuração de Ferramenta

Ligação da Máquina->Configuração da Ferramenta

Ferramentas Identificadas
Apresenta as ferramentas que estão montadas na Mesa de Corte.

Selecionar Uma Ferramenta
Selecione a Ferramenta a atualizar com os botões de opção.

Identificar Ferramentas
Executar uma sequência de Identificação de Ferramenta.
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14.2.1.   Ajustar Ferramenta Ativa

14.2.1.1 Geral
O ajuste de ferramentas é efetuado através de assistentes.
Todas as ferramentas têm de ser ajustadas na posição do Suporte de Ferramentas em que serão utilizadas.
Recomendamos a utilização de uma folha de cartão de boa qualidade ou ondulado para executar os
assistentes.

14.2.1.2 Acerca dos ajustes
Altura da Ferramenta

A ponta da ferramenta deve tocar na superfície do substrato de corte.

Definição de Atraso
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O atraso da lâmina depende do adaptador de lâmina.

Ajuste de rotação 

Ajuste o ângulo da ferramenta à tangencial da direção do movimento.

Ajuste do desvio no centro

Ajustar a ferramenta lateralmente até centrar.

Ajuste do desvio no centro

Ajustar a ferramenta lateralmente até centrar.

Ajuste manual
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Uma opção para ajuste manual também está disponível, para desvio angular e do centro.

Calibração da Câmara

Compensar o desvio da câmara e a distorção da objetiva.
Para obter mais informação, consulte  Operações da Câmara na página 310 .

Calibração de ângulo de V-notch

O ajuste dos ângulos de V-notch podem ser feitos para compensar os desvios mecânicos.

Ajuste do Desvio 

Ajuste o desvio relativo ao Ponteiro Laser.

Para obter mais informação sobre a ferramenta de ajuste, consulte o manual do utilizador da mesa de corte.
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14.2.2.   Mais

A caixa de diálogo Mais contém seleções para Ignorar, Eliminar e Adicionar itens na Lista de Ferramentas.
A Lista de Ferramentas contém Ferramentas que podem ser selecionadas para as Posições de Ferramenta
disponíveis.

Ignorar Identificação Automática de Ferramentas
A opção Ignorar Identificação Automática de Ferramentas pode ser utilizada quando a Deteção Automática
de Ferramenta falha e é necessário selecionar a ferramenta manualmente.
Se a opção Ignorar Identificação Automática de Ferramentas estiver marcada, a Configuração da
Ferramenta permanece inalterada após:

• Sequência Posição Zero da Mesa
• Função Identificar Ferramentas

Eliminar Ferramenta
Utilize a opção Eliminar Ferramenta quando deixar de utilizar uma Ferramenta.
A Ferramenta eliminada deixa de estar disponível na Lista de Ferramentas da caixa de diálogo Editar
Camada.

Adicionar Ferramenta
Utilize a opção Adicionar Ferramenta para

• Adicionar novas Ferramentas
• Adicionar ferramentas que falhem na Deteção Automática de Ferramenta
A Ferramenta é adicionada à Lista de Ferramentas.
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14.3.   Operações da Câmara

14.3.1.   Mostrar Câmara

Menu Bar->Máquina->Mostrar Câmara

Painel da Máquina->Mostrar Câmara

Utilize esta função para uma verificação imediata
da imagem da câmara.

Testar a deteção com a câmara:
• No menu pendente, selecione o tipo de

deteção.
• Mova um material adequado para a área da

imagem da câmara.
• O registo detetado é destacado.
• A barra verde abaixo da imagem indica a

qualidade da deteção.
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14.3.2.   Configuração da Câmara

Ligação da Máquina->Configuração da Máquina->Configuração de HW->Configuração da
Câmara

Pré-requisitos:
• A câmara tem de estar visível como dispositivo de imagem no Device Manager.
• É necessário que o controlador da câmara esteja instalado (controlador Epix se for uma câmara i-cut).

• Se utilizar uma câmara de i-cut, selecione
Adicionar câmara de i-Cut.

• Na lista de câmaras, selecione uma das que
estiverem ligadas.

• Selecione Editar

• Atribua um nome à câmara
• Selecione o tipo de câmara (Cabeça de

Ferramentas, Pilha de Entrada)
• Selecione OK para guardar as definições.
A Cabeça de Ferramentas que estiver ligada é
indicada com um (*) antes do nome.

14.3.3.   Configuração da i-Camera

Ligação da Máquina->Configuração da Máquina->Configuração de HW->Configuração da
Câmara

Se o seu sistema estiver equipado com uma i-Camera, estão disponíveis algumas funções adicionais:
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• Atualizar a vista.
• Selecione a câmara em questão.
• Selecione Editar.

Nesta caixa de diálogo, pode:
• Atribuir um nome à câmara.
• Selecionar o tipo de Cabeça de Ferramenta.
• Selecionar a Cabeça de Ferramenta.
• Selecionar Ativar Definições Avançadas para

ajustar os parâmetros.

Nota:
Antes de fazer qualquer ajuste, certifique-se de que
a câmara está na altura correta:
Prima Ferramenta para Baixo Manual para mover a
câmara para a posição correta.
Prima OK para concluir.

Qualidade de imagem
Ajuste e teste as definições para obter Marcas de
Registo estáveis e precisas.
Nota: O ajuste das Definições de Câmara também
está disponível a partir da Caixa de Diálogo Registo
.

Modo de Captura
Selecione Minimizar Reflexos para utilizar a luz
interna da câmara (predefinição).
Selecione Minimizar Sombras para eliminar os
erros causados por sombras.
Selecione Sem Iluminação para desligar a luz
interna da câmara.

Configurar Firmware (destacado na ilustração)
O firmware da câmara tem de ser inicializado. Tal
é normalmente feito na fábrica, mas é exigido para
a configuração de uma câmara nova, ou para uma
câmara antiga quando atualizar diretamente a
partir de versões do iPC anteriores à 2.4.0.
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14.3.4.   Ajuste do Desvio

Ligação da Máquina->Configuração de Ferramenta->Ajustar Ferramenta Ativa->Ajuste do
Desvio

Há dois passos iniciais que são obrigatórios:
• Efetuar o Ajuste do Desvio entre o Ponteiro

Laser e todas as posições de ferramenta.
• Selecione uma ferramenta, de preferência uma

ferramenta de lâmina, como ferramenta de
referência comum entre o Ponteiro Laser e a
Câmara.

Selecione Ajuste do Desvio e siga todos os passos
do assistente.

14.3.5.   Calibração da Câmara

Ligação da Máquina->Configuração de Ferramenta->Ajustar Ferramenta Ativa->Calibração da
Câmara
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Para este procedimento, utilize a mesma
ferramenta de referência do capítulo anterior.

Selecione Câmara e Ajustar Ferramenta Ativa
Siga as instruções dadas pelo assistente, passo a
passo.

Selecione Calibração da Câmara.

Siga os passos do assistente:
1. Selecione a ferramenta de referência, de

preferência a mesma ferramenta que utilizou no
ajuste de desvio anterior.

2. Coloque uma folha do material fino sobre a
mesa.

3. Fixe a folha com Vácuo Ativado.
4. Desloque (jog) o Ponteiro Laser para uma

determinada posição na folha.
5. Prima Start para criar a Marca de Referência.

                                                                                                                                                                                                           314 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Manual do Utilizador



Com a folha fixa pelo vácuo ativado, faça o
seguinte:
1. Afaste (jog) a cabeça de ferramentas.
2. Com cuidado, retire o corte da Marca de

Referência.
3. Prima Seguinte.

1. Verifique se a marca é detetada corretamente.
2. Prima Seguinte.
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O assistente de Calibração da Câmara termina.
A conclusão correta é indicada conforme
apresentado.
Prima Terminar.

Prima Fechar para terminar o procedimento.

Nota: A Vista da Câmara deve estar orientada
como a Vista de Camadas / Vista de Produção .

14.4.   Menu da Assistência

Nota:
As funções do Menu da Assistência estão disponíveis apenas para técnicos de assistência certificados.
Não se destinam aos operadores da mesa.

14.4.1.   Apresentação de Mensagens

Ligação da Máquina->Menu da Assistência->Apresentação de Mensagens
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Pop-ups de aviso
Selecionar se a janela de Apresentação de Mensagens é apresentada para cada mensagem de aviso.
As mensagens de erro são sempre apresentadas.

Sempre em Cima
Selecionar se a janela de Apresentação de Mensagens é apresentada sobre todas as outras janelas do
Ambiente de Trabalho.

Registar Mensagens
Quando ativada, todas as mensagens são registadas para futura análise.
Útil para resolver problemas.

Mostrar
Especificar o nível das mensagens apresentadas:

• Todas - são apresentadas as mensagens de todos os tipos.
• Apenas Importantes
• Apenas Críticas

14.4.2.   Descarga da Memória

Ligação da Máquina->Menu da Assistência->Descarga da Memória

Invoque a aplicação Descarga da Memória.
Para utilizar na Manutenção de Software.
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Para obter mais informação, consulte o Manual do Utilizador do Hwtest.

14.4.3.   Apresentação de Posição

Ligação da Máquina->Menu da Assistência->Apresentação de Posição

Para mais informações, consulte o manual do utilizador da mesa de corte.
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14.4.4.   Mostrar Caixa de Diálogo do Vácuo

Selecione as Zonas de Vácuo adequadas para o Trabalho Aberto.
Nota: A caixa de diálogo está disponível a partir de: Painel da Máquina->Zonas de Vácuo

14.4.5.   Emular o painel do operador

Ligação da Máquina->Menu de serviço->Emular o painel do operador

Função para Manutenção de Software.

14.4.6.   Seleção de Suporte de Ferramentas

Ligação da Máquina->Menu da Assistência->Selecionar Suporte de Ferramentas
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Selecionar o Suporte de Ferramentas para testar.
Esta função está disponível apenas quando o iPC está desligado da Mesa de Corte.

14.4.7.   Medição da posição/linearidade

Ligação da Máquina->Menu da Assistência->Medição da Posição/Linearidade

A medição da Posição/Linearidade é útil apenas para pessoal de assistência certificado.
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14.5.   Acerca da ligação da máquina...

Versão do Sistema
Data e número da versão do software instalado.

Tamanho da Máquina
Tamanho da máquina conforme obtido pela função
Registar Tamanho da Mesa.

Tipo de máquina
O tipo de máquina da mesa de corte ligada.

Área de Trabalho para Todas as Ferramentas
Área de Trabalho nominal disponível para todas as
ferramentas atualmente instaladas no Suporte de
Ferramentas.

Número de série da máquina
Número de série, 6 dígitos introduzidos quando o
iPC estava instalado.

% de aceleração máxima
Aceleração máxima para a mesa de corte ligada.

14.5.1.   Informação de Manutenção

14.5.1.1 Estado Atual

Data
Data do dia atual.

Iniciado pela primeira vez
Data em que o sistema funcionou pela primeira
vez.

Tempo de Execução
Número total de horas de funcionamento da
máquina (em trabalho).

Total de folhas produzidas
Total de folhas produzidas.
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14.5.1.2 Manutenção

Data
Data em que foi realizada a última manutenção.

Por
Iniciais da pessoa que fez a última manutenção.

Tempo de Execução
Valor do contador de horas na última manutenção.

Desde a Última Manutenção
Número de horas de execução desde a última
manutenção.

14.6.   Terminar

Utilize esta função terminar a ligação à Mesa de Corte.

Para voltar a ligar: Barra de Menus->Máquina->Ligar

14.7.   Registo de Eventos

14.7.1.   Geral

14.7.1.1 Relatório de erro
Um Relatório de Erro deve consistir em:
• Descrição detalhada e passo a passo da situação ocorrida.
• Caso a situação tenha ocorrido num cliente, deve ser incluída a confirmação de que o erro pode ser

reproduzido em laboratório.
• Por vezes, uma descrição do comportamento esperado também ajuda.
• Um ficheiro .zip da pasta log, pelo menos com os seguintes ficheiros:
• • i-cut Production Console.log

• iPcDeveloperLog.txt
• Last KB ACM file.log
• Last KB Mat file.log
• MCDeveloperLog.txt

14.7.2.   Opções de Registo

Menu Bar->Avançado

Ctrl + Alt + Shift + L
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Estas opções estão disponíveis principalmente para
o pessoal da Kongsberg.
Qualquer alteração destes parâmetros pode afetar
o desempenho do sistema.
Qualquer modificação aqui deve ser efetuada em
colaboração com o pessoal da Kongsberg.

Esta caixa de diálogo permite especificar o nível do registo.
É necessário reiniciar o iPC para que as novas definições de registo sejam aplicadas.
A predefinição é sempre Registo de Assistência.
O início de um registo deve ser efetuado apenas quando solicitado por técnicos da Kongsberg.

14.7.2.1 Procedimento
Para ativar o registo de eventos:
Na caixa de diálogo Definições de Registo, selecione Utilizar Sistema de Registo Integrado e Registar para
Ficheiro.
Para reduzir o tamanho do ficheiro .log, faça o mínimo possível:
• Inicie o iPC.
• Faça o teste e nada mais.
• Pare iPC.
• Compacte a pasta log para um ficheiro zip e copie-o para o seu servidor.

Notas:
• Os tipos de registo Diagnosticar erros e Rastrear afetam significativamente o desempenho e não devem

ser utilizados por períodos de tempo longos. 
• Nunca deixe uma máquina com outra configuração que não Registo de Assistência.
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15.  INSTALAR SOFTWARE

15.1.   Configuração para PC

Siga estas instruções para configurar o PC antes da instalação do software.

15.1.1.   Opções de Alimentação

Abra as Opções de Alimentação no Painel de Controlo:

Altere as definições do Plano de acordo com a ilustração abaixo.
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Altere as Opções de Alimentação de acordo com as quatro ilustrações abaixo.

15.1.2.   Desativar atualização da Dell

Os controladores e bios para a Dell (monitor) podem ser definidos para atualizações automáticas. Se
escrever Dell no campo de pesquisa na barra de tarefas, poderá aceder à Atualização de Comando da Dell
ou à Atualização de Sistema do Cliente Dell. Se algum destes comandos estiver disponível, abra a caixa de
diálogo e selecione Apenas Atualizações Manuais.
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15.1.3.   Windows 10 utilizando a câmara i-cut

 Placa PCI Express/software de captura de ecrã não encontrados em computadores de
 arranque rápido

O PIXCI® SV7 e os programas de captura de ecrã exigem uma fração de segundo para iniciar após o
arranque, antes de se identificar perante o sistema operativo. Em alguns computadores de arranque rápido,
o sistema operativo pode não detetar a placa, e não irá carregar o controlador da placa.
Em alguns computadores, o programa de captura de ecrã PIXCI® pode não ser detetado após um
reinício “forte” (reiniciando o ciclo de alimentação do computador), mas será detetado após um reinício
“fraco” (não reiniciando o ciclo de alimentação do computador). Para outros, os programas de captura de
ecrã não serão detetados após um reinício “fraco”.
Em alguns computadores com o Windows 10, o programa de captura de ecrã PIXCI® pode ser detetado após
um reinício “fraco”, mas não após um reinício “forte”. Desativa a opção “Ativar Arranque Rápido” (em Painel
de Controlo, Opções de Alimentação) irá permitir a deteção após um reinício “forte”.

 Desativar Arranque Rápido

1. Abre as Opções de Alimentação no Painel de Controlo.
2. Clique/toque na ligação Escolher o que fazem os botões para ligar/desligar no lado esquerdo.
3. Clique/toque na ligação Alterar definições que estão atualmente indisponíveis na parte superior.
4. Responda Sim/OK a qualquer aviso de segurança.
5. Selecione Alterar o que fazem os botões para ligar/desligar. Veja a imagem abaixo:
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Aplique as seguintes definições e confirme:

• Quando primo o botão de alimentação: Desligar
• Quando primo o botão de suspensão: Desligar o ecrã
• Ativar o arranque rápido: Não selecionado
• Hibernar: Não selecionado
Após desselecionar Ativar o arranque rápido, o próximo encerramento irá realmente desligar o sistema se
houver um problema conforme o descrito acima.

 Se a opção para desativar o Arranque Rápido não estiver disponível, então poderá ser
 necessário alterar a chave de registo.

NOTA: A configuração da chave de Registo exige cuidado extra pois esta ação pode causar
problemas no sistema.

1. Escreva regedit no campo de pesquisa da barra de tarefas e abra a ferramenta de registo. No painel
esquerdo da janela de registo, procure HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control
\Session Manager\Power.

2. No lado direito do painel dessa localização, verifique se HiberbootEnabled está disponível. Se não
estiver, terá de o criar, clicando com o botão direito do rato, selecionando Novo e clicando em Valor
DWORD (32 bit).
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3. Na coluna Nome, introduza a palavra HiberbootEnabled. O valor de dados deverá ser zero (0),
representando assim que o Arranque Rápido está desativado.

4. Reinicie o computador para que as alterações tenham efeito.

15.2.   Instalar iPC

15.2.1.   Procedimento

O iPC suporta os Sistemas Operativos Windows 7, Windows 10 e Windows 11.

NOTA: É necessário que a pessoa que faz a instalação tenha "Privilégios de administrador" no PC de
trabalho. (Os utilizadores que não tenham privilégios de administrador continuam a poder iniciar e
executar o iPC.)

Poderá ser necessário parar ou desinstalar algum programa antivírus ou de segurança antes de
instalar o iPC.

O iPC utiliza legitimamente algumas funções que um programa de segurança pode considerar
suspeitas e isso pode resultar na remoção de ficheiros ou no bloqueio de algumas funções
necessárias.

Sinais desta situação podem ser mensagens de instalação falhada dos Serviços de Informação
de Internet durante a instalação ou mensagens de erro quando o iPC inicia, que podem persistir
mesmo após seguir as recomendações de reinício que dizem que o Kongsberg Hub ou a Base de
Dados de Recursos está indisponível.

A sua versão do Windows deve estar totalmente atualizada para que o iPC funcione corretamente.
O iPC poderá não ser instalado ou não executar corretamente se o Windows não estiver atualizado.

Abra o meio de instalação do iPC e execute a instalação assim
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Faça duplo clique em IPC Installer.exe.

Pode aparecer a Caixa de Diálogo de Aviso de
Segurança relativamente ao programa Installer.exe.

Clique em Executar para permitir a instalação do
iPC.

Pode aparecer uma caixa de diálogo do Controlo de
Conta de Utilizador.
Clique em Sim para continuar.

O instalador verifica se o utilizador com sessão
iniciada possui os direitos de acesso adequados
e verifica se o sistema possui os pré-requisitos
necessários, ou seja, as versões corretas de outro
software necessário já instaladas.
Os pré-requisitos que não estiverem cumpridos,
por falta de instalação ou falta de atualização, são
selecionados automaticamente para a instalação.

Clique em Seguinte para iniciar a instalação dos
pré-requisitos.

Os pré-requisitos são instalados praticamente sem necessidade de ação por parte do utilizador, mas poderá
surgir um aviso de segurança semelhante ao apresentado acima quando o instalador do iPC for iniciado –
clique em Executar para continuar se isto acontecer.

Quando todos os pré-requisitos estiverem instalados, a instalação do i-cut Production Console inicia.
Se já tiver instalado no passado algum software Kongsberg compatível, o instalador deteta-o e mostra-lhe o
tipo de mesa que encontrou.
Clique em Seguinte para continuar a instalação.
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Se não for encontrado software Kongsberg suportado antigo ou se for encontrado software de mais do que
um tipo de mesa suportado, o instalador solicita o tipo de mesa para o qual deve efetuar a instalação.

Aguarde até que o instalador termine a execução.
Quando terminar, ligue a mesa e clique em Concluído.
O Sysload será então iniciado para que possa carregar o novo software também para a mesa.
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Responda Sim à pergunta relativa ao carregamento
dos módulos CU.

O programa de aplicação Sysload é executado.

Clique no botão Carregar da caixa de diálogo de
informação.

Quando o carregamento dos módulos CU terminar,
o novo estado do sistema é apresentado.
Saia do SysLoad com um clique na cruz do canto
superior direito da caixa de diálogo.

15.2.2.   Instalação silenciosa

O instalador do iPC pode ser executado silenciosamente sem necessidade de interação com o utilizador para
situações em que se pretenda distribuir versões do iPC remotamente.

O iPC é instalado silenciosamente com a seguinte sintaxe de linha de comando:

"iPC Installer.exe" /exenoui /qn TABLETYPE="X" 

Esta linha de comando é composta pelos seguintes elementos:

iPC Installer.exe
Nome do ficheiro do pacote do instalador.

/exenoui /qn
Dois comandos que especificam que o instalador deve ser executado silenciosamente.
É necessário utilizar os dois para que a instalação silenciosa funcione corretamente.
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Isto é um requisito definido pelo software que foi utilizado para criar o instalador e não pode ser alterado.

TABLETYPE="X"
Esta parte é opcional.
Pode ser utilizada para especificar qual é a plataforma de tipo de mesa que deve ser instalada (X ou C).
O valor entre as aspas pode ser X, C ou qualquer outro tipo de mesa válido, por exemplo, XN significa
plataforma X e XP significa plataforma C.
Se for omitida, a plataforma de mesa será escolhida de acordo com o seguinte padrão:

• Se nunca tiver instalado o iPC ou outro produto Kongsberg antigo na mesa...
• ... e a opção TABLETYPE for omitida na linha de comando, será escolhida a plataforma X por

predefinição
• ... e a opção TABLETYPE for incluída na linha de comando, será escolhida a plataforma indicada em

TABLETYPE.
• Se já tiver instalado o iPC ou outro produto Kongsberg antigo na mesa, o tipo de mesa utilizado

anteriormente será detetado e selecionado automaticamente.
AVISO: Se a opção TABLETYPE for incluída na linha de comando e não corresponder à plataforma de
mesa utilizada anteriormente, a instalação será cancelada com um erro.

Se a instalação for cancelada com um erro, uma linha de erro no Registo de Sistema do Windows refletirá
esta situação.

NOTA: Se o iPC for instalado silenciosamente, o utilizador terá de executar o iPC Sysload
manualmente para sincronizar os módulos CU da mesa com a nova versão do iPC antes de executar
o iPC.

Se o utilizador se esquecer deste passo, o iPC avisará que não consegue comunicar com a mesa.

Feche o iPC, execute o Sysload e tente novamente.

NOTA: No Windows 7, a instalação do iPC falhará se o sistema não tiver o .NET 4.5.2 ou posterior
instalado.

No Windows 10, a versão necessária do .NET está incluída e este aspeto nunca será um problema.

15.2.3.   Ativar a licença online

Antes de iniciar o iPC pela primeira vez numa máquina nova, quando mover a instalação para outro PC ou
quando atualizar para um novo tipo de licença, é necessário ativar a licença; consulte a secção  Acerca das
Licenças na página 339 . A chave da licença é recebida ou deve ser solicitada ao fornecedor.

NOTA: Os utilizadores existentes terão de reativar as suas licenças antes de atualizarem para a
versão 2.6. Esta é uma reativação única que é necessária para suportar uma alteração no sistema de
licenciamento.

Inicie o iPC
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Surge uma caixa de diálogo de ativação. A chave da licença deve ser copiada para a caixa de diálogo.
No caso de uma licença de atualização, o iPC começará com a licença antiga. Abra a caixa de diálogo de
ativação a partir do menu Ajuda - Gestor de Licenças.
Prima o botão Ativar. Será estabelecida uma comunicação com o servidor de licenças que ativa a licença.
A mesma caixa de diálogo é utilizada para desativar uma licença e movê-la para outro PC. Anote a chave de
ativação, prima o botão Desativar e utilize a chave de ativação para ativar a licença no outro PC.

15.2.4.   Ativar a licença offline

Caso o PC que executa o iPC não tenha acesso à Internet, a ativação deve ser feita em parte num PC online e
em parte no PC offline que executa o iPC.
Inicie o iPC no PC offline/na mesa. É apresentada a seguinte caixa de diálogo:

Prima Ativar Chave de Produto. Surge a seguinte caixa de diálogo. Introduza a chave de ativação recebida
por e-mail.
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Quando offline, isto resultará na seguinte mensagem:

Prima OK e, em seguida, Cancelar na caixa de diálogo de ativação. O iPC irá terminar.
Copie o ficheiro .req para um cartão de memória. Num computador que esteja online, aceda à página web
indicada e largue o ficheiro ls_activation.req nessa página. Prima Carregar ficheiro:

Quando terminar, prima Transferir Ficheiro de Licença para criar um ficheiro ls_activation.lic no seu
ambiente de trabalho.

Copie este ficheiro para um cartão de memória e leve-o para o PC offline/a mesa. Inicie o iPC nesse
computador. Surge a caixa de diálogo de ativação. Prima Procurar para carregar o ficheiro .lic.

                                                                                                                                                                                                           334 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Manual do Utilizador



Prima Ativar. O iPC iniciará normalmente após alguns segundos.

15.2.5.   Instalação e Configuração dos Controladores de Dispositivo de Interface de Câmara

 Quando a máquina está equipada com a i-Camera com Ethernet

O Windows reconhece a placa de interface de rede Intel GigaBit da i-Camera e instala o controlador
predefinido de NIC do Windows.
Isto significa que não é necessário instalar ou configurar outro controlador de dispositivo.

 Quando a máquina está equipada com a câmara de i-cut analógica e a placa de captura
 de câmara coaxial Pixci

Instalar o controlador de dispositivo apropriado através do Device Manager
• Abra o Device Manager
• Localize a placa de captura de câmara Pixci, clique com o botão direito do rato e selecione Atualizar

controlador de Software
• Clique em Procurar software do controlador no computador e navegue até à pasta Epix Drivers no

suporte de instalação do iPC.
• Selecione a subpasta Windows 7 x64 se o PC tiver um Windows de 64 bits.

Selecione a subpasta Windows 7-Vista-XP se tiver uma versão do Windows de 32 bits.
Clique em Seguinte e aguarde que o Windows instale o controlador
(o nome da pasta indica apenas Windows 7, mas os controladores são compatíveis também com o
Windows 10)

Configurar o Registo para descodificação correta da imagem, PAL ou NTSC
As câmaras de i-cut fornecidas após maio de 2015 utilizam o padrão PAL e as câmaras de i-cut anteriores a
maio de 2015 utilizam a norma NTSC.

A configuração PAL / NTSC no iPC é controlada por uma definição do Registo do Windows.
O programa Tweak.exe foi criado para definir o valor apropriado:
C:\tmp

                                                                                                                                                                                                           335 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Manual do Utilizador



Localize o ficheiro tweak.exe na pasta C:
\Program Files (x86)\IcutProductionConsole
\MachineController e execute-o com dois cliques.

Selecione o separador de definições Epix Camera e
escolha o formato de câmara correto, NTSC ou PAL.
Clique em OK

NOTA: Se não for selecionado o formato correto, a largura e a altura da imagem da câmara ficarão
incorretas no iPC, o que impedirá a calibração com o assistente de calibração da câmara.

Configurar o registo para evitar conflitos de endereçamento de memória quando o PC tem mais de 4 GB
de RAM

Se o PC tiver mais de 4 GB de RAM, o controlador Epix Pixci não funcionará com as definições standard nas
versões de 64 bits dos sistemas Windows.

É necessário editar manualmente uma definição no registo para evitar este conflito de atribuição de
memória:
1- Inicie o Editor do Registo clicando no botão Iniciar do Windows e introduzindo "regedit" no campo de
pesquisa.
2 - No editor do registo, navegue até HKEY_LOCAL_MACHINE/System/CurrentControlSet/Services/EPIXXCW6.
3 - Faça duplo clique em PIXCI (encontra-se na coluna Nome)
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4 - Se não existir "PIXCI", crie a entrada como valor
de texto.
5 - Introduza o seguinte (sem aspas; não se esqueça
do espaço antes) no campo de valor:
" -WT 0x80"

Se já existir um sinalizador -WT, altere o valor dele
para 0x80.
6 - Clique em OK.

7 - Reinicie o PC quando o sistema perguntar

15.3.   Estrutura de Guardar Ficheiro

Computador->xxx->Os meus documentos->i-cut Production Console

Esta é a estrutura de guardar ficheiros predefinida.
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Cópia de Segurança

Exportações

Trabalhos

Ficheiros de Amostra

Manual do Utilizador

15.4.   Vários utilizadores

Se precisar de autorizar vários utilizadores, crie contas de utilizador sem privilégios administrativos. Neste
caso, a pasta de cópias de segurança deve ser movida para uma pasta pública pelo utilizador administrador.
Faça o seguinte:
1. Crie uma pasta para cópias de segurança num servidor central (recomendado) ou, por exemplo, em C:

\Users\Public\Documents\Kongsberg_backup.
2. Certifique-se de que todos os utilizadores têm acesso a essa pasta com permissão de escrita
3. Inicie o iPC e altere a pasta de entrega e a pasta de cópias de segurança nas Opções
4. Se o iPC for atualizado para uma versão anterior à 2.2, verifique também a Pasta de entrega na caixa

de diálogo Opções, categoria Ligações. Se ativar a opção "Utilizar ligações predefinidas" e clicar em OK,
utilizará uma pasta de entrega comum

Quando terminar, inicie sessão como utilizador sem privilégios e verifique se o iPC inicia sem problemas e se
as pastas de entrega e cópias de segurança estão acessíveis.
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16.  ACERCA DAS LICENÇAS

O iPC tem quatro licenças principais.
A informação sobre a licença instalada está disponível em Menu Bar->Ajuda->License Manager...

i-cut Production Console Basic
A licença básica abrange apenas as funções básicas. Não inclui funções de câmara.
Apenas para a série X

i-cut Production Console Packaging Production
A licença para produção de embalagens abrange todas as principais funções de produção, mas menos
funções de edição, fresagem e compensação de distorções de câmara.
Apenas para a série C

i-cut Production Console Sign Production
A licença Sign Prod é a licença principal que abrange todas as funções do software iPC.
Para as séries X e C

i-cut Production Console Flexo
A licença Flexo abrange as funções básicas e todas as opções de compensação.
Apenas para a série X

Além das referidas acima, uma licença denominada Sign Standard que já não está em uso é instalada em
algumas máquinas V e X-starter.

Característica Basic Produção
de

embalagens

Produção
de

sinalética

Flexo Detalhes

Base x x x x Ativa toda a funcionalidade básica,
incluindo o arranque da aplicação

Line_edit x x x x Ativa toda a edição de geometria
manual. A versão Basic é de "apenas
leitura", como o XL-Guide

Avoid_overcut x Ativa a funcionalidade Camada
para dividir linhas e alterar direções
de corte automaticamente,
principalmente para materiais
impressos

Registration_an
d_ placement

x x x x Ativa as funções de contorno
(edge) / registo de marca de registo
(regmark reg.) e compensação de
colocação (posição/rotação). O
dispositivo de registo depende do
hardware
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Característica Basic Produção
de

embalagens

Produção
de

sinalética

Flexo Detalhes

Código de barras x x Ativa a utilização de câmara para
leitura de códigos de barras, o que
permite um Fluxo de Trabalho
automatizado. O scanner de código
de barras é sempre suportado

Linear x x x Ativa as escalas linear e diferencial

Non_linear x x Ativa a compensação de distorção
não linear (total)

Marcas
Inteligentes

x Ativa o Registo Adaptativo

Sem Paragem x x Ativa a produção de mais de 1 cópia
(mesa) Multizona como Preset da
Mesa.

Fresagem x Ativa as funções de fresagem
avançadas, como Início/Fim, Limpar
e Compensação do Diâmetro da
Ferramenta

Adicionar
Traçado
Aninhado

x  x x x Ativa uma caixa de diálogo para
unir desenhos na mesma folha com
base em caixas delimitadoras e
posicionamento manual

Passo e
Repetição

x x x Ativa Passo e Repetição à "maneira
do i-cut"

Operação
Inversa

x x x x Permite o registo da câmara a partir
do lado de impressão, inversão
manual de folha e corte e vinco no
lado inverso. Para fluxos de trabalho
com material ondulado.

Quick Box x x x x Ativa a execução de um padrão.

NOTA: Licença autónoma,
não associada a licenças de
conjunto

NOTA: iPC Prep Station, uma licença iPC independente disponível para o iPC 2.6. Tem as mesmas
funcionalidades que o Sign Production, mas não executa mesas. Destina-se a ser usado na
preparação de ficheiros sem estar em contacto com a máquina.
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17.  ATALHOS DO TECLADO

Alt + Clique Selecionar Todas as Curvas

Alt + Esquerda
Alt + Direita
Alt + Cima
Alt + Baixo

Jog da(s) Curva(s) Selecionada(s)

CTRL + - Reduzir Zoom

CTRL + + Aumentar Zoom

CTRL + 0 Ajustar aos Dados

CTRL + A Selecionar Todas as Curvas

CTRL + Alt + Shift + L Opções de Registo

CTRL + Alt + M Atualizar Intervalo de Manutenção

CTRL + C Copiar Camada(s)

CTRL + D Cancelar Seleção de Todas as Curvas

CTRL + L Adicionar Camada

CTRL + M Mover Curvas Selecionadas

CTRL + N Novo Ficheiro

CTRL + O Abrir Ficheiro

CTRL + Alt + O Abrir através de Código de Barras

CTRL + Alt + Shift + O Abrir a partir de normas ArtiosCAD

CTRL + Alt + P Iniciar Produção através de Código de Barras

CTRL + Q Localizar Trabalhos na Fila

CTRL + S Guardar Ficheiro

CTRL + Shift + A Selecionar Todas as Camadas

CTRL + Shift + C Copiar Camada(s) com Curvas

CTRL + Shift + D Cancelar Seleção de Todas as Camadas

CTRL + Shift + I Inverter Direção da Curva

CTRL + Shift + J Ajustar ao Trabalho

CTRL + Shift + M Espelhar Curvas Selecionadas

CTRL + Shift + R Rodar Curvas Selecionadas

CTRL + Shift + S Guardar Ficheiro como
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CTRL + Shift + T Ajustar à Mesa

CTRL + T Redimensionar Curvas Selecionadas

CTRL + U Eliminar Camadas Não Utilizadas

CTRL + W Fechar Ficheiro

CTRL + Z Anular

Apagar Eliminar Curvas Selecionadas

F1 Ajuda

Shift + Delete Eliminar Camadas
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18.  UTILIZAR O AI-CUT

O ai-cut é um plugin para o Adobe Illustrator. Este plugin oferece ferramentas para adicionar
automaticamente marcas de registo do iPC aos desenhos. Para obter mais informação, consulte o respetivo
manual do utilizador.

O plugin e o respetivo manual do utilizador estão disponíveis em https://www.kongsbergsystems.com/en/
resources/software/ai-cut.
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19.  I-SCRIPT

Num Fluxo de Trabalho típico, os dados de imagem e os dados de corte são gerados em ficheiros separados
a partir da estação de desenho.

O i-script é um Fluxo de Trabalho em que os dados de imagem e os dados de corte são separados no
processo RIP.
A grande vantagem é que as alterações feitas durante o processo RIP são mantidas tanto nos dados de
imagem como nos dados de corte.
O i-script foi adaptado por importantes produtores de RIP e impressoras.

O formato de ficheiro i-script também é utilizado para transferências de dados das aplicações da Esko, como
o i-cut Layout e ArtiosCAD, para o iPC.
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20.  FLUXO DE TRABALHO JDF

Este Fluxo de Trabalho é um desenvolvimento do Fluxo de Trabalho i-script. Os dados de saída para a Mesa
de Corte são divididos em dois ficheiros:
Um ficheiro .cgf que contém toda a geometria de corte. É um ficheiro i-script simplificado em que todos os
Metadados são separados para um ficheiro jdf, que contém metadados como
• informação do trabalho (id do trabalho, nome do cliente,...)
• informação do material (nome do material conforme definido no iPC)
• quantidade de folhas que serão cortadas
• presets para processar o Trabalho conforme definidos no iPC
• resumo de todos os campos de identificação de Código de Barras na folha, incluindo os seus conteúdos

e posição.
Opcionalmente, um ficheiro .png para pré-visualização do trabalho impresso.
Estas ficheiros são compactados e reunidos num ficheiro zip que é importado para o iPC. O Fluxo de
Trabalho é suportado pelas aplicações da Esko como o i-cut Layout, DFS e ArtiosCAD, bem como por alguns
fornecedores de RIP. No caso do DFS, o ficheiro zip tem a extensão .dfscut.
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