
 
 
 
 

 Desenho e dimensionamento de Quadros 
e Painéis de Comando 

 Gestão dos feixes de fios no diagrama  
 Correlação entre cabos, diagrama e 

eletrodutos, com endereçamento 
automático e otimizado  

 Novo motor AutoCAD OEM 2018 em 64 bit 
 Nova interface de criação ou abertura do 

projeto 
 Nova edição de atributo de tabela 
 Suporte Unicode UTF-8 para legendas, 

várias tabelas, PLCs e interface gráfica 
 Fast Builder: configurações de variáveis e 

gerenciamento de revisão de macroblocos 
 Numeração de fio com fórmula 

paramétrica 
 Análise do fio com reconhecimento de 

fase e níveis de cruzamento de 
equipamentos 

 Numeração de fios e terminais do 
diagrama unifilar 

 Vínculos paramétricos com indicações de 
fase 

 Utilizo de mecanismos de banco de dados 
alternativos (SQLite, MySQL) para 
arquivos comuns 

 Integração com PDM Autodesk Vault para 
check IN/OUT 

 

Vínculo de fios paramétricos e numeração das linhas elétricas 
no diagrama unifilar 

 
Entre as principais novidades introduzidas pela Série 2018 nos CADs 
elétricos Electro Graphics, destacam-se os vínculos de fios paramétricos e a 
numeração de linhas elétricas no diagrama unifilar.  
Os vínculos parametrizados permitem configurar siglas de fios paramétricos 
contendo partes fixas e partes variáveis, dependentes de parâmetros 
predefinidos, que serão atribuídos de modo automático pela função de 
numeração de fios em fase de análises do esquema. Em particular, os 
vínculos parametrizados múltiplos permitem interpretar uma linha do 
diagrama unifilar com o equivalente grupo de fios que representa.  
Uma das principais novidades oferecidas pela análise dos fios é a numeração 
das linhas elétricas no diagrama unifilar que se baseiam em vínculos 
parametrizado associados aos fios.  
Tal esquema pode ser gerado manualmente ou mediante o procedimento 
automático; portanto, é possível obter informações semelhantes aquelas do 
diagrama multifilar equivalente, com a finalidade de se elaborar no Cablo 
todos os dados de cabeamento corretos (cabos, lista de fios, rótulos dos fios, 
etc.).  
Com os CADs elétricos Série 2018 o projetista tem a máxima flexibilidade na 
gestão dos vínculos do fio e, graças à numeração das linhas elétricas no 
diagrama unifilar, de todas as informações necessárias ao cabeamento.  
 

 
 
 

Evolução nos CADs elétricos 
 

2018 



Marcação dos fios  
A sigla fio paramétrico contém partes fixas e partes variáveis dependentes da 
folha e da posição do fio no diagrama elétrico e que serão atribuídas de modo 
automático, pela função de numeração de fios na fase de análise do esquema. 
Tipicamente, em um esquema elétrico unifilar, uma única linha representa um 
grupo de fios de equivalente representação multifilar; tal informação pode ser 
explicitada recorrendo-se aos vínculos parametrizados múltiplos que são a base 
do mecanismo de numeração automática dos fios, realizada durante a análise 
do esquema. Graças a tal automatização, em qualquer ponto do diagrama 
unifilar, é possível identificar os condutores de fase envolvidos e a eventual 
presença do neutro e do condutor terra.  
 
Vínculos paramétricos e vínculos múltiplos  
Os vínculos podem atribuir a um fio uma sigla absoluta ou parametrizada; esta 
última é composta de partes fixas (tn) e partes variáveis (pn), dispersas 
livremente no interior da própria sigla (<t0><p1><t2><p2><t3><p3>…). Além disso, é possível especificar um prefixo e um 
sufixo na fórmula parametrizada. Os parâmetros utilizáveis na sigla vinculada são: folha, coluna, linha, separador e índice 
progressivo.  
Através do vínculo do fio, também é possível informar o procedimento de análise do esquema que um único fio, na 
realidade representa dois ou várias conexões (vínculo múltiplo), caso típico nos diagramas unifilar; para se indicar 
conexões múltiplas a sigla do vínculo deve ser escrita na forma [<t1>,<t2>,<t3>,…], onde <tn> representa as conexões 
individuais.  
Por exemplo, um vínculo paramétrico múltiplo que indica uma sequência de fases pode ser expresso na forma 
%f[L1,L2,L3,N]%i, onde %f e %i são os parâmetros preenchidos automaticamente pelo procedimento de numeração dos 
fios, enquanto L1,L2,L3,N são as siglas que identificam as conexões individuais.  
 
Inserção de vínculos paramétrios e vínculos múltiplos 
O comando Inserção automática de vínculos de fios (INSVIN) agiliza a inserção de vínculos de fios parametrizados. A 
janela de diálogo associada permite compor a sigla vinculada do fio na caixa de Formatação, editando-se os elementos 
textuais fixos e inserindo-se as partes variáveis a partir da lista dos parâmetros disponíveis (sigla folha, coluna, linha, 
separador, índice numéricos, sequência). Os vínculos assim definidos atualizam-se de modo coerente com a folha e a 
posição do fio no diagrama elétrico mediante o mecanismo de numeração automática dos fios.  
 
Numeração das linhas elétricas no diagrama unifilar 
Os CADs elétricos Electro Graphics Série 2018 permitem ao projetista ativar a numeração automática das linhas elétricas 
traçadas no diagrama unifilar e evidenciar de tal modo a informação nos condutores contidos nas tais linhas (fases, neutro 
e PE).  
A numeração das fases no diagrama unifilar ocorre com a análise do esquema elétrico e utiliza-se das informações 
contidas nos vínculos associados aos fios do esquema.  
Tal esquema pode ser gerado manualmente ou mediante procedimentos automáticos de desenhos do diagrama unifilar 
(NVLINEE). 
No primeiro caso, é fundamental que o projetista associe aos fios os vínculos paramétricos múltiplos que indicam as siglas 
das diferentes conexões envolvidas; no segundo, tais vínculos são atribuídos automaticamente com a geração do 
diagrama unifilar, em base às configurações de desenhos indicadas. Tais configurações são explicadas nas Propriedades 
da janela Gestão do Esquema usuários; em particular, Modalidade numeração fases permite selecionar a tipologia de 
numeração de fios a serem utilizados, e é possível personalizar a indicação das fases distinguindo entre as linhas de 
distribuição e linhas terminais.  
A análise do esquema, utilizando-se as informações contidas nos vínculos parametrizados, numera automaticamente os 
condutores das linhas presentes no diagrama unifilar e permite obter informações semelhantes aquelas que se obteriam 
dos equivalentes diagramas multifilares: assim, 
será possível elaborar no Cablo todos os dados de 
cabeamento corretos para se obter a lista de 
cabos, lista de fios, rótulos dos fios, entre outros. 
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