
MiCAT PLANNER
Geração eficiente de programas de medição
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Programas de medição - fácil, rápido e confiável.

Criar programas de medição para 
Máquinas de Medir por 
Coordenadas é uma tarefa 
estratégica e demorada.

Programar de maneira convencional pode resultar 
em má interpretação do projeto. Programas de 
medições complexos requerem otimização de 
trajeto para evitar perda de tempo. Além disso, o 
trabalho de diferentes programadores pode resultar 
em discrepâncias. Mitutoyo MiCAT Planner - a 
solução perfeita!

Produtos com o ciclo de vida mais curto precisam de mudanças 
rápidas nas revisões do projeto e capacidade de programação rápida;
Aumentar o tempo de funcionamento da máquina requer programas 
mais eficientes e tempo de set-up reduzido.

O MiCAT Planner atende a todas essas demandas.
O software Mitutoyo de programação de MMC.
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Gere seus programas de medição MMC com eficiência:
O software Mitutoyo MiCAT Planner

O novo Mitutoyo MiCAT Planner reduz drasticamente os esforços na elaboração de programas de 
medição de peças para máquinas de medir por coordenadas. O gerador automático do programa 
de medição do software traz muita economiza em de tempo e custos.

Características:
• Identifica as informações de tolerância dos modelos 3D com Informações sobre Produtos e Manufatura

(PMI), define locais de medição e cria um programa de medição de forma totalmente automática.
• Por meio de sua função de otimização, o software estima a rota mais curta para medição com o mínimo

de reposicionamento da ponta e troca de ferramenta, e cria um programa que permite a medição no
menor tempo possível.

• A utilização da função do editor de regras para definir as regras de medição evita variações na qualidade
da medição entre os criadores do programa.

PMI: arquivo CAD com informações de tolerância

DME: Modelo virtual da MMC incl. 
todas as configurações da ponta.

As regras definidas pelo usuário 
determinam a estratégia de medição 
automaticamente para cada característica.

Geração instantânea e 
automática de programas de 

medição.
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MiCAT Planner – Para Você!

O Mitutoyo MiCAT Planner 
possui desempenho, velocidade e 
usabilidade incríveis. Mas é 
adequado para suas demandas?

SIM!

“Trabalhamos apenas com programas curtos ou médios, 
isso é realmente útil?”.

Sim, o MiCAT Planner reduzirá 
drasticamente o tempo de programação!

“Eu inspeciono apenas peças terceirizadas e nunca avalio as 
mesmas características: o MiCAT Planner é apropriado 
neste caso?”

Sim, o MiCAT Planner ajudará você a criar vários 
programas de peças, incluindo diferentes 
características, em um piscar de olhos!

“Nossa produção é bastante estável em programas longos, 
raramente precisamos criar programas para novos 
componentes em nosso MMC, você tem certeza que o 
MiCAT Planner pode ajudar? "

Sim, o MiCAT Planner definitivamente ajudará porque 
seus operadores de MMC não estão familiarizados com 
a programação de peças: programas de peças seguros, 
consistentes e otimizados são garantidos pelo MiCAT 
Planner!

"Temos muitos programadores de MMC, por que 
precisamos do MiCAT Planner?"

O MiCAT Planner trará a você um resultado de maior 
qualidade em suas tarefas de medição: graças às regras 
ilimitadas de medição, você pode confiar que o 
programa será sempre desenvolvido da mesma 
maneira, independentemente de quem o criar!

Independentemente de suas tarefas de medição, o 
MiCAT Planner adiciona uma abundância de benefícios 
à sua programação baseada em CAD. 
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Estratégia de Medição

Configuração Real da MMC 

O programa adquire a atual configuração da MMC 
no software de gerenciamento CMM MCOSMOS.

Todos os racks e pontas da máquina são exatamente 
representados e levados em consideração, 
exatamente como são.

Um dos principais 
benefícios que você 
obtém do MiCAT 
Planner é a conformidade 
com as regras de medição 
que você pode definir 
conforme necessário.
Dependendo do tipo de 
recurso, tamanho ou 
outro critério, você pode 
decidir o número de 
pontos de medição, sua 
distribuição e até
a velocidade de 
digitalização, quando 
aplicável.

O MiCAT Planner seleciona a configuração de 
sonda mais adequada para cada recurso, 
considerando as regras de medição personalizadas. 
Essa realidade virtual permite evitar 
automaticamente cada zona do rack. Até pontas 
longas podem ser evitadas quando penduradas no 
rack, interferindo no volume de medição.

Vários conjuntos de 
regras podem ser 
aplicados 
simultaneamente, por 
exemplo, de acordo com 
o método de fabricação 
de componentes ou o 
cliente para o qual você 
fornece.
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Informações de dados CAD:

Automático ou Manual
Após a importação do modelo CAD, todas as 
características necessárias e GD&T estão disponíveis 
graças aos dados do PMI (Informações de fabricação 
do produto) ou estão parcial ou totalmente ausentes.

Ao usar um modelo CAD 
incluindo dados PMI, todos 
os recursos e características 
necessárias a serem avaliados 
são exibidos e 
disponibilizados 
instantaneamente: a geração 
automática do programa de 
peças pode começar 
imediatamente !!

Caso o modelo CAD não 
possua recursos e 
características, as configurações 
manuais são fáceis e rápidas, 
graças ao assistente GD&T.
Edição de valores de tolerância 
também estão disponíveis.

Add datum

Add feature

Display result

Add characteristic
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Geração automática de programas!
Depois que todos os recursos e características são validados e aprovados 
pelo programador da MMC, o programa de medição da peça é gerado 
automaticamente.
A vista do plano (esquerda) é detalhada na vista do programa (direita) e 
ambas são sincronizadas com a vista 3D (centro).
Quando você seleciona um recurso ou característica em qualquer uma 
dessas visualizações, o MiCAT Planner indica claramente onde você está 
nas duas outras visualizações.

Se necessário, um recurso ausente 
(não identificado no modelo CAD) 
ou características ausentes a serem 
avaliadas podem ser adicionados 
manualmente a partir da 
visualização 3D.

Interpretação segura de GD&T
Os componentes projetados em CAD são cada vez mais definidos 
por símbolos de forma e posição de acordo com os padrões 
internacionais. No entanto, dependendo do nível de habilidade 
individual do programador, isso pode levar a interpretações 
diferentes ou inconsistentes na estratégia do programa de peça.

O MiCAT Planner evita qualquer 
risco de interpretação incorreta: cada 
símbolo, tolerância e dado de GD&T 
são automaticamente entendidos e 
convertidos nos pontos de medição 
necessários correspondentes. Na 
exibição do programa, todos os 
GD&T são mostrados em relação ao 
recurso a ser medido para o cálculo 
do resultado.
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Otimização do tempo de ciclo

Ao programar manualmente, o programador cria um ciclo seguindo os 
recursos necessários para o cálculo dos resultados esperados. Com muita 
frequência, isso resulta em movimentos desnecessários da MMC e caminhos de 
inspeções inadequados. Consequentemente, pode perder um tempo precioso 
que seria melhor aproveitado para tarefas de medição eficazes. Primeiro o 
MiCAT Planner gera o caminho de inspeção de acordo com a ordem da lista 
das características e, em seguida, otimiza-o de acordo com a melhor estratégia, 
evitando alterações ou movimentos redundantes da sonda.

Além disso, o MiCAT Planner estima 
automaticamente o tempo do ciclo de medição 
de acordo com as configurações e definições 
reais da MMC. Por exemplo, o tempo necessário 
para trocar uma ponta no rack ou a velocidade 
de varredura especificada em suas regras de 
medição são considerados para esta estimativa 
de tempo. Imediatamente após a otimização do 
ciclo calculado, o novo tempo estimado do ciclo 
é exibido.
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… e muito mais!

Zona de prevenção
Várias zonas de prevenção podem ser criadas para simular 
a presença de qualquer obstáculo, como um grampo, um 
suporte ou uma coluna simulando um dispositivo elétrico. 
O MiCAT Planner calcula automaticamente os pontos de 
inspeção e o caminho para evitar todas essas áreas, 
fornecendo um programa de peça sem colisão!

Edição de medição individual
Se, por qualquer motivo, um recurso não puder ser medido 
corretamente, porque nenhuma regra está planejada para este 
caso específico, todos os detalhes da estratégia de análise 
pode ser editado.
O MiCAT Planner considerará isso uma exceção para um 
determinado recurso, mas continuará aplicando regras 
existentes a todos os outros recursos desse tipo.

Seleção flexível de medidas
Enquanto o MiCAT Planner sempre seleciona o número 
máximo de recursos a serem medidos, o usuário pode 
decidir desativar / ativar recursos desnecessários 
desmarcando / marcando as caixas correspondentes. A 
funcionalidade de arrastar e soltar também está disponível 
aqui para reorganização manual da ordem de medição.

Programa editavél
Uma vez gerado pelo MiCAT Planner, um 
programa de medição de peça pode ser 
gerenciado e editado no MCOSMOS, como 
qualquer programa de anterior..
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Retorno do investimento

Usar o MiCAT Planner significa economizar seu tempo 
de programação e tempo é dinheiro. Mas quanta 
economia você pode esperar?
Dois cenários diferentes exibem seu potencial de 
economia.

= 17

= 22

Modelo CAD sem dados PMI 
Número de recursos medidos
Número de características avaliadas Tempo 
de programação com o MCOSMOS = 51’ 

Tempo de programação com o MiCAT Planner  =23’

Modelo CAD com dados PMI
Quando os dados do PMI são importados 
(GD&T), o número de recursos e 
características tem uma influência muito 
baixa no tempo de geração do programa de 
peça.
Exemplo:

com MCOSMOS = 43’ 

com MiCAT Planner =   3’

Economia de tempo = 28’
 55%

economia de tempo = 40’
 93%
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Hardware Aceitos

Mitutoyo CMMs
CRYSTA series
STRATO series
LEGEX series
MACH-3A 
MACH-V

Sistemas de Inspeção
sensores por toque
• TP200/TP20/TP2
• TP7M

sensor de escaneamento
• MPP310 / MPP100
• SP25M
• SP600M/SP600Q
• SP80

cabeçotes de medição
• PH10M/PH10MQ/PH10T
• PH6M

Racks de troca automática
• ACR3(4 ports/8 ports)
• FCR25
• MCR20
• SCR200
• SCR600
• SCR6
• SCP80



Quaisquer que sejam seus desafios, a
Mitutoyo apoia você do início ao fim.

A Mitutoyo não é apenas uma fabricante de produtos de 
medição de alta qualidade, mas também oferece suporte 
qualificado durante a vida útil do equipamento, apoiada 
por serviços abrangentes que garantem que sua equipe 
possa fazer o melhor uso possível do investimento.

Além dos conceitos básicos de calibração e reparo, 
a Mitutoyo oferece treinamento de produtos e 
metrologia, além de suporte de TI para o sofisticado 
software usado na moderna tecnologia de medição. 
Também podemos projetar, construir, testar e fornecer 
soluções de medição sob medida e, enfrentar 
internamente seus desafios de medição, com base em 
subcontratos.

Maquinas de Medir por
 Coordenadas

sistema de sensores

sistema por imagem

Teste de Dureza  
e Rugosidade

Medição de Forma

Escalas Digitais

Medição Óptica

Instrumentos e 
Gerenciamento de dados

Mitutoyo Sul Americana Ltda.
Rodovia Índio Tibiriçá, 1555
Vila Sol Nascente - Suzano/SP - Brasil
CEP: 08655-000
Tel: (55 11) 5643 - 0040
vendas@mitutoyo.com.br

www.mitutoyo.com.sg  |  www.mitutoyo.com.my  
www.mitutoyo.co.th   |         www.mitutoyo.co.id 

www.mitutoyo.com.vn  |  www.mitutoyo.com.ph

Nota: Não há comprimisso com as ilustrações dos produtos. As descrições dos produtos, em particular toda e 
qualquer informação técnica, só serão considerados quando explicitamente acordado.
MITUTOYO e MiCAT são marcas registradas ou comerciais da Mitutoyo Corp. no Japão e / ou em outros 
países / regiões. Outros nomes de produtos, empresas e marcas mencionados neste documento são apenas 
para fins de identificação e podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.

Nossos produtos são classificados como itens regulamentados pela Lei de Câmbio e Comércio Exterior do Japão. Consulte-nos com antecedência se desejar 
exportar nossos produtos para qualquer outro país. Se o produto adquirido for exportado, mesmo que não seja um item regulamentado (item de controle 
Catch-All), o serviço ao cliente disponível para esse produto poderá ser afetado. Se você tiver alguma dúvida, consulte o escritório de vendas local da 
Mitutoyo

Mitutoyo (Malaysia) Sdn. Bhd.
Mah Sing Integrated Industrial Park,
4, Jalan Utarid U5/14, Section U5,
40150 Shah Alam, Selangor, Malaysia
Tel: (60) 3-7845 9318
Fax: (60) 3-7845 9346
E-mail: mmsb@mitutoyo.com.my
Penang Branch
Tel: (60) 4-641 1998   Fax: (60) 4-641 2998
Johor Branch
Tel: (60) 7-352 1626   Fax: (60) 7-352 1628

Mitutoyo (Thailand) Co., Ltd.
76/3-5, Chaengwattana Road, Kwaeng 
Anusaowaree, Khet Bangkaen, 
Bangkok 10220, Thailand
Tel: (66) 2080 3500  
Fax: (66) 2521 6136
E-mail: office@mitutoyo.co.th
Chonburi Branch
Tel: (66) 2080 3563  Fax: (66) 3834 5788
ACC Branch 
Tel: (66) 2080 3565

PT. Mitutoyo Indonesia
Jalan Sriwijaya No.26  
Desa cibatu 
Kec. Cikarang Selatan  
Kab. Bekasi 17530, Indonesia
Tel: (62) 21-2962 8600  
Fax: (62) 21-2962 8604 
E-mail: ptmi@mitutoyo.co.id

Mitutoyo Vietnam Co., Ltd.
1st & 2nd Floor, MHDI Building,
No. 60 Hoang Quoc Viet Road, 
Nghia Do Ward, Cau Giay District, 
Hanoi, Vietnam
Tel: (84) 24-3768 8963   
Fax: (84) 24-3768 8960
E-mail: mvc@mitutoyo.com.vn
Ho Chi Minh City Branch
Tel: (84) 28-3840 3489
Fax: (84) 28-3840 3498
E-mail: mvc@mitutoyo.com.vn

Mitutoyo Philippines, Inc.
Unit 1B & 2B LTI, 
Administration Building 1, 
Annex 1, North Main Avenue, 
Laguna Technopark, Biñan, 
Laguna 4024, Philippines
Tel: (63) 49-544 0272
Fax: (63) 49-544 0272
E-mail: mpi@mitutoyo.com.ph




