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Observação:  Todas as informações relativas aos nossos produtos e, em especial, as ilustrações, 
desenhos, dados dimensionais e de desempenho contidos neste folheto, bem como outros dados técnicos 
devem ser considerados valores médios aproximados. Portanto, reservamo-nos o direito de fazer 
alterações nos modelos, dimensões e pesos correspondentes. As normas definidas, regulamentos técnicos 
semelhantes, descrições e ilustrações dos produtos eram válidas no momento da impressão. Apenas as 
cotações por nós apresentadas podem ser consideradas definitivas.
Nossos produtos são classificados como itens controlados pela Lei de Comércio Exterior japonesa. 
Consulte-nos com antecedência caso deseje exportar nossos produtos para qualquer outro país.  Se o 
produto adquirido for exportado, mesmo que não se trate de um item controlado (item de controle 
global), o atendimento ao cliente existente para aquele produto poderá ser afetado. Em caso de dúvidas, 
entre em contato com o escritório de vendas da Mitutoyo local.

Pode ser necessário obter autorização do governo 
japonês para exportação de nossos produtos de 
acordo com a Lei de Comércio Exterior.  Consulte 
nosso escritório de vendas na sua região antes de 
exportar nossos produtos ou oferecer informações 
técnicas a um interessado residente no exterior.

Catálogo No.E4386

Rugosímetro SV-3100H4

Contracer CV-1000N2

Formtracer CS-5000CNC

Contracer CV-3100S4

Contracer CV-3100CNC

Software para Análise de Rugosidade/
Contorno de Superfície 

FORMTRACEPAK

FORMTRACEPAK

Grande variedade de medidores de 
Perfil e Rugosidade



ANÁLISE DE PERFIL
O software FORMTRACEPAK oferece total suporte ao controle do sistema de medição, 
análise de rugosidade, análise de contorno, comparação de tolerâncias e criação de 
relatórios especiais.

COMPARAÇÃO DE PERFIS RUGOSIDADE
O FORMTRACEPAK é capaz de realizar análises de rugosidade de conformidade com várias normas, 
como ISO, JIS, ANSI e VDA. Para comparar os valores de medição com limites de tolerância, pode-
se usar a regra dos 16% ou a regra do valor máximo. Inclui também muitas outras funções, como 
a função para eliminar (compensar)  formatos, como inclinações e superfície R e uma função de 
exclusão de dados.

O novo programa Formtracepak traz diversas inovações, entre elas, a possibilidade de criar um layout 
especifico para os relatorios. Outra novidade são os flags com resultado de comparação  que podem ser 
adicionados ao relatório dimensional da peça, integrando os resultados de comparação e geometria.

Função de análise de contorno Comparação com perfil nominal

Relatório dos resultados

Uma grande variedade de comandos, dos quais, a partir do elemento básico, podemos encontrar pontos (10 
tipos), linhas (6 tipos) a círculos (6 tipos). Funções que combinadas podem gerar ângulos, passos, distancias,  
e função de comparação de perfis. O menu pode ser customizado ocultando as funções menos utilizadas e 
deixando que você configure a janela de acordo com o seu melhor uso. 

Rotinas de execução:  O Programa pode ser feito para cada peça visando aumentar a produtividade.

Função de posicionamento dos pontos

Posiciona os pontos sobre dados de referencia pré-determinados. Com ele pode-se eliminar a diferença de 
deslocamento que ocorre durante o posicionamento da peça, facilitando a execução de rotinas de medição e 
cálculo.

Função de unir contornos

Pode-se combinar dados coletados separadamente 
na peça e análisá-los como se fossem uma peça. 
Peças com comprimento maior que a capacidade do 
equipamento também podem ser beneficiados por 
esta função*
* Desde que tenham 1 ponto e 1 linha em comum entre os contornos.

Diversas formas de selecionar pontos para o cálculo 
da caracaterística desejada garantem possibilidades 
ilimitadas de cálculo. Entre elas, podemos citar a 
ferramenta para seleção de pontos para cálculo 
automático de passo de rosca. Com a abertura de 
uma janela é possível calcular vários passos de uma 
vez. (Ex: Rosca)

*Com uso de ponta com raio de 25µm

 Saída de dados CSV, TXT

 Importa dados do CAD para  
 comparação (DXF, IGES)

 A comparação pode ser feita com  
 várias zonas de tolerâncias diferentes

 Relatório combinado com perfil e  
 comparação

 Facilidade de edição de programa

 Comparações múltiplas

 Funções especiais

	 •	Cálculo	de	área
	 •	Programação
	 •	Comparação
	 •	Cálculo	de	rugosidade*

Controle de medição 

Ao fazer apenas uma única medição, é possível criar um programa 
de medição no modo simples. Para medir múltiplas peças de 
formato idêntico, usa-se o modo ensina,
que pode incluir no programa de medição o fluxo inteiro, desde 
a realização da medição até a impressão de um relatório. É 
possível realizar medições, analisar dados e imprimir o relatório 
eficientemente. Também há uma função que permite inserir 
comentários acompanhado de fotografias, no momento desejado, 
permitindo incorporar as funções descritas em um documento de 
procedimento de medição que especifica pontos importantes, tais 
como configurações de trabalho, posição da peça, etc.

Para fazer medições imediatas, você pode usar o menu suspenso 
para selecionar facilmente e acessar o procedimento operacional 
desejado.

 Função de análise de contorno microscópico
 Essa função pode calcular degraus e áreas de superfície a partir dos dados de rugosidade. Além disso, 
como ocorre com a função de análise de contorno, é fornecido como recurso padrão, um grande 
conjunto de comandos de cálculo que combinam vários elementos, tais como pontos, linhas e círculos, 
para calcular ângulos, passos e distâncias.

 Caixa de diálogo de comprimento de referência (CUTOFF)

 Modificação da condição de análise com a função de pré-visualização
É possível modificar facilmente vários tipos de condições de análises, tais como a norma a ser usada, 
tipo de curva e filtro. Além disso, antes de eliminar (compensar) formatos, como inclinações, superfícies 
R e parábolas, a função de pré-visualização permite verificar o impacto imediatamente.

 R-Função de medição automática da superfície 
Baseado nos resultados de medição preliminar, você pode medir automaticamente uma superfície R 
alocando distâncias de medição usando o pico ou a base da superfície R como referência.

Pico Pico

Antes da compensação

Após a compensação

Ao configurar o comprimento de referência em 
uma condição de medição, os valores padrão 
definidos pelas normas ISO/JIS podem ser 
exibidos selecionando a norma aplicável.

Funções especiais de coleta de pontos

Cálculo automático de passo de rosca


