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A Mitutoyo opera baseada numa política de alta qualidade e melhoria contínua para fornecer aos nossos clientes os benefícios das mais inovadoras tecnologias.
Entretanto a Mitutoyo reserva-se o direito de alterar uma ou todas as características de especificação de qualquer produto sem aviso prévio

Gerenciamento de Dados de Medição
Ferramentas para coleta de dados e software para controle de qualidade

Gerenciamento de Dados de Medição
USB-ITPAK

 

Mais aplicações podem ser feitas devido às novas características (suporte sem fio (U-WAVE), Entrada temporizada, data/hora de medição)

Dado de diferentes instrumentos enviados para diferentes planilhas no Excel

O dado é coletado automaticamente em determinado período de tempo

Exemplo de medição utilizando o sistema de comunicação sem fio U-WAVE — seleção dos dados de medições individuais

Exemplo de medição usando o sistema de comunicação sem fio U-WAVE  — temporizador + registro de Data/Hora durante medições simuultâneas
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………
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ID=00

ID=01 ID=98

ID=99

U-WAVE-T

O último dado pode ser 
cancelado segurando o botão 
DATA

U-WAVE-T U-WAVE-T

Até 100 instrumentos podem ser 
conectados ao U-WAVE-R

Um local de entrada pode ser especificado para cada instrumento (pelo ID do U-WAVE-T)).
• Especificando o arquivo Excel: endereço completo do arquivo do Excel + nome da planilha
• Especificando as células de entrada (exemplo: A1:C2)
• Especificando o movimento do cursor (direita, baixo)

O tempo de entrada pode ser determinado entre 0,1s e 24h de intervalo. Caso seja configurado um tempo menor, o 
tempo de medição atual será igual ao tempo de entrada.
Com o U-WAVE, o erro “No Data” pode ocorrer em tempos de entrada menores que 0,5s. Isto acontece porque o 
sinal de chamada é enviado antes que o dado anterior chegue ao receptor, devido ao intervalo de atualização do 
modo Event Drive ser de 0,5s (fixos).

Notas para utilização durante medições simultâneas utilizando U-WAVE e USB-ITPAK
• Além do U-WAVE, uma versão especial do U-WAVEPAK (“Event Drive”) é necessária.
• A vida útil da bateria do U-WAVE-T se torna mais curta no modo “Event Drive”, reduzindo para 

aproximadamente 20 dias de uso contínuo.
•  Quando utilizados muitos instrumentos digitais, erros de comunicação podem ocorrer devido à interferência de radio 

nas medições simultâneas. Com U-WAVE, a interferência de rádio pode ser evitada em grande parte se o dado for 
transmitido após a garantia de que não existem outras comunicações de rádio no local.

 Método CSMA/CA: evita a interferência de rádio e permite uma transmissão simultânea dos dados garantida 
de três unidades de  U-WAVE-T para cada U-WAVE-R.

 Para realizar medições simultâneas com mais de três unidades de U-WAVE-T, adicione um U-WAVE-R e 
configure para uma freqüência diferente (15 canais), para evitar interferências por ondas de rádio.

Carregar os dados de vários instrumentos (U-WAVE-T) em planilhas separadas 
do Excel agora é possível sem a necessidade de programação de Macros.

Utilizando USB-ITPAK V2.0 junto com U-WAVE no modo “Event Drive”, o tempo de entrada dos dados pode ser 
determinado sem a necessidade de programação de Macros.

A B C
1 2.341 2.274 2.007
2 2.039 1.963 2.274
3 1.996

Plan 00

A B C
1 2.341 2.274 2.007
2 2.039 1.963
3 1.996 2.152

Plan 01

USB-ITPAK (medição Individual)

USB-ITPAK medição simultânea + temporizador (ex.: intervalo de 5s )

U-WAVE-R

Para realizar medições 
simultâneas usando U-WAVE, 
uma versão especial do 
U-WAVEPAK (“Event Drive”) 
é necessária. 
(Consulte página A – 9)

A B C D E F G
1 Displacement (1) Displacement (2) Displacement (3) Displacement (4) Displacement (5) Displacement (6) Measurement date/time

2 0.281 0.162 0.121 0.051 0.011 −0.001 2013/4/1 7 30 00
5s

3 0.279 0.152 0.133 0.064 0.018 −0.003 2013/4/1 7 30 05
5s

4 0.265 0.149 0.142 0.089 0.021 −0.007 2013/4/1 7 30 10
5s

5
6

(1)	 (2)	 (3)	 (4)	 (5)	 (6)

Peça Ordem de envio

Deslocamento

Frequência
2,405GHz

F r e q u ê n c i a 
2,475GHz
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1 2.341 2.274 2.007
2 2.039 1.963 2.274
3 1.996
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Crie um procedimento de entrada para Microsoft Excel com USB-ITPAK para armazenar dados do U-WAVE ou da Interface Input Tool USB Direta

Aplicações de medição do USB-ITPAK (Três exemplos de como o USB-ITPAK pode ser implantado são mostradas abaixo)

Medição sequencial  Os dados medidos são importados um por um de acordo com o procedimento já definido utilizando um ou mais instrumentos (via USB-ITN ou U-WAVE).

Medição Simultânea Os valores de medição são importados simultaneamente de vários instrumentos (via USB-ITN ou U-WAVE)

(Exemplo de Medição – ver figura à direita)

 (3) Inspeção 
visual externa para 
checar se existem 
arcas ou arranhões 
e entrada do “OK” 
ou “NG”.

H

Y

X

(2) Medição do 
comprimento H de 5 
peças

Hub USB

(Exemplos de Medição)
Medição simultânea das alturas A até D 
na peça à direita.

Notas de utilização do USB-ITPAK:
Não mescle as células no campo especificado para entrada dos dados de medição.
Durante a medição, a planilha do Microsoft Excel não pode ser modificada de nenhuma maneira exceto pelos dados de medição. 
Se for preciso modificar a planilha, é necessário antes abortar ou finalizar a medição.

USB-ITN-C × 2
USB-FSW × 2 pçs.
    +
Pedal × 2 pçs.

Enviar 
Dado

Cancelar 
Dado

Altura A B C D

USB-ITN-C

Controle de 
Entrada “OK”

Controle 
de Entrada 

"NG"

Chamar 
Dado

Cancelar 
Dado

USB-FSW × 4 pcs.
    +
Pedal  × 4 pcs.

Controlador USB
O último dado pode ser 
cancelado segurando o 
botão DATA

Vários operadores importando dados de medição dessincronizados de acordo com os procedimentos individuais definidos (local de entrada, direção de movimento, etc.) de cada 
instrumento via USB-ITN ou U-WAVE.

Medição individual

(Exemplo de Medição)
Dois operadores medindo 6 peças 
(três cada um, ambos trabalhando ao 
mesmo tempo)

USB-FSW x 4 pcs. + Pedal x 4 pcs.

Chamar 
Dado

Cancelar 
Dado

B

A
C

Peças Num. 1 a 3 Peças Num. 4 a 6

Operador 1

USB-ITN-C U-WAVE-T

Operador 2

U-WAVE-R

U-WAVE-T × 2 pcs.

Uma Versão Especial do 
U-WAVEPAK (Event drive) é 
necessária. (Ver página A-9.)

O último dado pode ser cancelado 
segurando o botão DATA

U-WAVE-R

 (1) Medição dos 
diâmetros externos 
no X e Y de 5 peças 
com um Micrômetro

U-WAVE-T

U-WAVE-R

Hub USB

Quando diversos operadores realizarem medições simultaneamente, as teclas de operação e as teclas de 
função na janela abaixo não podem ser utilizadas ao mesmo tempo. O único dispositivo eficiente para este 
caso é o Pedal (via USB-FSW).

A B C D E F G

1 Item 1 2 3 4 5 6

2 Dimensão A 10.02 10.03 9.96 10.15 10.23 10.04

3 Dimensão
B 9.98 10.01 10.07 9.99 9.78

4 Dimensão
C 10.15 10.14 9.96 10.27

Célula que receberá 
o Dado

Célula que receberá 
o DadoOperator 1 Operator 2

Primeira medição finalizada

Segunda medição finalizada

Terceira medição finalizada

Quarta medição (Esperando pela 
próxima entrada)

A B C D E

1 Cota A Cota B Cota C Cota D

2 1 5.02 8.03 9.96 6.03

3 2 4.98 8.02 10.01 5.99

4 3 4.97 8.04 10.07 5.96

5 4

6 5

Planilha do Microsoft 
Excel previamente 
especificada

Campo de entrada do 
Micrômetro (B2 à F3)

Campo de entrada do 
Paquímetro (B4 à F4)

Campo de entrada da 
inspeção visual (B5 à F5) 

A célula que irá receber o próximo dado está preenchida em verde

Movimento da célula 
após a entrada do dado 
(baixo e direita)
“Carriage Return” 
(linha, coluna)A B C D E F

1 Setting 1 2 3 4 5

2 Dimensão X 10.025 10.033 9.964 10.031 10.046

3 Dimensão
Y 9.982 10.017 10.008 9.996 10.027

4 Dimensão
H 29.97 30.02 30.07 29.96 30.04

5 Aparência
Externa OK OK NG

Quando um procedimento de medição é executado, uma janela (como abaixo) é mostrada. Os comandos “Data 
request*”, “Data cancel*”, Aborting”, “Complete”, podem ser especificados. * Estas operações podem ser associadas 
a um botão ou por um pedal (via USB-FSW)


