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Máquina de medição de forma

Parâmetros de avaliação

1) Circularidade
2) Retitude
3) Paralelismo
4) Perpendicularidade
5) Planeza
6) Cilindricidade

Máquina de medição de forma

Referenciamento por esfera



Máquina de medição por coordenadas tátil

Fixação das escalas

As MMCs são constituídas por vários subsistemas:
 
os elementos estruturais: 
• 3 eixos coordenados, 
• a base da máquina, 
• o desempeno para suporte
 das peças a serem medidas, 
• as colunas e guias, 
• as réguas óticas e 
• os mancais aerostáticos

Escalas óticas fixas e móveis 



Máquina de medição por coordenadas tátil

Referenciamento por esfera



Máquina de medição por coordenadas óptica

Referenciamento por padrão óptico 
para sistemas de visão



Padrões para referenciamento do sistema de coordenadas



Projeto



Projeto

 Câmeras (GoPro) acopladas às escalas Renishaw;

 Referenciamento com cilindro calibrado;

 Movimento das câmeras e do sensor ultrassônico controlado 
por motor de passo; 

 Superfície externa.



Diâmetro interno e rugosidade



Com desmontagem

 Sensor laser acoplado à escala Renishaw;

 Medição do diâmetro interno e rugosidade;

 Referenciamento com anel padrão calibrado;

 Superfície interna.



Sem desmontagem

 Sensor Novacam (sensor de fibra óptica);

 Boroscópio;

 Medição do diâmetro interno e rugosidade;

 Superfície interna.



Características geométricas



Fusão

Superfície externa Superfície interna



Fusão



Projeto

 Acoplamentos com engate rápido (rápida montagem e desmontagem);

 Compacto, robusto, leve e portátil (armazenamento em case);

 Calibração óptica simples com fácil ajuste mecânico (se necessário).



Seu desafio é nosso.

Douglas Mamoru Yamanaka

Laboratório de Metrologia Mecânica / TRM
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