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COÖRDINATENMEETMACHINES

MCOSMOS v5
SOFTWARE VOOR 3D-COÖRDINATENMEETMACHINES (CMMs)

PRNL1156(7)

HAAL HET BESTE
UIT UW CMM MET
M I T U TOYO M C O S M O S v5
MCOSMOS geldt als de gegevensverwerker bij uitstek
voor Mitutoyo's assortiment van high-end CMM's.
Een uitgebreide reeks optionele softwaretoepassingen voorziet
gebruikers van volledige controle over een breed scala aan
meetsystemen voor elk type werkstuk.
MCOSMOS helpt u al uw meet- en testtaken snel, eenvoudig en veilig uit te voeren. MCOSMOS verwerkt grote hoeveelheden gegevens met gemak
waardoor ze beschikbaar zijn in alle stappen van uw productieketen. Dit stroomlijnt het meetproces, optimaliseert de informatiestroom en minimaliseert
afwijkingen. Het resultaat is een verhoogde efficiëntie van het hele productieproces en aanzienlijk lagere kosten.
Dankzij gespecialiseerde uitbreidingsmodules kan MCOSMOS zich zeer specifiek richten op de meeteisen binnen uw bedrijf. Met Mitutoyo software bent
u zo goed mogelijk voorbereid op iedere denkbare uitdaging op het gebied van 3D-coördinaatmetingen, nu en in de toekomst, met maximale flexibiliteit.
MCOSMOS is het slimme softwareplatform van Mitutoyo, dat de internationale standaard zet voor geavanceerde 3D-coördinatenmetingen. Met MCOSMOS
worden uw coördinatenmeetmachines efficiënte informatiecentra - krachtpatsers voor het ontwerpproces, productieproces en de kwaliteitscontrole. Zo heeft
u gedurende het hele productieproces gestroomlijnde metingen en betrouwbare gegevens binnen handbereik.
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Hoogtepunten
VERSIE

NIEUWE GRAFISCHE
GEBRUIKERSOMGEVING
Deze nieuwe GUI heeft een modern
ontwerp met een aantrekkelijke,
vereenvoudigde look, een verbetering
ten opzichte van de vorige versie.

VERBETERDE ZOEKFUNCTIE
Ontworpen om gebruikers te helpen bij het
opsporen van specifieke elementen binnen
hun meetprogramma, hierdoor is het editeren
nu nog makkelijker geworden ten opzichte
van versie 4.

3D TOPOGRAFISCHE WEERGAVE
Deze nieuwe versie van MCOSMOS biedt
de mogelijkheid tot 3D-weergaven van de
geometrie en microstructuur van technische
oppervlakken, inclusief gevisualiseerde
tolerantiezones, zodat operators een
gedetailleerder overzicht van hun
werkstuk krijgen.
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TWEEPUNTSAFSTAND
VAN VLAKKEN
De functie "Ondersteuning van
tweepuntsafstand van vlakken volgens
ISO 14405-1" geeft MCOSMOS de
mogelijkheid om de tweepuntsafstand van
twee geselecteerde vlakken te evalueren,
die beide zijn berekend volgens de kleinstekwadratenmethode (Gaussiaanse methode).

GEOPTIMALISEERD VOOR
GROTE CAD-BESTANDEN EN
MEER SNELHEID
Mitutoyo heeft veel vooruitgang geboekt
bij het optimaliseren voor grotere
CAD-bestanden ten opzichte van
vorige softwareversies, waardoor de
verwerkingstijd is gedaald en het algemene
functioneren van MCOSMOS is verbeterd.

OVERZICHTELIJK GESORTEERDE
TABBLADEN MET
INTERACTIEVE LINTEN
De werkbalken zijn vervangen door
lintbesturing met contextuele tabbladen.
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PartManager
Controle- & commandocentrum

PartManager is het veelzijdige beheercentrum binnen
de MCOSMOS-software, van waaruit alle meettaken
beheerd kunnen worden. Vanuit PartManager kunnen
gebruikers hoofdmodules als GEOPAK, GEARPAK en
CAT1000P/S of zelfs configuratieprogramma's opstarten.

Nog belangrijker, hier worden ook de meetprogramma's
en archivering van gegevens op een eenvoudige, handige
en zeer gebruiksvriendelijke manier georganiseerd.

• Perfect voor het ordenen van alle notities, rapporten, gegevens en afbeeldingen van het meetproces.
• Zichtbaar aangegeven in de onderdelenlijst in de door u gewenste mappenstructuur.
• Bevat een gebruikersbeheersysteem met gedetailleerde gebruikersrechten en een programmawijzigingsgeschiedenis.
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Systeem Management
Bouwer & configurator

Systeem Management

De systeem manager geeft een uiterst handig en veelzijdig overzicht van de opbouw van de meetmachine.
Deze omgeving bevat alle informatie die nodig is voor het simuleren van CNC meetprogramma's in CAT1000, inclusief de tasterconfiguratie.

Met de nieuwe StylusBuilder kunnen gebruikers eenvoudig zelf aangepaste tasters aanmaken, wijzigen of verwijderen.
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GEOPAK
Geometriemodule

Deze universele geometrische meetsoftware module
levert hoogwaardige, multidimensionale metingen.
Met de mogelijkheid om uw werkstuk van ontwerp tot
voltooiing te beheren, is GEOPAK dankzij de veelzijdige
functies een van de meest krachtige programma's op
de markt.
Toont stapsgewijs wat er moet gebeuren om een
werkstuk uit te richten.
Kenmerken:
•Gebruiksvriendelijke menu's & grafische elementen
•Online/offline programmeermogelijkheden
• Hoge snelheid scanning van geometrie-elementen
• Door de gebruiker definieerbare strings en variabelen voor
flexibele programmering
• Ondersteuning van 4- en 5-assige technologie met extra
draaitafels en tastersystemen
•3D topografische weergave met tolerantiezone
• Automatische elementherkenning
• Flexibele klantspecifieke rapportage
•Ondersteuning van pure DMISPAK-bestandsindeling
•Ondersteuning van I++-bestandsindeling
• PTB-gecertificeerde algoritmen voor geometrieberekening
•Functionaliteit die voldoet aan FDA 21 CFR Part 11:
• Gebruikers- en toegangscontrole
• Revisiebeheer
• Vervalsingsbestendige meetrapporten (PDF-bestanden)

2-punts-afstand van vlakken

Programmalijst met kleurcodering voor het snel en eenvoudig corrigeren van programma's.

Gebruiksvriendelijke, automatische meetmacro's

Integratie van tekst, afbeeldingen en audio ter ondersteuning van de gebruiker.
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4-assige technologie ondersteunt scannen op hoge snelheid

REVO 2
5-assig snel scannen vanuit elke hoek

QVP CONTACTVRIJE VIDEO CAMERA

SM1110 CONTACTVRIJE LIJN SCANNER

PH20
Snelle contactmetingen vanuit elke tasterhoek

TP200 CONTACTTASTER

SP25M SCANTASTER

SURFTEST RUWHEIDSMETER

Ondersteuning van meerdere meetsystemen
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CAT1000P
Programmeermodule

CAT1000P maakt een einde aan de moeizame invoer van
gegevens, waardoor het programmeren van meettaken
in GEOPAK veel eenvoudiger wordt. Met slechts een
paar muisklikken kunnen alle gegevens voor het
meten en tolereren van elementen uit CAD-modellen
worden gehaald.

Kenmerken:
• Eenvoudig aanmaken van meetprogramma's op basis van CAD-modellen.
• Automatisch aanmaken van tasterwissels
• Automatisch genereren van paden & vermijden van botsingen
• Duidelijke 3D-grafische weergave van meetpunten
• Automatische conversie van standaardoppervlakken bij fouten in het CAD-model
• Simulatie van individuele verplaatsingsstappen & meetprogramma's
• Offline programmeren, zodat meetmachines maximaal voor productmetingen kunnen worden ingezet.
• Standaardinterfaces: ACIS (SAT) / STEP; niet-standaardinterfaces: CATIA V4/ CATIA V5 / Parasolid / Pro/E / Unigraphics / SolidWorks /
Inventor / IGES / VDAFS
• Alle CAT1000P-interfaces zijn ook te gebruiken voor CAT1000S
• Ondersteunde plaatwerkvormen: cirkels, rechthoeken, vierkanten, driehoeken, trapeziums, zeshoeken, langwerpige gaten en traanvormen.
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Grafische weergave puntenwolk

CAD-modelrepresentatie met informatievenster met de meetresultaten van de geometrische elementen.

GD&T-wizard
Door CAD-modellering ondersteunde verwerkingsassistent voor dimensionale en positionele toleranties, voor het definiëren van toleranties en
vereenvoudigen van analyses. Vertegenwoordiging in overeenstemming met ASME Y 14.41 standaard.

Analyse met behulp van GD&T-Wizard.
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CAT1000S
3D vrije-vorm analyse module

CAT1000S maakt het mogelijk de profielzuiverheid van een vlak te bepalen, door de meetresultaten te vergelijken
met het nominale CAD-model. De meetresultaten worden vervolgens weergegeven als gemakkelijk te interpreteren
meetpunten of afbeeldingen van doorsnedes met kleurcodering op basis van afwijkingen.

De oppervlaktekwaliteit kan worden weergegeven via kleurschakeringen op het oppervlak van het CAD-model.

Kenmerken:
• Eenvoudige, handige bediening
• Snelle vergelijking van nominale en gemeten waarden
• Draaibare en schaalbare 3D-weergave
• Weergave van afwijkingen met kleurgradatie
• Flexibele, klantspecifieke rapportage
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SCANPAK
2D-profiel analyse module

SCANPAK maakt het mogelijk de profielzuiverheid van een lijn te bepalen, door de meetresultaten te vergelijken met
de toegestane tolerantieband of het nominale contour.

Kenmerken:
• Geavanceerde evaluatie en verwerking van contouren
• Directe integratie van contouren in geometrische meetprogramma's
• Vormscanning & gegevensfeedback naar CAD-systeem/machinebediening
• Grafische weergave van tolerantievergelijking
• Flexibele rapportagefuncties
• Ondersteuning van meerdere tastersystemen
• Onbekende vrije vormen kunnen met de Patchscan-functie worden gedigitaliseerd
• Mogelijkheid om een vierde as toe te voegen door middel van een optionele draaitafel
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MEASURLINK®
Statistische evaluatiemodule

Zet meetresultaten automatisch over naar een
SQL-database die direct beschikbaar is voor realtime
monitoring, analyse of rapportage met MeasurLink, voor
de beheersing en verbetering van uw productieproces.
Beschikbaar als diverse modules die een breed scala
aan oplossingen bieden en te combineren zijn tot het
licentiepakket dat het beste aansluit op uw behoeften.

Kenmerken:
• Schaalbare gegevensverzameling, -beheer en -analyse
• Mapstructuur gesorteerd op onderdelen, routines, traceerbaarheid en nog veel meer
• Geavanceerde analyse van meetgegevens
• Toepassing van elektronische handtekeningen voor gegevens
• Navigatie via zelforganiserende boomstructuur
• Volledige controle over rapportage-aanpassingen
• Uitvoeren van correlatiestudies ter identificatie van procesinteracties
• Snel sorteren van grote hoeveelheden gegevens via filterfunctie
• Back-up van specificatie-aanpassingen als "revisiegeschiedenis"
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MAFIS
Vleugelprofielinspectiemodule

MAFIS staat voor 'Mitutoyo Airfoil Inspection Software' en maakt het mogelijk alle significante parameters van
draagoppervlakken te berekenen, bijv. voor turbineschoepen aan vliegtuigmotoren of zelfs pompschoepen. Het werkt
samen met de MCOSMOS-module SCANPAK voor het automatisch scannen van werkstukvormen. Met SCANPAK
wordt eerst de contour ingevoerd, waarna in een apart menu 'draagoppervlak-analyse' kan worden geselecteerd
om de gewenste parameters te evalueren. Met behulp van eenvoudige pictogrammen kunnen alle noodzakelijke
invoerhandelingen snel worden uitgevoerd. De uitvoer van meetwaarden is mogelijk in overzichtelijke lijsten en
grafieken. Alle MAFIS-parameters worden ondersteund door de MCOSMOS-rapportontwerper, waarmee gemakkelijk
geïndividualiseerde rapporten te genereren zijn.

Kenmerken:
• Eenvoudig te gebruiken dankzij zelfverklarende pictogrammen
• Evaluatie van alle significante parameters voor draagoppervlakken
• Ondersteuning van alle MCOSMOS uitvoerfuncties*
• Contouren kunnen worden ingevoerd via SCANPAK

* Uitvoerfuncties: schermuitvoer, tekstuitvoer, ProtocolDesigner en MeasurLink
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TANDWIELMETING
Tandwielmeetmodules

GEARPAK is een speciale MCOSMOS-module voor het meten en evalueren van tandwielprofielen. Het wordt gebruikt
voor de snelle generatie van tandwielmeetprogramma's, evaluaties en rapporten.
GEARPAK Cylindrical

Tandwielen met een evolvente tandvorm zijn te meten met
GEARPAK Cylindrical.
Door de tandwielparameters in te voeren, wordt het meetprogramma
automatisch gegenereerd. GEARPAK Cylindrical evalueert parameters
en afwijkingen voor het profiel, de flanklijn, steek, tanddikte,
ruimtebreedte, afmeting voor één of twee kogels, lengte van
de basistangens, radiale slag, enkele en dubbele flanktesten.

GEARPAK Bevel/Hypoid

GEARPAK Bevel ondersteunt momenteel de meting en evaluatie van de
volgende tandwielen:
• Recht kegeltandwiel vervaardigd door Gleason Works Co. (Ringwiel/Rondsel)
• Conisch kegeltandwiel vervaardigd door Gleason Works Co. (Ringwiel/Rondsel)
GEARPAK Hypoid ondersteunt momenteel de meting en evaluatie van de
volgende tandwielen:
• Conisch tandwiel gegenereerd door Gleason Works Co. (Ringwiel [Formate,
Helixform]/Rondsel)
Door de tandwielparameters in te voeren wordt het meetprogramma
automatisch gegenereerd.

GEARPAK Worm

Cilindrische wormen met de volgende flanktypes zijn te meten met
GEARPAK Worm: ZI, ZA, ZN, ZK.
Door de tandwielparameters in te voeren wordt het meetprogramma
automatisch gegenereerd.

GEARPAK Express

Cilindrische tandwielen met een evolvente tandvorm zijn te meten met
GEARPAK Express. Een moderne GUI op basis van het 3D-tandwielmodel
maakt GEARPAK Express uiterst eenvoudig in het gebruik.
GEARPAK Express ondersteunt 4-assig nominaal scannen, wat
in combinatie met een draaitafel de meettijd tot 50%* kan
verminderen in vergelijking met de conventionele methode.
*afhankelijk van de tandwielgrootte en vereiste nauwkeurigheid.
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ROUNDPAK CMM
Rondheidstestmodule

ROUNDPAK CMM is een optionele, speciale rondheidstestmodule binnen MCOSMOS voor grotere werkstukken die
normaal niet op een conventionele rondheidstester zouden passen. Het is ontworpen voor het testen van rondheid
en cilindriciteit in combinatie met GEOPAK en is ideaal voor evaluaties en rapporten.

Met uitgebreide evaluatiefuncties voor cirkels, cilinders, vlakke oppervlakken en rechte lijnen.*

*Evaluaties van de volgende parameters:

Haaksheid

Coaxialiteit en
concentriciteit

Rechtheid

Cilindriciteit

Totale slag

Vlakheid

Evenwijdigheid

Slag

Rondheid
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SNELSTARTER
Sequentieprogramma

De Mitutoyo QUICK LAUNCHER is een eenvoudig te bedienen, slim hulpmiddel voor het beheer van de
meetprogramma's voor bestaande en toekomstige producten. Dit programma is uitermate geschikt voor het beheren
en snel starten van coördinaatmeetmachines.

Kenmerken:
• Eenvoudige en beveiligde meetprogramma selectie
• Beheersbare meetvolgorde voor meerdere werkstukken
• Ondersteuning van barcodescanners
• Activatie van laad- en lossystemen
• Selecteerbaar gebruikersidentificatiesysteem*
• Lijst met recente metingen met kleurcodering van de status
• Directe toegang tot meetrapporten van recente metingen

* Identificatiesystemen als pincode, barcodekaart, magneetkaart, chipcodesysteem, enz.
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AUTOMATISERINGSPAKKET

De Remote Manager, standaard bij MCOSMOS v5,
maakt CMM's klaar voor de 'slimme fabriek'.
De MCOSMOS Remote Manager verzorgt de
communicatie met externe apparaten zoals bv. robots.
Verschillende digitale I/O- en Fieldbuskaarten worden
ondersteund voor het inrichten van alle nodige
I/O-communicatie voor een vlotte integratie van uw
CMM met geautomatiseerde systemen.

Scan de QR-code om onze
demovideo te bekijken

Aangepaste meetcellen | Zo maakt u uw fabriek slim
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ProtocolDesigner
Tool om templates aan te maken

Met de ProtocolDesigner-tool binnen MCOSMOS maakt u moeiteloos uw eigen rapportage-templates of past
u bestaande rapportage-templates aan voor GEOPAK, CAT1000S, MAFIS en ROUNDPAK. Dit betreft wijzigingen
op basis van uw eigen ideeën, voor de implementatie van variabelen, velden, tabellen, logo's, enz.

Kenmerken:
• Eigen templates aanmaken voor GEOPAK en CAT1000S, SCANPAK, MAFIS en ROUNDPAK CMM
• Invoegen van afbeeldingen, inclusief CAD-modellen of grafieken met kenmerken

Exportmethoden:
• Eenvoudige Excel-export
• Teksten geëxporteerd als CSV-bestand
• TIFF- en multi-TIFF-export
• PDF-export
• ANSI- of ASCII-export
• HTML-/MHTML-export
• JPG-, BMP- en EMF-export

* Identificatiesystemen als pincode, barcodekaart, magneetkaart, chipcodesysteem, enz.
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Fixture Builder
Maak virtuele product opspanningen

Met de Fixture Builder-software van Mitutoyo maakt u snel en eenvoudig virtuele CAD-modellen van de benodigde
opspanmiddelen voor uw werkstuk. Deze software kan automatisch of handmatig worden bediend, zodat de opbouw
van zowel snelle als specialistische opspanningen mogelijk zijn.

Kenmerken:
• Snelle en eenvoudige samenstelling van spanelementen
• Ondersteuning van eco-fix-elementen
• Automatische lijst met toegepaste componenten
• Levert CAD-model voor offline programmeren in CAT1000
• Werkstukimportinterfaces: ACIS (*.sat), Iges (*.igs) en Step (*.stp)
• Exportfuncties: Hoops (*.hsf), Autodesk (*.dwf), 3D-pdf (*.pdf) en ACIS-bestanden (*.sat)
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Softwarepakketten en uitbreidingsmodules om aan
elke behoefte te voldoen
Dit door Mitutoyo ontwikkelde, geavanceerde modulaire softwaresysteem biedt u de mogelijkheid softwarepakketten en
uitbreidingsmodules te selecteren die aansluiten op uw behoeften.

Hoofdfuncties van onze softwarepakketten

1 BASIC

PartManager

Commandocentrum voor het opstarten en beheren van het
MCOSMOS-softwarepakket. Bevat: ProtocolDesigner, SystemManager,
DialogDesigner, gebruikersbeheer, planner (onbemande afloop).

GEOPAK
Voor de eenvoudige aanmaak van meetprogramma's (online/offline) voor
het meten van geometrische elementen. Bevat: ondersteuning voor taktiele/
scannende meetkoppen, ondersteuning voor draaitafels als vierde as, door
de gebruiker te definiëren dialoogvensters. (parametrisch programmeren)
en flexibele rapportage.

CAT1000P*
Het maken van meetprogramma’s met behulp van CAD-modellen.
Bevat: SystemManager, automatisch genereren van verplaatsingen,
botsingcontrole en simulatie van metingen en meetprogramma’s.

CAT1000S*
Voor het vergelijken van meetresultaten met een nominaal CAD-model.
Bevat: SystemManager, automatische padgeneratie, botsingscontrole
en flexibele rapportage.

SCANPAK

Voor het scannen en de evaluatie van contouren van werkstukken.
Bevat: ondersteuning voor taktiele/scannende meetkoppen, ondersteuning
voor draaitafels als vierde as, variabele contourtoleranties, best-fit en
flexibele rapportage.

* Standaard CAD-importinterfaces: ACIS, STEP
Optionele CAD-importinterfaces: CATIA V4, CATIA V5, Pro/E, Parasolid, Unigraphics, SolidWorks, Inventor, IGES en VDAFS
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Coördinatenmeetmachines

Linear Gages en Laser Scanners

Vision meetsystemen

Hardheidstesters

Vormmeetsystemen

Digitale linialen en DRO-systemen

Optisch meten

Handmeetgereedschap
en gegevensverwerking

Wat uw uitdagingen ook zijn, Mitutoyo biedt
u ondersteuning van begin tot eind.
Mitutoyo is niet alleen producent van meetinstrumenten
van topkwaliteit, wij bieden u een effectieve ondersteuning
voor de gehele levensduur van uw instrumenten en
bieden een hoogwaardige dienstverlening die ervoor
zorgt dat u het optimale rendement uit uw investering
kunt halen.
Naast onze kennis van kalibratie en reparatie biedt
Mitutoyo product- en metrologie trainingen aan, evenals
IT-ondersteuning voor de geavanceerde software die
wordt gebruikt in de moderne meettechnologie. Wij
kunnen ook meetoplossingen naar wens ontwerpen,
bouwen, testen en leveren. Wij kunnen op basis van
vaste tarieven metingen voor u uitvoeren.

Extra productliteratuur en onze
volledige catalogus.
www.mitutoyo.nl
www.mitutoyo.be

NB: Alle informatie met betrekking tot onze producten, en in het bijzonder de illustraties, tekeningen, afmetingen en prestatiegegevens
in dit drukwerk, evenals andere technische gegevens, moeten worden beschouwd als bij benadering gemiddelde waarden.
We behouden ons daarom het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de bijbehorende ontwerpen, afmetingen en gewichten.
De vermelde normen, vergelijkbare technische voorschriften, beschrijvingen en afbeeldingen van de producten waren geldig op het
moment van drukken. Daarnaast is de meest recente toepasselijke versie van onze Algemene Handelsvoorwaarden van toepassing.
Alleen door ons verstrekte offertes kunnen als definitief worden beschouwd.

Mitutoyo Benelux
Mitutoyo Nederland B.V.
Koningsschot 41
3905 PR Veenendaal
T. +31 318 53 49 11
www.mitutoyo.nl
Mitutoyo Belgium N.V.
Schaarbeekstraat 20
9120 Melsele
T. +32 3 254 04 44
www.mitutoyo.be
info@mitutoyobenelux.com

