
O que há de novo no

Soluções de Análise Dimensional
e Controle de Qualidade

Inspecione múltiplas
peças sem modelo CAD

de maneira eficiente

• Apalpe entidades geométricas em uma primeira peça, e, em 
seguida, seja automaticamente guiado pelos componentes da 
entidade geométrica medidos na primeira peça ao apalpar 
peças subsequentes

• Digitalize uma primeira peça, use qualquer ferramenta interativa 
para criar primitivas medidas a partir de dados de nuvem de 
pontos, e converta todos os componentes de entidades 
geométricas medidos em guias de medição para orientar a 
digitalização de entidades geométricas e automatizar a extração 
dos componentes da entidade geométrica medidos em peças 
subsequentes

• Introduza um modelo CAD posteriormente no processo de 
inspeção, se desejado, crie componentes nominais de entidade 
geométrica e controles de GD&T, e automaticamente propague 
essas mudanças para todas as peças inspecionadas

Oriente a medição de entidades
geométricas e automatize sua

extração na ausência de componentes
de entidades geométricas nominais



Garanta a interoperabilidade digital de sua modelagem 
CAD, definição baseada em modelo e soluções de 
medição 3D:

• Importe todos os tipos de controle de GD&T de arquivos 
nativos CAD e MBD QIF para garantir a interoperabilidade 
digital com os processos de definição do produto 

• Meça um controle dimensional de um objeto digitalizado 
ou apalpado com um dispositivo mais preciso, como um 
instrumento digital, e injete o valor medido no objeto para 
fins de relatório

Aproveite o novo hub de dados 
universal para seu processo digital 

Aproveite os perfeiçoamentos 
de usabilidade 

• Digite uma consulta de pesquisa na caixa de 
diálogo Opções para encontrar rapidamente 
a opção que você está procurando

• Ajuste os limites da escala de cores 
dinamicamente na Cena 3D para acelerar a 
análise de seus mapas de cores de dados

Transforme sequências para 
máquinas de medição 
tridimensional CNC de 3 eixos 
sem colisões em sequências de 
medição de 5 eixos integrando 
movimentos de 5 eixos e 
apalpação por toque.

Otimize as sequências de apalpação 
de máquinas de medição tridimensional 
CNC para o cabeçote de apalpação 
Renishaw PH20  

Acelere a extração de entidades
geométricas em um lote

de peças com grandes desvios

Aproveite a tecnologia de guia de medição do 
PolyWorks|InspectorTM 2022 para automatizar e 

acelerar a extração de componentes de entidades 
geométricas medidos em peças com desvios grandes e 

semelhantes:

• Use grupos de extração de 
entidades geométricas ou 

seleções manuais para extrair 
componentes de entidades 

geométricas medidos em uma 
primeira peça com grandes 

desvios, e, em seguida, converta 
esses componentes de entidades 

geométricas medidos em guias 
de medição

• Extraia rapidamente os 
componentes de entidades 

geométricas medidos de peças 
subsequentes com grandes 

desvios usando guias de medição 
como geometrias de referência

Crie relatórios 
inteligentes de 
inspeção de 
primeiro artigo 
no Excel  
Publique rapidamente um relatório de 
inspeção de primeiro artigo em conformidade 
com AS9102 e PPAP medindo uma peça da 
primeira produção no PolyWorks|Inspector 
2022 e transferindo automaticamente os 
resultados para o template FAIR fornecido no 
Microsoft Excel.

Beneficie-se de melhorias que aumentam a eficiência do usuário e 
simplificam o aprendizado de software: 



Melhore o desempenho do seu operador 
de apalpação instalando mostradores 
de realidade mista 
Experimente obter orientação visual e feedback diante 
de seus olhos juntamente com menus que oferecem 
ferramentas de apalpação comuns:

• Meça corretamente todas as vezes seguindo a geometria de
orientação e instruções de medição sobrepostas na peça
inspecionada

• Avalie o resultado, visualizando pontos apalpados,
resultados de medição, e o mostrador digital
em tempo real

• Acesse funcionalidades de apalpação
comuns usando nossa interface de
usuário intuitiva
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