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Laserov˘ systém GEPARD ‰v˘carské firmy
RAYTEC SYSTEMS je vysoce pfiesn˘ laserov˘
mûfiící pfiístroj vybaven˘ nejmodernûj‰í opti-
kou a elektronikou k velmi pfiesnému promû-
fiení pfiímosti, rovnobûÏnosti, pravoúhlosti,
souososti a rovinnosti.

Základním cílem pfii konstrukci pfiístroje by-
la snadnost pouÏití.

Pfiístroj se skládá z:
● laserového vysílaãe s integrovanou mikro-

justáÏí pro jemné nastavení paprsku,
● laserového pfiijímaãe kter˘ je spojen pfies

PC DATA MODUL s PC nebo notebookem
jako vyhodnocovací elektronikou,

● a dal‰ích komponent jako pentagonálního
hranolu, dálkového ovládání a pod.
Laserov˘ vysílaã i pfiijímaã mají tvar kostek,

které staãí poloÏit na mûfien˘ objekt.
Pfiístroj je díky pokroku v elektronice mal˘,

lehk˘, vysílaã i pfiijímaã jsou napájeny z aku-
mulátoru. Pfiijímaã mÛÏe pfiedávat data do PC
DATA MODULU dle volby pfii koupi pfiístroje
optick˘m kabelem nebo radiov˘m pfienosem.
V pfiípadû radiového pfienosu odpadá manipu-
lace s kabelem, práce je pfiíjemná a rychlá.

Propracovan˘ program WIN-GEPARD pracují-
cí pod Windows 95, 98 a NT 4.0 umoÏÀuje
uÏivateli r ychle a kvalifikovanû mûfiit v˘‰e vy-
jmenované základní geometrické úlohy s pod-
porou poãítaãového zpracování namûfien˘ch
hodnot, moÏností vyuÏití statistick˘ch funkcí,
moÏností archivace namûfien˘ch hodnot a tis-
ku protokolÛ dle ISO norem.

LASEROV¯ VYSÍLAâ
Laserov˘ vysílaã je vysoce stabilní polovodi-

ãov˘ laser. Napájení je pomocí akumulátoru
Lithium-Ion, kter˘ umoÏÀuje aÏ 30 hodinov˘
provoz.

Pro pfiesné nastavení paprsku (justáÏ) jsou
na zadní stranû vysílaãe dva imbusové ‰rou-
by. SlouÏí pro naklápûní paprsku ve smûrech
X a Y o 1.50, aby se dosáhlo optimálního na-
stavení optické osy.

Laser pfiístroje spadá do ochranné tfiídy 2.
To znamená, Ïe smí b˘t v provozu bez zvlá‰t-
ních ochrann˘ch opatfiení. Lasery tfiídy 2 vy-
zafiují ve viditelném rozsahu a dávají tr vale
v˘kon nanejv˘‰ 1mW. Pfiím˘ pohled do paprs-
ku vyvolá silné oslnûní, nevede ale k po‰ko-

zení zraku i bez ochrany oãí optick˘mi ochran-
n˘mi prostfiedky.

LASEROV¯ P¤IJÍMAâ
Laserov˘ pfiijímaã je pfiesn˘ optoelektronic-

k˘ pfiijímaã, kter˘ tvofií ve spojení s laserov˘m
vysílaãem systém pro promûfiování geomet-
rie. Napájení je akumulátorem Lithium-Ion,
kter˘ umoÏÀuje aÏ 6 hodinov˘ provoz. S ná-
hradními akumulátory je moÏné pracovat ne-
pfietrÏitû 12 hodin.

Hlavní ãástí je Position Sensitive Detector
PSD o rozmûru 10x10 mm a zesilovací a vy-
hodnocovací elektronika, jejíÏ srdcem je Digi-
tal Signal Procesor DSP. Propracované pro-
gramy pro DSP vyhodnocují signály, filtrují a li-
nearizují mûfiené hodnoty. Dal‰í programy po-
tfiebuje DSP k fiízení a kontrole senzoru a dále
k datové komunikaci s nadfiízenou vyhodnoco-
vací jednotkou. Vnitfiní kalibraãní tabulka
slouÏí k linearizaci detektoru polohy a tím
k dosaÏení vynikající linearity mûfiícího pfií-
stroje.

PC DATA MODUL
pfiijímá z pfiijímaãe laserového paprsku na-

mûfiená data buì ve formû optick˘ch signálÛ
svûtlovodn˘m kabelem nebo ve formû radio-
v˘ch signálÛ, které zpracovává dále na signá-
ly elektrické. Pomocí nich pak komunikuje
s PC, ze kterého je napájen.

JestliÏe se pfiijímaã GEPARD pouÏije pro mû-
fiení na elektromechanicky pohánûném systé-
mu, lze spou‰tût naãítání mûfien˘ch hodnot
pomocí fiízení pohonu. K tomuto úãelu se vyu-
Ïije vstupní port Trigger na PC DATA MODULU.

PENTAGONÁLNÍ HRANOL
Pro promûfiení rovnobûÏnosti a pravoúhlosti

slouÏí pfiesn˘ pentagonální hranol. Pentago-
nální hranol pfiesnû a s vysokou reprodukova-
telností odklání laserov˘ paprsek o 900. Ne-
pfiesnost natoãení hranolu má na úhel odklo-
nu zanedbateln˘ vliv.

NASTAVENÍ SYSTÉMU
Pfied vlastním mûfiením je zapotfiebí sefiídit

laser tak, aby kaÏd˘ mûfien˘ bod leÏel v mûfii-
cím rozsahu pfiijímaãe. Velmi r ychlou pomÛc-
kou je funkce „Polohování“ v softwaru WIN-
GEPARD. Pfii spu‰tûní této funkce je zazname-
návána poloha paprsku graficky a ãíselnû.
Pfiesnûj‰í nastavení paprsku na stfied pfiijíma-
ãe neÏ 1.5 mm není tfieba, pfiístroj nepfies-
nost automaticky kompenzuje.

Mù¤ENÍ P¤ÍMOSTI
S minimálním ãasov˘m nárokem na nasta-

vení systému a pomocí nûkolika stiskÛ tlaãí-
tek k uloÏení mûfien˘ch hodnot získáme bû-
hem nûkolika minut mûfiení s velkou vypoví-
dací schopností. Zobrazovací grafika ukáÏe
uÏivateli kvalitativnû i kvantitativnû prÛbûh
pfiímosti ve smûru horizontálním i ver tikálním.

Z v˘sledku mûfiení je moÏno odvodit korek-
ce extrémních hodnot. Mûfiící systém podpo-
ruje tuto práci tak, Ïe se korekce zobrazují on
line. Zobrazení je velmi dobrá pomÛcka pro
kontrolu vedení pfii „za‰krabávání“.

METODIKA Mù¤ENÍ P¤ÍMOSTI
Z mûfien˘ch bodÛ (MP) promûfiovaného ob-

jektu se pomocí metody nejmen‰ích ãtvercÛ
vytvofií regresní pfiímka. Aby se uÏivateli moh-
ly pfiesnû zobrazit odchylky promûfiovaného
objektu od nulové pfiímky, musí se mûfiené
hodnoty kompenzovat o pfiesazení a a úhel α.
Regresní pfiímka se tak stane nulovou pfiím-
kou mûfieného objektu. Díky tomu je odeãítá-
ní jednoduché. V kaÏdém mûfieném bodû je
vidût odchylku objektu oproti nulové pfiímce.

METODIKA Mù¤ENÍ ROVNOBùÎNOSTI.
Vysílaã je ustaven v pravém úhlu k prvnímu

mûfienému objektu a pentagonální hranol od-
klání paprsek pfiesnû o 900 na mûfien˘ objekt.
Bûhem sefiizování je tfieba dbát na to, aby by-
lo dosaÏeno lícování paprsku laseru vzhledem
k prvnímu mûfienému objektu souãinností vy-
sílaãe a pentagonálního hranolu. VztaÏná nu-
lová pfiímka se získá jako u mûfiení pfiímosti
a je základnou pro urãení rovnobûÏnosti dru-
hého a dal‰ích objektÛ.

Pentagonální hranol se na mûfiící pfiímce po-
sune k druhému objektu tak, Ïe laserov˘ pa-
prsek dopadá na pfiijímaã ve v‰ech bodech
druhého objektu. ProtoÏe vysílaã je souãást
reference, zÛstává na místû.

WIN-GEPARD zobrazuje pfii mûfiení rovnobûÏ-
nosti odchylku jednotliv˘ch mûfien˘ch bodÛ
druhého objektu od nulové pfiímky druhého
objektu. Úhel rovnobûÏnosti je úhel obou nu-
lov˘ch pfiímek.

APLIKACE
● Mûfiení pfiímosti a sefiízení lineárních vede-

ní, pravítek a loÏí strojÛ,
● vyrovnání ocelov˘ch rámov˘ch konstrukcí,
● mûfiení paralelity a sefiízení vedení, hfiídelí,

válcÛ,
● mûfiení souososti uloÏení loÏisek a vr tání,
● mûfiení pravoúhlosti,
● dlouhodobé odchylky od deformací, prÛhybÛ.

Snadné promûfiování geometrie –
laserov˘ pfiístroj firmy RAYTEC SYSTEMS
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