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Přesný laserový přístroj švý-
carské firmy RAYTEC SYSTEMS 

rychle a jednoduše proměřuje pří-
most, souosost a pomocí přesného 

hranolu rovnoběžnost, pravoúhlost 
a rovinnost. Software a elektronika 
nového GEPARDU bt zrychluje a zpřes-
ňuje měření. Podstatnou předností je 
jednoduché nastavení, ovládání a pře-
hlednost výsledků. 

Laserový vysílač 
i přijímač mají tvar 
kostek s napájením 
vlastními bateriemi. 
Přijímač může pře-
dávat data radiovým 
přenosem, takže 
odpadá kabel do 
datového modulu. 
Kostkami lze zcela 
volně manipulovat. 
Homogenní světelný 
paprsek laserového vysílače se nasmě-
ruje dvěma šrouby na detektor přijíma-
če. Hlavní částí přijímače je přesný sou-
řadnicový optoelektrický detektor 10 x 
10 mm, základ systému pro proměřo-
vání geometrie a zesilovací a vyhodno-
covací elektronika. Elektronika vyhod-
nocuje polohu laserového paprsku na 
ploše detektoru, filtruje a linearizuje 
měřené hodnoty. Datový modul přijímá 

naměřená data ve formě rádiových sig-
nálů. V extrémně rušivém prostře-

dí lze použít světlovodný kabel. 
Modul komunikuje s PC, ze 

kterého je napájen. Datový 
modul využívá nový pro-

gram WIN-GEPARD 
se statistický-

mi funk-

cemi, vyhodnocením vlivu prostředí, 
archivací naměřených hodnot a tiskem 
protokolů podle ISO. Modul opraví vliv 
nepřesného nasměrování paprsku.

Postup při měření přímosti
Vysílač položíme na začátek vedení, 

přijímač na konec vedení a paprsek 
nasměrujeme na jeho detektor. Pře-
pneme na měření ve zvoleném počtu 

bodů vedení. Posou-
váme přijímačem 
do zvolených bodů 
a v každém iniciuje-
me změření polohy 
dálkovým ovlada-
čem. Na obrazovce 
vyvoláme grafické 
nebo číselné vyhod-
nocení odchylek od 
přímosti horizontál-
ně a vertikálně. 

Prostředí 
Program minimalizuje vliv kolísání 

optických vlastností prostředí tak, 
že statisticky zpracuje řadu měření 
v každém bodu. Před měřením a pak 
i při měření vyhodnotí charakter kolí-
sání dopadové polohy paprsku. Sta-
noví nutnou dobu měření v každém 
bodu pro požadovanou nejistotu 
měření. 

Rádiové spojení
Nový přístroj přešel z frekvence 433 

MHz na pásmo Blue tooth 2,4 GHz, 
kde přeskakuje mezi 79 kanály k elimi-
naci rušení. Signál je silnější a v pro-
středí bez překážek pracuje do 
vzdálenosti 100 m.
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