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Pfiesn˘ laserov˘ pfiístroj GEPARD
‰v˘carské firmy RAYTEC SYSTEMS

s moderní optikou a elektronikou rychle
a jednodu‰e promûfiuje pfiímost, rovnobûÏ-
nost, pravoúhlost, souosost a rovinnost.

Podstatnou pfiedností je jednoduché nasta-
vení, ovládání a pfiehlednost v˘sledkÛ.
Souãásti pfiístroje:
● laserov˘ vysílaã
● laserov˘ pfiijímaã kter˘ je spojen pfies dato-
v˘ modul s PC nebo notebookem jako vyhod-
nocovací elektronikou,
● datov˘ modul
● pentagonální hranol
● dálkové ovládání
a pfiíslu‰enství.

Laserov˘ vysílaã i pfiijí-
maã mají tvar kostek,
které staãí poloÏit na
mûfien˘ objekt. Jsou na-
pájeny z vlastních aku-
mulátorÛ. Pfiijímaã mÛÏe
pfiedávat data radiov˘m
pfienosem, takÏe odpadá i kabel do datového
modulu. Kostkami lze zcela volnû manipulo-
vat.

Laserov˘ vysílaã obsahuje vysoce stabilní
polovodiãov˘ laser a vysílá homogenní svûtel-
n˘ paprsek na detektor pfiijímaãe. Pro pfiesné

nasmûrování paprsku slouÏí dva ‰rouby.
Laserov˘ pfiijímaã je pfiesn˘ soufiad-
nicov˘ optoelektrick˘ pfiijímaã, základ

systému pro promûfiování geomet-
rie. Hlavní ãástí je detektor

10x10 mm a zesilovací
a vyhodnocovací elek-

tronika. Elektro-

nika vyhodnotí polohu laserového paprsku na
plo‰e detektoru, filtruje, linearizuje mûfiené
hodnoty.

Datov˘ modul pfiijímá z pfiijímaãe namûfie-
ná data buì svûtlovodn˘m kabelem nebo ve
formû radiov˘ch signálÛ, které zpracovává dá-
le na signály elektrické. Pomocí nich pak ko-
munikuje s PC, ze kterého je napájen. Datov˘
modul vyuÏívá program WIN-GEPARD se sta-
tistick˘mi funkcemi, archivací namûfien˘ch
hodnot a tiskem protokolÛ podle ISO. Opraví

vliv nepfiesného nasmû-
rování paprsku.

Postup pfii mûfiení
pfiímosti vedení:

Vysílaã se umístí na
zaãátek vedení. Pfiijímaã
poloÏíme na konec ve-
dení a paprsek nasmû-
rujeme na jeho detektor.
Pfiejedeme pfiijímaãem
po délce vedení a na ob-
razovce sledujeme, zda

se paprsek neodch˘lil z plochy detektoru.
Pfiepneme pfiístroj na mûfiení ve zvoleném

poãtu bodÛ vedení. Posouváme pfiijímaãem do
zvolen˘ch bodÛ a v kaÏdém iniciujeme zmûfie-
ní polohy dálkov˘m ovladaãem. Na obrazovce
vyvoláme grafické nebo ãíselné vyhodnocení
odchylek od pfiímosti horizontálnû a vertikálnû.
Velmi dobrá pomÛcka pro kontrolu vedení pfii
„za‰krabávání“ je zobrazení korekce extrém-
ních odchylek.

Pro promûfiení rovnobûÏnosti a pravoúh-
losti se paprsek lomí pfiesn˘m pentagonálním
hranolem o 900 a postupuje se jako pfii
mûfiení pfiímosti.
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