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  Metrologia  

Nowy, kompaktowy przyrząd LDM-100 firmy STANDARD INSTRUMENTS mierzy 
odległość w zakresie do 50 m, do pomiaru wykorzystując wiązkę laserową. 
Przyrząd oferuje firma LABIMED ELECTRONICS.

Laserowy miernik 
odległości LDM-100

Różnorodne funkcje miernika 
LDM-100 pozwalają użytkowni-
kowi zmierzyć nie tylko odległość 
do obiektu, ale i jego wysokość, 
co jest szczególnie przydatne, gdy 
obiekt jest trudno dostępny.

Obudowa
LDM-100 ma niewielką obudo-
wę, wzmocnioną w dolnej części 
żółtą przeciwpoślizgową wkładką, 
utrudniającą wysunięcie się przy-
rządu z ręki. Górną połowę pły-
ty czołowej zajmuje wielofunkcyj-
ny ekran, a dolną 10 przycisków, 
z których większość ma tylko jed-
no przyporządkowanie, umożli-
wiając bezpośredni dostęp do po-
szczególnych funkcji przyrządu.

Funkcje przyrządu
Przeznaczeniem miernika LDM-
100 jest pomiar odległości do 
obiektu, a ściślej do jego miej-
sca oznaczonego plamką wiązki 
laserowej. Zakres pomiaru wyno-
si od 0,05 do 50 m, a dokładność 
pomiaru ±1,5 mm (przy odległo-
ści nie większej niż 10 m). Gdy 
sygnał odbierany przez przyrząd 
jest zbyt słaby (co może wynikać 
ze zbyt dużej odległości przyrzą-
du od obiektu), odbierany sygnał 
jest za silny, temperatura otocze-
nia zbyt duża lub mała; jest wy-
świetlany symbol informujący 
użytkownika o powstaniu błędu.

Podstawową funkcją pomiaro-
wą LDM-100 jest jednorazowy 
pomiar odległości, który może 
też być wykonywany w trybie 
ciągłym, tj. z pewnym odstę-
pem czasowym. Pozostałe funk-

cje są wspomagane obliczeniami 
matematycznymi wykonywany-
mi przez mikroprocesor. Należy 
do nich pośredni pomiar odległo-
ści, w którym do obliczenia wyni-
ku wykorzystuje się twierdzenie 
Pitagorasa oraz funkcje oblicze-

niowe pola powierzchni, objęto-
ści, sumowania, odejmowania, 
wartości maksymalnej i minimal-
nej – do realizacji których wyko-
rzystuje się proste operacje ma-
tematyczne.

Przed pomiarem użytkownik 
wybiera poziom odniesienia – 
przedni (przedni bok obudowy, 
z którego jest emitowana wiąz-
ka laserowa), lub tylny (tylny bok 
obudowy), aby uwzględnić w wy-
niku pomiaru długość przyrządu.

Wskazywanie wyników 
pomiarów
Ciekłokrystaliczny ekran przy-
rządu ma trzy wiersze cyfrowe, 
przy czym każdy z nich ma dłu-
gość czterech cyfr. Oprócz wy-

ników pomiarów (w tym war-
tości pomocniczych) i obliczeń 
wyświetla on też ikony sygnali-
zujące m.in. wybraną funkcję po-
miarową, aktywność lasera, stan 
rozładowania baterii oraz liczbę 
wykorzystanych komórek pamięci 
historii. Użytkownik ma też moż-
liwość wyboru jednostki pomia-
rowej (metry, cale, stopy, stopy 
plus cale).

Wykonywanie pomiarów 
w ciemności lub przy słabym 
oświetleniu zewnętrznym ułatwia 
podświetlenie ekranu. Włącza się 
ono automatycznie po włącze-
niu przyrządu, tj. po naciśnięciu 
przycisku „MEAS”. Podświetlenie 
można w razie potrzeby wyłą-
czyć, naciskając odpowiedni in-
ny przycisk.

Wykonywanie pomiarów 
i pamięć historii 
pomiarów
Pomiar odległości rozpoczyna się 
naciskając przycisk „MEAS”, po 
uprzednim wycelowaniu obiekty-
wu przyrządu w obiekt. Włącza 
się wskaźnik laserowy oznacza-
jąc czerwonym światłem miej-
sce pomiaru. Po krótkiej chwili 
w dolnym rzędzie ekranu zostaje 
wyświetlony wynik pomiaru od-
ległości. Po wykonaniu następ-
nego pomiaru wynik poprzedni 
przesuwa się na ekranie o je-
den rząd wyżej itd. Po czwar-
tym i następnym pomiarze kolej-
ne wyniki są już przesuwane do 
pamięci historii, w której moż-
na zmagazynować ich maksy-
malnie 20. Zapamiętane wyniki 
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można następnie przeglądać na-
ciskając kolejno specjalny przy-
cisk lub skasować całą zawartość 
pamięci naciśnięciem przycisku 
„CLEAR”. Pamięć przyrządu jest 
ulotna, stąd też jest kasowana au-
tomatycznie w momencie wyłą-
czenia zasilania przyrządu.

Pomiar jednorazowy 
i ciągły
Oprócz podstawowego pomiaru 
odległości wykonywanego jed-
norazowo, użytkownik mo-
że włączyć pomiar ciągły (tzw. 
śledzenie). Pomiar tego typu po-
zwala na zwiększenie dokład-
ności pomiaru przez wybranie 
z grupy wyników wartości mini-
malnej lub maksymalnej, zależ-
nie od warunków pomiaru (po-
miar odległości od powierzchni 
płaskiej lub narożnika). W trybie 
tym przekręca się np. przyrząd 
dookoła osi, a wynik pomiaru 
wyświetlany w dolnym rzędzie 
ekranu jest odświeżany co 0,5 s. 
Jednocześnie w dwóch pozosta-
łych rzędach ekranu są wyświe-
tlane wartości maksymalna i mi-
nimalna, również odświeżane, 
w momencie pojawienia się no-
wej takiej wartości. Funkcja po-
miaru ciągłego wyłącza się au-
tomatycznie po wykonaniu 100 
pomiarów.

Funkcje matematyczne
Użytkownik LDM-100 może 
w razie potrzeby włączyć funk-
cję matematyczną: dodawanie 
(wynik bieżącego pomiaru jest 
dodawany do poprzedniego), 

odejmowanie (wynik bieżące-
go pomiaru jest odejmowany od 
poprzedniego), pole powierzch-
ni (po wykonaniu dwóch kolej-
nych pomiarów jest automatycz-
nie wyświetlany wynik iloczynu 
otrzymanych wyników) lub ob-
jętość (jest wyświetlana wartość 
iloczynu trzech otrzymanych 
wyników). W trybach doda-
wania, odejmowania i oblicza-
nia pola powierzchni wszystkie 
wyniki pomocnicze są wyświe-
tlane jednocześnie z wynikiem 
końcowym, a w trybie oblicza-
nia objętości nie jest wyświe-
tlany trzeci, ostatni wynik po-
mocniczy.

Jeszcze inną funkcją matema-
tyczną realizowaną przez LDM-
100 jest pośredni pomiar odle-
głości. Użytkownik może wybrać 
dowolny z dwóch trybów, 
w których wynik końcowy uzy-
skuje się po otrzymaniu dwóch 
i odpowiednio trzech wyników 
pomocniczych. Funkcję pomia-
ru pośredniego można wyko-
rzystać do pomiaru wysokości 
obiektu np. drzwi.

W pierwszym trybie funkcji 
pomiaru pośredniego pomiar 
przeprowadza się w dwóch eta-
pach. W pierwszym etapie wiąz-
kę laserową kieruje się na punkt 
szczytowy obiektu. W tym przy-
padku przyrząd jest umieszczony 
na podłodze skierowany obiek-
tywem do góry. Pierwszym wy-
nikiem pomocniczym jest zatem 
wartość przeciwprostokątnej. 
W drugim etapie wiązkę kieru-
je się na sam dół. Przyrząd jest 

umieszczony na podłodze rów-
nolegle do niej, czyli prostopadle 
do obiektu. Drugim wynikiem 
pomocniczym jest więc wartość 
przyprostokątnej. Po wykona-
niu dwóch powyższych pomia-
rów i uzyskaniu dwóch wyników 
pomocniczych przyrząd auto-
matycznie oblicza z twierdze-
nia Pitagorasa wysokość obiek-
tu i wyświetla wynik tej operacji 
wraz z wynikami pomocniczymi.

W drugim trybie pomiaru po-
średniego, w ramach którego 
wynik końcowy (np. wysokości) 
uzyskuje się w trzech etapach, 
wyniki pomocnicze otrzymu-
je się kierując wiązkę laserowo 
kolejno na szczyt, prostopadle 
i na sam dół obiektu.

Warto jeszcze dodać, że w obu 
powyższych trybach pomiaro-
wych przyrząd wskazuje użyt-
kownikowi pulsowaniem od-
powiedniego boku trójkąta lub 
w przypadku trybu drugiego rów-
nież wysokości, w jakim kierunku 
ma ustawić przyrząd.

Zasilanie
LDM-100 jest zasilany napięciem 
stałym 3 V z dwóch alkalicznych 
baterii 1,5 V typu LR03 (AAA), 
które wystarczają na wykonanie 
ok. 4000 pomiarów. Czas pra-
cy baterii wydłużają funkcje auto-
matycznego wyłączania zasilania 
przyrządu (po 3 minutach) i au-
tomatycznego wyłączania lasera 
(po 30 sekundach). Stan nałado-
wania baterii sygnalizuje wyświe-
tlany na ekranie symbol baterii. 
Konieczność wymiany zużytych 

baterii na nowe sygnalizuje pulsu-
jący, pusty symbol baterii.

Wymiary i masa
Obudowa miernika LDM-100 ma 
klasę szczelności IP54 i jest chro-
niona przed dostępem kurzu 
i bryzgów wody. Na szczególną 
uwagę zasługuje wodoszczelna, 
długowieczna klawiatura z „mięk-
kimi” przyciskami. Obudowa ma 
wymiary 115x48x28 mm, a ma-
sa kompletnego miernika (z ba-
teriami i paskiem na rękę) wynosi 
135 g. Wraz z miernikiem produ-
cent dostarcza miniaturowy fute-
rał umożliwiający m.in. noszenie 
miernika na pasku od spodni. ■
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