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Társaság
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CH-9424 Rheineck, Svájc
Kihívás
Épület mérése és homlokzat rögzítése
Megoldás
Leica 3D Disto használatával mérések
végzése és CAD rendszerbe való átvitele

Egy történelmi épületet, egy valamikor kereskedelmi épületként
funkcionáló épületet kellett felmérni számos stíluselemmel együtt,
tervezési célokhoz.
A nagyméretű üvegkupolák, amelyek lefedik a teljes belső udvart, egy
kerek torony eltolt magasságban
levő ablakaival, egy nyolcszögletű
torony lamellákból álló ablaktáblákkal, és a speciális, ún. gambrel tető
az eltérő tetőablakokkal, egy nagyon különleges kihívás elé állította
az építészeket.
Gambrel tetőnek hívják azt a
tetőszerkezetet, amelyik szimmetrikus a tetőgerincre, de a tetőlapok
meredeksége mindkét oldalon
egy bizonyos helyen megváltozik.
Az alsó tetőoldal meredekebb a
felsőnél.
Ezen kívül csak egyetlen megfelelő
eredeti dokumentum állt rendelkezésre, ezért volt szükséges a

Eredmény
- Gyors és hatékony mérés
- Megbízható mérés a legegyszerűbb
művelettel
- Elérhetetlen pontok mérése
- Mérési adatok egyszerű átvitele
CAD rendszerbe, homlokzati és
metszeti tervek elkészítése

homlokzat rögzítése és dokumentálása.
Emiatt egy olyan kombinált eljárást
hajtottak végre a Leica 3D Disto
eszköz használatával, ami képek
kiértékeléséből és mérésből állt.
A 7 m magas üvegkupolák a belső
udvar felett segédberendezés nélkül
megközelíthetetlenek voltak.
Itt számos aszimmetrikus üvegpanel
volt, néhány már el is volt deformálódva, amit cserélni kellett. A paneleket
mindemellett meg lehetett mérni az
integrált kamerával, annak 8x zoom
beállítása mellett.
Állványzat felállítására csak a panelek
illesztéséhez volt szükség, az egész
mérési eljárást fizikai kontaktus nélkül
hajtották végre.

A Leica 3D Disto eszköz pontosan vette fel a földszinten
levő üvegkupolák alakját és elemeit.

Termék-Körvonalak
• Nagy pontosság
• Mérés egyetlen álláspontból
• Elérhetetlen pontok mérése
• Szkennelés funkció a homlokzatok
automatizált méréséhez
• Beépített kamera a dokumentációhoz
(egyszerűsíti a kiértékelést)

További információkért lépjen kapcsolatba
mate.makso@leica-geosystems.com

A panelek méretét meg lehetett
határozni a helyszínen anélkül, hogy a
CAD rendszerre szükség lett volna.
A Leica 3D Disto eszköz nélkül a
mérést emelőpad vagy állványzat
használatával kellett volna végrhajtani.
Mivel a 3D Disto eszköz tartalmaz
szimultán mérési lehetőségeket
háromdimenziós alakzatokra, ezért
nem volt szükség sablonokra, még a
deformálódott panelekhez sem.
A homlokzatokat elsősorban dokumentációs célból, és a rajzok elkészítéséhez mérték.

Ezek legtöbbje egyszerűen volt
megadva, és nem tartalmazott túl sok
részletet.
Egy hagyományos fényképezőgéppel
való felvétel után kiválasztottak egyes
pontokat (ablakok sarokpontjait, az
ereszek magasságait, tetőkörvonal
pontjait, stb.) amelyeket megmértek a
3D Disto eszközzel.
Ezeket a méréseket elhelyezték a
fényképeken, és a későbbiekben kiértékelték.
A 3D Disto eszköz által biztosított
pontosság jóval meghaladta a fényké-

A mért pontok a beépített kamera használata révén megkönnyítették a homlokzati tervek előkészítését.
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pekét, viszont a képek kiértékelése
kielégítően pontos adatokat szolgáltatott az épület minden oldalán a rajzok
előkészítéséhez.
A fényképezés és a mérés
kombinációja biztosította az épület
reprezentatív ábrázolását rövid időn
belül, ami jó benyomást keltett az ügyfélben.
Ez kölcsönös bizalmi kapcsolatot
hozott létre már a munka egy korai
szakaszában.

