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  مقدمه

انـدرکاران   دسـت   ترین دغدغـه  شیب مناسب، تراز کردن و عمود کردن سطوح در فعالیتهاي عمرانی از مهم ایجاد
و کاربرد بسیار وسیعی دارد ازجمله جاده سازي ، راه سازي ، محوطه سازي ، ساختمان سازي ،   این حرفه است

همچنین بسیاري از فعالیـت  . یاري پل سازي،سد و تونل ، آماده کردن مزارع کشاورزي براي عملیات کاشت و آب
کـاذب ،   ب سقفهاي داخل ساختمان نیاز ب تراز کردن سطوح دارد از جمله نصب کابینت و کمد دیواري ، نص

  ....م ارتفاع کلید و پریزها ، کناف و یکاشی کاري و پله ، تنظ

با دقت بـاال و عملکـرد سـریع و     براي رسیدن به این مقاصد و تسهیل در این امور ، نیاز به استفاده از تجهیزاتی
هدف از بکار بردن این تجهیزات عبارت است از به حداقل رساندن خطاهاي انسانی ،  . مطمئن احساس می شود

افزایش چشمگیر سرعت درکار ، دقت بیشتر در حین کار ، جلوگیري از دوباره کاري ها و مصرف بی مورد مصالح 
  .نیروي انسانی ساختمانی ، کاهش هزینه هاي اجرا و 

از جمله علومی که در این زمینه کاربرد مناسبی از نظر دقت و سهولت کار دارد ، استفاده از سیستم هاي اپتیکی 
پرتو لیزر به علت دارا بودن خواص همدوسی طولی و فضایی مناسب داراي دقـت بـاال در فواصـل     .و لیزري است

ز در ول موج و توان هاي مختلف می توان دقت هاي مـورد نیـا  با استفاده از سیستم هاي لیزري با ط. دور است 
  .عملیات عمرانی رابدست آورد
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  چکیده

در این مقاله به معرفی سیستم هاي تراز لیزري و لزوم استفاده از این فناوري در فعالیت هاي عمرانـی پرداختـه   
این دستگاه با استفاده .ه است آورده شد لیزريخت یک نمونه ساده از تراز همچنین در ادامه مراحل سا.می شود

توان از آن در فعالیت هاي عمرانی از جمله ایجاد خطوط  از پرتو لیزر می تواند یک سطح تراز ایجاد کند که می
معرفی سیستمی  ، هدف از این ساخت این نمونه کوچک.مرجع افقی و تعیین اختالف ارتفاع سطوح استفاده کرد

  .با قیمت بسیار پایین تر از نمونه هاي بازاري جهت عملیات تراز در فعالیت هاي عمرانی است
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  معرفی تراز لیزري و کاربردها: فصل یک 

چرایی استفاده از فناوري لیزر-  
استفاده از تراز لیزري در ساختمان سازي -  

فوندانسیون-            
معماري داخل ساختمان-            

انواع تراز لیزري از نظر عملکرد-  
  متعامد ترازهاي لیزري-           
کاربرد ترازهاي لیزرهاي متعامد-             
ترازهاي لیزري نقطه اي-             
کاربرد ترازهاي لیزري نقطه اي-             
ترازهاي لیزري دوار-             
کاربرد ترازهاي لیزري دوار-             

انواع تراز لیزري از نظر قابلیت خودترازي-  
غیر خودتراز-             

نیمه خود تراز-             
خودتراز-             
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 چرایی استفاده از فناوري لیزري

انـدرکاران   دسـت   ترین دغدغـه  ایجاد شیب مناسب، تراز کردن و عمود کردن سطوح در فعالیتهاي عمرانی از مهم

ستونها و سازه ها در صورتی که در جاي در مورد مصالح ساختمانی مقاومت مصالح ساختمانی و . این حرفه است

امروزه با افزایش سـاخت و سـازها و   . مناسب قرار نگیرد به شکل ایده ال و محاسبه شده در طراحی، نخواهد بود

از . کنـد  وسایل مرسوم تولید خطاي باالیی مـی   گیري با  اندازه  ابعاد ساختمان،  و افزایش  ساخت بلند مرتبه ها

و در عین حال ساده بـراي کـاربر کـامال احسـاس       ایل دقیق براي اندازه گیري در فواصل دوراین رو نیاز به وس

بکارگیري این وسایل ضمن به حداقل رساندن خطاي انسانی و افزایش چشمگیر سرعت کار و دقـت    با. شود می

  .دوباره کاري و مصرف بی مورد مصالح ساختمانی کاهش می یابد  عملیات،

که در این زمینه کاربرد کامال مناسبی از لحاظ دقت و سهولت کار دارد، استفاده از تجهیـزات  یکی از روشهایی  

امروزه با استفاده از سیستم . باشد از خصوصیت پرتو لیزري حفظ جهت و دقت در فواصل دور می. باشد لیزري می

دقت هاي مورد نیاز در عملیات هاي لیزري با کاربرد و توانایی هاي مختلف، قادریم در مراحل و شرایط متفاوت 

  . ساخت و ساز را پیاده نماییم

در بعضی از کاربرد ها، لیزر بـه صـورت خـط    . شود بسته به نوع کاربري، از مولد هاي مختلف لیزري استفاده می

 Dot or(رود عمل کرده و جهت تعیین ارتفاع و یا راستا بکـار مـی  ) در بنایی "ریسمان کشی"همانند (  راهنما

Line Laser .(شود در این کاربري از حالت پرتو ثابت استفاده می .  

  دار  در بعضی کاربرد ها الزم است که خطی سطحی بر روي دیوار یا محل کار به صورت افقی عمودي و یا شیب
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توان  در این نوع کاربري می. هاي کاذب  رسم شود به طور مثال محل نصب کاشی یا کابینت یا احداث سقف

، )Rotary Laser Transmitter(یا دوران معمولی دارند  که قابلیت اسکن) فرستنده( لیزري مولد هاي  

، نوسان )یا دو نقطه تعیین شده توسط کاربر( اسکن پرتو لیزر در یک زاویه قابل تنظیم   در حالت. استفاده کرد

ازي عمود و یا با یک شیب یا می تواند مو   آید که این صفحه با دوران پرتو لیزر صفحه لیزري پدید می.می کند

  .دو شیب نسبت به سطح کار باشد

دارند به این معنی که تا شیب معینی در صورتی که محل    برخی از مولدهاي لیزري خاصیت خود ترازي

 و اما انواع دیگر را باید با استفاده از ترازهاي حبابی موجود بر. قرارگیري آنها تراز نباشد قادرند خود را تراز کنند

  .روي دستگاه اقدام به تراز شدن آنها نمود
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  استفاده از تراز لیزري در ساختمان سازي

  .بطور کلی کارهاي ساختمانی را می توان به دو دسته تقسیم نمود

  )فعالیت هاي خارج ساختمان(فونداسیون  -

  داخلی ساختمان   معماري  -

  فوندانسیون

ستونها را . از موارد اساسی است کفو یا شیب بندي مناسب و یکنواخت   در مورد مسائل فونداسیون، تراز بودن 

درجه بنا شوند این کار توسط پرتو لیزر  90بنا نمود که ستونهاي عمودي با حداکثر دقت به سمت   طوري باید 

فرستنده لیزري  .به اجرا در می آید) باشند و از فرستنده لیزري ساطع می شوند می Y,Xکه دو پرتو عمود برهم (

داراي پرتوي چرخان می باشد و این دو پرتو لیزر کامالً بر هم عمود هستند تا از طریق داشتن یک مرجع مثالً 

سطح افق کف بتوان نسبت به کف ساختمان ستونهاي عمودي را بر پا کرد با دقتی فراتر از وسایل مرسوم که هم 

  . اداکنون در دست معماران می باشد کار را انجام د

  معماري داخل ساختمان

و با استفاده از    ایجاد خطوط تراز و عمودي جهت نصب و بناي قسمتهاي داخلی ساختمان به راحتی  

پارتیشن بندي، نصب کاشی و    هاي کاذب  سقف   ایجاد دکوراسیون داخلی. سیستمهاي لیزري امکان پذیر است

  .لعاده امکان پذیر استنصب کابینت قفسه پله ها با دقت و سرعت فوق ا   پارکت،

  

 

  



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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