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 )الجسء الثاني( قياش املضافة

Distance Measurement 

القياش غير املباشر باإلعحماد على خاصية انخشار ألامواج إلاليكترومغناطيضية، وذلك ـ 4

 .Electronic Distance Measurement (EDM)باصحخدام القائط الاليكتروني 

 ـ مقدمة.1ـ4

ت باطخخدام العسق املباشسة والعسق ػير امباشسة. ٌعخمد     ًمىً كُاض املظافاث ضمً الشبياث الجُىدًٍص

اللُاض املباشس للمظافاث على إلاطخخدام املباشس ألداة اللُاض على ظٌى الخغ املظخلُم بين الىلعخين 

 املحددجين للمظافت، ومً أدواث اللُاض 
ٌ
لت كدًمت غ اللماش ي أو املعدوي. هره العٍس املظخخدمت هرهس الشٍس

د أظىاٌ أضالعها عً   .km5.0وجدخاج الى حهٍد هبير، لرا ًخم اطخخدامها ضمً الشبياث ألافلُت التي الجٍص

    ،
ً
 مباشسا

ً
ألن هرا اللُاض ٌعخمد ًمىً أن وعخبر كُاض املظافت باطخخدام ألامىاج إلالُىترومؼىاظِظُت كُاطا

ٍت في مظاز خغ زصد املظافت بين الىلعخين املحددجين للمظافت  ت أو زادًٍى على ازطاٌ مىحٍت معّدلٍت بصٍس

لٍت للُاض أظىاٌ أضالع  عَخَبُر كُاض املظافاث باطخخدام كائع املظافاث إلالُىترووي أخدر ظٍس املروىزة. وَُ

لت بظُعت ودك ت، وهي ظٍس عت واكخصادًت. ومً هىا هجد الاطخخدام الهائل لهره الشبياث الجُىدًٍص ُلت وطَس

ت. لت واللصيرة ضمً حمُع أهىاع الشبياث الجُىدًٍص لت في كُاض املظافاث العٍى  العٍس

 Classification of EDM Instrumentsثصنيف أجهسة قياش املضافات.  ـ2ـ4

 ضمً مجمىعخين أطاطِخين هما: (EDM)جىدزج ألاحهصة إلالُىتروهُت للُاض املظافاث    

ت  .km1614وظخخدمها للُاض املظافاث ختى  املجمىعت ألاولى: أحهصة الُىتروبصٍس

(Elektro-Optical Instruments that transmit either modulated laser or infra-red Light). 

 املظافاث ختى عدة عشساث مً الىُلىمتراث.وظخخدمها للُاض  املجمىعت الثاهُت: أحهصة مُىسومىحُت

 (Radiowaves Instruments which transmits microwaves with wavelengths) 

وعلى هدٍى مشابٍه ًمىً جصيُف ظسق اللُاض املعخمدة على ظاهسة جداخل ألامىاج إلالُىترومؼىاظِظُت    

 
ُ
ت ضمً ظسق اللُاض املباشس للمظافاث. ح ت والبصٍس ت في كُاض السادًٍى ظخخَدُم ظاهسة جداخل ألامىاج السادًٍى

ت في كُاض املظافاث  مىً اطخخدام ظاهسة جداخل ألامىاج البصٍس املظافاث باطخخدام ألاكماز الصىاعُت، ٍو

 ًسة ألاحهصة إلالُىترومؼىاظِظُت.عالُت الدكت املظخخدمت لضبغ ومعا
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 ـ القياش غير املباشر للمضافات باصحخدام ألامواج إلاليكترومغناطيضية املعدلة.2ـ4

 أـ مالحظات أولية: 

مىر الظبعُىاث اطخخدم املظاخىن كائس ي املظافاث إلالُىتروهُت للُاض املظافاث، فخخددد املظافت   

لُىترومؼىاظِظُت على ظٌى املظافت، امللاطت بهره ألاحهصة باالعخماد على الصمً الالشم لرهاب وإًاب املىحت إلا

 وعلى معسفت طسعت اهدشاز مىحت اللُاض في الهىاء.

للُاض املظافت باطخخدام اللائع إلالُىترووي وعخمد على ظاهسة الاهدشاز املظخلُم لألمىاج     

 في ظ
ً
 جخؼير هره امليزاث وظبُا

ً
بلاث الجى املحُعت إلالُىترومؼىاظِظُت في الفساغ بظسعٍت مىخظمت وزابخت، وظبعا

 إلحساء اللُاطاث الصحُدت ًجب جددًد طسعت اهدشاز ألامىاج في الهىاء، ومً زم ادخاٌ 
ً
باألزض. اذا

ت  ) الضؼغ الجىي، الحسازة، السظىبت، ........  الخ(.  الخصحُداث املىاطبت الىاججت عً حؼير الظسوف الجٍى

ت، وهما:مً املجاٌ اليامل لألمىاج إلالُىترومؼىاظِظُت ج     م اخخُاز مجالين كلُلي الخؤزس بالظسوف الجٍى

)1.135.0(ــ مجاٌ العُف املسئي وألاشعت جدذ الحمساء: بعٌى مىحٍت ًتراوح بين  mm ٌهدعى هرا املجا ،

ت.  باطم ألامىاج إلالُىتروبصٍس

ت: بعٌى ًتراوح بين  )208.0(ــ مجاٌ ألامىاج املُىسٍو mm ،.ت  ووظمُه ألامىاج السادًٍى

جخؤزس طسعت اهدشاز ألامىاج إلالُىترومؼىاظِظُت، مً مجاٌ العُف املسئي وألاشعت جدذ الحمساء ومً مجاٌ 

يىن جؤزير زظىبت الهىاء على حؼير طسعت  ت، بالدزحت هفظها بالضؼغ الجىي وبدسازة الهىاء. ٍو ألامىاج السادًٍى

ت في الهىاء  ت. هما جخؤزس ألامىاج  011أصؼس مىه بـ ) اهدشاز ألامىاج البصٍس مسة ( في خالت ألامىاج السادًٍى

 
ً
ا ُّ ت بظاهسة اوعياض ألاشعت على طعذ ألازض أو على ألابيُت املجاوزة وألاشجاز وػيرها، وهرا ًئزس طلب املُىسٍو

 جلِع ألاحهصة التي حعخمد على املجاٌ السادًىي املظافاث بدك
ً
 على دكت اللُاض. اذا

ً
ٍت أدوى مً ألاحهصة التي ظبعا

لت ضمً الشبياث ألاطاطُت ) كد جصل  ت، ومع ذلً وظخخدمها للُاض املظافاث العٍى حعخمد ألامىاج البصٍس

ٌٍ على هره ألاحهصة هرهس كائع املظافاث إلالُىترووي  021املظافاث هىا الى  املصىع في شسهت  Sialهم (، همثا

AlbisSimens  .ت ظٍس  الظَى

ت للُاض املظافاث ضمً الشبياث الخفصُلُت ذاث ألاضالع      هىصح باطخخدام ألاحهصة إلالُىتروبصٍس
ً
عمىما

 هم. 01ختى 
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 ب ـ قاعدة قياش املضافة باصحخدام قائط املضافات إلاليكتروبصرية.

Principles of EDM Operation 

 جخيىن مجمىعت اللائع البصسي مً ألاحصاء الخالُت:   

 مسطل، أداة عاهظت، مظخلبل، حهاش كُاض.

للُاض ظٌى ضلع ما باطخخدام كائع املظافاث إلالُىترووي هثبذ الجهاش )املصود باملسطل واملظخلبل وحهاش  

ددة للعسف الثاوي مً الضلع اللساءة ( فىق الىلعت املحددة للعسف ألاٌو مً الضلع، وهثبذ فىق الىلعت املح

 العاهع، الري ًخؤلف مً مجمىعٍت مً املىاشير العاهظت

 ([.6( والشيل )1لحصمت ألامىاج ] هما هى مبين في الشيل ) 

 

 
 (: قاعدة قياش املضافة باصحخدام القائط إلاليكتروبصري.5الشكل )

 

 
N  ،  حهاش ازطاٌ ألامىاج إلالُىتروهُت :O،حهاش اطخلباٌ ألامىاج املسجدة : 

R  ،  )عاهع أخادي )أو مجمىعت عىاهع :Ud.املظافت امللاطت : 

 (: قاعدة قياش املضافة باصحخدام القائط إلاليكتروبصري.6الشكل )

Generalised EDM procedure 
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 ( مخعغ هظام اللائع إلالُىتروبصسي.7هما ًبين الشيل )

 

 
 منبع ألامواج الضوئية،  -1

 جهاز جعدًل حسمة ألاشعة الضوئية، -2

 صمام اصحقبال )ثجميع( الشعاع الضوئي املنعكط، -3

 جهاز قياش انحراف الطور للموجة املرصلة باملقارنة مع املوجة النعكضة، -4

 منبع طاقة جشغيل قائط املضافات، -5

 العاكط )مفرد أو مجموعة عواكط(، -6

 نظام بصري للموجة املرصلة، -7

 نظام بصري للموجة املنعكضة. -8

 (: مخطط نظام قائط املضافات إلاليكتروبصري.7الشكل )

 

، بعد املسوز 2الى الخعدًل عىد مسوزها باملعدٌ الخاص  1جخضع خصمت ألاشعت املىبعثت مً املىبع الضىئي    

حظخمس خصمت ألاشعت باججاه العاهع املثبذ فىق هلعت نهاًت الضلع امللاض. وجىعىع  7مً الىظام البصسي 

ت وعىدتها 3لخصل الى املظخلبل  6مً مجمىعت املىاشير  . وللُاض الصمً الالشم لرهاب املىحت إلالُىتروبصٍس

ت أو ًجب جددًد لحظتي الا  هعالق والعىدة، لهرا الهدف ًخدم حعدًل مىحت اللُاض املحمىلت ) البصٍس

( ًخعسض إلازطاٌ املعدٌ الى اهدساٍف في العىز،  Ud2املُىسومىحُت (. فبعد مظاٍز ظىله 
ً
 وإًابا

ً
)املظافت ذهابا

خم كُاض اهدساف العىز للمىحت باالعخماد على ذلً ًخددد شمً ذهاب املىحت وعىدتها على هدٍى ػير م باشٍس. ٍو

 ،الري جمس به املىحت الخازحت واملىحت املىعىظت.4ضمً الجهاش

 مً مجمىعت مىاشير زالزُت عاهظٍت ذاث زالزت حدزاٍن مظخلُمٍت مخعامدٍة مع بعضها    
ً
ًخؤلف العاهع عادة

([. فُىعىع الشعاع الىازد الى هلعٍت معُىٍت مً املىشىز عىد حدزان املىشىز 01( و )9( و )8البعض ]ألاشياٌ )

 الجج
ً
عىد باججاٍه معاهٍع مىاٍش جماما  اه الىزود.الداخلُت املخعامدة، َو
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LeitzWild( عاكط مفرد مثبد مع لوحة جضدًد )صنع شركة 8الشكل ) .) 

EDM reflector 

 
 (: مجموعة عواكط لقياش  9شكل )(: مضار حسمة ألاشعة الضوئية               ال11الشكل )                                      

 املضافات الطويلة                                            ضمن املوشور                                                                                      

 

 ًسجبغ كُاض املظافت باطخخدام اللائع إلالُىتروبصسي بلُاض الصمً
ً
 ، الريTوهما ذهسها طابلا

 حظخؼسكه املىحت إلالُىترومؼىاظِظُت في الرهاب وإلاًاب على ظٌى خغ الدظدًد. أي:

(4-2                                                                           )
v

T
d 

2 

 خُث:

T،شمً ذهاب املىحت وعىدتها : 
v.ًًطسعت اهدشاز مىحت اللُاض في الهىاء ضمً ضؼٍغ وخسازٍة مددد : 

ت ًخم  لٍت ػير مباشسٍة مً خالٌ حعدًل مىحت اللُاض املحمىلت. في ألاحهصة إلالُىتروبصٍس لاض الصمً بعٍس ٍو

صّوُد ألاحهصة بمعدالث مً هىع هُير أو بى 
ُ
 هُلع.اطخخدام الخعدًل الجُبي للمىحت، خُث ج
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 .(Total Station Instrument)ـ جهاز املحطة الشاملة 11

عبازة عً هظاٍم الُىترووي مخيامل، ًخؤلف مً  (Total Station)الىىع املخعىز مً أحهصة املحعت الشاملت    

خين السأطُت وألافلُت( وحهاش كُاض مظافاث الُىترووي، وهي مصودة بآلت  جُىدولُذ الُىترووي )للُاض الصاٍو

نها وبداطىب صؼيٍر.  حسجُل البُاهاث إلالُىتروهُت وجخٍص

 

 Total Station Instrument(: جهاز املحطة الشاملة. 11الشكل )

ٌٍ مخعددة. فمنها ماهى    ميىن مً وخداٍث مىفصلت مخىافلٍت مع بعضها  جىحد املحعت الشاملت على أشيا

(Modular) 
ً
 مخياملت

ً
ظمذ بعض هره ألاحهصة ببحساء العدًد (Self Obtained)، ومنها ماحشيل أحصاإه وخدة . َو

، وبعضها مصمٌم بدُث ًخم الخعامل مع املعلىماث املُداهُت )املسّجلت 
ً
مً العملُاث الحظابُت مُداهُا

( في املى
ً
ا ُّ . ًجدز أوجىماجُى

ً
ت أخُاها ً مً احساء الحظاباث وأعماٌ السطم الضسوٍز

ّ
خب باإلطخعاهت بداطىٍب ًمى

ألعماٌ السطم وإخساج املخععاث والخسائغ  (auto CAD)بالرهس هىا أهه ًمىً الاطخعاهت ببرامج ألاوجىواد 

 املخىىعت.
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 ـ مجاالت اصحخدام وعيوب أجهسة املحطة الشاملة.1ـ11

 لإلفادة مً أحهصة املحعت الشاملت، منها:   
ٌ
 هىان مجاالث مخعددة

 ـ املسح الخفصُلي،

ع الهىدطُت )جىكُع امليشآث والعسق وخعىط الصسف واملُاه وأكىُت السي ... الخ(،  ـ املشاَز

 ـ الخضلُع الجُىدًصي،

 ـ أعماٌ املسح الدكُم، واملسح العبىػسافي بيل أهىاعه.

 حهصة هرهس:ومً عُىب هره ألا    

 ـ ًصعب احساء الخدلُم املُداوي أزىاء أخر اللُاطاث، اذ البد مً العىدة الى املىخب وإخساج 

 الحظاباث والسطىماث ومً زم احساء جدلٍُم شامل،   

 ـ ًجب اطخخدام فُلتر خاص عىد زصد الشمع، وي الجخعسض وخدة كُاض املظافت للععب،

 جىعىع إلاشازة الىهسومؼىاظ
ً
 ِظُت مً العىائم )حظم أو طعذ عاهع(، ماًئدي الى ـ أخُاها

 خدور أػالٍط في هخائج اللُاطاث.   
 

 


