
ỨỨngng ddụụngng laserlaser
trongtrong

kkỹỹ thuthuậậtt đođo đđạạcc



1. 1. TrongTrong đođo đđạạcc ccáácc ququáá trtrììnhnh côngcông nghinghiệệpp

NgNgààyy ccààngng ccóó nhinhiềềuu ququáá trtrììnhnh côngcông nghinghiệệpp ccầầnn
đđếếnn phươngphương phpháápp đođo đđạạcc bbằằngng laser laser 

 ĐoĐo đđạạcc vvậậtt liliệệuu đđặặcc bibiệệtt

 ĐĐộộ chchíínhnh xxáácc caocao

 KhôngKhông llààmm ảảnhnh hưhưởởngng đđếếnn vvậậtt liliệệuu



Đo chiều dài và đường kính của cuộn giấy

Bộ laser 
cảm biến

Bộ laser 
cảm biến

Bộ laser 
cảm biến



MMỗỗii bbộộ laser laser ccảảmm bibiếếnn ggồồmm 30003000 laser laser ccảảmm bibiếếnn
nhnhỏỏ đđộộcc llậậpp nhaunhau hohoạạtt đđộộngng theotheo chchếế đđộộ master master ––

slave slave đđểể cungcung ccấấpp nhnhữữngng gigiáá trtrịị đođo lưlườờngng khkháácc
nhaunhau. . 



Laser cảm biến Phần mềm máy tính
(Measure Track)

Đánh giá độ lệch
có thể chấp nhận



Dùng laser đo bề dày của các tấm bia



Đo bề dày của các tấm nhựa trải đường giúp giảm
sốc được dùng trong ngành công nghiệp ô tô



Đo bề dày của các tấm ván gỗ dùng trong
xây dựng



2. Trong đo lường tiêu chuẩn
Tia laser với độ ổn định về tần số đã trở thành

một thước đo chiều dài chuẩn

Laser Cd: làm tần số chuẩn
Laser He – Ne: đo tốc độ ánh sáng với sai số

12 chữ số sau dấu phẩy
Việc ứng dụng laser trong đo lường
tiêu chuẩn mang lại nhiều triển vọng

to lớn trong việc nghiên cứu sự biến đổi
các hằng số trong Vũ Trụ



Sử dụng laser để đo chiều dài bằng giao thoa kế Michelson

Albert Abraham Michelson Giao thoa kế Michelson

Nguồn laser

G1

G2

P

A

M1

M2



Khi dịch chuyển một gương
song song với chính nó

dọc theo tia sáng một đoạn λ/2 
hệ thống vân dịch chuyển đi

một khoảng vân

Vân giao thoa thu được từ
giao thoa kế Michelson

Vậy muốn đo chiều dài của
vật nào ta dịch chuyển gương
từ đầu này đến đầu kia của vật

và đếm số vân dịch chuyển

2
ml   Nhờ phương pháp này, người ta

có cơ sở để định nghĩa 1 mét chuẩn



3. Trong đo đạc khoảng cách

L L

c
Lt 2





Khoảng cách giữa Trái đất
và Mặt trăng với sai số 15 cm

384.403 km

Khoảng cách giữa Trái đất
và các vệ tinh



4. 4. TrongTrong đođo đđạạcc khkhíí tưtượợngng, , ddựự bbááoo ththờờii titiếếtt
NgưNgườờii tata đãđã ssửử ddụụngng tiatia laser laser đđểể đođo nnồồngng đđộộ hhạạtt
hơihơi nưnướớcc trongtrong ccáácc đđáámm mâymây vvớớii mmụụcc đđííchch ddựự

bbááoo ththờờii titiếếtt

Mây và các phần tử tích điện tạo thành mây



5. 5. TrongTrong đođo đđạạcc quangquang phphổổ

Phổ hấp thụ của lá cây xanh



6. 6. TrongTrong đođo đđạạcc côngcông trtrììnhnh
CCáácc chchùùmm laser laser luônluôn luônluôn điđi theotheo đưđườờngng ththẳẳngng, , 

nênnên chchúúngng thưthườờngng đưđượợcc ssửử ddụụngng trongtrong ccáácc ddựự
áánn côngcông trtrììnhnh kkỹỹ thuthuậậtt nhưnhư gigiúúpp chocho viviệệcc đđààoo

đưđườờngng hhầầmm titiếếnn hhàànhnh đđúúngng hưhướớngng..



7. 7. TrongTrong đođo đđạạcc nhnhữữngng saisai hhỏỏngng bbằằngng
phươngphương phpháápp Holography (hay Holography (hay ToToàànn kýký))
PhươngPhương phpháápp ghighi vvàà phphụụcc hhồồii ssóóngng ddựựaa trêntrên hihiệệnn

tưtượợngng giaogiao thoathoa ssóóngng. . 

Dennis Gabor phát minh ra Holography năm 1948



Holography Holography khôngkhông nhnhữữngng ghighi llạạii hhììnhnh ảảnhnh haihai
chichiềềuu ccủủaa vvậậtt mmàà còncòn ghighi llạạii trưtrườờngng ssóóngng ttáánn xxạạ

ttừừ vvậậtt nhnhờờ hihiệệnn tưtượợngng giaogiao thoathoa áánhnh ssáángng

BBằằngng ccááchch ddịịchch chuychuyểểnn điđiểểmm quanquan ssáátt trongtrong gigiớớii
hhạạnn trưtrườờngng ssóóngng, , chchúúngng tata ssẽẽ ththấấyy vvậậtt dưdướớii ccáácc
ggóócc đđộộ khkháácc nhaunhau, , nghnghĩĩaa llàà ththấấyy đưđượợcc ảảnhnh nnổổii 3 3 

chichiềềuu, , ảảnhnh ccủủaa totoàànn bbộộ vvậậtt..





VVìì ccóó đưđượợcc hhììnhnh ảảnhnh khkhốốii ccủủaa vvậậtt nênnên ngưngườờii tata ccóó ththểể ssửử
ddụụngng ảảnhnh mmẫẫuu Hologram Hologram đđểể kikiểểmm tratra ssảảnn phphẩẩmm, , đođo
đđạạcc nhnhữữngng saisai hhỏỏngng trêntrên vvậậtt liliệệuu nhưnhư llốốpp ô ô tôtô khikhi so so 
ssáánhnh llốốpp vvớớii ảảnhnh chuchuẩẩnn ccủủaa nnóó ((xemxem ccóó vvếếtt nnứứtt, , ccóó

nhnhữữngng vvịị trtríí bbịị bibiếếnn ddạạngng hay hay khôngkhông,,……))

Ảnh toàn ký của một phụ nữ Ảnh toàn ký của một bức tượng


