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Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Trắc Địa Sao Việt

HÃNG LEICA VÀ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
VÀ CÔNG NGHỆ TRẮCĐỊA SAO VIỆT

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ TC/TCR 800 SERIES



Trắc Địa Sao Việt - Chính Xác Đến Từng Milimet                  www.maytracdiasaoviet.com

2
Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Trắc Địa Sao Việt

Máy toàn đạc điện tử
Chào mừng các bạn đến với thế hệ máy toàn đạc điện tử TC/TCR 800 SERIES

Cuốn sách này chứa đựng những chỉ dẫn an toàn cũng như cách lắp đặt và sử 
dụng thiết bị.
Tham khảo thêm cuốn “Những chỉ dẫn an toàn” để có thêm thông tin.

Đọc kỹ cuốn hướng dẫn sử dụng này trước khi sử dụng thiết bị.

Nhận biết thiết bị
Model cũng như số máy của thiết bị được chỉ ra trên nhãn.
Hãy nhập Model cũng như số máy của thiết bị vào cuốn sách này và luôn luôn tham khảo 
những thông tin đó khi cần liên hệ với đại lý hoặc trung tâm dịch vụ được uỷ quyền của 
Leica Geosystems.

Loại máy:....................................Số máy:...................................

Những biểu tượng
Những biểu tượng được sử dụng trong cuốn sách này có ý nghĩa như sau.

Chỉ ra một tình trạng nguy hiểm sắp xẩy ra, 
nếu không tránh sẽ dẫn tới hậu quả chết người 
hoặc bị thương nặng.

Chỉ ra một tình trạng nguy hiểm có thể xẩy ra 
hay là một sử dụng bất cẩn, nếu không tránh 
sẽ dẫn tới hậu quả chết người hoặc bị thương 
nặng.

Chỉ ra một tình huống có khả năng gây nguy 
hiểm hoặc là một sử dụng bấtrướćẩn. Nếu 
không tránh sẽ dẫn tới hậu quả bị thương nhẹ 
hoặc trung bình và cũng có thể dẫn tới thiệt hại 
về vậtrướćhất, tài chính và phá huỷ môi trường.
Những thông tin quan trọng bản phải triệt để 
tuân theo để đảm bảo thiết bị được sử dụng 

đúng kỹ thuật và đạt hiệu quả cao nhất.

Những thương hiệu
- Windows (Được đăng ký thương hiệu bởi tập đoàn Microsoft). 
- Bluetooth là đăng ký thương hiệu của Bluetooth SIG, inc. 
Tất cả các thương hiệu khác thuộc quyền sở hữu tương ứng với chủ nhân của nó.
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Những nội dung chính
Giới thiệu
Sử dụng thiết bị
Chuẩn bị đo/Cài đặt
Phím FNC
Các chương trình ứng dụng
Các cài dặt
Các cài đặt EDM
Quản lý dữ liệu
Khởi động nối tiếp
Kiểm tra và hiệu chỉnh
Các thông số kết nối
Truyền dữ liệu
Thông ti hệ thống
Bảo quản và vận chuyển
Những chỉ dẫn an toàn
Thông số kỹ thuật
Mục lục

Những nội dung chi tiết
Giới thiệu

Những bộ phận quan trọng
Những thuật ngữ kỹ thuật và chữ viết tắt Phạm vi ứng dụng
Gói chương trình cho máy tính
Chương trình Leica Geo Office Tools (LGO Tools) Cài đặt lên máy tính

Nội dung chương trình Nguồn điện
Sử dụng thiết bị

Bàn phím
Những phím cứng Phím Trigger

Phím đo khoảng cách Các phím mềm
Các biểu tượng

Biểu tượng tình trạng kiểu đo EDM Biểu tượng tình trạng dung lượng 
pin Biểu tượng tình trạng bù ngiêng Biểu tượng tình trạng bù khoảng 
cách Biểu tượng tình trạng nhập ký tự

Cây thư mục
Chuẩn bị đo/Cài đặt

Mở máy Lắp pin
Lắp đặt chân máy
Định tâm bằng dọi tâm Laser
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Cân bằng sơ bộ bằng bọt thuỷ tròn
Cân bằng chính xác bằng bọt thuỷ điện tử 
Điều chỉnh cường độ Laser dọi tâm Những 
gợi ý để định tâm
Chế độ nhập Sửa 

ký tự Xoá 
ký tự
Chèn ký tự 

Tìm điểm
Tìm kiếm bằng Wildcard 
Tiến hành đo

Phím FNC
Bật tắt chiếu sáng màn hình
Bật bọt thuỷ điện tử và dọi tâm Laser 
Chuyển chế độ đo IR/RL
Bật tắt chiếu tia Laser 
Tạo Code nhanh 
Chuyển đổi đơn vị
Xoá phép ghi cuối cùng 
Đo gián tiếp
Đo liên tục 
Bù điểm đích
Những cài 
đặtrướchính Truyền 
cao độ
Đo điểm ẩn

Các chương trình ứng dụng
Những cài đặt ban đầu cho chương trình ứng dụng 

Thiết lập Job
Thiết lập trạm máy 
Định hướng

Các chương trình ứng dụng 
Giới thiệu
Đo khảo sát
Chuyển điểm thiết kế ra thực địa 
Giao hội nghịch
Định vị công trình theo đường chuẩn (đường thẳng/đường tròn) Đo 
gián tiếp
Đo diện tích phẳng
Đo điểm không với tới được
Chương trình ứng dụng trong xây dựng
Chương trình ứng dụng trong giao thông (lựa chọn)
Chương trình giải các bài toán theo phương pháp hình học COGO (lựa 
chọn)

Tạo Code
Tạo code nhanh

Các cài đặt
Cài đặt trước các thông số đo dài điện tử 
EDM Quản lý dữ liệu
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Khởi động nối tiếp
Kiểm tra và hiệu chỉnh

Sai số hướng ngắm 
Sai số góc đứng 
Chân máy
Bọt thuỷ tròn trên máy Bọt 
thuỷ tròn trên đế máy Dọi 
tâm Laser
Chế đo khoảng cách điện tử không gương EDM

Các thông số kết nối 
Truyền dữ liệu Thông 
tin hệ thống
Bảo quản và vận chuyển

Vận chuyển
Vận chuyển ngoài hiện trường 
Vận chuyển trên xe tải
Vận chuyển đi xa 
Vận chuyển pin
Hiệu chỉnh trước khi sử dụng 

Bảo quản
Thiết bị
Hiệu chỉnh hiện trường 
Pin

Vệ sinh và sấy khô
Thị kính, vật kính , gương 
Gương bị mờ
Máy bị ẩm
Các cable nối và chân cắm

Những chỉ dẫn an toàn
Người sử dụng cần quan tâm 

Những sử dụng được phép 
Những sử dụng cần tránh

Những giới hạn sử dụng Những 
giàng buộc trách nhiệm
Bảo hành và giấy phép sử dụng phần mềm 
Những nguy hiểm đối với người sử dụng 
Phân loại Laser

Đo khoảng cách tích hợp tia laser hồng ngoại 
Đo khoảng cách tích hợp tia laser đỏ
Bộ phận dẫn hướng ánh sáng 
Dọi tâm laser

Tính tương thích điện từ trường EMC
Tiêu chuẩn FCC, có khả năng sử dụng ở Mỹ

Bảng thông số kỹ thuật
Hiệu chỉnh theo môi trường 

Công thức tính
Mục lục
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Giới thiệu
Hệ thống máy trắc địa TC/TCR800 Series của Leica là thế hệ máy toàn đạc điện tử chất 
lượng cao được thiết kế cho định vị công trình.
Với công nghệ tiên tiến nó làm cho công việc đo đạc hàng ngày trở lên dễ dàng hơn. Thiết 
bị này là lý tưởng cho công việc khảo sátrướćông trình và chuyển điểm thiết kế ra ngoài 
thực địa.
Các chức năng của thiết bị có thể sử dụng dễ dàng và không mất thời gian để học.

Các bộ phận quan trọng

1) Tia ngắm thô
2) Bộ phận tích hợp dẫn 

hướng ánh sáng EGl (lựa 
chọn)

3) Vi động đứng
4) Pin
5) Đế cho pin GEB111
6) Giá pin

7) Thị kính có điều chỉnh diop
8) Vòng điều quang
9) Tay xách 
10)Cổng RS232 
11) ốc cân máy
12) Vật kính có tích hợp bộ 

phận đo xa điện tử EDM
13)Màn hình 
14)Bàn phím 15) 
Bọt thuỷ tròn 16) 
Phím bật tắt 
17)Phím Trigger 
18) Vi động ngang

Những thuật ngữ kỹ thựât và từ viết tắt

ZA=Hướng ngắm /Trục 
Chuẩn trực
Trục ống kính=Đường nối từ 
tâm chữ thập tới tâm của vật 
kính
SA=Trục đứng
Trục quay đứng của ống 
kính
KA=Trục nghiêng
Trục quay ngang của ống
kính
V=Góc đứng
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Nghiêng trục đứng:
Góc giữa dây dọi và 
trục đứng. Trục đứng 
nghiêng không phải là 
sai số thiết bị và nó 
không được loại trừ 
bằng cách đo thuận và 
đo đảo. Nó có thể ảnh 
hưởng đến góc bằng.
Góc đứng được loại trừ 
bởi bù hai trục.

Sai số hướng ngắm:
Sinh ra do hướng 
ngắm không vuông 

góc với trục ngang.

Sai số góc đứng:
Khi hướng ngắm nằm 
ngang bàn độ đứng phải 
đọc 900(100gon). Sự 
lệch khỏi giá trị này là 
sai số góc đứng V-index 
(i).

VK=Bàn độ đứng(Vòng 
chia mã vạch để đọc góc 
đứng)
Hz=Góc bằng
HK=Bàn độ ngang(Vòng 
chia mã vạch để đọc góc 
bằng)

Dây dọi/Bộ bù: 
Hướng của trọng lực. 
Bộ bù xác định 
hướng dây dọi trong 
thiết bị.

Thiên đỉnh:
Hướng thẳng đứng 

trên của dây dọi.

Dây chữ thập: 
Tấm thuỷ tinh ở 
bên trong ống kính

có khắc dây chữ thập.
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Khoảng cách nghiêng

Khoảng cách bằng

Chênh cao
Chiều cao gương
Chiều cao máy
Toạ độ đông của trạm máy (Y0)
Toạ độ bắc của trạm máy (X0)
Cao độ của trạm máy
Toạ độ đông của điểm đo (Y)
Toạ độ bắc của điểm đo (X)
Cao độ của điểm đo

Phạm vi ứng dụng
Cuốn hướng dẫn sử dụng này phù hợp cho tất cả các máy thế hệ TC/TCR 800 Series.
Những máy Model TC được trang bị EDM laser hồng ngoại và những máy Model TCR được 
trang bị laser đỏ cho chế độ đo không gương.
Những mục chỉ phù hợp với Model TCR là được đánh dấu.

Gói phần mềm cho máy tính Leica Geo Office Tools (LGO-Tools)
Gói phần mềm LGO-Tools sử dụng để trao đổi dữ liệu giữa máy toàn đạc và máy tính. Nó 
chứa đựng một số chương trình tiện ích hỗ trợ cho người sử dụng thiết bị.

Cài đặt vào máy tính
Chương trình cài đặtrướćó trong đĩa CD-ROM cung cấp kèm theo. Nó phù hợp với hệ 
điều hành MS Windows 98, 2000 hoặc XP.
Chú ý: Tất cả các phiên bản trước LGO-Tools phải được gỡ bỏ trước khi cài đặt phiên bản 
mới.
Để cài đặt vào “setup.exe” trong thư mục \LGO-Tools trong đĩa CD-ROM và thực hiện theo 
những chỉ dẫn của chương trình cài đặt.

Nội dung chương trình
Sau khi cài đặt thành công những chương trình sau đây xuất hiện
Tools(Những công cụ)

- Data exchange Manager (Quản lý trao đổi dữ liệu)
Dùng để trao đổi toạ độ, kết quả đo, Code và đưa ra những định dạng giữa máy toàn đạc 
và máy tính.
- Coordinate Editor
Dùng để nhập, xuấtrướcũng như tạo và sử lý file toạ độ.
- Codelist Manager Dùng 
để tạo và xử lý Code 
- Software Upload 
Dùng để nạp phần mềm hệ thống và EDM

Chú ý: Chỉ những kỹ thuật viên được uỷ nhiệm bởi hãng Leica được sử dụng mục này.
- Format Manager 
Dùng để tạo một định dạng đặc biệtrướ́cho đầu ra của file dữ liệu.
- Configuration Manager 
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Dùng để nhập, xuấtrướcũng như thiết lập cấu hình cho máy.
Chú ý: Để biết thêm thông tin về LGO-Tools hãy tham khảo trong phần Help.

Nguồn điện
Chỉ sử dụng pin, bộ nạp và những phụ kiện được giới thiệu bởi Leica Geosystems để đảm 
bảo cho thiết bị hoạt động đúng chức năng.
Nguồn cung cấp cho thiết bị có thể là nguồn ngoài hoặc nguồn trong. Nguồn ngoài được 
kết nối với thiết bị bằng cách sử dụng mộtrướcáp LEMO.

- Nguồn pin trong. 
1 pin GEB111 hoặc GEB121 được đặt trong khoang pin. 

- Nguồn pin ngoài 
1 pin GEB171 được nối với cáp LEMO 

1  GEB121
2  GEB111
3 Những khối pin đơn trong adapter 

GAD39

Thiết bị của Leica Geosystems đươc cung cấp nguồn điện là những pin có thể nạp lại. Với 
sản phẩm này chúng tôi giới thiệu nguồn pin cơ bản GEB111 hoặc pin chuyên dụng 
GEB121. Lựa chon thêm là 6 pin đơn sử dụng adapter GAD39.
Sáu pin đơn 1.5 V cung cấp nguồn điện 9V.
Vôn kế trên thiết bị là được thiết kế cho điện thế 6 V (GEB111/GEB121).
Chú ý: Bộ nạp pin sẽ hiển thị không đúng khi sử dụng 6 pin đơn. Sử dụng những khối pin 
đơn với adapter chỉ trong trường hợp khẩn cấp. Lợi thế của việc sử dụng những khối pin 
đơn là tốc độ phóng thấp hơn thậm chí trong những khoảng thời gian dài.

Vận hành thiết bị
Phím bật/tắt được đặt ở cạnh bên của thiết bị.
Chú ý: Tấtcả những hiển thị trên màn hình chỉ là ví dụ minh hoạ. Tuỳ theo những phiên 

bản phần mềm khác nhau mà nó có thể thay đổi khác với phiên bản gốc.

Bàn phím

1) Con trỏ (Chỉ trường hoạt động)
2) Những biểu tượng
3) Phím chức năng cố định
4) Phím chữ số
5) Phím mũi tên
6) Phím chức năng mềm (chức năng 

hiển thị ở đáy của màn hình)
7) Thanh phím mềm (hiển thị nhưng 

chức năng và được kích hoạt bởi 
các phím chức năng mềm)
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Phím cứng
[PAGE] Cuộn sang trang tiếp theo khi giao diện có nhiều trang màn hình.
[MENU] Truy cập vào chương trình ứng dụng, cài đặt, quản lý dữ liệu, hiệu chỉnh,

thông số kết nối, thông tin hệ thống và truyền dữ liệu.
[USER] Phím được lập trình với chức năng từ menu FNC.
[FNC] Truy cập nhanh vào những chức năng hỗ trợ quá trình đo.
[ESC] Thoát khỏi giao diện hoặc chế độ soạn sửa. Trở về màn hình trước đó.

Phím Trigger (Phím nóng)
Phím Trigger có thể được cài đặt 1 trong 3 chức năng (ALL, DIST, OFF). Nó 
được kích hoạt trong menu thiết lập cấu hình.

Đo khoảng cách
Bộ phận đo khoảng cách bằng tia laser (EDM) được tích hợp bên trong thiết bị thế hệ 
TC/TCR 800 Series.
Tất cả các Model, khoảng cách được xác định bằng tia laser hồng ngoại đồng trục với ống 
kính.
Chú ý: Trong chế độ đo hồng ngoại không nên thay thế gương bằng những vật phản xạ tốt, 
như đèn giao thông…Phép đo có thể không tiến hành được hoặc không chính xác. Để ứng 
dụng cho đo không gương, Model TCR sử dụng tia laser đỏ có thể nhìn thấy tích hợp vào 
thiết bị. Khi kết hợp tia laser đỏ và gương tròn khoảng cách đo EDM có thể lên tới hơn 5 km.
Chúng ta cũng có thể sử dụng gương mini, 3600 và tấm phản xạ, thậm chí không cần sử dụng 
gương.
Chú ý: Khi nhấn phím đo, bộ phận EDM ngay lập tức phát ra tín hiệu tới đích.
Nếu có người, ô tô, động vật, cành cây đung đưa…băng ngang qua tia laser trong quá trình 
đo thì phép đo vẫn được thực hiện. Một phần tia laser vẫn được phản xạ do đó có thể dẫn tới 
kết quả sai.

Đo không gương
Chú ý:
- Phải đảm bảo rằng tia laser không bị phản xạ 
bởi bấtrướcứ vật gì gần hướng ngắm. - Khi 
nhấn phím đo, EDM ngay lập tức phát tín hiệu 
tới đích. Trong trường hợp có vậtrướćản nhất 
thời (VD: xe tải chạy qua, hạt mưa, mây, 
sương mù� ) EDM có thể đo tới vậtrướćản đó.
- Khi đo tới những khoảng cách lớn hơn, sự 
phân kỳ của tia laser đỏ có thể dẫn tới giảm sự 
chính xác của phép đo.
Nguyên nhân là tia laser có thể phản xạ từ 
những điểm không phải là đích.
Do đó, chúng tôi khuyến cáo hãy kiểm tra sự 
đồng trục của ống kính và tia laser (tham 
khảo chương “Kiểm tra và hiệu chỉnh”).
- Không đo đồng thời hai máy tới cùng 
một đích.
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Đo bằng tia laser đỏ có sử dụng gương
Chú ý: Với những phép đo đòi hỏi độ chính xác cao ta nên sử dụng chế độ chuẩn (dùng chế 
độ đo hồng ngoại).
Đo bằng tia laser đỏ sử dụng tấm phản xạ
Tia laser đỏ có thể được sử dụng để đo tới tấm phản xạ, để đảm bảo độ chính xác tia laser 
đỏ phải vuông góc với tấm phản xạ và phải được hiệu chỉnh trước khi đo (tham khảo 
chương “kiểm tra và hiệu chỉnh”).
Chú ý: Hằng số gương tuỳ thuộc vào loại đích (gương, tấm phản xạ…)

Các phím mềm

Đo và lưu kết quả

Đo không lưu kết quả

Lưu kết quả
Xoá giá trị hiện tại, sẵn 
sàng nhập giá trị mới
Nhập toạ độ
Hiển thị những điểm có 
sẵn Tìm kiếm điểm
Cài đặtrướćhế độ đo dài
Chuyển đổi giữa chế độ đo 
không gương và có gương

Về giao diện trước đó
Tiếp tục tới giao diện tiếp 
theo Chuyển đổi chức năng 
của phím mềm
Xác nhận cài đặt và thoát khỏi 
giao diện

Những biểu tượng
Tuỳ thuộc vào những phiên bản phần mềm khác nhau mà những biểu tượng được hiển thị 
chỉ ra những tình trạng hoạt động cụ thể.

Chỉ ra rằng có nhiều trường để chọn

Sử dụng phím mũi tênđể lựa chọn thông số

Thoát khỏi một lựa chọn bằng phím Enter hoặc phím mũi tên

Chỉ ra màn hình có nhiều trang và có thể chuyển trang bằng phím [PAGE]

Chỉ ra vị trí của ống kính ở mặt I hoặc II

Chỉ ra chiều tăng của góc bằng Hz khi quay trục đứng (ngược chiều kim đồng 
hồ)
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Những biểu tượng chỉ trạng thái của chế độ đo dài EDM

Biểu thị chế độ đo hồng ngoại cần gương hoặc tấm phản xạ 

Biểu thị chế độ đo không gương

Biểu tượng tình trạng pin

Hiển thị dung lượng pin (75%)

Biểu tượng của trạng thái bù

Bật chức năng bù

Tắt chức năng bù

Biểu tượng trạng thái bù khoảng cách

Chế độ bù khoảng cách đang hoạt động

Biểu tượng trạng thái nhập ký tự

Chế độ nhập số

Chế độ chập chữ
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Cây thư mục

Chuẩn bị đo/ Cài đặt
Mở hộp máy
Nhấc máy ra khỏi hộp vận chuyển và kiểm tra toàn bộ.

1) Cáp truyền dữ liệu (lựa chọn)
2) Thị kính thiên đỉnh hoặc góc 

bước (lựa chọn)
3) Đối trọng cho thị kính góc bước 

(lựa chọn)
4) Chân máy (lựa chọn)

5) Bộ nạp pin và phụ kiện (lựa chọn)
6) Tools chỉnh máy
7) Pin GEB111 (lựa chọn)
8) Lọc ánh sáng (lựa chọn)
9) Pin GEB121 (lựa chọn)
10) Adapter nguồn cho bộ nạp (lựa 

chọn)
11) Gá cho thước đo chiều cao máy 

GHT196 (lựa chọn)
12)Thước đo GHM007 (lựa chọn) 
13)Chân gương mini (lựa chọn) 14) 
Máy toàn đạc điện tử
15)Gương mini và khung (lựa chọn) 
16) Bảng ngắm mini (chỉ cho TCR) 
17)Hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh) 
18) Bao che mưa/ống che nắng 19) 
Đầu cho chân gương mini (lựa

chọn)
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Pin
Lắp và tháo pin

1. Tháo giá đặt pin 3.Đặt pin vào giá
2. Tháo pin 4.Đặt giá pin vào máy

Chú ý: Đặt pin đúng chiều (cực của pin được đánh dấu trong khoang chứa). Kiểm tra và 
đặt giá đựng pin vào đúng chiều của khoang chứa trong máy.

- Để nạp pin hãy tham khảo mục “Nạp pin” 
- Để xem loại pin hãy tham khảo mục “Các thông số kỹ thuật” 

Khi sử dụng pin GEB121, hãy tháo phần đệm cho pin GEB111 trong giá đựng pin. Chú 
ý: Đối với pin lần đầu sử dụng cần lưu ý

- Phải nạp đầy pin trước khi sử dụng lần đầu 
- Đối với pin mới hoặc pin được bảo quản một thời gian dài (hơn 3 tháng), cần qua 

2-5 chu kỳ nạp và phóng trước khi đưa vào sử dụng. 
- Nhiệt độ phù hợp cho quá trình nạp là từ 00C đến +350C/ +320F đến +950F. Để đạt 

hiệu quả cao nhấtrướchúng tôi khuyến cáo nên nạp ở nhiệt độ từ +100C đến 
+200C/+500F đến +680F. 
Khi hoạt động/Phóng điện 

- Pin có thể hoạt động trong môi trường có nhiệt độ từ –200C đến +550C/-40F đến 
+1310F. 

- Hoạt động ở nhiệt độ quá thấp sẽ giảm dung lượng của pin, còn hoạt động ở nhiệt 
độ quá cao sẽ giảm tuổi thọ của pin. 

Lắp đặt chân máy

1. Lới lỏng 3 ốc hãm ở 3 chân, kéo đến độ 
dài yêu cầu và vặn chặt lại. 
2. Để đảm bảo cho chân đủ chắc hãy ấn 3 
chân xuống đất. Khi ấn chú ý rằng lực tác 
dụng phải song song với các chân. 
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Chú ý: Khi lắp đặt chân phải đảm bảo 
mặt chân được nằm ngang. Nếu mặt chân
nghiêng ít có thể điều chỉnh bằng ốc cân 
máy. Nếu lớn thì phải điều chỉnh bằng 
chân.
Khi sử dụng đế máy có dọi tâm quang 
học thì dọi tâm laser sẽ mất tác dụng.

Cần cẩn thận khi sử dụng chân máy
- Kiểm tra Tấtcả các ốc và chốt.
- Trong khi vận chuyển phải sử dụng 
hộp đựng được cung cấp.
- Không sử dụng chân máy vào mục 
đích khác

Lắp đặt máy
Mô tả
Phần này mô tả cách lắp đặt máy phía trên một điểm đã được đánh dấu trên mặt đất, sử dụng 
dọi tâm laser. Ta có thể lắp đặt máy mà không cần điểm đã được đánh dấu trên mặt đất.
Những đặc điểm quan trọng

- Nên che máy tránh cho ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp vào để tránh những thay 
đổi nhiệt độ bất thường xung quanh thiết bị. 

- Tia laser dọi tâm được giới thiệu ở đây là được gắn trên trục đứng của thiết bị, nó 
phát ra 1 tia đỏ chiếu lên mặt đất, làm cho việc định tâm máy trở nên rất dễ dàng. 

- Định tâm bằng laser không thể kết hợp đồng thời với đế máy có sử dụng dọi tâm 
quang học. 

Định tâm bằng tia laser và cân bằng sơ bộ

1. Đặt máy lên đầu chân, từ từ vặn
chặt ốc định tâm máy

2.  Xoay ốc cân máy về vị trí giữa
3. Bật tia laser dọi tâm. Bọt thuỷ điện tử 

xuất hiện trên màn hình.
4. Dịch chuyển chân máy sao cho tia 

laser chiếu lên điểm cần định tâm 
trên mặt đất

5. Nhấn 3 chân xuống đấtrướcho 
đủ chắc

6. Xoay ốc cân máy để tia laser chiếu 
chính xác lên điểm trên mặt đất

7. Dùng ốc ở chân máy để cân bằng 
máy. Bây giờ máy đã được cân 
bằng sơ bộ
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Cân bằng chính xác bằng bọt thuỷ điện tử
1. Bật bọt thuỷ điện tử, trong trường hợp máy không đủ cân bằng thì một biểu

tượng báo nghiêng sẽ xuất hiện. 
2. Cân bằng bọt thuỷ điện tử bằng ốc cân máy. 

Khi bọt thuỷ điện tử đã tập trung thì máy đã được cân bằng

3. Kiểm tra sự tập trung của dọi tâm laser 
4. Nếu lệch ta lới lỏng ốc định tâm máy, từ từ định tâm lại. Siếtrướchặt ốc lại 
5. Làm lại từ bước 2 đến bước 4 đến khi cân bằng xong 
6. Chấp nhận bằng phím [OK], tia laser và bọt thuỷ điện tử sẽ tắt 

Điều chỉnh cường độ tia laser dọi tâm
Tuỳ vào điều kiện môi trường và bề mặt vật phản xạ mà ta có thể điều chỉnh cường độ tia 
laser dọi tâm cho dễ nhìn.
Sử dụng hai phím mũi tên lên xuống để điều chỉnh.
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Những lời khuyên cho quá trình định tâm

Vị trí định tâm có thể là ống hoặc chỗ hõm, do đó không thể quan sát được tia laser. Trong 

trường hợp này tia laser có thể được quan sát bằng cách sử dụng 1 tấm truyền qua (VD: 
polymer…). Khi đó công việc định tâm sẽ trở lên dễ dàng hơn nhiều.

Chế độ nhập dữ liệu
Tuỳ thuộc vào những phím chữ số mà bạn có thể nhập trực tiếp.

- Trường số: 
Chỉ chứa đựng những giá trị số. Bằng cách nhấn 1 phím số thì số đó sẽ được hiển 
thị. 

- Trường chữ số: 
Có thể chứa đựng cả số và chữ cái. Bằng cách bấm 1 phím chữ số quá trình nhập sẽ 
bắt đầu. Bằng cách nhấn qua lại bạn có thể chuyển qua những ký tự khác nhau. VD: 1-
> S -> T ->U -> 1 ->S… 

Soạn sửa ký tự

1. Đặt trước con trỏ vào ký tự cần soạn sửa 
2. Nhập ký tự mới 
3.  Xác nhận kết quả nhập

Xoá ký tự

1.  Đặt trước con trỏ vào ký tự cần xoá

2.  Nhấn phím mũi tên xuống để xoá ký tự tương ứng

3.  Xác nhận

Chèn ký tự

1.  Đặt trướ́c con trỏ vào vị trí cần chèn
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2.  Nhập 1 ký tự trống vào bên phải vị trí cần chèn

3.  Nhập ký tự mới

4.  Xác nhận

Bộ ký tự
Chế độ nhập bao gồm những ký tự số và chữ như sau:

Ký tự “*” có thể được dùng trong 
trường dữ liệu để tìm kiếm điểm và 
code.

Tìm kiếm điểm
Tìm kiếm điểm là chức năng dùng để tìm kiếm những điểm đo và điểm cứng đã được nhớ 
trong máy. Người sử dụng có thể giới hạn điểm trong 1 Job cụ thể hoặc có thể tìm kiếm trong 
toàn bộ nhớ. Tìm kiếm điểm luôn tiến hành tìm những điểm cứng trước sau đố mới tới điểm 
đo. Nếu có vài điểm được tìm thấy đồng thời thì danh sách điểm sẽ được xếp theo tuổi của 
điểm. Những điểm cứng mới nhất sẽ được xếp trước.
Tìm kiếm trực tiếp
Bằng cách nhập một tên điểm cụ thể (VD: “P13”) thì Tất cả những điểm có tên tương ứng 
sẽ được tìm thấy.

[VIEW] Hiển thị toạ độ của điểm lựa chọn
[ENH] Nhập toạ độ
[OK] Xác nhận
[JOB] Lựa chọn Job khác
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Tìm kiếm bằng Wildcard
Tìm kiếm bằng Wildcard được chỉ thị bằng ký tự “*”. Dấu hoa thị có thể thay thế cho mọi 
ký tự.
Wildcard được sử dụng khi tên điểm không được biết đầy đủ hoặc cần tìm kiếm một nhóm 
tên điểm.

Bắt đầu tìm kiếm

Ví dụ:

* Tấtcả các tên điểm với độ dài bất kỳ sẽ được tìm thấy. 
A Tấtcả các tên điểm có tên chính xác là “A” sẽ được tìm thấy.
A* Tất cả các tên điểm có độ dài bất kỳ bắt đầu bằng ký tự “A” sẽ được tìm kiếm

(VD: A9, A15, ABCD…).
*1 Tất cả các tên điểm có độ dài bất kỳ với ký tự “1” đứng ở vị trí thứ hai sẽ được

tìm kiếm (VD: A1, B12, A1CD).
A*1 Tất cả các tên điểm có độ dài bất kỳ với ký tự “A” đứng đầu và ký tự “1” đứng ở

vị trí thứ ba sẽ được tìm kiếm. (VD:AB1, AA100, AS15…).

Tiến hành đo
Sau khi bật máy và cài đặtrướchính xác xong thì máy toàn đạc đã sẵn sàng cho tiến hành đo.
Trong màn hình đo chúng ta có thể kích hoạt những phím cứng và những phím chức năng, 
cũng như phím Trigger và những chức năng của chúng.
Chú ý: Tất cả những hiển thị trên màn hình chỉ là ví dụ minh hoạ, nó có thể thay đổi tuỳ 
theo phiên bản phần mền.
Ví dụ về một màn hình đo:

Tác dụng của những phím chức năng
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Phím FNC
Trong [FNC] có vài chức năng có thể được gọi ra. ứng dựng của chúng được mô tả dưới 
đây.
Chú ý: Các chức năng cũng có thể được gọi ra trực tiếp từ những ứng dụng khác nhau Mỗi 

chức năng ở trong menu FNC cũng có thể được chỉ định bằng phím [USER] (xem 
chương “Cài đặt”).

Light On/Off Bật tắt chiếu sáng màn hình
Level/Plummet Bật bọt thuỷ điện tử và dọi tâm laser
IR/RL Toggle Chuyển từ chế độ đo có gương sang không gương và ngược lại

IR: Đo có gương
RL: Đo không gương

Laser Pointer
Để biết thêm thông tin hãy tham khảo chương “Cài đặt EDM”
Bật tắt tia laser chiếu vào đích

Free-Coding Lựa chọn code từ danh sách hoặc tạo code mới
Units Lựa chọn đơn vị đo dài và đo góc
Delete Last Record Xoá khối dữ liệu được ghi gần đây nhất, bao gồm cả điểm đo và

code
Chú ý: Khi đã xoá là không phục hồi được

Chỉ những thông tin ghi trong chế độ “Surveying” và

Lock with PIN
“Measuring” mới bị xoá

Chức năng này dùng để chống những người không có trách nhiệm
sử dụng thiết bị. Nó cho phép bạn khoá thiết bị bằng cách nhấn
[FNC]->[Lock with PIN] mà không cần tắt máy. Sau đó mỗi khi
sử dụng máy nó sẽ đòi mã PIN mà người dùng đã đặt ở trong

Check Tie
[MENU]->[PIN].
Gọi chức năng đo gián tiếp. Nó sẽ tính toán và hiển thị độ dốc,
khoảng cách bằng, chênh cao, phương vị… cửa hai điểm được đo
gần đây nhất.

Chú ý: Chức năng này chỉ hoạt động khi ít nhất đã có hai phép đo được tiến hành thành công.
Tracking 

Target Offset

Những điểm không thể đặt gương trực tiếp, hoặc ta không thể ngắm tới 
nó, thì ta cần đặt giá trị bù cho nó (Bù chiều dài, dịch

Bật tắt chế độ đo liên tục
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chuyển ngang và độ cao). Giá trị khoảng cách và góc sẽ được tính trực tiếp tới điểm cần đo.

MP: Điểm đo
OP: Điểm bù
T_Offset: Bù chiều dài
L_Off: Bù dịch chuyển ngang
H_Off+: Điểm cần bù cao hơn điểm đo

Tiến hành:
1. Nhập giá trị bù (chiều dài, dịch chuyển ngang và cao độ). 
2. Xác định kỳ hạn cho giá trị bù. 

PERMANENT: áp dụng cho Tấtcả các phép đo sau đó. RESET 

AFTER REC: Chỉ áp dụng cho chỉ 1 phép đo sau đó. 
3. [RESET]: Đặt giá trị bù về 0. 
4. [SET]: Xác nhận và chuyển về màn hình đo. 
Chú ý: Giá trị bù luôn luôn tự động chuyển về 0 khi ta thoát khỏi ứng dụng này.

Height Tranfer
Chức năng này dùng để xác định cao độ của điểm đặt máy bằng cách đo tới đến tối đa 5 điểm 
đã biếtrướćao độ bằng cả 2 mặt ống kính. Nếu đo tới vài điểm máy sẽ tính toán và hiển thị 
giá trị lệch delta.

Tiến hành
1. Chọn điểm đã biếtrướcao độ và nhập chiều cao gương. 
2. Sau khi đo bằng phím [ALL], máy sẽ tính toán và hiển thị giá trị H0. 
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[AddPt] Đo thêm điểm nữa.
[FACE] Đo đảo ống kính.

3. [SET] Xác nhận thay đổi và đặt vào thông số trạm. Ví 
dụ:

1) Gương1
2) Gương2 
3) Gương3 
4) Máy 

Hidden Point (Đo tới điểm ẩn)
Ví dụ

1) Toạ độ X, Y, H của điểm ẩn 
2) Chiều dài thanh 
3) Khoảng cách R1-R2 
Chương trình này cho phép đo tới một điểm mà ta không quan sát được bằng cách sử dụng 
một thanh điểm ẩn đặc biệt.

Tiến hành:
1. Đo tới gương thứ nhất (P1). 

[ALL] Bắt đầu đo và tiến hành bước thứ 2. 
[ROD] Cho phép bạn định nghĩa thanh và những cài đặt EDM. 

Rod Length Tổng chiều dài của thanh điểm ẩn Dist. R1-
R2 Khoảng cách giữa gương R1 và R2.
Meas. Tol Giới hạn của độ lệch giữa giá trị đưa ra và giá trị đo giữa hai gương. Nếu vượt 

quá dung sai thì máy sẽ đưa ra tín hiệu cảnh báo.
EDM-Mode Chuyển chế độ EDM. Prism 
type Thay đổi kiểu gương.
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Prism Const Hiển thị hằng số gương.
2. [All] Tiến hành đo, 
3. Hiển thị kết quả 

[NEW] Trở lại bước 1
[FINISH] Kết thúc ứng dụng



Trắc Địa Sao Việt - Chính Xác Đến Từng Milimet                  www.maytracdiasaoviet.com

24
Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Trắc Địa Sao Việt

Các chương trình
Các chương trình khởi sự
Có một số chương trình đi trước những chương trình ứng dụng để cài đặt và quản lý thu thập 
dữ liệu. Chúng được hiển thị sau khi chúng ta lựa chọn những chương trình ứng dụng. Người 
sử dụng có thể lựa chọn các chương trình khởi sự mộtrướćách riêng biệt.

Đã tiến hành cài đặt

Chưa tiến hành cài đặt

Chú ý: Để biết thêm thông tin về những chương trình khởi sự thì xem những trang tiếp theo.

Set Job (Đặt tên công việc).
Tấtcả dữ liệu sẽ dược nhớ vào các Job, như là những thư mục. Job chứa đựng dữ liệu về 
điểm đo và các dữ liệu khác ( điểm đo, code, điểm cứng, thông số trạm…), chúng được 
quản lý độc lập và có thể gọi ra, soạn sửa và xoá.
[NEW] Tạo Job mới
[SET] Chấp nhận Job và trở về chương trình khởi tạo
Chú ý: Tấtcả những dữ liệu tiếp sau là được nhớ vào Job vừa chọn.
Nếu không Job nào được tạo thì hệ thống sẽ tự động tạo một Job có tên là 
“DEFAULT”.

Cài đặt thông số trạm
Toạ độ của mỗi điểm đo liên quan tới thông số trạm hiện tại. ít nhất ta phải nhập toạ độ X và 
Y cho toạ độ trạm. Cao độ của trạm máy có thể nhập nếu cần. Toạ độ trạm có thể được nhập 
bằng tay hoặc được gọi ra từ bộ nhớ trong máy.
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Điểm đã lưu trong máy
1. Lựa chọn tên điểm PtID đã lưu trong máy. 
2. Nhập chiều cao máy. [OK] 

Xác nhận trạm máy. 
Nhập điểm bằng tay

1. [ENH] Kích hoạt giao diện nhập điểm bằng tay. 
2. Nhập tên điểm PtID và toạ độ. 
3. [SAVE] Lưu toạ độ trạm, tiếp tục nhập chiều cao máy. 
4. [OK] Xác nhận thông số trạm. 

Chú ý: Nếu không có trạm mới được cài đặt thì khi đo máy sẽ gọi trạm máy cuối cùng lưu 
trong máy ra làm trạm máy hiện thời.

Định hướng
Khi định hướng ta có thể nhập góc Hz trực tiếp hoặc cũng có thể ngắm tới 1 điểm đã biết 
trước toạ độ.
Phương pháp 1: Nhập trực tiếp.

1. để nhập góc Hz. 
2. Nhập tên điểm PtId, chiều cao gương và góc Hz. 
3. [ALL] Đo và lưu góc định hướng vào trong máy. 

[REC] Không đo mà chỉ lưu góc định hướng vào trong máy. 
Phương pháp 2: Ngắm tới điểm đã biết toạ độ
Để xác định góc định hướng ta cũng có thể sử dụng một điểm đã biết trước toạ độ.

1. Định hướng bằng tạo độ. 
2. Nhập tên điểm định hướng và tiến hành tìm kiếm điểm. 
3. Nhập và xác nhận chiều cao gương. 

Để xác định góc định hướng có tối đa 5 điểm đã biết trước toạ độ có thể được sử dụng. 

1) Điểm đích thứ nhất. 
2) Điểm đích thứ hai . 
3) Điểm đích thứ ba. 
Toạ độ điểm định hướng có thể được gọi ra từ máy hoặc cũng có thể được nhập bằng tay.
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Sau mỗi phép đo máy sẽ hỏi bạn có tiến hành tiếp hay không. Nếu trả lời có “YES” thì máy 
sẽ trở về giao diện trước đó và ta sẽ thực hiện định hướng tới một điểm nữa. Nếu trả lời 
không “NO” máy sẽ hiển thị kết quả định hướng.
1/I Chỉ ra rằng điểm thứ nhất đã được đo ở mặt I của ống kính (đo thuận).
1/I II Chỉ ra rằng điểm thứ nhất đẵ được đo ở cả hai mặtrướcủa ống kính (đo cả

thuận và đảo).
Sau khi điểm thứ nhất được đo để tìm kiếm điểm tiếp theo (hoặc chính
điểm đó khi đo đảo) mộtrướcách dễ dàng hơn ta đưa góc ▲Hz về gần
0000’00’’ bằng cách quay máy.
Độ lệch về khoảng cách bằng giữa tính toán bằng toạ độ và đo khoảng
cách.

Màn hình hiển thị kết quả định hướng

[OK] Xác nhận góc định hướng.
Nếu có hơn một điểm định hướng được đo thì máy sẽ sử dụng phương pháp bình 
phương tối thiểu để tính ra kết quả.
Màn hình hiển thị phần dư
[RESID] Hiển thị phần dư
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1) Hướng hiện tại 
2) Hướng thiết kế 
▲H:        Hiệu chỉnh cao độ

▲Hz:
Hiệu chỉnh khoảng cách bằng
Hiệu chỉnh góc bằng

Những thông tin hữu ích
- Trong khi định hướng ta chỉ đo ở mặt II của ống kính thì góc định hướng phụ thuộc 

vào mặt II của ống kính. Nếu ta chỉ đo ở mặt I hoặc đo đảo thì góc định hướng phụ 
thuộc vào mặt I của ống kính. 

- Không được thay đổi chiều cao gương khi đo ở mặt I và mặt II của ống kính. 
- Nếu một điểm được đo nhiều lần ở một mặtrướcủa ống kính thì phép đo chính tắc 

cuối cùng sẽ được sử dụng để tính toán.
Chú ý: Nếu không có góc định hướng nào được thiết lập thì khi đo máy sẽ nhận góc Hz và 
góc V hiện tại làm định hướng.
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Các chương trình ứng dụng
Giới thiệu
Các chương trình ứng dụng là các chương trình đã được xác định từ trước, nó bao hàm một 
dải ứng dụng lớn và làm cho công việc ngoại nghiệp hàng ngày trở nên dễ dàng hơn.
Dưới đây là các chương trình có sẵn:

- Surveying (Đo khảo sát) 
- Stake Out (Chuyển điểm thiết kế ra ngoài thực địa) 
- Tie Distance (Đo gián tiếp) 
- Area & Volume (Tính diện tích và thể tích) 
- Free Station (Giao hội nghịch) 
- Reference Line/Arc (Định vị công trình theo đường chuẩn) 
- Remote Height (Xác định cao độ của điểm không với tới được) 
- Construction (Chương trình ứng dụng trong xây dựng) 
- Cogo (Chương trình ứng dụng hình học trong trắc địa). (Lựa chọn thêm) 
- 2D-Road (Chương trình ứng dụng cho giao thông) 

Cách vào chương trình
[MENU] 1) Nhấn phím [MENU].

2) Vào mục lựa chọn chương trình. 
3) Gọi chương trình ứng dụng và bắt đầu các chương trình khởi sự. 
[PAGE] Chuyển tới trang tiếp theo. 

Surveying (Đo khảo sát)
Chương trình này không giới hạn số điểm đo. Nó tương tự như chế độ “Meas&Rec”, 
nhưng bao gồm cả thiết lập thông số trạm, định hướng và tạo Code.

Tiến hành:
1. Nhập tên điểm PtID, Code và chiều cao gương nếu cần thiết. 
2. [ALL] Đo và lưu số liệu. 
3. [IndivPt] Chuyển giữa chế độ nhập tên điểm riêng biệt và liên tục. 

Có ba phương pháp tạo Code: 
1. Phương pháp đơn giản. 
Nhập tên code vào trường Code, nó sẽ tương ứng với điểm đo hiện thời. 
2. Phương pháp mở rộng. 
Nhấn phím mềm [CODE], ta gọi tên code từ danh sách code (Code list) và cũng có thể 
thêm thông tin cho code vào phần “Attribute”. 
3. Phương pháp tạo Code nhanh. 
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Nhấn phím [Q-Code] và nhập đường tắtrướcủa Code (giá trị từ 01 đến 99, tương ứng 

với từng code). Code sẽ được lựa chọn vào điểm hiện thời và máy sẽ tiến hành đo.

Stake Out (Chuyển điểm thiết kế ra ngoài thực địa)
Chương trình này tính toán những nhân tố cần thiết để chuyển 1 điểm ra thực địa từ toạ độ 
hoặc nhập góc, khoảng cách bằng và cao độ bằng tay. Những phương pháp khác nhau sẽ 
được hiển thị đồng thời trên các trang màn hình.
Chuyển điểm từ trong bộ nhớ 
Cách thức:
◄► Lựa chọn điểm.
[DIST] Đo và tính toán.
[REC] Nhớ giá trị hiển thị trên màn hình.
[B&D] Nhập hướng và khoảng cách bằng của điểm cần đưa ra hiện trường.
[MANUAL] Có thể nhập 1 điểm không cần tên điểm và không lưu số liệu điểm vào trong 

máy.

Polar Stake Out (Chuyển điểm ra thực địa theo phương pháp toạ độ cực)

1) Điểm hiện thời. 
2) Điểm cần đưa ra thực địa. 
▲Hz:       Góc lệch. Dương nếu điểm cần chuyển ra thực địa ở bên phải hướng

ngắm hiện thời.

Lệch dọc trục. Dương nếu điểm cần chuyển ra thực địa nằm xa hơn điểm
đặt gương hiện thời.

Lệch cao. Dương nếu điểm cần chuyển ra thực địa cao hơn điểm đặt
gương hiện thời.
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Orthogonal Stake Out (Chuyển điểm ra ngoài thực địa theo phương pháp trực giao)
Độ lệch giữa điểm đo hiện thời và điểm cần đưa ra thực địa được thể hiện bằng nhân tố lệch 
dọc và ngang.

1)Điểm đặt gương hiện thời. 
2)Điểm cần đưa ra thực địa.
▲L: Lệch dọc trục. Dương nếu điểm cần chuyển ra thực địa xa hơn điểm đặt gương hiện 

tại.
▲T: Lệch ngang trục, vuông góc với hướng ngắm. Dương nếu điểm cần chuyển ra thực 

địa ở bên phải hướng ngắm hiện tại.

Cartesian Stacke Out (Chuyển điểm ra ngoài thực địa theo phương pháp hệ toạ độ 
vuông góc Đề Các)
Dựa vào hệ toạ độ X (NORTH), Y (EAST). Độ lệch được thể hiện bằng lệch trục X và Y.

1)Điểm đặt gương hiện thời. 
2)Điểm cần chuyển ra thực địa.
▲E(Y)     Lệch trục đông (Y).
▲N(X)     Lệch trục bắc (X).
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Free Station (Giao hội nghịch)
Chương trình này dùng để xác định vị trí đứng máy bằng cách đo tới tối thiểu 2 điểm và tối 
đa 5 điểm đã biết toạ độ.

Chúng ta có thể có những cách đo như sau:
1. Chỉ đo góc bằng và góc đứng (tối thiểu 3 điểm). 
2. Đo cả khoảng cách và góc (tối thiểu 2 điểm). 
3. Đo góc băng và góc đứng tới vài điểm, đo cả góc lẫn khoảng cách tới những 

điểm còn lại.
Kết quả cuối cùng là toạ độ N(X), E(Y), cao độ H. Đồng thời máy cũng tính ra phương 
vị của trạm máy hiện thời. Ngoài ra máy cũng đưa ra độ lệch tiêu chuẩn và phần dư để 
đánh giá độ chính xác của kết quả.

Những ưu điểm khi đo:
Chúng ta có thể đo ở một mặt hoặc đo đảo ở hai mặtrướcủa ống kính. Không cần xếp thứ tự 
điểm và thứ tự mặt ống kính khi đo.
Chú ý: Khi một điểm được đo nhiều lần ở một mặtrướcủa ống kính thì phép đo hợp lệ 
cuối cùng sẽ được sử dụng để tính toán.

Những lưu ý khi đo:
- Đo thuận và đo đảo. 

Khi đo thuận và đo đảo tới cùng một điểm ta không được thay đổi chiều cao 
gương. 

- Những điểm đích có cao độ bằng 0. 
Những điểm có cao độ bằng 0 sẽ bị loại bỏ trong quá trình sử lý kết quả. Nếu 
những điểm có cao độ bằng 0 thực thì ta sẽ nhập giá trị là 0.001m. 

Cách thức tính toán:
Nếu có nhiều hơn số phép đo tối thiểu được tiến hành, bộ sử lý sẽ dùng phương pháp bình 
phương tối thiểu để hiệu chỉnh cho toạ độ phẳng (X, Y), phương pháp trung bình cho cao độ 
H và góc định hướng.

1. Giá trị đo trung bình của mặt I và mặt II được đưa vào quá trình tính toán. 
2. Tấtcả các phép đo đều được sử lý ở cùng độ chính xác cho dù chúng được đo ở 1 mặt 

hay 2 mặtrướcủa ống kính. 
3. Toạ độ đông (Y) và toạ độ bắc (X) được xác định bằng phương pháp bình 

phương tối thiểu, bao gồm cả độ lệch tiêu chuẩn. 
4. Cao độ cuối cùng H0 được tính toán từ sự khác nhau về chiều cao trung bình dựa 

trên các phép đo gốc. 
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5. Góc định hướng Hz được tính toán từ những phép đo mặt I và mặt II trung bình gốc 
và toạ độ phẳng đã được tính toán. 

Tiến hành:

Cho phép bạn xác định độ chính xác.

Tại đây bạn có thể nhập giá trị giới hạn của độ lệch tiêu chuẩn. Nếu giá trị tính toán vượt 
quá giới hạn cho phép thì một thông điệp cảnh báo sẽ xuất hiện, ở đó bạn có thể quyết định 
tiếp tục hay là dừng quá trình.

1. Nhập tên trạm và chiều cao máy. 
2. Nhập điểm đo PtID và chiều cao gương hr. 

[ALL] Tiến hành đo góc và cạnh.
[REC] Chỉ đo góc bằng và góc đứng.
[AddPt] Thêm điểm tiếp theo.
[COMPUTE] Tính toán ra toạ độ trạm nếu có tối thiểu 2 điểm đã được đo khoảng cách.
3/I Chỉ ra rằng điểm thứ ba đã được đo ở mặt I của ống kính.
3/I II Chỉ ra rằng điểm thứ ba đã được đo ở cả mặt I và mặt II của ống kính.
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Kết quả
Màn hình hiển thị kết quả tính toán:

[AddPt] Trở về màn hình đo để tiếp tục đo thêm điểm.
[RESID] Hiển thị phần dư.
[StdDev] Hiển thị độ lệch tiêu chuẩn.
[SET] Chấp nhận kết quả hiển thị trên màn hình thành thông số trạm mới.

Chú ý: Nếu chiều cao máy được đặt là 0.000 trong màn hình hiển thị thì chiều cao của trạm 
máy phụ thuộc vào trục quay.
Dưới đây là màn hình hiển thị độ lệch tiêu chuẩn:

S.Dev E0, N0, H0   Độ lệch tiêu chuẩn của toạ độ trạm.
S.Dev Ang Độ lệch tiêu chuẩn của góc định hướng.

Màn hình dưới đây hiển thị phần dư:
Phần dư=Giá trị tính toán-Giá trị đo
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Sử dụng phím mũi tên để hiển thị phần dư của từng điểm riêng biệt.

Những tín hiệu cảnh báo:

Tín hiệu ý nghĩa
Selected point has no valid data ! Tín hiệu này sẽ hiển thị nếu điểm đích

không có toạ độ E(Y) hoặc N(X).
Max 5 point supported ! Nếu 5 điểm đích đã được đo mà ta lại đo

thêm điểm nữa. Hệ thống chỉ hỗ trợ tối đa 5
điểm đích.

Invalid data-no position computed ! Không cho phép tính ra toạ độ trạm vì đã có
dữ liệu không hợp lệ.

Invalid data-no heightrướ́computed ! Hoặc là chiều cao của điểm đích không hợp
lệ, hoặc là không đủ dữ liệu đo để tính ra
cao độ của trạm máy.

Insufficient space in job ! Job hiện tại đã đầy, không cho phép lưu trữ
thêm dữ liệu.

Hz (I-II) >0.9 deg, measure point again ! Lỗi này xẩy ra nếu điểm được đo ở hai mặt
của ống kính mà sự khác nhau của góc bằng
lớn hơn 1800 ± 0.90.

V (I-II) > 0.9 deg, measure again ! Lỗi này xẩy ra nếu điểm được đo ở hai mặt
của ống kính mà sự khác nhau của góc đứng
lớn hơn 3600 – V ± 0.90.

More points or distance required ! Không đủ dữ liệu được đo để có thể tính ra
vị trí. Hoặc là không đủ số điểm được đo
hoặc là không đủ số khoảng cách được đo.

Reference Line/Arc (Định vị công trình theo đường chuẩn)
Chương trình này làm cho công việc chuyển điểm thiết kế ra thực địa, kiểm tra đoạn 
đường, tim công trình, lỗ khoan… trở lên dễ dàng hơn.

Reference Line (Định vị công trình theo đường chuẩn là đường thẳng)
Một đường chuẩn có thể được xác định bằng cách tham chiếu tới một đường thẳng gốc đã 
biết. Đường chuẩn có thể được dịch chuyển song song, chiều ngang hoặc chiều thẳng đứng, 
thậm chí có thể quay quanh điểm gốc thứ nhất nếu cần thiết.
Hơn thế nữa chiều cao chuẩn có thể được lựa chọn là điểm đầu tiên, điểm thứ hai hoặc 1 
điểm trung gian dọc theo đường chuẩn.

Tiến hành:
1. Xác định đường gốc.
Một đường gốc được gắn với 2 điểm gốc và được xác định theo 3 cách.

- Đo tới điểm gốc. 
- Nhập toạ độ bằng tay. 
- Gọi điểm từ bộ nhớ. 

a) Đo tới điểm gốc. 
Nhập tên điểm PtID và đo bằng phím [ALL] hoặc [DIST]/[REC]. b) 
Với điểm gốc đã biết toạ độ.



Trắc Địa Sao Việt - Chính Xác Đến Từng Milimet                  
www.maytracdiasaoviet.com

35
Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Trắc Địa Sao Việt

[FIND] Tìm kiếm điểm PtID trong bộ nhớ.
[ENH] Nhập toạ độ bằng tay.
[LIST] Hiển thị những điểm có sẵn trong máy.

1) Điểm gốc thứ nhất. 
2) Điểm gốc thứ hai. 
3) Đường gốc. 
4) Đường chuẩn. 

2. Dịch chuyển/Quay đường gốc.
Đường gốc có thể được dịch chuyển song song, chiều dọc, chiều đứng hoặc là quay. Tấtcả 
các kết quả đo sau đó sẽ liên quan tới đường chuẩn.

BP: Điểm gốc.
BL: Đường gốc.
RP: Điểm chuẩn.
RL: Đường chuẩn.
Off: Dịch chuyển song song.
L: Dịch chuyển theo chiều dọc. 
R: Thông số quay. 
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Nhập thông số:

Sử dụng phím này để chuyển con trỏ tới trường thông số cần nhập.

Ta có thể nhập các thông số như sau:
Off+: Dịch chuyển đường chuẩn song song về phía bên phải của đường gốc, tuỳ

thuộc vào hướng của đường gốc (BP1-BP2).
Line+: Dịch chuyển đường chuẩn theo chiều dọc tính từ điểm gốc thứ nhất theo

hướng từ điểm gốc thứ nhất tới điểm gốc thứ hai.
Rotate+: Quay đường chuẩn theo chiều kim đồng hồ xung quanh điểm gốc.
Height+; Đường chuẩn cao hơn đường gốc.

Ref.Hgt:
Point1: Chênh cao so với điểm gốc chuẩn nhất.
Point 2: Chênh cao so với điểm gốc chuẩn hai.
Interpolated: Chênh cao dọc theo đường chuẩn.
No height:   Chênh cao không được tính toán và hiển thị.

3. Tiến hành đo hoặc chuyển sang chế độ chuyển điểm thiết kế ra thực địa.
[MEASURE] Tiến hành đo tới điểm đích.
[STAKE] Chuyển sang chế độ chuyển điểm thiết kế ra thực địa.

4. ứng dụng hỗ trợ “Line&Offset”.
ứng dụng “Line&Offset” hỗ trợ tính toán ra vị trí tương đối của điểm đo so với đường chuẩn 

bằng cách hiển thị các nhân tố lệch dọc trục, lệch ngang, chênh cao...
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1RP: Điểm chuẩn thứ nhất.
MP: Điểm đo.
RL: Đường chuẩn.
▲L:        Lệch dọc trục.
▲Off:      Lệch ngang.

Chênh cao được tính toán là so với cao độ chuẩn đã được lựa chọn. Ví 
dụ so với điểm chuẩn đầu tiên.

1RP: Điểm chuẩn đầu tiên.
1 BP: Điểm gốc đầu tiên.
RH: Cao độ chuẩn.
Hd: Chênh cao giữa điểm chuẩn và điểm gốc.
▲H:       Chênh cao so với đường chuẩn.
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5. ứng dụng hỗ trợ “Stake Out” (Chuyển điểm thiết kế ra ngoài thực địa).
Bạn có thể nhập giá trị lệch dọc, lệch ngang và chênh cao so với đường chuẩn cho điểm muốn 
chuyển ra thực địa. Chương trình sẽ tính toán sự khác nhau giữa điểm đo và điểm cần chuyển 
ra thực địa. Kết quả sẽ được hiển thị dưới dạng toạ độ trực giao (▲Line,

▲Offset, ) và toạ độ cực (▲Hz, , ).

Tiến hành:
1. Nhập các nhân tố để chuyển điểm ra thực địa theo toạ độ trực giao hoặc gọi điểm 

từ trong bộ nhớ của máy. 
2. [OK] xác nhận và tiến hành tính toán. 

Ví dụ chuyển điểm ra thực địa theo phương pháp toạ độ trực giao.

1RP: Điểm chuẩn thứ nhất.
MP: Điểm đo.
RL: Đường chuẩn.
SP: Điểm chuyển ra thực địa.
▲L:        Lệch dọc trục.
▲Off:      Lệch ngang.

Màn hình trong chế độ đo “Stake Out”.
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Giá trị về khoảng cách và góc là những giá trị hiệu chỉnh (giá trị tính toán trừ đi giá trị hiện 
thời).
+▲Hz: Quay ống kính theo chiều kim đồng hồ.

Điểm chuyển ra thực địa xa hơn điểm đặt gương hiện tại. 

Điểm chuyển ra thực địa cao hơn điểm đặt gương hiện tại.

Reference Arc (Định vị công trình theo đường chuẩn là cung tròn).
Chương trình này cho phép người sử dụng định nghĩa mộtrướcung chuẩn sau đó tiến hành đo 
hoặc chuyển điểm ra thực địa có liên quan tới cung tròn đó.

SP: Điểm đầu cung.
EP: Điểm cuối cung.
CP: Tâm của cung.
P: Điểm đo. 
R: Bán kính cung. 
L: Khoảng cách từ điểm đo tới điểm đầu cung (tính theo cung tròn). Off: 
Khoảng cách từ điểm đo tới cung chuẩn.
Chú ý: Tất cả các cung tròn được xác định theo chiều kim đồng hồ. Tất 

cả tính toán là thực hiện trong không gian hai chiều.

Tiến hành:
1. Định nghĩa cung chuẩn.
Khi tiến hành ứng dụng này bạn sẽ được hỏi định nghĩa cung chuẩn theo cách nào. Bạn có thể 
định nghĩa cung chuẩn theo những cách sau.

a) Điểm tâm và điểm đầu. 
b) Điểm đầu , điểm cuối và bán kính. 

Tuỳ thuộc vào cách bạn chọn mà bạn phải đo, lựa chọn và nhập giá trị như bước tiếp theo 
đây.

2. Đo hoặc chuyển điểm ra thực địa.
[MEASURE] Tiến hành đo và khởi động ứng dụng phụ Line&Offset.
[STAKE] Khởi động ứng dụng chuyển điểm thiết kế ra thực địa.

3. ứng dụng hỗ trợ Line&Offset.
ở đây bạn có thể đo hoặc lựa chọn điểm từ bộ nhớ và bạn sẽ thấy Line hay Offset liên hệ với 
cung chuẩn.
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4. ứng dụng hỗ trợ “Stake Out” (chuyển điểm thiết kế ra thực địa).

SP: Điểm đầu cung. EP: 
Điểm cuối cung. MP: 
Điểm đo.
P: Điểm cần chuyển ra thực địa. CP: 
Tâm cung.
ST: Trạm máy. ▲Hz: 
Lệch góc bằng.
▲HD: Lệch khoảng cách bằng.
Chú ý: Ta không thể chuyển điểm có ▲HD âm ra ngoài thực địa. ứng 

dụng này hỗ trợ 4 cách để chuyển điểm ra ngoài thực địa.

a) Stake Out Point (chuyển điểm ra thực địa).
Nó cho phép chuyển điểm ra thực địa bằng cách nhập một đường L và giá trị bù Offset.

SP: Điểm đầu cung.
EP: Điểm cuối cung.
CP: Điểm tâm cung.
P: Điểm cần chuyển ra thực địa.
MP: Điểm đo.
R: Bán kính cung. 
Off: Khoảng cách từ điểm cần chuyển ra thực địa tới cung chứa điểm đo hiện tại.
L: Khoảng cách (Tính theo cung tròn) từ điểm đo hiện tại tới đường thẳng CP-P. 

b) Stake Out Arc (Chuyển theo cung).
Nó cho phép chuyển một loạt điểm nằm trên cung chuẩn và có độ dài cung như nhau ra thực 
địa.
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SP: Điểm đầu cung.
EP: Điểm cuối cung.
CP: Tâm cung.
P: Những điểm cần chuyển ra thực địa.
AL: Độ dài cung cần chuyển.

Nội dung hiển thị:
Misclosure: Nếu độ dài cung chuẩn không chia hếtrướcho độ dài cung nhập, do đó sẽ có giá 
trị dư.
Bạn có 3 lựa chọn để phân phối phần dư.
I) Start Arc (Đoạn cung đầu tiên): Tất cả phần dư sẽ được cộng vào đoạn cung đầu tiên. II) 
No distribution (Không phân phối): Tất cả phần dư sẽ được cộng vào đoạn cung cuối cùng.
III) Equal (Chia đều): Phần dư sẽ được chia đều cho Tất cả các cung.

Arc Length:  Nhập độ dài của đoạn cung mà bạn muốn đưa ra thực địa.
Line: Hiển thị giá trị Line của điểm chuyển ra thực địa. Nó được tính toán bởi

độ dài cung và cách phân phối phần dư.
Offset: ở đây bạn có thể nhập giá trị bù.
[RESET]: Đặt trước các giá trị về 0.
[PT+][PT-]:  Chuyển đến những điểm chuyển ra thực địa đã được tính toán.
[OK]: Tiến đến giao diện “Stake Out Measure”.

c) Stake Outrướ́chord (Chuyển điểm theo phương pháp dây cung).
ứng dụng này cho phép chuyển một loạt điểm có độ dài dây cung như nhau ra thực địa. Nội 
dung hiển thị trên màn hình và các phím sử dụng là tương đương như trong phần “Stake Out 
Arc”.
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CL: Độ dài dây cung.

d) Chuyển điểm ra thực địa theo phương pháp góc.
Chương trình này cho phép chuyển một loạt điểm có cùng góc ở tâm ra thực địa. Nội dung 
hiển thị trên màn hình và các phím sử dụng là tương đương như trong phần “Stake Out Arc”.

ò) Góc.

Tie Distance (Đo khoảng cách gián tiếp)
Chương trình này cho phép tính toán khoảng cách nghiêng, khoảng cách bằng, chênh cao, 
phương vị giữa hai điểm đo trực tiếp hoặc hai điểm đo lấy từ trong bộ nhớ máy hoặc nhập 
từ bàn phím.
Người sử dụng có thể lựa chọn hai phương pháp khác nhau:

Polygonal (A-B, B-C). (Phương pháp đa giác).
Radial (A-B, A-C). (Phương pháp xuyên tâm).

Polygonal Method (Phương pháp đa giác).
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Radial Method (Phương pháp xuyên tâm).

CP: Tâm điểm.

Về nguyên tắc thì cả hai phương pháp trên là như nhau. Tất cả các thông số sẽ được mô tả.
Tiến hành:
1. Xác định điểm đích đầu tiên.
[ALL] Tiến hành đo tới đích.
[FIND] Tìm điểm từ bộ nhớ trong,

2. Xác định điểm đích thứ hai. 

Tiến hành như điểm thứ nhất. 

3. Hiển thị kết quả. 
Brg Phương vị giữa điểm thứ nhất và điểm thứ hai.

Khoảng cách nghiêng giữa hai điểm.

Khoảng cách bằng giữa hai điểm.

Chênh cao giữa hai điểm.

Grade Độ dốc (%) giữa điểm thứ nhất và điểm thứ hai.

Những phím chức năng mềm sử dụng trong phương pháp đa giác.
[NewPt 1] Bắt đầu lại từ điểm thứ nhất. 
[NewPt 2] Đo điểm thứ hai tiếp theo.
[RADIAL] Chuyển sang phương pháp xuyên tâm.

Những phím chức năng mềm sử dụng trong phương pháp xuyên tâm.
[NewPt 1]   Xác định tâm điểm mới.
[NewPt 2]   Xác định điểm xuyên tâm mới.
[POLY] Chuyển sang phương pháp đa giác.

Area & Volume (Đo tính diện tích và thể tích)
Chương trình đo tính diện tích (Area) cho phép tính diện tích của một đa giác có tối đa 50 
đỉnh bằng cách đo trực tiếp tới đích đặt ở các đỉnh của đa giác, gọi điểm từ bộ nhớ hoặc nhập 
trực tiếp từ bàn phím theo hướng thuận chiều kim đồng hồ. Diện tích tính toán có thể trong 
mặt phẳng ngang 2D hoặc trong mặt phẳng nghiêng 3D (Định nghĩa
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bởi ba điểm). Hơn thế nữa một thể tích có độ cao cố định có thể được tính toán dựa trên 
diện tích đo trước đó.

P0 Trạm máy.
P1 Điểm bắt đầu.
P2, P3, P3 Điểm đo.
a Chu vi, độ dài đa giác từ điểm đầu đến điểm đo hiện tại.
b Diện tích phẳng của đa giác được khép kín bởi điểm đo đầu tiên

và điểm đo hiện tại.

1. Đo điểm để xác định diện tích.
[ALL] Tiến hành đo.
[FIND] Tìm điểm từ bộ nhớ.
[LIST] Hiển thị những điểm trong bộ nhớ.
[1PtBACK]  Đo lại hoặc lựa chọn điểm đo cuối cùng.

Chú ý: Diện tích phẵng 2D sẽ được tính toán và hiển thị khi có tối thiểu 3 điểm đã được đo. 
Diện tích nghiêng 3D sẽ được tính toán và hiển thị khi ta nhập mặt nghiêng tham chiếu được 
định nghĩa bởi 3 điểm.

2. Kết quả.
[Def. 3D]    Định nghĩa mặt nghiêng tham chiếu bằng cách lựa chọn hoặc đo tới 3

điểm.
[VOLUME] Tính thể tích có chiều cao cố định. Chiều cao có thể được nhập hoặc đo.
[RESULT] Hiển thị kết quả.

Chú ý: Chu vi và thể tích sẽ được cập nhật khi ta thêm điểm đo tính diện tích. Diện 
tích hiển thị luôn luôn được chiếu lên mặt phẳng ngang.
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P0 Trạm máy
P1 Điểm đích định nghĩa mặt nghiêng tham chiếu
P2 Điểm đích định nghĩa mặt nghiêng tham chiếu
P3 Điểm đích định nghĩa mặt nghiêng tham chiếu
P4 Điểm đích định nghĩa mặt nghiêng tham chiếu
a Chiều cao cố định 
b Chu vi (3D), độ dài đa giác từ điểm khởi đầu tới điểm đo hiện tại của diện tích 

nghiêng (3D). 
c Diện tích nghiêng (3D), được chiếu lên mặt nghiêng tham chiếu 
d Thể tích (3D) = a*c 
e Chu vi (2D), độ dài đa giác từ điểm khởi đầu tới điểm đo hiện tại của diện tích (2D) 
f Diện tích (2D). được chiếu lên mặt phẳng ngang 
g Thể tích (2D) = f*a 

Remote High (Xác định cao độ của điểm không với tới được)
Những điểm ở phía trên thẳng đứng với điểm gốc có thể được xác định mà không cần phải 
đặt gương trên đó.

1) Điểm không với tới được 
2) Chênh cao 
3) Khoảng cách nghiêng 
4) Điểm gốc 

Tiến hành:
1. Nhập tên điểm PtID và chiều cao gương hr.
[ALL] Bắt đầu đo tới điểm gốc và chuyển sang bước 2.
[hr?] Bắt đầu chương trình xác định chiều cao gương.
1.1 [ALL] bắt đầu đo tới điểm gốc. 
1.2 Ngắm vào đỉnh gương và xác nhận bằng phím [Set_V]. 

2. Ngắm vào điểm không với tới được.
[SAVE] Ghi giá trị đo vào bộ nhớ.
[BasePt] Nhập và đo một điểm gốc mới.
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Construction (ứng dụng trong xây dựng)
Chương trình này cho phép ta xác định 1 vị trí xây dựng bằng cách kết hợp đặt máy dọc 
theo 1 đường xây dựng, đo và chuyển điểm ra thực địa liên quan tới đường xây dựng đó.
Sau khi lựa chọn ứng dụng bạn có hai sự lựa chọn.
a) Định nghĩa một vị trí xây dựng mới hoặc 
b) Tiếp tục với vị trí trước đó (giữ nguyên cài đặt) 

Tiến hành:
Định nghĩa vị trí mới.

1. Đo tới điểm đầu tiên [ALL]/[DIST]+[REC]. 
2. Đo tới điểm thứ hai [ALL]/[DIST]+[REC]. 

Chú ý: Trong trường hợp những điểm đã được nhập toạ độ XYH, bạn có thể đo tới đó để 
kiểm tra. Máy sẽ đưa ra khoảng cách hiện thời, khoảng cách tính toán và sự sai khác giữa 
chúng.

As builtrướćheck (kiểm tra công trình):
Giao diện này sẽ hiển thị ▲Line (Lệch dọc), ▲Offset (Lệch ngang), ▲H (Chênh cao) của 
điểm đo với đường chuẩn.

[ShiftLn] Cho phép bạn nhập giá trị dịch chuyển của đường chuẩn.
[LAYOUT]  Chuyển sang chế độ LAYOUT.
▲Line là dương: Điểm đo nằm theo hướng từ điểm đầu của đường chuẩn đến điểm cuối 
của đường chuẩn.
▲Offset là dương: Điểm đo nằm ở bên phải đường chuẩn. ▲Height 

là dương: Điểm đo cao hơn điểm đầu của đường chuẩn.

Chú ý: Cao độ của điểm đầu của đường chuẩn luôn được sử dụng là cao độ chuẩn.

Layout(bố trí công trình)
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ở đây bạn có thể tìm điểm hoặc nhập điểm chuyển ra thực địa liên quan tới đường

chuẩn đã đo.
[ShiftLn] Cho phép bạn nhập giá trị dịch chuyển của đường chuẩn.
[AsBUILT]  Chuyển sang chế độ AsBUILT.

Màn hình hiển thị vị trí tương quan của điểm đặt gương và điểm chuyển ra thực địa. Dưới

đây là những giá trị chính xác được hiển thị có kết hợp với mũi tên chỉ thị hướng.

▲Line là dương (mũi tên hướng lên trên): Điểm đích xa hơn điểm đo hiện tại. ▲Offset 
là dương (mũi tên hướng sang phải): Điểm đích là ở bên phải của điểm đo hiện tại.
▲Height là dương (mũi tên hướng lên trên): Điểm đích cao hơn điểm đo hiện tại.

Chú ý: Cao độ của điểm đầu của đường chuẩn luôn được sử dụng là cao độ chuẩn. Biểu diễn 
hình hoạ trên màn hình tạo cho người sử dụng quan sát hợp lý nhất do đó vị trí trạm 
máy có thể di chuyển.

Coding (Tạo Code)
Code chứa đựng những thông tin về điểm đã được ghi vào trong máy. Với sự hỗ trợ của code 
những điểm có thể được gán vào một nhóm cụ thể, làm cho công việc hậu sử lý dữ liệu trở lên 
đơn giản hơn. Những thông tin thêm về code có thể được tìm thấy trong mục “Data 
management” (quản lý dữ liệu).

GSI-Coding (tạo code theo định dạng GSI).
Code: Tên code Desc: 
Ghi chú thêm Info1:
…..
Info8: Những thông tin thêm

Tiến hành:
1. Chuyển con trỏ tới trường “Code”. 
2. Nhập code. 
3. [ALL]

[CODE]
[SET] Xác 
nhận khối code.
[AddList] Thêm 
khối code vừa nhập 
vào danh sách code.
[RECORD]  Đóng 
giao diện nhập code 
hoặc lựa chọn code và 
lưu khối code hiện tại.

Tiến hành đo và lưu kết quả bao gồm cả code đã nhập. Tìm 
kiếm những code đã nhập và thêm thông tin cho code.
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Nhập code bằng tay:
Những khối code riêng biệt có thể được nhập trực tiếp bằng bàn phím.

1. [INPUT] Nhập tên code.

2. Xác nhận giá trị nhập.
3. Nhập thêm thuộc tính cho code.
4. [SET] Xác nhận khối code đã nhập.

Thêm phần mở rộng/Soạn sửa code:
1. Gọi code có sẵn từ danh sách code (codelist). 
2. Thuộc tính của code có thể được soạn sửa tự do. 

Ghi lại khối code:
[SET] đặt khối code tạm thời trong hệ thống sau khi kết thúc những chức năng của code. 
Chỉ được lưu cùng với phép đo và luôn tham chiếu tới điểm đo hiện tại.

Quick Code (Tạo code nhanh)
Khi sử dụng chức năng này, một code đã được định nghĩa trước đó có thể được gọi ra trực 
tiếp bằng cách sử dụng những phím số trên bàn phím. Code được gọi bằng cách nhập 2 số 
thập phân, phép đo sẽ được thực hiện. Kết quả đo và code sẽ được lưu vào trong máy.
Chúng ta có thể ấn định tối đa 100 code.
Trong “Codelist Manager” mỗi code có thể được ấn định bởi 1 số hoặc 2 số thập phân. Nếu 
không có số nào được ấn định cho code trong “Codelist Manager”, thì code sẽ được lựa chọn 
tuỳ thuộc vào vị trí của code ở trong Codelist (01-> vị trí code đầu tiên trong Codelist…10-> 
vị trí code thứ 10 ở trong Codelist…).

Tiến hành:
1. Bấm phím [Q-Code] để khởi động chức năng tạo code nhanh. 
2. Nhập hai số thập phân trên bàn phím tương ứng với code được lựa chọn. Phép đo 

được tiến hành, kết quả đo và code được lưu vào trong bộ nhớ. 
Tên của code được lựa chọn sẽ được hiển thị sau phép đo. 
Ta luôn luôn phải nhập 2 số thập phân trên bàn phím khi gọi code, thậm chí trong 
Codelistrướcó code chỉ được ấn định bởi một số thập phân.
Ví dụ: 4-> Nhập 04.

Để kết thúc chức năng tạo code nhanh ta bấm phím [Q-Code] một lần nữa.
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Settings (Cài đặt hệ thống)
Contrast (Độ tương phản): Tuỳ thuộc vào điều kiện ánh sáng mà ta lựa chọn độ tương 
phản của màn hình cho phù hợp. Cài đặt độ tương phản của màn hình theo bước nhẩy 10%.

Trigger key (Cài đặtrướchức năng cho phím nóng): Phím nóng có thể có những chức
năng như sau.
OFF Không hoạt động.
ALL Đo và lưu kết quả. (Chức năng như phím [ALL]).
DIST Đo và nhưng không lưu kết quả. (Chức năng như phím [DIST]).

User Key (Cài đặtrướchức năng cho phím User): Ta có thể lựa chọn chức năng cho
phím User từ menu FNC.

V-Setting (Chọn gốc cho góc đứng): Hướng 0 của bàn độ đứng có thể được lựa chọn là 
thiên đỉnh, nằm ngang hoặc %.
-Zenith (thiên đỉnh): Góc thiên đỉnh=00, góc nằm ngang=900. -
Horizon (nằm ngang): Góc thiển đỉnh=900, góc nằm ngang=00. -V-
(%): 450=100%, nằm ngang=0%.

Tiltrướćorrection (Lựa chọn chế độ bù):
-Off Tắt chế độ bù.
-1-axis  Bù một trục.
-2-axis  Bù hai trục.
Chú ý: Nếu thiết bị được đặt trên nền không chắc chắn thì ta nên tắt chế độ bù để tránh 
trường hợp trong quá trình đo mà máy bị nghiêng ra khỏi dải bù thì phép đo sẽ không được 
tiến hành.

Sector Beep (Tiếng kêu khi quay máy đến góc đặc biệt):
-Off Tắt tiếng kêu.
-On Máy sẽ phát ra tiếng kêu khi qay máy tới góc 00, 900, 1800, 2700 hoặc 0, 100,
200, 300 gon.

1) Không tiếng kêu. 
2) Tần suất kêu tăng dần. 
3) Kêu liên tuc. 
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Beep (Tiếng kêu khi bấm phím):
-Off Không kêu.
-Normal Kêu bình thường.
-Loud Kêu to.

Hz Incrementation (Chiều tăng góc bằng):
-Right Tăng theo chiều kim đồng hồ.
-Left Tăng theo chiều ngược kim đồng hồ. Đây chỉ là cách hiển thị nhưng kết

quả lưu vào máy thì vẫn như trường hợp góc bằng tăng theo chiều kim
đồng hồ.

Reticle Illumination (Chiếu sáng dây chữ thập): Chiếu sáng dây chữ thập chỉ được bật 
khi chiếu sáng màn hình đã được bật.
-Low Chiếu sáng thấp.
-Medium Chiếu sáng trung bình.
-Hight Chiếu sáng mạnh.

Display Heater (Sưởi ấm màn hình):
-On Tự hoạt động khi chiếu sáng màn hình được bật và khi nhiệt độ của thiết

bị giảm xuống nhỏ hơn hoặc bằng 50C.

Data Output (Chọn đầu ra để lưu dữ liệu):
-RS232 Dữ liệu sẽ được lưu qua cổng RS232. Với mục đích này thì 1 thiết bị lưu

trữ phải được kết nối qua cổng nối tiếp.
-Intern Tấtcả dữ liệu được lưu vào bộ nhớ trong của máy.

GSI 8/16 (Chọn định dạng cho dữ liệu đầu ra):
-GSI 8: 81..00+12345678
-GSI 16: 81..00+1234567890123456

Mask1/2 (Chọn dữ liệu đầu ra trong định dạng GSI):
-Mask1: PtID, Hz, V, SD, ppm+mm, hi, hr.
-Mask2: PtID, Hz, V, SD, E, N, H, hr.

Hz Collimation (Chuẩn trực góc bằng):
-On Bậtrướchức năng chuẩn trực góc bằng.
-Off Tắtrướchức năng chuẩn trực góc bằng.
Khi chức năng chuẩn trực góc bằng được bật thì mỗi phép đo góc bằng Hz sẽ được hiệu chỉnh 
theo góc đứng V. Để biết thêm thông tin hãy tham khảo mục “Adjustments”.

Auto-OFF (Chức năng tự tắt):
Enable Máy sẽ tự tắt sau 20 phút nếu không phím nào được kích hoạt và sự thay

đổi của góc bằng và góc đứng nhỏ hơn hoặc bằng ±3’/600cc.
Disable Máy sẽ luôn luôn bật đến khi ta tắt nguồn hoặc hết pin.
Sleep Máy sẽ chuyển sang chế độ tiết kiệm năng lượng nếu không có phím nào

được kích hoạt. Khi có 1 phím được kích hoạt máy sẽ trở lại chế độ làm
việc bình thường.

Min.Reading (Giá trị hiển thị nhỏ nhấtrướcủa góc):
-Với 3600’” 

0000’01”/0000’05”/0000’10”
-Với 3600

0.00010/0.00050/0.010
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-Với gon 
0.0001gon/0.0005gon/0.001gon

-Với mil 
0.01mil/0.05mil/0.1mil

Angle Unit (Đơn vị đo góc):
0 ‘ “ Độ, phút, giây. Giá trị hiển thị từ 00 tới 359059’59”.
DD Hiển thị dưới dạng thập phân của độ. Từ 00 tới 359.9990.
Gon Hiển thị từ 0 gon tới 399.999 gon.
Mil Hiển thị từ 0 tới 6399.99 mil.

Distance Unit (Đơn vị đo dài):
Meter Mét.
ft-in 1/16 US-feet-inch-1/16 inch.
US-ft US-feet.
INT-ft feet quốc tế.

Temperature (Đơn vị nhiệt độ):
0C Độ Celsius.
0F Độ Fahrenheit.

Pressure (Đơn vị đo áp suất):
mbar Mili bar.
hPa Hécto Pascal.
mmHg Mili mét thuỷ ngân.
inHg Inch thuỷ ngân.

Face I Definition (Định nghĩa mặt I của ống kính):
Định nghĩa mặt I của ống kính theo vị trí của vi động đứng.

Code Record (Vị trí lưu code):
After Lưu sau kết quả đo.
Before Lưu trước kết quả đo.
Để biết thêm thông tin xem chương “Coding”.
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EDM Settings (Cài đặtrướ́cho chế độ đo dài EDM)

EDM Mode(Chế độ đo):
Với những máy thuộc loại TCR thì sự cài đặtrướćho chế độ đo không gương (RL) và chế độ 
đo có gương (IR) là khác nhau.
Tuỳ thuộc vào chế độ đo mà ta chọn kiểu gương khác nhau.

IR-Fine Chế độ đo có gương với độ chính xác cao 2mm+2ppm
IR-Fast Chế độ đo nhanh có gương với độ chính xác giảm 5mm+2ppm
IR-Track Chế độ đo có liên tục có sử dụng gương. Độ chính xác 5mm+2ppm
IR-Tape Chế độ đo sử dụng tấm phản xạ. Độ chính xác 5mm+2ppm
RL-Short Chế độ đo không gương ở khoảng cách ngắn. Độ chính xác

3mm+2ppm
RL-Track Chế độ đo liên tục không sử dụng gương. Độ chính xác 5mm+2ppm
RL-Prism Chế độ đo khoảng cách dài vừa sử dụng tia laser vừa sử dụng gương.

Độ chính xác 5mm+2ppm

Prism Type (Kiểu gương):

Gương Leica Prism Const
(Hằng số gương mm)

Gương tròn
GPH1+GPR1 0.0

Gương 3600

GRZ4 +23.1

Gương mini
3600 +30.0 GRZ101
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Gương mini
GMP101/102 +17.5

Gương +34.4 Gương Mini
JPMINI
Tấm phản xạ

+34.4

Gương tự Giá trị nhập =-mm+34.4
chọn của --- (VD: mm=14 ->
người sử giá trị nhập = -14+34.4).
dụng (USER) mm là hàng số gương USER
RL +34.4 Đo không gương

Prism Constant (Hằng số gương):
Ta gọi chức năng này trong menu “EDM Settings”. Nhập hằng số gương phù hợp với 
gương sử dụng. Ta chỉ có thể sử dụng đơn vị là mm.
Giới hạn của hằng số gương là từ –999.9mm tới +999.9mm.

Laser Point (Bật tắt chiếu tia laser chiếu vào đích):
Off: Tắt tia laser chiếu vào đích.
On: Bật tia laser chiếu vào đích.

Guide Light (Hệ thống dẫn hướng ánh sáng):
Người đi gương có thể được chỉ dẫn bởi bởi ánh sáng nhấp nháy phát ra từ hướng 
ngắm. Tia sáng có thể được nhìn thấy tới khoảng cách 150 m. Nó rất hữu ích khi 
chuyển điểm ra thực địa.
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1) Diod phát ánh sáng đỏ. 
2) Diod phát ánh sáng vàng. 
Phạm vi hoạt động: 5 – 150m (15 – 500ft). 
Độ phân kỳ: 12m (40ft) tại 100m (330ft).

[SCALE] Hệ số chiếu.

Scale factor:
Nhập hệ số chiếu. Giá trị đo và toạ độ sẽ được hiệu chỉnh với thông số ppm.
[PPM] = 0 Đặt giá trị mặc định.
[PPM] Nhập các thông số tỷ lệ.
- Ht.a.MSL Độ cao trên mặt nước biển tại vị trí đặt máy.
- Temperature Nhiệt độ không khí tại vị trí đặt máy.
- Presure áp suất khí quyển tại vị trí đặt máy.
- Atmos PPM: Tính toán và hiển thị giá trị bù khí quyển.
- Refr. Coeff: Nhập hệ số khúc xạ không khí.

Refraction Correction (Hiệu chỉnh khúc xạ)
Hiệu chỉnh khúc xạ tiến hành tính toán sự ảnh hưởng của cao độ tới khoảng cách bằng.

Signal (tín hiệu)
[SIGNAL] Hiển thị cường độ của tín hiệu phản xạ.
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File Managerment (Quản lý dữ liệu)
“File managerment” chứa đựng Tấtcả các chức năng nhập, soạn sửa và kiểm tra dữ liệu.

Job chứa đựng nhiều loại dữ liệu khác nhau VD: Diểm cứng, điểm đo, code, kết quả…Job 
bao gồm cả tên job và tên người đo. Hơn nữa nó còn chứa đựng thời gian và ngày tháng tạo 
job.

Job Seach (Tìm kiếm job)

Cuộn qua lại các job khác nhau.

[DELETE] Xoá job lựa chọn.
[SET] Xác nhận job lựa chọn.
[NEW] Tạo job mới.

Fixpoints (Điểm cứng)
Điểm cứng hợp lệ chứa đựng tối thiểu tên điểm PtID và tạo độ (X, Y) hoặc (H).
[DELETE] Xoá điểm lựa chọn.
[FIND] Tìm kiếm điểm trong máy.
[NEW] Tạo điểm mới.

Measurements (Điểm đo)
Dữ liệu điểm đo được lưu trong máy có thể được tìm kiếm và hiển thị hoặc xoá.
[FIND] Tìm kiếm điểm đo.
[VIEW] Hiển thị điểm đo.
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Codes (Tạo code)
Mỗi code được mô tả tối đa bởi 8 thuộc tính, mỗi thuộc tính có thể sử dụng tới 16 ký tự.

[SAVE] Lưu dữ liệu.
[VIEW] Bắt đầu giao diện tìm kiếm.
[ATTRIB] Nhập thuộc tính của code.

Initialize Memory (Khởi tạo lại bộ nhớ)
Tiến hành xoá job, các dữ liệu trong job và toàn bộ dữ liệu.
[DELETE] Tiến hành xoá job trong miền đã lựa chọn.
[ALL] Xoá Tấtcả bộ nhớ. Dữ liệu bị xoá sẽ không phục hồi lại được.

Memory Statistic (Thống kê bộ nhớ)
Hiển thị các thông tin của từng job cụ thể ví như:

- Số điểm cứng được lưu trữ. 
- Số khối dữ liệu được ghi (Điểm do, code…). 
- Số job trống chưa sử dụng. 

Start-up Sequence (Khởi động theo chuỗi)
Cài đặt màn hình bắt đầu khi khởi động máy. VD: Bọt thuỷ điện tử sẽ hiển thị mỗi khi khởi 
động máy.

[OK] Xác nhận cài đặt hiện tại.
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[RECORD]  Định nghĩa phím để bắt đầu tiến hành chương trình Start-up.
[PLAY] Bắt đầu chạy chuỗi đã lưu.

Procedure (Tiến hành)
Sau khi xác nhận những khai báo, màn hình “Meas&Rec” sẽ được hiển thị. Chuỗi có tối đa là 
16 màn hình liên tiếp được lưu. Chuỗi sẽ kết thúc bằng phím [ESC]. Nếu chuỗi đã được bắt 
đầu, thì phím đã lưu sẽ được tiến hành tự động khi khi bật máy.

Check&Adjust (Kiểm tra và hiệu chỉnh)
Xác định sai số hướng ngắm 2C và chỉ số góc đứng MO.
Sự hiệu chỉnh bao gồm cả xác định sai số của máy như sau:

- 2C Sai số hướng ngắm. 
- MO Sai số góc đứng. 

Để xác định sai số MO và 2C ta cần đo ở cả hai mặtrướćủa ống kính. Ta có thể tiến hành đo 
ở mặt nào trước cũng được.
Để xác định sai số của máy thì người sử dụng cần phải có một trình độ chuyên môn nhất 
định.
Thiết bị đã được hiệu chỉnh ở nhà máy trước khi được vận chuyển đến khách hàng. Sai 
số của máy sẽ thay đổi theo thời gian và nhiệt độ.
Chú ý: Ta nên kiểm tra sai số của máy khi lần đầu tiên sử dụng, trước những phép đo yêu 
cầu độ chính xác cao, sau một giai đoạn vận chuyển dài, trước hoặc sau quá trình làm việc 
dài và nếu nhiệt độ thay đổi lớn hơn 80C (180F).
Trước khi xác định sai số của máy ta cần cân bằng máy với bọt thuỷ điện tử. Máy được đặt ở 
nơi vững chắc và an toàn, tránh ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp vào.
Trước khi làm việc, máy phải được cân bằng nhiệt với môi trường. Quá trình này cần tối 
thiểu là 15 phút.

Sai số 2C:

Sai số hướng ngắm 2C là độ lệch từ hướng vuông góc với trục nghiêng và hướng ngắm. Tác 
động của sai số hướng ngắm tới góc bằng Hz tăng theo góc đứng V. Khi tia ngắm nằm ngang 
sai số của góc bằng Hz bằng với sai số hướng ngắm.
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Sai số MO:

Khi hướng ngắm nằm ngang thì chỉ số bàn độ đứng phải chính xác bằng 900 (100 gon). Mọi 
sự sai khác với giá trị trên cấu thành sai số góc đứng MO (I).

Hz-Collimation (Sai số hướng ngắm).
V-Index (Sai số góc đứng).
Hiển thị giá trị hiệu chỉnh.

Tiến hành:
1. Cân bằng máy bằng bọt thuỷ điện tử. 
2. Ngắm vào một điểm đích cách xa máy khoảng 100m sao cho tia ngắm tương đối 

nằm ngang, trong vòng 50 so với phương ngang. 

3. [ALL]: Tiến hành đo. 
4. Đảo ống kính rồi lại ngắm vào điểm đó. 

5. [ALL]: Tiến hành đo. 
6. Hiển thị giá trị tính toán cũ và mới. 

[SET] Chấp nhận giá trị hiệu chỉnh mới.
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[ESC] Giữ nguyên giá trị cũ và thoát khỏi chương trình hiệu chỉnh.

Tripod (chân máy)

Phần tiếp xúc giữa kim loại và gỗ luôn luôn phải đủ chắc và chặt.
- Vặn ốc lục lăng 2 vừa chặt. 
- Vặn ốc lục lăng 1 sao cho nó có thể giữ 3 chân mở khi ta nhấc chân lên khỏi mặt 

đất. 

Circular Level (Bọt thuỷ tròn)

Cân bằng máy chính xác bằng bọt thuỷ điện tử. Khi đó bọt thuỷ tròn phải được tập trung. Nếu 
nó vượt ra khỏi vòng tròn, sử dụng lục lăng cung cấp để vặn các ốc điều chỉnh sao cho bọt 
thuỷ tập trung. Sau khi hiệu chỉnh bọt thuỷ tròn thì các ốc điều chỉnh phải đủ chặt.
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Circular level on the tribrach (Bọt thuỷ tròn trên đế máy)

Cân bằng máy bằng bọt thuỷ điện tử sau đó tháo máy ra khỏi đế máy. Nếu bọt thuỷ trên 
đế máy bị lệch thì ta sử dụng tool được cung cấp để chỉnh.
Vặn ốc hiệu chỉnh:

- Về bên trái: Bọt thuỷ sẽ tiến về phía ốc. 
- Về bên phải: Bọt thuỷ sẽ tiến ra xa ốc. 

Sau khi hiệu chỉnh thì các ốc phải đủ chặt. 

Laser Plummet (Dọi tâm Laser)
Dọi tâm laser được tích hợp trên trục đứng của máy. Thông thường thì ít khi ta phải hiệu
chỉnh dọi tâm laser. Nếu cần thiết phải hiệu chỉnh thì máy phải được chuyển về trung tâm 
kỹ thuật của Sao Việt để sử lý.
Kiểm tra bằng cách quay máy 3600:

1. Đặt máy trên chân cao khoảng 1.5m, rồi cân bằng máy bằng bọt thuỷ điện tử. 
2. Bật tia laser, đánh dấu tâm của tia laser trên mặt đất. 
3. Quay máy 3600 và quan sát tâm của tia laser. 

Nếu tâm của tia laser vẽ lên một vòng tròn lớn hơn 3mm thì nó cần được hiệu 
chỉnh. Hãy liên hệ với đại diện của Sao Việt để được giúp đỡ. 

Tuỳ thuộc vào cường độ ánh sáng và bề mặt mà kích thước của tia laser có thể thay đổi. 

Tại khoảng cách 1.5m đường kính trung bình của tia laser là khoảng 2.5mm
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Reflectorless EDM (Tia laser đỏ sử dụng trong chế độ đo không gương )
Tia laser đỏ sử dụng để đo trong chế độ không gương là được thiết kế đồng trục với hướng 
ngắm của ống kính. Trong trường hợp có rung động mạnh hoặc do nhiệt độ thay đổi quá lớn 
thì tia laser có thể bị lệch khỏi hướng ngắm .
Trước những phép đo chính xác ta cần kiểm tra hướng của tia laser bởi vì nó ảnh hưởng rất 
lớn tới khoảng cách đo.
Chú ý: Chúng ta không được nhìn trực tiếp vào tia laser vì nó rất nguy hiểm cho mắt.

Kiểm tra:
Đặt bảng ngắm cách máy từ 5 đến 20m, để mặt xám quay về phía máy. Chuyển sang mặt II 
của ống kính. Bật tia laser đỏ. Sử dụng dây chữ thập ngắm vào tâm của bảng ngắm và kiểm 
tra vị trí của tia laser đỏ trên bảng ngắm. Nếu tia laser lệch khỏi tâm của bảng ngắm thì nó 
cần được hiệu chỉnh.
Nếu ánh sáng laser phản chiếu quá lớn thì ta có thể đảo sang mặt trắng của tấm phản xạ.

COMM Parameters (Cài đặt thông số truyền)
Để truyền dữ liệu giữa máy tính và máy toàn đạc thì ta cần cài đặt thông số truyền cho giao 
diện RS232.

Cài đặtrướćhuẩn của Leica:
19200 Baud, 8 Databit, No Parity, 1 Stopbit, CR/LF.

Baudrate:
Tốc độ truyền 2400, 4800, 9600, 19200 [bits/Giây].

Databits:
7 Truyền dữ liệu được thực hiện với 7 bit dữ liệu. Được đặt tự động nếu 

parity là “Even” hoặc “Old”. 
8 Truyền dữ liệu được thực hiện với 8 bit dữ liệu. Được đặt tự động nếu 

parity là “None”. 

Parity:
Even  Kiểm tra chẵn là kiểu chẵn
Old Kiểm tra chẵn là kiểu lẻ
None không kiểm tra (nếu Databits được đặt là 8)

Endmark:
CRLF
CR
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Stopbits:
Tuỳ thuộc vào việc đặtrướcho số bit dữ liệu (Databits) và kiểm tra chẵn lẻ 
(Parity) mà số bit dừng có thể là 0,1 hay 2

Khe cắm của giao diện:
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1) Nguồn ngoài. 
2) Không kết nối/Không hoạt động. 
3) GND. 
4) Nhận số liệu (TH_RXD). 
5) Truyền dữ liệu (TH_TXD). 

Data transfer (Truyền dữ liệu)
Với chức năng đăc biệt này ta có thể truyền dữ liệu tới thiết bị nhận (VD: Máy tính để bàn, 
máy tính xách tay…).
Job: Lựa chọn job để truyền.
Data: Lựa chọn phạm vi dữ liệu để truyền (measurements: Dữ liệu đo, Fix

points: Điểm cứng).
Format: Định dạng dữ liệu đầu ra.
[SEND]: Tiến hành truyền.

Ví dụ: Nếu “Data” được đặt là “Measurements”, dữ liệu có thể được hiển thị như sau.

11 Tên điểm đo.
21 Góc bằng. 
22 Góc đứng. 
31 Khoảng cách nghiêng. 
32 Khoảng cách bằng. 
33 Chênh cao. 
41-49 Code và thuộc tính của nó.
51 ppm [mm].
58 Hằng số gương.
81-83 (Y, X, H) toạ độ điểm đo.
84-86 (Y, X, H) toạ độ trạm máy.
87 Chiều cao gương. 
88 Chiều cao máy. 
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System Info (Thông tin hệ thống)
- Battery    Dung lượng pin còn lại.
- Instr.Temp Nhiệt độ của máy.
- Date Ngày hiện tại. 
- Time Giờ hiện tại. 
[DATE] Thay đổi và cách hiển thị. Có 3 
cách hiển thị ngày tháng:

- DD.MM.YYYY (Ngày. tháng. năm). 
- MM.DD.YYYY (Tháng. ngày. năm). 
- YYYY.MM.DD (Năm. tháng. ngày). 

[TIME] Cài đặt thời gian.
[SW-info]   Thông tin về gói phần mềm được cài đặt trong máy.
Op-System:  Hệ điều hành.
App-SW: Các chương trình ứng dụng, chức năng và menu.
Layout: Những màn hình sử dụng.

Care and Transport (Bảo quản và vận chuyển)
Transport (Vận chuyển)
Transport in the field (Vận chuyển ngoài hiện trường)
Khi vận chuyển máy ngoài hiện trường ta cần lưu ý:

- Máy phải được đựng trong hộp do nhà sản xuấtrướćung cấp. 
- Nếu máy vẫn được lắp trên chân thì khi vận chuyển ta phải đặt chân trên vai và giữ 

máy hướng thẳng lên trên (Xem hình vẽ dưới đây). 

Transport in a road vehicle (Vận chuyển trên xe ôtô)
Khi vận chuyển trên xe ôtô ta luôn luôn phải đặt máy trong hộp để chống rung động cho 
máy.

Shipping (Vận chuyển trên tầu hoả, máy bay, tầu thuỷ)
Khi vận chuyển máy trên tầu hoả, tầu thuỷ hoặc máy bay thì máy phải được đựng trong hộp 
máy và hộp cát ton do nhà sản xuất cung cấp và nó phải được đặt tương đối thăng bằng để 
chống rung và sốc.
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Shipping, transport of batteries (Vận chuyển pin)
Khi vận chuyển pin ta phải tuân thủ những quy tắc an toàn được quy định bởi từng quốc gia 
và quốc tế. Trước khi vận chuyển pin ta phải liên hệ với khách hàng hoặc các công ty vận 
chuyển sở tại.

Field Adjustment (Hiệu chỉnh trước khi sử dụng)
Sau quá trình vận chuyển ta phải kiểm tra các thông số kỹ thuật được chỉ ra trong 
catalog trước khi đưa máy vào sử dụng.

Storage (Lưu trữ, bảo quản)
Product (Máy toàn đạc)
Ta phải tuân thủ những giới hạn về nhiệt độ khi lưu trữ máy, đặc biệt là trong thời tiết mùa 
hè mà máy được để trên ô tô. Tham khảo phần “Technical Data” (Thông số kỹ thuật) để biết 
những giới hạn về nhiệt độ.

Field Adjustment (Hiệu chỉnh trước khi sử dụng)
Sau quá trình lưu trữ dài ta phải kiểm tra các thông số kỹ thuật được chỉ ra trong 
catalog trước khi đưa máy vào sử dụng.

Batteries (Lưu trữ pin)
- Tham khảo phần “Technical Data” (Thông số kỹ thuật ) để biết được phạm vi nhiệt 

độ bảo quản pin. 
- Nhiệt độ bảo quản cho phép là -400C tới +550C/-400F tới +1310F. Chúng tôi khuyến 

cáo nên bảo quản pin ở nhiệt độ từ 00C tới +200C/+320F tới 680F trong môi trường 
khô để giảm thiểu quá trình tự phóng điện. 

- ở phạm vi nhiệt độ bảo quản khuyến cáo , pin có dung lượng từ 10% tới 50% có thể 
bảo quản tới 1 năm. Sau một thời gian bảo quản dài thì pin cần được nạp lại. 

- Khi bảo quản ta phải tháo pin ra khỏi máy và bộ nạp. 
- Sau khi bảo quản ta phải nạp pin trước khi sử dụng. 
- Không được để pin ẩm ướt. Ta phải làm khô pin trước khi bảo quản hoặc sử 

dụng. 

Cleaning and Drying (Làm sạch và sấy khô)
Objective eyepiece and prisms (Vật kính thị kính và gương)

- Thổi bụi khỏi thấu kính và gương. 
- Không được trạm tay trần vào phần thuỷ tinh. 
- Chỉ được dùng vải sạch, mềm và dai khi vệ sinh. Nếu cần thiếtrướćó thể làm ẩm vải 

bằng nước hoặc cồn sạch. Không được sử dụng các dung môi khác vì chúng có thể 
phá huỷ các bộ phận nhựa. 
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Fogging of Prisms (Gương bị mờ bởi hơi nước)
Nếu nhiệt độ của gương thấp hơn nhiệt độ môi trường thì sẽ dẫn tới hơi ẩm bám trên bề mặt. 
Không phải là đơn giản để lau khô chúng. Hãy để chúng vào trong áo khoác hoặc ô tô để 
chúng nhanh chóng cân bằng với nhiệt độ môi trường.

Damp products (Máy bị ướt)
Hãy sấy máy, hộp đựng, phần xốp bên trong và các phụ kiện ở nhiệt độ không lớn hơn 
400C/1080F và làm sạch chúng. Không được đóng hộp cho tới khi Tất cả mọi thứ đã hoàn 
toàn khô.

Cables and Plugs (Cáp và phích cắm)
Giữ phích cắm sạch và khô. Thổi bụi bẩn khỏi phích cắm của cáp kết nối.
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Safety Drections (Những chỉ dẫn an toàn)
Những chỉ dẫn an toàn dưới đây phục vụ cho những người có trách nhiệm và những người 
thường xuyên sử dụng máy lường trước và tránh những hoạt động nguy hiểm. Những 
người có trách nhiệm với máy phải hiểu thấu đáo Tất cả những chỉ dẫn và triệt để tôn trọng 
chúng.

Intended Use (Dành cho người sử dụng)
Permitted Use (Những sử dụng được phép)

- Đo góc bằng và góc đứng. 
- Đo khoảng cách. 
- Lưu kết quả đo. 
- Tính toán bằng các phần mềm ứng dụng được cung cấp. 
- Quan sát hướng ngắm và trục đứng. 
- Quan sát điểm đích (Với tia laser đỏ). 

Adverse Use (Những hoạt động bất lợi)
- Sử dụng máy không theo chỉ dẫn của catalog. 
- Sử dụng ngoài giới hạn cho phép. 
- Không an toàn cho hệ thống. 
- Bỏ qua những ghi chú nguy hiểm. 
- Mở máy mà không được phép của người có thẩm quyền. 
- Sửa, chuyển đổi máy. 
- Sử dụng sau khi máy bị hỏng hoặc lỗi. 
- Sử dụng các phụ kiện của hãng khác mà không được Leica hỗ trợ. 
- Ngắm trực tiếp vào mặt trời. 
- Đặt máy đo ở những nơi không an toàn VD: Đặt máy giữa đường giao thông. 
- Đề phòng bị chói mắt bởi nhân tố thứ 3. VD: Đèn ôtô, xe máy... 

Chú ý: Những hoạt động không được phép có thể dẫn tới tai nạn hoặc làm hỏng máy. 
Nhiệm vụ của người có trách nhiệm là phải thông báo cho người sử dụng những nguy hiểm 
và cách phòng tránh chúng. Không được hoạt động máy đến khi người sử dụng đã được đào 
tạo thành thạo.

Limits of Use (Những giới hạn sử dụng)
Enviroment (Môi trường)
Phù hợp cho sử dụng trong môi trường hoạt động bình thường của con người.
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Technical Data (Thông số kỹ thuật)
Telescope (ống kính)

- Truyền qua hoàn toàn. 
- Độ phóng đại 30X
- ảnh Thuận
-Độ mở vật kính 40mm
- Điều quang Từ 1.7m (5.6ft) đến vô cực
- Trường nhìn 1030’ (1.7gon)

-Trường nhìn tại 100m 2.6m

Angle Measurement (Đo góc)
-Vô cực, liên tục
-Thời gian cập nhật 0.3 giây
-Lựa chọn đơn vị

3600 hệ lục phân, 400gon
3600 hệ thập phân. 6400mil, V%, ±V

-Độ chính xác tiêu chuẩn Hz, V
TC(R)802 2” (0.6 mgon)
TC(R)803 3” (1.0 mgon)
TC(R)805 5” (1.5 mgon)

-Độ phân giải hiển thị
gon 0.00001
360d 0.00001
360s 1”
mil 0.01

Level Sensitivity (Độ nhậy bọt thuỷ)
- Bọt thuỷ tròn 6’/2mm

Compensator (Bộ bù)
- Bù hai trục 
-Phạm vi hoạt động ±4’ (0.07 gon)
- Độ chính xác

TC(R)802 0.5” (0.2 mgon)
TC(R)803 1” (0.3 mgon)
TC(R)805 1.5” (0.5 mgon)

Laser Plummet (Dọi tâm laser)
- Vị trí Trên trục đứng của máy
- Loại Laser đỏ nhóm 2
- Sóng mang 635nm
- Độ chính xác 1.5 mm/1.5 m

-Đường kích tia laser 2.5 mm/1.5 m

Keyboard (Bàn phím)
- Độ nghiêng 700

- Có thể lựa chọn bàn phím thứ hai 
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Display (Màn hình)
- Được chiếu sáng 

- Sưởi ấm Khi nhiệt độ <-50C
- Tinh thể lỏng (LCD) 280x160 pixel

- 8 dòng 31 ký tự 

Type of tribrach (Kiểu đế máy)
- Đế máy có thể tháo ra được GDF111 

- Đường kính ren 5/8”

Dimentions (Kích thước)
- Máy

Chiều cao bao gồm cả tay xách và đế
máy GDF111 360 mm ± 5mm
Chiều rộng 207 mm

-
Chiều dài 105 mm
Hộp đựng 468x254x355 mm

Weight (Khối lượng). (Bao gồm cả pin và đế 
máy)

- Với đế máy GDF111

Tilting axis height (Chiều cao trục đứng)
- Không có đế
- Có đế máy GDF111

Power Supply (Nguồn điện)
- Pin GEB111 Điện thế Dung lượng
- Pin GEB121 Điện thế Dung lượng
- Nguồn ngoài (qua cổng nối tiếp) 

Sử dụng cáp ngoài được cung cấp bởi 
hãng Leica 
Điện thế nguồn từ 11.5 đến 14 V 

196 mm
240 ± 5 mm

NiMh
6 V
2100 mAh 
NiMh
6 V
4200 mAh

5.2 Kg
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No. of Measurements (Số điểm đo)
- GEB111 Khoảng 4000 điểm
- GEB121 Khoảng 9000 điểm

Temperature Range (Phạm vi nhiệt độ)

Loại Nhiệt độ hoạt động Nhiệt độ bảo quản
TPS800 -200C đến +500C -400C đến +700C

-40F đến +1440F -400F đến +1580F
Pin trong -200C đến +550C -400C đến +550C

-40F đến +1310F -400F đến +1310F
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Automatic Corections (Tự hiệu chỉnh)
-Sai số hướng ngắm Có
-Sai số góc đứng Có
-Độ cong trái đất Có
- Khúc xạ Có

- Bù nghiêng Có

Rcording (Lưu dữ liệu)
- Giao diện 232 Có
- Bộ nhớ trong Có

Tổng bộ nhớ 576K

Distance Measurement (IR: infrared). (Chế độ đo có gương sử dụng tia hồng 
ngoại).

- Kiểu Đồng trục, Laser hồng ngoại nhóm 1
- Sóng mang 780 nm
- Hệ đo Phát xung 100 MHz

-Hiển thị nhỏ nhất 1 mm

Chương trình đo EDM Độ chính xác Thời gian đo
IR_Fine 2 mm +2 ppm < 1 giây
IR_Fast 5 mm + 2 ppm < 0.5 giây
Tracking 5 mm + 2 ppm < 0.3 giây
IR_Tape 5 mm + 2 ppm < 0.5 giây

Phạm vi đo khoảng cách trong chế độ đo thường và đo nhanh
Gương 3 Gương Tấm phản xạ Gương Gương Mini

Gương tròn (GPH3) 3600 (60mm x 60mm) Mini 3600

1 1800 m 2300 m 800 m 150 m (500ft) 450 m 450 m
(6000 ft) (7500 ft) (2600 ft) (1500 ft) (1500 ft)

2 3000 m 4500 m 1500 m 250 m (800 ft) 800m 800 m
(10000 ft) (14700 ft) (5000 ft) (2600 ft) (2600 ft)

3 3500 m 5400 m 2000 m 250 m (800 ft) 1000 m 1000 m
(12000 ft) (17700 ft) (7000 ft) (3500 ft) (3500 ft)

1) Có nhiều sương mù, tầm nhìn 5km hoặc trong điều kiện nắng to có khúc xạ nhiệt. 
2) Có sương mù nhẹ, tầm nhìn khoảng 20 km hoặc trong điều kiện có nắng. 
3) Trời dâm, không có sương mù, tầm nhìn khoảng 40 km, không có khúc xạ nhiệt. 
Distance measurement (RL: visible). (Chế độ đo khoảng cách sử dụng tia laser đỏ).

- Kiểu đo Tia laser đỏ nhóm 3R đồng trục
- Sóng mang 670 nm
- Hệ đo Phát xung 100 MHz
-Hiển thị nhỏ nhất 1 mm
-Kích thước tia laser Khoảng 7x14mm/20m

Khoảng 12x14mm/100m
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Distance measurement (with reflector). (Đo khoảng cách vừa sử dụng tia laser
vừa sử dụng gương)

- Phạm vi đo

Phạm vi đo khoảng 
cách sử dụng máy Ultra và Power

Điều kiện thời tiết Kiểu gương tròn Tấm phản xạ 60x60 mm
1 2200 m (7200 ft) 600 m (2000 ft)
2 7500 m (24600 ft) 1000 m (3300 ft)
3 >10000 m (33000 ft) 1300 m (4200 ft)

1) Có nhiều sương mù, tầm nhìn 5km hoặc trong điều kiện nắng to có khúc xạ nhiệt. 
2) Có sương mù nhẹ, tầm nhìn khoảng 20 km hoặc trong điều kiện có nắng. 
3) Trời dâm, không có sương mù, tầm nhìn khoảng 40 km, không có khúc xạ nhiệt. 

Distance measurement (reflectorless). (Đo không gương).
- Phạm vi đo 

Model Power 1.5 đến 300 m
Model Ultra 1.5 đến > 500 m

-Hằng số gương +34.4 mm

Phạm vi đo khoảng cách không gương với Model Power
Điều kiện thời tiết Điểm đích mầu trắng Điểm đích tối mầu

4 140 m (460 ft) 70 m (230 ft)
5 170 m (560 ft) 100 m (330 ft)
6 >170 m (560 ft) > 100 m (330 ft)

Phạm vi đo khoảng cách không gương với Model Ultra
Điều kiện thời tiết Điểm đích mầu trắng Điểm đích tối mầu

4 300 m (990 ft) 200 m (660 ft)
5 500 m (1640 ft) 300 m (990 ft)
6 >500 m(1640 ft) > 300 m (990 ft)

4) Điểm đích bị chiếu sáng mạnh bởi ánh sáng mặt trời, có khúc xạ nhiệt. 
5) Điểm đích được che nắng hoặc trong điều kiện trời râm.
6) Ngày trời đẹp, ban đêm hoặc chiều tối. 

Chương trình đo EDM Độ chính xác Thời gian đo
Short 3 mm + 2 ppm 3.0 giây
Prism 5 mm + 2 ppm 2.5 giây

Tracking 5 mm + 2 ppm 1 giây

Từ 1000m tới 12000m
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Atmospheric Correction (Hiệu chỉnh không khí)
Kết quả đo khoảng cách chỉ đúng khi hệ số hiệu chỉnh (ppm) đã được nhập tương ứng với 
điều kiện không khí tại thời điểm đo.
Hệ số hiệu chỉnh không khí được tính toán dựa trên độ ẩm và nhiệt độ.
Để đảm bảo độ chính xác của đo khoảng cách thì hệ số hiệu chỉnh cần được xác định tới độ 

chính xác 1 ppm, do đó nhiệt độ cần đạt độ chính xác 10 C và áp suất là 3 mb.

Bảng hệ số hiệu chỉnh không khí (ppm) tại độ ẩm tương đối là 60%. Đơn vị đo áp suất 
là mb, nhiệt độ là 0C, độ cao là m.

Bảng hệ số hiệu chỉnh không khí (ppm) tại độ ẩm tương đối là 60%. Đơn vị đo áp suất 
là Hg, nhiệt độ là 0F, độ cao là inch.
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Trong quá trình biên soạn, mặc dù rất cố gắng nhưng chúng tôi không 
tránh được những thiếu sót. Rất mong quý khách hàng góp ý để
chúng tôi phục vụ quý khách hàng tốt hơn. Xin trân trọng cảm ơn!

Mọi thông tin về sản phẩm quý khách vui lòng liên hệ:
Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Trắc Địa Sao Việt

Địa chỉ: Số nhà 2 ngõ 20 phố Ngụy Như Kon Tum - Thanh Xuân -
Hà Nội

Tel: 04 85888390          Hotline: 0912 339 513 ( Mr Khương)

Email: saoviettracdia@gmail.com

Website: http://maytracdiasaoviet.com/ http://maytracdiaso1.com

http://maytracdiasaoviet.com/
http://maytracdiaso1.com/

