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CÔNG TY TNHH MÁY TRẮC ĐỊA NAM PHƯƠNG 

 

25 TRƯỜNG SƠN – P.4.QUẬN TÂN BÌNH-TP.HCM 

   

FAX:  (08)39971068 

 

71 LÊ VĂN LƯƠNG – P.NHÂN CHÍNH.QUẬN THANH XUÂN- HN 

  
 

Híng dÉn sö dông m¸y toµn ®¹c ®iÖn tö SOUTH 

 

   

 

     

I. ĐẶC ĐIỂM KĨ THUẬT VÀ DÒNG MÁY SOUTH (NTS). 
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SOUTH - NTS 310 

 

NTS 312R+ NTS 312L NTS 312B 

Độ chính xác đo góc 2” 

Phương pháp Tuyệt đối, liên tục 

Góc hiển thị 0.1” 

Hệ thống bù trục Bù hai trục cho phép cài đặt ON/OFF 

Độ chính xác bù 1”, 1,5”, 2” 

Khoảng cách đo gương đơn 5000m 3.500m 1.600m 

- Độ chính xác đo tĩnh (2+2ppm)/ 3 giây 

- Đo chính xác (Tracking) (2 + 2ppm)/ 1giây 

Khoảng cách đo không 
gương 

300m Không có Không có 

Độ chính xác đo không 
gương 

(2+2ppm)/ 3 
giây 

   

Bộ nhớ trong 8.000 điểm 

Bộ nhớ Thẻ SD 2G 2G   

Truyền, trút dữ liệu 
Com, USB, 
Thẻ, 

Com, USB, 
Thẻ, 

Com 

Định dạng dữ liệu TXT / DAT / SDR/ DXF/ RAW/ PTS......... Tự do 

Hệ số phóng đại 30X 

Phân giải 3” 

Trường nhìn 1o30’ (26m tại khoảng cách 1km) 

Khoảng cách nhìn ngắn nhất 1.7 m 

Lưới thập tự Hệ thống chiếu sáng lưới thập 

Bàn Phím và màn hình 2 màn hình & bàn phím số 

Kiểu dọi tâm Dọi quang học 

Loại Pin ( 02 quả ) Lithium Ion hoặc Niken 

Thời gian hoạt động 8 giờ 

Gồm : Máy + 1 pin + đế máy 5.8 kg 

Nhiệt độ làm việc -20oC  - +50oC 

Nhiệt độ bảo quản -40oC  -  +70oC 

Độ ẩm 95%, không đọng nước 

Chịu bụi bẩn và nước Theo tiêu chuẩn IP55 

Topography (Orientation & 
Surveying) 

Đo đạc khảo sát 

Resection Giao hội nghịch 

Tie Distance Đo khoảng cách gián tiếp 
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Stake Out Chuyển điểm thiết kế ra thực địa 

Remote Height Đo cao gián tiếp 

Reference Line Định vị công trình theo đường chuẩn 

Area Đo diện tích 

 

II. Thao t¸c sö dông nh÷ng ch¬ng tr×nh ®o c¬ b¶n vµ nh÷ng chó ý cÇn thiÕt 

1. Nguyªn t¾c khi sö dông m¸y toµn ®¹c ®iÖn tö 

- Thao t¸c ®Æt m¸y vµo trong hßm ®ùng m¸y vµ ®a m¸y ra khái hộp 

- Tríc khi l¾p m¸y lªn ch©n th× ®¶m b¶o ch©n ph¶i thËt ch¾c ch¾n, vÆn chÆt khãa 

tríc khi bá tay ra khái m¸y. 

- C©n b»ng ®Þnh t©m chÝnh x¸c tríc khi thùc hiÖn bÊt kú mét ch¬ng tr×nh ®o nµo 

- Trong khi ®o nhÊt lµ khi trêi n¾ng kh«ng nªn híng èng kÝnh lªn phÝa trùc diÖn mÆt 

trêi tr¸nh nh÷ng ¶nh hëng tíi hÖ thèng èng kÝnh. 

- Khi ®o, thao t¸c nhÑ nhµng chÝnh x¸c, tr¸nh nh÷ng hiÖn tîng ®¸ ph¶i ch©n trong khi 

®o 

- Sau khi ®o xong muèn chuyÓn tíi mét vÞ trÝ kh¸c mµ kho¶ng c¸ch xa th× ph¶i cÊt 

m¸y vµo hßm råi míi chuyÓn ®i tr¸nh hiÖn tîng ®¸nh r¬i vì m¸y. 

2. Chức năng các phím. 

Trang 1: 

- F1 (MEAS): Bắt đầu đo 

- F2 (MODE): Các lựa chọn đo khoảng cách 

- F3 (S/A): Cài đặt hằng số gương,PPm,nhiệt độ và ap suất 

- F4 (P1): Sang trang 2 

Trang 2: 

- F1 (OFSET): Chức năng ày ứng dụng khi không thể đặt gương trực tiếp 

- F2(S.O): Bố trí điểm 

+ F1 ( BACK) trở về 

+ F2 ( HD) :Bố trí theo khoảng cách ngang 

+ F3 ( VD) : Bố trí theo chênh cao 

+ F4 ( SD) : Bố trí theo khoảng cách nghiêng 

- F3 (m/Ft): Chuyển đổi đơn vị đo 
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Phím ANG: Trong đó V: GÓC ĐỨNG 

     HR: GÓC NGANG 

Trang 1: 

- F1 (OFSET) : Đưa góc bằng(bàn độ ngang) ban đần về 000’00” 

- F2 (HOLD) : Phím giữ góc ngang( khi bấm phím này khi quay máy góc ngang 

không đổi). 

- F3 (HSET) : Cài đặt góc ngang ban đầu( cài đặt phương vị ban đầu). 

- F4 (P1) : Phím sang trang 2 của chức năng (ANG). 

Trang 2: 

- F1 (TILT) : Tắt,mở câng bằng tự động của máy.Ở chế độ mở khi máy bị nghiêng 

máy sẽ không làm việc. 

- F3 (V%) : Độ dốc.Chức năng này dùng để bố trí và kiểm tra độ dốc. 

- F4 (P2) : Phím sang trang 3 của chức năng ( ANG). 

Trang 3 : 

- F1(R/L) : Góc bằng tăng thuận trái hoặc phải chiều kim đồng hồ. 

- F3(CMPS) : Đưa góc đứng 00 ở thiên đỉnh hoặc vị trí nằm ngang. 

Phím đo tọa độ: 

Trong đó : N là tọa độ theo phương X 

      E là tọa độ theo phương Y 

      Z là cao độ 

 

 

Trang 1: 

- F1 (MEAS) : Bắt đầu đo 

- F2 (MODE) : Các lựa chọn Mode đo 

- F3(S/A) : Cài đặt hằng số gương,PPm,nhiệt độ và áp suất 

Trang 2 : 

- F1 (R.HT) : Nhập chiều cao gương. 

- F2 (I.HT) : Nhập chiều cao máy. 

- F3 (OCC) : Nhập tọa độ trạm máy. 
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Trang 3: 

- F1 (OFSET) : Các chức năng đo offset. 

- F2 ( BS) : Thiết lập định hướng. 

- F3 (M/FT) : Chuyển đơn vị đo. 

3. Thao t¸c thùc hiÖn c¸c tr×nh ®o c¬ b¶n. 

     Trong m¸y ®· cµi ®Æt vµ lËp tr×nh rÊt nhiÒu nh÷ng ch¬ng tr×nh ®o kh¸c nhau nh : 

®o kh¶o s¸t, ®o giao héi, ®o ®êng , ®o chuyÓn ®iÓm. ..v.v. díi ®©y lµ c¸c bíc chÝnh 

khi thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh ®o ®Æc biÖt. 

 

a. Ch¬ng tr×nh ®o kh¶o s¸t.( SURVEYING) 

 

 

b. Ch¬ng tr×nh ®o treo (REM) 

 

 

c. Ch¬ng tr×nh ®o gi¸n tiÕp kho¶ng c¸ch (MLM) 

 

 

 

d. Ch¬ng tr×nh ®o diÖn tÝch (AREA) 



TRUNG TÂM PHÂN PHỐI MÁY TRẮC ĐỊA MIỀN NAM,: http://tracdiamiennam.com.vn/ 

        HỔ TRỢ KINH DOANH- KỸ THUẬT :0937789112, http://tracdiamiennam.com.vn/ 
 

- 6 - 

 

 

e. Ch¬ng tr×nh ®o chuyÓn ®iÓm (LAYOUT) 

 

 

f. Ch¬ng tr×nh ®o giao héi (RESECTION) 

      

已知点1

(X1、Y1、Z1)

测站
(X0、Y0、Z0)

Y0
Y

X

Z

X0

Y1

X1

仪
器
高

已知点2

(X2、Y2、Z2)
X2

Y2  

 

 

 

A) Ch¬ng tr×nh ®o kh¶o s¸t: 

 

 

Bíc 1: Khëi ®éng m¸y sau ®ã nhÊn nót Menu trªn bµn phÝm 
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Bíc 2: Chän F1 ( Ch¬ng tr×nh ®o kh¶o s¸t)  

Bíc 3: NhËp tªn file ®o, sau ®ã nhÊn Enter 

Bíc 4: Chän F1 ( Cµi ®Æt ®iÓm tr¹m m¸y) Gåm: 

 

- NhËp tªn ®iÓm tr¹m m¸y: PT# 

- NhËp m· cña ®iÓm tr¹m m¸y: Pcode 

- NhËp chiÒu cao cña m¸y: I.HT 

- NhÊn F3 (OCC)  F4 (NEZ) ®Ó nhËp täa ®é cho ®iÓm tr¹m m¸y. 

Bíc 5: Sau khi nhËp xong tÊt c¶ c¸c th«ng tin trªn th×  nhÊn F4 (Save )  

- Chän F2 ( Cµi ®Æt ®iÓm ®Þnh híng) 

 

 

- NhËp tªn ®iÓm ®Þnh híng vµo môc PT#. 

- NhËp m· cña ®iÓm ®Þnh híng vµo môc Code. 

- NhËp chiÒu cao cña g¬ng ®ang ®Æt t¹i ®iÓm ®Þnh híng. 

Bíc 6: Ng¾m chÝnh x¸c vµo g¬ng ®iÒu quang râ nÐt sau ®ã nhÊn Ofset ( F2) ®Ó quy 

chuÈn gãc.  

   HoÆc nÕu kh«ng lµm theo c¸ch nµy th× ®Þnh híng theo ph¬ng vÞ. Ng¾m b¾t chÝnh 

x¸c vµo ®iÓm ®Þnh híng ®· chän råi khãa m¸y l¹i b»ng c¸c khãa bµn ®é trªn m¸y. 
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NhÊn F3 t¬ng øng víi BS nhËp täa ®é N,E cña ®iÓm ®Þnh híng vµo khi ®ã m¸y sÏ 

tÝnh ra ®îc mét gãc ph¬ng vÞ theo täa ®é ®· nhËp. NhÊn F4 (Yes) ®Ó x¸c nhËn gãc 

®Þnh híng chuÈn. 

   TiÕp theo nhÊn F4 (Meas) chon h×nh thøc ®o ( ®o gãc, ®o gãc c¹nh, ®o täa ®é) ®Ó ®o 

kiÓm tra ®iÓm ®Þnh híng. 

Hoặc ta có thể nhấn BS và nhập góc theo phím ANG có trên màn hình khi vào 

phần BS. 

Bíc 7: Cµi ®Æt ®o chi tiÕt:  

 

- §Æt tªn ®iÓm chi tiÕt ( nªn ®Æt b»ng sè thø tù ®Ó thø tù ®iÓm tù ®éng nh¶y liªn tiÕp) 

trong môc: PT#: 

- §Æt m· ghi chó ®iÓm ®o chi tiÕt trong môc : Pcode VD: DG_ ®êng, BD_b×nh ®å, 

NH_nhµ……( cã thÓ kh«ng ®Æt còng ®îc) 

- NhËp chiÒu cao g¬ng t¹i c¸c ®iÓm ®o chi tiÕt ( nÕu quan t©m tíi cao ®é th× khi nµo 

thay ®æi chiÒu cao g¬ng t¹i ®iÓm ®o th× ph¶i thay ®æi l¹i trong m¸y) 

- NhÊn F4 (REP ®èi víi m¸y NTS-310) hoÆc All ®èi víi dßng m¸y NTS-300) 

   Tõ ®©y ®èi víi c¸c ®iÓm chi tiÕt kh¸c ta chØ viÖc ng¾m b¾t môc tiªu sau ®ã nhÊn F4 ®Ó 

®o vµ tù ®éng ghi. Khi ®ang ®o muèn xem l¹i d÷ liÖu ®iÓm ®o ta chØ viÖc nhÊn F2 

( Search) sau ®ã nhÊn F1 ( Fisrt data) ®Ó xem ®iÓm ®Çu tiªn trong file, nhÊn F2 (Last 

data) ®Ó xem ®iÓm võa ®o. 

 

Chó ý: §Ó toµn bé d÷ liÖu cã sù liªn kÕt theo mét thÓ thèng nhÊt th× tõ tr¹m thø 2 trong 

mçi File ®o (Job) täa ®é tr¹m m¸y sÏ ®îc nhËp b»ng c¸ch lÊy ra tõ trong File ®o ( vµo 

List) cßn viÖc ®Þnh híng vÉn thùc hiÖn nh tr¹m 1. 
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B) Ch¬ng tr×nh ®o treo ( ®o cao tõ xa)  

 

 

 Ch¬ng tr×nh cã tÝch chÊt x¸c ®Þnh ®é cao cña nh÷ng ®Þa vËt cã chiÒu cao t¬ng ®èi 

lín mµ kh«ng thÓ ®Æt ®îc g¬ng còng nh kh«ng thÓ tíi gÇn nh : Nãc nhµ cao tÇng, 

cét ®iÖn, ®é tròng cña ®êng d©y ®iÖn….. 

Tr×nh tù ®o ®¹c nh sau: 

Bíc 1: Vµo Menu chän F2( Meas Progam)  

 

sau ®ã chän F1 ( REM) 

 

Khi ®ã mµn h×nh xuÊt hiÖn 2 chÕ ®é ®o cña ch¬ng tr×nh ®o treo: 

F1: Input PRISM H ( cÇn nhËp chiÒu cao g¬ng) 



TRUNG TÂM PHÂN PHỐI MÁY TRẮC ĐỊA MIỀN NAM,: http://tracdiamiennam.com.vn/ 

        HỔ TRỢ KINH DOANH- KỸ THUẬT :0937789112, http://tracdiamiennam.com.vn/ 
 

- 10 - 

F2: No PRISM H ( kh«ng cÇn nhËp chiÒu cao g¬ng) 

§èi víi chÕ ®é F1 ( nhËp chiÒu cao g¬ng)  

- R.HT: NhËp chiÒu cao g¬ng t¹i ®iÓm ®øng díi ch©n ®Þa vËt cÇn x¸c ®Þnh chiÒu 

cao. 

- B¾t g¬ng râ nÐt sau ®ã nhÊn F1 ( Meas) 

- NhÊn F4 (Set) 

- Ngãc èng kÝnh lªn vÞ trÝ cÇn x¸c ®Þnh chiÒu cao khi ®ã chiÒu cao cña vÞ trÝ ng¾m sÏ 

hiÓn thÞ trªn mµn h×nh m¸y toµn ®¹c. 

§èi víi chÕ ®é F2 ( kh«ng cÇn nhËp chiÒu cao g¬ng) 

- Ng¾m b¾t g¬ng râ nÐt sao ®ã nhÊn F1 ( Meas) 

- NhÊn F4 ( Set) 

- NhÊn F4 (Set) 

- Ngãc èng kÝnh lªn ®iÓm cÇn x¸c ®Þnh ®é cao khi ®ã chiÒu cao cña vÞ trÝ ng¨m sÏ 

hiÓu thÞ trªn mµn h×nh m¸y ®o.  

 

 

 

C) Ch¬ng tr×nh ®o kho¶ng c¸ch gi¸n 

tiÕp (MLM) 

Môc ®Ých cña ph¬ng ph¸p ®o gi¸n tiÕp kho¶ng c¸ch lµ ®Ó ta x¸c ®Þnh ®îc kho¶ng 

c¸ch gi÷a c¸c ®iÓm ®o víi nhau. 

 

Quy tr×nh thùc hiÖn thao t¸c ®o kho¶ng c¸ch gi¸n tiÕp nh sau: 

- Vµo Menu chän F2 ( Meas Program) 
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- Chän F2 ( MLM_ ®o kho¶ng c¸ch gi¸n tiÕp) 

 

khi ®ã mµn h×nh xuÊt hiÖn  

- SELECT A FILE (tøc lµ chän mét file ®Ó tÝnh kho¶ng c¸ch cña nh÷ng ®iÓm ®· cã 

trong file ®ã), nÕu kh«ng ta chän F4 (JUMP) ®èi víi dßng m¸y NTS-310 hoÆc F3 

(SKP) ®èi víi dßng m¸y NTS-300 ®Ó thùc hiÖn ®o tøc thêi vµ khi ®ã mµn h×nh sÏ 

xuÊt hiÖn 2 chÕ ®é ®o lµ: 

+  F1: MLM1( A - B, A - C ): §o kho¶ng c¸ch tõ ®iÓm ban ®Çu tíi c¸c ®iÓm ®o tiÕp 

theo.  

+  F2: MLM2(A - B, B - C): §o kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®iÓm ®o liªn tiÕp víi nhau. 

Chän 1 trong 2 chÕ ®é ®o vµ thùc hiÖn ®o  

- Ng¾m vµo ®iÓm ®o thø nhÊt b¾t môc tiªu, ®iÒu quang râ nÐt sau ®ã nhÊn F1 (Meas), 

nhÊn F4 (Set) 

- TiÕp tôc quay tíi ®iÓm ®o thø 2 b¾t môc tiªu ®iÒu quang râ nÐt sau ®ã nhÊn 

F1(Meas), nhÊn F4 (Set) 
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- Khi ®ã kÕt qu¶ lµ kho¶ng c¸ch ngang (dHD) gi÷a hai ®iÓm ®o vµ dVD chªnh cao 

gi÷a hai ®iÓm ®o. 

NÕu cã c¸c ®iÓm tiÕp theo th× ta chØ viÖc nhÊn F4 (NEXT) ®Ó tiÕp tôc thùc hiÖn 

 

D) Ch¬ng tr×nh ®o diÖn tÝch. 

 

    Môc ®Ých lµ ®Ó tÝnh ra diÖn tÝch cña mét khu vùc nµo ®ã th«ng qua viÖc ®o ®¹c tèi 

thiÓu 3 ®iÓm trong khu vùc ®ã. 

Quy tr×nh vµ thao t¸c thùc hiÖn nh sau: 

- Vµo Menu chän F2 (Meas Program) sau ®ã chän F3 (AREA)  

 

 

- Chän F1 ( FILE DATA) ®Ó tÝnh diÖn tÝch tõ nh÷ng ®iÓm ®o ®· cã trong file ®o tríc 

®©y hoÆc chän F2 (MEASURE) ®Ó ®o ®¹c vµ tÝnh ra diÖn tÝch cña nh÷ng ®iÓm ®o tøc 

thêi. 
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+ §èi vêi viÖc tÝnh diÖn tÝch tõ nh÷ng ®iÓm cã trong file ®o (F1) ta chØ viÖc chän file 

chøa nh÷ng ®iÓm ®ã råi chän nh÷ng ®iÓm cÇn thiÕt trong khu vùc cÇn tÝnh diÖn tÝch. Tèi 

thiÓu lµ 3 ®iÓm th× m¸y sÏ tÝnh ra diÖn tÝch, sè lîng ®iÓm t¨ng dÇn th× diÖn tÝch còng sÏ 

®îc më ra theo h×nh khÐp t¹o bëi nh÷ng ®iÓm ®ã. 

+ §èi víi viÖc ®o ®¹c vµ tÝnh diÖn tÝch tøc thêi (F2) ta ng¾m vµo g¬ng vµ ®o tõng ®iÓm 

( tõ 3 ®iÓm trë lªn m¸y sÏ tÝnh ra diÖn tÝch tÝnh b»ng m2). 

 

 

E) Ch¬ng tr×nh ®o chuyÓn ®iÓm:  LAYOUT. 

 

Môc ®Ých cña ph¬ng ph¸p nµy lµ dïng ®Ó chuyÓn nh÷ng ®iÓm täa ®é cã trong b¶n vÏ 

thiÕt kÕ ra thùc ®Þa. 

*) §èi víi dßng m¸y NTS-310. 

Bíc 1: Vµo Menu  

 

  F2 (Meas Program)  lËt sang trang thø 2/2 cña mµn h×nh b»ng phÝm SO 
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   F3 ( LAYOUT) khi ®ã mµn h×nh xuÊt hiÖn SELECT A FILE tøc lµ chuyÓn nh÷ng 

®iÓm ®· cã trong file ®o b»ng c¸ch vµo lits (F2) chän file. NÕu kh«ng ta nhÊn F4 

(JUMP) ®Ó thùc hiÖn viÖc chuyÓn ®iÓm th«ng qua viÖc nhËp d÷ liÖu täa ®é tõ bªn ngoµi 

vµo. 

Bíc 2: NhËp c¸c th«ng sè cho ®iÓm tr¹m m¸y F1 ( INPUT OCC.PT#) gåm: 

- Tªn ®iÓm tr¹m m¸y: PT# 

- NhËp täa ®é cho ®iÓm tr¹m m¸y: NEZ (F4) 

- ChiÒu cao m¸y: I.HT:……..(m) 

Bíc 3: NhËp c¸c th«ng sè cho ®iÓm ®Þnh híng F2 ( INPUT BACKSIHT) gåm: 

- Tªn ®iÓm ®Þnh híng: PT#:  

- Täa ®é ®iÓm ®Þnh híng: NEZ (F4)  

- NhÊn F3 (YES) ®Ó x¸c nhËn gãc ph¬ng vÞ cµi ®Æt ( sau khi ®· b¾t ng¾m môc tiªu 

®iÓm ®Þnh híng chÝnh x¸c) 

Bíc 4: NhËp c¸c th«ng sè cho ®iÓm cÇn chuyÓn ra thùc ®Þa F3 (LAYOUT) gåm: 

- Tªn ®iÓm thiÕt kÕ: PT#:  

- Täa ®é ®iÓm thiÕt kÕ: NEZ (F4) 

- ChiÒu cao g¬ng t¹i ®iÓm ®o: R.HT 

 

 

 

 

 

Khi ®ã mµn h×nh hiÓn thÞ gi¸ trÞ 
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   + HR: Gãc x¸c ®Þnh híng ngang cña ®iÓm thiÕt kÕ 

   + HD: Gi¸ trÞ c¹nh ngang tõ ®iÓm tr¹m m¸y tíi ®iÓm thiÕt kÕ 

 

Bíc 5: NhÊn F4 ( NEXT) råi vi ®éng bµn ®é ngang tíi khi nµo gi¸ trÞ dHR trªn mang 

h×nh hiÓn thÞ gi¸ trÞ 0000   th× khãa bµn ®é ngang l¹i ( Thao t¸c x¸c ®Þnh híng cña 

®iÓm chuyÓn ra) 

Bíc 6: Híng dÉn ngêi ®Æt ®iÓm sang tr¸i sang ph¶i ®Ó vÞ trÝ g¬ng n»m ®óng trªn 

híng ng¾m cña èng kÝnh. 

Bíc 7: NhÊn F2 ( DIST) ®Ó ®o kiÓm tra vÞ trÝ cña ®iÓm g¬ng so víi vÞ trÝ thùc cña 

®iÓm thiÕt kÕ trong ®ã: 

 

 

 

   + HD: Kho¶ng c¸ch ngang tõ tr¹m m¸y tíi ®iÓm g¬ng 

   + dH: §é lÖch kho¶ng c¸ch cña vÞ trÝ ®o so víi vÞ trÝ ®iÓm thiÕt kÕ 

   + Dz: Gia sè täa ®é Z t¹i ®iÓm ®o so víi ®iÓm thiÕt kÕ 

   Dùa vµo nh÷ng gi¸ trÞ ®ã ta cã thÓ thay ®æi vÞ trÝ ®iÓm ®o ®Õn khi nµo ®óng vµo vÞ trÝ 

®iÓm thiÕt kÕ lµ ®îc vµ lóc ®ã gi¸ trÞ  (dH = 0.000 m ) 

*) §èi víi dßng m¸y NTS-300 

Bíc 1: NhÊn phÝn SO trªn bµn phÝm 
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- NÕu chuyÓn nh÷ng ®iÓm cã täa ®é trong m¸y råi th× ta vµo LITS (F2) chän file 

- NÕu chuyÓn nh÷ng ®iÓm cã täa ®é nhËp tõ bªn ngoµi th× ta chän SKP (F3) 

Bíc 2: Cµi ®Æt c¸c th«ng sè cho ®iÓm tr¹m m¸y F1 (OCC.PT INPUT): gåm: 

  +) Tªn tr¹m m¸y: PT#: 

  +) NhËp täa ®é cho ®iÓm tr¹m m¸y: F3 (NEZ) 

  +) NhËp chiÒu cao m¸y: INS.HT 

Bíc 3: NhËp c¸c th«ng sè cho ®iÓm ®Þnh híng F2 ( INPUT BACKSIHT) gåm: 

- Tªn ®iÓm ®Þnh híng: PT#:  

- Täa ®é ®iÓm ®Þnh híng: NEZ (F4)  

- NhÊn F3 (YES) ®Ó x¸c nhËn gãc ph¬ng vÞ cµi ®Æt ( Sau khi ®· b¾t ng¾m ®iÓm ®Þnh 

híng mét c¸ch chÝnh x¸c) 

Bíc 4: NhËp c¸c th«ng sè cho ®iÓm cÇn chuyÓn ra thùc ®Þa F3 (LAYOUT) gåm: 

- Tªn ®iÓm thiÕt kÕ: PT#:  

- Täa ®é ®iÓm thiÕt kÕ: NEZ (F4) 

- ChiÒu cao g¬ng t¹i ®iÓm ®o: R.HT 

Khi ®ã mµn h×nh hiÓn thÞ gi¸ trÞ 

   + HR: Gãc x¸c ®Þnh hêng ngang cña ®iÓm thiÕt kÕ 

   + HD: Gi¸ trÞ c¹nh ngang tõ ®iÓm tr¹m m¸y tíi ®iÓm thiÕt kÕ 

Bíc 5: NhÊn F4 ( NEXT) råi vi ®éng bµn ®é ngang tíi khi nµo gi¸ trÞ dHR trªn mang 

h×nh hiÓn thÞ gi¸ trÞ 0000   th× khãa bµn ®é ngang l¹i 

Bíc 6: Híng dÉn ngêi ®Æt ®iÓm sang tr¸i sang ph¶i ®Ó vÞ trÝ g¬ng n»m ®óng trªn 

híng ng¾m cña èng kÝnh. 

Bíc 7: NhÊn F2 ( DIST) ®Ó ®o kiÓm tra vÞ trÝ cña ®iÓm g¬ng so víi vÞ trÝ thùc cña 

®iÓm thiÕt kÕ trong ®ã: 

   + HD: Kho¶ng c¸ch ngang tõ tr¹m m¸y tíi ®iÓm g¬ng 

   + dH: §é lÖch kho¶ng c¸ch cña vÞ trÝ ®o so víi vÞ trÝ ®iÓm thiÕt kÕ 

   + Dz: Gia sè täa ®é Z t¹i ®iÓm ®o so víi ®iÓm thiÕt kÕ 

   Dùa vµo nh÷ng gi¸ trÞ ®ã ta cã thÓ thay ®æi vÞ trÝ ®iÓm ®o ®Õn khi nµo ®óng vµo vÞ trÝ 

®iÓm thiÕt kÕ lµ ®îc vµ lóc ®ã gi¸ trÞ  (dH = 0.000 m ) 
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*Lưu ý:Để công việc ngoài thực địa được thực hiện nhanh và tránh những sai 

sót khi làm việc ngoài thời tiết nóng nực.Ta nên nhập trước các tọa độ cần bố 

trí vào trong File của máy đo trước.Các bước như sau: 

+Bước 1:Vào Menu nhấn F3(Memory)  

+Bước 2:Nhấn S.O 2 lần (sang trang mới). 

 

 

1) F1 COORD INPUT 

2) F2 DLETE CORRD 

    1. Chọn F1 COORD INPUT. 

 Ta muốn nhập tọa độ vào một file công việc mới thì nhấn: 

F1 INPUT ( Nhập tên file và ấn Enter) 

Còn muốn nhập vào một file đã có sẵn trong máy thì nhấn: 

F2 LIST (Chọn File và ấn Enter). 

Sau khi đã chọn file xong đẻ nhập tọa độ cho từng điểm ta nhấn: 

F1INPUT ( Nhập tên điểm và nhấn Enter) và tiếp theo cũng nhấn F1( Nhập tọa 

độ X,Y,Z). 

2.Chọn F2 DLETE COORD  

Vào File chứa điểm cần xóa:F2 LIST chọn và nhấn enter(Trong đó F1” INPUT” 

Nhập điểm cần xoa, F2 “ Điểm cũ trong file”. 

Ấn DLETE để xóa. 

 

F) Ch¬ng tr×nh ®o giao héi 



TRUNG TÂM PHÂN PHỐI MÁY TRẮC ĐỊA MIỀN NAM,: http://tracdiamiennam.com.vn/ 

        HỔ TRỢ KINH DOANH- KỸ THUẬT :0937789112, http://tracdiamiennam.com.vn/ 
 

- 18 - 

已知点1

(X1、Y1、Z1)

测站
(X0、Y0、Z0)

Y0
Y

X

Z

X0

Y1

X1

仪
器
高

已知点2

(X2、Y2、Z2)
X2

Y2

 

     Ph¬ng ph¸p nµy cã t¸c dông x¸c ®Þnh täa ®é tr¹m m¸y ®Æt t¹i ®iÓm cha biÕt th«ng 

qua viÖc ®o nh÷ng ®iÓm ®· biÕt tèi thiÓu lµ 2 ®iÓm vµ tèi ®a lµ 10 ®iÓm. 

Quy tr×nh thùc hiÖn cô thÓ nh sau:  

*) §èi víi m¸y NTS_310 

Bíc 1: Vµo Menu   F2 ( Meas Program)   SO ( lËt sang trang mµn h×nh thø 2)  

 

 

  F4 (RESECTION)  

 

 

Bíc 2: Gâ tªn file lµm viÖc vµo khung FN: 

 

Bíc 3: NhËp tªn ®iÓm tr¹m m¸y ( ®iÓm giao héi ) vµ m· cña ®iÓm tr¹m m¸y nÕu cÇn. 

NhÊn ENTER ®Ó x¸c nhËn c¸c thao t¸c. 
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Bíc 4: NhÊn F1 ( DIST RESECTION) 

 

 

 

Bíc 5: NhËp chiÒu cao m¸y: I.HT:  

Bíc 6: NhËp c¸c th«ng sè cho ®iÓm ®o thø nhÊt gåm :  

 

 

 

- Tªn ®iÓm ®o PT#:…….. 

- F4 (NEZ) ®Ó nhËp täa ®é  

- NhËp chiÒu cao g¬ng R.HT t¹i ®iÓm ®o 

Bíc 7: Ng¾m b¾t môc tiªu râ nÐt sau ®ã nhÊn F1 (MEAS)  

 

 

Bíc 8: NhËp c¸c th«ng sè cho ®iÓm ®o tiÕp theo gåm :  
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- Tªn ®iÓm ®o : PT#: 

- F4 (NEZ) ®Ó nhËp täa ®é 

- NhËp chiÒu cao g¬ng t¹i ®iÓm ®o: R.HT: 

Bíc 9: Ng¾m b¾t môc tiªu râ nÐt sau ®ã nhÊn F1 (MEAS)  

     Sau khi ®o xong tõ ®iÓm thø 2 th× mµn h×nh hiÓn thÞ sai sè vÞ trÝ cña 2 ®iÓm. NhÊn F4 

(CAL) ®Ó hiÓm thÞ täa ®é ®iÓm tr¹m m¸y vµ khi ®ã m¸y sÏ hái cã lu täa ®é nµy lµm 

täa ®é tr¹m m¸y hay kh«ng. 

Nh vËy th«ng qua viÖc ®o nh÷ng ®iÓm ®· cã täa ®é ta ®· x¸c ®Þnh ®îc täa ®é ®iÓm 

tr¹m m¸y cha biÕt. 

*) §èi víi dßng m¸y NTS_300 th× thao t¸c vµo ch¬ng tr×nh ®o giao héi chØ kh¸c 

mét chót cô thÓ nh sau: 

Bíc 1: NhÊn phÝm S.O trªn bµn phÝm   gâ tªn file lµm viÖc vµo khung FN   

Enter. 

Bíc 2: NhÊn F4 (P) ®Ó lËt trang mµn h×nh   F2 (New Point)   F2 (Resection)   

Enter (F4) 

Bíc 3: Tõ bíc 3 trë ®i thao t¸c gièng víi ®èi víi m¸y NTS_310. 

KÕt thóc m¸y còng cho ra täa ®é cña ®iÓm giao héi lµ ®iÓm tr¹m m¸y 

4. 

 ChuyÒn d÷ liÖu th«ng qua d©y trót 

Bíc 1: Thao t¸c trªn phÇn mÒm tríc. 

- Khëi ®éng phÇn mÒm SOUTHCHANGE 

- Vµo môc Com chän Parmter, ë khung Setup  

+) Port: Chän Com1, Com2….( cæng nèi d©y c¸p trót) 

  +) Baud rate: Chän 4800 ( tèc ®é truyÒn d÷ liÖu) 

  Ok! 

      

Bíc 3: Thao t¸c trªn m¸y toµn ®¹c. 

- Vµo menu   F3( Memory MGR)   lËt 2 trang mµn h×nh (SO 2 lÇn) F1( Data 

transfer)   F1 (From RS-232)   F1( SENT DATA)   
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+) F1( Measure data): D÷ liÖu thùc ®Þa 

+) F2 (Coordinate data): D÷ liÖu ®o täa ®é. 

- F2 ( LIST): Chän tªn file muèn trót   F4 (YES) ®Ó ®ång ý. 

Khi ®ã d÷ liÖu sÏ ®îc trót ra mµn h×nh cña phÇn mÒm. 

Bíc 4: Vµo môc Translate trªn phÇn mÒm chän Fomat theo ®óng ®Þnh d¹ng cña m¸y 

®ang sö dông. Khi ®ã d÷ liÖu sÏ ®îc ®a vÒ ®óng ®Þnh d¹ng. 

Bíc 5: §Ó lu d÷ liÖu ta vµo môc file vµ chän c¸c h×nh thøc lu 

Bíc 6: §Ó xuÊt ra c¸c ®Þnh d¹ng kh¸c ta vµo môc other. 

 Trót d÷ liÖu th«ng qua thÎ nhí ( chØ dïng cho dßng m¸y NTS_310) 

- C¾m thÎ nhí v¸o khe c¾m trong m¸y toµn ®¹c 

- Vµo menu   F3   S.O (2 lÇn) F2 (File Opreration)   F2    

 

+) F1 (Measure file): D÷ liÖu ®o gãc c¹nh 

+) F2 (Coordinate file): D÷ liÖu ®o täa ®é 

- Vµo LITS chän file cÇn truyÒn ra thÎ   

+) F1(*.RAW): D÷ liÖu ®a ra thÎ díi d¹ng *.RAW 

+) F2(*.PTS) : D÷ liÖu ®a ra thÎ díi d¹ng *.PTS 

  Ok! 

    Tõ thÎ nhí qua ®Çu ®äc thÎ ta cã thÓ c¾m trùc tiÕp vµo m¸y tÝnh råi dïng phÇn mÒm 

Southchange ®Ó më ra vµ xö lý. 

*Xử lý số liệu trong phần mềm Southchange. 

Vào File → 

     - Open PTS File (310)”( Nếu dữ liệu đưa ra qua thẻ nhớ). 

-  Open RAW File       ( Nếu dữ liệu đưa ra qua cáp trút). 

Sau đó ta chọn List →chọn ổ đĩa chứa dữ liệu đo nằm trong Card(thẻ nhớ). 

Tiếp theo vào phần OTHER: 

 

+Coord Convert 

+Cass →Txt 
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+Cass → ASC ( Coord) 

+Meas File → Top 

+Set Card Para 

+Cass → Auto Cad. 

Ta chọn Cass → Auto Cad để chuyển dữ liệu và bắt đầu xử lý. 

Một số trường hợp một số máy vi tính bị Lỗi dấu ( . )và dấu ( , ) sẽ ko bung trực tiếp số 

liệu lên màn hình Cad để xử lý được: 

 

 

 Thì ta vào phần:My computer - Control panel chọn Regional and 

Language. 

 

Vào phần Customize 
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----->NUMBER: 
DCIMAL SYMBOL: nếu dấu ( , ) thì chuyển thành dấu phẩy( . ) 
Digit grouping Symbol : nếu dấu chấm ( . ) thì chuyền wa dấu , (phẩy). 
 APPLY 
OK CHÂP NHẬN 

 

 

     Trªn ®©y lµ b¶n híng dÉn nhanh ®Ó sö dông còng nh thao t¸c thùc hiÖn c¸c ch¬ng 

tr×nh ®o ®¹c c¬ b¶n khi dïng m¸y toµn ®¹c ®iÖn tö NTS cña SOUTH. Do lµ b¶n ng¾n gän 

cho nªn kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt vËy mong ®îc sù gãp ý cña c¸c b¹n! Xin ch©n 

thµnh c¶m ¬n quý kh¸ch ®· quan t©m vµ sö dông s¶n phÈm m¸y toµn ®¹c ®iÖn tö cña chóng 

t«i mäi sù gãp ý cña quý kh¸ch lµ vèn quý gióp tËp ®oµn cña chóng t«i ngµy mét ph¸t triÓn 

h¬n còng nh sÏ mang l¹i cho ngêi sö dông nh÷ng dßng s¶n phÈm cã chÊt lîng tèt ®¸p 

øng ®îc yªu cÇu cña c«ng viÖc. 
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Mäi sù gãp ý xin göi vÓ ®Þa chØ: 

Cty TNHH tr¾c ®Þa b¶n ®å Nam Ph¬ng 

§C: SỐ 25 §.TRƯỜNG SƠN – P.4 – TÂN BÌNH-TP.HCM  

Trần Ngọc Anh _ KT vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ 

ĐT  :  0906286068 

Email:trananhkttd@gmail.com             www.South.com.vn 
Nguyễn Trần Trung _ KT vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ 

ĐT  : 0904384566 

Email :Trantrung.humg@gmail.com 

 

 


