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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ 

GEOMAX ZOOM 20/30 

I. Phím chức năng: 

 

 

 

 

[F1], [F2], [F3], [F4]  phím chức năng thay đổi theo các chương trình. 

 

 

 

 

 

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DANH KIỆT 
Danh Kiet Joint Stock Company – Branch  

Địa chỉ: Số 108 Láng Hạ - Q.Đống Đa - TP.Hà Nội 

Điện thoại: 04. 37764679 - Fax: 04. 37764869 

Web: www.danhkiet.com 

 Email:   danhkiet@dakcom.vn 
 

Mua chữ tín – Bán niềm tin 

 

Phím bật, tắt 

nguồn, 

Menu, Enter. 

ESC  Phím 

thoát. 

FNC Phím 

chức năng. 

Phím chuyển 

trang. 

Phím di 

chuyển 

http://www.danhkiet.com/
mailto:danhkiet@dakcom.vn


 

   

 Trang 2/7 

 Số 108 - Láng Hạ - Q.Đống Đa – TP.Hà Nội 

Tel: 04 37764679 - Fax: 04 3776 4869 

Hotline: 0989 880099 Mr Danh 

Email: danhkiet@dakcom.vn  

 

Số 85 - Trường Sơn -  F2 – Q.Tân Bình – TP.HCM 

Tel: 08 3547 2179 - Fax: 08 3547 2188 

Hotline: 0989 880099 Mr Danh 

Email: danhkiet@dakcom.vn 

                                    

II. Chương trình đo: Apps 

1. Survey: Khảo sát. 

2. Setout : Bố trí điểm thiết kế ra thực địa. 

3. Resection: Giao hội nghịch. 

4. MLM: Đo khoảng cách gián tiếp. 

5. Cogo: Tính toán địa hình. 

6. Area: Đo tính toán diện tích. 

 

 

 

7. REM: Đo chiều cao không với tới. 

8. R_Line: Đo Offset của một đường tham chiếu. 

9. R_Arc : Chương trình đo cắm cong trên cung tròn. 

10.  Construc: Chương trình trong xây dựng. 

11.  Road_2D: Chương trình giao thông. 

 

III. Cài đặt trạm máy: 

1. Phương pháp giao hội thuận. 

Là phương pháp mà ta đặt máy tại một điểm đã biết tọa độ định hướng một điểm khác đã biết 

tọa độ. Ở phương pháp này ta thực hiện như sau: 

Ở màn hình cơ bản ta chọn Apps       Màn hình sẽ xuất hiện các chương trình đo. 

Ta chọn Survey       

[F1]: Select Job: Cài đặt Job làm việc. 

[F2]: Select Station: Cài đặt trạm máy. 

[F3]: Select Orientn: Cài đặt điểm định hướng. 

[F4]: GO! : Bắt đầu làm việc. 
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a. Bước 1: Cài đặt Job làm việc  

ta chọn [F1] Select Job  

- Nhấn [F1] New để tạo Job mới.  

Nếu có Job sẵn ở trong máy thì ta nhấn  

phím di chuyển sang trái hoặc phải để  

chọn Job làm việc thích hợp. Sau đó nhấn  

phím F4 [OK] để chấp nhận. 

Sau khi cài đặt Job làm việc xong, bước tiếp theo là cài đặt tọa độ cho điểm trạm máy. 

Chúng ta định tâm, cân bằng máy ở tại vị trí mốc có tọa độ 

b. Bước 2: Cài đặt trạm máy  

ta chọn [F2] Select Station. 

Nhấn [F1] Search để tìm điểm tọa độ lưu trong máy. 

Nhấn [F2] Displ để hiển thị tọa độ điểm đã chọn. 

Nhấn [F3] Coord để nhập tọa độ mới. 

Nhập xong ấn [F4] OK để chấp nhận. Nhập chiều cao máy ở màn hình kế tiếp. Sau khi cài đặt tọa 

độ trạm máy xong bước tiếp theo ta cài đặt điểm định hướng. 

c. Bước 3: Cài đặt điểm định hướng  

 chọn [F3] Select Orientn.  

Màn hình sẽ xuất hiện: 

- [F1] Manual Angle Setting : Cài đặt điểm 

định hướng bằng góc. (Chú ý: đây là góc 

phương vị của điểm đặt máy và điểm định  

hướng.) 

- [F2] Coordinates : Cài đặt điểm định 

hướng bằng tọa độ. ( ta thường cài đặt điểm định hướng bằng cách này). 
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Ta chọn [F2] Coordinates cài đặt điểm định hướng  

bằng tọa độ. 

Nhấn [F1] Search để tìm điểm tọa độ lưu trong máy. 

Nhấn [F2] Displ để hiển thị tọa độ điểm đã chọn. 

Nhấn [F3] Coord để nhập tọa độ mới. 

Nhấn [F4] Ok để chấp nhận điểm đã chọn. 

Nhập chiều cao gương ở dòng TgtHGT ở đây ta nhập chiều cao gương là 1.300 m. 

Sau khi nhấn [F4] Ok để chấp nhận  

màn hình sẽ hiển thị như sau:  

Nhấn [F1] ALL để đo lưu. 

Nhấn [F2] MEAS để đo hiển thị. 

Nhấn [F3] REC để lưu luôn . 

Nhấn [F4] EDM để thay đổi hằng số gương. 

Như vậy chúng ta đã hoàn thành bước cài đặt trạm  

máy bằng phương pháp giao hội thuận. 

2. Phương pháp giao hội nghịch. 

Là phương pháp đặt máy ở một vị trí bất kỳ định giao hội hai điểm đã biết tọa độ, từ đó sẽ 

tính được tọa độ trạm máy. ( chú ý: Phương pháp giao hội nghịch có ưu điểm hơn so với 

phương pháp giao hội thuận ở chỗ là đứng tại một vị trí bất kì mà có thể thấy 2 điểm tọa độ 

thì ta có thể thực hiện được.Tuy nhiên trong khi đặt máy thì ta nên chọn điểm đặt máy đến 2 

điểm định hướng có khoảng cách gần bằng nhau để hạn chế sai số trong giao hội nghịch.) 

Để cài đặt trạm máy bằng phương pháp giao hội nghịch ta làm như sau: 

 

a. Bước 1: Cân bằng máy. 

Chúng ta cần thực hiện bước cân bằng máy  

thật chính xác. 

 

 

b. Bước 2:  Vào chương trình giao hội nghịch. 

Từ màn hình cơ bản chúng ta nhấn phím di 

 chuyển chọn RESEC : Giao hội nghịch   
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Màn hình sẽ xuất hiện:  

Nhấn [F1] Select Job để chọn Job làm việc. 

Nhấn [F2] Select Accuracy để cài đặt sai số 

trong giao hội. 

Nhấn [F4] GO! để bắt đầu. 

 

 

c. Bước 3: Chọn Job làm việc [F1] Select Job . 

- Nhấn [F1] New để tạo Job mới.  

Nếu có Job sẵn ở trong máy thì ta nhấn  

phím di chuyển sang trái hoặc phải để  

chọn Job làm việc thích hợp. Sau đó nhấn  

phím F4 [OK] để chấp nhận. 

Sau khi chọn Job làm việc xong màn hình sẽ xuất hiện 

trang nhập chiều cao máy. Ở bước này chúng ta có thể 

nhập chiều cao máy cũng được, mà không nhập cũng  

được. Bởi vì trong khi giao hội máy sẽ tự tính cho  

mình cao độ luôn. Ví dụ:  

ta nhập chiều cao máy thì máy sẽ tính cho ta cao độ tại  

vị trí chúng ta đo. Còn chúng ta không nhập để 0.000  

thì cao độ được tính ở vị trí trục ngang của máy. 

d. Bước 4: Nhập tọa độ và định hướng  

Ví dụ: DIEM_1 

Nhấn [F1] Search để tìm điểm lưu trong máy. 

Nhấn [F2] để chấp nhận tọa độ X= 0.000 m 

                                                   Y= 0.000 m 
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Nhấn [F3] Coord để nhập tọa độ trực tiếp. 

Sau khi nhập tọa độ điểm thứ nhất  

xong màn hình sẽ xuất hiện như sau: Quay máy bắt  

vào gương điểm thứ nhất. 

Nhấn [F1] ALL để đo và lưu điểm thứ nhất.  

Sau đó nhấn tiếp [F2] NextPt để chuyển  

sang điểm định hướng thứ 2. 

Sau khi nhập tọa độ điểm thứ 2 xong quay máy 

bắt vào gương. 

Nhấn [F1] ALL để đo lưu điểm thứ 2  

 

Sau khi đo xong màn hình sẽ xuất hiện  

như sau:  

Nhấn [F2] NextPt để đi đến điểm giao hội  

thứ 3. 

Nhấn [F3] CALC. để tính tọa độ trạm máy 

 

 

Sau khi nhấn [F3] CALC. xong màn hình 

sẽ xuất hiện như sau:  

Nhấn [F2] RESID để xem sai số về cạnh, 

góc, cao độ của các điểm. 

Nhấn [F3] Std.Dev để xem sai số về trạm máy. 

Nhấn [F4] OK để chấp nhận tọa độ điểm đặt máy. 
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Sau khi nhấn [F4] OK, như vậy chúng ta đã hoàn thành bước thành lập trạm máy bằng 

phương pháp giao hội nghịch. 

IV. BỐ TRÍ ĐIỂM THIẾT KẾ RA THỰC ĐỊA 

Sau khi hoàn thành bước thành lập trạm máy. Điểm đặt máy đã có tọa độ, ta cần bố trí các 

điểm trong bản vẽ ra ngoài thực địa. Ta làm như sau: 

Ở màn hinh cơ bản của máy, ta nhấn phím di chuyển 

chọn SETOUT        : Chuyển điểm ra thực địa 

Màn hình sẽ xuất hiện như sau: 

 

 

 

 

 

Nhấn [F1]  Select Job để chọn Job làm việc.  

Sau đó Nhấn [F4] Go! để vào làm việc. 

 

 

 

 

 

Quay máy sao cho dH.A  về 0°00’00’’ trên hướng ngắm đó ta ra hiệu cho người đi gương 

sang trái hoặc phải sao cho thấn gương trùng với dây chỉ đứng chữ thập. Nhấn [F2] MEAS 

để đo. 

đưa d.H.D về 0.000 m hoặc trong sai số cho phép có thể chấp nhận được thì dừng lại. Như ta 

đã bố trí đươc 1 điểm thiết kế ra thực địa. Các điểm khác bố trí tương tự. 

 

 

 

 


