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Chƣơng một 

CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA PHƢƠNG PHÁP ĐO KHOẢNG CÁCH 

BẰNG CÁC MÁY ĐO XA ĐIỆN TỬ 

1.1. NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ DAO ĐỘNG, SÓNG ĐIỆN TỪ VÀ 

XUNG ĐIỆN TỪ 

Các máy đo xa điện tử sử dụng dải sóng radio cực ngắn (máy đo xa radio) và 

dải sóng ánh sáng (máy đo xa điện quang) làm sóng mang. Hai dải sóng này nằm 

trong thang sóng điện từ, vì thế, trƣớc hết cần giới thiệu một số kiến thức cơ bản về 

chúng. 

1.1.1. Những khái niệm cơ bản về dao động 

Ta biết rằng, có nhiều dạng dao động, nhƣng đơn giản nhất là dao động điều 

hoà (cân đối) hình sin với phƣơng trình. 

 y = Asin 

hay y = Asin(t + o) (1.1.1) 

 y = Acos(t + o) 

trong đó: t là thời gian; A - biên độ:  = t + o - pha;  - tần số góc và o -  pha 

ban đầu. Biểu thị y dƣới dạng hàm sin hay cos là phụ thuộc vào trị o. 

Để cho dễ hiểu, ta biểu diễn dao động hình sin bằng phƣơng pháp vectơ quay 

(nhƣ hình 1.1) : Cho vectơ có độ lớn A quay ngƣợc chiều kim đồng hồ với vận tốc 

đều  và xuất phát từ vị trí góc ban đầu o (ở thời điểm ban đầu to = 0). Lúc đó tại 

thời điểm bất kì t hình chiếu của A trên trục tung là giá trị tức thời y(t) của dao 

động. Vectơ A quay vẽ nên một đƣờng hình sin điều hoà. 

Khoảng thời gian thực hiện một vòng quay của A (một dao động) gọi là chu kỳ 

T. Khi dao động lan truyền trong môi trƣờng xung quanh thì nó đƣợc gọi là sóng. 

Nếu sóng truyền với vận tốc v trong thời gian chu kì T thì độ dài chuyển dời đó 

đƣợc gọi là bƣớc sóng . Và cũng với vận tốc ấy, sóng truyền trên khoảng cách D 

thì phƣơng trình của nó sẽ là: 

 y = Acos [ (to-
v

D
  o] (1.1.2) 

Từ khái niệm trên đây ta có định nghĩa cơ bản về các tham số đặc trƣng cho một 

dao động hình sin nhƣ sau:  

- Biên độ A: Giá trị cực đại biểu thị độ lớn của dao động hình sin. Đơn vị của 

nó là đơn vị của đại lƣợng hình sin, ví dụ: với dòng điện xoay chiều i = Isin(t + 

o) thì biên độ I có đơn vị là ampe. 

- Pha  = (t + o): Biểu thị trạng thái (độ lớn và phƣơng chiều) của dao 

động hình sin tại thời điểm t nào đó. Pha có đơn vị gốc, ví dụ: = 90
 
hay  = 

2
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- Pha ban đầu o: Biểu thị trạng thái ban đầu (khi t = 0) của dao động hình sin. 

- Chu kỳ T : Khoảng thời gian ngắn nhất để dao động quay trở lại trạng thái 

ban đầu. Ví dụ: sau 3ns (nano giây) vectơ A quay trở lại vị trí ban đầu (một vòng 

trọn vẹn) thì T = 3ns (1ns = 10
-9

s). 

     

Hình1.1 - Biểu thị dao động điện từ bằng véctơ quay 

- Tần số f : Số dao động toàn phần thực hiện trong thời gian 1 giây, hay nói 

cách khác là số nghịch đảo của chu kỳ. 

 f = 
T

1
 (1.1.3) 

Đơn vị của tần số là hz (1hz = 10
-3

 Khz = 10
-6

 Mhz) 

- Tần số góc  (còn gọi là tần số vòng): Tốc độ “quay vòng” của dao động 

hình sin. Vì trong thời gian T dao động thực hiện ứng với một vòng pha 2, nên: 

   
T

2
  f (1.1.4) 

Tần số góc  đƣợc coi là tốc độ biến thiên của pha theo thời gian: 

  = 
dt

d
 (1.1.5) 

Với mối quan hệ (1.1.4) ta có thể viết (1.1.1) dƣới dạng: 

 y = Acos(2ft + o) (1.1.6) 

- Bước sóng : Khoảng cách mà sóng hình sin truyền với vận tốc v trong thời 

gian một chu kì T: 

   vT = 
f

v
 (1.1.7)  

Bƣớc sóng  có đơn vị độ dài, ví dụ: tia laser He-Ne có  khoảng 0.63µm (1µm 

= 10
-6

 m). 

1.1.2. Sóng điện từ 

Từ kiến thức vật lý, ta đã biết, điện từ trƣờng lan truyền trong không gian gọi là 

sóng điện từ. Sóng điện từ là sóng ngang, nghĩa là nó có vectơ cƣờng độ điện 
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trƣờng E và cƣờng độ từ trƣờng H vuông góc với nhau và nằm trong một mặt phẳng 

vuông góc với phƣơng truyền sóng x (hình 1.2). 

Sóng điện từ đƣợc chia thành các dải sóng sắp xếp theo tần số tăng dần (hình 

1.3). Trong các máy đo xa điện tử sử dụng dải sóng có tần số f từ 10
13

  10
15

 hz làm 

sóng mang và sóng có f từ 10500 Mhz với độ ổn định cao làm tín hiệu đo. 

 

Hình 1.2 - Sóng điện từ 

Một trong những tính chất quan trọng của sóng điện từ là tính phân cực, nghĩa 

là vectơ E có khả năng chỉ truyền theo một phƣơng trong một mặt phẳng cố định. 

Phƣơng trình của sóng điện từ phân cực truyền trên trục x (hình 1.2) với vận tốc v 

có dạng nhƣ (1.1.2) cụ thể: 

 S = Acos[ (t  
v

X
) + o] (1.1.8) 

Mặt phẳng chứa E gọi là mặt phẳng dao động, còn mặt phẳng chứa H là mặt 

phẳng phân cực. Trong kỹ thuật đo xa điện tử thƣờng  sử dụng sóng điện từ phân 

cực thẳng (1.1.8). Mặt hình học chứa các điểm của các dao động có cùng pha gọi là 

mặt đầu sóng hay mặt đầu pha. Mặt đầu sóng có thể là mặt cầu hay mặt phẳng. 

Hình1.3 - Thang sóng điện từ 
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Sóng điện từ đơn sắc là sóng có tần số không đổi. Các sóng đơn sắc có tần số 

khác nhau sẽ truyền với vận tốc khác nhau. Sự phụ thuộc tốc độ truyền sóng vào tần 

số đƣợc gọi là sự tán sắc (phân tán). Trong thực tế không tồn tại sóng điện từ đơn 

sắc mà nó là tập hợp nhiều sóng có tần số (bƣớc sóng) khác nhau. 

1.1.3. Xung điện từ và các tham số của xung điện từ 

Năng lƣợng điện từ thƣờng phát đi chủ yếu dƣới hai dạng. Nếu phát liên tục 

theo thời gian nó sẽ là sóng điện từ hình sin, còn nếu phát ngắt quãng nó sẽ là 

những xung điện từ. Những tham số đặc trƣng cho một dao động xung bao gồm. 

1. Hình dạng xung: Xung có nhiều dạng, nhƣng thông dụng nhất là xung hình 

sin, hình chữ nhật, hình tam giác, hình thang, hình răng cƣa và xung xoay chiều 

(hình 1.4). Trong kỹ thuật đo xa điện tử thƣờng dùng xung hình sin và hình chữ 

nhật.                                

Hình 1.4 - Các dạng xung 

2. Chu kỳ xung Tx: Khoảng thời gian xuất hiện của hai xung kề nhau. 

3. Tần số xung Fx: Số xung xuất hiện trong 1 giây 

 Fx = 
Tx

1
 (1.1.9) 

Trong kỹ thuật đo xa điện tử, việc chọn tần số xung Fx là phụ thuộc vào tầm 

hoạt động xa của máy đo xa (hay là độ dài khoảng cách cần đo), và để tránh hiện 

tƣợng nhiễu xung (hai xung gặp nhau) thì xung thứ hai phải phát đi ở thời điểm sau 

khi xung thứ nhất phát đi qua hai lần khoảng cách đã quay trở về bộ thu tín hiệu của 

máy. 

4. Độ dài (rộng) của xung x: Là khoảng thời gian tồn tại xung (nghĩa là tính từ 

thời điểm xuất hiện xung đến thời điển mất xung). Độ dài của xung cũng quyết định 

Xung chữ nhật Xung hình thang 
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tầm hoạt động xa của máy đo xa, vì trong trƣờng hợp đo khoảng cách ngắn thì nếu 

xung thứ hai có độ dài lớn hơn sẽ không kịp tắt ở thời điểm xung thứ hai quay về. 

Để đo khoảng cách ngắn cần phải sử dụng xung có độ dài thật hẹp. 

5. Khoảng dừng (nghỉ) của xung n: Là khoảng thời gian từ thời điểm tắt xung 

thứ nhất đến thời điểm xuất hiện xung thứ hai. Từ hình 1.4 ta có: 

       Tx = x + n (1.1.10) 

6. Mặt đầu xung (đoạn xung): Là phần phía bên của nó. Hình 1.5 biểu thị mặt 

đầu xung phía trƣớc với độ dài t1 và mặt đầu xung phía sau với độ dài t2. 

      

Hình 1.5 - Mặt đầu xung 

7. Độ rỗng (độ lấp đầy) của xung : Là tỉ số giữa chu kì và độ dài của xung 

  = 
x

xT


  (1.1.11) 

Trong kỹ thuật đo xa điện tử thƣờng sử dụng các xung có độ rỗng rất lớn (lớn 

hơn 1000). 

1.1.4. Một số dạng biến đổi dao động điện từ 

Trong kỹ thuật đo xa điện tử ứng dụng nhiều dạng biến đổi dao động điện từ rất 

phức tạp, ở đây ta chỉ tìm hiểu một số khái niệm thông dụng nhất. 

1. Tổng hợp dao động 

Khi tổng hợp (cộng) hai dao động hình sin có cùng tần số  nhƣng biên độ và 

pha ban đầu khác nhau: 

 S1 = A1cos(t + 1) (1.1.12) 

 S2 = A2cos(t + 2) (1.1.13) 

thì kết quả cũng nhận đƣợc một số dao động hình sin có cùng tần số. 

 S = Acos(t + )     (1.1.14) 
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 a. Hiện tƣợng biên b. Phân tích một dao động phức tạp 

Hình 1.6 - Tổng hợp và phân tích dao động 

 

trong đó biên độ A và pha ban đầu  đƣợc xác định theo công thức: 

 A =A
2

1 + A
2

2 + 2A1A2cos(1  2) (1.1.15) 

 tg = 


 2211

2211

coscos

sinsin





AA

AA




 (1.1.16) 

Đại lƣợng  = ( 1- 2) gọi là hiệu pha hay độ dịch pha. Các sóng có cùng tần 

số khi truyền luôn luôn có độ dịch pha không đổi gọi là các sóng kết hợp (nhất 

quán). 
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Nếu tổng hợp hai dòng dao động có cùng biên độ (A1 = A2) và có độ lệch tần số 

(∆f = f1 - f2) không lớn lắm thì kết quả sẽ nhận đƣợc một số dao động có biên độ và 

pha biến thiên theo thời gian và có tần số bằng độ lệch tần ∆f (hình 1.6a). Hiện 

tƣợng này gọi là hiện tƣợng biên, còn độ lệch ∆f gọi là tần số biên (xác định số biên 

trong 1s). 

2. Phân tích dao động 

Một dao động phức tạp (không điều hoà) nhƣng có chu kỳ ổn định (tuần hoàn) 

có thể phân tích và biểu thị thành những dao động điều hoà thành phần. Các dao 

động thành phần có biên độ và pha khác nhau (hình 1.6b). Tập hợp các dao động 

thành phần điều hoà gọi là phổ dao động phức tạp. (Lý thuyết về tổng hợp và phân 

tích dao động dựa trên phép phân tích hàm tuần hoàn và chuỗi Furo khá phức tạp 

mà ở đây không trình bày). 

3. Biến điệu (điều biến) 

 Các máy đo xa điện tử sử dụng không những các dao động điện từ mà còn các 

dạng phức tạp khác, một trong những dạng đó là dao động biến điệu (dao động điều 

biến). 

Dao động điều biến nhận đƣợc bằng cách tác động làm biến đổi theo thời gian 

một trong các tham số dao động điều hòa (1.1.1) hoặc (1.1.6) theo một quy luật nào 

đó. Thiết bị để thực hiện biến điệu là bộ điều biến. 

Quy luật biến đổi đơn giản nhất là quy luật điều hoà hình sin, trong đó tham số 

biến điệu P(t) đƣợc biểu thị dƣới dạng: 

 P(t) = Po + ∆PcosΩt = Po(1 + mcosΩt) (1.1.17) 

trong đó: Po- tham số của dao động bị làm (chƣa) biến điệu, ∆P - biên độ thay đổi 

của tham số, Ω = 2f - tần số dao động làm biến điệu (f là tần số biến điệu) và m = 

0P

P
 gọi là hệ số biến điệu. 

Tần số của dao động bị làm biến điệu F = 




2
 gọi là tần số mang. 

Nhƣ 1.1.1 đã giới thiệu có ba tham số cơ bản đặc trƣng cho một dao động là: 

Biên độ A, tần số f và pha , vì thế nói chung tƣơng ứng có ba dạng điều biến gọi 

tắt là điều biến (ĐB), điều tần (ĐT) và điều pha (ĐF). Cả ba dạng điều biến này đều 

đƣợc sử dụng trong các máy đo xa điện tử nên dƣới đây sẽ lần lƣợt xét bản chất của 

chúng. Ngoài ra, trong các máy đo xa điện quang (dùng sóng ánh sáng là sóng 

mang) còn sử dụng một dạng điều biến đặc biệt gọi là điều biến phân cực, trong đó 

quy luật biến đổi tuân theo trạng thái phân cực của ánh sáng. Biến điệu ánh sáng sẽ 

mô tả ở phần sau. 

a. Điều biến (ĐB): Giả sử, một giao động mang tần số  (hình 1.7a) có dạng:  

 Sm = Aocos(ot + o) (1.1.18) 
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Ta sẽ dùng một dao động với tần số Ω «  (hình 1.7b) 

 y = ∆AcosΩt (1.1.19) 

tác động làm cho biên độ Sm biến đổi. Lúc này theo (1.1.17) ta có: 

 A(t) = Ao + ∆AcosΩt = Ao(1 + mcosΩt) (1.1.20) 

trong đó: m = 
Ao

A
 gọi là hệ số điều biến hay độ sâu điều biến. 

Thay (1.1.20) vào (1.1.18), ta có: 

 SĐB = Ao(1 + mcosΩt)cos(ot + o) (1.1.21) 

là phƣơng trình của dao động điều biến đƣợc biểu thị trên hình 1.7c. 

Sau phép biến đổi lƣợng giác đơn giản phƣơng trinh (1.1.21) ta đƣợc: 

SĐB = Aocos(ot+o)+ 
2

mAo
cos[(o+Ω)t+o]+  

2

mAo
 cos[(o+Ω)t+o](1.1.22) 

 

Hình 1.7 - Biến điệu dao động mang bằng tín hiệu điều hòa hình sin 

Nhƣ vậy, một dao động điều biến đơn giản có thể coi là tổng ba dao động điều 

hòa với các tần số tƣơng ứng là o; (o + Ω) và (o - Ω). Hình 1.7 là phổ tần số của 

dao động điều biến, trong đó o gọi là tần số trung tâm. 

a. Dao động mang (cao tần chƣa điều biên) 

 

b. Dao động làm điều biến (tần số đo) 

c. Dao động điều biên (biến điệu biên độ) 

 

d. Dao động điều tần (biến điệu tần số) 

 

s 

s 

t 

t 

s 

s 

t 

t 
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Điều tần (ĐT): Trong điều tần tham số biến đổi theo thời gian là tần số. Lập 

luận tƣơng tự trên, ta có: 

 (t) = o + ∆cosΩt (1.1.23) 

trong đó: o- tần số trung tâm, ∆ - độ lệch tần số. 

Vì tần số góc  đƣợc xác định nhƣ là tốc độ biến đổi của pha theo thời gian t 

(xem (1.1.5)), nên giá trị pha tức thời trong điều tần đƣợc biểu thị bằng phƣơng 

trình: 

 (t) = ot + 



 sinΩt + o (1.1.24) 

Thay (1.1.24) vào (1.1.18), ta sẽ đƣợc phƣơng trình của dao động điều tần: 

 SĐT = Aocos(ot + sinΩt + o) (1.1.25) 

trong đó: 



  =  gọi là chỉ số điều tần. Hình 1.7d biểu thị một dao động điều tần, 

trong đó biên độ A của dao động mang () vẫn giữ nguyên còn tần số (bƣớc sóng) 

biến đổi theo quy luật của dao động làm biến điệu (Ω). 

b. Điều pha (ĐF): Vì giữa pha và tần số có mối quan hệ   f nên sự điều tần 

dẫn đến sự điều pha, vì thế thƣờng đƣợc gọi là biến điệu gốc. Hình dạng của dao 

động điều pha nhìn bên ngoài cũng tƣơng tự nhƣ dao động điều tần nhƣng quy luật 

biến đổi tần số thì khác nhau: nếu f thay đổi theo quy luật sinΩt, thì  theo quy luật 

cosΩt và ngƣợc lại. phƣơng trình của dao động điều pha là: 

 SĐF = Aocos(ot + ∆cosΩt + o) (1.1.26) 

trong đó: ∆ gọi là chỉ số điều pha. Hình 1.8a biểu thị một dao động điều pha, trong 

đó đƣờng nét đậm là dao động điều pha, đƣờng nét đứt là dao động mang và là độ 

lệch pha của dao động mang đã bị điều pha. 

Một số máy đo xa điện quang còn sử dụng một dạng dao động điều pha, trong 

đó pha của dao động hình sin đƣợc biến đổi một cách tuần hoàn đi 180(hình 1.8b). 

Dao động làm 

biến điệu 
u() 

∆ 

t 
o uĐF 

t 

t 

 

 

o 

o

O 

∆ 

o 

t 

a. 

b. 
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Heterodin h Bộ tạo sóng 

mang  

Bộ trộn sóng 

 

 ‟ =  + h 

Hình 1.9 - Trộn sóng (Heterodin hóa) 

Hình 1.8 - Dao động điều pha 

c. Điều biến ánh sáng: Ngoài những dạng điều biến đã trình bày ở trên, trong 

các máy đo xa điện quang còn sử dụng dạng điều biến ánh sáng và điều biến xung 

trong đó quy luật biến đổi khá phức tạp và sẽ đựơc giới thiệu ở (2.3.) 

4. Giải điều (tách sóng) 

Giải điều là quá trình ngƣợc với biến điệu, nghĩa là tách các dao động làm biến 

điệu (Ω) ra khỏi dao động đã điều biến. Thiết bị để thực hiện giải điều là bộ tách 

sóng hay bộ giải điều. Việc tách sóng điều tần và điều pha thƣờng đƣợc thƣc hiện 

bằng cách chuyển chúng thành dao động điều biên rồi sau đó tách riêng ra. Tách 

sóng điều biến là một quá trình điều phối phi tuyến tính, trong đó xảy ra “phép 

nhân” dao động SĐB (1.1.21) hoặc là với chính nó hoặc là với dao động mang Sm 

(1.1.18). trong kết quả sẽ nhận đƣợc phổ “tổng” các dao động thành phần mà trong 

đó có thành phần cần tách (Ω). Ví dụ , trong trƣờng hợp SĐB  Sm , ta có:  

 SĐB  Sm = 
2

2

0A
 + 

 














2

2

0mA
cosΩt + 

2

2

0A
(1 + mcosΩt)cos2ot (1.1.27) 

Số hạng thứ hai trong (1.1.27) chính là dao động tần số Ω có thể tách ra đƣợc 

nhờ bộ lọc trong bộ tách sóng. 

5. Trộn sóng và tạo phách 

Việc “trộn” hai (hay nhiều) dao động có tần số khác nhau gọi là sự tạo phách 

(hay heterodin hoá) thiết bị thực hiện tạo phách là bộ trộn sóng. Một trong những 

ứng dụng của tạo phách trong các máy đo xa điện tử là để hạ thấp tần số của các dao 

động tần số cao mà vẫn giữ nguyên mối tƣơng quan pha (hiệu pha) giữa chúng. 

Giả sử, cùng đi vào bộ trộn sóng là tín hiệu mang (hình 1.9). 

 S = Aocos(t + o) (1.1.28) 

và tín hiệu từ máy phát sóng phụ (heterodin) 

 Sh = Ahcos(ht + h) (1.1.29) 

thì ở lối ra của bộ trộn sẽ nhận đƣợc phổ các dao động có tần số hỗn hợp, trong số 

đó có thành phần với tần số bằng hiệu tần 

số Ω = ( - h) dạng: 

     Str = Atrcos[Ωt + (o - h)] (1.1.30) 

Dao động (1.1.30) này sẽ đƣợc tách 

ra nhờ một bộ lọc cộng hƣởng. Nhƣ vậy, 

bộ trộn đã hạ thấp tần số từ trị số  

xuống trị Ω. 

Bây giờ ta xét mối tƣơng quan pha 

trong quá trình tạo phách. Giả sử có hai 

dao động cùng tần số nhƣng pha ban đầu 

khác nhau: 
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 S1 = A1cos(t + 1) 

 S2 = A2cos(t + 2) (1.1.31) 

hiệu pha của chúng là   2 - 1 . 

Ta đem mỗi dao động này trộn với dao động do heterodin tạo ra Sh (1.1.29). 

Trong kết quả trộn S1 với Sh ta đƣợc dao động hiệu tần số (1 - h). 

S1tr = A1trcos[Ωt + (1 - h)]          (1.1.32) 

và khi trộn S2 với Sh: 

  S2tr = A2trcos[Ωt + (2 - h)] (1.1.33) 

Hiệu pha của hai dao động S1tr và S2tr sẽ là:  

(2 - h) - (1 - h) = (2 - 1) =  

nghĩa là hiệu pha của hai dao động trung gian (S1tr và S2tr) bằng hiệu pha của hai dao 

động gốc (S1 và S2). Tính chất này có ý nghĩa rất quan trọng trong kỹ thuật điện tử, 

vì khi đo trực tiếp hiệu pha của hai dao động cao tần sẽ phức tạp và độ chính xác 

kém hơn so với dao động tần số thấp. Điều này cũng giải thích lý do tại sao trong 

hầu hết máy đo xa điện tử đều sử dụng nguyên lý tạo phách. 

1.1.5. Xác định tốc độ truyền sóng điện từ trong khí quyển 

Khi đo khoảng cách bằng sóng điện từ cần phải xác định tần số của nó truyền 

trong khí quyển (môi trƣờng đo). Sóng điện từ truyền trong môi trƣờng có những 

tính chất sau đây: 

- Trong môi trƣờng đồng nhất sóng điện từ truyền thẳng. 

- Khi gặp chƣớng ngại vật sóng điện từ bị gãy khúc và gọi là hiện tƣợng 

nhiễu xạ, sóng có  lớn so với  chƣớng ngại vật thì mức độ nhiễu xạ càng lớn. 

- Khi truyền qua hai môi trƣờng thì tại mặt tiếp giáp sóng điện từ bị phản xạ và 

khúc xạ. Nếu bề mặt phản xạ không bằng phẳng sẽ gây nên hiện tƣợng tán xạ 

(khuếch tán). 

- Trong môi trƣờng không đồng nhất sóng điện từ truyền theo đƣờng cong 

(hiện tƣợng chiết quang). 

- Khi hai sóng kết hợp (xem 1.1.4) giao nhau sẽ gây ra hiện tƣợng giao thoa. 

- Năng lƣợng sóng điện từ truyền trong môi trƣờng bị hấp thụ (tiêu hao). 

Tốc độ truyền sóng điện từ chỉ không đổi trong môi trƣờng chân không còn 

trong môi trƣờng đo (khí quyển) nó phụ thuộc vào các yếu tố khí tƣợng (nhiệt độ t, 

áp suất p, độ ẩm e), bƣớc sóng  ,độ cao H v.v… Các yếu tố này đƣợc đặc trƣng bởi 

hệ số chiết xuất khí quyển n hoặc chỉ số chiết xuất khí quyển N = (n – 1).10
-6

 

 n = f(,t,p,e,H…) (1.1.34) 

Tuy tốc độ truyền sóng điện từ trong chân không (c) và khí quyển (v) chênh 

lệch ít (khoảng 4.10
-4

 km/s), nhƣng trong trắc địa, để xác định khoảng cách với độ 

chính xác cao ta không thể không tính đến. 
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Công thức xác định tốc độ v, nhƣ ta đã biết là: 

 V = 
n

c
 (1.1.35) 

trong đó: c = 299792458m  1.2m/s - tốc độ sóng điện từ trong chân không. 

Về phƣơng diện lý thuyết muốn n đại diện cho môi trƣờng suốt cả khoảng cách 

cần đo D, phải biết đƣợc trị trung bình tích phân của nó, nghĩa là: 

    dxn
D

n

Dx

x

 


0

1
 (1.1.36) 

Bài toán (1.1.36) chỉ có thể giải đƣợc khi có một máy đo chiết suất đặt trên máy 

bay bay dọc theo đƣờng đo, nhƣng điều này rất khó khăn. Trong thực tế, ngƣời ta 

lấy trị trung bình số học của n ở hai điểm đầu và cuối khoảng cách đo: 

 n = 
2

cđ nn 
 (1.1.37) 

và n không đo đƣợc trực tiếp mà phải xác định bằng công thức thực nghiệm. Tƣơng 

ứng với hai dải sóng mang (sóng ánh sáng và sóng radio) có hai dạng công thức tính 

n mà dƣới đây sẽ lần lƣợt xét. 

1. Đối với dải sóng radio  

Thực nghiệm đã chứng tỏ rằng, tốc độ truyền sóng radio trong lớp khí quyển 

<11 km (vr) không phụ thuộc vào chiều dài bƣớc sóng , nghĩa là không có sự tán 

sắc, và hệ số chiết suất khí quyển (nr) đƣợc tính theo công thức thực nghiệm 

Froome Essen: 

 Nr = (nr – 1).10
6 
= 









T

A
(p – e) + 









T

B










T

C
1 e (1.1.38) 

trong đó: A,B,C là các hệ số thực nghiệm (theo Froome A = 103.49; B = 86.27; C = 

57.48); p là áp suất tính bằng mmHg; T = (tC + 276.16) - nhiệt độ tuyệt đối; e - độ 

ẩm (áp suất bão hoà của hơi nƣớc). Đại lƣợng t và p đƣợc đo trực tiếp bằng nhiệt 

kế và áp kế, còn e tính theo công thức: 

 e = E‟ – p(tk  tâ)




















1510

8.872
1

0

ât

 (1.1.39) 

trong đó: tk - nhiệt độ khô; tâ - nhiệt độ ẩm của không khí đo đƣợc trên ẩm kế; E‟- 

áp suất cực đại của hơi nƣớc ở nhiệt độ ẩm tâ , nó đƣợc tra theo bảng áp suất 

Asman. 

Chú ý: Đối với điều kiện khí hậu nhiệt đới nƣớc ta nhất thiết phải sử dụng công 

thức (1.1.38), không nên sử dụng các công thức đơn giản khác mà trong một số tài 

liệu thƣờng dẫn ra. 

2. Đối với dải sóng ánh sáng 
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Khác với dải sóng radio, tốc độ truyền sóng ánh sáng mang tính tán sắc, nghĩa 

là phụ thuộc vào . Và sóng ánh sáng không tồn tại dƣới dạng đơn sắc mà là tập 

hợp nhiều sóng có bƣớc sóng  khác nhau. Nhƣ vậy, tốc độ truyền sóng ánh sáng là 

tốc độ của nhóm sóng, gọi tắt là tốc độ nhóm vnh (khái niệm vnh ở đây chỉ đúng với 

điều kiện dòng ánh sáng có phổ tần số rất hẹp (laser, hồng ngoại… ) và môi trƣờng 

có tính tán sắc yếu (ít bị hấp thụ) 

Ở đây cần phân biệt tốc độ nhóm vnh với khái niệm tốc độ pha vph. Có thể hiểu 

vph là tốc độ của một sóng đơn sắc lý tƣởng hay chính xác hơn nó là tốc độ chuyển 

dịch của mặt đầu pha (mặt chứa các điểm có cùng một giá trị pha) của các sóng điều 

hoà có bƣớc sóng  xác định, còn vnh là tốc độ truyền năng lƣợng của một nhóm 

sóng (trong trƣờng hợp đo khoảng cách bằng các máy đo xa điện quang có thể hiểu 

vnh là tốc độ truyền giá trị biên độ cực đại của dòng ánh sáng điều biên). Quan hệ 

giữa vnh và vph đƣợc xác định bằng công thức của Reiler: 

 vnh = vph +
nh

ph

dv

dv0
 (1.1.40) 

Để xác định vnh ngƣời ta đƣa ra khái niệm hệ số chiết suất nhóm  nnh thông 

thƣờng sự phụ thuộc nnh = f() và nnh = f(t,p,e) đƣợc xem xét riêng lẻ. 

Sự phụ thuộc nnh vào bƣớc sóng  (tán sắc) đƣợc nghiên cứu trong phòng thí 

nghiệm có điều kiện khí tƣợng chuẩn T = 288.16K (to = 15C); po = 760mmHg;  

eo = 0 (không khí khô) và 0.03% khí CO2 gọi là môi trƣờng chuẩn. Đối với môi 

trƣờng chuẩn nnh đƣợc xác định theo công thức Kosi: 

 Nas = (nnh – 1).10
6
 = A + 

2

B
 + 

4

C
 (1.1.41) 

hay công thức Zelmeier: 

 Nas = A‟ + 
2

,

a

B
 + 

2

,

b

C
 (1.1.42) 

trong đó: Nas - chỉ số chiết suất trong môi trƣờng chuẩn;  - bƣớc sóng mang trong 

chân không với đơn vị km;  = 


1
 gọi là “số sóng” trong chân không, còn A, B, C, 

A‟, B‟, C‟, a, b là các hệ số thực nghiệm (các hệ số tán sắc). 

 Sự phụ thuộc nnh vào các yếu tố khí tƣợng của môi trƣờng khí quyển (môi 

trƣờng đo) đƣợc nhiều ngƣời nghiên cứu, nhƣng trong trắc địa thƣờng dùng  công 

thức của Barrel-Sice: 

 Nas = Nas 
tp

pt

0

0   (17.045  0.5572/
2
)

t

e
 (1.1.43) 

trong đó: Nas đƣợc xác định theo công thức (1.1.41) hay (1.1.42); to, po – nhiệt độ 

và áp suất của môi trƣờng chuẩn; còn t, p, e – của môi trƣờng đo. 

Nhƣ vậy, sau khi tính đƣợc Nas ta chuyển ra nnh rồi thay vào (1.1.35) sẽ đƣợc 

giá trị tốc độ truyền sóng ánh sáng (vnh) trong môi trƣờng đo. 
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1.2. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ ĐO KHOẢNG CÁCH BẰNG SÓNG ĐIỆN TỪ 

 1.2.1. Nguyên lý chung 

Nguyên lý chung xác định khoảng cách bằng sóng điện từ là bài toán chuyển 

động đều, nghĩa là mối tƣơng quan giữa khoảng cách D với tốc độ v và thời gian : 

 D = v 

Trong thực tế để xác định khoảng thời gian , ngƣời ta ghi nhận thời điểm phát 

tín hiệu (t1) và thời điểm thu (t2) bằng một bộ thu phát đặt tại một điểm đầu khoảng 

cách D. Lúc này: 

  = t2  t1 và D = 
2

v
 (1.2.1) 

Nhƣ vậy, độ chính xác xác định D phụ thuộc vào độ chính xác xác định v (hay 

n) trong môi trƣờng đo và độ chính xác đo thời gian. Theo lý thuyết sai số, từ 

(1.2.1) ta có: 

 

2










D

mD  = 

22




















m

v

mv  (1.2.2) 

Vì tốc độ truyền sóng điện tử rất lớn (v  3.10
8
 m/s) nên để nhận đƣợc khoảng 

cách D với độ chính xác theo yêu cầu trắc địa mD thì trị số  là cực kỳ nhỏ và phải 

xác định với m rất cao. Ví dụ, để đo D với yêu cầu mD < 3 cm (tƣơng đƣơng với 

đƣờng đáy D = 30 km đạt 
D

mD   1.10
-6

) thì theo (1.2.2) có thể tính đƣợc   2.10
-4

 s 

và m  2.10
-10

 s. Rõ ràng là, để đạt đƣợc độ chính xác này cần có những phƣơng 

pháp đo đặc biệt. Các phƣơng pháp này hoặc là đo trực tiếp thời gian (phƣơng pháp 

xung) hoặc là đo một đại lƣợng là tham số của sóng điện từ (phƣơng pháp pha, 

phƣơng pháp tần số…). 

Bản chất vật lý của các phƣơng pháp đo khoảng cách là so sánh để xác định độ 

chênh lệch của một tham số (SĐT) ở hai thời điểm trƣớc (phát) và sau (thu) khi 

truyền nó. 

Thông thƣờng, nguyên lý chế tạo máy đo xa điện tử là một tín hiệu phát đi đƣợc 

chia làm hai thành phần (xem hình 1.12b). Thành phần thứ nhất - đặc trƣng cho thời 

điểm phát đƣợc truyền trực tiếp trong máy qua các bộ phận đến bộ đo thời gian có 

tổng chiều dài Do (kênh chủ) gọi là tín hiệu gốc hay tín hiệu chủ, còn thành phần thứ 

hai - đặc trƣng cho thời điểm thu - truyền qua hai lần khoảng cách 2D (kênh tín 

hiệu) gọi là tín hiệu đo hay tín hiệu phản hồi (trong các máy đo xa dùng “quang 

tuyến chuẩn Do” trong nội bộ máy thì tín hiệu truyền qua Do cũng là tín hiệu đo). 

Nhƣ vậy, hai thành phần này đƣợc tạo ra cùng một tín hiệu chỉ khác là chúng 

truyền qua hai quãng đƣờng khác nhau là Do và 2D, nghĩa là độ chênh lệch cần đo 

là một hàm số của hiệu (2D  Do) trong đó có chứa khoảng cách D cần tìm. 

1.2.2. Phân loại các phƣơng pháp điện từ đo khoảng cách 
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Nhƣ trên đã nói, việc chọn một tham số nào đó để tiến hành so sánh tín hiệu gốc 

và tín hiệu phản hồi sẽ xác định một phƣơng pháp đo khoảng cách. Có ba phƣơng 

pháp chủ yếu là: phƣơng pháp thời gian (phƣơng pháp xung), phƣơng pháp tần số 

và phƣơng pháp pha. 

Phƣơng pháp pha còn gặp dƣới hai dạng: dạng sử dụng các tín hiệu điều biến và 

dạng sử dụng tín hiệu trực tiếp không điều biến (dao động mang) gọi là phƣơng 

pháp giao thoa. Ngoài ra, trong thực tế còn gặp phƣơng pháp phối hợp - gọi là 

phƣơng pháp xung - pha. Phƣơng pháp xung đƣợc sử dụng cho chế độ đo “thô” (đo 

xa với độ chính xác thấp), còn phƣơng pháp pha dùng để “đo chính xác”. Phƣơng 

pháp tần số đƣợc ứng dụng trong các máy đo cao radio (trắc địa ảnh) và trong một 

số hệ thống trắc địa radio. Phƣơng pháp giao thoa đạt độ chính xác cao hơn tất cả 

các phƣơng pháp khác nhƣng do khoảng cách ngắn nên chỉ mới ứng dụng trong trắc 

địa chuyên ngành ( lắp ráp, đo biến dạng…). 

Phƣơng pháp xung trƣớc đây chủ yếu đƣợc ứng dụng để đo khoảng cách lớn 

với độ chính xác thấp, ví dụ: khoảng cách đến vệ tinh, mặt trăng, đáy đại dƣơng… 

Những năm gần đây, kỹ thuật điện tử laser đã tạo đƣợc các xung ánh sáng có độ 

rỗng (lấp đầy) hẹp ( 0.1 ns) cho phép nâng cao độ chính xác đo khoảng cách vì thế 

đã xuất hiện một vài máy đo xa loại xung. 

Ở Việt Nam, trong công tác trắc địa để đo khoảng cách đã và đang sử dụng chủ 

yếu các máy đo xa loại pha và loại xung. 

1.3. PHƢƠNG PHÁP XUNG ĐO KHOẢNG CÁCH 

 1.3.1. Nội dung của phƣơng pháp xung đo khoảng cách 

Nội dung của phƣơng pháp xung là xác định trực tiếp khoảng thời gian truyền 

xung điện từ trên hai lần khoảng cách (2D) và độ dài D đƣợc xác định theo công 

thức: 

 D = 
2

2Dv
 (1.3.1) 

Các xung đƣợc chọn để đo khoảng cách phải đạt hai tiêu chẩn là có độ dài x 

hẹp và độ rỗng  lớn. Cụ thể, trong các máy đo xa loại xung hiện nay sử dụng xung 

laser có x  10  0.1 ns và  > 1000. Trong khi bức xạ xung máy phát chỉ làm việc 

trong khoảng thời gian bằng độ dài x của xung (hình 1.10a). 

Nói chung, trong các máy đo xa loại xung cũng sử dụng tín hiệu dƣới dạng điều 

biến, cụ thể là năng lƣợng đƣợc bức xạ dƣới dạng sóng mang cao tần mà trong đó 

các xung đƣợc “xếp đặt” theo một quy luật nhất định. Hình 1.10b và hình 1.10c 

biểu thị dạng của các xung điều biên và các xung điều tần.     

Để khoảng cách D trong (1.3.1) nhận đƣợc là đơn trị thì cần phải chọn chu kỳ 

Tx của xung lớn hơn khoảng thời gian 2D vì để cho xung phản hồi (xung phát thứ 

nhất) trở về sớm hơn xung phát tiếp đi (xung phát thứ hai) tránh sự trùng nhau khi 

chúng gặp nhau. Khoảng cách D càng ngắn thì tần số theo dõi Fx của xung càng cao 

Độ chính xác yêu cầu xác định khoảng thời gian 2D đƣợc suy ra từ (1.3.1). 
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 m = 2D
D

mD   (1.3.2) 

và chỉ có các xung laser cực hẹp (có x và  nhƣ đã nêu trên) mới đáp ứng đựơc yêu 

cầu độ chính xác đối với công tác trắc địa (đo khống chế). Đồng thời các xung laser 

cho công suất bức xạ lớn hơn các xung điện từ (xung radio, xung điện…) nên 

phƣơng pháp xung cho phép đo đƣợc khoảng cách xa hơn các phƣơng pháp khác. 

Ngoài ra, nó còn có các ƣu điểm nhƣ trình tự đo nhanh kết quả đo là đơn trị (không 

yêu cầu biết trƣớc trị gần đúng của khoảng cách) và trong nhiều trƣờng hợp không 

cần bộ phản xạ v.v… Tuy vậy, so với các phƣơng pháp khác, phƣơng pháp xung đạt 

độ chính xác thấp hơn, vì thế trƣớc đây nó chỉ ứng dụng trong các máy đo cao radio, 

các hệ thống định vị radio, các hệ thống trắc địa vệ tinh. 

 

Hình 1.10 - Các dạng xung điều biến 

 

Những năm gần đây đã xuất hiện một vài máy đo xa loại xung hoặc loại xung – 

pha đạt độ chính xác tƣơng đối cao (cm). 

1.3.2. Sơ đồ nguyên lý chung của máy đo xa loại xung 

Ta có thể hình dung nguyên lý hoạt động chung của máy đo xa loại xung nhƣ 

sau (hình 1.11): Sóng điện từ (sóng mang) từ nguồn bức xạ (1) đi vào bộ điều biến 

(2), tại đây, dƣới tác động của các xung là điều biến và đƣợc biến thành các xung 

điều biên hoặc điều tần (xem hình 1.10). Các xung làm điều biến đƣợc lấy từ bộ tạo 

xung (3) chúng là kết quả của quá trình chuyển hoá từ các dao động hình sin có tần 

số ổn định cao tạo ra trong bộ phát sóng cao tần thạch anh (4) nên tần số lặp Fe của 

xung cũng rất ổn định. 

Nhƣ vậy, tín hiệu đo từ bộ phận (5) của máy truyền đi đến bộ phản xạ (6) rồi 

quay trở về máy vẫn là dƣới dạng sóng điện từ điều biên và tại bộ phận thu (7) nó 

lại đƣợc chuyển hoá thành các xung tƣơng ứng. Và, ta biết rằng các xung làm điều 

biến từ bộ tạo xung (3) cũng nhƣ các xung nhận đƣợc sau bộ phận thu (7) đều đƣợc 

a.Các xung chƣa bị điều biến

  

b.Các xung điều biên 

c.Các xung điều tần 

x 

Tx 
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đƣa vào bộ đo thời gian (8). Bộ đo thời gian có thể là ống tia điện tử (hình 1.12a) 

hoặc máy đếm điện tử (hình 1.12b). 

  

 Hình 1.11 - Sơ đồ nguyên lý của máy đo xa loại xung 

Trong các máy đo xa dùng xung laser thì thời điểm bức xạ của xung đƣợc thực 

hiện bằng bộ chuẩn thời gian là đồng hồ thạch anh hoặc đồng hồ nguyên tử (1). Một 

phần xung laser (2) này đƣợc tách ra làm “xung xuất phát” bằng cách dẫn nó qua 

quang tuyến (3) trong máy đến bộ thu nhận ánh sáng (4), và tại đây đƣợc chuyển 

thành xung điện để đi vào bộ đếm thời gian (5). Phần kia của xung laser (2) đƣợc 

truyền đến bộ phản xạ (6) rối trở về bộ thu nhận ánh sáng (4) cũng biến thành xung 

điện gọi là “xung tới đích” hoặc  “xung dừng” và cũng đi vào bộ đếm thời gian (5). 

Khoảng thời gian giữa “xung xuất phát” và “xung tới đích” chính là đại lƣợng 2D 

cần xác định trong công thức (1.3.1). 

  a. b. 

Hình 1.12 - Bộ đo thời gian của máy đo xa loại xung 

1 2 5 

3 4 

7 

6 

8 

Nguồn sóng mang 
 

Điều biến 

Tạo xung 

Phát tín hiệu 

Máy phát sóng fđ 

Đo thời gian Thu tín hiệu 

Q
u
an

g
 t

u
y

ến
 

t1 

t2 

Màn 

huỳnh 

quang 
Chuẩn 

thời gian 
Laser 

Đếm thời 

gian 
Thu tín 

hiệu 

1 2 

5 4 

6 

A1 X Y 

K M A2 X Y 

3 
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1.4. PHƢƠNG PHÁP PHA ĐO KHOẢNG CÁCH 

1.4.1. Nội dung của phƣơng pháp pha đo khoảng cách 

Cho đến nay, trong công tác trắc địa trên mặt đất, phƣơng pháp pha đo khoảng 

cách đƣợc áp dụng phổ biến nhất. 

Vì pha là hàm tuyến tính của thời gian, nên độ thay đổi pha trong một khoảng 

thời gian lại là hàm tuyến tính của khoảng cách mà sóng điện từ truyền trên nó. 

Hình 1.13 lý giải cụ thể mối tƣơng quan đó. 

Hình 1.13-Sơ đồ nguyên lý của phƣơng pháp pha đo khoảng cách 

Giả sử bộ phận phát tín hiệu (1) bức xạ sóng điện từ điều hòa tần số  = 2fđ. 

với pha: 

 1 = t + o    (1.4.1) 

Sau khi truyền đến bộ phản xạ (2) sóng này đƣợc đƣa trở lại bộ thu nhận tín 

hiệu (3) với pha lúc này là: 

 2 = (t  2D) + o (1.4.2) 

trong đó 2D là thời gian truyền sóng điện từ qua hai lần khoảng cách 2D. bộ đo pha 

(4) sẽ đo hiệu pha giữa hai thời điểm phát và thu. 

 2D = (1  2) = 2D = 2fđ2D (1.4.3) 

Nếu biết tốc độ truyền sóng điện từ là v thì khoảng cách D theo (1.3.1) sẽ là: 

 D = 
2

2Dv
 = 

đ

D

f

v





4

2
 (1.4.4) 

Đo 

pha  

Phát tín 

hiệu 

Thu tín 

hiệu 

D 

A B 

P
h

ản
 x

ạ 

4 

1 

3 

2 

 

T 
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Nhƣ vậy, nếu máy đo đƣợc độ lệch pha 2D trên tần số fđ (với v đã biết) thì xác 

định đƣợc khoảng cách D. 

Vì đại lƣợng 2D có thể là góc lớn hơn 2, nên nó đƣợc biểu thị dƣới dạng tổng 

quát: 

 2D = 2N +  (1.4.5) 

trong đó: N là số nguyên dƣơng (0, 1, 2, 3, 4, …) còn 0 <  < 2 

Bộ đo pha chỉ xác định đƣợc đại lƣợng , còn N là ẩn số cần tìm. 

Thay (1.4.5) vào (1.4.4) ta đƣợc phƣơng trình cơ bản của phƣơng pháp pha đo 

khoảng cách: 

 D = 























22
N

f

v

đ

 (1.4.6) 

hoặc dƣới dạng: 

 D = 





















22
N  (1.4.7) 

hay  D = 








2


(N + N ) (1.4.8) 

trong đó:  = 
đf

v
 là độ dài bƣớc sóng, còn 0 < ∆N < 1 là một số thập phân. 

 1.4.2. Sơ đồ nguyên lý chung của máy đo xa loại pha 

Để đo hiệu pha trong công thức (1.4.6) các máy đo xa điện tử sử dụng nhiều 

phƣơng pháp khác nhau và mỗi phƣơng pháp cho một phƣơng thức xác định riêng. 

Sau đây chỉ xét một số phƣơng pháp cơ bản. 

1. Máy dùng hai bộ tách pha: sơ đồ của loại máy này đƣợc mô tả nhƣ hình 1.14 

và nguyên lý đo pha của nó đƣợc lý giải nhƣ sau: 

Giả sử, bộ phận phát tín hiệu (gồm nguồn tạo sóng mang (1), bộ điều biến ánh 

sáng (2), bộ phát sóng tần số đo (3) và hệ thống quang học phát (4)) phát đi dòng 

ánh sáng điều biến db. Sau khi truyền qua hai lần khoảng cách 2D nó đƣợc đƣa vào 

bộ tách pha I(5) và II(6) biến thành hai dòng điện. Mặt khác, bộ phát sóng tần số đo 

(3) cũng phát ra hai dao động điện áp u1 và u2 cùng tần số fđ nhƣng ngƣợc pha nhau 

180 đặt vào hai bộ tách pha (5) và (6) nên hai dòng điện ra khỏi I và II sẽ có mối 

tƣơng quan pha giữa tín hiệu đo và tín hiệu chủ. Kết quả là, cùng đi vào bộ chỉ báo 

pha (7) là hai dòng điện i1 và i2 cùng biên độ, cùng tần số nhƣng pha lệch nhau /2 

(hình 1.14b) và bộ chỉ báo pha (7) sẽ ghi nhận thời điển trùng nhau của chúng (vì 

thế, phƣơng pháp này còn gọi là phƣơng pháp đo pha đồng tín hiệu). 
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Hình 1.14 - Phƣơng pháp đo pha dùng hai bộ tách pha 

Các điểm này xuất hiện khi hiệu pha 2D giữa tín hiệu đo và tín hiệu chủ đạt trị 

số,
2


 ,

2

3
 … hay dƣới dạng tổng quát: 

 2D = N + 
2


 (1.4.9) 

trong đó: N = 0, 1, 2, 3 … 

Tƣơng tự thay (1.4.9) vào (1.4.4) ta đƣợc: 

 D = (N + 
2

1
)(

đf

v

4
) (1.4.10) 

2. Máy có quang tuyến chuẩn và bộ xoay pha: Phƣơng pháp đo pha nêu ở trên 

cũng có thể thực hiện đƣợc bằng một bộ tách pha. Muốn vậy, pha của một trong hai 

tín hiệu (đo hoặc chủ) sau khi ra khỏi bộ phát sóng tần số đo (3) phải đƣợc thay đổi 

đi 180 một cách tuần hoàn nhờ bộ di pha (8) (hình 1.15). Khi đó, trong khoảng thời 

gian đầu máy sẽ làm việc ở chế độ của bộ tách pha I và trong khoảng tiếp theo là 

của bộ tách pha II. 

Để đạt đƣợc trị số hiệu pha D2 là một số chẵn định trƣớc thuận tiện cho sự ghi 

nhận của bộ chỉ báo pha (trong trƣờng hợp trên 
2

2


  ND , còn trong một số 

trƣờng hợp khác ND  22  ) có thể điều chỉnh trực tiếp bằng cách bù trừ (thêm bớt) 

pha của tín hiệu chủ đi một lƣợng   nào đó bằng một bộ phận gọi là bộ xoay pha 

(10) có thang đọc số là vạch khắc hoặc chia độ. 
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* 
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Hình 1.15 - Phƣơng pháp đo pha dùng cho máy có  

quang tuyến chuẩn và bộ xoay pha 

 

Tuy nhiên, do ảnh hƣởng của hiện tƣợng trì hoãn pha ( thực chất là hiện tƣợng 

muộn thời gian khi tín hiệu truyền qua các mạch dây dẫn và các linh kiện “quang-

cơ-điện”không đồng nhất trong máy) và ảnh hƣởng của điều kiện khí tƣợng môi 

trƣờng bên ngoài (nhiệt độ) đến trị số vạch chia trên thang đọc số mà trị số đọc 

đƣợc sẽ bị xê dịch đi so với trị định danh của nó (thậm chí đến cm trong một giờ). 

Để khắc phục sai số này trong máy bố trí một hệ thống lăng thấu kính gọi là quang 

tuyến chuẩn (9) có độ dài Do chọn trƣớc (sao cho Do<
4


,N=0) và đƣợc đo nhƣ 

khoảng cách ngoài D. Vì vậy với khoảng thời gian thao tác rất ngắn có thể coi sai số 

trên là nhƣ nhau và hiệu kết quả của hai bƣớc đo Do và D sẽ khử đƣợc hiện tƣợng trì 

hoãn pha. Ở các máy đo xa hiện đại thì quá trình bù trừ này đƣợc tự động hóa hoàn 

toàn. 

Bây giờ ta tìm hiểu công thức tính D cho máy loại này. Nhờ có bộ xoay pha 

(10) mà pha của tín hiệu chủ đặt vào bộ tách pha (6) sẽ bị lệch đi một lƣợng ∆ so 

với pha của tín hiệu đi vào bộ điều biến (2), nghĩa là tín hiệu chủ có pha là: 

 1 = t + o - ∆ (1.4.11) 

Còn pha của tín hiệu phản hồi vẫn đƣợc giữ nguyên 

 2 = (t - 2D) - ∆ (1.4. 12) 

Hiệu pha  2D lúc này sẽ là 

  2D = 2f
v

D2
 - ∆ (1.4. 13) 

1 

4 

* 
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Và nếu bộ chỉ báo pha (7) cũng ghi nhận thời điểm đạt điều kiện (1.4.9) thì, 

tƣơng tự ta có: 

 D =  N + 
2

1
 + 




 

đf

v

4
  (1.4.14) 

hay cộng thêm một thành phần hằng số K của máy 

 D =  N + 
2

1
 + 




 

đf

v

4
+ K (1.4.15) 

Khi đo khoảng cách dùng loại máy này, ví dụ EOK-2000, AGA-600 … phải 

tiến hành hai bƣớc: bƣớc đo ngoài là xác định ∆ tƣơng ứng với D và bƣớc đo 

trong, để nhận đƣợc ∆ phải chọn độ dài của quang tuyếnchuẩn Do. Độ dài Do coi 

nhƣ đã biết trƣớc, nó gồm hai thành phần: 

 Do = K + 1 (1.4.16) 

trong đó: K là thành phần không đổi, còn N là thành phần thay đổi đƣợc xác định 

trong quá trình đo ngắm nhờ thang đọc số. Và, khi chế tạo máy, ngƣời ta chọn độ 

dài Do < 
4


, nghĩa là để cho N = 0. Lúc đó, khi đo trong Do công thức (1.4.14) sẽ có 

dạng: 

 Do = 





2

1
 

4


  (1.4.17) 

Cân bằng hai vế phải của (1.4.16) và (1.4.17), ta đƣợc: 

 K + 1 = 





2

1
 

đf

v

4
  

Và kết hợp với (1.4.15) ta có: 

 D = N 
đf

v

4
  + 1 + K (1.4.18) 

trong đó: K = (K + K). Trong các máy đo xa hiện đại, ví dụ DI-20, DI-3S …, thì 

trị số K đƣợc đƣa vào bộ nhớ của máy tính điện tử để tự động cải chính vào kết quả 

đo. 

1.5. KHÁI NIỆM VỀ SÓNG TẢI VÀ SÓNG ĐO 

 TRONG MÁY ĐO XA ĐIỆN TỬ 

Khi đo khoảng cách bằng sóng điện từ, nếu sử dụng sóng siêu cao tần thì giảm 

đƣợc ảnh hƣởng của điều kiện bên ngoài đến kết quả đo khoảng cách. Nhƣợc điểm 

là ta không thể đo hiệu pha của dao động siêu cao tần với độ chính xác cao. Để 

dung hòa hai mặt đối lập nhau thì ta phải sử dụng hai loại sóng : 

- Sóng tải có tần số rất cao (sóng mang). 

- Sóng đo có tần số thấp thích hợp với đo hiệu pha (là một dao động điều 

biến). 
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1.5.1. Khái niệm về sóng tải (sóng mang) 

Đối với các máy đo xa điện tử, sóng mang phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật 

nhƣ có khả năng truyền thẳng theo dọc đƣờng đo dƣới dạng một chùm tia hẹp và 

nhóm, năng lƣơng của nó ít bị môi trƣờng hấp thụ, hệ thống phát – truyền – thu nó 

phải gọn nhẹ, có công suất bức xạ lớn và có độ ổn định tần số cao v.v… Dải sóng 

ánh sáng và dải sóng radio cực ngắn có những ƣu nhƣợc điểm sau: 

Đối với sóng ánh sáng, nhờ có hệ thống quang học mà nó tạo đƣợc một chùm 

tia hẹp, nhóm, không bị tiếp xúc với mặt đất, địa vật… và nếu có tiếp xúc thì bị mặt 

đất hấp thụ hoàn toàn hoặc không bị khuếch tán. Do đó dùng sóng ánh sáng làm 

sóng mang máy đo xa điện quang đạt đƣợc độ chính xác cao và có thể dùng hệ phản 

xạ thụ động là gƣơng phản xạ. Tuy nhiên, sóng ánh sáng dễ bị hấp thụ khi truyền 

qua môi trƣờng: bụi, khói, sƣơng mù và khả năng phản xạ ban ngày kém hơn ban 

đêm… 

Hình 1.16 - Sóng tải và sóng đo 

 

Đối với sóng radio, nhờ có hệ thống anten mà nó truyền đi đƣợc xa, ít bị môi 

trƣờng hấp thụ, vì thế máy đo xa radio đo đƣợc xa hơn máy đo xa điện quang và 

hoạt động ngay cả trong điều kiện tầm thông hƣớng kém. Tuy nhiên, vì sóng radio 

không nhóm lắm, nó có thể truyền lan không chỉ dọc theo đƣờng cần đo mà còn 

khắp bề mặt đất và không gian xung quanh nên máy đo xa radio nhất thiết phải 

dùng hệ phản xạ chủ động để tiếp nhận, khuếch đại, biến đổi… và đạt độ chính xác 

mD kém hơn so với máy đo xa điện quang. 

1.5.2. Khái niệm về sóng đo 

Từ công thức (1.4.6) ta thấy, ngoài việc xác định tốc độ v, tìm số nguyên N và 

đo hiệu pha  cần phải chon fđ nằm trong khoảng bao nhiêu cho phù hợp với yêu 

cầu độ chính xác đo khoảng cách mD trong trắc địa. Trên cơ sở phân tích mối tƣơng 

quan giữa sai số đo pha m mà thiết bị đo xa có thể đạt đƣợc trong thực tế với độ 

chính xác mD yêu cầu trong trắc địa, ngƣời ta đã chọn fđ nằm trong dải từ 10 đến 

500 Mhz là tối ƣu nhất. Nếu sử dụng fđ thấp hơn thì mD sẽ giảm, nhƣng nếu cao hơn 

thì mD không nâng đƣợc là bao, vả lại trong kỹ thuật khó tạo ra đƣợc dao động cao 

tần có độ ổn định lớn, và điều này sẽ gây khó khăn cho việc tìm N, đo hiệu pha  … 

Mặt khác, kết quả nghiên cứu về sóng điện từ cho thấy dùng dải tần số fđ đã 

chọn gặp ba khó khăn chính: Một là, năng lƣợng của nó bị môi trƣờng hấp thụ 

nhiều làm giảm tầm hoạt động xa của máy; hai là, dải sóng này dễ bị phản xạ , 

Quá trình 

điều biến 

Sóng đo (dao động điều biến) 

Sóng tải 
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nhiễu xạ, khúc xạ… không truyền thẳng trên đƣờng đo làm giảm độ chính xác mD; 

ba là, kích thƣớc của anten thu phát nó lớn, cồng kềnh không thích hợp với điều 

kiện ngoại nghiệp. Cũng theo lý thuyết truyền sóng, để khắc phục ba nhƣợc điểm 

này cần thiết phải dùng sóng điện từ siêu cao tần (sóng cực ngắn). Nhƣ vậy, hai vấn 

đề nêu trên mâu thuẫn với nhau. Để giải quyết mâu thuẫn đó, trong các máy đo xa 

điện tử đã sử dụng tín hiệu là dao động điện từ điều biến, nghĩa là dùng dao động 

tần số đo fđ làm biến điệu dao động mang siêu cao tần F. 

Trong máy đo xa điện quang sử dụng dải sóng ánh sáng, đặc biệt là dải laser 

hồng ngoại do các máy phát quang học lƣỡng tử phát ra làm sóng mang, còn trong 

máy đo xa radio dùng dải sóng radio cực ngắn (cm, mm) thƣờng do bộ phát siêu cao 

tần Klixtron tạo ra. Và, để tạo dao động tần số điều biến fđ trong cả hai loại máy 

thƣờng dùng bộ phát sóng cao tần thạch anh có độ ổn định tần số rất cao. Đối với 

máy đo xa điện quang thƣờng sử dụng tín hiệu là dao động điều biên, còn máy đo 

xa radio là dao động điều tần. 

1.6. KHÁI NIỆM VỀ TÍNH ĐA TRỊ CỦA KẾT QUẢ ĐO KHOẢNG CÁCH VÀ 

PHƢƠNG PHÁP GIẢI ĐA TRỊ 

 1.6.1. Khái niệm về tính đa trị của kết quả đo khoảng cách 

Nhƣ đã giới thiệu ở (1.4), nếu xác định số nguyên N trong công thức (1.4.6) 

không chính xác thì khoảng cách D nhận đƣợc là đa trị. Việc tìm N gọi là giải đa trị 

hay tìm đơn trị. Từ trƣớc đến nay, cùng với sự phát triển tiến bộ của các máy đo xa, 

đã có nhiều phƣơng pháp giải đa trị, nhƣng ở đây chỉ trình bày một số phƣơng pháp 

thông dụng nhất thƣờng gặp trong các máy đo xa điện tử loại pha có tần số cố định 

đang đƣợc sử dụng ở nƣớc ta. 

Để cho phƣơng trình (1.4.6) là đơn trị, trong trƣờng hợp máy chỉ có một tần số 

đo fđ cần thiết phải biết thêm trị gần đúng của khoảng cách là D‟ (vì một phƣơng 

trình chứa hai ẩn số). Từ (1.4.8), ta có: 

 N = 


,2D
  ∆N (1.6.1) 

Số nguyên N nhận đƣợc chính xác chỉ khi sai số làm tròn của nó mN < 0.5 (theo 

nguyên tắc làm tròn số), nghĩa là: 

 mN = 


2
mD < 0.5 (1.6.2) 

Rõ ràng là, khoảng cách gần đúng D‟ cần phải biết đƣợc với sai số mD<
4


 nhƣ 

đã biết ở (1.5), trị số của tần số đo fđ đƣợc chọn trong khoảng từ 10 đến 500 Mhz, 

với fđ = 10 Mhz thì 
4


 = 7.5 m và mD = 7.5 m. Yêu cầu này không thể đáp ứng đƣợc 

đối với trƣờng hợp đo khoảng cách xa hàng km, ngay cả khi lấy D‟ trên bản đồ tỉ lệ 

lớn. Đây chính là lý do các máy đo xa điện tử không sử dụng một tần số đo mà phải 

có hai tần số trở lên. 
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Giả sử, máy có m tần số, ta có: 

   D = 
12 f

v
  N1 + ∆N1   = 

2

1  N1 + ∆N1   ; 

 D = 
22 f

v
 N2 + ∆N2   = 

2

2  N2 + ∆N2  ; (1.6.3) 

 ……………………………………………………....... 

    D = 
mf

v

2
 Nm + ∆Nm   = 

2

m  Nm + ∆Nm  ; 

trong đó: ∆Ni = 
2

i  đo đƣợc bằng bộ đo pha, i = 
if

v

2
 biết trƣớc, còn Ni và D là 

các nghiệm phải tìm. Việc giải hệ (1.6.3) theo phƣơng pháp nào là phụ thuộc vào 

cách thức chọn tần số đo fi. Có ba cách chọn tần số cố định: một là, chọn các tần số 

bội số riêng biệt bao gồm một loạt f1 > f2 >… >fm có trị số hơn kém nhau bằng một 

số nguyên lần; hai là, chọn các tần số có trị số gần sít nhau sao cho mức độ giảm 

của hiệu các tần số (f1  fm) > (f1  fm1) > … là một số nguyên; ba là, tuần tự phối 

hợp cả hai cách chọn trên. Sau đây sẽ trình bày nội dung giải đa trị theo ba phƣơng 

án chọn tần số fi. 

1.6.2. Các phƣơng pháp giải đa trị 

1. Phương pháp các tần số bội 

Để đơn giản cho việc lý giải, ở đây xét cho trƣờng hợp máy có hai tần số đo f1 

và f2 ta có: 

 D = 
2

1 (N1 + ∆N1) (1.6.4) 

 D = 
2

2 (N2 + ∆N2) (1.6.5) 

Giả sử, biết đƣợc trị gần đúng D với độ chính xác mD < 
4

2  thì theo (1.6.1) N2 

sẽ là 

 N2 = 
2

'2



D
  ∆N2 (1.6.6) 

Làm tròn N2 rồi thay vào (1.6.5) ta tìm đƣợc trị gần đúng lần thứ hai của 

khoảng cách D‟‟,và dùng nó để tính N1: 

 N1 = 
1

''2



D
  ∆N1 (1.6.7) 

tiếp tục làm tròn N1 rồi thay vào (1.6.4) ta nhận đƣợc trị chính xác của khoảng cách 

D. Thực tế cũng có thể bỏ qua bƣớc tính D bằng cách cân bằng vế phải của (1.6.4) 

và (1.6.5), ta có: 
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 N1 = 
1

2




(N2 + ∆N2)  ∆N1 (1.6.8) 

nghĩa là tìm đƣợc N1 ngay sau khi có N2 tính theo (1.6.6). Tỷ số 

 
1

2




 = 

2

1

f

f
= K (1.6.9) 

là một số nguyên chỉ mức độ (số lần) đƣợc nới rộng sai số mD của máy có hai tần số 

so với một tần số, và gọi là hệ số đa trị K càng lớn thì f2 càng thấp, nhƣng nhƣ đã 

nói ở (1.5) trị f2 cũng phải nằm trong giới hạn đã chọn (≥ 10Mhz). Vì thế, kết hợp 

với các yêu cầu kỹ thuật khác (nhƣ độ chính xác đo pha, tầm hoạt động xa, đặc 

điểm chế tạo các bộ phận trong máy…) máy đo xa thƣờng dùng từ ba đến năm tần 

số đo và K đạt từ 10 đến 100. 

Phƣơng pháp giải đa trị trên các tần số bội có ƣu điểm là đơn giản và thuận tiện 

cho việc tự động hoá: chỉ có một bộ phát sóng thạch anh tạo ra một tần số đo cơ bản 

(f1) với trị số cao nhất và ổn định nhất còn các tần số khác có thể tạo ra nó bằng bộ 

chia tần số. Vì thế, đối với các máy đo xa loại này chế độ “đo chính xác” đƣợc thực 

hiện trên tần số đo cơ bản, còn đo ở tần số khác chỉ để nới rộng giải đơn trị của 

khoảng cách cần xác định. 

2. Phương pháp các tần số gần nhau 

Trong phƣơng pháp này, các tần số đo đƣợc chọn có trị số gần sít nhau, nhƣng 

bảo đảm mức độ giảm của hiệu tần số đo cơ bản với các tần số khác f1 > (f1  fm) > 

… > (f1  f2) phải là một số nguyên và phải phù hợp với nguyên tắc là kết quả đo 

trên hai tần số riêng biệt (chẳng hạn f1 và f2) tƣơng đƣơng với đo trên tần số hiệu 

của chúng (∆f = f1 f2). 

Để đơn giản, ta cũng xét cho trƣờng hợp máy có hai tần số f1 và f2 và 
21

1

ff

f


= 

K và ngoài hai phƣơng trình (1.6.4) và (1.6.5) cần lập thêm hiệu tần số (N1  N2) = 

n12 cụ thể: 

 D = 
2

1 (N1 + ∆N1) (1.6.10) 

 D = 
2

2 (N2 + ∆N2)  (1.6.11) 

 n12 = N1  N2  (1.6.12) 

Cân bằng vế phải của (1.6.10), (1.6.11) và kết hợp (1.6.12) ta sẽ tìm đƣợc N1. 

Thay N1 vào (1.6.10) ta có: 

 D = 
2

12
 (n12 + ∆N1  ∆N2) (1.6.13) 

trong đó: 
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                   12 = 
12

21






 = 

12 ff

v


    (1.6.14) 

là độ dài bƣớc sóng tần số hiệu. 

Từ phƣơng trình (1.6.3), nếu biết đƣợc trị gần đúng D‟ ta sẽ tìm đƣợc n12. Và 

tƣơng tự nhƣ trên, ta có sai số: 

 mD < 
4

12
 (1.6.15) 

Hệ số đa trị trong trƣờng hợp này là đại lƣợng: 

 K12 = 
1

12




 =

21

1

ff

f


 (1.6.16) 

nên điền kiện (1.6.15) có thể viết: 

 mD < K
4

1  (1.6.17) 

Để tăng K, tƣơng tự nhƣ đã phân tích ở trên, máy thƣờng sử dụng từ ba  đến 

năm tần số đo. Thứ tự giải đa trị và tính D trong phƣơng pháp này là: Giải hệ 

(1.6.10), (1.6.11), (1.6.12)… với điều kiện biết D‟ để tìm n12,n13,…làm tròn chúng 

để tìm N1, N2, … tiếp tục làm tròn Ni và cuối cùng tính đƣợc Di trên tất cả các tần 

số fi. Thông thƣờng, trong máy các tần số không đánh dấu theo thứ tự đƣa vào để 

nới rộng dải đơn trị mà theo thứ tự giảm dần trị số: f1 >f2 > f3 > … vì thế, dải đơn trị 

rộng nhất của khoảng cách đo đƣợc xác định bởi hiệu tần số thứ nhất và thứ hai. 

3. Phương pháp nhích dần 

Phƣơng pháp tuần tự làm đúng dần các con số bậc thập phân của trị số đo 

khoảng cách cần xác định là trƣờng hợp riêng của hai phƣơng pháp nêu trên. Nó 

đƣợc ứng dụng phổ biến trong các máy đo xa điện tử hiện nay. Nội dung của 

phƣơng pháp này là chọn các hệ số đa trị cho các bậc đều bằng 10. Lƣới các tần số 

đo đƣợc xác định từ trị số của tần số đo cơ bản và chọn sao cho việc tính toán các 

bậc thập phân trong trị số khoảng cách đo trở nên đơn giản, bỏ qua đƣợc các bƣớc 

tính n và N. 

Giả sử, máy dùng năm tần số cố định f1 >f2 > … >f5 và hệ số đa trị k  10, ta có 

sáu phƣơng trình sau (để đơn giản dƣới đây kí hiệu ∆N1 = ∆N1  ∆Ni; i - 2, 3, 4, 5). 

 n12 = 
12

,2



D
  ∆N12 

 n13 = 10(n12 + ∆N12)  ∆N13 

 n14 = 10(n13 + ∆N13)  ∆N14 

 n15 = 10(n14 + ∆N14)  ∆N15 (1.6.18) 

 N1 = 10(n15 + ∆N15)  ∆N1 

 D = 
2


(N1 + ∆N1) 
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Thay trị N1 tính từ phƣơng trình thứ năm vào phƣơng trình thứ sáu, sau đó n15 

vào đẳng thức vừa nhận đƣợc v.v… Kết quả sẽ nhận đƣợc hệ năm phƣơng trình 

mới: 

 D = 
2

1 (N1 + ∆N1) 

 D = 10
2

1 (n15 + ∆N15) 

 D = 10
2

2

1
(n14 + ∆N14) (1.6.19) 

 D = 10
3

2

1
(n13 + ∆N13) 

D = 10
4

2

1
(n12 + N12)     D = 10

4
(1/2)(n12 + ∆N12) 

Nếu chọn tần số đo cơ bản f1 sao cho 
2

1 = 10m (nghĩa là f1 = 
10

0v
  vo là tốc độ 

truyền sóng trong điều kiện chẩn) thì (1.6.19) sẽ có dạng: 

 D = 10mN1 + 10mN1 

 D = 10
2

mn15 + 10
2

mN15 

 D = 10
3

mn14 + 10
3

mN14 (1.6.20) 

 D = 10
4

mn13 + 10
4

mN13 

 D = 10
5

mn12+ 10
5

mN12 

Vì các đại lƣợng N1 và N1i nhỏ hơn 1, điều đó có nghĩa là các chữ số đầu tiên 

trong trị số của các số hạng thứ hai của hệ (1.6.20) chỉ ra rằng: trong phƣơng trình 

thứ nhất là hàng mét, trong phƣơng trình thứ hai là hàng chục mét, trong phƣơng 

trình thứ ba là nghìn mét v. v… Vì thế, nếu trong từng hiệu N1i ta chỉ lấy một chữ số 

đầu sau dấu phẩy và kí hiệu là a1i, còn đại lƣơng N1 lấy tất cả các chữ số sau dấu 

phẩy, và D‟ đƣợc biểu thị là ao = 
m

D
5

,

10
, thì khoảng cách đo D sẽ đƣợc biểu thị dƣới 

dạng: 

 D = 10
5
ao + 10

4
a12 + 10

3
a13 + 10

2
a14  + 10a15 + ∆N1 (1.6.21) 

nghĩa là có thể viết ngay bằng số theo tuần tự (bậc): 

 aoa12a13a14a15∆N1 (1.6.22) 

Nếu máy dùng ít tần số đo hơn thì đơn giản đƣợc số bậc nhƣng yêu cầu mD cao 

hơn. 

Chú ý: Các phƣơng pháp giải đa trị trình bày trên đây đƣợc áp dụng cho các 

máy đo xa điện tử ra đời trƣớc “cuộc cách mạng công nghệ vi mạch”. Trong các 

máy đo xa hiện đại quá trình giải đa trị đƣợc tự động hoá hoàn toàn. 



GIÁO TRÌNH ĐO DÀI ĐIỆN TỬ 

29 

Chƣơng hai 

NHỮNG BỘ PHẬN CƠ BẢN  CỦA  MÁY ĐO XA ĐIỆN TỬ 

2.1.  NGUỒN BỨC XẠ SÓNG MANG TRONG CÁC MÁY ĐO XA ĐIỆN TỬ 

2.1.1. Nguồn bức xạ sóng mang trong các máy đo xa điện tử 

Trong các máy đo xa điện quang thế hệ cũ đã sử dụng các đèn đốt nóng, đèn hồ 

quang, đèn cao áp thủy ngân, diot phát quang… làm nguồn tạo sóng mang. Nhƣợc 

điểm của chúng là tiêu thụ công suất lớn (thƣờng dùng máy nổ), bị môi trƣờng hấp 

thụ mạnh (tầm xa bị hạn chế khi đo ban ngày), kích thƣớc bề mặt phát xạ lớn, chùm 

tia không nhóm độ chính xác thấp và đặc biệt chúng không có khả năng tạo đƣợc 

chùm các sóng kết hợp và đơn sắc(tần số và hiệu pha không ổn định)…Hiện nay, 

các máy đo xa điện quang loại pha chủ yếu dùng hai loại máy phát quang học lƣỡng 

tử. Trong lĩnh vực trắc địa thƣờng đƣợc gọi tắt là laser khí và laser bán dẫn làm 

nguồn bức xạ sóng mang. 

1. Laser khí He-Ne 

a. Cấu tạo 

Mặc dù những năm gần đây đã xuất hiện một số dạng laser khí CO2, 

Ar…nhƣng trong các máy đo xa điện quang vẫn sử dụng thông dụng laser hỗn hợp 

khí trơ He (Heli)và Ne (Neon). Cấu tạo của nó (hình 2.1) gồm một ống nhỏ bằng 

thạch anh hoặc kim loại (1) ở giữa hẹp với đƣờng kính gần 3mm hai đầu hơi phình, 

dài khoảng 25cm, chứa He và Ne theo tỷ lệ khoảng 1:10 đạt áp suất  1mmHg. Hai 

đầu ống đƣợc gắn hai tấm kính (2), chúng đƣợc đặt nghiêng so với ống (1) một góc 

Briuter (3) nhằm tạo ra điều kiện phân cực toàn phần cho tia laser (góc nghiêng 

Briuter: i = arctg(n1/n2), trong đó: n1,n2 là hệ số chiết xuất của hai môi trƣờng, ánh 

sáng phản xạ dƣới góc i trở thành ánh sáng phân cực thẳng). 

 

Hình 2.1 - Nguồn laser He-Ne 

 

Hốc cộng hƣởng quang học của laser là gƣơng phẳng (4) và gƣơng cầu (5) có 

hệ số phản xạ  100% (phản xạ toàn phần) đặt vuông góc với trục của ống (1). Hệ 

số thoát sáng của gƣơng phẳng  0.5% và gƣơng cầu  0.05%. Nguồn nuôi của 

laser là nguồn điện áp cao tần hoặc nguồn một chiều 12KV (6) đặt vào hai điện 

7 1 2 

3 4 

5 

6 

8 2 
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cực anot (7) và katot (8) (khi kích thích bằng nguồn cao tần thì các điện cực bố trí 

bên ngoài ống laser) để phóng điện qua hỗn hợp He và Ne. 

b. Nguyên lý hoạt động 

Dựa vào thuyết miền năng lƣợng của cơ học lƣợng tử, có thể giải thích nguyên 

lý tạo thành chùm tia laser He – Ne sơ lƣợc nhƣ sau (hình 2.2). 

 

Hình 2.2 - Sơ đồ khái lƣợc mức năng lƣợng He và Ne 

 

Khi nguồn nuôi (6) phóng điện vào ống (1) sẽ kích thích làm các nguyên tử khí 

He nhảy từ mức E1lên mức E4. Sau đó, chúng va chạm và truyền năng  lƣợng cho 

các nguyên tử Ne. Các nguyên tử Ne cũng phải chuyển sang trạng thái tƣơng ứng 

với mức năng lƣợng cao nhất E4. Vì, Ne là chất hoạt tính có thời gian “sống” ở E4  

rất ngắn (10
-3

s), nên các điện tử của nó lập tức phản xạ tự nhiên trở về E3, và ở đây 

xẩy ra hiện tƣợng bức xạ tự kích làm cho chúng liên tục nhảy xuống mức năng 

lƣợng thấp hơn E2. Lúc này, các điện tử Ne sẽ “vứt bỏ” phần năng lƣợng thừa vừa 

tiếp nhận từ He dƣới dạng các dòng foton ánh sáng (lƣợng tử) với vận tốc: 

 v = 
h

EE 32   (2.1.1) 

hay bƣớc sóng: 

  = 
v

c
 (2.1.2) 

trong đó: h – hằng số plank; c – tốc độ ánh sáng trong chân không. 

Dòng foton sẽ thoát ra khỏi hai tấm kính (2) dƣới góc Briuter tạo thành dòng 

ánh sáng phân cực thẳng. Khi gặp hốc cộng hƣởng (4) và (5) có hệ số phản xạ toàn 

phần, chúng bị phản xạ qua lại nhiều lần trong ống (1). Vì thế, sự va chạm giữa các 

thành phần trong (1) tăng lên dần và các dòng foton tự khuếch đại mỗi lúc một lớn. 

Và, cho đến một lúc nào đó, các hạt foton đủ năng lƣợng thoát khỏi gƣơng phẳng 

(4) tạo thành chùm tia sóng có mật độ năng lƣợng lớn đƣợc gọi là chùm tia laser. 

c. Ưu nhược điểm 

Mặc dù ống (1) có kích thƣớc ngắn và công suất tiêu thụ bé nên tia laser He – 

Ne có công suất bức xạ không lớn nhƣ sóng radio cực ngắn (25mw) hạn chế tầm 

E4 

E1 

E3 

E2 

He He 

 

Ne

e 
Laser 
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truyền xa, đồng thời có hệ số hiệu suất thấp ( 0.05%) nhƣng vẫn đƣợc sử dụng rất 

phổ biến, vì nó có một loạt ƣu điểm sau: 

- Là chùm tia màu đỏ (>30 tia) rất dễ quan sát khi đo ngắm; 

- Là chùm sóng kết hợp đơn sắc có bƣớc sóng , tần số f ổn định cao (  

0.6328km); 

- Là chùm tia phân cực thẳng, với góc loe rất nhỏ (210‟) không bị tán xạ, 

nhiễu xạ… truyền dọc theo đƣờng đo; 

- Có mật độ năng lƣợng tƣơng đối lớn (gấp 10
7
 lần tia mặt trời), ít bị khí quyển 

hấp thụ, truyền xa ( 50km) và cho phép đo ngắm trong điều kiện ban ngày; 

- Thích hợp với bộ lọc ánh sáng dải hẹp và bộ thu nhận tín hiệu là ống nhân 

quang điện; 

- Cấu tạo gọn nhẹ và có tuổi thọ cao v.v… 

2. Laser bán dẫn GaAs (Gali và Asen) 

a. Cấu tạo 

Gồm hai tinh thể bán dẫn loại p (lỗ hổng) và loại n (điện tử) là Ga và As ghép 

với nhau hình (2.3a) lớp tiếp p – n có độ dày cực mỏng ( 0.1km) đóng vai trò nhƣ 

môi trƣờng hoạt tính, tại đây sẽ bức xạ tia laser nếu diot GaAs phân cực thuận  (nối 

p với cực “+”, n với cực “”), có mật độ dòng điện thích hợp (10
4
 A/cm

2
) và đặt 

nó giữa hốc cộng hƣởng quang học (gồm hai tinh thể mỏng) đặt vuông góc với lớp 

p – n và bốn phía còn lại đƣợc làm xám (xù xì). 

 

Hình 2.3 - Cấu tạo và sơ đồ miền năng lƣợng của diot GaAs 

 

b. Nguyên lý hoạt động 

Khác với các nguyên tử của các chất khác, trong hợp chất bán dẫn GaAs không 

tồn tại các năng lƣợng riêng biệt mà chúng hợp thành các miền năng lƣợng (hình 

2.3b): miền hoá trị (miền chứa đầy điện tử), miền cấm (không chứa điện tử) và miền 

dẫn (là miền trống rỗng, và khi có điện tử tự nó sẽ trở thành miền dẫn điện). Khi có 
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năng lƣợng cung cấp, các điện tử ở miền hoá trị sẽ vƣợt qua miền cấm nhảy lên 

miền dẫn. Vì thế, ở miền hoá trị xuất hiện “lỗ hổng” còn ở miền dẫn xuất hiện điện 

tử. Mặt khác, khi cho diot GaAs phân cực thuận thì tại lớp tiếp giáp p – n “lỗ hổng” 

và điện tử sẽ chuyển động ngƣợc chiều nhau và chúng sẽ tái hợp với nhau. Quá 

trình tái hợp phát ra năng lƣợng dƣới dạng foton. Và, cũng giống nhƣ trƣờng hợp 

laser khí, nhờ các hốc cộng hƣởng quang học và với mật độ dòng điện để phóng vào 

vùng p – n thích hợp mà tạo ra dòng foton. Nếu mật độ dòng điện nhỏ thì sẽ nhận 

đƣợc dòng ánh sáng kết hợp, không nhóm và công suất nhỏ, nhƣng nếu dòng điện 

quá cao dễ làm cháy diot. Vì thế, thƣờng phải làm sạch diot (bằng cách đặt vào bình 

chứa nitơ lỏng hoặc chỉ cho diot làm việc với công suất vừa phải), làm cho dòng 

foton  đủ mạnh để xuyên qua lớp kính mỏng trở thành tia laser. 

c. Ưu nhược điểm 

So với các loại khác, laser bán dẫn GaAs có ƣu điểm là diot duy nhất có khả 

năng biến đổi trực tiếp năng lƣợng điện thành laser, có hiệu suất cao (50%), bức 

xạ ở chế độ liên tục (sóng), đồng thời, dƣới tác động của dòng điện cao tần nó tạo ra 

dòng laser điều biên (biến điệu trong), có kích thƣớc cực bé (0.5mm
3
), tuổi thọ cao. 

Tuy nhiên, dùng diot GaAs có những hạn chế là công suất bức xạ nhỏ (0.2 mw), 

mức độ tích hợp và tính đơn sắc kém hơn, không nhóm lắm (góc loe 5) và là tia 

không trông thấy (= 0.84m gần dải hồng ngoại)…Vì thế các máy dùng laser 

GaAs chỉ đo đƣợc khoảng cách ngắn (25km) với độ chính xác thấp hơn máy dùng 

laser He – Ne và trong máy phải dùng các bộ lọc ánh sáng đặc biệt. 

Kỹ thuật công nghệ những năm gần đây đã chế tạo đƣợc diot bán dẫn làm việc 

ở chế độ xung, vì thế đã xuất hiện một số máy đo xa loại xung hoặc loại xung pha. 

2.1.2 Nguồn tạo sóng mang trong các máy đo xa radio 

Để tạo đƣợc dải sóng cm và mm, trong máy đo xa radio chủ yếu dùng bộ phát 

sóng siêu cao tần Klixtron. Ngoài ra một số máy dùng tranzitor siêu cao tần diot 

Gann đặt trong hốc cộng hƣởng. Sau đây sẽ giới thiệu một cách khái lƣợc về chúng. 

1. Bộ phát sóng siêu cao tần Klixtron 

a. Cấu tạo 

Cấu tạo của nó gồm hốc cộng hƣởng ghép với đèn điện tử Klixtron phản xạ. 

Khác với khung dao động LC, hốc cộng hƣởng là một hộp kim loại kín mặt trong 

mạ bạc có dạng nhƣ hình 2.4a. Điện từ trƣờng phân bố trong nó đƣợc mô tả nhƣ 

hình 2.4b. Để thay đổi tần số cộng hƣởng ngƣời ta thay đổi kích thƣớc bên trong nó 

bằng một pitông có núm vặn bên ngoài (hình 2.4c). Pitông chuyển động càng sâu thì 

tần số cộng hƣởng càng cao. 

Cấu tạo của đèn Klixtron phản xạ đƣợc mô tả nhƣ hình 2.5. Nó gồm katot (1), 

cực tăng tốc (2), cực phản xạ (4) và hai lƣới hình đĩa (3) đƣợc nối với hốc cộng 

hƣởng (5). 

Và, giống nhƣ các đèn điện tử khác, katot của nó đƣợc nung nóng để phát xạ 

điện tử. Hai lƣới (3) coi nhƣ bộ phận hốc cộng hƣởng chúng đƣợc nối với cực 
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Ep x 

+ 

_ 

dƣơng của 

nguồn Ec.h. Cực 

tăng tốc (2) 

cũng đƣợc nối 

ngoài với hốc 

cộng hƣởng. 

Cực phản xạ có 

cấu tạo gần 

giống với anot 

của đèn điện tử, 

chỉ khác là nó 

đƣợc nối với 

cực âm của 

nguồn Ep.x và 

điện áp âm này 

có thể điều 

chỉnh đƣợc bằng 

chiết áp (biến 

trở) R. 

b.  Nguyên lý hoạt động 

Khi nối hốc cộng hƣởng (5) với nguồn Ec.h thì trong nó xuất hiện một dao động 

điện từ siêu cao tần. Dao động này đƣợc ống dẫn sóng fider (6) truyền ra anten để 

bức xạ đi và để duy trì nó phải thay đổi điện áp âm của cực phản xạ (4) nhờ chiết áp 

R.  

 

Hình 2.5 - Đèn Klixtron phản xạ 

b. 

Pitông 

a. 

c. 

Hình 2.4 - Hốc cộng hƣởng siêu cao tần 
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Kết quả là các điện tử từ cực phản xạ (4) quay trở lại hốc cộng hƣởng (5) sẽ gặp 

nhau cùng một thời điểm để tạo thành các cụm điện tử, và chính các cụm điện tử 

này đã bù lại phần năng lƣợng đã bức xạ đi. 

c. Ưu nhược điểm 

Dùng máy phát sóng siêu cao tần Klixtron đã tạo ra đƣợc dải sóng radio cực 

ngắn (10cm) nên cho phép đo đƣợc khoảng cách hàng trăm kilômét và đặc biệt có 

thể đo đƣợc trong điều kiện tầm thông suốt kém nhƣ có hàng cây thƣa, sƣơng mù, 

bụi, khói…Tuy nhiên, dải sóng này có độ nhóm kém hơn dải sóng ánh sáng, nghĩa 

là có góc loe lớn (10), vì thế mật độ năng lƣợng giảm nhanh trên đƣờng đi, 

thƣờng xảy ra hiện tƣợng phản xạ, tán xạ và nó chịu ảnh hƣởng rất lớn của độ ẩm 

không khí. Do đó, sử dụng máy đo xa radio mặc dù đo đƣợc xa nhƣng thiết bị cồng 

kềnh (phải dùng hệ phản xạ chủ động là máy tiếp phát có cấu tạo và chức năng nhƣ 

máy thu phát) và độ chính xác thấp hơn so với máy đo xa điện quang. 

2. Bộ phát sóng siêu cao tần bán dẫn diot Gann 

Nói chung các diot bán dẫn có trở kháng âm đều có thể sử dụng để tạo dao động 

siêu cao tần. Khi mắc diot vào mạch dao động thì trở kháng âm của nó có thể bù trừ 

đƣợc phần trở kháng tiêu hao do đó duy trì đƣợc dao động không tắt. Một trong 

những diot mang đặc tính này đƣợc sử dụng nhiều nhất là diot chế tạo trên nguyên 

lý của hiệu ứng Gann. Đặc điểm của diot Gann là khi đặt vào nó một điện áp thích 

hợp ổn định (không cần cộng hƣởng bên ngoài) thì toàn bộ khối bán dẫn (không 

riêng lớp p – n) sẽ phát ra dao động điện từ siêu cao tần (100Mhz  60hz) với công 

suất  cao (10w). 

2.2. BỘ TẠO DAO ĐỘNG TẦN SỐ TRONG CÁC MÁY ĐO XA ĐIỆN TỬ 

2.2.1. Thạch anh và hiệu ứng điện áp 

 Thạch anh SiO2 tồn tại nhiều trong tự nhiên và có một tính chất rất quý  đó là 

tinh thể có hiệu ứng áp điện, nghĩa là khi tác động lên nó một ứng suất cơ học 

(chẳng hạn co, giãn, nén) thì trên hai bề mặt đối diện sẽ xuất hiện các điện tích trái 

dấu, dấu của điện tích phụ thuộc vào chiều tác động cơ học (hình 2.6). Ngƣợc lại, 

nếu đặt một tấm thạch anh trong một điện trƣờng biến thiên thì nó sẽ rung động với 

tần số đúng bằng tần số biến thiên của điện trƣờng. Thông thƣờng thạch anh đƣợc 

đặt trong hộp cộng hƣởng CL, hộp làm bằng thủy tinh hoặc chất dẻo và bên ngoài 

hộp có ghi trị tần số dao động riêng của nó. Khi tần số của điện trƣờng đặt vào hộp 

xấp xỉ bằng tần số dao động của thạch anh thì nó sẽ co giãn mạnh với tần số rất ổn 

định. Ngoài ra, vì tần số thay đổi theo nhiệt độ nên hộp cộng hƣởng còn đƣợc đặt 

trong bộ ổn nhiệt. 

Ngoài thạch anh ra, hiện nay ngƣời ta đã phát hiện đƣợc nhiều chất có tính áp 

điện nhƣ turmalin, muối seignet, titanatbari… Tuy nhiên thạch anh vẫn đƣợc sử 

dụng phổ biến nhất, vì nó rất dễ kiếm và có những thuộc tính rất quý nhƣ độ bền cơ 

nhiệt cao, ma sát trong rất nhỏ, tính đàn hồi gần nhƣ lý tƣởng, các tham số điện tử 

rất ổn định. 
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Hình 2.6 - Hiệu ứng áp điện của SiO2 và máy phát sóng cao tần thạch anh 

 

2.2.2. Máy phát sóng cao tần thạch anh 

Sơ đồ của máy phát sóng thạch anh đƣợc mô tả nhƣ hình 2.6c. Nguyên lý hoạt 

động của nó gần giống nhƣ máy phát sóng tự kích, cụ thể là khi đóng mạch anot 

trong  khung CL, sẽ xuất hiện dao động điện từ biến thiên có tần số bằng tần số 

cộng hƣởng của thạch anh (bằng cách chọn thông số C và L thích hợp). Khi chế tạo 

ngƣời ta đã chọn kích thƣớc hình dáng và trục cắt của thạch anh thích hợp để cho 

tần số cộng hƣởng của nó đúng bằng trị số tần số đo đã chọn của máy đo xa điện tử. 

2.3. BỘ ĐIỀU BIẾN TRONG CÁC MÁY ĐO XA ĐIỆN TỬ 

2.3.1. Bộ điều biến trong các máy đo xa điện quang 

Nhƣ ta đã biết, muốn có đƣợc dòng ánh sáng điều biên cần phải dùng dao động 

tần số đo tác động trực tiếp vào trong nguồn sáng hoặc dòng sáng làm cho biên độ 

(cƣờng độ ánh sáng) biến đổi theo quy luật của nó. Vì thế, tƣơng ứng ta có hai dạng 

điều biến: trực tiếp (trong) và điều biến gián tiếp (ngoài). 

1. Bộ điều biến ánh sáng gián tiếp 

Dựa vào bản chất của các hiện tƣợng vật lý mà bộ điều biến gián tiếp có thể là 

bộ điều biến cơ học, bộ điều biến giao thoa, nhiễu xạ hoặc bộ điều biến quang điện. 

Hiện nay, các máy đo xa điện quang có tầm hoạt động xa sử dụng chủ yếu bộ điều 

biến quang điện dựa vào hiệu ứng quang điện của Kerr hoặc Pokelxơ. 

a. Bộ điều biến Kerr 

Bộ điều biến Kerr có cấu tạo nhƣ hình 2.7, nó gồm một tụ Kerr chứa chất lỏng 

Nitrobenzen (C6H5NO2) đặt giữa kính phân cực N1 và kính phân tích N2, hai lăng 

kính này đều là lăng kính Nicol và có quang trục đặt vuông góc, chéo hoặc song 

song với nhau (nếu nguồn sáng là laser thì không cần kính N1 vì bản thân laser đã là 
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ánh sáng phân cực toàn phần). Hai cực của tụ Kerr đƣợc nối với máy phát sóng tần 

số đo. Ngoài ra còn có thấu kính hội tụ L1 để nhóm ánh sáng vào tâm trụ kerr và 

thấu kính phân kỳ L2 để cùng với hệ quang học phát tạo nên chùm tia song song 

hƣớng tới gƣơng phản xạ đặt ở cuối đƣờng đo. 

 

Nguyên lý hoạt động của bộ điều biến Kerr có thể giải thích sơ lƣợc nhƣ sau: 

Ánh sáng tự nhiên từ nguồn ánh S qua thấu kính L1 và lăng kính Nicol và phân cực 

N1 tạo thành dòng ánh sáng phân cực toàn phần đƣợc hội tụ ở tâm tụ Kerr. Dƣới tác 

dụng của điện áp từ máy phát tần số đo đặt vào hai cực của tụ Kerr mà chất lỏng 

C6H5NO2 trở thành môi trƣờng bất đẳng hƣớng, do đó, nhƣ ta đã biết sau tụ Kerr sẽ 

nhận đƣợc hai tia là tia thƣờng và tia bất thƣờng có pha lệch nhau. Đối với hiệu ứng 

Kerr độ lệch pha đƣợc xác định theo công thức:  

  =  

2

u

u
2  (2.3.1) 

trong đó: u – là điện áp đặt vào hai cực tụ Kerr; 
2

u
 – “điện áp tới hạn” là trị số điện 

áp để đạt đƣợc điều kiện 
2

u
, nó đƣợc xác định bởi công thức: 

 
2

u
 = d

B2

1
 (2.3.2) 

trong đó: d – là khoảng cách giữa hai cực, ℓ  chiều dài của mỗi điện cực và B – 

hằng số Kerr phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ chất lỏng. 

Cƣờng độ ánh sáng sau lối ra của bộ điều biến phụ thuộc vào trị số lệch pha của 

tia thƣờng và tia bất thƣờng: 

 J = JoKsin
2

2


 =  JoKsin

2
2




 

2

u

u
  2

 (2.3.3) 

Vì thế, điều biến ánh sáng theo biên độ có thể đƣợc thực hiện bằng cách thay 

đổi điện áp u đặt vào tụ Kerr. 
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Hình 2.7 - Bộ điều biến Kerr 
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Tinh thể Điện cực 

P/Po 
P/Po 

U/2 

U U 

Kính phân tích 

Bộ điều biến Kerr có ƣu điểm cấu tạo gọn nhẹ, hệ số điều biến m tƣơng đối lớn 

và có tần số ổn định. Tuy nhiên, nó có nhƣợc điểm là hấp thụ năng lƣợng tƣơng đối 

lớn (75 %) và tiêu thụ công suất cao. 

b. Bộ điều biến Pokelxơ  

Cấu tạo và nguyên lý làm việc của bộ điều biến Pokelxơ nhƣ hình 2.8. Nó cũng 

tƣơng tự nhƣ bộ điều biến Kerr, chỉ khác là ngƣời ta dùng một tinh thể lƣỡng chiết 

nhân tạo thay cho  tụ Kerr. Tinh thể đƣợc sử dụng phổ biến nhất là KDP (viết tắt 

của Hydrofofat – kali KH2PO4) hoặc ADP ( hydrofofatamoni NH4H2PO4). 

Ƣu điểm chính của bộ điều biến Pokelxơ là cấu tạo đơn giản, khả năng điều 

biến với dải tần số rộng và cao (10
8
đến 10

9
hz), trị số “điện áp giới hạn” u/2 nhỏ 

(100V), các thông số điện tử ổn định và hấp thụ điện năng ít hơn so với tụ Kerr. 

 

Hình 2.8 - Bộ điều biến Pokel xơ 

 

Ngoài hai bộ điều biến quang điện kể trên còn có bộ điều biến quang từ làm 

việc theo nguyên lý của hiệu ứng Fraday nhƣng nó ít đƣợc sử dụng trong các máy 

đo xa điện tử. 

2. Bộ điều biến ánh sáng trực tiếp 

Khi khảo sát nguồn tạo sóng mang là laser bán dẫn GaAs, ta đã có nhận xét là 

nó có khả năng trực tiếp tạo thành dòng ánh sáng điều biên. Thật vậy, khi nối hai 

cực của laser bán dẫn với máy phát sóng tần số đo (máy phát sóng thạch anh) thì 

cƣờng độ ánh sáng sẽ biến đổi theo quy luật của điện áp đặt vào nó (vì mức độ tái 

hợp của điện tử và lỗ hổng tại lớp p – n biến đổi theo quy luật này). 

Dĩ nhiên, nhƣ đã phân tích, dùng laser bán dẫn vừa là nguồn sóng mang vừa là 

bộ điều biến sẽ làm cho cấu tạo của máy đo xa gọn nhẹ hơn nhiều nhƣng hạn chế 

của loại này là chỉ đo đƣợc khoảng cách ngắn với độ chính xác không cao. 

 



TRƢỜNG CAO ĐẲNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG TP. HỒ CHÍ MINH 

38 

2.3.2. Bộ điều biến trong các máy đo xa radio 

Khác với máy đo xa điện quang, trong các máy đo xa radio sử dụng bộ điều 

biến tần số, nghĩa là tần số của dao động siêu cao tần của Klixtron phải biến đổi 

theo quy luật của dao động tần số đo. Muốn vậy, ta cho máy phát sóng tần số đo tác 

động trực tiếp vào cực phản xạ Klixtron. 

Nhƣ vậy, cực phản xạ chịu tác động của một số điện áp tổng hợp gồm điện áp 

âm không đổi p.x và điện áp xoay chiều của máy phát tần số đo U: 

 up.x = p.x + Usint (2.3.4) 

trong đó: Ω = 2fđ là tần số góc (đo). 

Khi thay đổi up.x thì 

tần số mang của dao 

động siêu cao tần cũng 

biến đổi theo, mối quan 

hệ này đƣợc biểu thị bởi 

đặc tuyến biến điệu hình 

2.9. Từ đặc tuyến ta 

thấy, nếu cho điện áp tần 

số đo u biến đổi trong 

phần thẳng của đặc 

tuyến thì tần số mang sẽ 

biến đổi theo quy luật 

của nó, nghĩa là: 

t = o∆sint   (2.3.5) 

trong đó: o  gọi là tần 

số trung tâm, ∆  độ 

lệch tần số. Mặt khác, 

nhƣ ta đã biết, một dao 

động điều tần là tổng 

hợp các dao động gồm 

nhiều tần số khác nhau, nhƣng trong máy đo xa radio chỉ lọc lấy dải tần (o  ), 

còn các tần số khác đƣợc loại bỏ vì chúng dễ gây ra sai số đo ngắm. 

Bộ điều biến tần số Klixtron có ƣu điểm là tạo đƣợc chỉ số điều tần 



 thích 

hợp, nhƣng yếu điểm của nó là tiêu thụ công suất lớn. Tuy vậy, nó vẫn đƣợc sử 

dụng phổ biến trong các máy đo xa radio. 

2.4. HỆ THỐNG QUANG HỌC, GƢƠNG PHẢN XẠ VÀ ANTEN THU PHÁT 

TÍN HIỆU CỦA MÁY ĐO XA ĐIỆN TỬ 

2.4.1. Hệ thống quang học, gƣơng phản xạ của máy đo xa điện tử 

1. Hệ thống quang học 

  

u


 

t 

o 

∆ 

Epx Upx 

t 

Hình 2.9 - Đặc tuyến điều tần của máy phát sóng 

Klixtron 
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a.Quang tuyến trong c. Hệ quang học thu 

Nêm điều tiêu Kính vật 

b. Hệ quang học phát 

Để phát và thu dòng ánh sáng điều biên đạt hiệu quả cao nhất hệ thống các lăng 

thấu kính phải đảm bảo tạo đƣợc chùm tia nhóm, song song và không hấp thụ ánh 

sáng. Hệ thống quang học đƣợc phân làm ba loại là: hệ thống phát, hệ thống thu và 

quang tuyến chuẩn nhƣ hình 2.10. 

Hình 2.10 - Các hệ thống quang học của máy đo xa điện quang 

2. Gương phản xạ 

Để phản xạ ánh sáng quay trở lại bộ phận thu của máy, gƣơng phản xạ phải có 

hệ số phản xạ lớn (tiết kiệm năng lƣợng của tín hiệu và tăng tầm hoạt động) và 

không đòi hỏi định hƣớng  với độ chính xác cao (vì khi đo khoảng cách lớn khó 

định hƣớng gƣơng). Thông thƣờng các máy đo xa điện quang dùng hai loại gƣơng 

là gƣơng phẳng và hệ lăng kính đƣợc tráng bạc. Gƣơng phẳng có hệ số phản xạ lớn 

(90%) nhƣng yêu cầu định hƣớng cao (2” đến 10‟) nên chỉ dùng khi đo khoảng cách 

ngắn. Hệ thống gồm nhiều lăng kính tứ diện nhƣ hình 2.11, có đáy là tam giác đều, 

ba mặt bên là các tam giác vuông nên bất kì chùm tia tới nào đập vào gƣơng với góc 

nhỏ hơn 90 đều phản xạ song song. Hệ số phản xạ của nó khoảng 70% yêu cầu 

định hƣớng   20. 

Hình 2.11 - Gƣơng phản xạ 

60
o 

9
0

o
 



TRƢỜNG CAO ĐẲNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG TP. HỒ CHÍ MINH 

40 

 

2.4.2. Anten thu phát tín hiệu của máy đo xa radio 

Nguyên lý hoạt động của anten có thể hiểu một cách đơn giản nó là một khung 

dao động điện từ CL hở (hình 2.12), dàn anten phía trên và mặt đất đƣợc coi là hai 

tâm của tụ C, nghĩa là năng lƣợng điện từ trƣờng trong hệ kín đƣợc chuyển thành hệ 

mở để bức xạ vào không gian. 

Tùy theo hình dạng mà anten có tên gọi khác nhau: anten chấn tử, anten khung, 

anten gƣơng, anten parabol…Trong các máy đo xa radio thƣờng dùng anten 

parabol, cấu tạo của nó (nhƣ hình 2.13) gồm ống chiếu xạ (1) dùng để bức xạ sóng, 

bầu phản xạ (2) có dạng 

parabol hoặc loa dùng để 

hƣớng năng lƣợng sóng 

truyền theo một phƣơng nhất 

định, ngẫu cực phát (3) và 

ngẫu cực thu (4). 

Ƣu điểm của anten 

parabol là tính định hƣớng 

cao, làm đƣợc một lúc hai 

nhiệm vụ thu và phát sóng, 

cấu tạo gọn nhẹ, lắp ráp vào 

máy thuận tiện. 

 

Hình 2.13 - Anten parabol của máy đo xa radio 

L C 

Hình 2.12 - Nguyên lý anten 

2 1 

2 3 4 
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2.5. BỘ THU NHẬN TÍN HIỆU CỦA MÁY ĐO XA ĐIỆN TỬ 

2.5.1.Bộ thu nhận sóng ánh sáng của máy đo xa điện quang 

Để ghi nhận sự tƣơng quan pha hoặc thời gian giữa tín hiệu chủ và tín hiệu đo 

của các máy đo xa điện quang, theo sự tiến triển của kỹ thuật dùng ba phƣơng pháp 

nhƣ: bằng mắt, bằng bộ nhân quang điện và bằng điot quang điện. Phƣơng pháp ghi 

nhận bằng mắt hiện nay không sử dụng nên chỉ trình bày hai phƣơng pháp sau. 

1. Ghi nhận ánh sáng bằng bộ nhân quang điện 

Nguyên lý làm việc của bộ nhân quang điện là dựa trên hiện tƣợng phát xạ 

quang điện tử (tế bào quang điện) đã đƣợc tìm hiểu trong chƣơng trình vật lý. 

 

Hình 2.14 -Ống nhân quang điện 

Cấu tạo của ống nhân quang điện đƣợc mô tả trên hình 2.14. Nó gồm một anot 

kim loại (1), một katot sơ cấp đƣợc tráng bạc (2) và một số katot thứ cấp (gọi là các 

cực phát) cũng đƣợc tráng Ag lẫn với oxitsezi CS2O, chúng có hình lòng chảo để dễ 

điều khiển dòng quang điện tử. Giữa các cặp cực phát đƣợc phân bố các điện áp gia 

tốc sao cho đủ lớn để tăng vận tốc bắn phá điện tử. Khi có dòng ánh sáng thích hợp 

(chẳng hạn dòng laser điều biên có tần số thích hợp) chiếu vào katot sơ cấp thì nó sẽ 

phát  ra các quang điện tử. Vì có điện áp gia tốc nên một quang điện tử sẽ chuyển 

động với vận tốc lớn đến bắn phá cực phát tạo nên nhiều quang điện tử mới. Quá 

trình cứ tiếp diễn ở các cực phát tiếp theo và số lƣợng quang điện tử tăng gần nhƣ 

cấp số nhân (10
9
 lần). Kết quả sau anot (3) sẽ nhận đƣợc dòng điện đƣợc khuếch 

đại nhiều lần.  

Ngoài chức năng biến tín hiệu ánh sáng thành tín hiệu điện đƣợc khuếch đại, 

trong các máy đo xa điện quang ống nhân quang điện đồng thời sử dụng làm bộ  

giải điều pha (tách pha) và bộ trộn sóng. 

foton 

(2) Katot sơ cấp 

Katot thứ cấp 

(1) Anot 
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a. Bộ giải điều pha dùng ống nhân quang điện 

Khi dẫn điện áp của tín hiệu chủ (lấy từ máy phát sóng tần số đo thạch anh) vào 

một trong những cực phát của ống nhân quang điện, còn đi vào katot sơ cấp vẫn là 

tín hiệu phản hồi (hình 2.15a) thì trong ống nhân quang điện xảy ra quá trình tách 

pha (giải thích khá phức tạp nên ở đây không dẫn ra). Kết quả là dòng quang điện ra 

khỏi anot có biên độ (cƣờng độ) phụ thuộc vào hiệu pha giữa tín hiệu chủ và tín 

hiệu phản hồi (hình 2.15b) mà có thể dùng ampe kế ghi nhận đƣợc. Và nhƣ ta đã 

biết, khoảng cách đo đƣợc xác định trên cơ sở của trị số hiệu pha đó.  

Hình 2.15 - Bộ tách pha dùng ống nhân quang điện 

b. Bộ trộn sóng dùng ống nhân quang điện 

Cũng giống nhƣ chức năng của các diot điện tử hoặc bán dẫn, trong các máy đo 

xa điện quang dùng ống nhân quang điện làm bộ trộn sóng. Muốn vậy, chỉ việc dẫn 

vào cực phát thứ nhất điện áp lấy từ Heterodin với tần số f2 (tần số phụ) còn đập vào 

katot sơ cấp là tín hiệu đo với tần số f1. Quá trình trộn sóng (tạo phách) đƣợc lý giải 

tƣơng tự nhƣ đối với đèn diot. Kết quả là  sau anot sẽ nhận đƣợc dòng điện với tần 

số trung gian ∆f = (f2 – f1 ). 

Tuy nhiên, ngoài những ƣu điểm trên, ống nhân quang điện có nhƣợc điểm là 

độ nhạy của nó giảm mạnh theo thời 

gian (nghĩa là có tuổi thọ không cao, 

muốn dùng lâu phải thay thế) và chỉ 

thích hợp với dải sóng ánh sáng có   < 

1.2m. 

2. Ghi nhận ánh sáng bằng diot 

quang điện 

Hiện nay nhiều nguồn tạo sóng 

mang của máy đo xa điện quang bức xạ 

dải sóng có  > 1.2m (chẳng hạn laser 

CO2 và để thu nhận nó, phải dùng diot 

quang điện bán dẫn (fododiodSi, GaAs) 

hoặc diot nguội ba tần kép (HgCdTe) hoặc diot thác (CdS)…Nguyên lý hoạt động 

của chúng có thể hiểu sơ lƣợc nhƣ sau: khi chiếu ánh sáng vào (hình 2.16) thì do 

Miền tích điện p-n 

 

Ánh sáng 

 

E 

 

p 

 

n 

 

R 

 

Hình 2.16 - Điôt quang điện 

 

Chủ 

 

Đo 1 

a. 

A K 

ia 

 

o  2 

b. 
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sức hút của các foton mà tại miền tích điện p-n sẽ sinh ra các cặp điện tử  lỗ hổng, 

dƣới tác dụng của điện trƣờng E chúng tạo thành dòng điện có thể ghi nhận đƣợc 

bằng miliampe kế. 

So với ống nhân quang điện các diot quang điện có ƣu điểm là kích thƣớc rất 

bé, nguồn nuôi ít (15 đến 30V), tần số làm việc cao ( 40Hz), nhƣng nhƣợc điểm là 

tín hiệu ra yếu cần phải khuếch đại. Tuy vậy, diot quang điện đƣợc dùng phổ biến 

trong các máy đo xa điện tử có tầm hoạt động ngắn. 

2.5.2. Bộ thu nhận sóng radio của máy đo xa radio 

Quá trình thu nhận tín hiệu trong máy đo xa radio cũng xảy ra gần giống với 

máy đo xa điện quang: trƣớc tiên cũng phải tiến hành trộn và khuếch đại rồi sau đó 

dùng bộ tách sóng và giải điều pha để tách tín hiệu đo ra khỏi dao động radio điều 

tần. Sau đây sẽ trình bày cụ thể quá trình đó: 

1. Trộn sóng 

Khác với máy đo xa điện quang, trong máy đo xa radio dùng diot để thực hiện 

tạo phách (trộn sóng) sơ đồ của nó (nhƣ hình 2.17). 

 

Hình 2.17 - Bộ trộn sóng trong máy đo xa radio 

 

Nguyên lý trộn sóng đã đƣợc giới thiệu ở phần trên, ở đây sẽ cụ thể hóa hơn: 

giả sử, đi vào bộ trộn có dao động điều tần lấy từ ngẫu cực thu của anten (tín hiệu 

đo có tần số) 

 u1 = U1cos(1t + cos1t)  (2.5.1) 

và tín hiệu điều tần lấy từ Heterodin. 

 u2 = U2cos(2t + cosΩ2t) (2.5.2) 

Bộ trộn gồm một diot bán dẫn đƣợc nối với khung cộng hƣởng CL, có tần số 

cộng hƣởng  = 2  1 

L 

Từ bộ phát 

sóng Klixtron 

Ra ngẫu 

cực phát Từ ngẫu 

cực thu 

Trộn 

C Ur 
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Vì diot có đặc tuyến vol – amper là: 

 i = Io + au + bu
2
+… (2.5.3) 

nên khi thay u = (u1 + u2) và qua phép biến đổi toán học ta sẽ nhận đƣợc một dao 

động phức tạp trong đó có thành phần dao động điều biên với tần số Ω = Ω2  Ω1 

(hay ∆f = f2  f1): 

 udb = Um(1 + McosΩt)cost (2.5.4) 

Dao động điều biên này sẽ đƣợc khung cộng hƣởng tách riêng ra. Và, nhƣ ta đã 

biết, nhiệm vụ tiếp theo là cần tách tín hiệu đo (đƣờng bao) ra khỏi dao động điều 

biên có tần số Ω này. 

2. Tách sóng 

Khác với máy đo xa điện quang, trong máy đo xa radio đồng thời dùng cả hai 

dạng tách sóng biên độ và tách sóng tần số. 

a. Tách sóng biên độ 

Cấu tạo của bộ tách sóng biên độ gồm một diot bán dẫn và ba bộ lọc cao tần RC 

(hình 2.18). 

 

Hình 2.18 - Bộ tách sóng biên độ 

 

Nhờ có bộ lọc RC mà thành phần cao tần bị loại trừ và ở lối ra (trên R4) chỉ còn 

lại dao động âm tần với tần số Ω (đƣờng bao của dao động điều biên). 

b. Tách sóng tần số 

Dao động điều tần sau khi đƣợc anten bức xạ truyền qua hai lần khoảng cách lại 

đƣợc đƣa về máy. Tại đây, nó bị nhiễu (méo) do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ 

yếu do tác động của thành phần dao động điều biên. Kết quả là biên độ của dao 

động điều tần đƣa vào bộ tách sóng tần số sẽ bị thay đổi và dẫn đến sự méo dạng 

của tín hiệu đo mà ta cần tách. Vì thế, trƣớc tiên cần thiết phải dùng bộ hạn chế biên 

độ để cắt bỏ phần điều biên ký sinh thừa, rồi sau đó mới đƣa vào bộ giải điều để 

tách tín hiệu đo ra khỏi dao động điều tần đã đƣợc tu chỉnh. 

Bộ hạn chế biên độ có cấu tạo nhƣ hình 2.19a, đặc điểm của nó là thiên áp của 

đèn năm cực bằng không (uL = 0) nên loại trừ đƣợc thành phần điều biên ký sinh. 

R4 

Ur 

Ur 
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Hình 2.19 - Bộ hạn chế biên độ của bộ tách sóng tần số 

 

- Bộ giải điều: Nhƣ trên đã nêu, sau khi ra khỏi bộ hạn chế biên độ, dao động 

điều tần đƣợc đƣa vào bộ giải điều pha. Cấu tạo của nó gồm hai khung dao động 

L1C1 và L2C2 (hình 2.20), trong đó: khung L1C1 chính là tải anot của tầng hạn chế 

biên độ. Cả hai khung đều đƣợc chỉnh đúng chỉ số trung tâm của dao động điều tần. 

Ngoài ra, còn có hai đèn diot Đ1, Đ2, hai trở R1,R2, hai tụ C3,C4 và cuộn cao tần L. 

Nguyên lý làm việc của nó nhƣ sau: 

Khi đƣa vào bộ 

hạn chế dao động 

điều tần thì trong 

cuộn L2 xuất hiện 

hai điện áp xoay 

chiều u1 và u2 lệch 

pha nhau 180. 

Ngoài ra, dòng anot 

biến thiên io khi chạy 

qua cuộn cao tần L 

sẽ gây nên trên nó 

điện áp u2 có pha 

lệch với pha của u1 

và u2 là 90. Vì thế, 

ta có điện áp đặt vào 

đèn Đ1 và Đ2 (bằng 

phƣơng pháp cộng véctơ) là uD1 = u1 + u2 và uD2 = u1 + u2. Dƣới tác dụng của 

chúng sau diot sẽ có thành phần dòng điện không đổi Io , Io và tƣơng ứng trên trở 

R1,R2 sẽ có uo và uo ngƣợc chiều nhau. Điện áp lấy ra sau bộ giải điều pha là: 

 ura = uo  uo (2.5.5) 

ura 

 C2 

C1 

Io 

C3 

C4 

C 

Đ2 

Đ1 Io 

u1 

u2 

uo 

uo 

io L 

L1 

L2 

L3 

- 

uD1 

uD2 

+ 

+ 

- 

R2 

R1 

Hình 2.20 - Bộ giải điều của bộ tách sóng tần số 
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Nếu các linh kiện có thông số bằng nhau thì ura = 0. Nhƣng nếu ta thay đổi tần 

số của dao động điều tần thì ura  0 và tạo ra các xung điện tƣơng ứng. đây chính là 

tín hiệu đo chuyển thành dạng xung mà ta cần tách. 

c. Sự phối hợp giữa tách sóng biên độ và tách sóng tần số 

Nhƣ trên đã lƣu ý, trong máy đo xa radio cùng một lúc đồng thời vừa phải tách 

sóng biên độ vừa phải tách sóng tần số. Sự phối hợp đó đƣợc thực hiện theo sơ đồ 

hình 2.21. 

  

 

Tóm lại,có thể hệ thống hóa lại nhƣ sau: Dao động trung tần  sau khi ra khỏi 

bộ trộn sóng cùng một lúc đƣợc đƣa vào bộ tách sóng tần số và tách sóng biên độ. 

Nhờ bộ tách sóng biên độ tín hiệu hình sin (đƣờng bao của dao động trung tần) 

đƣợc khôi phục lại, vì nhƣ đã xét ở trên,sự biến đổi của dao động điều tần sẽ không 

ảnh hƣởng đến hình dạng của tín hiệu. Còn để tách tín hiệu đo hình xung, trƣớc hết 

phải cho dao động  qua bộ hạn chế biên độ đặt trong bộ tách sóng tần số để tạo 

nên dao động điều tần dƣới dạng hình sin và cuối cùng nhờ bộ giải điều ta nhận 

đƣợc tín hiệu đo dƣới dạng các xung điện tƣơng ứng với sự thay đổi tần số của dao 

động điều tần. tín hiệu đo cũng đƣợc đƣa tiếp đến bộ đo pha hoặc đo thời gian .  

2.6. BỘ ĐO PHA VÀ CHỈ THỊ ĐO KHOẢNG CÁCH TRONG CÁC MÁY ĐO 

XA ĐIỆN TỬ 

1. Bộ đo pha dùng ống tia điện tử 

a. Ống tia điện tử  

Ống tia điện tử còn có tên gọi là Oxilograf hoặc ống hiện sóng đƣợc dùng trong 

các thiết bị nhƣ rađa, tần kế, dao động kế, các máy đo xa radio v.v…Cấu tạo của nó 

(hình 2.22) gồm ba bộ phận là súng điện tử, bộ phân hƣớng (lái điện tử) và màn 

huỳnh quang (hiện sóng). 

Hạn chế 

biên độ 

Giải 

điều 

Tách sóng 

biên độ 

Khuyếch 

Đại 
Tách sóng tần số 

biên độ 

 

Hình 2.21 - Sơ đồ phối hợp tách biên và tách tần 
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Hình 2.22 - Ống tia điện tử 

 

Súng điện tử gồm dây nung, katot K và hai anot A1, A2. Katot là một ống kim 

loại, khi nung nóng dễ phát ra nhiệt điện tử. Cực điều chế M là một ống trụ Niken 

(Ni), ở đây có một lỗ nhỏ để cho các điện tử chui qua tạo thành một chùm tia nhóm. 

Vì điện thế của M và K thay đổi đƣợc nhờ chiết áp R nên có thể điều chỉnh số lƣợng 

và vận tốc của chùm tia điện tử, làm cho độ sáng trên màn huỳnh quang cũng thay 

đổi theo. Anot A1 và A2 cũng là hai ống trụ kim loại, bên trong có các vách ngăn 

nhằm điều khiển chùm tia điện tử hội tụ trên màn huỳnh quang. 

Màn huỳnh quang làm bằng hợp chất trong suốt có độ bền cơ học cao, trên phủ 

một lớp sunfua kẽm (ZnS) để khi chùm tia điện tử đập vào sẽ kích thích làm cho nó 

phát sáng. 

Bộ phân hướng gồm cặp bản làm lệch dọc YY và cặp bản làm lệch ngang XX 

để lái chùm tia điện tử. Nếu đặt vào chúng hai điện áp một chiều thì chùm tia sẽ 

chịu hai lực vuông góc với nhau nên trên màn huỳnh quang sẽ nhận đƣợc một chấm 

sáng nằm trên đƣờng chéo hình bình hành tổng hợp lực. Nếu đặt hai điện áp xoay 

chiều thì trên màn chùm tia điện tử sẽ quét thành một đƣờng sáng có hình dạng phụ 

thuộc vào các tham số của hai 

điện áp đó. Ví dụ, khi đặt vào 

hai cặp làm lệch hai điện áp 

có cùng biên độ, cùng tần số 

nhƣng pha lệch nhau 90 thì, 

nhƣ ta đã biết nguyên tắc tổng 

hợp hai dao động sẽ nhận 

đƣợc một đƣờng tròn sáng. 

b. Đo pha bằng ống tia 

điện tử 

Bộ đo pha dùng ống tia 

điện tử đƣợc bố trí nhƣ hình 

2.23. Nguyên lý làm việc của 

nó nhƣ sau: 

K 

M 

A1 

A1 

A2 

A2 

Y 

Y 

X X 

Bộ phận 

phân  hƣớng 

Súng điện tử 

Màn 

huỳnh 

quang 

(hiện 

sóng) 

+ _ 

+ 

_ 

 

 

Khuếch 

Đại 

Di pha 

90
o 

Khuếch 

Đại 

Tạo 

xung 
Đặt vào 

cực M 

X X 
Y 

Y 

Hình 2.23 - Bộ đo pha dùng ống tia điện tử 
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Giả sử, dao động điện áp chủ 

 u1 = U1cos(t + 1) (2.6.1) 

và dao động điện áp phản hồi 

 u2 = U2cos(t + 2) (2.6.2) 

đƣợc đƣa vào bộ đo pha. Ta cần xác định hiệu pha: 

  = 2  1  

Để đo đƣợc  trƣớc tiên u1 sau khi ra khỏi bộ khuếch đại đƣợc phân làm hai 

thành phần: thành phần ux đặt trực tiếp vào cặp làm lệch ngang XX, còn thành phần 

uy đƣợc truyền qua bộ di pha để pha của nó lệch đi 90 so với pha của u1 rồi đƣa vào 

cặp YY. Nhƣ trên đã nêu, lúc này chùm tia điện tử sẽ quét thành một vòng tròn sáng 

với vận tốc gốc . Nếu gọi  là góc mà chùm tia điện tử quét đƣợc trong khoảng 

thời gian t thì 

  = t (2.6.3) 

2. Đo hiệu pha bằng phương pháp so sánh 

a. Bộ xoay pha 

Có nhiều loại (nhƣ bộ xoay pha điện dung, bộ xoay pha dùng đƣờng trì hoãn 

nhân tạo…) nhƣng các máy đo xa điện quang sử dụng thông dụng nhất là bộ xoay 

pha cảm ứng. cấu tạo của nó gồm hai đèn năm cực hoặc linh kiện có chức năng 

tƣơng tự mắc với trở R và tụ C. 

Cuộn cảm di động L3 (roto) quay trong từ trƣờng của hai cuộn cảm bất động L1 

và L2 đặt vuông gốc với nhau (stato), cuộn L3 có thể quay bằng tay hoặc môtơ điện. 

Nguyên lý làm việc của bộ xoay pha cảm ứng có thể giải thích nhƣ sau: Nếu 

chọn R và C thích hợp thì, nhƣ ta đã biết, dƣới tác dụng của điện áp vào (dao động 

điện áp chủ u1) trong mạch sẽ có hai dòng điện I1 và I2 lệch pha nhau 90. Hai dòng 

này gây nên trong cuộn L3 một dòng điện cảm ứng I3 có pha phụ thuộc vào vị trí góc 

xoay của nó: Khi L3 ở vị trí vuông góc thì pha của điện áp lấy ra sẽ là pha của dòng 

I1 (vì lúc này nó không chịu ảnh hƣởng của cuộn L2), còn khi ở vị trí nằm ngang thì 

ngƣợc lại . Vì L1và L2có pha lệch nhau 90 nên trong khi quay L3 đi một góc  thì 

pha của điện áp lấy ra cũng sẽ thay đổi theo. Bằng phƣơng pháp toán học cũng có 

thể chứng minh đƣợc rằng nếu điện áp đƣa vào là   

     uv = Ucos(t + 1) (2.6.8) 

thì điện áp lấy ra sẽ là 

 ur = Ucos(t + 1  ) (2.6.9) 

nghĩa là pha của ur lệch đi so với pha của uv một lƣợng  = . Đại lƣợng  sẽ đọc 

đƣợc trực tiếp trên vành đọc số gắn đồng trục với cuộn L3. Và, khi ta biết đƣợc . 

thì ta có thể tính đƣợc độ dài khoảng cách D cần đo. 
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b. Bộ chỉ báo pha 

Thông thƣờng trong các máy đo xa điện tử ngƣời ta sử dụng bộ giải điều pha 

(tách pha) làm bộ chỉ báo pha, chỉ khác là trong sơ đồ không chỉ mắc với một nguồn 

tín hiệu u2 mà còn có dao động tín hiệu u1 lấy từ bộ xoay pha và ở lối ra là một 

miliampe kế có vạch 0 ở giữa. Nếu trị số hai dòng điện không bằng nhau kim bị 

lệch về một phía, khi hai dòng điện bằng nhau thì thành phần thứ ba bằng 0 và kim 

ở giữa. 
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Máy đo xa điện                                                   

quang (EDM) 
1 

Máy kinh vĩ số  

         (DT) 

 

2 

Các chƣơng trình và  

phần mềm tiện ích 

 

3 

Hình 3.1 - Sơ đồ khối của máy toàn đạc điện tử 

Chƣơng ba 

GIỚI THIỆU MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ 

2.1.  MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ 

3.1.1. Sơ đồ khối tổng quát của máy toàn đạc điện tử 

Máy toàn đạc điện tử (TOTAL STATION) hiện nay đang đƣợc sử dụng rất rộng 

rãi trên thế giới và ở nƣớc ta. Một máy toàn đạc điện tử bao gồm ba khối chính và 

sơ đồ khối của nó đƣợc trình bày trên hình 3.1 

Khối 1: Máy đo xa 

điện quang (Electronic 

DistanceMeter viết tắt 

là EDM) làm nhiệm vụ 

đo khoảng cách từ máy 

tới gƣơng phản xạ. Các 

máy toàn đạc điện tử 

hiện nay thƣờng đƣợc 

trang bị một máy EDM 

có tầm hoạt động xa  từ 

2 – 4 Km. Độ chính 

xác đo khoảng cách tùy 

thuộc từng loại máy, 

nhƣng các máy thông 

dụng hiện nay thƣờng cho phép đo khoảng cách với độ chình xác mD = 3mm  3.10
 

-6
 D. Toàn bộ quá trình đo khoảng cách đƣợc thực hiện tự động, kết quả đo đƣợc thể 

hiện trên màn hình tinh thể lỏng LCD. 

Khối 2: Máy kinh vĩ số (Digital Theodolite viết tắt là DT) có cấu tạo tƣơng tự 

nhƣ máy kinh vĩ kinh điển, chỉ khác một điều là khi đo góc không phải thực hiện 

các thao tác thông thƣờng nhƣ chập vạch hoặc đọc số trên thang số mà số đọc sẽ tự 

động hiện lên trên màn hình tinh thể lỏng của máy. 

Để thực hiện việc tự động hóa quá trình đo góc ngƣời ta có thể sử dụng hai 

phƣơng án. Phƣơng án mã hóa bàn độ và phƣơng án xung. Các máy kinh vĩ số sử 

dụng phƣơng án mã hóa bàn độ đƣợc gọi là các máy kinh vĩ mã hóa, còn các máy 

sử dụng phƣơng án xung đƣợc gọi là các máy loại xung. 

Trong các máy kinh vĩ mã hóa bàn độ đứng và bàn độ ngang không đƣợc chia 

vạch nhƣ các máy thông thƣờng. Phần ngoài của bàn độ (nơi ngƣời ta khắc vạch đối 

với các máy kinh vĩ thông thƣờng) đƣợc chia thành các vòng tròn đồng tâm (thƣờng 

là 5 vòng) trên đó ngƣời ta vẽ các hình vuông trong suốt và không trong suốt theo 

một mã nhất định. Hình vuông trong suốt khi chiếu ánh sáng đi qua sẽ cho chúng ta 

tín hiệu (tƣơng đƣơng với số 1) còn hình vuông không trong suốt thì không cho ánh 

sáng đi qua (tƣơng đƣơng với số 0). Nhƣ vậy mỗi ô vuông sẽ là một đơn vị thông 



GIÁO TRÌNH ĐO DÀI ĐIỆN TỬ 

51 

tin (1 bit). Trong các máy kinh vĩ mã hóa ngƣời ta thƣờng sử dụng mã truy hồi tuần 

hoàn. Bàn độ của một máy kinh vĩ mã hóa có dạng nhƣ hình 3.2a. 

  

 (a) (b) 

 

Hình 3.2 - Bàn độ điện tử mã hóa 

 

Đối với một bàn độ nhƣ thế này thì mỗi vị trí bàn độ sẽ tƣơng ứng với một mã 

số nhất định và để đọc số trong trƣờng hợp này ngƣời ta thay du xích thông thƣờng 

bằng một cửa sổ có bề rộng là 8 bit. Hình ảnh của bàn độ sẽ đƣợc dẫn tới bộ giải mã 

và số đọc sẽ đƣợc hiện trên màn hình của máy. 

Ƣu điểm của phƣơng pháp mã hóa bàn độ là có thể dễ dàng nâng cao độ phân 

giải của bàn độ để nâng cao độ chính xác đọc số. Việc này có thể thực hiện đƣợc 

bằng cách tăng số vòng tròn(strack) trên bàn độ. Ví dụ, nếu dùng 4 strack thì với 

một mã có chiều dài 8 bit (1byte) độ phân giải màn hình sẽ là 10 (Số đọc nhỏ nhất 

máy cho phép đọc đƣợc là 10). Nếu tăng số strack từ 4 lên 5 thì độ phân giải của 

bàn độ đạt đƣợc đến cấp giây (Số đọc nhỏ nhất đạt tới 1). Hiện nay các máy toàn 

đạc điện tử cho phép đo góc chính xác tới 0.01. 

Nhƣợc điểm của phƣơng pháp mã hóa bàn độ là bàn độ phải đƣợc gia công với 

độ chính xác rất cao nên rất khó chế tạo. 

Trong phƣơng pháp xung vùng khắc vạch của bàn độ đƣợc chia thành các vạch 

trong  suốt và không trong suốt xen kẽ nhau nhƣ hình 3.2b. Các xung này sau khi đi 

qua một Photodiode sẽ đƣợc biến thành các xung điện. 

Nếu đánh dấu một trong các xung của bàn độ ngang nhƣ một xung khởi đầu thì 

mỗi một vị trí bàn độ sẽ tƣơng ứng với một số xung nhất định tính từ xung khởi 

đầu, điều đó có nghĩa là nếu dùng một máy đếm xung để đếm số xung từ vạch khởi 

đầu đến vị trí hiện thời của bàn độ, chúng ta sẽ xác định đƣợc góc hợp bởi vạch 

khởi đầu và vị trí hiện thời của bàn độ. Nhờ CPU mà trị số hƣớng ngắm khởi đầu và 

góc ngang hiện thị trên màn hình tinh thể lỏng của máy điện tử hoặc toàn đạc điện 

tử. 

1
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1
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Bàn độ của máy kinh vĩ loại xung đơn giản và dễ chế tạo hơn nhiều so với bàn 

độ mã hóa, vì vậy phƣơng án xung hiện nay đƣợc sử dụng rất rộng rãi. 

Khối 3: Các chƣơng trình tiện ích và phần mềm xử lý 

Trong khối này ngƣời ta cài đặt các chƣơng trình tiện ích để xử lý các bài toán 

trắc địa đơn giản nhƣ cải chính khoảng cách nghiêng về khoảng cách bằng, tính 

lƣợng hiệu chỉnh các yếu tố khí tƣợng, hiệu chỉnh do chiết quang và do độ cong của 

trái đất, tính chênh cao giữa hai điểm theo công thức của đo cao lƣợng giác, chƣơng 

trình tính tọa độ của các điểm theo chiều dài cạnh và phƣơng vị, chƣơng trình tính 

diện tích của một hình khép kín, chƣơng trình tính giao hội nghịch vv…Ngoài ra để 

máy có thể trao đổi đƣợc với máy tính nhƣ trút số liệu từ bộ nhớ của máy vào máy 

tính để tiếp tục quá trình vẽ bản đồ hoặc nhận một file số liệu nào đó từ máy tính 

vào bộ nhớ của máy ngƣời ta còn cài đặt cho máy những phần mềm thông dụng nhƣ 

MSDOS.Để tăng dung lƣợng bộ nhớ một số máy toàn đạc điện tử đƣợc trang bị 

thêm field book(sổ đo điện tử). 

Nhƣ vậy kết hợp 3 khối trên đây lại với nhau chúng ta đƣợc một máy đa chức 

năng rất linh hoạt có thể đo đạc các đại lƣợng cần thiết và giải đƣợc hầu hết các bài 

toán trắc địa thông dụng. 

Hiện nay nhiều nƣớc trên thế giới có thể chế tạo đƣợc máy toàn đạc điện tử. 

Tuy nhiên hai cƣờng quốc lớn nhất trong lĩnh vực này là Nhật Bản và Thụy Sỹ. Đa 

số các máy đang đƣợc sử dụng ở nƣớc ta hiện nay là của các hãng SOKKIA, 

PENTAX, TOPCON, NIKON của Nhật Bản hoặc của hãng LEICA của Thụy Sỹ 

vv… 

3.1.2 . Hằng số K của máy toàn đạc điện tử  

Hiện nay các máy toàn đạc điện tử chỉ sử dụng sóng ánh sáng do đó trong 

chƣơng trình chỉ xét hàng số K của máy sử dụng sóng ánh sáng. 

Nếu coi tâm phát sóng trùng với tâm hình học của máy thì từ công thức (1.4.4) 

 D = 
2

. 2Dtv
 = 





đ

D

f

v

4

. 2  

Ta thấy  thời gian lan truyền tín hiệu trong các mạch điện trong máy là không 

đáng kể, tốc độ ánh sáng truyền trong các linh kiện quang học giống nhƣ tốc độ ánh 

sáng truyền trong môi trƣờng. Tuy nhiên trong thực tế không một điều kiện nào nói 

trên đƣợc thực hiện.Tâm phát sóng và tâm hình học của máy không trùng nhau,tốc 

độ tín hiệu truyền trong các mạch điện nhỏ hơn 3 lần tốc độ ánh sáng truyền trong 

không khí (do đó thời gian không đáng kể), chiết suất của thủy tinh lớn gấp 3lần 

chiết suất của không khí chính vì vậy mỗi một máy toàn đạc điện tử trong công thức 

trên phải cộng thêm K (hằng số của máy) 

Hằng số K = KH + KE 

- KH: Thành phần hình học của hằng số đƣợc tạo nên bởi sự không trùng nhau 

giữa hai tâm phát sóng và tâm hình học của máy và độ dài đƣờng đi của các tia sáng 

truyền trong linh kiện quang học, thành phần KH có thể xác định một cách chính xác 
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từ bản vẽ thiết kế của máy. Nói chung nó cố định nếu không có những va chạm làm 

xê dịch các bộ phận. 

- KE: Thành phần điện tạo ra do thời gian truyền tín hiệu trong các mạch điện 

của máy, vì tín hiệu truyền đi trong đó phụ thuộc rất nhiều bởi tần số điện từ của các 

mạch, mà các tham số này phụ thuộc rất nhiều do điều kiện bên ngoài nhƣ: nhiệt độ, 

áp suất, độ ẩm…Nhìn chung thành phần KE là biến đổi( không cố định) nếu không 

lƣu ý đến sự thay đổi của KE sẽ mắc một sai số khá lớn trong kết quả đo khoảng 

cách. Để giảm ảnh hƣởng của sự thay đổi KE tất cả các máy điện quang đều thiết kế 

thiết bị gọi là quang tuyến của máy, quang tuyến thƣờng là các lăng kính cố định và 

một lăng kính có thể đi động đƣợc để ngƣời ta dễ dàng thay đổi chiều dài quang 

tuyến.Và lúc đó,         

 D = 
2

. 2Dtv
 + K = 





đ

D

f

v

4

. 2  + K      ( 3.1.1) 

3.1.3. Các nguyên nhân sai số chủ yếu trong các máy đo xa điện tử 

Từ phƣơng trình cơ bản của máy đo xa loại pha (3.1.1) 

        D = 




đ

D

f

v

4

. 2  + K 

ta thấy, độ chính xác mD đƣợc xác định bởi các sai số mv, m, mf và mk.Cụ thể,  

theo lý thuyết sai số, ta có: 

 mD
2

  =  mk
2
 +( 

đf

v

4
)

2
m

2
  + D

2
(

f

m f
)

2
 + (

v

mv )
2
   (3.1.2) 

trong đó : 

- mk phụ thuộc chủ yếu vào kết cấu của máy, độ chính xác và phƣơng pháp xác 

định K, mk mang tính hệ thống, và đối với các máy hiện nay có mk khoảng 1  

5mm. 

- m phụ thuộc vào các yếu tố nhƣ phƣơng pháp đo pha, thiết bị đo pha, điều 

kiện ngoại cảnh …,m mang tính ngẫu nhiên và đối với kỹ thuật hiện nay m đạt 

khoảng  0,1 1
o
, trong nhiều trƣờng hợp m còn gọi là sai số chu kỳ. 

-mf  bao gồm độ chênh lệch giữa trị số định danh (ghi trong lý lịch máy) với trị 

số thực (trị số điều biến) và độ chính xác của máy đo tần số (khi lấy chuẩn tần số 

đo)…,mf  mang tính ngẫu nhiên và với kỹ thuật hiện nay mf dao động trong khoảng 

10
-5

 10
-7

. 

- mv bao gồm sai số xác định tốc độ truyền sóng điện từ trong chân không (mc  

4.10 
-9

) và sai số xác định hệ số chiết suất không khí đối với sóng điện từ, bao gồm 

sai số xác định các yếu tố khí tƣợng mt, mp, me, (xem 1.1.5) , mv mang tính ngẫu 

nhiên và trị số của nó tùy thuộc vào việc chọn dải sóng mang và dụng cụ đo các yếu 

tố khí tƣợng 
v

mv  đạt khoảng 2 310.
-6

. Nếu ta ký hiệu tổng hai số hạng đầu trong 

(3.1.2) là p và tổng hai số hạng sau là q ta có 

 mD
2
 = p + q.D

2
 (3.1.3) 
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Vì đại lƣợng p và q rất khó xác định chính xác (do các đại lƣợng mk, m, mf, mv 

luôn luôn biến động ), nên trong thực tế ngƣời ta thƣờng thay (3.1.3) bằng công 

thức thực nghiệm sau 

  mD
2
 = a + b.D     (3.1.4) 

trong đó : Các hệ số a và b đƣợc xác định bằng cách dùng máy đo một đƣờng đáy 

có độ dài chuẩn biết trƣớc Dc . 

Ngoài ra máy toàn đạc điện tử khi đo khoảng cách sử dụng sóng ánh sáng do đó 

khói, bụi, sƣơng mù cũng ảnh hƣởng tới kết quả đo khoảng cách. 

 

3.2. MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ PENTAX SRIES R- 300X SERIES    

3.2.1. Các phím chức năng 

Bàn phím: 

Các phím chức năng: 

Phím chức 

năng 
Phím F Mô tả 

Mode A 

[MEAS] F1 
Nhấn phím này 1lần thì khoảng cách và dữ liệu đo có 

thể đƣợc chọn lựa bởi việc cài đặt ban đầu 

[MEAS] F1 
Nhấn phím này lần 2 thì khoảng cách và loại dữ liệu 

đo khác có thể đƣợc chọn lựa bởi việc cài đặt ban đầu 

[TARGET] F2 Chọn loại gƣơng SHEET/PRISM/REFRECTORLESS 

[0 SET] F3 Đƣa gốc ngang về 000 bằng cách nhấn hai lần 

[DISP] F4 Chuyển đổi giá trị xuất hiện trên màn hình 

[MODE] F5 Chuyển đổi chế độ Mode A sang Mode B và ngƣợc lại 

Mode B 

[S.FUNC] F1 Các ứng dụng 

[ANG SET] F2 Cài đặt các tham số về góc 

[HOLD] F3 Giữ giá trị của góc bằng trên màn hình 

[CORR] F4 Cài đặt các tham số: hằng số gƣơng, nhiệt độ, áp suất 

[MODE] F5 Chuyển chế độ Mode A sang Mode B và ngƣợc lại 

 

Phím Mô tả 

POWER Bật / tắt nguồn điện 

ESC Trở lại màn hình trƣớc đó hoặc thoát khỏi ứng dụng 

Phím vàng (đèn) Bật / tắt đèn chiếu sáng màn hình và dây chữ thập 

ENT Chấp nhận một lựa chọn hoặc xuất hiện giá trị trên màn hình 

LASER Xuất hiện dọi tâm laser, cân bằng điện tử, điểm laser 

Phím số Dùng để nhập giá trị trên màn hình 

HELP Nhấn đồng thời [ILLU] + [ESC] menu help xuất hiện 
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Các phím chức năng khác: 

Phím chức 

năng 
Phím F Mô tả 

[       ] F1 Di chuyển con trỏ sang trái 

[       ] F2 Di chuyển con trỏ sang phải 

[       ] F1 Di chuyển lên trên 5 mục trên màn hình 

[       ] F2 Di chuyển xuống dƣới 5 mục trên màn hình 

Phím chức 

năng 
Phím F Mô tả 

[RETICLE] F3 Thay đổi chiếu sáng lƣới chữ thập khi bật đèn 

[      ] F3 Di chuyển con trỏ lên trên 

[LCD] F4 Thay đổi độ tƣơng phản của màn hình khi bật đèn 

[      ] F4 Di chuyển con trỏ xuống dƣới 

[ILLU] F5 Thay đổi cƣờng độ sáng của màn hình 

[CLEAR] F5 Xóa các con số 

[SELECT] F5 Mở cửa sổ chọn lựa 

3.2.2. Cài đặt các thông số 

Nhấn phím HELP bằng cách nhấn 007 và nhấn phím ENT để chấp nhận, lúc 

này xuất hiện menu HELP 

STT 007 Danh sách Mặc định Chọn lựa 

1  Help 

2 401 TARGET CONST 

hằng số gƣơng 

Prism const 

(hằng số gƣơng) 

- 30mm 0mm,Input( nhập hằng số 

gƣơng) 

Sheet conts( h.số 
gƣơng giấy) 

0mm Input(nhập hằng số gƣơng) 

3 402 ATM CORR( nhập giá trị áp suất) ATM 
input(nhập P) 

Auto(tƣ động),ppm Input(nhập 

ppm), Nil(không nhập) 

4 501 MEAS.MIN DISP(kết quả đo nhỏ nhất) Coarse(kết quả 

thô) 

Fine(kết quả chính xác) 

5 502 SHOT COUNT 
(đếm số lần đo) 

Shot cont(đếm 
lần đo) 

1 time (1 lần) 

 

3 times (3 lần),5times(5 lần), 
input(nhập số lần đo) 

Shot input(nhập 
số lần đo) 

01 time(1 lần) Input(nhập số lần đo) 

6 503 
CRV/REF CORR (chọn độ cong trái 

đất) 0.14 0.20,Nil 

7 504 MIN UNIT ANG(kết quả đo góc nhỏ Fine (chính Coarse(kết quả thô) 
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nhất) xác) 

8 505 V.ANG. STYLE (chọn kiểu của góc 

đứng) 

Z.O(thiên 

đỉnh) 

H.O(goc nằm 

ngang)Compass(hƣớng la bàn) 

9 508 DIST.BUZ(tiếng bíp khi đo cạnh) On(bật) Off(tắt) 

10 509 QUAD BUZ(tiếng bíp ở góc ¼) Off(tắt) On(bật) 

11 510 AUTO OFF(tự động tắt máy) 10 Min 20Min, 30Min, Nil 

12 511 EDM OFF(tự động tắt EDM) 3Min 5Min, 10Min,Nil 

13 512 ILLU OFF(tự động tắt đèn màn hình) 3Min 5Min, 10Min, Nil 

14 514 MEAS, SIGNAL(tín hiệu đo) Mark(điểm) Value(giá trị) 

15 515 PRIORITY 
SELECT(lựa chọn 

quan trọng) 

Prim.meas key 
(phím đo gƣơng) 

Meas shot(đo 
tức thời) 

Meas cont(đo liên tục) Track 
shot(đo đuổi tức thời) 

Sec. meas 
key(phím đo 

gƣơng giấy) 

Track cont(đo 
đuổi liên tục) 

Meas cont(đo liên tục)Track 
shot(đo đuổi tức thời) 

Auto meas(tự 
động đo) 

Nil(tắt chế độ) Meas(đo bình thƣờng),Track(đo 
đuổi) 

Prỉority Disp(hiện 

dữ liệu quan 
trọng) 

HA/HD/VD HA/VA/SD,HA/VA/HD/SD/VD 

16 516 COORD,AXIS(trục tọa độ) XYZ YXZ, NEZ, ENZ 

17 517 COMP AXIS(bù trục nghiêng) 3 Axis(3 trục) 2 Axis(2 trục), 1Axis(1 trục),Nil 

18 520 LD PLUM & 
E.VIAL(dọi tâm 

& cân bằng điện 

tử) 

LD Plum(dọi tâm) OFF ON”automatically On”(tự động 
On) 

Tilt Disp(cân bằng 

điện tử) 

OFF ON 

Tilt Disp Unit(đơn 
vị c.bằng đ. tử) 

Coarse(thô) Fine(chính xác) 

19 521 REF.LESS 
RANGE(khoảng 

phản xạ) 

Range(khoảng) Normal Long(dài), Normal(bình thƣờng)  

Message(cảnh báo) On Off 

Setup(cài đặt) Each time(mọi 
lúc) 

Permanent(cố định) 

20 522 QUICK MEASURE(đo nhanh) ON(bật chế OFF(tắt chế độ) 
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độ) 

21 701 ATM UNIT(đơn 

vị nhiệt độ, áp 

suất)  

Temp.unit(đơn vị 

nhiệt độ) 

Centigrade(oC) Fahrenheit(độ Fahrenheit) 

Press Unit(đơn vị 
áp suất) 

Hpa(véc tơ 
pascal) 

mmHg(mm thủy ngân), 
InchHg(Inch thủy ngân) 

22 702 DIST. UNIT (đơn vị góc) m ft, ft+inch 

23 703 ANG. UNIT (đơn vị góc) DEG( 0o 0‟ 0”) DEC(độ thập phân),GRD(độ 

grad), MIL(độ mil) 

24 801 SET UP 
COM.(cài đặt 

thông số) 

Baud rate(tốc độ 
truyền) 

1200 2400, 4800, 96000 

Data length(chiều dài 
chuỗi) 

8 7 

Parity bits(tính chẵn 
lẽ) 

NIL EVEN, ODD 

Stop bits(bit dừng) 1 2 

Signal control(tín hiệu 
điều khiển) 

ON OFF 

XON/ XOFF(cân bằng 
trục X) 

ON OFF 

Through 
command(thông qua 

lệnh) 

NIL(không) a, b, c, d, e, f 

3.2.3. Công tác chuẩn bị đo 

a. Đặt chân máy 

b. Định tâm bằng laser, cân bằng sơ bộ 

c. Cân bằng máy chính xác 

- Bật mở bọt thủy điện tử bằng phím : ở trƣờng hợp máy chƣa cân bằng chính 

xác, thì không thấy bọt thủy tròn xuất hiện. 

- Xoay các ốc cân để chỉnh bọt thủy điện tử: Nếu bọt nƣớc của bọt thủy điện  

tử đƣợc đƣa vào giữa có nghĩa là máy đã cân bằng  
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4 

ELCTRONIC VIAL 

 

 

 

 

30

/1DIV 

 
TILT LD POINT PLUM.ADJ  SENS 

F1 F2 F3 F4 F5 

 

- Kiểm tra quá trình định tâm bằng chiếu điểm laser, nếu cần lại định tâm lần 

nữa. 

- Dùng phím [SENS] thay đổi khoảng chia của bọt thủy điện tử. Có 3 khoảng  

chia cho bọt thủy điện tử 20

/1DIV, 30


/1DIV, 60


/1DIV 

 Thay đổi cƣờng độ laser: 

Các ảnh hƣởng ngoại vi và các điều kiện về bề mặt có thể đòi hỏi điều chỉnh 

cƣờng độ laser. Nếu cần, chiếu điểm laser có thể đƣợc điều chỉnh theo nhiều bậc 

 

LD PLUM.POWER ADJ 

 

          DOWN UP 

               0                10 

 

 
 
 

    

F1 F2 F3 F4 F5 

 

-  Dùng phím <ENT> để chấp nhận lƣu cƣờng độ laser vừa chọn và kết thúc 

chức năng này. Chiếu điểm laser và bọt thủy điện tử cũng đƣợc hoạt hóa bằng phím  

 

3.2.4. Màn hình cơ bản  

Các ký hiệu viết tắt hay sử dụng 

Ký hiệu Tên đầy đủ Mô tả 

PN Point Name Tên điểm 

IH Instrument Height Chiều cao máy 

PH Prism Height Chiều cao gƣơng 

PC Point Code Mã địa vật 

H.angle Horizon angle Góc nằm ngang 

V.angle Vertical angle Góc đứng 

H dst Horizon distance Khoảng cách ngang 

V.dst Vertical distance Khoảng cách đứng 

S dst Slope distance Khoảng cách nghiêng 
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a. Màn hình Mode A: 

 

MODE A        30
o
C         N  

H. angle            XXX
o 
XX XX 

V. angle            XXX
o 
XX XX 

S. dst 

 
MEAS TARGET O SET DISP MODE 

F1 F2 F3 F4 F5 

  

- F1[MEAS]: phím đo cạnh 

- F2 [TARGET]: Phím chuyển đổi chế độ đo. 

Không gƣơng (N-O)”chỉ có ở các máy có chế độ đo không gƣơng R-300NX‟‟ 

Đo gƣơng (P-30) 

Đo gƣơng giấy (S-O) 

-  F3 [O SET]: Đƣa góc nằm ngang về 00000. Thực hiện bằng cách nhấn 

phím F3 hai lần góc nằm ngang trên màn hình sẽ về 00000. 

- F4 [DISP]: Chuyển đổi trang màn hình. 

Màn hình 1: 

 

MODE A        30
o
C                     N 0 

H. angle            XXX
o 
XX XX 

V. angle            XXX
o 
XX XX 

S. dst 

 
MEAS TARGET O SET DISP MODE 

F1 F2 F3 F4 F5 

 

Màn hình 2: 

 

MODE A        30
o
C                   N 0   

H. angle            XXX
o 
XX XX 

V. angle            XXX
o 
XX XX 

H. dst 

S. dst 

V. dst 

 
MEAS TARGET O SET DISP MODE 

F1 F2 F3 F4 F5 
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Màn hình 3: 

MODE A        30
o
C                 N 0   

H. angle            XXX
o 
XX XX 

H. dst 

S. dst 

 
MEAS TARGET O SET DISP MODE 

F1 F2 F3 F4 F5 

 

- F5[MODE]: Chuyển đổi từ mode A sang mode B hoặc ngƣợc lại 

b. Màn hình Mode B: 

- F1[S. FUNC]: Các ứng dụng (Xem phần các ứng dụng của máy) 

 

MODE B        30
o
C                N 0   

H. angle            XXX
o 
XX XX 

V. angle            XXX
o 
XX XX 

S. dst 

 
S. FUNC ANG. SET HOLD CORR MODE 

F1 F2 F3 F4 F5 

 

- F2[ANG SET]: Cài đặt góc 

 

ANGLE SET 

1.ANGLE /GRADE      : ANGLE 

2.H. ANGLE INPUT      :XXXXXXX 

3.R/L RVERSE           : RIGHT    

 
    SELECT 

F1 F2 F3 F4 F5 

 

1.ANGLE /GRDE: Góc hoặc góc đứng. 

Thực hiện: Dùng phím F5[SELECT] để chọn lựa giữa hai chế độ 

2.H.ANGLE INPUT:Nhập vào một góc bất kỳ của góc nằm ngang. 

Thực hiện: Dùng phím F3 hoặc F4 để di chuyển con trỏ tới mục H. Angle input 

sau đó nhấn phím F5[SELECT] lúc này trên màn hình xuất hiện cửa sổ cho phép ta 

nhập số liệu vào. 

3. R/L REVERSE: Chọn chế độ góc nằm ngang quay theo hƣớng bên trái hay 

bên phải. 
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Thực hiện: Dùng phím F5[SELECT] để chọn lựa góc trái hay góc phải. 

- F3[HOLD]:Giữ góc nằm ngang trên màn hình    

MODE B        30
o
C                    N 0 

H. angle            XXX
o 
XX XX 

V. angle            XXX
o 
XX XX 

S. dst 

 
S. FUNC ANG. SET HOLD CORR MODE 

F1 F2 F3 F4 F5 

 

Thực hiện: Nhấn phím F3[HOLD] hai lần lúc này trên màn hình xuất hiện vệt 

đen ngay ở các con số của góc ngang. Lúc này ta xoay máy đi hƣớng khác thì góc 

này vẫn không thay đổi. Sau khi bắt mục tiêu chính xác xong ta nhấn phím 

F3[HOLD] thì góc ngang lại hoạt động bình thƣờng. 

- F4[CORR]: Chọn lựa hằng số gƣơng, nhiệt độ và áp xuất. 

 

CORRECTION 

1. PRISM CONST: -30mm 

2. SHEET CONST: -33mm 

3.TEMP:                 +30C 

4. PRESS:               760mmHg 

5. ppm:                    14ppm 

 
    SELECT 

F1 F2 F3 F4 F5 

 

1. Prism const : hằng số gƣơng. 

Thực hiện : Dùng các phím mũi tên để di chuyển con trỏ tới mục Prism const và 

nhấn phím F5[SELECT] lúc này trên màn hình xuất hiện cửa sổ cho phép chúng ta 

nhập giá trị của hằng số gƣơng vào. 

2. Sheet const : hằng số gƣơng giấy. 

Thực hiện : Dùng các phím mũi tên để di chuyển con trỏ chuột tới mục Sheet 

const và nhấn F5[SELECT] lúc này trên màn hình xuất hiện cửa sổ cho phép chúng 

ta nhập giá trị của hằng số gƣơng vào. 

3. Temp : Nhiệt độ. 

Thực hiện : Dùng các phím mũi tên để di chuyển con trỏ chuột tới mục Temp 

và nhấn F5[SELECT] lúc này trên màn hình xuất hiện cửa sổ cho phép chúng ta 

nhập giá trị của nhiệt độ vào. 

4. Press : Áp suất. 

Thực hiện : Dùng các phím mũi tên để di chuyển con trỏ chuột tới mục Press và 

nhấn F5[SELECT] lúc này trên màn hình xuất hiện cửa sổ cho phép chúng ta nhập 

giá trị của áp suất vào. 
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5. Ppm : Hệ số cải chính nhiệt độ, áp suất. 

Thực hiện : Giá trị của hệ số cải chính nhiệt độ, áp suất sẽ tự động tính toán khi 

ta thay đổi nhiệt độ, áp suất ở mục trên. 

3.2.5. Các ứng dụng của máy 

Để sử dụng các ứng dụng ta chuyển màn hình sang mode B và nhấn F1[S. 

FUNC] 

MODE B        30oC         N 0 

H. angle            XXXo XX XX 

V. angle            XXXo XX XX 
S. dst 

 

 
S. FUNC ANG. SET HOLD CORR MODE 

F1 F2 F3 F4 F5 

 

Màn hình 1: 

PowerTopoline 

 

 

 

 
FINE MAES VIEW FREE PAGE 

F1 F2 F3 F4 F5 

 

1. Quản lý dữ liệu 

Nhấn phím F1[FILE] màn hình xuất hiện 

 

FILE MANGEMENT 

1. INFORMATION 

2. CREATE 

3. SELECT 

4. DELETE 

5. ALL CLEAR 

 
     

F1 F2 F3 F4 F5 

 

a. Thông tin về bộ nhớ. (INFORMA TION) 

Thực hiện : Dùng các phím mũi tên để di chuyển con trỏ tới mục Information 

và nhấn phím [ENT] lúc này trên màn hình xuất hiện công việc hiện hành và số 

lƣợng điểm còn có thể lƣu đƣợc trong bộ nhớ của máy. 
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b. Tạo một công việc mới.(CREATE) 

Thực hiện : Dùng các phím mũi tên để di chuyển con trỏ tới mục Create và 

nhấn phím [ENT] lúc này trên màn hình xuất hiện cửa sổ cho phép ta tạo mới một 

công việc. 

 

JOB NAME INPUT 

1. INFORMATION 

2. CREATE 

3. SELECT 

4. DELETE 

 

 
  

BS CLEAR TO 123 

F1 F2 F3 F4 F5 

 

F1[     ] : Di chuyển con trỏ sang bên trái 

F2[     ] : Di chuyển con trỏ sang bên phải 

F3[BS] : Xóa lùi lại một ký tự 

F4[CLEAR]: Xóa toàn bộ ký tự đã tạo hoặc trả lại các ký tự đã tạo 

F5[TO 123]: Chuyển đổi từ số sang chữ, hoặc F5[TO ABC]: chuyển đổi từ chữ 

sang số. 

Sau khi nhập xong tên của công việc xong ta ấn phím [ENT] để kết thúc việc 

nhập dữ liệu. 

c. Lựa chọn một công việc đã tạo.(SELECT) 

Thực hiện: Dùng các phím mũi tên để di chuyển con trỏ tới mục Select và nhấn 

phím [ENT] lúc này trên màn hình xuất hiện cửa sổ cho phép ta tìm kiếm công việc 

đã tạo. 

 

JOB SELECTION 

1. JOB LIST SEARCH 

2. JOB NAME SEARCH 

 
 

 

 
     

F1 F2 F3 F4 F5 

 

1. JOB LIST SEARCH : Tìm kiếm từ danh sách 

2. JOB NAME SEARCH : Tìm kiếm từ tên của công việc. Sau khi tìm thấy 

công việc cần tìm ta nhấn phím [ENT] để chấp nhận công việc. 

d. Xóa một công việc.(DELETE) 

PENTAX

X 
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Thực hiện: Dùng các phím mũi tên để di chuyển con trỏ tới mục Delete và nhấn 

phím [ENT] lúc này trên màn hình xuất hiện cửa sổ cho phép ta tìm kiếm công việc 

đã tạo để xóa. 

 

JOB SELECTION 

1. JOB LIST SEARCH 
2. JOB NAME SEARCH 

 

 

 
     

F1 F2 F3 F4 F5 

 

1.JOB LIST SERCH : Tìm kiếm từ danh sách 

2.JOB NAME SEARCH : Tìm kiếm từ tên của công việc. Sau khi tìm thấy 

công việc cần xóa ta nhấn phím [ENT] màn hình xuất hiện câu lệnh 

 

DELETE JOB CONFIRMATION 

PENTAX 

Will be deleted. OK? 

Will be delete  

Press [ ENT] to confirm 

Press [ESC] to abort 

 
     

F1 F2 F3 F4 F5 

 

Có nghĩa là: “Job Pentax sẽ đƣợc xóa không?” 

“Nhấn phím [ENT] để xóa” 

“Nhấn phím [ESC] để thoát” 

e. Xóa tất cả các điểm trong bộ nhớ „‟điểm tọa độ cực và tọa độ vuông 

góc‟‟(ALL CLEAR) 

2. Đo khảo sát: 

Nhấn phím F2 [MAES] màn hình xuất hiện. 

 

MEASURE METHOD SELECTION 

 

1. RECTANGULAR COORD 

2. POLAR COORD 

 
     

F1 F2 F3 F4 F5 
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a. Phương pháp đo theo tọa độ vuông góc(XYZ):RECTANGULAR COORD. 

Thực hiện : khi chọn mục Rectangular coord thì màn hình xuất hiện. 

RECTANGULAR COORD 

1. STATION 

2. AZIMUTH 

3. MEASURE 

 

 
     

F1 F2 F3 F4 F5 

 

+ Station : Cài đặt điểm đứng máy. 

Thực hiện : Khi chọn mục Station xuất hiện màn hình cho phép nhập tọa độ 

điểm đứng máy. 

STATION POINT SETUP 

1. PN 

2. X: +00000000.000 m 

3. Y: +00000000.000 m 

4. Z: +00000000.000 m 

5. IH:          0000.000 m 

 
SAVE LIST   ACCEPT 

F1 F2 F3 F4 F5 

 

F1 [SAVE] : Lƣu điểm 

F2 [LIST] : Liệt kê danh sách các điểm đã có trong bộ nhớ 

POINT SELECTION FROM THE LIST 

1/      20 

PN* : A1 

X* : +00000XXX.XXX m 

Y* : +00000XXX.XXX m 

Z* : +00000XXX.XXX m 

 
DELETE FIND PN    

F1 F2 F3 F4 F5 

 

F1[DELETE] : Xóa điểm 

F2[FIND PN] : Tìm tên điểm đã có 

F3[   ] : Di chuyển con trỏ đi lên 

F4[   ] : Di chuyển con trỏ đi xuống 

F5[ACCEPT] : Chấp nhận điểm trạm máy 
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 Để nhập điểm trạm máy có hai cách nhập : 

- Nếu điểm đã có trong bộ nhớ : thì ta vào mục F2[LIST] lúc này danh sách 

các điểm đã có trong bộ nhớ sẽ xuất hiện, ta dùng các phím mũi tên lên xuống để 

chọn điểm cần nhập. 

- Nếu điểm chƣa có trong bộ nhớ : dùng các phím mũi tên lên xuống để chọn 

mục [1. PN] và nhấn [ENT] màn hình xuất hiện cửa sổ cho phép nhập tên điểm 

trạm máy. 

 

PN 

1. PN : 
2. X : +00000000.000 m 

3. Y : +00000000.000 m 

4. Z : +00000000.000 m 

5. IH :           0000.000 m  
 

6. PC  : 
  BS CLEAR TO 123 

F1 F2 F3 F4 F5 

 

F1[   ]: Di chuyển con trỏ sang bên trái. 

F2[   ]: Di chuyển con trỏ sang bên phải. 

F3[BS]: Xóa lùi lại một ký tự. 

F4[CLEAR]: Xóa toàn bộ ký tự đã tạo hoặc trả lại các ký tự đã tạo. 

F5[TO 123]: Chuyển đổi từ số sang chữ, hoặc F5[TO ABC]: chuyển đổi từ chữ 

sang số.  

 

STATION POINT SETUP 

1. PN :    A1 

2. X : +0000XXX.XXX m 

3. Y : +0000XXX.XXX m 
4. Z : +0000XXX.XXX m 

5. IH :           000X.XXX m  
 

6. PC :            TRAMMAY 
SAVE LIST   ACCEPT 

F1 F2 F3 F4 F5 

 

Sau khi nhập tọa độ trạm máy xong ta nhấn phím [ENT] hoặc phím 

F5[ACCEPT]để chấp nhận điểm đặt máy lúc này màn hình xuất hiện. 

 

 

 

A1 
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STATION POINT .H.ANGLE SETUP 

 

H. angle         XXX 
XX XX

 

 

 

 
 INPUT O SET HOLD BSP 

F1 F2 F3 F4 F5 

 

F2[INPUT] : Nhập vào một góc phƣơng vị mà ta đã biết trƣớc. 

F3[O SET] : Đƣa góc phƣơng vị về 00000. 

F4[HOLD] : Giữ góc phƣơng vị để lấy hƣớng chuẩn. 

F5[BSP] : Nhập tọa độ điểm định hƣớng. 

Ta có thể nhập trực tiếp góc phƣơng vị trong màn hình trên. Nếu nhấn phím 

[ESC] màn hình xuất hiện. 

 

RECTANGULAR COORD 

 

1. STATION 

2. AZIMUTH 
3. MEASURE 

 

 
     

F1 F2 F3 F4 F5 

 

+ Nhập góc phƣơng vị.(AZIMUTH) : 

 

STATION POINT .H.ANGLE SETUP 

 

H. angle         XXX 
XX XX

 

 

 
 INPUT O SET HOLD BSP 

F1 F2 F3 F4 F5 

 

Để nhập tọa độ điểm định hƣớng nhấn phím F5 [BSP] màn hình xuất hiện 
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BSP SETUP 

1. PN :  

2. X : +00000000.000 m 

3. Y : +00000000.000 m 

4. Z : +00000000.000 m 

5. PC : 

 
SAVE LIST   ACCEPT 

F1 F2 F3 F4 F5 

 

Để nhập tọa độ của điểm định hƣớng ta thao tác tƣơng tự nhƣ nhập tọa độ điểm 

đứng máy. Sau khi nhập xong tọa độ điểm định hƣớng ta nhấn phím [ENT] màn 

hình xuất hiện. 

 

AIM AT THE REFERENCE POINT 

 

 

Aim at the reference point 

Press [ENT] when ready 

 

ESC    ENT 

F1 F2 F3 F4 F5 

 

Quay máy về điểm định hƣớng có thể bắt chính xác vào tâm gƣơng hoặc chân 

gƣơng và nhấn [ENT] lúc này xuất hiện màn hình đo. 

 

MEASURE               30C                   N0 
PN        1 

PH                          X.XXX m 

X 
Y 

Z 

 
MEAS SAVE ME/SAVE EDIT PAGE 

F1 F2 F3 F4 F5 

 

F1[MEAS] : Phím đo cạnh. 

F2[SAVE] : Sau khi đo cạnh xong để lƣu lại điểm đó ta nhấn phím này để lƣu. 

F3[ME/SAVE] : Phím này vừa đo cạnh và lƣu điểm. 

F4[EDIT] : Phím này cho phép thay đổi tên điểm, chiều cao gƣơng, mã địa vật. 

F5[PAGE] : Chuyển đổi giữa các trang màn hình. 

Ta có thể thực hiện các phép đo ngay ở màn hình trên. Nếu nhấn phím [ESC] 

màn hình xuất hiện.  
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RECTANGULAR COORD 

 

1. STATION 

2. AZIMUTH 

3. MEASURE 

 
     

F1 F2 F3 F4 F5 

+ Measure: Đo Đạc 

Màn hình đo 1: Thực hiện đo các điểm chi tiết 

MEASURE               30C               N0 
PN        1 

PH                          X.XXXm 
X 

Y 

Z 

 
MEAS SAVE ME/SAVE EDIT PAGE 

F1 F2 F3 F4 F5 

 

F1[MEAS] : Phím đo cạnh. 

F2[SAVE] : Sau khi đo cạnh xong để lƣu lại điểm đó ta nhấn phím này để lƣu. 

F3[ME/SAVE] : Phím này vừa đo cạnh và lƣu điểm. 

F4[EDIT] : Phím này cho phép thay đổi tên điểm, chiều cao gƣơng, mã địa vật. 

F5[PAGE] : Chuyển đổi giữa các trang màn hình. 

Màn hình đo 2: Thực hiện các ứng dụng cơ bản 

MEASURE               30C            N0 
PN        1 

PH                          X.XXXm 

X 

Y 

Z 

 
REMOTE OFFSET STATION H.ANGLE PAGE 

F1 F2 F3 F4 F5 

 

F1[REMOTE] : Tọa độ sẽ thay đổi khi ta di chuyển ống kính. Tọa độ này thay 

đổi dựa vào tọa độ đƣợc đo trƣớc đó. 

Thực hiện : Nhấn phím F1[REMOTE] một lần sau khi nghe tiếng bíp bíp nhấn 

phím này một lần nữa. Tọa độ sẽ thay đổi khi ta di chuyển ống kính. Để thoát khỏi 

ứng dụng này ta thao tác lại tƣơng tự. 

F2[OFFSET] : Cộng thêm vào hay bớt đi một đoạn. 

Thực hiện : Nhấn phím F2[OFFSET] màn hình xuất hiện 
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OFFSETS 

1. RO: +0000.000 m 

2. VO: +0000.000 m 

3. DO: +0000.000 m 

4. TO: +0000.000 m 

 
    ACCEPT 

F1 F2 F3 F4 F5 

 

RO[Radial Offset] : Bán kính offset. Khi ta cộng thêm hay bớt đi một đoạn khi 

chiếu xuống mặt phẳng nằm ngang. 

VO[Vertial Offset] : Cộng thêm hay bớt đi một đoạn về độ cao (dọc theo trục 

Z). 

DO[Distance Offset] : Cộng thêm hay bớt đi một đoạn theo phƣơng nằm ngang. 

TO[Tangential Offset] : Cộng thêm hay bớt đi một đoạn theo phƣơng tiếp 

tuyến. 

F3[STATION] : Nhập toạ độ điểm đứng máy 

Thực hiện : Thao tác tƣơng tự nhƣ phần trên 

F4[H.ANGE] : Nhập góc phƣơng vị. 

Thực hiện : Thao tác tƣơng tự nhƣ phần trên. 

Màn hình đo 3: Màn hình cài đặt và bố trí điểm 

MEASURE               30C                N0 
PN        1 

PH                          X.XXXm 

X 

Y 

Z 

 
EDM TARGET ANG&DIST STAKEOUT PAGE 

F1 F2 F3 F4 F5 

F1[EDM] : Cài đặt đo cạnh 

 

EDM SETTINGS 

1. PRIM.MEAS KEY          : MEAS.SHOT 

2. SEC. MEAS KEY           : TRACK CONT 

3. MEAS.MIN DISP            : COASE 

4. SHOT COUNT                : 1 TIME 

5. SHOT INPUT                  : 01 TIMES  

   
    ACCEPT 

F1 F2 F3 F4 F5 

1.Prim.Meas key: Phím đo gƣơng. 
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[MEAS. SHOT] : Đo tức thời. 

[MEAS. CONT] : Đo liên tục. 

[TRACK SHOT] : Đo đuổi tức thời. 

[TRACK CONT] : Đo đuổi liên tục. 

2.Sec meas key : Phím đo gƣơng giấy. 

[TRACK CONT] : Đo đuổi liên tục. 

[TRACK SHOT] : Đo đuổi tức thời. 

[MEAS. CONT] : Đo liên tục. 

[MEAS. SHOT] : Đo tức thời. 

3.Meas. min disp : Thể hiện số đo nhỏ nhất. 

[COARSE] : Đo thô. 

[FINE] : Đo chính xác. 

4.Shot count : Số lần đo. 

[1 TIME] : 1Lần. 

[2TIMES] : 2Lần. 

[3TIMES] : 3Lần. 

[INPUT] : Nhập số lần đo vào. 

5. Shot input : Nhập số lần đo 

F2[TARGET] : Phím chuyển chế độ đo. 

Không gƣơng (N-O)”Chỉ có ở máy có chế độ đo không gƣơng‟‟. 

Đo gƣơng (P-30). 

Đo gƣơng giấy (S-O). 

F3[ANG&DIST]: Hiện màn hình góc cạnh.   

 

ANG.&DIST               30                 N 0 

 

PN                1 

PH                  X.XXX m 

H,angle       XXXXXXX 

V. angle       XXXXXXX 
H . dst            X.XXX m    

 
  COORD DISP  

F1 F2 F3 F4 F5 

 

F4[STAKEOUT] : Bố trí điểm ra thực địa. 
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STAKEOUT COORD. SETUP 

1.PN    :  

2.X      : +00000000.000m 

3.Y      : +00000000.000m 

4.Z       : +00000000.000m 

5.PH    :  

 
SAVE LIST   ACCEPT 

F1 F2 F3 F4 F5 

Thực hiện:  

- Nếu điểm đã có trong bộ nhớ : Thì ta vào mục F2[LIST] lúc này danh sách các 

điểm đã có trong bộ nhớ sẽ xuất hiện , ta dùng các phím mũi tên lên xuống để chọn 

điểm cần nhập. 

- Nếu điểm chƣa có trong bộ nhớ : Ta dùng các phím mũi tên lên xuống để chọn 

mục[1.PN] và nhấn [ENT] màn hình xuất hiện cửa sổ cho phép nhập tên điểm cần 

bố trí ra thực địa.  

PN 

1. PN : 

2. X : +00000000.000 m 

3. Y : +00000000.000 m 

4. Z : +00000000.000 m 

5. IH :           0000.000 m  
 

6. PC  : 
  BS CLEAR TO 123 

F1 F2 F3 F4 F5 

 

F1[    ] : Di chuyển con trỏ sang bên trái. 

F2[    ] : Di chuyển con trỏ sang bên phải. 

F3[BS] : Xóa lùi lại một ký tự. 

F4[CLEAR] : Xóa toàn bộ ký tự đã tạo hoặc trả lại các ký tự đã tạo. 

F5[TO 123] : Chuyển đổi từ số sang chữ, hoặc F5[TO ABC] : chuyển đổi từ 

chữ sang số. Sau khi chọn xong điểm cần bố trí ta nhấn phím [ACCEPT] sẽ xuất 

hiện màn hình bố trí.  

STAKEOUT               30C                 N0 
      PN           : A 

      PH                          X. XXX m 

D  H. angle                    XXX XX XX 

D  V. angle                     XXXXX XX 
D  H. dist 

     D  X          : 

     D  Y         : 

     D  Z          :      
MEAS TARGET  NEXT PAGE 

F1 F2 F3 F4 F5 

A1 
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Xoay máy cho đến khi nào góc nằm ngang về 00000 thì khóa bàn độ lại và 

điều khiển ngƣời đi gƣơng sao cho vào tầm ngắm của máy sau đó nhấn phím 

F1[MEAS] để đo. Tiếp tục thao tác nhƣ trên đến khi nào các số liệu[D H. angle];[D 

H. dist];[D X]; [D Y];[D Z] đều bằng 0 hoặc đạt sai số cho phép thì ta kết thúc công 

việc bố trí hoặc tiếp tục bố trí điểm khác.  

 

STAKEOUT               30C                 N0 

      PN           : A 

      PH                          X. XXX m 

D  H. angle                    00000 

D  V. angle                     XXXXX XX 
D  H. dist                        X. XXX m  

     D  X          :   + X. XXX m 

     D  Y        :   + X. XXX m 

     D  Z         :   + X. XXX m    

 

MEAS TARGET  NEXT PAGE 

F1 F2 F3 F4 F5 

 

F1 [MEAS] : Đo cạnh. 

F2 [TARGET] : Chuyển chế độ đo gƣơng. 

F4 [NEXT] : Bố trí điểm khác. 

F5 [PAGE] : Chuyển trang màn hình. 

 

STAKEOUT               30C                 N0 

      PN           : A 

      PH                        X. XXX m 

D  H. angle                      00000 

D  V. angle                     XXXXX XX 
D  H. dist                        X. XXX m  

     D  X          :   + X. XXX m 

     D  Y        :   + X. XXX m 

     D  Z         :   + X. XXX m    

 

RECT.M STATION H.ANGLE  PAGE 

F1 F2 F3 F4 F5 

 

F1 [RECT.M]: Trở lại màn hình đo tọa độ. 

F2 [STATION]: Cài đặt điểm đứng máy. 

F3 [H. ANGLE]: Nhập góc phƣơng vị 

F5 [PAGE]: Chuyển trang màn hình. 

b. Phương pháp đo theo tọa độ cực ( POLAR COORD) 
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Thực hiện: Khi chọn mục Polar coord thì xuất hiện màn hình 

RECTANGULAR COORD 

 

1. STATION 

2. AZIMUTH 

3. MEASURE 

 
     

F1 F2 F3 F4 F5 

 

+  Station : Cài đặt điểm đứng máy: 

Thực hiện : Khi chọn mục Station xuất hiện màn hình cho phép nhập thông số 

của điểm đứng máy 

STATION POINT SETUP 

1. PN           : A 

2. IH            : 000X. XXX m 

3. PC           : 

4. TEMP     : 29C 
5. PRESS    : 760 mmHg  

 

6. ppm         : 14 ppm 

 
SAVE    ACCEPT 

F1 F2 F3 F4 F5 

 

Sau khi nhập các thông số xong ta nhấn [ENT] hoặc phím F5[ACCEPT] để 

chấp nhận điểm đặt máy lúc này màn hình xuất hiện. 

 

STATION POINT H.ANGLE SETUP  

 

 

 

H. angle              XXX XX XX 

 
 INPUT O SET HOLD INVERS 

F1 F2 F3 F4 F5 

 

F2[INPUT] : Nhập vào một góc phƣơng vị mà ta đã biết trƣớc. 

F3[0 SET] : Đƣa góc phƣơng vị về 00000. 

F4[HOLD] : Giữ góc phƣơng vị để lấy hƣớng chuẩn. 

F5[INVERS] : Tính góc phƣơng vị của hai điểm đã biết tọa độ. 

Ta có thể nhập trực tiếp góc phƣơng vị trong màn hình trên. Nếu nhấn phím 

[ESC] màn hình xuất hiện 
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POLAR COOR 

 

 1. STATION 

 2.AZIMUTH 

 3. MEASURE  

 
     

F1 F2 F3 F4 F5 

 

+  Azimuth: Nhập góc phƣơng vị 

 

STATION POINT H.ANGLE SETUP  

 

 

 

H. angle              XXX XX XX 

 
 INPUT O SET HOLD INVERS 

F1 F2 F3 F4 F5 

 

Khi nhấn phím F5[INVERS] màn hình xuất hiện. 

 

INVERSE 

1.SP 

2.EP  

 
SAVE LIST   ACCEPT 

F1 F2 F3 F4 F5 

 

1. SP : Điểm bắt đầu. 

SP 

1.PN          B 

2.X : +00000XXX. XXX m 
3.Y : +00000XXX. XXX m 

4.Z : +00000XXX. XXX m 

5.PC : 

 
 LIST   ACCEPT 

F1 F2 F3 F4 F5 

Để nhập tọa độ của điểm khởi đầu ta thao tác tƣơng tự nhƣ nhập tọa độ điểm 

đứng máy. 
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2.EP : Điểm kết thúc 

 

EP 

1.PN          C 

2.X : +00000XXX. XXX m 
3.Y : +00000XXX. XXX m 

4.Z : +00000XXX. XXX m 

5.PC : 

 

 LIST   ACCEPT 

F1 F2 F3 F4 F5 

 

Để nhập tọa độ của điểm kết thúc ta thao tác tƣơng tự nhƣ nhập tọa độ điểm 

đứng máy.   

RESULT OF INVERSE 

H. dst : X. XXX m 

V. dst  : X. XXX m 

S. dst : X. XXX m 

H. angle : XXX XX XX  
 

 
ESC    ENT 

F1 F2 F3 F4 F5 

 

Quay máy về điểm định hƣớng có thể bắt chính xác vào tâm gƣơng hoặc chân 

gƣơng và nhấn [ENT] lúc này trở lại màn hình góc phƣơng vị. 

 

STATION POINT H.ANGLE SETUP  

 

 

 

H. angle              XXX XX XX 
 

 

 INPUT O SET HOLD BSP 

F1 F2 F3 F4 F5 

 

Nhấn phím [ENT] để chấp nhận góc phƣơng vị, và xuất hiện màn hình đo 
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MEASURE               30C                 N0 

PN                          1 

PH                          X.XXX m 

H. angle                  XXX XX XX  

V. angle                  XXX XX XX 
S. dst 

 

MEAS SAVE ME/SAVE EDIT PAGE 

F1 F2 F3 F4 F5 

 

Ta có thể thực hiện các phép đo ngay ở màn hình trên . Nếu nhấn phím[ESC] 

màn hình xuất hiện 

 

POLAR COOR 

 

 1. STATION 

 2.AZIMUTH 

 3. MEASURE  

 

     

F1 F2 F3 F4 F5 

 

+ Measure : Đo đạc 

Màn hình đo1: 

 

MEASURE               30C                N0 

PN                          1 

PH                          X.XXX m 

H. angle                  XXX XX XX  

V. angle                  XXX XX XX 
S. dst 

 

MEAS SAVE ME/SAVE EDIT PAGE 

F1 F2 F3 F4 F5 

 

F1[MEAS] : Phím đo cạnh. 

F2[SAVE] : Sau khi đo cạnh xong để lƣu lại điểm đó ta nhấn phím này để lƣu. 

F3[ME/SAVE] : Phím này vừa đo cạnh và lƣu điểm. 

F4[EDIT] : Phím này cho phép thay đổi tên điểm, chiều cao gƣơng, mã địa vật. 

F5[PAGE] : Chuyển đổi giữa các trang màn hình. 

Màn hình đo 2: 

 



TRƢỜNG CAO ĐẲNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG TP. HỒ CHÍ MINH 

78 

MEASURE               30C                N0 

PN                          1 

PH                          X.XXX m 

H. angle                  XXX XX XX  

V. angle                  XXX XX XX 
S. dst 

 

 OFFSET STATION  PAGE 

F1 F2 F3 F4 F5 

 

F2[OFFSET] : Cộng thêm hay bớt đi một đoạn 

 

OFFSETS 

 

1. RO    : + 0000.000 m 

2. DO    : + 0000. 000 m   

 

 

 

    ACCEPT 

F1 F2 F3 F4 F5 

 

RO[Radial Offset] : Bán kính Offset. Khi ta cộng thêm hay bớt đi một đoạn khi 

chiếu xuống mặt phẳng nằm ngang. 

DO[Distance Offset] : Cộng thêm hay bớt đi một đoạn theo phƣơng nằm ngang. 

F3[STATION] : Cài đặt điểm đứng máy. 

Màn hình đo 3: 

 

MEASURE               30C                 N0 

PN                          1 

PH                          X.XXX m 

H. angle                  XXX XX XX  

V. angle                  XXX XX XX 
S. dst 

 

EDM TERGET   PAGE 

F1 F2 F3 F4 F5 

 

F1[EDM]: Cài đặt đo cạnh 
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EDM SETTINGS 

1.PRIM.MEAS KEY          : MEAS.SHOT 

2.SEC. MEAS KEY           : TRACK CONT 

3.MEAS. MIN DISP          :COARSE  

4.SHOT COUNT                :1 TIME 

5.SHOT INPUT                  :01 TIMES    

 

    ACCEPT 

F1 F2 F3 F4 F5 

 

1. Prim. Meas key : Phím đo gƣơng 

[MEAS. SHOT] : Đo tức thời. 

[MEAS. CONT] : Đo liên tục. 

[TRACK SHOT] : Đo đuổi tức thời. 

[TRACK CONT] : Đo đuổi liên tục 

2.Sec meas key : Phím đo gƣơng giấy 

[TRACK CONT] : Đođuổi liên tục 

[TRACK SHOT] : Đo đuổi tức thời. 

[MEAS. CONT] : Đo liên tục. 

[MEAS. SHOT] : Đo tức thời. 

3.Meas. Min disp : Thể hiện số đo nhỏ nhất 

[COARSE] : Đo thô 

[FINE] : Đo chính xác 

4.Shot count : Số lần đo 

[1 TIME] : 1 Lần 

[2 TIMES] : 2 Lần 

[3 TIMES] : 3 Lần 

[INPUT] : Nhập số lần đo vào 

5.Shot input : Nhập số lần đo 

 

F2[TARGET] : Phím  chuyển đổi chế độ đo 

Không gƣơng (N-0) “Chỉ có ở máy có chế độ đo không gƣơng R – 300 XN” 

Đo gƣơng (P-30) 

Đo gƣơng giấy (S-0) 

3. Xem số liệu đo: 

Nhấn phím F3[VIEW] màn hình xuất hiện 
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VIEW&EDIT  

1. GRAPHICAL VIEW 

2.CREATE THE RECT . POINT 

3.EDIT THE RECT. DATE 

4.EDIT THE POLAR DATE 

 

 

 

     

F1 F2 F3 F4 F5 

 

- GRAPHICAL VIEW: Xem lại kết quả đo trên màn hình đồ họa, tất cả các 

điểm đo sẽ đƣợc xuất hiện trên màn hình đồ họa. 

- CREATE THE RECT POINT: Tạo điểm tọa độ mới hoặc xóa điểm. 

 

RECT. DATA EDIT 

1.PN :        

2.X : +00000000.000 m 

3.Y : +00000000.000 m 

4.Z : +00000000.000 m 

5.PC :          

 

SAVE LIST    

F1 F2 F3 F4 F5 

 

F1[SAVE] : Lƣu điểm tọa độ sau khi nhập dữ liệu. 

F2[LIST] : Liệt kê danh sách các điểm trong bộ nhớ, có thể xem hoặc xóa điểm. 

 

RECT. DATA EDIT 

1.PN :   1  

2.X : +00000000.000 m 

3.Y : +00000000.000 m 

4.Z : +00000000.000 m 

5.PC :    

       

 

DELETE FIND PN    

F1 F2 F3 F4 F5 

 

- EDIT THE RECT. DATA: Xem hoặc xóa điểm tọa độ(điểm tọa độ X, Y, Z) 

- EDIT THE POLAR DATA: Xem hoặc xóa điểm tọa độ cực(điểm góc cạnh) 

4. Giao hội nghịch: 

Khi nhấn phím F4[FREE] màn hình xuất hiện. 
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IH  

 

 

 

 

 

    CLEAR 

F1 F2 F3 F4 F5 

 

Thực hiện : Sau khi nhập xong chiều cao máy xuất hiện màn hình. 

 

KNOWN POINT COORD. SETUP 

1.PN :   1     

2.X : + 00000XXX. XXX m 

3.Y : + 00000XXX. XXX m 

4.Z : + 00000XXX. XXX m 

5.PH :               000X.XXX m 

 

 

SAVE LIST   ACCEPT 

F1 F2 F3 F4 F5 

 

Sau khi chọn trong danh sách các điểm trong bộ nhớ hoặc nhập tọa độ mới vào 

ta nhấn phím F5[ACCEPT] màn hình xuất hiện. 

 

MEASURE               30C            N0 

PN              :             1 

PH              :            X.XXX m 

H. angle       :             XXX XX XX  

V. angle      :            XXX XX XX 

H. dst 
 

MEAS TARGET  EDIT DISP 

F1 F2 F3 F4 F5 

 

Quay máy về điểm 1và bắt chính xác vào gƣơng màn hình xuất hiện. 

 

   000X. XXX m     
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ADD/CALC SELECTION MENU 

Do you want to add more point? 

 

Press [ADD] to add more point. 

Press [CAL] to calculate. 

 

ADD    CALC 

F1 F2 F3 F4 F5 

 

“Có muốn chèn thêm điểm hay không?‟‟ 

F1[ADD] : Chèn thêm điểm. 

F2[CALC] : Tính toán. 

Sau khi nhấn phím F1[ADD] xuất hiện màn hình cho phép nhập thêm điểm mới 

2,3. 

 

KNOWN POINT COORD. SETUP 

1.PN :   2     

2.X : + 00000XXX. XXX m 
3.Y : + 00000XXX. XXX m 

4.Z : + 00000XXX. XXX m 

5.PH :               000X.XXX m 

SAVE LIST   ACCEPT 

F1 F2 F3 F4 F5 

 

KNOWN POINT COORD. SETUP 

1.PN :   3   

2.X : + 00000XXX. XXX m 
3.Y : + 00000XXX. XXX m 

4.Z : + 00000XXX. XXX m 

5.PH :               000X.XXX m 

SAVE LIST   ACCEPT 

F1 F2 F3 F4 F5 

 

KNOWN POINT COORD. SETUP 

1.PN :   4    

2.X : + 00000XXX. XXX m 

3.Y : + 00000XXX. XXX m 
4.Z : + 00000XXX. XXX m 

5.PH :               000X.XXX m 

 

SAVE LIST   ACCEPT 

F1 F2 F3 F4 F5 

 

Sau khi đo xong điểm 4 màn hình xuất hiện : 
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ADD/CALC SELECTION MENU 

Do you want to add more point? 

 

Press [ADD] to add more point. 

Press [CAL] to calculate. 

 

ADD    CALC 

F1 F2 F3 F4 F5 

Nhấn phím F5[CALC] : Tính tọa độ điểm đứng máy. Màn hình xuất hiện 

 

RESULT COORD. OF  STATIONING 

PN               : A 

HA              :         XXX XX XX 
X                 :                + XXX. XXX m 

Y                 :                + XXX. XXX m 

Z                 :                 + XXX. XXX m    

 

NEXT  VIEW COMPARE ACCEPT 

F1 F2 F3 F4 F5 

F1[NEXT]: Thực hiện lại phép giao hội. 

F3[VIEW]: Xem lại kết quả đo trên màn hình đồ họa. 

  

 

 

 

 

    PAGE 

F1 F2 F3 F4 F5 

F1[    ] : Di chuyển bản vẽ sang bên trái 

F2[    ] : Di chuyển bản vẽ sang bên phải. 

F3[    ] : Di chuyển bản vẽ lên trên. 

F4[    ] : Di chuyển bản vẽ xuống dƣới. 

F5[PAGE] : Chuyển trang màn hình. 

  

 

 

 

DISP ZOOM ALL ZOOM IN ZOOM OUT  PAGE 

F1 F2 F3 F4 F5 

 

 
 

 

A 

 

1 
2 

3 

A 

1 
2 

3 
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F1[DISP] : Bật / tắt số hiệu điểm. 

F2[ZOOM ALL] : Xem tất cả. 

F3[ZOOM IN] : Phóng to. 

F4[ZOOM OUT] : Thu nhỏ. 

F5[PAGE] : Chuyển trang màn hình 

F4[COMPARE] : So sánh. 

 

RESULT COORD. OF  STATIONING 

PN                

dS            :     X. 

d H1        :          + X. XXX m 

d H2        :          + X. XXX m 

d HA       :         XXX XX XX   
 

dL    NEXT 

F1 F2 F3 F4 F5 

 

RESULT COORD. OF  STATIONING 

PN                

dS           :     X. 

d L1        :          + X. XXX m 

d L2        :          + X. XXX m 

d HA       :         XXX XX XX   
 

dHT    NEXT 

F1 F2 F3 F4 F5 

 

5.  Bố trí điểm ra thực địa 

Khi nhấn phím F1[STAK] màn hình xuất hiện. 

 

STAKEOUT METTHOD SELECTION  

 
1. STAKE OUT 

2. POINT TO LINE 

 

 

 

     

F1 F2 F3 F4 F5 

 

a. Bố trí điểm ra thực địa:(Stake out) 
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STAKEOUT  

 

1. STATION 

2. AZIMUTH 

3. STAKE COORD 

4. STAKE OUT 

 

 

     

F1 F2 F3 F4 F5 

 

+ Cài đặt điểm đứng máy :(Station). 

Thực hiện : Khi chọn mục station xuất hiện màn hình cho phép nhập tọa độ 

điểm đứng máy. 

 

STATION POINT SETUP 

 1. PN : 

 2. X : + 00000000. 000 m 

 3. Y : + 00000000. 000 m 

 4. Z : + 00000000. 000 m 

 5. IH :             0000. 000 m 

 

SAVE LIST   ACCEPT 

F1 F2 F3 F4 F5 

 

F1[SAVE] : Lƣu điểm. 

F2[LIST] : Liệt kê danh sách các điểm đã có trong bộ nhớ. 

 

POINT SELECTION FROM THE LIST 

1/            20 

PN * :     A1 

X * : + 00000XXX. XXX m 

Y * : + 00000XXX. XXX m 

Z * : + 00000XXX. XXX m  

 

 

DELETE FIND PN   ACCEPT 

F1 F2 F3 F4 F5 

 

F1[DELETE] : Xóa điểm. 

F2[FIND PN] : Tìm tên điểm đã có. 

F3[    ] : Di chuyển con trỏ đi lên. 

F4[    ] : Di chuyển con trỏ đi xuống . 

F5[ACCEPT] : Chấp nhận điểm trạm máy. 
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  Để nhập điểm trạm máy có hai cách nhập: 

- Nếu điểm đã có trong bộ nhớ : Ta vào mục F2[LIST] lúc này danh sách các 

điểm đã có trong bộ nhớ sẽ xuất hiện, ta dùng các phím mũi tên lên xuống để tìm 

điểm cần nhập. 

- Nếu điểm chƣa có trong bộ nhớ : Ta dùng các phím mũi tên lên xuống để chọn 

mục [1. PN] và nhấn[ENT] màn hình xuất hiện cửa sổ cho phép nhập tên điểm trạm 

máy. 

 

PN 

1. PN : 

2. X : + 00000000.000 m 

3. Y : + 00000000.000 m 

4. Z : + 00000000.000 m  

5. IH :            0000.000 m  
 

6. PC  : 
  BS CLEAR TO 123 

F1 F2 F3 F4 F5 

 

F1[    ] : Di chuyển con trỏ sang bên trái. 

F2[    ] : Di chuyển con trỏ sang bên phải. 

F3BS] : Xóa lùi lại một ký tự. 

F4[CLEAR] : Xóa toàn bộ ký tự đã tạo hoặc trả lại các ký tự đã tạo. 

F5[TO 123] :  Chuyển đổi từ số sang chữ, hoặc F5[TO 123]: chuyển đổi từ chữ 

sang số. 

 

STATION POINT SETUP 

1. PN : A1 

2. X : + 00000XXX. XXX m 

3. Y : + 00000XXX. XXX m 

4. Z : + 00000XXX. XXX m 

5. IH :              000X. XXX m 

 
6. PC : TRAMMAY 

SAVE LIST   ACCEPT 

F1 F2 F3 F4 F5 

 

Sau khi nhập tọa độ trạm máy xong ta nhấn phím [ENT] hoặc phím F5 

[ACCEPT] để chấp nhận điểm đặt máy lúc này màn hình xuất hiện. 

 

 

A1 
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STATION POINT  H. ANGLE SETUP 

 

 

 

H. angle              XXX XX XX 

 

  
 INPUT O SET HOLD BSP 

F1 F2 F3 F4 F5 

 

F2[INPUT] : Nhập vào một góc phƣơng vị mà ta đã biết trƣớc. 

F3[O SET] : Đƣa góc phƣơng vị về 00000. 

F4[HOLD] : Giữ góc phƣơng vị để lấy hƣớng chuẩn. 

F5[BSP] : Nhập tọa độ điểm định hƣớng. 

- Ta có thể nhập trực tiếp góc phƣơng vị trong màn hình trên. Nếu nhấn 

phím[ECS] màn hình xuất hiện. 

 

STAKEOUT  

 

1. STATION 

2. AZIMUTH 

3. STAKE COORD 

4. STAKE OUT 

 

     

F1 F2 F3 F4 F5 

 

+ Nhập góc phƣơng vị: (Azimuth) 

 

STATION POINT  H. ANGLE SETUP 

 

 

 

H. angle              XXX XX XX 

 

  
 INPUT O SET HOLD BSP 

F1 F2 F3 F4 F5 

 

Để nhập tọa độ điểm định hƣớng nhấn phím F5[BSP] màn hình xuất hiện 
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BSP SETUP 

1. PN       :A 

2. X         : + 00000XXX. XXX m 

3. Y         : + 00000XXX. XXX m 

4. Z          : + 00000XXX. XXX m 

5. PC 

 

 

SAVE LIST   ACCEPT 

F1 F2 F3 F4 F5 

 

Để nhập tọa độ của điểm định hƣớng ta thao tác tƣơng tự nhƣ nhập tọa độ điểm 

đứng máy, sau khi nhập xong tọa độ điểm định hƣớng ta nhấn phín[ENT] màn hình 

xuất hiện. 

 

AIMAT THE REFERENCE POINT 

 
 

Aim at the reference point 

Press [ENT] when ready 

 

  
ESC    ENT 

F1 F2 F3 F4 F5 

 

Quay máy về điểm định hƣớng có thể bắt chính xác vào tâm gƣơng hoặc chân 

gƣơng và nhấn[ENT] lúc này xuất hiện màn hình đo. 

 

 

STAKEOUT COORD. SETUP  

1. PN : 

2. X : + 00000000. 000 m 

3. Y : + 00000000. 000 m 

4.Z : + 00000000. 000  m 

5. PH :            

 
6. PC :  

SAVE LIST   ACCEPT 

F1 F2 F3 F4 F5 

 

Ta có thể thực hiện nhập tọa độ điểm cần bố trí ngay ở màn hình trên. Nếu nhấn 

phím[ESC] màn hình xuất hiện. 

+ Nhập điểm tọa độ bố trí: (Stake coord) 
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STAKEOUT  

 

1. STATION 

2. AZIMUTH 

3. STAKE COORD 

4. STAKE OUT 

 

     

F1 F2 F3 F4 F5 

 

Khi chọn mục [STAKE COORD] xuất hiện màn hình cho phép nhập tọa độ 

điểm cần bố trí. 

+ Bố trí (Stakeout): 

- Bố trí điểm đã có tọa độ. 

 

STAKEOUT COORD. SETUP  

1. PN : A 

2. X : + 00000XXX. XXX m 

3. Y : + 00000XXX. XXX m 

4.Z : + 00000XXX. XXX m 

5. PH :            

 
6. PC :  

SAVE LIST   ACCEPT 

F1 F2 F3 F4 F5 

 

Sau khi nhập xong điểm cần bố trí bằng cách nhập trực tiếp hoặc bằng danh 

sách điểm đã có trong bộ nhớ, màn hình xuất hiện. 

 

STAKEOUT                 30C            N0 

           PN         :  1 

           PH         :             X. XXX m 

D H. angle                     XXX XX XX 

D V. angle                     XXX XX XX 
D H. dist 

    D X              : 

    D Y              : 

    D Z               : 

  
MEAS TARGET  NEXT PAGE 

F1 F2 F3 F4 F5 

 



TRƢỜNG CAO ĐẲNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG TP. HỒ CHÍ MINH 

90 

Ta có thể thực hiện việc bố trí điểm ngay ở màn hình trên. Nếu nhấn phím 

[ESC] màn hình xuất hiện.  

STAKEOUT  

 

1. STATION 

2. AZIMUTH 

3. STAKE COORD 

4. STAKE OUT 

 

 

     

F1 F2 F3 F4 F5 

Khi chọn [STAKEOUT] màn hình bố trí xuất hiện 

 

STAKEOUT                 30C                N0 

           PN         :  1 

           PH         :             X. XXX m 

D H. angle                     XXX XX XX 

D V. angle                     XXX XX XX 
D H. dist 

    D X              : 

    D Y              : 

    D Z               :  
MEAS TARGET  NEXT PAGE 

F1 F2 F3 F4 F5 

 

Xoay máy cho đến khi nào góc nằm ngang về 00000 thì khóa bàn độ ngang 

lại và điều khiển ngƣời đi gƣơng sao cho vào tầm ngắm của máy sau đó nhấn phím 

F1[MEAS] để đo. Tiếp tục thao tác nhƣ trên đến khi nào các số liệu [D H. anggle]; 

[D. H. dist]; [D X]; [D Y]; [D Z] đều bằng 0 hoặc đạt sai số cho phép thì ta kết thúc 

công việc bố trí hoặc tiếp tục bố trí điểm khác. 

 

STAKEOUT                 30C            N0 

           PN         :  A 

           PH         :             X. XXX m 

D H. angle                     XXX XX XX 

D V. angle                     XXX XX XX 
D H. dist  X.XXX m 

    D X              : + X. XXX m 

    D Y              : + X. XXX m 

    D Z               : + X. XXX m  
MEAS TARGET  NEXT PAGE 

F1 F2 F3 F4 F5 

F1[MEAS] : Đo cạnh. 

F2[TARGET] : Chuyển chế độ đo gƣơng. 
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F4[NEXT] : Bố trí điểm khác. 

F5[PAGE] : Chuyển trang màn hình. 

STAKEOUT                 30C            N0 

           PN         :  A 

           PH         :             X. XXX m 

D H. angle                     XXX XX XX 

D V. angle                     XXX XX XX 
D H. dist  X.XXX m 

    D X              : + X. XXX m 

    D Y              : + X. XXX m 

    D Z               : + X. XXX m  
RECT.M STATION H.ANGLE  PAGE 

F1 F2 F3 F4 F5 

 

b. Bố trí điểm tới đường thẳng (Point to line): 

Để bố trí điểm tới đƣờng thẳng A và B, khoảng cách điểm Avà điểm B không 

đƣợc ngắn hơn 1m và hai điểm A và B đƣợc mô tả là đƣờng thẳng trong suốt quá 

trình bố trí. 

Thực hiện : Khi vào chƣơng trình[POINT TO LINE] xuất hiện màn hình nhƣ 

sau. 

 

POIN TO LINE  

1. STATION 

2. AZIMUTH 

3. POINT A 

4. POINT B 

5. STAKEOUT 
     

F1 F2 F3 F4 F5 

 

Cài đặt điểm đứng máy và điểm định hƣớng thao tác nhƣ ở phần trên. 

 Nhập tọa độ của điểm A. 

 

STAKEOUT COORD. SETUP  

1. PN : A 

2. X : + 00000XXX. XXX m 

3. Y : + 00000XXX. XXX m 
4.Z : + 00000XXX. XXX m 

5. PH :   

 
6. PC :  

SAVE LIST   ACCEPT 

F1 F2 F3 F4 F5 
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Nhập tọa độ của điểm B.  

 

POINT B COORD. SETUP  

1. PN :    B 

2. X : + 00000XXX. XXX m 

3. Y : + 00000XXX. XXX m 

4.Z : + 00000XXX. XXX m 

5. PH :          

 
6. PC :  

SAVE LIST   ACCEPT 

F1 F2 F3 F4 F5 

 

Sau khi nhập xong điểm B màn hình xuất hiện: 

POINT TO LINE            30C        N0 

A           B                           X. XXX m 

SOP         A- B 

Int. P         A 

Int. P         B 

  
MEAS TARGET  NEXT PAGE 

F1 F2 F3 F4 F5 

 

A       B : Khoảng cách giữa điểm A & B. Khoảng cách này luôn dƣơng. 

SOP       A-B : Khoảng cách giữa giao điểm P và điểm P. Khoảng cách này 

dƣơng (+) hay âm () theo hình vẽ. 

Int. P: điểm giao 

P : điểm bố trí   

 

 

 

 

 

Int. P      A : Khoảng cách giữa giao điểm P và điểm A. Khoảng cách này (+) 

hay () theo hình vẽ. 

 

 

 

 

Int. P 

P 

B A
+ 

Int. P 

P 

A B 
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Int. P      B : Khoảng cách giữa điểm giao P và điểm B. Khoảng cách này (+) 

hay () theo hình vẽ. 

 

 

 

 

6. Tính toán : 

Nhấn phím F2[CALC] màn hình xuất hiện 

 

CALCULATION 

1. COGO 

2. 2D SURFACE 

3. 3D SURFACE & VOLUME 
4. REM  

 
     

F1 F2 F3 F4 F5 

-  Tính toán (Cogo) : 

COGO 

1. INVERSE 

2. POINT COORDINATES 

3. CIRCLE RADIUS 

4. LINE-ARC INTERSECTION 

5. LINE-LINEINTERSECTION 

6. ARC-ARC INTERSECTION 

7. DIST TANCE OFFSET 

8. POINT DISTANCE OFFSET 
9. ARC DISTANCE OFFSET 

     

F1 F2 F3 F4 F5 

-  Tính ngƣợc (INVERSE) : Khi có tọa độ của hai điểm máy sẽ tính ra khoảng 

cách ngang (H.dst), khoảng cách đứng (V.dst), khoảng cách nghiêng (S.dst), và góc 

ngang (H.angle). 

Thực hiện: Khi chọn[INVERSE] màn hình xuất hiện 

INVERSE 

 

1. SP 

2. EP  

 

 
     

1 F2 F3 F4 F5 

Int. P 

P 

B A
 

+
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1. SP: Điểm khởi đầu 

SP 

1. PN       :        A 

2. X         : + 00000XXX. XXX m 

3. Y         : + 00000XXX. XXX m 

4.Z          : + 00000XXX. XXX m 

5. PC      :        

 
SAVE LIST   ACCEPT 

F1 F2 F3 F4 F5 

 

Nhập tọa độ của điểm A tƣơng tự nhƣ khi nhập các điểm khác. 

2. EP : Điểm cuối. 

 

EP 

1. PN :        B 

2. X : + 00000XXX. XXX m 

3. Y : + 00000XXX. XXX m 

4.Z  : + 00000XXX. XXX m 

5. PC :          

 
SAVE LIST   ACCEPT 

F1 F2 F3 F4 F5 

 

Nhập tọa độ của điểm B tƣơng tự nhƣ nhập các điểm khác. Sau khi nhập xong 

tọa độ của điểm B màn hình sẽ xuất hiện. 

 

RESULT OF INVERSE  

H. dst  : + 00000XXX. XXX m 

V. dst  : + 00000XXX. XXX m 

S. dst  : + 00000XXX. XXX m 

H. angle:      XXXXXXX 

 
ESC    ENT 

F1 F2 F3 F4 F5 

 

F1[ESC] : Thoát ra màn hình trƣớc. 

F5[ENT] : Chấp nhận kết quả. 

- Điểm tọa độ(Poin coordinates) 

Một điểm tọa độ đƣợc tính dựa vào tọa 

độ điểm đã biết trƣớc, khoảng cách và góc 

bằng tới điểm cần tính. 

Bearing 

First point 

Distance 

Second point 
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Chọn [POINT COORDINATES] màn hình xuất hiện 

POINT COORDINATES 

1. CO 

2. DI 

3. BE  

 

 
     

F1 F2 F3 F4 F5 

1. CO : Tọa độ điểm đầu. 

2. DI : Khoảng cách. 

3. BE : Góc phƣơng vị 

 

CO 

1. PN :        A 

2. X : + 00000XXX. XXX m 
3. Y : + 00000XXX. XXX m 

4. Z  : + 00000XXX. XXX m 

5. PC :               

 
SAVE LIST   ACCEPT 

F1 F2 F3 F4 F5 

 

Cách nhập tọa độ điểm này tƣơng tự nhƣ các điểm khác, sau khi nhập xong màn 

hình xuất hiện  

 

DISTANCE 

 

 

 

 

               

 
    CLEAR 

F1 F2 F3 F4 F5 

 

Sau khi nhập xong khoảng cách màn hình xuất hiện cho phép nhập góc phƣơng 

vị 

 

 

 

 

000X. XXX m 
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H. ANGLE 

 

 

 

               

 
    CLEAR 

F1 F2 F3 F4 F5 

 

Sau khi nhập xong màn hình kết quả xuất hiện 

RESUL OF COORD CALCULATE 

 X : + 00000XXX. XXX m 

 Y : + 00000XXX. XXX m 

 Z : + 00000XXX. XXX m  

 

            

 
ESC    ENT 

F1 F2 F3 F4 F5 

7. Đƣờng chuyền : 

Có thể vừa đo điểm đƣờng chuyền vừa đo điểm chi tiết tại cùng thời điểm. Khi 

đƣờng chuyền đƣợc khép kín, thì sai số khép vòng của tọa độ đƣợc tính và các điểm 

đƣờng chuyền có thể đƣợc bình sai. Thêm vào đó, các điểm chi tiết đƣợc đo từ điểm 

đƣờng chuyền dựa trên tọa độ đã đƣợc bình sai đã đƣợc tính toán. 

Trong cùng thời điểm không thể thực hiện nhiều hơn một vòng đƣờng chuyền. 

Không thể lƣu trữ dữ liệu khác trong khi đang đo đƣờng chuyền. Khi một vòng 

đƣờng chuyền kết thúc, mới thực hiện đƣờng chuyền khác, 

Không đƣợc tắt máy cho đến khi phép đo điểm chi tiết hoặc điểm đƣờng chuyền 

đƣợc hoàn thành. 

Không đƣợc thoát màn hình đo. 

8. Các thông số truyền số liệu qua máy vi tính và ngƣợc lại : 

Thực hiện : Khi nhấn phím F3[I/O] màn hình xuất hiện  

TRANSFER 

1. RECEIVE RECT. DATA 

2. SEND RECT. DATA 

3.SEND POLAR DATA 

4. COMMUNICATION SETUP 

 
     

F1 F2 F3 F4 F5 

0000000 



GIÁO TRÌNH ĐO DÀI ĐIỆN TỬ 

97 

 

1. RECEIVE RECT. DATA : Nhận dữ liệu từ máy tính qua máy đo. 

2. SEND RECT. DATA : Truyền dữ liệu dạng tọa độ vuông góc sang máy vi 

tính. 

3. SEND POLAR. DATA : Truyền dữ liệu dạng tọa độ cực sang máy vi tính. 

4. COMMUNICATION SETUP : Cài đặt các thông số truyền dữ liệu. 

 

3.3. MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ TC-600 

Máy toàn đạc điện tử TC-600 do hãng Leica của Thụy Sỹ sản xuất. Máy có khả 

năng cho phép đo khoảng cách xa nhất trong điều kiện thời tiết tốt là 2km với độ 

chính xác Md = 3mm + 3mm .10
6
D. Ngoài việc đo cạnh máy còn cho phép đo góc 

ngang với độ chính xác  2” và góc đứng với độ chính xác  5”. Với phần mềm cài 

đặt sẵn trong máy TC – 600 cho phép xác định nhanh chóng độ cao và tọa độ của 

các điểm và các chƣơng trình tiện ích khác. Máy có thể sử dụng rất tiện lợi trong 

xây dựng, trong đo đạc địa chính và các lĩnh vực trắc địa khác. 

3.3.1. Các phím chức năng của máy TC - 600 

Máy TC – 600 điều khiển tất cả các chƣơng trình tiện ích thông qua MENU vì 

vậy máy TC – 600 không có các phím số mà chỉ có 7 phím chức năng sau đây    

 

 

 

Chức năng của các phím này nhƣ sau: 

                

 Phím tắt mở máy 

 

 

 Xóa các thông báo lỗi 

 Kết thúc một chức năng 

 Ra khỏi trƣờng nhập dữ liệu khi không chấp nhận dữ liệu 

đó (tƣơng đƣơng phím CE trong máy tính cá nhân) 

 Thoát khỏi một chƣơng trình con 

 Gọi danh sách mã điểm 

 

 Tắt mở chế độ chiếu sáng màn hình và lƣới chỉ 

 Chấp nhận một giá trị nhập vào (tƣơng đƣơng phím 

ENTER trong máy tính ) 

 Thoát khỏi một chƣơng trình con 

MENU REC  
CONT 

CE 

CODE 

 

ON 

OF 

ON 

OFF 

CEC 

CODE 

CONT 

ALL DIST 
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 Gọi cây MENU 

 Chuyển đổi giữa chế độ nhập số và nhập ký tự ABC trong 

chế độ nhập dữ liệu 

 

 Ghi dữ liệu vào bộ nhớ của máy 

 Vào một chƣơng trình con trong cây MENU 

 Chuyển con trỏ trong chế độ nhập dữ liệu 

 Chọn một tham số trong danh sách các tham số 

 

 Khởi động chế độ đo khoảng cách và tọa độ 

 Di chuyển trỏ lên phía trên để chọn một chƣơng trình con 

mong muốn 

 Dùng để nhập dữ liệu bằng số hay bằng chữ 

 

 Khởi động chế độ đo và ghi dữ liệu đồng thời 

 Di chuyển mũi tên xuống để chọn một chƣơng trình con 

 Dùng để nhập ký tự hay bảng chữ hay bằng số (bấm một 

lần sẽ giảm đi một đơn vị hoặc cho một chữ cái đứng 

trƣớc trong bảng Alphabet) 

3.3.2. Cây thƣ mục của máy toàn đạc điện tử TC - 600 

Để hiểu đƣợc các hoạt động của máy TC – 600 cần nắm vững đƣợc toàn bộ cấu 

trúc các thƣ mục của nó hay còn gọi là cây thƣ mục (MENU- TREE). Cây thƣ mục 

của TC – 600 sẽ đƣợc khởi động khi ta ấn phím MENU. Tuy nhiên do màn hình 

chữ chỉ đƣợc giới hạn có 4 dòng nên chỉ có 4 dòng của thƣ mục đƣợc hiển thị, các 

dòng khác tạm thời bị che lấp. Việc cuốn màn hình lên hoặc xuống để xem phần bị 

che lấp đƣợc thực hiên bằng các phím mũi tên lên hoặc xuống. Muốn chọn một thƣ 

mục hoặc một chƣơng trình con nào đó thì dùng phím mũi tên lên hoặc xuống để 

đƣa con trỏ màn hình đến thƣ mục (hoặc chƣơng trình con) cần thiết rồi ấn phím 

REC. Cấu trúc của cây thƣ mục của máy TC – 600 nhƣ sau: 

SET   Cài đặt (thƣ mục cài đặt gồm các chƣơng trình con sau) 

 SET PtNt/hr  Đặt số hiệu điểm/ đặt độ cao gƣơng 

 HZ  Đặt giá trị của góc bằng  

 DSP  Đặt chế độ màn hình (3 chế độ) 

 SET ppm/mm  Đặt số hiệu chỉnh khí tƣợng/hằng số gƣơng 

LEVEL   Hiển thị bọt thủy điện tử. 

 

PROG   Chế độ đo chƣơng trình 

MENU 

REC 

DIST 

ALL 
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 Station Coords  Vào tọa độ điểm trạm máy 

 Orientation  Vào tọa độ điểm đặt gƣơng 

 FreeStation  Chƣơng trình đo giao hội nghịch  

 Setout  Chƣơng trình bố trí điểm 

 The Distance  Đo khoảng cách gián tiếp 

 Calc Area  Tính diện tích các thửa kín 

 Target Coords  Chƣơng trình đo toạ độ 

 Rapid Meas  Đo nhanh 

CTILITIES  Thƣ mục quản lý dữ liệu 

 Input  Nhập dữ liệu 

 Coords  Nhập tọa độ các điểm 

 Codes  Nhập bảng mã điểm 

Delete  Xóa dữ liệu 

 Observ  Xóa dữ liệu đo 

 Coords  Xóa dữ liệu các điểm 

 Codes  Xóa danh sách mã điểm 

Find  Tìm dữ liệu 

 Observ  Tìm dữ liệu quan trắc 

 Coords  Tìm tọa độ điểm 

View  Xem dữ liệu 

 Observ  Xem các số liệu đo 

 Coords  Xem tọa độ các điểm lƣu giữ trong file  

 Code  Xem danh sách mã điểm 

File  File 

Send  Gửi dữ liệu GSI (thông tin địa lý) đi vào MT 

 Observ  Truyền dữ liệu đo vào máy tính 

 Coords  Truyền các điểm tọa độ vào máy tính 

 Code  Truyền danh sách mã điểm vào máy tính 

Receive  Nhận các thông tin GSI từ máy tính 

 Coords  Nhận tọa độ các điểm khống chế 

 Codes  Nhận danh sách mã điểm 

Erase  Xóa dữ liệu  

 Observ  Xóa tất cả các dữ liệu đo 

 Coords Xóa tọa độ tất cả các điểm khống chế 

 Codes  Xoá danh sách mã điểm 

TEST  Kiểm tra 

 BATTERY  Kiểm tra điện áp của ắc quy 
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 TEMP C  Hiển thị nhiệt độ của máy 

 SIGNAL  Kiểm tra cƣờng độ tín hiệu phản hồi của EDM 

 DISPLAY  Kiểm tra màn hình LCD và chiếu sáng 

CALIB  Hiệu chỉnh các sai số của máy 

 V-INDEX  Xác định sai số vạch không của bàn độ đứng 

 HZ-COLLIM  Xác định sai số 2c 

CONF  Cài đặt cấu hình 

 PARMETER  Đặt các tham số 

 CONTRACT  Đặt độ tƣơng phản của màn hình LCD  

 V-ANGLE  Đặt chế độ hiển thị góc đứng 

INTERFACE  Các tham số dao diện  

 BAUD  Đặt tốc độ dao diện  

 PARITY  Phƣơng thức phân chia  

 ENDMARK  Đặt dấu hết dòng 

REC  Ghi dữ liệu 

 PORT  Cổng ghi 

 MASK  Kiểu màn hình (Format) ghi dữ liệu 

UNIT  Đặt đơn vị đo 

 DIST  Đơn vị đo khoảng cách (m feet) 

 ANGLE  Đơn vị đo góc 

 DSPACC  Độ chính xác hiển thị góc (high, mid, low) 

ON/OFF  Tắt mở một số chức năng 

 BEEP 90  Đặt tín hiệu âm thanh khi góc ngang là 0, 90, 180, 

270 

 COMP  Compensater (Con lắc tự động cân bằng) 

 HZCOMP  Hiệu chỉnh vào góc ngang do độ nghiên của trục máy 

(hoạt động khi COMP = ON) 

 BEEP  Phát tín hiệu âm thanh khi có tín hiệu phản hồi 

 AUTO OFF  Tự tắt máy nếu các phím không đƣợc hoạt động 

3.3.3. Sử dụng máy TC - 600 

1. Cài đặt máy trước khi đưa vào sử dụng 

Máy mới mua về cần tiến hành thực hiện việc cài đặt một số tham số cho phù 

hợp với thói quen sử dụng cũng nhƣ yêu cầu độ chính xác. 

- Cài đặt đơn vị đo và độ chính xác hiển thị màn hình 

Khởi động MENU 

Dùng mũi tên đƣa con trỏ đến mục CONF 

Vào thƣ mục CONF bằng cách ấn phím REC sẽ có đƣợc màn hình nhƣ sau 
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MENU * CONFIG 

INTERFACE 

REC 
UNITS 

 

Dùng mũi tên    hoặc    chuyển trỏ đến thƣ mục UNIT và ấn phím REC ta đƣợc 

 

CONF* UNT 

          DIST         > M 

ANGLE 

DSPACO 

 

Dùng mũi tên    hoặc   chuyển trỏ đến thƣ mục DIST sau đó chọn đơn vị đo là 

mét hoặc feet tùy theo ý muốn bắng cách ấn phím REC 

Muốn đặt đơn vị đo góc thì dùng phím mũi tên để chuyển trỏ đến thƣ mục 

ANGLE lúc đó sẽ có 3 tùy chọn 

* Đơn vị đo góc Grad (400 gon) 

* Đơn vị đo góc là độ, phút, giây (360s) 

* Đơn vị đo góc là độ và phần thập phân của độ (00.00s) 

Việc chuyển đổi từ đơn vị này sang đơn vị khác đƣợc thực hiên bằng cách ấn 

phím REC. 

Đặt độ chính xác hiển thị góc đo thì dùng phím mũi tên chuyển trỏ đến 

DSPACC rồi ấn phím REC. Trong thƣ mục con này cũng có 3 tùy chọn. 

High: Hiển thị góc ngang và góc đứng tới 1” 

Mid: Hiển thị góc ngang và góc đứng tới 5” 

Low: Hiển thị góc ngang và góc đứng tới 10” 

Muốn chuyển đổi từ chế độ này sang chế độ khác thì nhấn phím REC. 

2. Đo góc ngang bằng máy đo xa điện tử TC – 600 

Sau khi  đặt đơn vị đo, kiểm tra điện áp của ắc quy và cân bằng máy bằng bọt 

thuỷ điện tử ta có thể tiến hành đo góc ngang. 

- Đo góc ngang với khởi đầu là 0 

Để đặt hƣớng ban đầu là 00000 trƣớc hết ta khởi động cây thƣ mục của máy 

bằng cách ấn phím MENU. Trên màn hình sẽ hiện ra cây MENU của máy. Dùng 

phím mũi tên     hoặc     để đƣa trỏ vào thƣ mục SET màn hình của máy sẽ nhƣ hình 

dƣới đây 

 

MENU * SET 

SETPTNI/hr 

      Hz 

DSP 
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Chuyển trỏ đến thƣ mục con Hz rồi ấn phím REC lúc đó giá trị phƣơng hƣớng 

ngang bằng 00000 còn góc thiên đỉnh sẽ mang một giá trị nào đó tuỳ theo vị trí 

của ống kính. Phía dƣới màn hình sẽ có thông báo “CONT TO HOLD” nghĩa là ấn 

phím CONT để giữ giá trị góc không bị thay đổi (tƣơng đƣơng nhƣ lấy khoá bàn độ 

của máy THEO – 020). 

SET* Hz 

Hz     00000 

V     891720 
CONT TO HOLD 

 

Ấn phím CONT để giữ giá trị phƣơng hƣớng không thay đổi (lúc này phía dƣới 

màn hình xuất hiện thông báo CONT TO RELEASE (ấn phím CONT để nhả ra)). 

 

SET* Hz 

Hz            00000 

V            891720 

CONT TO RELASE 

 Ngắm chính xác vào tiêu ngắm đặt tại hƣớng khởi đầu sau đó nhấn phím 

CONT. 

 Ngắm các hƣớng tiếp theo và đọc số trên màn hình nhƣ khi đo góc bằng máy 

kinh vĩ thông thƣờng cho đến hƣớng cuối cùng. 

 Đảo kính và đo ngắm theo trình tự ngƣợc lại 

 Muốn đặt một giá trị bất kỳ nào đó cho hƣớng khởi đầu thì cũng khởi động 

MENU của máy và vào thƣ mục SET sau đó vào thƣ mục con Hz. Sau khi giá trị  

00000 xuất hiện trên màn hình cùng với thông báo CONT TO HOLD thì xoay 

bàn độ ngang cho đến khi xuất hiện giá trị cần phải đặt (ví dụ 3010) lúc đó mới ấn 

phím CONT bây giờ giá trị 3010 sẽ không thay đổi khi ta quay bàn độ. Tiếp theo 

quay bàn độ và ngắm chính xác vào mục tiêu ở hƣớng khởi đầu rồi ấn phím CONT 

để nhả bàn độ ra…Các bƣớc tiếp theo đƣợc tiến hành tƣơng tự nhƣ việc đo góc 

bằng máy kinh vĩ thông thƣờng. 

3. Đo cạnh bằnh máy TC- 600 

a. Đặt lượng hiệu chỉnh khí tượng và hằng số gương. 

Trƣớc khi đo khoảng cách cần phải đặt các đại lƣợng hiệu chỉnh khí tƣợng và 

hằng số của gƣơng, việc này đƣợc tiến hành nhƣ sau. 

Từ cây MENU Vào chƣơng trình con SET ta đƣợc màn hình nhƣ sau 

      MENU* SET 

      Hz 

      DSP 

       SET     ppm/ mm 
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Vào thƣ mục con SET ppm/ mm bằng cách dùng phím mũi tên để chuyển con 

trỏ tới và ấn phím REC 

Trƣớc khi đo khoảng cách cần tiến hành đo nhiệt độ không khí và áp suất. Sau 

đó theo đồ thị trong sách hƣớng dẫn sử dụng máy xác định hệ số hiệu chỉnh nhiệt độ 

và áp suất( ví dụ: t = 20C và p = 1000 ml ta có ppm =  5) vào giá trị ppm tìm 

đƣợc sau đó ấn phím CONT 

Sau khi vào giá trị ppm con trỏ sẽ tự động nhảy xuống dòng tiếp theo( ghi chữ 

mm) để vào hằng số gƣơng. Đối với máy TC – 600 dùng đúng gƣơng trong bộ của 

nó thì hằng số gƣơng là 0. Nếu sử dụng gƣơng của các bộ máy khác thì phải tiến 

hành kiểm nghiệm để xác định hằng số của gƣơng. 

Sau khi vào số hiệu chỉnh khí tƣợng và hằng số gƣơng hai đại lƣợng này sẽ hiện 

thƣờng trực ở màn hình của máy mỗi khi khởi động chế độ đo khoảng cách hoặc tọa 

độ để chúng ta theo dõi và kiểm tra. 

b. Đặt chế độ hiển thị màn hình. 

TC – 600 có 3 chế độ màn hình sau đây:  

 

 

 

 

 

 

Chế độ 1 Chế độ 2 Chế độ 3 

Dòng 1: Số hiệu điểm Dòng 1: Góc ngang Dòng 1: Số hiệu điểm 

Dòng 2: Góc ngang Dòng 2: Góc đứng Dòng 2: Toạ độ Y 

Dòng 3: Góc đứng Dòng 3: Khoảng cách ngang Dòng 3: Toạ độ X 

Dòng 4:Khoảng cách 

nghiêng 

Dòng 4: Chênh cao Dòng 4: Độ cao H 

Muốn chọn chế độ hiển thị màn hình thì khởi động cây MENU. Chuyển trỏ đến 

thƣ mục SET và vào thƣ mục con DSP (Display). Sau khi vào thƣ mục con này chế 

độ màn hình đang dùng sẽ hiện ra nếu cần thay đổi chế độ hiển thị màn hình thì 

dùng phím mũi tên lên hoặc xuống để chọn chế độ màn hình thích hợp. Khi chấp 

nhận một chế độ màn hình nào thì ấn phím CONT. Thông thƣờng khi đo lƣới khống 

chế thì dùng chế độ 2, đo tạo độ thì dùng chế độ 3 còn đo chi tiết thì dùng chế độ 1. 

c. Đo khoảng cách: 

Sau khi nhập các đại lƣợng hiệu chỉnh khí tƣợng và hằng số của gƣơng thì có 

thể tiến hành đo khoảng cách thao tác cụ thể nhƣ sau: 

- Ngắm máy chính xác tới gƣơng. 

- Ấn phím ALL quá trình đo khoảng cách sẽ đƣợc thực hiện và kết quả sẽ 

đƣợc tự động ghi vào bộ nhớ của máy, trong trƣờng hợp này kết quả sẽ không đƣợc 

hiển thị trên màn hình. 

- Nếu đo và ghi sổ đo thông thƣờng thì ấn phím DIST máy sẽ thực hiện việc 

đo khoảng cách và hiển thị kết quả lên màn hình. Sau đó nếu muốn ghi khoảng cách 

này vào bộ nhớ thì nhấn phím REC. 

PtNr : + 00000001 

Hz    : 312 17 20 

V      : 89 15 10 

Z       : 3.782 

 

Hz    : 312 17 20 

V      : 89 15 10 

         :  ..................  

         :  ..................  

PtNr   : + 00000001 

E        : .................  

N        :  ................  

H        : .................  
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4. Xác định toạ độ của các điểm 

Trƣớc khi tiến hành xác định toạ độ không gian 3 chiều X, Y, H của các điểm 

cần phải: 

- Đặt số hiệu điểm (nếu cần) 

- Đặt số hiệu chỉnh khí tƣợng ppm 

- Đặt hằng số gƣơng mm 

Tiếp theo cần thực hiện các bƣớc sau đây: 

a. Vào tọa độ của điểm trạm máy 

- Khởi động cây MENU bằng cách ấn phím MENU. 

- Sử dụng phím mũi tên chuyển con trỏ đến thƣ mục PROG ta sẽ đƣợc 

màn hình. 

MENU 

SET 

LEVEL 

        PROG 

- Ấn phím REC ta đƣợc: 

 

MENU*PROG 

STATION COORD 

ORIENTATION 

FREESTATION 

 

- Dùng phím mũi tên di chuyển con trỏ đến thƣ mục con STATION COORD 

rối ấn phím REC. Ở đây máy sẽ cho ta hai tự chọn: lấy tọa độ từ bộ nhớ của máy 

(GetGoord > File) hoặc vào tọa độ từ bàn phím (GetCoordf > Keyb) để hoán 

chuyển từ tùy chọn này sang tùy chọn khác cần phải ấn phím REC . 

Nếu lấy tọa độ từ bộ nhớ của máy thì trên dòng PtNr cần vào số hiệu điểm sau 

đó ấn phím CONT con trỏ sẽ tự động chuyển xuống dƣới để vào chiều cao máy sau 

đó cũng ấn phím CONT tọa độ của điểm trạm máy sẽ hiện lên màn hình  

 

SATION COORD 

        PtNr : BS25A 

E :             1002998 

N :             1200003 

 

Ấn phím CONT tọa độ của điểm trạm máy sẽ đƣợc nhập vào và màn hình sẽ có 

thông báo 

STATION SET 

 

Nếu nhập tọa độ từ bàn phím thì dùng phím REC để hoán chuyển sang chế độ 

từ bàn phím sau đó cũng vào số hiệu điểm, chiều cao máy và sau đó lần lƣợt vào tọa 
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độ E(Y), N(X), H. Sau khi vào xong tọa độ cần ấn phím CONT để máy nhận số liệu 

của trạm máy vào. Khi nhập tọa độ vào máy cũng có thông báo STATION SET. 

b. Vào tọa độ điểm định hướng. 

-  Chuyển con trỏ xuống thƣ mục con ORIETA TION rồi ấn phím REC ta sẽ 

đƣợc màn hình  

ORIETA TION 

GET COORD>File 

FILE : Coordinate 

         PtNr : PtNr 

 

Cũng tƣơng tự nhƣ vào tọa độ của trạm máy ở đây sẽ có 2 tùy chọn : vào tọa độ 

từ bàn phím hoặc lấy tọa độ từ FILE số liệu trong máy. Nếu lấy tọa độ từ FILE thì 

chỉ cần nhập tên điểm và sau đó ngắm chính xác tới điểm định hƣớng rồi ấn phím 

CONT máy sẽ tự động tính ra phƣơng vị của cạnh nối giữa điểm trạm máy và điểm 

định hƣớng và xoay cho vạch 0 của bàn độ ngang trùng với hƣớng bắc của hệ trục 

tọa độ sau khi làm xong máy sẽ có thông báo „‟ORIETATION SET‟‟. 

Nếu chọn phƣơng án vào tọa độ từ bàn phím thì cũng làm tƣơng tự nhƣ vào tọa 

độ đối với điểm trạm máy sau khi vào tọa độ Y,X,H. Ngắm chính xác tới tiêu ngắm 

đặt tại điểm định hƣớng rồi ấn phím CONT máy sẽ tính phƣơng vị của cạnh nối 

điểm trạm máy và điểm định hƣớng sau đó xoay bàn độ để vạch 0 của bàn độ ngang 

trùng với hƣớng bắc của hệ tọa độ trên màn hình sẽ xuất hiện thông báo STATION 

SET. 

c. Xác định tọa độ của các điểm. 

Dùng phím mũi tên chuyển con trỏ tới thƣ mục con Target Coord trên màn hình 

của máy sẽ hiện thị lại tọa độ của điểm máy  

 

Target Coord 

PtNr : BS- 25A 

Eo   ………….. 

No   …………. 

 

Nếu kiểm tra tọa độ điểm trạm máy không thấy nhầm lẫn gì thì ta ấn phím 

CONT máy sẽ nhắc chúng ta vào tên điểm cần xác định tọa độ, chiều cao của gƣơng 

tại điểm đó 

Target Coord 

       PtNr  ……….. 

       Hr     ……….. 

 

Nhập vào tên điểm cần xác định tọa độ và chiều cao gƣơng đặt tại đó ta đƣợc 

màn hình 
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Pt :     0001 

E  : ..................  

N  :..................  

H  :..................  
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