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CHÝÕNG III  ÐO GÓC 

 

                  §III-1.  NGUYÊN LÝ CẤU TẠO CỦA MÁY KINH VĨ   

I- KHÁI NIỆM VỀ ÐO GÓC 

1. Khái niệm ðo góc bằng 

Giả sử có ba ðiểm A, B, C trên mặt ðất và A1, B1,C1 là hình chiếu của chúng trên mặt 

phẳng nằm ngang (P), thì góc B1A1C1 =  ðýợc gọi là góc bằng. 

Từ hình vẽ III-1-1  ta có 

AB, AC là các tia ngắm, các 

mặt phẳng  ABB1A1 và 

ACC1A1 là các mặt phẳng 

ngắm (mặt phẳng ngắm là mặt 

phẳng thẳng ðứng chứa tia 

ngắm).  

Góc bằng là góc nhị 

diện hợp bởi hai mặt phẳng 

ngắm. 

Ðể ðo góc bằng ngýời ta 
chế tạo máy ðo góc phải có 

bàn ðộ ngang và ống ngắm có 

thể tạo ra các mặt phẳng 

ngắm. Hình chiếu của các  tia 

ngắm trên bàn ðộ sẽ cho biết 

giá trị hýớng ngắm. Giá trị 

góc bằng là hiệu giá trị của hai hýớng ngắm. 
 

2- Khái niệm ðo góc ðứng 

Góc ðứng là góc hợp bởi hýớng 

ngắm tới mục tiêu và mặt phẳng nằm 

ngang. 

Góc ðứng thýờng ðýợc ký hiệu là V 

và có giá trị từ 0
0   900. Trýờng hợp tia 

ngắm nằm cao hõn mặt phẳng nằm ngang 

thì góc ðứng có giá trị dýõng, trýờng hợp 

ngýợc lại có giá trị âm.  

Trong trắc ðịa còn có khái niệm góc 

thiên ðỉnh. 

Góc thiên ðỉnh là góc hợp bởi hýớng ðỉnh trời và hýớng tia ngắm. 

Góc thiên ðỉnh ðýợc ký hiệu là Z và có giá trị từ  0
0  1800. 

Quan hệ giữa góc thiên ðỉnh và  góc ðứng ðýợc biểu thị bằng công thức: 
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M (muûc tiãu) 

N (muûc ti ãu) 

Hæåïng nàòm ngang 

Hæåïng âènh tråìi  
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Z + V = 900             ( V-1-1) 

Ðể ðo góc ðứng máy ðo góc phải có bàn ðộ ðứng. 

II. SÕ ÐỒ CẤU TẠO MÁY KINH VĨ 

 

§III-2   ỐNG KÍNH 

I. CẤU TẠO ỐNG KÍNH 

1. Kính vật, kính mắt, lýới chỉ chữ 

thập  

 - Kính vật là một hệ thống các thấu 

kính ghép với nhau có tính chất hội tụ dùng 

ðể biến vật thành ảnh thật.  

- Kính mắt là một hệ thống các thấu 

kính ghép với nhau dùng ðể quan sát ảnh 

thật của vật. 

- Lýới chỉ chữ thập có nhiệm vụ giúp 

cho việc quan sát mục tiêu chính xác. Lýới 

chỉ chữ thập ðýợc khắc trên tấm kính phẳng hoặc ðýợc làm bằng một loại tõ ðặc biệt. Mặt 

phẳng lýới chỉ chữ thập chính là mặt phẳng tạo ảnh của kính vật. Lýới chỉ chữ thập ðýợc 

cố ðịnh bằng 4 ốc nhý hình III-2.1. 

Äúc cäú âënh 

Äúng kênh 

Hçnh I I I -2-1 

  

äúng kênh 

voìng âäü âæïng 

t ruûc ngàõm cuía äúng kênh 

t ruûc quay äúng kênh (t ruûc ngang) 

giaï âåî äúng kênh 

boüt  thuíy daìi  voìng âäü ngang 

t ruûc quay cuía maïy (t ruûc âæïng) 
äúc cán maïy 

chán maïy äúc näúi maïy 
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Các máy ðo ðạc hiện nay dùng ống kính ðiều quang trong có cấu tạo nhý hình III-2.2 

Trong ống kính ðiều quang trong kính vật và lýới chỉ chữ thập ðýợc lắp cố ðịnh. 

Thấu kính phân kỳ kết hợp với kính vật thành một hệ thống quang học có tiêu cự thay ðổi. 

Khi xoay ốc ðiều ảnh thấu kính phân kỳ di chuyển làm cho ảnh trùng với mặt phẳng lýới 

chỉ chữ thập. 

2. Các trục của ống kính 

Trong ống kính có các trục sau ðây: 

- Trục quang học là ðýờng thẳng nối quang tâm kính mắt và quang tâm kính vật. 

- Trục hình học là ðýờng thẳng nối tâm các thiết diện tròn của ống kính. 

- Trục ngắm là ðýờng thẳng nối quang tâm kính mắt, giao ðiểm lýới chỉ chữ thập và 

quang tâm kính vật. 

Theo lý thuyết thì ba trục này phải trùng nhau. Trong thực tế chúng ta phải kiểm tra 

sự trùng nhau của 3 trục này.  

3. Ðiều chỉnh ống kính 

Muốn ngắm một mục tiêu chính xác phải tiến hành ðiều chỉnh cho ảnh của vật nằm 

trên mặt phẳng lýới chỉ chữ thập. Quá trình ðiều chỉnh gồm hai býớc: 

Býớc 1: Thay ðổi khoảng cách giữa kính mắt và lýới chỉ chữ thập ðể nhìn rõ lýới chỉ 

chữ thập. 

Býớc 2: Xoay ốc ðiều ảnh ðể có ảnh trên lýới chỉ chữ thập rõ nét nhất. 

Nếu ðiều chỉnh không tốt sẽ gây ra hiện týợng thị sai, tức là ảnh nằm ở phía trýớc 

hoặc phía sau mặt phẳng lýới chỉ chữ thập. 

Ðể khắc phục hiện týợng này ta có thể làm nhý sau: 

Nhìn vào ống kính ở các vị trí trên, dýới, trái, phải nếu thấy giao ðiểm lýới chỉ chữ 

thập luôn trùng với mục tiêu là ðýợc, nếu không phải tiếp tục ðiều chỉnh. 

II. MỘT SỐ TÍNH NÃNG KỸ THUẬT CỦA ỐNG KÍNH 

1. Ðộ phóng ðại của ống kính  

1 

3 5 
7 6 4 2 

cäú âënh 

1. kênh váût  

2. kênh màõt  

3. tháúu kênh phán kyì 

4. læåïi chè chæî tháûp 

5. äúc âiãöu aính 

6. äúc âiãöu chènh vaì cäú âënh  

     læåïi  chè chæî tháûp 

7. Vë t rê taûo aính 
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Ðịnh nghĩa: Ðộ phóng ðại của ống kính là tỷ số giữa ảnh của vật ðýợc phóng ðại qua 

ống kính và ảnh của vật nhìn bằng mắt thýờng. Từ ðó ta có thể nói ðộ phóng ðại của ống 

kính là tỷ số giữa góc nhìn  qua ống kính và góc nhìn  bằng mắt thýờng tới cùng một vật 

ngắm. Nếu ký hiệu V
x là ðộ phóng ðại ống kính, ta có: V

x = 



 

Vì khoảng cách từ kính vật ðến vật ngắm và khoảng cách từ kính mắt ðến vật ngắm 

chênh nhau rất nhỏ nên ta có thể coi góc nhìn bằng mắt và góc nhìn qua ống kính cùng 

xuất phát từ một ðiểm. 

Xác ðịnh ðộ phóng ðại V
x : Từ hình vẽ trên ( hình III-2.3) ta có 

  
mv f
a

2
tgvaì

f
a

2
tg 





 

Vì ,  là những góc nhỏ nên ta có V
x = )1(

f
f

m

v



 

Trong ðó : fv là tiêu cự kính vật, fm là tiêu cự kính mắt. 

Do ðó, khi chế tạo máy ngýời ta có thể chủ ðộng lựa chọn ðộ phóng ðại ống kính. 

2- Vùng ngắm của ống kính 

Vùng ngắm là phạm vi không 
gian nhìn thấy ðýợc qua ống kính khi 

ống kính cố ðịnh. Vùng ngắm ðýợc 

biểu thị bằng góc kẹp giữa hai ðýờng 

thẳng nối từ quang tâm của kính vật 

ðến hai ðiểm ðầu của lýới chỉ chữ 

thập. Vùng ngắm ðýợc ký hiệu . 

Thông thýờng vật ngắm ở xa 

ống kính và lýới chỉ chữ thập lại trùng 

với vị trí ảnh thật nên khoảng cách từ lýới chỉ chữ thập ðến quang tâm kính vật gần bằng 

tiêu cự kính vật (fv). Vì góc  nhỏ nên ðýờng kính của lýới chỉ chữ thập có thể coi nhý một 

cung tròn tâm O bán kính là fv.  

  

A 

B 

 

B
2 

A
2 

B
1 

A
1 

a
 

 

fv 
fm  
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Từ hình vẽ III-2.4  ta có   = 
vf

q
 

Trong ðó: q là ðýờng kính của lýới chỉ chữ thập 

Từ công thức (1) ta có fv = fm.Vx  

nên   = 
x

m Vf

q
 

Hiện nay, các máy trắc ðịa thýờng có  = 
xV
0230 

 

Ta thấy rằng, vùng ngắm tỷ lệ nghịch với ðộ phóng ðại ống kính. 

3. Ðộ rõ của ảnh 

Ðộ rõ của ảnh  là  lýợng  ánh  sáng  mà  mắt ta thu  ðýợc trong thời gian 1 giây trên 

1mm2 vật ngắm. Ðể ðánh giá chất lýợng ống kính ngýời ta thýờng dùng ðộ rõ týõng ðối. 

Ðộ rõ týõng ðối là tỷ số giữa ðộ rõ của ảnh nhìn qua ống kính (I) và ðộ rõ của ảnh 

nhìn bằng mắt thýờng (i)  

Ðộ rõ týõng ðối ðýợc tính theo công thức 
2

2

2

850

r.V

R.
i
I

x
  

 Trong ðó: R là bán kính kính vật của ống kính 

 r: là bán kính con ngýõi của mắt ngýời 

 Vx : Ðộ phóng ðại của ống kính. 

Từ công thức trên ta thấy ðộ rõ tỷ lệ thuận với bình phýõng bán kính kính vật và tỷ lệ 

nghịch với bình phýõng ðộ phóng ðại của ống kính. Cho nên, khi ðo ðạc ở những nõi thiếu 

ánh sáng nhý dýới hầm lò, trong rừng rậm  v.v...cần chọn máy kinh vĩ có kính vật lớn và 

ðộ phóng ðại nhỏ. 

4- Sai số ngắm của ống kính 

Từ thực nghiệm cho thấy bằng mắt 

thýờng không thể phân biệt ðýợc 2 ðiểm 

dýới góc nhìn < 60�. Do ðó, có thể coi sai 

số ngắm bằng mắt thýờng là 60�. Khi ðo 

ngắm dùng máy kinh vĩ có ðộ phóng ðại 

Vx nên ảnh của vật ngắm sẽ ðýợc phóng 

to lên V
x lần. Nên ta có sai số ngắm giới 

hạn khi nhìn qua ống kính là mng= XV

06 
 . 

Cùng một ðiều kiện nếu vật ngắm ở gần sẽ nhìn thấy rõ hõn ở xa. Nếu quá xa sẽ không 

nhìn thấy ðýợc.  

Từ hình III-2.5, ta có thể tính tầm ngắm xa nhất cho một vật có ðýờng kính (d) theo 

công thức sau: x
x

ng

V.d.3438S"
"60

V.d
"

m
d

S   

d 
mng 

S 
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Trong thực tế, tầm ngắm còn phụ thuộc ðiều kiện ngoại cảnh nhý : Chiết quang và ðộ 

trong sạch của không khí. 

 

§III.3  CẤU TẠO BÀN ÐỘ 
Bàn ðộ là những ðĩa tròn bằng kim loại ðối với các máy kinh vĩ kim loại hoặc bằng 

thủy tinh trong suốt ðối với máy kinh vĩ quang học. Mặt của bàn ðộ phải tuyệt ðối phẳng. 

Tùy theo cấu tạo từng loại máy mà ðýờng kính của bàn ðộ có thể khác nhau, thông thýờng 

có giá trị từ  60 250mm. Trên bàn ðộ ðýợc khắc vạch theo ðộ hoặc grad. 

I- BÀN ÐỘ NGANG  

1. Cấu tạo 

Bàn ðộ ngang ðýợc khắc vạch và ðánh số liên tục theo chiều kim ðồng hồ từ 0
0
3600 

hoặc từ 0400 grad, mỗi một ðộ lại ðýợc chia ra các khoảng nhỏ và bằng nhau, các khoảng 

này ðýợc gọi là khoảng chia nhỏ nhất của bàn ðộ. 

Bàn ðộ ngang ðýợc gắn vuông góc với trục ðứng của máy và nó ðýợc cố ðịnh trong 

quá trình ðo góc. Giá trị ðọc ðýợc trên bàn ðộ ngang là nhờ du xích chuyển ðộng theo bộ 

phận ngắm. 

2. Cách ðọc số 

Du xích có hai loại týõng ứng với hai kiểu ðọc số: 

- Loại thứ nhất gọi là vạch chuẩn ðoán ðọc. 

- Loại thứ hai gọi là thang phụ. Ðộ dài thang phụ bằng ðộ dài khoảng chia nhỏ nhất 

của bàn ðộ ( Hình III-3.1) 

II- BÀN ÐỘ ÐỨNG - CÁCH TÍNH GÓC ÐỨNG VÀ MO 

1- Ðặc ðiểm cấu tạo 

 Bàn ðộ ðứng ðýợc lắp cố ðịnh với ống kính. Ðýờng kính gốc của bàn ðộ ðứng luôn 

luôn song song với trục ngắm của ống kính. 

 

 

  
  

a. Âoüc säú theo vaûch chuáøn: 125o33' b. Âoüc säú theo thang phuû: 131o31' 
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Admin
http://tracdia.wordpress.com


Admin
huuduc1kk2@gmail.com




                                       CHÝÕNG III - ÐO GÓC   58   

Tuỳ theo cách chia ðộ của bàn ðộ ðứng mà ðýờng kính gốc có thể là 0
0- 00; 00 - 

1800 ; 900 - 2700 ( hình III-3.2). 

Khi ống kính quay thì bàn ðộ ðứng quay theo, còn du xích ðứng yên. Vạch chuẩn 0-
0 của du xích luôn luôn ở vị trí nằm ngang nhờ một ống thủy dài gắn trên du xích hoặc nhờ 

con lắc tự ðộng. 

2. Cách tính góc ðứng và sai số MO 

Theo lý thuyết cấu tạo của bàn ðộ ðứng cần thoả mãn ðiều kiện: Khi trục ngắm nằm 

ngang và bọt nýớc ống thủy dài trên du xích bàn ðộ ðứng ở vị trí cân bằng thì ðýờng kính 

gốc của bàn ðộ phải trùng với vạch chuẩn 0 - 0 của du xích. 

Trong thực tế ðiều kiện trên không phải lúc nào cũng thỏa mãn, trýờng hợp không 

thỏa mãn sẽ gây ra sai số chỉ tiêu MO. 

Nếu  MO quá lớn và không ổn ðịnh ta cần phải hiệu chỉnh. 

Tùy theo cách chia vạch và ghi số trên bàn ðộ ðứng mà công thức tính sai số chỉ tiêu 

MO và góc ðứng V ðýợc xác ðịnh nhý sau: 

a. Ðối với trýờng hợp máy có bàn ðộ ðứng khắc vạch và ghi số liên tục (hình III-3.3) 

Sau khi bố trí máy vào vị trí công tác tiến hành ðo ngắm nhý sau: 

 

Hçnh I I I -3.2 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 90 270 

M 
 

 

 Hçnh I I I -3.3 

MO 

Ph 

V MO Tr  

0 

0 

0 

0 
V 
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- Thuận kính (bàn ðộ ðứng nằm bên trái ống kính) ngắm chính xác một ðiểm M ðọc 

số trên bàn ðộ ðứng là Tr. 

- Ðảo kính (bàn ðộ ðứng bên phải ống kính), tiến hành týõng tự ðọc ðýợc số ðọc trên 

bàn ðộ là Ph. 

Theo hình vẽ ta có: 

V= Tr - MO         (III-3.1) 

V= 3600 -Ph + MO          (III-3.2)  

Từ ðó ta tính ðýợc: 

  
2

360PhTr
MO

0


     (III-3.3) 

và    
2

360PhTr
V

0


      (III-3.4) 

b. Ðối với trýờng hợp máy có bàn ðộ ðứng khắc vạch và ghi số ðối xứng (hình III-
3.4) 

 

Ở vị trí thuận kính số ðọc ðýợc là  Tr = V + MO  (III-3.5) 

Ở vị trí ðảo kính số ðọc ðýợc là  Ph = V  MO (III-3.6) 

Khi ðó ta có : 
2

PhTr

MO


  (III-3.7) 

                          
2

PhTr
V


  (III-3.8) 

 

 

§ III-4   CẤU TẠO ỐNG THỦY 

M 
 

 

 Hçnh I I I -3.4 
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Ống thủy là dụng cụ ðể ðýa ðýờng thẳng hoặc mặt phẳng về vị trí nằm ngang hoặc 

thẳng ðứng. 

Cấu tạo chung ống thủy làm bằng thủy tinh trong suốt, ở bên trong chứa ete hoặc 

cồn, bọt thủy là do hõi ete bảo hòa co lại. 

I- ỐNG THỦY DÀI 

1. Cấu tạo 

Ống thủy dài có dạng  hình trụ ngang, mặt trong là một mặt chỏm cầu có bán kính    
từ 2  200m. Ống thủy dài ðýợc bọc bằng kim loại, ở một ðầu hoặc hai ðầu có ốc ðiều 

chỉnh bọt thủy ( hình III-4.1) 

Ðýờng tiếp tuyến với chỏm cầu tại ðỉnh O gọi là trục ống thủy. 

Ðối xứng qua hai bên ðỉnh chỏm cầu ngýời ta khắc các vạch cách nhau 2mm. Khi 

bọt thủy ở giữa thì trục ống thủy nằm ngang  

2. Ðộ nhạy 

Ðộ nhạy của ống thủy là góc ở tâm chắn cung tròn có ðộ dài 2mm. Ðộ nhạy ðýợc ký 

hiệu là .  

  = "ñ
R
mm2

(thông thýờng  = 5�1') 

Ðộ nhạy có thể hiểu nhý sau: 

 Khi bọt nýớc bị lệch khỏi vị trí cân bằng 

một vạch khắc thì góc nghiêng của tiếp tuyến so 

với vị trí nằm ngang sẽ là /2 ( hình III.4.2) 

3. Ống thủy quang học ( Ống thủy trùng 

hợp) 

Ngýời ta bố trí một hệ thống quang học ðể 

quan sát hai ðầu của ống thủy dài. Khi bọt nýớc 

vào giữa thì sẽ cho thấy một parabol trõn. Khi ống 

thủy chýa cân bằng cho thấy hai nhánh parabol rời 

nhau. 

 

  

1. Boüt thuíy 

2. Voí kim loaûi  

3. Màût truû bàòng thuíy t inh 

4. ÄÚc âiãöu chènh 

5. Ãte 

 

 
 

 

  

h h'  
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O 

 

 

R 
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O 
 

a)chæa cán bàòng b)cán bàòng 
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II- ỐNG THỦY TRÒN 

Ống thủy tròn có dạng nhý một hình trụ ðứng. 

Mặt trên là một chỏm cầu có bán kính từ 0,5  2m.  

Khi bọt nýớc tập trung ở giữa, trục của ống thủy 

tròn thẳng ðứng. 

Trên ống thủy tròn có khắc các ðýờng tròn ðồng 

tâm với tâm là ðỉnh chỏm cầu. Ống thủy tròn ðýợc 

gắn vào một ðế phẳng có 3 ốc cố ðịnh và ðiều chỉnh. 

 

 

 

§III-5   GIỚI THIỆU MỘT SỐ MÁY KINH VĨ 

QUANG HỌC 

VÀ CÁCH ÐỌC SỐ 

I. GIỚI THIỆU MÁY KINH VĨ QUANG HỌC 

1. Ðặc ðiểm cấu tạo máy kinh vĩ quang học 

Máy kinh vĩ quang học là một loại máy kinh vĩ mà trong ðó ứng dụng sự phản xạ và 

khúc xạ ánh sáng qua hệ thống các lãng kính, thấu kính ðể truyền số ðọc trên bàn ðộ lên 

ống kính ðọc số ðýợc gắn kề với ống ngắm của máy. 

Về cấu tạo các bộ phận còn lại của máy kinh vĩ quang học cõ bản giống nhý ðối với 

các máy kinh vĩ khác. 

Dựa vào ðộ chính xác ðo góc, ngýời ta chia máy kinh vĩ quang học thành các nhóm 

nhý sau: 

- Nhóm máy cấp I là những máy có ðộ chính xác rất cao. 

Ví dụ: Máy OT-02, T1, OT-02M, T3, YBK,... 

- Nhóm máy cấp II là những máy có ðộ chính xác cao. 

 Ví dụ: Máy THEO-010, THEO-010A, 2T2, Teb1,... 

- Nhóm máy cấp III là những máy có ðộ chính xác trung bình. 

 Ví dụ: Máy THEO-020A, THEO-020B, T5, 3T5K,... 
- Nhóm máy kỹ thuật là những máy có ðộ chính xác thấp. 

 Ví dụ: Máy TT4, TT5, OMT-30,... 

2. Tính nãng kỹ thuật của một số máy kinh vĩ quang học (Bảng III-5.1) 

Bảng III-5.1 

Tên máy OT-
02 

THEO-
010 

2T2 THEO-
020 

3T5K 

Nõi sản xuất   CHDC Liên CHDC Nga 
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Ðức xô Ðức 
Ðộ phóng ðại của ống ngắm 24X 31X  25X  
Vùng ngắm 1020' 1,120  1,650  
Giá trị khoảng chia nhỏ nhất trên bàn ðộ  20' 20' 10 10 
Giá trị khoảng chia nhỏ nhất trên bộ phận ðọc 

số 
 1" 1" 1' 1' 

Sai số trung phýõng ðo góc 1,0" 2,0" 2,0" 3,0" 3,0" 

II. CÁCH ÐỌC SỐ TRÊN MỘT SỐ MÁY KINH VĨ QUANG HỌC 

1. Ðọc số trên máy Wild-T2, máy Theo-010 và máy Te-b1 

Trong các hình III-5.1, III-5.2 và III-5.3 biểu thị số ðọc máy Wild-T2, máy Theo-010 
và máy Te-b1. Trong ðó hình ảnh bàn ðộ bao gồm hai phần là phần ghi số thuận và phần 

ghi số ngýợc. Giá trị khoảng chia nhỏ nhất trên bàn ðộ là 20�. Phần cửa sổ trắc vi bao gồm 

thang phút và thang giây. Giá trị khoảng chia trên thang giây là 1�. Cứ 60� týõng ứng trên 

thang phút là 1�. 

Cách ðọc số trên các máy này thực hiện nhý sau: 

Dùng núm trắc vi (bộ ðo cực nhỏ) làm trùng hợp vạch khắc trên ảnh thuận và ảnh 

ngýợc của bàn ðộ. 

a. Trên bàn ðộ cãn cứ vào vạch ðộ ghi số 

thuận(P) ở bên trái ðến vạch ðộ ghi số ngýợc 

chênh với nó 180
0 ở bên phải xác ðịnh ðýợc số 

khoảng chia. Nhân số khoảng chia với 10� (½ giá 

trị khoảng chia của bàn ðộ) ðýợc giá trị x1. Trong 
hình III-5.1 ta có: P=35, x1=5 x 10� = 50�. 

b. Cãn cứ vào vị trí vạch mốc cắt thang giây 

và thang phút xác ðịnh ðýợc số phút ( x2) số giây 

và phần lẻ giây (x3). 

Trong hình III-5.1 ta có x2=2� ; x3= 53.0� 

Số ðọc hoàn chỉnh là M=P+x1+ x2+ x3   

Trong hình III-5.1 ta có M=35
0+ 50� + 2� + 53.0�=35

052� 53.0� 

Theo cùng một nguyên lý, ngýời ta có thể ðọc số ở máy Theo-010 (hình III-5.2) và 

máy Te-b1 ( hình III-5.3)  

 2. Cách ðọc số trên máy Theo-020 

 0        2 
 
 0        3 

Hçnh I I I -5.2 : 177050�21�3 

177        178       179 
120   121    122 

     2            2             3 
    40          50            0 

Hçnh I I I -5.3 : 120052�50�5 

  

40        50          0 
 2          2           3 

Hçnh I I I -5.1 
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Hình III-5.4 biểu thị sõ ðồ hệ thống quang học tập trung số ðọc trên bàn ðộ máy kinh 

vĩ Theo-020 (1- gýõng lấy ánh sáng; 2- bàn ðộ ngang; 3- bàn ðộ ðứng; 4- kính mắt ống kính ðọc 

số). 

Khi ðọc số trên bàn ðộ ngang và bàn ðộ ðứng ngýời ta dựa vào du xích quang học 

khắc trên kính hiển vi ống kính ðọc số( hình VIII-5.4). Nhìn vào hình VIII-5.5 ta thấy toàn 

bộ du xích týõng ứng với 1
0, trên du xích lại chia thành 6 khoảng lớn, trên mỗi khoảng lớn 

lại chia ra 10 khoảng nhỏ. Do vậy ta ðọc trực tiếp ðýợc ðến 1' và có thể ýớc ðọc ðến 0,1'. 

Khi ðọc số ta cãn cứ vào vạch chuẩn (0) của du xích ðể ðọc. Phần P1  ðýợc ðọc trên vạch 

chia ðộ cắt du xích, còn phần x ðọc trên du xích từ vạch số 0 ðến vạch chia ðộ cắt trên du 

xích. Số ðọc hoàn chỉnh là M=P1 +x  

Ví dụ trên hình III-5.4, ta có số ðọc trên bàn ðộ ngang(Hz) là P1=2160, x=04.0� hay 

M= 216004.0� .  

Týõng tự ở bàn ðộ ðứng (V) ta có số ðọc là M=79
0+51.4�=790+51.4�. 

§III-6  KIỂM TRA VÀ BẢO QUẢN MÁY ÐO ÐẠC 

I. KIỂM TRA KHI NHẬN MÁY 

Khi nhận máy ðo ðạc yêu cầu kiểm tra sõ bộ các mục sau: 

1. Kính mắt, kính vật có bị mốc không? 

2. Các ốc ðiều chỉnh có làm việc tốt không? 

3. Hình ảnh bọt nýớc dài có ðối xứng thành một parabol hoàn chỉnh không? 

4. Các ốc vi ðộng, các khóa cố ðịnh có hoạt ðộng tốt không? 

5. Máy có quay nhẹ nhàng không? 

6. Ốc thay ðổi số ðọc trên bàn ðộ hoạt ðộng có tốt không? 

7. Ôc ðiều ảnh hoạt ðộng có tốt không? Hình ảnh lýới chữ thập có rõ không? 

8. Cửa sổ ðọc số và bàn ðộ có bị mốc không? 

 

  

6 5 4 3 2 1 0 

6 5 4 3 2 1 0 

215 216 

79 80

Hz 

V 

x P1 
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9. Hệ thống cân bằng tự ðộng của máy có hoạt ðộng bình thýờng không? 

II. BẢO QUẢN MÁY ÐO ÐẠC 

Máy ðo ðạc thýờng ðýợc sản xuất ở nýớc ngoài, do ðó giá cả týõng ðối ðắt, ðặc biệt 

là các loại máy có ðộ chính xác cao và hiện ðại nhý máy toàn ðạc ðiện tử. Do ðó trong quá 

trình sử dụng cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc bảo quản. Yêu cầu làm tốt các 

công việc sau: 

1- Trýớc khi sử dụng cần phải nghiên cứu tính nãng kỹ thuật, ðặc ðiểm của từng bộ 

phận, chi tiết ðể sử dụng cho hợp lý, hiệu quả 

2- Khi vận chuyển máy bằng ôtô, tàu xe,... thì các hòm ðựng máy phải ðýợc cho vào 

giữa các vật liệu giảm xóc. 

3- Khi trèo lên cột tiêu phải dùng ròng rọc và dây chắc chắn ðể kéo máy lên cao. Khi 

vận chuyển máy ở vùng sông nýớc phải dùng bao nilông bọc máy. 

4- Thao tác máy và xoay các ốc ðiều chỉnh phải nhẹ nhàng, tránh xoay mạnh làm hý 

hỏng. 

5- Hàng ngày sau khi làm việc xong phải: 
 Lau sạch bụi ở máy bằng vải mềm. 
 Ðậy nắp ống kính. 
 Ðýa các ốc vi ðộng vào vị trí giữa. 
 Ngắt nguồn ðiện (nếu có) 

6- Khi ðo phải dùng ô che máy. 

7- Khi chuyển trạm ðo phải ôm máy thẳng ðứng hoặc tháo máy ra khỏi chân và cho 

vào hòm máy. 

8- Không ðýợc ðể máy ở nõi ẩm thấp. 

Ngoài các yêu cầu trên còn phải thực hiện tốt các quy ðịnh cụ thể với từng loại máy, 

nhất là máy toàn ðạc ðiện tử, theo tài liệu hýớng dẫn sử dụng ði kèm. 

 

§III-7  KIỂM NGHIỆM VÀ HIỆU CHỈNH 
MÁY KINH VĨ CÓ ÐỘ CHÍNH XÁC TRUNG BÌNH 

Dựa vào nguyên lý cấu tạo máy và ðể ðảm bảo ðiều kiện kỹ thuật cho công tác trắc 

ðịa chúng ta cần tiến hành kiểm nghiệm và hiệu chỉnh các mục sau ðây: 

1- Trục của ống thủy dài trên bàn ðộ ngang phải vuông góc trục ðứng của máy 

* Kiểm nghiệm:  

Sau khi cân bằng máy sõ 

bộ, quay máy sao cho ống thủy 

dài song song với ðýờng nối hai 

ốc cân máy 1,2. Dùng hai ốc cân 

này xoay theo hai chiều ngýợc 

nhau ðể ðýa bọt thủy vào giữa. 

Tiếp theo xoay máy ði 90
0 (lúc 

này ống thủy dài vuông góc với 
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ðýờng nối hai ốc cân 1,2 ). Dùng ốc cân thứ ba ðýa bọt nýớc vào giữa. Tiếp tục xoay máy 

ði 180
0, nếu bọt thủy vẫn ở giữa thì ðiều kiện này ðạt yêu cầu, nếu lệch quá một vạch chia 

trên ống thủy dài thì phải hiệu chỉnh. 

*  Hiệu chỉnh : 

Dùng ốc hiệu chỉnh ở ðầu ống thủy ðýa về một nửa khoảng lệch, còn nửa khoảng 

lệch còn lại dùng ốc cân thứ 3 ðể khử nốt. Sau khi hiệu chỉnh xong phải kiểm tra lại từ ðầu, 

nếu chýa ðạt thì tiếp tục hiệu chỉnh theo cách trên. Nếu máy kinh vĩ có hai ống thủy dài thì 

tiến hành lần lýợt từng cái một. 

2. Trục ngắm phải vuông góc với trục quay ống kính 

Thực chất  của việc trục ngắm không vuông góc với trục quay ống kính là giao ðiểm 

của lýới chỉ chữ thập bị lệch khỏi trục hình học của ống kính.Ðiều ðó gây ra sai số trục 

ngắm(còn gọi là sai số 2c). 

- Kiểm nghiệm: 

Ðặt máy cách một mục tiêu khoảng 100m, cân bằng máy. Ở vị trí thuận kính, ngắm 

chính xác mục tiêu ðọc ðýợc số ðọc trên bàn ðộ ngang là M1. Ở vị trí ðảo kính thao tác 

týõng tự ðọc ðýợc số ðọc là  M2. 

Nếu không có sai số 2c thì: M2 = M1 + 1800  

Nếu có sai số 2c thì: M2  M1 + 1800  

Gọi M là số ðọc ðúng, ta có:   
                      M1  = M + c  

                        M2= M + 1800 - c  

Suy ra: 

                      
2

18021
oMM

M


    

và                  2c = M1 - (M2 - 1800 ) 

                      2c = M1 - M2   1800 

Nếu sai số 2c  20� thì ðiều kiện trên ðạt yêu cầu, còn  nếu 2c >20� thì cần phải hiệu 

chỉnh. 

- Hiệu chỉnh: 

Xoay ốc vi ðộng ngang ðýa bàn ðộ về số ðọc ðúng M (M=M21800+c), lúc này giao 

ðiểm của lýới chỉ chữ thập lệch khỏi mục tiêu. Tiến hành nới lỏng hai ốc trên dýới và dùng 

hai ốc trái phải của lýới chỉ chữ thập ðýa giao ðiểm của lýới chỉ chữ thập vào trùng mục 

tiêu, sau ðó kiểm tra lại. 

Lýu ý :Sai số này có thể ðýợc loại bỏ bằng cách ðo ở hai vị trí thuận ðảo kính và lấy 

kết quả trung bình. 

3- Trục quay của ống kính phải vuông góc với trục ðứng của máy 

   Nguyên nhân gây ra sai số này là do trục quay của ống kính bị nghiêng một góc  
so với ðýờng nằm ngang. 

a- Kiểm nghiệm: 
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Cách một bức týờng 30 50m, chọn  một  ðiểm P ở trên cao sau khi ðýa máy vào vị 

trí công tác (dọi ðiểm, cân bằng). Ở vị trí thuận kính, ngýớc ống kính ngắm chính xác ðiểm 

P ở trên týờng rồi hạ ống kính về vị trí nằm ngang, cãn cứ vào giao ðiểm lýới chỉ chữ thập 

ðánh dấu lên týờng ðýợc ðiểm P1. Ðảo kính tiến hành týõng tự ta ðýợc ðiểm P2. 

- Nếu ðiểm P1 trùng với ðiểm P2 thì ðiều kiện trên ðạt yêu cầu nghĩa là trục quay của 

ống kính ðã vuông góc với trục ðứng của máy. 

- Nếu ðiểm P1 không trùng với ðiểm P2,tức là ðiều kiện trên không thỏa mãn,cần 

phải hiệu chỉnh. 

b- Hiệu chỉnh:  

Chia ðôi khoảng cách P1P2 ðýợc ðiểm P�, ðýa ống kính ngắm chính xác P� sau ðó 

ngýớc ống kính lên, lúc này ðiểm P ðã bị lệch ra khỏi lýới chỉ chữ thập. Mở ốc cố ðịnh trục 

quay ống kính, nâng hoặc hạ một ðầu trục lên sao cho giao ðiểm của lýới chỉ chữ thập trùng 

với ðiểm P là ðýợc. 

Lýu ý: Sai số này sẽ ðýợc loại trừ khi ta ðo ở hai vị trí thuận ðảo kính và lấy kết quả 

trung bình. 
Ðể hiệu chỉnh sai số này nên ðýa máy về xýởng sửa chữa. 

4. Dây ðứng của lýới chỉ chữ thập phải vuông góc trục quay ống kính (phải thẳng ðứng) 

a. Kiểm nghiệm: Ðiều kiện này có thể kiểm nghiệm bằng hai cách : 

- Cách 1: Sau khi ðặt máy và ðã cân bằng chính xác ðýa ống kính ngắm một dây dọi 

mảnh treo ở nõi lặng gió. Nếu dây ðứng của lýới chỉ chữ thập trùng với dây dọi  thì ðiều 

kiện trên thỏa mãn, nếu không trùng thì phải hiệu chỉnh. 

- Cách 2 : Ðánh ðấu một ðiểm trên týờng, sau khi cân bằng máy chính xác, ðýa ống 

kính ngắm chính xác ðiểm ðánh ðấu rồi dùng ốc vi ðộng ðứng ðýa ống kính lên xuống sao 

cho dây ðứng của lýới chỉ chữ thập chạy trên ðiểm ðó.Nếu dây ðứng của lýới chỉ chữ thập 

luôn luôn chạy trùng lên ðiểm là ðýợc nếu không trùng phải hiệu chỉnh. 

b- Hiệu chỉnh: 

P
1 

P'
 

 

P
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Vặn lỏng các ốc cố ðịnh trên lýới chỉ chữ thập ðể xoay toàn bộ lýới sao cho dây ðứng 

của nó luôn luôn trùng với dây dọi hoặc ðiểm ðýợc chọn làm mục tiêu, sau ðó vặn chặt các 

ốc cố ðịnh lại. 

5- Sai số chỉ tiêu MO (i) phải ổn ðịnh và gần bằng 0 

Do ðặc ðiểm cấu tạo của bàn ðộ ðứng và du xích ðọc số nên phải thỏa mãn ðiều kiện: 

Khi trục ngắm nằm ngang và bọt nýớc trên ống thủy dài của du xích bàn ðộ ðứng ở giữa thì 

ðýờng kính gốc của bàn ðộ ðứng phải trùng ðýờng chuẩn 0 - 0 của du xích. 

Trong thực tế ðiều kiện trên không phải lúc nào cũng thỏa mãn, trýờng hợp không 

thỏa mãn sẽ gây ra sai số vạch chuẩn còn gọi là sai số chỉ tiêu MO. 

Sai số chỉ tiêu MO dùng ðể tính góc ðứng và nếu MO quá lớn  thì phải hiệu chỉnh. 

a- Kiểm nghiệm:  

Sau khi ðýa máy vào vị trí công tác. Ngắm chính xác một mục tiêu, ở vị trí thuận 

kính ta ðọc ðýợc số ðọc trên bàn ðộ ðứng là Tr. Ðảo kính tiến hành týõng tự ta ðọc ðýợc số 

ðọc là Ph. 

* Lýu ý: Trýớc khi ðọc số cần phải cân bằng bọt nýớc trên du xích bàn ðộ ðứng. 

Ta có công thức tính: MO =
2

360PhTr 0


  

Nếu MO   0 và výợt hạn sai quy ðịnh thì phải hiệu chỉnh. 

b- Hiệu chỉnh:  

- Ðối với máy không tự ðộng (có bọt nýớc trên du xích bàn ðộ ðứng): 

Dùng ốc cân bằng bọt nýớc trên du xích bàn ðộ ðứng ðýa bàn ðộ về vị trí số ðọc ðúng 

( sau khi ðã cải chính sai số MO ). Lúc này số ðọc trên bàn ðộ sẽ là: V= 360
0 -Ph+MO, ta 

thấy bọt nýớc trên bàn ðộ ðứng ðã bị lệch khỏi vị trí giữa. Dùng ốc hiệu chỉnh bọt nýớc ðể 

ðýa bột nýớc vào vị trí chuẩn, sau ðó kiểm tra lại. 

- Ðối với máy tự ðộng ( có con lắc tự ðộng tự cân bằng thay cho ống thủy dài trên du 

xích bàn ðộ ðứng ) thì dùng ốc vi ðộng ðứng ðýa bàn ðộ ðứng về số ðọc ðúng sau khi ðã 

hiệu chỉnh MO:    V = 3600 - Ph + MO   

Lúc này mục tiêu ðã lệch ra khỏi lýới chỉ chữ thập, mở nắp bảo vệ lýới chữ thập tiến 

hành nới lỏng hai ốc trái phải, dùng hai ốc trên dýới ðýa mục tiêu vào giao ðiểm của lýới 

chỉ chữ thập rồi cố ðịnh lại. Sau ðó tiến hành kiểm nghiệm lại từ ðầu xem ðạt chýa. Nếu 

chýa  thì tiếp tục hiệu chỉnh nhý trên. 

 

§ III.8  CÁC PHÝÕNG PHÁP ÐO GÓC BẰNG 
      TRONG  ÐO  ÐẠC ÐỊA HÌNH 

I- PHÝÕNG PHÁP ÐÕN GIẢN 

Phýõng pháp này ứng dụng cho trạm ðo có hai 

hýớng ngắm.  

1. Thao tác ðo 

  

O 
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n
1800

 

Giả sử cần ðo góc AOB nhý  hình vẽ III-8.1 Sau khi bố trí máy tại trạm ðo O, tiến 

hành thao tác nhý sau:  

a. Nửa lần ðo thuận kính:          

Quay máy ngắm chính xác ðiểm A, ðọc số trên bàn ðộ ngang là a1. Quay máy thuận 

chiều kim ðồng hồ ngắm ðiểm B, ðọc số trên bàn ðộ ngang là b1.  

Giá trị góc AOB trong nửa lần ðo thuận kính là :  1 = b1 - a1               (III-8.1) 

b. Nửa lần ðo ðảo kính : 

Ðảo kính, ngắm chính xác ðiểm B ðọc số là b2, quay máy thuận chiều kim ðồng hồ 

ngắm ðiểm A, ðọc số là a2. 

Giá trị góc AOB trong nửa lần ðo ðảo kính sẽ là  2 = b2  - a2       ( III-8.2) 

Hai nửa lần ðo thuận kính và ðảo kính tạo thành một lần ðo. 

Giá trị góc một lần ðo sẽ là:   = 
( ) ( )

2

abab

2
221121 --ââ +=+    ( III-8.3) 

* Lýu ý: 

- Trong quá trình ðo chỉ quay máy theo chiều kim ðồng hồ. 

- Không ðýợc thay ðổi vị trí bàn ðộ trong một lần ðo. 

- Ðể hạn chế sai số do khắc vạch bàn ðộ không ðều ngýời ta tiến hành ðo n lần. Mỗi 

lần ðo thay ðổi vị trí bàn ðộ hýớng mở ðầu ði một khoảng là 

Ví dụ: Ðo 3 lần vị trí bàn ðộ lần lýợt là : 0
0 , 600 , 1200. 

2.Cách ghi sổ và tính toán 

Bảng III-8.1 
Số ðọctrên bàn ðộ 

ngang 
Lần I Lần 

II 
TB 

Giá trị 

góc nửa 

lần ðo 

Giá trị góc 
1 lần ðo 

Giá trị góc 
Trung bình Lầ

n 
ðo 

Trạm 

ðo 

Mụ
c 

tiêu 

Vị trí  
bàn 

ðộ 
0 ' ' ' 0 ' 0 ' 0 ' 

Ghi chú 

A 
B 

Trái 

0 
10
5 

00,
5 
47,
2 

00,7 
47,0 

00,6 
47,1 10

5 
46,5 

1 0 
A 
B 

Phải 

18
0 

28
5 

00,
0 
47,
0 

59,8 
47,2 

59,9 
47,1 10

5 
47,2 

105  
46,8

5 

105 46,82 

 

A 
B 

Trái 

90 
19
5 

00,
2 
47,
0 

00,0 
47,2 

00,1 
47,1 10

5 
47,0 

2 0 
A 
B 

Phải 

27
0 

15 

00,
5 
47,
2 

00,3 
46,8 

00,4 
47,0 10

5 
46,6 

105  
46,8

0 

(105
0 

46'49
") 
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n

360.ka-b 0
1n

1â
+=

0
11

360

)a-b(n
k 

1,11

360

)00,0'0-42,3'6(66

360

)a-n(b

k
0

00

0

11 

 

A 

O 

B 
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II- PHÝÕNG PHÁP ÐO LẶP 

Phýõng pháp ðo lặp áp dụng cho trạm ðo có hai hýớng khi yêu cầu ðo góc có ðộ 

chính xác cao. Thực chất của phýõng pháp này nhằm giảm nhỏ sai số ðọc số. Muốn ðo lặp 

phải dùng máy kinh vĩ có khóa bàn ðộ ngang. 

1. Thao tác 

Giả sử tại trạm ðo O, cần ðo góc AOB nhý hình III-8.2. 

 a. Thuận kính: 

Ðặt máy tại O, sau khi cân bằng, dọi ðiểm ngắm 

ðiểm A, ðýa số ðọc về gần 0
0 ðọc ðýợc số ðọc a1, 

quay máy ngắm ðiểm B ðọc ðýợc số ðọc b1 (số ðọc 

này dùng ðể kiểm tra). Khóa du xích ( giá trị trên bàn 

ðộ ngang không thay ðổi khi quay máy). Quay máy 

ngắm ðiểm A. Mở du xích, quay máy ngắm ðiểm B, 

không ðọc số. Khóa du xích quay máy ngắm ðiểm A. 

Cứ thao tác nhý vậy cho ðến hết n lần lặp. Lần cuối 

cùng ðọc số tại ðiểm B ðýợc số ðọc là bn. Trong nửa lần ðo thuận kính luôn quay máy theo 

chiều kim ðồng hồ. 

Giá trị góc trong nửa lần ðo thuận kính là: 

          (III-8-4) 

với k là số lần giá trị bàn ðộ výợt qua giá trị 360
0 và  

                     (chỉ lấy phần số nguyên)          (III-8-5) 

Ví dụ: a1=00,0' ; b1=66042,3' và n=6  ta tính ðýợc: 

 

                          

         thì lấy  k=1  

b. Ðảo kính: 

Ðảo ống kính quay máy ngắm ðiểm B ðọc ðýợc số ðọc là b'n. Quay máy ngắm ðiểm 

A (không ðọc số). Khóa du xích quay máy ngắm ðiểm B. Mở du xích, quay máy ngắm 

ðiểm A. Thao tác týõng tự nhý vậy cho ðến hết n lần lặp. Lần cuối cùng ðọc số tại ðiểm A 

ðýợc số ðọc là a'1. Trong nửa lần ðo ðảo kính luôn quay máy ngýợc chiều kim ðồng hồ. 

Giá trị góc trong nửa lần ðo ðảo kính là:
n

.k'a'b
n

360
â

0
1

2




-
 

Giá trị góc AOB sau n lần lặp là: 
2

21 
  

2. Mẫu sổ ðo lặp 

                      Bảng III-8.2 
Trạm 
ðo 

Lần 
lặp 

Mục 
tiêu 

Vị trí bàn 

ðộ ðứng 
Số ðọc  
bàn ðộ 

Góc  
nửa lần ðo 

Góc  
1 lần ðo 

Ghi chú 
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1 
A 
B 

Trái 
0 

45 
00,0' 
17,8' 45017,625' 

4 
A 
B 

Trái 
 

1810 
 

10,5' 
 
 45017,750' 

 

1 B Phải 10 09,5' 45017,875' 
O 

4 
A 
B 

Phải 
1790 

 
58,0'  

  

 

III- PHÝÕNG PHÁP TOÀN VÒNG  

Phýõng pháp này áp dụng cho trạm ðo có từ 3 hýớng trở lên. 

1. Thao tác ðo 

Giả sử tại trạm ðo O có 4 hýớng  OA, OB, OC, OD.  Ðặt máy tại ðiểm O, dọi ðiểm 

cân bằng. Chọn hýớng mở ðầu là hýớng có chiều dài trung bình trong tất cả các hýớng. 

a. Thuận kính: 

Quay máy ngắm ðiểm 

mở ðầu (giả sử ðiểm A) ðýa số 

ðọc trên bàn ðộ ngang về 0
0. 

Quay máy theo chiều kim ðồng 

hồ, lần lýợt ngắm các ðiểm B, 

C, D rồi quay trở về A. Tại 
mỗi hýớng ðều tiến hành ðọc 

số (chập ðọc 2 lần) và ghi vào 

sổ. 

b. Ðảo kính: 

Ðảo ống kính, quay máy 

ngýợc chiều kim ðồng hồ lần 

lýợt ngắm các ðiểm A, D, C, B, A. Tại mỗi hýớng ðều ðọc số trên bàn ðộ (chập ðọc 2 lần) 

và ghi vào sổ. 

Ta thấy trong mỗi nửa lần ðo, ðiểm A ðều ðýợc ngắm ðến và ðọc số hai lần, hai số 

ðọc này chênh lệch nhau một ðại lýợng ðýợc gọi là sai số quy �0� và nó ðýợc quy ðịnh 

theo từng loại máy, ðồng thời giữa số ðọc thuận và ðảo kính trên cùng một hýớng ngắm 

phải chênh nhau 180
0, nếu khác 180

0 sẽ tồn tại sai số 2c. 

            2c = Trái -  Phải  1800 

Trị số 2c này cũng ðýợc quy ðịnh cụ thể ðối với từng loại máy. 

Ðể nâng cao ðộ chính xác tại mỗi trạm máy ngýời ta tiến hành n lần ðo, số n phụ 

thuộc vào yêu cầu ðộ chính xác và máy móc sử dụng ðo góc bằng (quy ðịnh cụ thể trong 

quy phạm). 

Mỗi lần ðo phải thay ðổi vị trí bàn ðộ ngang ði một lýợng là 
n

180o

. 

 3. Mẫu sổ ðo theo phýõng pháp toàn vòng (bảng III-8.3) 

O 

A 

B C 

D 
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Bảng III-8.3 

Số dọc 
bàn ðộ trái 

TB Số ðọc 
bàn ðộ phải 

Tru
ng 

bình 
2C 

Trị giá phýõng 
hýớng nửa lần 

ðo 

Trị giá 

phýõng 
hýớng một lần 

ðo 

Trị giá 

phýõng 
hýớng các lần 

ðo L
ầ

n
 ð

o
 

Ði ểm 
ng ắm 

0 ' '' '' 0 ' '' '' '' 0 ' '' 0 ' '' 0 ' '' 

Ghi 
ch ú 

A 0 0
0 

4
1 
4
0 

40.
5 

18
0 

0
0 

4
4 
4
3 

43.5 -3.0 0 0
0 

40.
5 

43.
5 

0 00 42.
0 

0 0
0 

00.0 

B 127
5
7 

5
5 
5
5 

55.
0 

30
7 

5
7 

4
8 
4
9 

48.5 +6.5 127 
5
7 

55.
0 

48.
5 

127 57 
51.
7 

127 
5
7 

09.4 

quy 
"0"  
là 

42''3 
 

C 176
5
9 

3
8 
3
8 

38.
0 

35
6 

5
9 

4
0 
3
8 

39.0 -1.0 176 
5
9 

38.
0 

39.
0 

176 59 
38.
5 

176 
5
8 

56.2  

D 200 5
5 

3
2 
3
4 

33.
0 

20 5
5 

3
6 
3
8 

37.0 -4.0 200 5
5 

33.
0 

37.
0 

200 55 35.
0 

200 5
4 

53.2  

1 

A 0 
0
0 

4
1 
4
1 

41.
0 

18
0 

0
0 

4
4 
4
5 

44.5 -3.5 0 
0
0 

41.
0 

44.
5 

0 00 
42.
7 

    

 

§III-9    CÁC PHÝÕNG PHÁP ÐO GÓC ÐỨNG 

I- PHÝÕNG PHÁP MỘT CHỈ GIỮA  

1. Thao tác ðo 

Trong phýõng pháp này dùng chỉ ngang giữa bắt vào mép trên của mục tiêu, rồi tiến 

hành ðọc số trên bàn ðộ ðứng ở cả hai vị trí bàn ðộ trái và phải. Trýớc khi ðọc số lýu ý cân 

bằng ống thủy dài trên du xích bàn ðộ ðứng (nếu có). Phýõng pháp này thýờng ðo 3 lần. 

Các công thức tính toán nhý sau: 

- Ðối với máy có vòng ðộ ðứng ghi số liên tục: 

    

          (III-9.1) 

                        V= 900 - Tr +MO                   (III-9.2)  

hoặc                V= Ph - 270 - MO                  (III-9.3) 

Trong ðó: Tr là số ðọc ở vị trí bàn ðộ trái và Ph là số ðọc ở vị trí bàn ðộ phải. 

- Ðối với máy có vòng ðộ ðứng ghi số ðối xứng: 

    

                   (III-9.4) 

                        V=  Tr  - MO                   (III-
9.5)  

hoặc                V=  Ph + MO                             (III-9.6) 

2. Cách ghi sổ và tính toán 

2
360-PhTr

MO
0+=

2
Ph-Tr

MO =
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Kết quả ðo, ghi sổ, tính toán theo ví dụ dýới ðây: 

Trạm 

ðo 
Ðiểm 
ngắm 

Số ðọc bàn  
ðộ trái (Tr) 

TB 
" 

Số ðọc bàn 
ðộ phải (Ph) 

TB 
" 

Sai số 
chỉ tiêu 

Góc ðứng 
Ghi 
chú 

900 30� 17� 
15� 

16.0 2690 30� 13� 
15� 

14.0 15" -00  30� 01�  

900 30� 
19� 
21� 

20.0 2690 30� 
15� 
17� 

16.0 18" -00 30� 02�  PI PII 

900 30� 
21� 
23� 

22.0 2690 30� 
15� 
17� 

16.0 19" -00 30� 03�  

                                                               TB:  -00 30� 02� 

II- PHÝÕNG PHÁP ÐO 3 CHỈ 

1. Thao tác ðo  

Ở vị trí thuận kính 

dùng chỉ trên cắt ngang 

mép trên của mục tiêu, cân 

bằng bọt thủy dài trên du 

xích bàn ðộ ðứng ðọc số 

trên bàn ðộ ðứng. Tiếp tục 

dùng ốc vi ðộng ðứng ðýa 

chỉ giữa cắt mép trên của 

mục tiêu, ðọc số trên bàn 

ðộ ðứng. Týõng tự ðọc số 

trên bàn ðộ ðứng ðối với 

chỉ dýới. 
Ðảo kính lần lýợt 

ngắm từ chỉ dýới, giữa, trên, cân bằng bọt thủy trên du xích bàn ðộ ðứng ðọc số trên bàn 

ðộ ðứng. 

Sõ ðồ ngắm mục tiêu nhý hình III-3.1 

2. Ghi sổ tính toán 
Trạm 

ðo 
Ðiểm 
ngắm 

Số ðọc bàn  
ðộ trái (Tr) 

TB 
' 

Số ðọc bàn 
ðộ phải (Ph) 

TB 
' 

Sai số chỉ 

tiêu 
Góc ðứng 

Ghi 
chú 

88  35. 
6 
6 

35.60 271  24. 
2 
2 

24.2 - 0o 00'.10 + 1o 24'.30  

88  53. 
0 
0 

53.00 271  07. 
0 
0 

07.0   0o 00'.00 + 1o 07'.00  PI PII 

89  10. 
0 
0 

10.00 270  49. 
9 
9 

49.9 - 0o 00'.05 + 0o 49'.95  

TB: + 1o 07'.08 ( + 1o 07'05") 

     §III-10    CÁC SAI SỐ TRONG ÐO GÓC - CÁCH KHẮC PHỤC 

Khi ðo góc có 5 nguồn sai số chủ yếu nhý sau: 

- Sai số do máy 

- Sai số do ngýời ðo 

- Sai số do lệch tâm máy 

- Sai số do lệch tâm mục tiêu 

  

1
 

 
 1

 

 
 

2
 

 
 2

 

 
 

3
 
 
 3

 

 
 

Thuáûn kênh
   

Âaío kênh
   

Hçnh I I I
 
-
 
3.1
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- Sai số do ngoại cảnh 

I. Sai số do máy  

Máy kinh vĩ trýớc khi sử dụng ðã ðýợc kiểm nghiệm nhýng các ðiều kiện cần có của 

máy  vẫn chýa thật sự hoàn chỉnh do ðó gây ra sai số khi ðo góc. Các sai số này là: 

 - Sai số do trục ngắm không vuông góc với trục quay ống kính (2c) 

 - Sai số do trục quay ống kính không vuông góc với trục quay máy. 

Hai loại sai số này có thể khắc phục bằng cách ðo ở hai vị trí bàn ðộ thuận,  ðảo kính 

và lấy giá trị trung bình. 

- Sai số do lệch tâm vòng ðộ, khắc phục bằng cách chập vạch ðối xứng khi ðọc số. 

- Sai số do vạch khắc bàn ðộ không ðều, khắc phục bằng cách ðo nhiều lần,  mỗi lần 

ðo thay ðổi vị trí bàn ðộ một khoảng là 
n

1800

  (n là số lần ðo). 

II. Sai số do ngýời ðo 

Sai số này chủ yếu là do sai số bắt mục tiêu (sai số ngắm) và sai số ðọc số. 

Sai số ngắm phụ thuộc vào ðộ phân biệt của mắt, ðộ phóng ðại của ống kính, hình 

dạng, kích thýớc mục tiêu. 

Sai số ngắm ðýợc tính theo công thức sau: 

  mngắm  = 
xV

"60
       (III-10.1) 

Trong ðó, V
x

 là ðộ phóng ðại ống kính, 60� là khả nãng phân biệt của mắt. 

- Sai số ðọc số phụ thuộc vào ðộ chính xác của du xích. Thông thýờng ngýời ta ðọc 

số với ðộ chính xác từ 0,1t ðến 0,15t ( t: giá trị khoảng chia nhỏ nhất của du xích). mðọc số = 
0,15t 

Ví dụ: Ðối với máy kinh vĩ  Theo-020A có t = 1� thì mðọc số  =  0,1'  0,15'. 

Vậy sai số do ngýời ðo là 
2

säúâoüc

2
ngàõmâo mmm    (III-10.2) 

III. SAI SỐ DO ÐỊNH TÂM MÁY 

Giả sử cần ðo góc AOB nhýng 

do bố trí máy bị lệch sang ðiểm O' 

một ðoạn e, ta ðo ðýợc góc AO'B. 

Góc  là góc giữa hýớng O�O và O�A. 

Hai thành phần e,  là hai yếu tố lệch 

tâm máy về cạnh và góc. 

Do lệch tâm máy nên góc ðo 

ðýợc sẽ là  �=AO�B 

Ta có:  � = giá trị hýớng O�B  - 
giá trị hýớng O�A                   (III-
10.3) 

A 

O O' 

A' B' 
B 

 ' 
 

 
1 

2 

2 
1 

S
1 

S
2 
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Kẻ các hýớng O�A�  và O'B' song song với hýớng OA và OB nhý hình III-10.1. 

Từ hình vẽ III-10.1 ta có: 

  Giá trị hýớng O�B� = Giá trị hýớng O�B + 1  

  Giá trị hýớng O�A�= Giá trị hýớng O�A + 2  

Do ðó: 

   = giá trị hýớng O�B'  - giá trị hýớng O�A' 

   = (giá trị hýớng O�B' + 1) - (giá trị hýớng O�A'+ 2) 

    = � + 1 - 2      (III-10.4)   

Gọi  là sai số ðịnh tâm máy thì : 

  = ' -  =  2 - 1      (III-10.5)   

Vì  1và 2 là những góc nhỏ cho nên ta có : 

    )'sin(
S
e

1
1 

 
         (III-10.6) 

  
 

 sin
S
e

2
2       (III-10.7) 

Nhý vậy:   

  








 



 

12
12 S

)'sin(
S

sin
e    (III-10.8)         

Do việc ðịnh tâm máy gây ra sai số ngẫu nhiên nên ðiểm O� có thể nằm ở bất kỳ phía 

nào quanh O, có nghĩa là góc  thay ðổi từ 0
0  3600. 

Ðýa biểu thức (III-10.8) vào tích phân xác ðịnh theo  từ 0  2, sau ðó  chuyển về 

dạng sai số trung phýõng ta có: 

 )'cosSS2SS(
SS2

e
m 21

2
2

2
12

2
2
1

22
2

maïytám 
 

   (III-10.9) 

Ðể khắc phục sai số lệch tâm máy, trong quá trình ðo lýu ý dọi ðiểm chính xác. 

Trýờng hợp bắt buộc phải ðo lệch tâm máy thì giải quyết bằng cách: xác ðịnh các yếu tố 

lệch tâm e và , sau ðó xác ðịnh  theo công thức III-10.8 ðể cải chính. 

IV. SAI SỐ DO ÐỊNH TÂM MỤC TIÊU 

Khi ðo góc ta cần phải dựng sào tiêu hoặc bảng ngắm tại các ðiểm ngắm. 

Do việc dựng tiêu không chính xác nên góc ðo ðýợc sẽ khác góc cần ðo. 

Giả sử trên hình III-10.2, mục tiêu ở A bị lệch 

sang A' một khoảng eA và góc lệch tâm  ta thấy 

rằng: 

      A = � = A  (III-10.10) 

 

O 

A' 

A 

B 

S
A 

A 

 '

e
A 
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Vì A rất nhỏ do ðó:  

     
A

AA S
sin

e


             (III-10.11) 

Lý luận týõng tự nhý phần sai số do ðịnh tâm máy ta có: 

     
2S

e
m

A

A
A

 
           (III-10.12) 

Nếu coi sai số ðịnh tâm tại A và tại B nhý nhau (mA = mB)  thì :  

  mtiêu  = 2
S
e

       (III-10.13) 

Theo công thức (III-10.13) thì mtiêu tỷ lệ nghịch với khoảng cách, do ðó khi ngắm 

các mục tiêu càng gần thì càng phải ðịnh tâm mục tiêu chính xác hõn. 

V. SAI SỐ DO ÐIỀU KIỆN NGOẠI CẢNH 

Các ðiều kiện ngoại cảnh ảnh hýởng ðến kết quả ðo ngắm nhý: 
- Sự thay ðổi nhiệt ðộ, ðộ ẩm, sự ðối lýu không khí gây nên chiết quang tia ngắm. 

Trong ðo góc bằng chủ yếu bị ảnh hýởng bởi chiết quang ngang. 
Khắc phục sai số này bằng cách chọn thời ðiểm ðo thích hợp. 
- Ðộ chiếu sáng mục tiêu không ðồng ðều do không khí có nhiều bụi, sýõng mù 

v.v... 
Vậy tổng hợp 5 nguồn sai số ảnh hýởng ðến kết quả ðo góc sẽ là 

 2
caínhngoaûi

2
tiãutám

2
maïytám

2
âo

2
maïy

mmmmmm    (III-10.14) 
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