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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH MÁY GPS RTK CHCNAV i90. 

 

1. Khởi động máy. 

Trước tiên, người dùng khởi động đầu thu bắt cách nhấn và giữ nút nguồn. 

Khởi động sổ tay và bật Bluetooth, 3G/4G cho sổ tay. 

 

Dò và kết nối Bluetooth kết nối đầu thu qua số Seri của đầu thu.  

2. Tạo file công việc. 

Khởi động chương trình LandStar 7 
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 Vào phần LẬP CÔNG VIỆC và nhấn chọn QUẢN LÝ CÔNG VIỆC 

 

Bấm TẠO MỚI để lập một file công việc mới (nếu đã lập rồi thì chọn file và nhấn mở): 
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Đặt tên file vào mục TÊN CÔNG VIỆC , chọn tick vào mục HỆ TỌA ĐỘ và nhấn vào dấu BA 

CHẤM 

 

Chọn vào mục THÊM MỚI để chọn địa phương đang thực hiện đo đạc:  
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Chọn địa phương mình đang đo đạc (ví dụ Cần Thơ) nhấn CHỌN 

   

Chọn qua thẻ Projection để kiểm tra thông tin kinh tuyến trục, chọn thiếp sang thẻ THAM SỐ TÍNH 

CHUYỂN để nhập 07 tham số tính chuyển hệ tọa độ. Nhấn nút BA CHẤM và chọn CHỈNH SỬA. 
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Nhập 07 tham số tính chuyển vào: 

 

Nhập xong nhấn vào CHẤP NHẬN 
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 Nhấn OK 

Khi trở về màn hình đầu là quá trình lập file và cài đặt kinh tuyến trục đã hoàn thành. 
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3. Kết nối máy đo. 

Sổ tay và đầu thu kết nối với nhau bằng Bluetooth 

 Chọn sang thẻ THIẾT LẬP 

 

 Chọn KẾT NỐI 

 

 Chọn model máy i90, số seri máy và nhấn KẾT NỐI 
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Kết nối xong xuất hiện bảng thông báo, nhấn chọn OK. 

 Máy sẽ trở lại trang màn hình thiết lập. 

4. Kết nối với trạm cors. 

Từ trang màn hình thiết lập, nhấn chọn vào CHẾ ĐỘ ĐO: 

 

Nhấn chọn TẠO MỚI 
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Tại đây tiến hành thiết lập các thông số để kết nối với trạm Cors: 

  

Thiết lập các thông số như hình và nhấn LƯU 
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Xuất hiện bảng thông bóa đặt tên chế độ đo, đặt tên cho chế độ đo và nhấn OK 

 

Nhấn chọn chế độ đo vừa tạo và nhấn CHẤP NHẬN 
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Chọn CÓ XÁC NHẬN CHẾ ĐỘ ĐO, máy xuất hiện thông báo: 

 

Nhấn chọn OK 
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Nhấn chọn CÓ và đợi thông báo thiết lập thành công: 

  

Xuất hiện bảng thông báo TRUY CẬP NTRIP THÀNH CÔNG là quá trình kết nối với hệ Cors đã 

hoàn thành 

5. Tiến hành đo đạc. 

Sau khi kết nối với trạm cors, chờ máy fix tín hiệu là có thể tiến hành đo đạc được. 

Trở lại trang mang hình ban đầu và nhấn chọn thẻ KHẢO SÁT 
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Vào mục ĐO ĐIỂM đế tiến hành đo đạc:  

 

Đợi quá trình fix điểm xong là có thể vào đo đạc được.  

 

Để lưu điểm, nhấn chọn mục , tọa độ sẽ được lưu vào bộ nhớ. 
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6. Cách fix mốc gốc VN2000 

Để đo đạc theo một mốc tọa độ, cao độ có sẵn,, ta tiến hành FIX MỐC VN2000 thì toàn bộ điểm đo 

sẽ theo hệ mốc gốc có sẵn. 

Cách tiến hành như sau: 

Sau khi tiến hành các thao tác lập file, kết nối Cors, người dùng mang máy đặt ổn định tại mốc gốc 

và nhấn lưu điểm đo như thông thường.(trong ảnh là diem2). 

Sau khi đo xong, người đo trờ về màn hình KHẢO SÁT, nhấn chọn mục FIX GỐC VN2000: 
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Xuất hiện bảng trên, tại mục  ĐIỂM ĐO GNSS, nhấn  để chọn điểm mình đã đo tại mốc gốc 

(diem2). 

 

Chọn điểm đo và nhấn OK 
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Tiếp theo tại mục ĐIỂM GỐC, nhấn  để chọn điểm mốc gốc đã biết tọa đô, cao độ. 

 

Nếu đã nhập điểm gốc rồi thì nhấn chọn, nếu chưa nhập thì nhấn THÊM MỚI: 
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Tại đây ta nhập tên mốc, tọa độ và cao độ mốc gốc đã biết vào. 

 

Sau khi nhập xong nhấn OK và trở lại 1 lần  
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Lúc này điểm mốc gốc đã được nhập xong, nhấn chọn điểm gốc là Mocgoc và nhấn OK 

 

Nhấn OK, màn hình thông báo: 
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Nhấn CÓ để xác nhận áp dụng các tham số tính chuyển. 

 

Lúc này là máy đã dịch chuyển tọa độ thành công, các điểm đo sẽ theo hệ tọa độ và cao độ mốc gốc. 

Để đo đạc, người đo nhấn thoát trở ra màn hình KHẢO SÁT và thực hiện đo đạc như bình thường. 
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7. Bật chế độ đo nghiêng 

Máy GPS RTK CHCNAV i90 có chế độ bù nghiêng, để khởi động chế độ đo nghiêng, người đo 

thực hiện như sau: 

Giữ sào cân bằng ổn định và chọn vào biểu tượng đo nghiêng: 

  
 

Chọn OK và làm theo hướng dẫn: 
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Đẩy sào về phía trước, sao đó đưa sào về lại vị trí cân bằng đầu tiên. 

Tiếp tục giữ sào thẳng và ổn định, rồi tiếp tục đẩy sào ra phía trước, kéo về phía sao, đến khi cảm 

biến IMU được khởi động thành công. 
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Sau khi cảm biến IMU được bật, biểu tưởng đo nghiêng có màu xanh lá, vậy là có thế tiến hành đo 

đạc được 

 

8. Chương trình bố trí điểm. 

Chương trình bố trí điểm phục vụ các công tác xác định điểm tọa độ thiết kế trên công trường. 

Thao tác như sau: 

Sau khi cài đặt máy, kết nối Cors và Fix gốc VN2000, ta vào màn hình KHẢO SÁT 
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Chọn vào mục ĐỊNH VỊ ĐIỂM: 

 

Trên giao diện định vị điểm, nhấn chọc mục  để thêm điểm tọa độ cần tìm: 

 

Tại đây, nếu định vị ít điểm, người dùng có thể nhập thủ công các điểm tọa độ, nhưng nếu định vị 

nhiều điểm thì có thể chuẩn bị 1 file số liệu để nhập vào chương trình, giúp đo đạc nhanh chóng hơn. 

(xem cách nhập dữ liệu ở mục 10. Nhập dữ liệu vào máy) 

Để nhập tọa độ điểm cần tìm, nhấn chọn mục THÊM MỚI 
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Nhấn chọn NHẬP THỦ CÔNG và nhấn OK 

 

Tại màn hình trên, người đo nhập tên điểm và tọa độ cần tìm vào, nhập xong nhấn OK 
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Tại màn hình định vị điểm, người đo di chuyển theo mũi tên chỉ dẫn, khi sai số đạt yêu cầu thì quá 

trình định vị điểm đã xong. 

9. Xuất file đo ra ngoài. 

Sau khi đo xong, ta có thể xuất file ra ngoài dưới dạng *txt hoặc *csv và gửi trực tiếp file từ sổ tay 

sang máy tính thông qua Gmail hoặc Zalo để tiến hành các công tác xử lý nội nghiệp. 

Trở lại trang màn hình LẬP CÔNG VIỆC. 

 

Chọn vào mục XUẤT TỆP DỮ LIỆU để đưa dữ liệu đo ra ngoài. 
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Tại đây người đo chọn nơi lưu dữ liệu, (mặc định là CHCNAV), tiến hành đặt tên file tại mục TÊN 

TỆP, và chọn định dạng tệp: (khuyên dùng là Tên,Mã điểm, x,y,h (*.txt) hoặc Tên,Mã điểm, x,y,h 

(*.csv) 

 

Nhập xong nhấn XUẤT TỆP và đợi thông báo xuất tệp thành công. 
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Để kiểm tra file, vào phần bộ nhớ trong để tìm. 

  

Vào thư mục lưu file CHCNAV, để tìm file đã xuất 
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Để gửi file đi, nhấn giữ tên file trong 3s, (file haily) sẽ xuất hiện bảng thông báo: 
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Nhấn chọn mục GỬI 

 

Xuất hiện bản thông báo trên, người dùng có thể tùy chọn gửi file qua Zalo hoặc Gmail. 

10. Đưa file vào trong máy (phục vụ công tác bố trí điềm tọa độ có sẵn). 

Trước tiên, người dùng cần chuẩn bị sẵn file số liệu thiết kế, lưu file dưới dạng *.txt hoặc *.csv theo 

đúng mẫu: Tên,Mã điểm, x,y,h (*.txt) hoặc Tên,Mã điểm, x,y,h (*.csv). 

Tải file đã chuẩn bị sẵn vào sổ tay thông qua Zalo hoặc Gmail. 

Trên sổ tay, tại trang màn hình ĐỊNH VỊ ĐIỂM 
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Nhấn chọn mục  trên góc trái: 

 

Nhấn chọn dấu BA CHẤM dưới góc phải: 
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Nhấn chọn mục NHẬP 

 

 

Tìm đường dẫn về nơi đã lưu file số liệu thiết kế tải về, (VD là file truthaily.txt) 
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Nhấn NHẬP TỆP 

 

Nhấn OK  

 

Máy báo nhập tệp thành công là quá trình nhập tệp đã xong. 
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Người đo trở lại màn hình ĐỊNH VỊ ĐIỂM, vào mục để chọn các điểm thiết kế cần định vị và di 

chuyển theo hướng dẫn của mũi tên. 

  


