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Hotline: 0976949163 

Website:http://maytracdiasaoviet.vn/ 
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Hà Nội 01/2022 

 

1. Khởi động máy. 

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

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

 

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

2. Tạo file công việc. 

Khởi động phần mềm eField 
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Vào phần Lập Công Việc và chọn Quản lý Công Việc 

 

Bấm Tạo mới để lập một file công việc mới, nếu đã lập rồi thì chọn file và ấn mở: 
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Đặt tên file vào mục Tên Công Việc, chọn tích vào mục Hệ tọa độ và ấn vào nút ba 

chấm 
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Chọn vào mục Thêm mới để chọn địa phương đang thực hiện đo đạc: 

     

Chọn địa phương mình đang đo đạc, ví dụ Hà Nội, ấn Chọn 
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Chọn qua thẻ Projection để kiểm tra thông tin kinh tuyến trục, chọn tiếp sang thẻ Tham 

số tính chuyển để nhập 7 tham số tính chuyển hệ tọa độ. Nhấn nút ba chấm và chọn 

Chỉnh sửa 

      

Nhập 7 tham số tính chuyển vào: 
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Nhập xong ấn Chấp nhận. 

 

Nhấn OK 
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Khi trở về giao diện chính của phần mềm là quá trình lập file và cài đặt kinh tuyến trục 

đã hoàn thành. 

3. Kết nối máy đo. 

Sổ tay và đầu thu kết nối với nhau bằng Bluetooth. 

Chọn sang thẻ Kết nối thiết bị 

 

Chọn Kết nối 
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Chọn loại thiết bị, loại Angten và seri máy, ấn Kết nối. 

 

Kết nối xong máy hiện bảng thông báo OK và trở về trang màn hình chính. 
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4. Kết nối với trạm CORS 

Từ trang màn hình chính, chọn Thiết lập thiết bị, ấn 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 trạm Cors: 
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Thiết lập các thông số như hình, dòng tên Base, chọn vào biểu tượng   để lấy thông 

tin trạm. Sau đó chọn VRS đúng với kinh tuyến trục và múi chiếu địa phương. Ví dụ Hà 

Nội chọn . 

Sau khi đã nhập đủ các thông sô, ấn Lưu.  

 

Xuất hiện bảng thông báo đặt tên chế độ đo, tiến hành đặt tên và chọn OK 
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Nhấn chế độ đo vừa tạo và chọn Chấp nhận. 

 

Chọn Có để xác nhận chế độ đo, sau đó máy sẽ xuất hiện thông báo: 
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Nhấn chọn OK 

 

Ấn chọn Có và đợi thông báo trạng thái truy cập.  
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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 màn hình ban đầu và nhấn chọn thẻ Khảo sát. 
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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 diem1). 

Sau khi đo xong, người đo trờ về màn hình chính chọn Hệ tọa độ, nhấn chọn mục Fix 

mốc VN 2000 
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Xuất hiện bảng trên, tại mục Điểm đo GNSS, nhấn để chọn điểm mình đã đo tại 

mốc gốc (diem1). 

 

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 độ, cao độ. 
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Hỗ trợ kỹ thuật : 0961.850.0606 

 
 

https://www.maytracdiasaoviet.vn/                                                             21 
 

Nếu đã nhập điểm gốc rồi thì nhấn chọn, nếu chưa nhập thì nhấn Thêm mới: 

 

 

Tại đây ta nhập tên mốc, tọa độ và cao độ mốc gốc đã biết vào. 
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Sau khi nhập xong nhấn OK và trở lại 1 lần. 

 

Lúc này điểm mốc gốc đã được nhập xong, nhấn chọn điểm gốc là Mocgoc và nhấn OK 
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Cty TNHH Thương mại & công nghệ trắc địa SAO VIỆT                                                          HDSD RTK EFIX F7 
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Nhấn OK, màn hình thông báo: 

 

Nhấn Có để xác nhận áp dụng các tham số tính chuyển. 
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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. 

 

7. Bật chế độ đo bù nghiêng.  

Máy RTK EFIX F7 có chế độ đo bù nghiêng, để khởi động chế độ đo này, người đo thao 

tác như sau: 

Trong mục khảo sát, chọn vào biểu tượng cài đặt 
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Chọn vào mục IMU, tích sử dụng bù nghiêng và hiện nút bù nghiêng 

    

Giữ sào cân bằng ổn định và chọn vào biểu tượng đo nghiêng 
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Chọn OK và làm theo hướng dẫn: 

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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Hỗ trợ kỹ thuật : 0961.850.0606 

 
 

https://www.maytracdiasaoviet.vn/                                                             27 
 

 

Sau khi cảm biến IMU được bật, biểu tưởng đo nghiêng có màu xanh lá, vậy là có thế 

tiến hành đo đạc được. 
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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, ở màn hình chính, chọn mục  Bố trí điểm 

 

 

Chọn vào mục Định vị điểm 
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Có nhiều lựa chọn để bố trí điểm: 

 

https://www.maytracdiasaoviet.vn/
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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 trực tiếp từ tọa độ điểm sẵn có, chọn Nhập tay 

    

 

Tại màn hình trên, người đo nhập tên điểm và tọa độ cần tìm vào, nhập xong nhấn OK 

https://www.maytracdiasaoviet.vn/
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Tại màn hình định vị điểm, người đo di chuyển theo chỉ dẫn, khi sai số đạt yêu cầu thì 

quá trình định vị điểm đã xong. 

 

9. Xuất dữ liệu. 

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 chính, chọn Xuất dữ liệu 
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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 eField ), 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 eField để tìm file đã xuất. 
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Để gửi file đi, ấn giữ file và chọn biểu tượng chia sẻ để chia sẻ file qua các công cụ  

      

 

10.  Nhập dữ liệu. 

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 các cổng chia sẻ như Gmail, Zalo.... Trên sổ 

tay, tại trang màn hình chính, chọn Nhập dữ liệu. 
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Chọn Nhập tệp dữ liệu 

 

Chọn đường dẫn tới thư mục lưu file số liệu đã đưa vào sổ tay: 
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Chọn vào file cần nhập, ấn Nhập tệp 
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Ấn OK, sổ tay hiện thông báo nhập tệp thành công là quá trình nhập tệp đã xong. 

 
 

11. Nhập bản đồ nền 

Tại giao diện chính của phần mềm, chọn Nhập dữ liệu, chọn mục Bản đồ nền: 
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Chọn loại tệp, đường dẫn và tìm đến file cần nhập, ấn Nhập tệp.  
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Sau khi sổ tay hiện thông báo Import thành công, trở lại giao diện chính của phần mềm, 

chọn Khảo sát, lúc này file dữ liệu đã hiển thị trên phần mềm: 

 

 
 

12. Định vị Cad 

Tại giao diện chính của phần mềm, chọn Bố trí điểm sau đó chọn Định vị CAD 
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Tại giao diện định vị Cad, chọn biểu tượng 

 để thêm mở File Cad cần định vị. Tìm đến đường dẫn lưu file và chọn: 
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Chọn trực tiếp các điểm trên bản vẽ bằng nút  để bố trí các điểm trên bản vẽ vừa 

thêm vào 

 
 

13. Nhập mã kích hoạt thiết bị 

Tại giao diện chính của phần mềm, chọn Thiết lập thiết bị, chọn Thông tin Máy thu 

https://www.maytracdiasaoviet.vn/
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Ấn vào ô Đăng ký và nhập mã: 
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14. Nhập mã kích hoạt phần mềm 

Tại giao diện chính của phần mềm, chọn vào Option ở góc phải trên cùng của màn hình, 

chọn mục Đăng ký 

      
Chọn Reg Status sau đó nhập mã 
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        Trên đây là hướng dẫn nhanh do phòng kỹ thuật Công ty biên soạn. Tài liệu này 

được biên soạn dựa theo bản tiếng Anh nhằm mục đích hướng dẫn nhanh cho người mới 

làm quen với phần mềm eField. 

                    Tùy theo người sử dụng, phần mềm có thể có các thao tác khác hoặc ngắn 

gọn hơn tài liệu này. 

                    Trong quá trình sử dụng, Quý khách hàng gặp vướng mắc về kỹ thuật xin 

vui lòng liên hệ với các kỹ thuật viên của Công ty theo thông tin: 
 

1. Nguyễn Xuân Toàn : 0961.850.0606 -Email:xuantoansaoviet@gmail.com 

2. Vũ Thế Công : 0989.523.098 – Email: vuthecong94@gmail.com 

Xin Chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã và đang sử dụng máy GNSS-RTK 

EFIX của chúng tôi 

Người biên soạn 
 

                                                                                                             Cán bộ kỹ thuật  

 

                                                                                                                  Nguyễn Xuân Toàn 
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