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A. MỞ ĐẦU
1. Giới thiệu bài toán
Trong hồ sơ quản lý chất lượng (hồ sơ hoàn công) công trình giao thông, việc tính
toán và lập bản vẽ của các lớp đắp nền đường và cao độ, khoảng cách điểm trên trắc ngang
là một yêu cầu gần như bắt buộc đối với tất cả các dự án (công trình) giao thông.
Mục đích chính của việc tính toán phân lớp đắp là đưa ra các thông số của lớp đắp
như: Khối lượng và bề rộng lớp đắp, cao độ, khoảng cách tới tim của điểm kiểm tra để đưa
vào “phụ lục khối lượng” và “phụ lục cao độ và kích thước hình học”. Ngoài ra với một số
dự án còn yêu cầu thông tin về lỗ đục độ chặt và khối lượng chi tiết từng lớp để tính tần suất
vật liệu thi công cũng như để tính toán ngày tháng thi công.
Ngoài bài toán thi công phân lớp đắp thì trong quá trình thi công nền đường và các
kết cấu ta còn gặp một số bài toán như: Tính toán và xuất cao độ, khoảng cách điểm trên
đường tự nhiên (đường đen); điểm đào cấp, vét hữu cơ (đào KTH); điểm hoàn thiện các
hạng mục (đỉnh K95, K98, kết cấu áo đường, mặt đường hoàn thiện); đo khối lượng đào; đo
chiều dài mái…

2. Những yêu cầu cần có
Để giải quyết bài toán phân lớp đắp và pick cắt ngang ta cần chuẩn bị (ít nhất) những
thành phần sau:
-

-

-

-

-

Bản vẽ trắc ngang – bản vẽ thi công – cuối cùng (Final) của dự án – File mềm (chạy
trên Autocad – File có đuôi mở rộng dwg). Việc có được bản vẽ cuối cùng có vẻ hiển
nhiên đối với các dự án nhỏ nhưng đối với các dự án lớn, thời gian thi công dài, việc
chỉnh sửa bản vẽ trong quá trình thi công là tương đối phổ biến. Chính vì việc thay
đổi bản vẽ thi công nên hồ sơ của các dự án này cũng vì thế mà thay đổi theo (không
riêng gì mảng hoàn công phân lớp đắp, pick cắt ngang)
Chỉ dẫn kỹ thuật của dự án (hoặc tiêu chuẩn áp dụng). Đây là một yêu cầu phải có,
ngoài đọc để hiểu biện pháp thi công thì chỉ dẫn kỹ thuật cho ta biết chiều dày đắp tối
đa, tối thiểu, các chỉ tiêu kỹ thuật của vật liệu đất đắp, tần suất lấy mẫu độ chặt, tần
suất lấy mẫu vật liệu đắp, các sai số cho phép ở các hạng mục như cao độ mặt đường
hoàn thiện, độ dốc mái taluy đào, đắp… (các con số này có thể khác nhau tùy dự
án/công trình).
Hợp đồng xây dựng, dự toán, đơn giá dự thầu. Với việc đơn giá tổng hợp ngày càng
được sử dụng nhiều, phải xem để tránh thi công và nghiệm thu thiếu đầu việc hoặc
sai biện pháp thi công.
Các văn bản thay đổi đã được chủ đầu tư phê duyệt. Luôn xem xét để cập nhật vào
hồ sơ thi công và nghiệm thu công trình.
Ngoài ra còn có các yếu tố khác như:
Ý kiến của Các đơn vị quản lý (chủ đầu tư, tư vấn giám sát…). Ở giai đoạn này ta
chốt với đơn vị quản lý những con số trong khoảng ở chỉ dẫn kỹ thuật thành số cố
định (chốt phương án). Ví dụ chiều dày đắp ở Chỉ dẫn kỹ thuật nằm trong khoảng
0.15 – 0.3m, vậy ta sẽ chốt với đơn vị quản lý là số nào trong khoảng này sẽ được
dùng để thi công và hoàn công dự án/công trình. Các ý kiến này đôi khi có tính chất
chủ quan nhưng rất quan trọng trong quá trình thi công và nghiệm thu công trình.
Số lượng, thông số kỹ thuật, năng lực làm việc của máy móc. Điều này giúp ta có thể
tính toán khối lượng thi công vật liệu đào, đắp/Ca. Tránh thừa, thiếu vật liệu hoặc vật
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-

liệu không đạt độ chặt yêu cầu ngoài hiện trường hoặc làm “khống” khối lượng khi
làm hồ sơ hoàn công.
Căn cứ vào thực tế thi công tại công trường. Mặc dù tiến độ có gấp rút thì hiếm có
nhà thầu nào thi công trong thời gian một cơn bão, công tác đào, đắp đất càng không.
Ngoài những yếu tố trên thì thi công và hoàn công phân lớp đắp, pick cắt ngang là
một bộ phận không thể tách rời khỏi công trình. Ta không thể tách ra khỏi tổng thể
chỉ thi công và hoàn công mỗi hạng mục đắp đất mà quên đi các hạng mục khác vẫn
đang thi công song song thậm chí điều này là bắt buộc. Ví dụ: Đào nền đường thường
kết hợp vận chuyển điều phối dọc và đắp đất ở vị trí khác.

3. Cách giải quyết bài toán hoàn công phân lớp đắp và pick cắt ngang
Mục này sẽ nói rõ hơn các yêu cầu ở mục 1. Ta cần ít nhất 2 nội dung kiểm tra đối
với bài toán phân lớp đắp và pick cắt ngang. Nhiệm vụ và cách tính toán có thể đơn giản
hơn nhưng vẫn phải đảm bảo 2 yêu cầu.

3.1. Tạo ra bản vẽ Autocad
Bản vẽ này tạo ra hình ảnh phân lớp (hoặc điểm pick cắt ngang) trên MCN (trắc
ngang) đường. Bản vẽ này phải thể hiện được:
-

Đường phân tách giữa các lớp đối với phân lớp và đường nối các điểm với pick cắt
ngang
Đường bao lớp đắp (nếu được yêu cầu) hoặc nếu muốn kiểm tra nhanh/xác suất diện
tích lớp đắp
Điểm mia kiểm tra (điểm đỉnh lớp đắp và các điểm kiểm tra pick cắt ngang).
Số thứ tự của lớp đối với phân lớp và số thứ tự của điểm đối với pick cắt ngang
Bảng kiểm tra (nếu yêu cầu). Bảng này tổng hợp các nội dung đề cập phía trên.
Ngoài ra còn có thể có các nội dung bổ sung như: Diện tích, bề rộng, chiều dài lớp,
tập hợp điểm…

3.2. Tạo ra bảng tính Excel.
3.2.1. Với bài toán phân lớp đắp.
-

-

-

-

Bảng tính cao độ, khoảng cách các điểm đỉnh phân lớp đắp. Bảng này bắt buộc phải
có đối với hồ sơ hoàn công. Nguyên tắc rất đơn giản, căn cứ vào cao độ thiết kế
(hoặc cao độ tự nhiên) và vị trí điểm tim thiết kế trên bản vẽ ta tiến hành đo (và tính
toán) được 2 trị số là cao độ và khoảng cách của từng điểm mia trên trắc ngang. Công
việc này được làm trên bản vẽ (cứng hoặc mềm), kết quả trích xuất sang Excel.
Bảng tính khối lượng. Tùy vào dự án (công trình) mà đơn vị quản lý có yêu cầu bảng
này hay không. Cách tính không đơn giản như bảng cao độ khoảng cách, yêu cầu
(gần như bắt buộc) tính trên bản vẽ Autocad. Nguyên tắc dựa vào đường bao lớp đắp
để tính diện tích. Thông thường ta tạo đường bao (bằng Pline, lệnh Bo) sau đó dùng
lệnh LIST trong Autocad để lấy diện tích hoặc sử dụng một số công cụ (phổ biến
nhất là LISP) để lấy được thông số này. Kết quả cũng được trích xuất sang Excel.
Tính toán độ chặt phân lớp đắp. Cách tính số lỗ và điểm đục độ chặt khá phức tạp. Số
lỗ độ chặt phụ thuộc vào tiêu chuẩn hoặc chỉ dẫn kỹ thuật của dự án và diện tích đắp
(diện tích đắp = bề rộng đắp trung bình * khoảng cách lẻ, không phải khối lượng
đắp). Điểm đục độ chặt yêu cầu phải nằm trên diện tích đắp, nên lấy ngẫu nhiên để
đảm bảo tính khách quan. Chính vì yêu cầu này nên việc tính ra được danh sách lỗ
đục độ chặt tương đối phức tạp, dễ bị nhầm lẫn.
Bảng tổng hợp khối lượng thi công từng lớp cũng được đưa vào để tính khối lượng
vật liệu tần suất. Nguyên tắc: Cứ sau n (m3) vật liệu thi công, ta phải thí nghiệm lại
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-

-

toàn bộ chỉ tiêu cơ lý của chúng (để đảm bảo chất lượng vật liệu còn đủ tốt để thi
công). Con số n này phụ thuộc vào từng dự án, nếu không được yêu cầu trong chỉ
dẫn kỹ thuật ta có thể xem trong tiêu chuẩn áp dụng cho dự án.
Bảng tổng hợp khối lượng theo MCN. Là bảng tổng hợp khối lượng qua từng MCN,
con số này phải bằng (=) khối lượng tổng khối lượng theo lớp đã nêu ở trên. Mục
đích để kiểm tra khối lượng và so sánh với khối lượng bản vẽ thi công hoặc hợp
đồng.
Tính toán ngày tháng thi công để xuất biên bản nghiệm thu cũng là một phần không
thể tách rời khỏi bộ hồ sơ hoàn công phân lớp đắp. Nguyên tắc tính toán: dựa vào
khối lượng thi công, hao phí và số lượng máy huy động được. Căn cứ vào những
thông số trên ta sẽ tính toán được số ngày thi công tối thiểu làm căn cứ xây dựng biện
pháp thi công và xuất biên bản nghiệm thu dựa vào ngày tháng thi công. Lưu ý các
con số này được xác định dựa vào TÍNH TOÁN (không áng chừng!)

3.2.2. Với bài toán pick cắt ngang
-

Bảng tính cao độ, khoảng cách. Bảng tính này về bản chất giống với bảng cao độ,
khoảng cách đỉnh lớp phân lớp đã trình bày ở trên (bảng ngang). Ngoài ra do tính
chất của pick cắt ngang ta còn có thêm 1 bảng duỗi các điểm theo chiều dọc (gọi là
bảng dọc).
- Bảng tổng hợp (hay bảng tổng hợp khối lượng). Bảng này tính toán khối lượng các
kết cấu theo nguyên tắc khối lượng trung bình * khoảng cách lẻ trên trắc ngang. Các
khối lượng ở đây bao gồm diện tích trên trắc ngang, chiều dài trên trắc ngang và bề
rộng chiếm dụng (trái và phải) trên trắc ngang. Lưu ý:
 Để tính diện tích đúng thì đường bao phải là đường bao kín.
 Chiều dài là chiều dài cạnh xiên toàn bộ của kết cấu.
3.2.3. Yêu cầu chung cho việc tính toán trên bản vẽ Autocad và bảng tính Excel
- Số liệu tính toán trên Autocad và Excel phải thống nhất, tránh tình trạng Autocad
tính một đằng, Excel xuất một ngả.
- Số liệu phải được lưu trữ và chỉnh sửa được. Mỗi lần chỉnh sửa không làm thay đổi
tính thống nhất đã nêu ở bước trước.

4. Tại sao phải sử dụng phần mềm phân lớp và pick cắt ngang?
Có thể thấy trở ngại lớn nhất khi giải bài toán phân lớp đắp và pick cắt ngang là khối
lượng tính toán rất lớn, số lượng thao tác nhiều, nhiều thông số ảnh hưởng và thay đổi trong
quá trình thực hiện.
-

-

Số lượng thao tác sử dụng trong Autocad rất lớn nên rất nhàm chán, dễ sai sót.
Việc Copy và Paste từ phần mềm Autocad sang phần mềm Excel cũng vậy.
Việc tính toán khối lượng không chính xác khi số lượng phép tính lớn. Ví dụ bài
toán phân lớp đắp K95. Chúng ta có thể hiệu chỉnh con số này bằng thủ công trong
Excel hoặc (và) Autocad. Nhưng sẽ mất thêm thời gian chỉnh sửa và trong một số
trường hợp thậm chí còn không được chấp nhận.
Các nguyên nhân khác phải sử dụng phần mềm phân lớp
Độ phức tạp của các bài toán phụ thuộc vào độ phức tạp của đường bao tính toán
(với đào đắp). Số lượng điểm cần xử lý cũng là một vấn đề đối với các bài toán pick
cắt ngang.
Nếu đường bao tách rời hoặc có lỗ thủng thì công việc khó khăn hơn và dễ nhầm lẫn
hơn, chưa kể đường bao có đường cong (đường tròn) thì độ phức tạp tăng lên rất
nhiều
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-

-

-

-

Có rất nhiều loại kết cấu cần tính toán. Gia cố nền đất yếu, đắp đất nền đường K95,
nền đường K98, nền đường đắp bao. Ngoài ra móng đường cấp phối đá dăm, móng
đường đá dăm nước (ĐDTC), mặt đường BTXM, mặt đường BTN… Thậm chí
chúng còn được phân lớp cùng nhau trên một bản vẽ.
Các bài toán pick cắt ngang cũng muôn hình vạn dạng, rắc rối không kém gì bài
toán phân lớp. Điển hình là bài toán đo cao độ, khoảng cách trên trắc ngang
(đường đen, đường đỏ, đào cấp, vét hữu cơ…). Đo khối lượng đào, đo chiều dài
mái…
Nếu có thay đổi trong cách tính toán thì việc sử dụng lại kết quả tính toán cũ là bất
khả thi. Các dữ liệu tính toán sẽ không được chấp nhận và khả năng sử dụng lại
chúng bằng 0 (nếu không sử dụng phần mềm). Sai quy trình thi công và nghiệm thu
trong đề cương tư vấn giám sát, tiêu chuẩn thi công – nghiệm thu của dự án. Hoặc
cũng có thể do ý kiến chủ quan của cá nhân người quản lý… là các nguyên nhân
phổ biến.
Và còn nhiều nguyên nhân nữa tùy theo yêu cầu và độ phức tạp trong từng dự án.
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B. CẤU HÌNH YÊU CẦU
Chuột, bàn phím hoặc thiết bị tương thích
Pentium III - 800 MHz - 512 MB RAM - 300 MB HD hoặc cao hơn (nên sử dụng chíp
core i3, ram 4GB trở lên)
Nói chung máy tính với cấu hình trung bình ở thời điểm hiện tại là được.
Nếu muốn sử dụng bản thương mại máy tính cần phải có kết nối mạng
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C. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT
1. Tải xuống
- Chọn phiên bản mới nhất của phần mềm để tải xuống
- Nếu đã cài phần mềm trước đó thì không phải cài mới (chỉ cần cập nhật). Tìm
File cập nhật PLD cap nhat(.exe) và chạy. File PLD cap nhat tìm ở 1 trong 2
đường dẫn:
 Ngoài màn hình desktop
 Trong thư mục cài đặt phần mềm (mặc định là C:\PhanLopDap\PLD)
- Khi tải mới nếu bị Chrome (hoặc các trình duyệt khác) chặn thì thao tác theo
các bước từ 1.1 đến 1.3 (lưu ý thao tác mẫu với chrome các trình duyệt khác
tương tự)
- Khi tải mới nếu file bị chặn vì Windows Defender xem hướng dẫn tắt trong
phần phụ lục
- Nếu bị chặn bằng các phần mềm diệt virus thì tắt tạm thời các phần mềm diệt
virus chờ tải và cài đặt xong mới bật trở lại

1.1. Nếu File bị Trình duyệt chặn: Khi tải File sẽ hiện thông báo phía trên
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1.2. Vào nút 3 chấm
m (… theo chi
chiều dọc) -> chọn Downloads (tiếng
ng Việt
Vi là “Tải
xuống”)

1.3. Tìm File bị chặn chọn “Keep
Keep dangerous file”
file (tiếng Việt là “Gi
Giữ tệp nguy
hiểm”) -> tiếp tục chọn “Keep
Keep anyway
anyway” (tiếng Việt là “Vẫn giữ tệp”)
2. Cài đặt phần mềm
Sau khi tải phần mềm
m trên trang web (ho
(hoặcc Email). Click double vào file Setup
như hình dưới để cài đặt phầnn m
mềm (lưu ý hình dưới chỉ mang tính minh họa.
h bản cài
đặt Thực tế có thể khác vớii hình ảnh này)
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Hình minh họa: Cài đặt bước 1

Hình minh họa: Cài đặt bước 2
Chọn next
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Hình minh họa: Cài đặt bước 3
Chọn đường dẫn và chọn next

Hình minh họa: Cài đặt bước 4
Next tiếp - > quá trình cài đặt bắt đầu. Đợi cho cài xong
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Hình minh họa: Cài đặt bước 5
Ấn Close -> xong

Hình minh họa: Cài đặt bước 6
Sau khi cài đặt xong về cơ bản sẽ có các files trong thư mục cài đặt giống như
trong hình dưới. Lưu ý: Thư mục cài đặt nằm ở đường dẫn “C:\PhanLopDap\PLD”
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Hình minh họa: Các file trong thư mục cài đặt phần mềm sau khi hoàn tất
3. Khởi động phần mềm
Để sử dụng phần mềm ta thực hiện theo 1 trong 2 cách sau:
3.1. Cách 1 (khuyên dùng)
1. Khởi động Autocad và chờ cho đến khi Autocad Load xong.
2. Chạy File PLD trên desktop hoặc trong thư
(C:\PhanLopDap\PLD).

Hình minh họa: File PLD
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mục

cài

đặt

3. Chờ cho phần mềm Load xong (cửa sổ bên dưới thoát ra)

Hình minh họa: Phần mềm đang khởi động
4. Nếu cửa sổ ở bước 3 thoát ra mà không báo lỗi ta đã khởi động thành công.
Trong Autocad gõ lệnh “PLD”. Nếu báo lỗi ta đã khởi động thất bại theo cách này,
xem khởi động theo cách 2.
3.2. Cách 2 (dùng khi khởi động theo cách 1 thất bại)
1. Khởi động Autocad và chờ cho đến khi Autocad Load xong.
2. Trong Autocad gõ lệnh NETLOAD -> tìm đường dẫn đến thư mục cài đặt
(C:\PhanLopDap\PLD) -> chọn và tải file PLDXXXX.dll.

Hình minh họa: File PLD
 File PLD2007.dll dùng cho Autocad 2007 – 2012
 File PLD2013.dll dùng cho Autocad 2013 – Phiên bản mới nhất
3. Trong Autocad gõ lệnh “PLD”.
Lưu ý: Chỉ trong trường hợp cách 1 khởi động thất bại mới sử dụng cách 2. Không
bấm trực tiếp vào file PLD trên màn hình trước khi khởi động Autocad (Phần mềm sẽ
báo lỗi không tìm thấy phiên bản autocad đang chạy).
4. Đăng nhập phần mềm
 Trong Autocad gõ lệnh “PLD”. Nếu là người dùng mới sẽ hiện ra thông báo
sau:
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Hình minh họa: Thông báo khi chạy câu lệnh PLD
Lưu ý: Nếu đã kích hoạt thì thông báo sẽ chuyển sang phiên bản đang dùng
 Ấn OK để tiếp tục. Hiện ra giao diện chính của phần mềm

Hình minh họa: Giao diện khi khởi động của chương trình





Trên giao diện chính chọn mục “Bản quyền” (mục 1)
Điền "Mã hợp đồng" và "Mã đăng nhập" (mục 2)
Điền mã xác nhận do phần mềm tự sinh ra (mục 3A) vào ô xác nhận (mục 3B)
Ấn đăng nhập (mục 4)
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Hình minh họa: Nhập thông tin hợp đồng và ấn đăng nhập (bước 3, 4)
Sau khi ấn đăng nhập nếu hiện ra giao diện như hình dưới là đã kích hoạt thành
công. Nếu đã thanh toán mà đăng nhập không thành công vui lòng liên hệ cho chúng
tôi theo các kênh phía dưới tài liệu này (mục F)

Hình minh họa: Giao diện khi đăng nhập thành công
5. Điều chỉnh cài đặt trên Windows
-

Cài đặt Windows Security để tránh mất File chạy (xem các lỗi thường gặp trong phụ
lục)
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-

Cài đặt Region để tránh lỗi chữ to (hoặc thông báo trên màn hình). (xem các lỗi
thường gặp trong phụ lục)

6. Điều chỉnh cài đặt trên Autocad
-

Để chọn đúng đối tượng (Text, Line, Pline…) trong Autocad đánh lệnh op (Options).
Chọn Selection, trong mục Selection Preview tích chọn 2 lựa chọn (When a
command is active/When no command is active). Chấp nhận

7. Điều chỉnh cài đặt trên Excel
-

-

Mở Macro để xuất Excel 2: Vào mục Excel Options chọn Trust center/Trust center
setting… trong mục ActiveX setting chọn Enable all controls (dưới cùng). Trong
mục Macro setting chọn Enable all controls (dưới cùng). Chấp nhận
Để tránh lỗi phát sinh (thường là lỗi Hresult …) Excel phải được Crack
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D. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
1. Các đối tượng sử dụng trong phần mềm
-

Phần mềm làm việc trong không gian bản vẽ (Model). Nếu ta chạy phần mềm trên
bất kỳ không gian Paper (Paper space) nào, phần mềm sẽ báo lỗi
Các đối tượng chữ: Bắt buộc là Text (không sử dụng Mtext hoặc Block…). Các đối
tượng chữ này thường được sử dụng như tên cọc, lý trình, cao độ thiết kế….
Các đối tượng đường thẳng, tập đường thẳng: Bắt buộc phải sử dụng Line, Pline
(Polyline, LWPolyline, 2D Polyline, 3D Polyline…) tuyệt đối không được sử dụng
Region

2. Các đối tượng do phần mềm xuất ra
-

Đăng ký thông số MCN
Đăng ký kết cấu (phân lớp và pick cắt ngang)
Các đối tượng khác: Điểm, bảng, đường phân lớp, đường gốc, đường lệch, đường
bao, đường tròn đỉnh lớp, …
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3. Thông số MCN
3.1. Khái niệm
Thông số MCN chứa thông tin tên cọc, lý trình, tọa độ điểm tim (thiết kế hoặc tự nhiên
hoặc MSS) và cao độ (thiết kế hoặc tự nhiên hoặc MSS). Thông số MCN dùng để:
-

Điều hướng MCN (sử dụng các phím điều hướng để di chuyển cọc hoặc tìm kiếm
cọc ứng với lý trình nhập vào)
Đăng ký kết cấu (phân lớp hoặc pick cắt ngang)
Thông số MCN có thể ghi đè được (ghi đè là trường hợp thông số MCN đã tồn tại
nhưng vì lý do nào đó ta cần chỉnh sửa thì có thể tạo mới đối tượng mà không cần
phải xóa đối tượng cũ (phần mềm sẽ tự xóa)).

Hình minh họa thông số MCN trên bản vẽ trắc ngang Autocad

3.2. Cách tạo thông số MCN (thêm thông số MCN)
3.2.1. Tạo thông số MCN bằng thêm chậm
Từ giao diện đăng ký của phần mềm bấm vào thêm chọn – trên Autocad bấm lần lượt
tên cọc, lý trình, chọn điểm tim TK, text cao độ thiết kế hoặc chọn điểm tim tự nhiên, text tự
nhiên hoặc chọn điểm tim ở MSS và text MSS
Tuy đăng ký thông số MCN bằng cách này có thể chậm hơn cách đăng ký nhanh được
đề cập ở phần sau nhưng đảm bảo cách này có thể áp dụng được cho tất cả các loại MCN.
Trong một số trường hợp đây là cách thêm thông số MCN duy nhất mà ta có thể dùng được.

3.2.2. Tạo thông số MCN bằng thêm nhanh
Để tạo nhanh được thông số MCN từ Tab đăng ký của phần mềm chọn “Cài đặt” trong
mục thông số MCN. Cài đặt các Layers và độ lệch yêu cầu. Bấm cập nhật và thoát cài đặt.
Từ giao diện đăng ký của phần mềm bấm vào thêm quét – trên Autocad quét qua các
trắc ngang cần tạo thông số MCN.
Lưu ý rằng không phải bản vẽ trắc ngang nào cũng CÓ THỂ THÊM QUÉT ĐƯỢC.
Thông thường các trắc ngang có thể thêm quét được là những trắc ngang được xuất ra từ các
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phần mềm thiết kế đường phổ biến trên thị trường (NOVA, ADS, TDT, AND,
LANDDESKTOP…) và trắc ngang không vi phạm các quy tắc ở dưới:
a. Quy tắc 1: Tất cả các đối tượng tên cọc, lý trình, Text thiết kế phải là Text (MText và
Block không được chấp nhận). Đôi khi có những bản vẽ thiết kế đường (như
TECCO2 hoặc các bản vẽ trắc ngang thủy lợi) những đối tượng này là Block hoặc
MText.
b. Quy tắc 2: Phải cài đặt Layers và Layers phải đúng. Một trường hợp lỗi rất phổ biến,
khi người dùng cài đặt đường dóng thiết kế và text thiết kế nhưng lại quét qua các
trắc ngang không có thiết kế (như trắc ngang đầu tuyến đường cũ, trắc ngang qua các
công trình cũ tận dụng (cầu cứng, tràn…)).
c. Quy tắc 3: Trong 1 phiên thêm quét nếu có 1 MCN nào đó bị lỗi thì cả phiên thêm
quét đó cũng sẽ gặp lỗi (hoặc sai) không sử dụng được
d. Quy tắc 4: Tên cọc và lý trình phải nằm cao hơn điểm cao nhất của đường dóng tại
tim.
e. Quy tắc 5: Trắc ngang đúng chuẩn là trắc ngang có:
- Tên cọc và lý trình phải cùng Layer. Trắc ngang được xuất ra từ một số phần mềm
TKĐ phổ biến vẫn thường bị lỗi này (như ADS mới). Giải pháp là chuyển layer của
một trong 2 đối tượng về cùng layer với các đối tượng còn lại.
- Trong lý trình PHẢI CÓ cụm từ “X+Y”. Với X là km, Y là m (có thể có phần thập
phân hoặc không).
- Cụm từ “X+Y” trong lý trình phải là duy nhất. Thực tế trong một số bản vẽ ta gặp
những trắc ngang đầu (hoặc cuối) Km lý trình có dạng KmX1+Y1 – KmX2+Y2 (ví
dụ Km1+1000 – Km2+000). Với những trắc ngang này phải sửa lý trình thành
KmX2+Y2 (ví dụ Km2+000) để không gặp lỗi phát sinh.
- Tên cọc KHÔNG ĐƯỢC PHÉP có cụm từ “X+Y”. Với X là km, Y là m (có thể có
phần thập phân hoặc không). Vì quy tắc này nên nếu ta có trắc ngang có tên cọc
trùng với tên lý trình thì sẽ gặp lỗi.
- Các điểm chèn tên cọc, lý trình, Text thiết kế (hoặc Text tự nhiên) phải thẳng hàng
(hoặc cách cố định) với đường dóng thiết kế (hoặc đường dóng tự nhiên). Hình vẽ
minh họa bên dưới là một trắc ngang đúng chuẩn với điểm số 1, số 2, số 3 thẳng hàng
với đường thẳng số 4.

3.2.3. Xem, chỉnh sửa và xóa, xuất sang Excel thông số MCN
-

Từ Tab đăng ký bấm Chỉnh sửa các thông số hiện lên trên bảng là thông tin của các
thông số MCN đã được thêm trên bản vẽ.
Trong giao diện này có thể thêm chọn hoặc thêm quét cọc, ngoài ra ta cũng có thể cài
đặt để thêm quét nhanh thông số MCN như các nút bấm ở tab đăng ký
Trường hợp ta muốn chỉnh sửa (hoặc xóa) thông số MCN. Trong bảng danh sách
thông số, kéo thanh trượt sang bên phải và bấm vào nút sửa hoặc xóa thông số MCN
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-

-

Trường hợp muốn sửa thông số (bấm nút sửa) phần mềm sẽ hiện lên cửa sổ chỉnh sửa
thông số MCN. Chọn một trong 4 (hoặc cả 4) thông tin cần sửa trên bản vẽ. Để hoàn
thành ấn cập nhật
Nếu muốn xóa hết các thông số MCN ấn vào nút “Xóa hết”.
Ngoài các chức năng trên ta cũng có thể xuất thông tin các thông số sang Excel (chủ
yếu để lấy thông tin cọc và cao độ thiết kế) bằng cách bấm vào nút Xuất Excel

3.3. Điều hướng mặt cắt ngang trên bản vẽ bằng thông số MCN
Như đã nói ở phần trước ngoài chức năng chính dùng để đăng ký kết cấu, thông số
MCN còn được dùng để di chuyển (điều hướng) giữa các cọc trên bản vẽ.
Để điều hướng MCN ta sử dụng các phím điều hướng trên giao diện phần mềm ở tab
đăng ký cụ thể như sau:
-

Nút |< dùng để điều hướng về MCN đầu tiên
Nút < dùng để điều hướng về MCN trước MCN hiện hành
Nút > dùng để điều hướng về MCN sau MCN hiện hành
Nút >| dùng để điều hướng về MCN cuối cùng

Ngoài cách sử dụng phím điều hướng trên giao diện ta có thể sử dụng bàn phím thay
thế. Cụ thể như sau:
-

Nút lên trên (˄) dùng để điều hướng về MCN đầu tiên
Nút sang trái (˂)dùng để điều hướng về MCN trước MCN hiện hành
Nút sang phải (˃) dùng để điều hướng về MCN sau MCN hiện hành
Nút xuống dưới (˅) dùng để điều hướng về MCN cuối cùng

3.4. Kiểm tra cao độ, khoảng cách của điểm trên trắc ngang bằng thông số MCN
Kiểm tra cao độ, khoảng cách của điểm trên trắc ngang bằng thông số MCN là chức
năng xác định lại trị số cao độ, khoảng cách điểm trên trắc ngang nhằm mục đích kiểm tra
chéo sự chính xác của chính thông số MCN đó hoặc trị số cao độ, khoảng cách của điểm đó
trên trắc ngang. Chức năng này thường được sử dụng khi ta nghi ngờ 1 trong 2 trị số trên là
không chính xác hoặc kiểm tra nhanh 1 điểm bất kỳ trên trắc ngang được chọn
Để sử dụng chức năng này ta cần phải di chuyển tới MCN cần kiểm tra và bấm nút kiểm
tra. Tại đây ta có thể chọn bất kỳ điểm nào trên trắc ngang cần lấy cao độ, khoảng cách các
trị số cần kiểm tra sẽ hiện lên thanh Command của Autocad.
3.5. Ghi đè thông số MCN
Một chức năng rất quan trọng của thông số MCN là nó có thể ghi đè được. Chức năng
này được sử dụng khi có một (hoặc một số) thông số MCN được xác định là đã tồn tại trên
bản vẽ. Thay vì phải xóa thông số MCN cũ Phần mềm sẽ hỏi bạn có ghi đè không, nếu chấp
nhận ghi đè phần mềm sẽ xóa thông số MCN cũ và thay bằng thông số MCN mới. Vì có
chức năng này nên chức năng chỉnh sửa thông số MCN rất ít khi được sử dụng.
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3.6. Lưu ý khi sử dụng thông số MCN
Trên 1 bản vẽ thì thông số MCN là duy nhất. Lý trình là định danh thông số MCN trên
bản vẽ. Từ tính chất này ta có thể có một số cách dùng thông số MCN sau:
-

-

Nếu có hơn 1 tuyến đường trên 1 bản vẽ mà cùng bắt đầu bằng Km0+00 (hoặc 1 lý
trình bất kỳ nào đó) (những bản vẽ hạ tầng kỹ thuật với nhiều hơn 1 tuyến đường
thường có bản vẽ dạng này) thì ta bắt buộc phải tách các tuyến ra các bản vẽ khác
nhau.
Nếu đoạn tuyến có MCN trước sau thì tăng thêm 0.1mm cho MCN sau để phần mềm
hiểu đây là 2 MCN khác nhau tránh việc ghi đè thông số MCN do trùng lý trình (ví
dụ thay vì MCN sau có lý trình Km88+888.88 thì ta đổi thành Km88+888.881)
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4. Đăng ký kết cấu MCN (gọi tắt là đăng ký kết cấu)
4.1. Giới thiệu về đăng ký kết cấu.
Đăng ký kết cấu là một đối tượng để lưu trữ thông tin cần tính toán trên bản vẽ có sử
dụng phần mềm phân lớp. Có 2 loại đăng ký kết cấu:
-

Đăng ký kết cấu phân lớp
Đăng ký kết cấu pick cắt ngang

Hình minh họa đăng ký kết cấu
1 – Đăng ký kết cấu pick cắt ngang
2 – Đăng ký kết cấu phân lớp
Việc đăng ký kết cấu giúp chúng ta giải quyết được những vấn đề sau:
-

-

Lưu được thông tin cần tính toán trên bản vẽ. Điều này giúp cho ta có thể đăng ký kết
cấu một cách gián đoạn, chỉ cần đăng ký kết cấu còn được lưu trên bản vẽ thì các
thông tin của nó vẫn còn lưu lại để tính toán sau này.
Thêm, chỉnh sửa, xóa các đối tượng do phần mềm xuất ra dễ dàng
Tính toán được nhiều kết cấu trên một bản vẽ. Một trắc ngang có thể có nhiều hơn 1
loại Đăng ký kết cấu, các kết cấu này độc lập với nhau và đại diện cho kết cấu cần
tính toán. Ví dụ: Ta có thể phân lớp K95, K98, các kết cấu móng, mặt đường và
(hoặc) lấy cao độ, khoảng cách đường tự nhiên, đường đào KTH, mặt đường hoàn
thiện …

Vì vậy có thể nói đăng ký kết cấu là xương sống của bài toán phân lớp đắp và pick cắt
ngang. Lưu ý:
-

Mặt cắt không tham gia vào tính toán nếu nó không có đăng ký kết cấu, điều này
đồng nghĩa nếu ta xóa đăng ký kết cấu trên bản vẽ (bằng phần mềm hay bằng thủ

26

-

-

công) thì MCN ứng với kết cấu và lý trình đó không thể xuất sang Autocad và Excel
được nữa.
Mở rộng khái niệm trên cho MCN không có khối lượng (ví dụ MCN có khối lượng
đắp bằng 0: như MCN qua cầu cứng, MCN nền đường đào hoàn toàn … ). Với
những MCN này tuy không có khối lượng nhưng vẫn tham gia vào tính toán. Ta vẫn
tiến hành đăng ký cho MCN đó nhưng không chọn đường bao – hay đường bao bằng
Nothing (đối với đăng ký kết cấu phân lớp) và không chọn điểm (s) – hay điểm (s)
bằng Nothing (đối với đăng ký kết cấu pick cắt ngang)
Cũng giống như thông số MCN, đăng ký kết cấu có thể ghi đè được.

4.2. Kết cấu của đăng ký kết cấu, chọn loại đăng ký kết cấu.

4.2.1. Khái niệm kết cấu
Kết cấu dùng để Phân lớp hoặc pick cắt ngang do có nhiều loại kết cấu khác nhau
trong cùng 1 trắc ngang (rộng ra là trong cùng 1 bản vẽ). Nếu muốn tính thêm 1 loại kết cấu
(ví dụ: Nền đường K95, nền đường K98, sub base, base, đo đường đen, mặt hoàn thiện…) ta
chỉ việc thêm mới loại kết cấu đó

4.2.2. Chỉnh sửa (thêm, xóa) kết cấu.
Trong tab “Tiện ích” ta thực hiện như sau:
-

Nếu muốn thêm kết cấu mới, nhập tên kết cấu vào ô “Thêm kết cấu” và ấn “Thêm”.
Nếu kết cấu đó đã có trên bản vẽ, ấn “Thêm từ BV”
Muốn xóa 1 kết cấu, chọn kết cấu đó trong danh sách xổ xuống, ấn “Xóa”
Lưu ý:

-

-

Không xóa được kết cấu nếu nó là duy nhất hoặc đã được dùng để đăng ký kết cấu
trên bản vẽ. Điều này đồng nghĩa với việc muốn xóa kết cấu ta phải xóa toàn bộ đăng
ký kết cấu dùng đến kết cấu đó trên bản vẽ.
Kết cấu đã được dùng để đăng ký phân lớp thì không thể đăng ký pick cắt ngang và
ngược lại

4.2.3. Chọn loại đăng ký và kết cấu
-

Chọn PLD nếu muốn đăng ký kết cấu phân lớp đắp
Chọn PCN nếu muốn đăng ký kết cấu pick cắt ngang
Chọn loại kết cấu trong danh sách xổ xuống.
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5. Đăng ký kết cấu phân lớp
Kết cấu phân lớp dùng để giải quyết bài toán phân lớp đắp.
Trong tab “đăng ký kết cấu” chọn loại đăng ký là PLD và chọn loại kết cấu là một
trong những kết cấu phân lớp cần đăng ký. Như sẽ trình bày ở phần sau, để đăng ký được 1
kết cấu phân lớp ta phải chọn rất nhiều dữ liệu đầu vào cho bài toán này. Cụ thể ta sẽ phải
làm lần lượt các bước từ 5.1 đến 5.4. Trong những phần sau ta có thể cải thiện một trong
những nút thắt bằng cách đăng ký nhanh hay tạo đường bao nhanh nhưng hãy bắt đầu từ cơ
bản nhất.

5.1. Chọn thông số MCN
Sử dụng phím điều hướng để di chuyển thông số MCN đến cọc cần đăng ký. Lưu ý
nếu không di chuyển hoặc không di chuyển đến đúng cọc được đăng ký thì dù có nhập các
thông tin trong các mục sau thì dữ liệu đăng ký phân lớp cũng sai hoặc thậm chí báo lỗi
không đăng ký được.

5.2. Tự chọn đăng ký kết cấu phân lớp
Tự chọn đăng ký kết cấu phân lớp là những Option được thêm vào trong quá trình
đăng ký kết cấu phân lớp. Cụ thể như sau:

5.2.1. Các Options chọn hoặc không chọn
a. Tự động xóa
Tính năng này được sử dụng khi cần xóa các thông tin đã chọn. Các thông tin có thể
xóa bao gồm: Đường bao trái và đường bao phải, đỉnh lớp (nếu chọn thủ công)…

b. In kết quả
In kết quả phân lớp khi đăng ký kết cấu. Với lựa chọn này khi đăng ký xong kết cấu ta
sẽ thấy ngay kết quả trên bản vẽ. Nếu không chọn lựa chọn này hãy chắc chắn bạn đã lựa
chọn các thông số cho đăng ký kết cấu chính xác và yên tâm là kết cấu đã được đăng ký trên
bản vẽ.

c. Gộp chung chiều dày
Thông thường, đối với đường làm mới ta lựa chọn chức năng gộp chung chiều dày và
đường nâng cấp mở rộng (khi mà 2 phía mặt cắt không có điểm chung) thì bỏ không chọn
chức năng trên. (Đường màu tím là đường chia lớp.)
-

Hình số 1 không sử dụng chức năng gộp chung chiều dày. Chiều dày lớp cuối được
tối ưu trong khoảng chiều dày tối đa và tối thiểu cho phép (sẽ được trình bày ở mục
sau – dmin, dmax) nhưng là tối ưu từng phía (bên trái và bên phải riêng). Điều này sẽ
dẫn đến việc, với đường làm mới nếu chiều dày đắp lớp cuối (một phía nào đó, trái
hoặc phải) mỏng hơn chiều dày đắp thông thường sẽ được tối ưu thành một lớp đắp
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-

nằm trong khoảng chiều dày cho phép (hình vẽ). Điều này sẽ làm mất liên tục tại
điểm tim đường (hình vẽ).
Hình số 2 sử dụng chức năng gộp chung chiều dày. Để giải quyết vấn đề trên ta lựa
chọn gộp chung chiều dày, giữ lại lớp mỏng (hình vẽ).

Hình minh họa chức năng gộp chung chiều dày

d. In đỉnh đắp
Lựa chọn này dùng để in đỉnh khối đắp ra bản vẽ Autocad. Với các lưu ý về đỉnh đắp
như sau:
-

Đỉnh đắp là điểm bắt đầu phân lớp, thông thường phần mềm sẽ tính toán đỉnh đắp là
điểm cao nhất của khối đắp theo độ dốc của nó (độ dốc khối đắp).
Nếu không phải do phần mềm tính toán Đỉnh đắp có thể nằm bất kỳ điểm nào trong
không gian bản vẽ.
Đỉnh đắp của bên trái và bên phải mặt cắt là riêng biệt.
Có thể sửa đỉnh đắp để thay đổi số bắt đầu đánh số phân lớp, độ dầy mỏng của các
lớp (thường là lớp đầu).

e. Phân từ dưới lên
Chức năng này áp dụng khi người dùng muốn chia lớp đắp một cách vật lý từ dưới lên
(mặc định là từ trên xuống). Phân biệt với khái niệm đánh số từ dưới lên là việc ta đánh số
với số thấp hơn ở phía đáy khối đắp và tăng dần lên phía trên. Chức năng “Phân từ dưới
lên” sẽ được chúng tôi trình bày kỹ hơn trong mục “Sửa (nhiều)” khi kết hợp giải thích tính
năng này và tính năng phân lớp với chiều dày thay đổi.

5.2.2. Các Options chọn 1 trong 2
a. Tách rời đỉnh – Chung đỉnh
-

“Tách rời đỉnh” – Giữ nguyên đỉnh đắp bên trái và bên phải như tính toán (hoặc nhập
vào), trong trường hợp đặc biệt đỉnh trái và phải vẫn có thể trùng nhau.
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-

“Chung đỉnh” – Trái ngược với chức năng tách đỉnh, hai đỉnh trái và phải bắt buộc
phải trùng nhau. Nếu là nhập vào thì chúng là 1 điểm trên tim. Nếu được tính toán
dựa vào khối đắp và độ dốc thì điểm cao hơn sẽ là điểm được chọn.

b. Tự động – Thủ công
-

“Tự động” – Đỉnh sẽ tự động tính toán và thêm vào dựa vào độ dốc và đường bao
khối đắp.
“Thủ công” – Đỉnh lớp đắp được chọn thủ công bằng cách chọn điểm trên bản vẽ
Autocad.

c. Các trường hợp sử dụng
-

-

Nếu ta chọn “Tách rời đỉnh” và “Thủ công”. Thì 2 nút bấm chọn đỉnh (phía tay phải)
mở ra cho ta chọn đỉnh trên bản vẽ. Nếu chọn “Chung đỉnh” và “Thủ công” thì chỉ
nút bấm bên tay phải mở ra (vì 2 đỉnh chung làm 1). Nếu chọn tự động thì 2 nút này
đều ẩn đi để phần mềm tự chọn đỉnh bằng tính toán.
Khuyến cáo: Nếu không có yêu cầu đặc biệt nào nên để phần mềm tự chọn đỉnh
(chức năng “Tự động”). Chức năng “Chung đỉnh” áp dụng cho đường làm mới có
đường đắp chạy vào tim, và chức năng “Tách đỉnh” áp dụng cho đường nâng cấp mở
rộng áp dụng cho trường hợp còn lại.

5.3. Chọn thông số riêng phân lớp.
5.3.1. Chọn độ dốc
Độ dốc là tỷ lệ phần trăm độ nghiêng của lớp đắp so với mặt phẳng nằm ngang. Khái
niệm của nó tương đương với khái niệm độ dốc mặt đường. Với quy ước: Nếu dốc ra ngoài
tim đường mang dấu dương và ngược lại, quy tắc này áp dụng cho cả phía bên trái và bên
phải. Trên phần mềm ta có thể nhập vào 2 ô nhập liệu “Độ dốc trái” và “Độ dốc phải” hoặc
thêm bằng cách ấn nút “Chọn” và chọn 2 điểm trên bản vẽ Autocad (lần lượt từ tim ra)

5.3.2. Chọn đỉnh
Như đã trình bày ở phần trước chức năng này chỉ mở ra khi ta chọn cách chọn đỉnh
bằng “Thủ công”. Bấm vào nút 3 chấm (…) để chọn đỉnh cho bên trái và bên phải khối đắp
trong trường hợp ở “Tự chọn đăng ký phân lớp” ta chọn là “Tách rời đỉnh”; trường hợp còn
lại (lựa chọn “Chung đỉnh”) chỉ nút bấm ở phía đỉnh trái của mặt cắt được mở ra.

5.3.3. Chọn chiều dày
a. Khái niệm
Chiều dày là chiều sâu lớp đắp (m) được sử dụng để phân lớp, chiều dày này phân biệt
cho bên trái và bên phải. Cấu trúc tổng quát của chiều dày phân lớp như sau:
a@a1,b@b1,c@c1…n@n1. Trong đó:
-

a, b, c là số lớp cùng chiều dày (1, 2, 3…).
a1, b1, c1 là chiều dày tương ứng. (0.12, 0.2, …)

b. Các quy ước
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-

-

Quy ước 1: Nếu a, b, c bằng 1 có thể bỏ qua (nếu bỏ qua số 1 thì bỏ luôn cả ký tự @
đi kèm với nó).
Quy ước 2: Nếu hết lớp n@n1 mà chưa phân lớp hết thì phần mềm sẽ tiếp tục phân
lớp với chiều dày n1 đến hết khối đắp.
Quy ước 3: Nếu muốn chung chiều dày cho cả phía trái và phải ấn vào nút “chung”
bên cạnh ô nhập chiều dày phải.
Quy ước 4: Mặc định cách phân bổ chiều dày từ trên đỉnh khối đắp xuống. Nếu muốn
phân bổ ngược lại (từ dưới đáy khối đắp tính lên) hãy tích vào nút “phân từ dưới lên”
trong nhóm chức năng “tự chọn đăng ký phân lớp”
Quy ước 5: Không được sử dụng dấu cách (space) trong ô nhập chiều dày.

c. Các ví dụ nhập chiều dày
-

Ví dụ 1: Trong ô chiều dày nhập 0.2, toàn bộ lớp đắp trong khối sẽ được đắp 0.2 m
(trừ các lớp cuối)
Ví dụ 2: Trong ô chiều dày nhập 1@0.12,1@0.17,1@0.18,3@0.25,10@0.3. Ta có
thể viết gọn lại như sau (áp dụng quy ước 1 và quy ước 2):
0.12,0.17,0.18,3@0.25,0.3 (vì số 1 có thể bỏ qua cùng với ký tự @ đi kèm với nó, số
10 ứng với chiều dày 0.3 có thể bỏ qua – áp dụng quy ước 2). Với chiều dày đắp này
ta có: Lớp 1 đắp 0.12m, lớp 2 đắp 0.17m, lớp 3 đắp 0.18m, lớp 4 đến 6 đắp 0.25m và
các lớp còn lại (từ lớp 7) đắp 0.3m.

5.3.4. Chọn chiều dày khống chế cho lớp cuối
a. Các khái niệm
-

-

Các lớp đắp ở giữa khối đắp (giả sử ta đắp từ lớp 1 đến lớp n, thì các lớp được đề cập
ở đây là lớp 2 đến lớp n-1) luôn theo chiều dày được ta phân bổ trong ô nhập chiều
dày ở trên. Vậy còn lớp n thì sao? Lớp thứ n có chiều dày nhỏ hơn hoặc bằng (≤)
chiều dày mà ta dự kiến phân bổ cho lớp cuối cùng (ví dụ đắp 0.25m thì chiều dày
lớp này ≤0.25m). Ta ký hiệu chiều dày nhỏ nhất và lớn nhất cho phép trong tiêu
chuẩn là dmin, dmax
Nếu lớp đắp nằm trong khoảng dmin, dmax -> OK
Nếu lớp đắp mỏng hơn giá trị cho phép ≤ dmin. Ta sẽ kết hợp với lớp trước nó (lớp
n-1). Ký hiệu (n-1)’ là lớp mới kết hợp từ lớp n và lớp n-1 thì d(n-1)’ = d(n) + d(n-1).

b. Các trường hợp của d(n-1)’
-

Nếu d(n-1)’ nằm trong khoảng quy định (dmin ≤ d(n-1)’ ≤ dmax) -> OK. Lúc này cả
khối đắp sẽ chỉ có n-1 lớp
Nếu d(n-1)’ ≥ dmax ta sẽ chia đôi lớp này để 2 lớp nằm trong khoảng quy định. Lúc
này cả khối đắp sẽ có n lớp.

c. Các ví dụ tính toán của d(n-1)’
Ví dụ minh họa 1: dmax = 0.3, dmin = 0.1, d(n-1) = 0.25, d(n) = 0.01
-

Bước 1: Tính d(n-1)’ = 0.25 + 0.01 = 0.26. Kiểm tra 0.1 ≤ 0.26 ≤ 0.3 -> OK. Kết
luận khối đắp có n-1 lớp, lớp cuối d(n-1)’ = 0.26
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Ví dụ minh họa 2: dmax = 0.3, dmin = 0.1, d(n-1) = 0.25, d(n) = 0.10
-

Bước 1: Tính d(n-1)’ = 0.25 + 0.10 = 0.35. Kiểm tra 0.35 ≥ 0.3 -> Not OK. Chuyển
sang bước 2
Bước 2: Chia đôi lớp mới thành 2 lớp 0.35/2 = 0.175. Kết luận khối đắp có n lớp, 2
lớp cuối d(n) = 0.175, d(n-1) = 0.175.
Giải thích thì dài dòng vậy thôi chứ ta chỉ phải nhập vào dmin, dmax trong phần
mềm. Phần mềm sẽ giúp ta thực hiện phần tính toán còn lại.

5.3.5. Chèn điểm
Chèn điểm là trường hợp người dùng muốn chèn thêm 1 điểm cố định vào đỉnh lớp
đắp, chèn điểm áp dụng cho 1 hoặc cả 2 phía mặt cắt. Lưu ý, có thể chèn không giới hạn số
lượng điểm vào đỉnh lớp, các điểm cách nhau bằng dấu phẩy.

5.3.6. Số thứ tự lớp
Là số thứ tự lớp bắt đầu phân lớp. Mặc định là 1, trong một số trường hợp đặc biệt số
này có thể khác 1.

5.3.7. Chọn đường bao phân lớp.
Đường bao phân lớp là đường bao được vẽ bằng đường Pline kín chạy xung quanh
khối đắp. Đường bao phân lớp phải được tách riêng cho bên trái và bên phải. Nếu may mắn
ta có thể có đường bao sẵn trong bản vẽ. Nếu không ta có thể dùng lệnh Bo (Boundary),
dùng lệnh Pl (Pline), hoặc tạo nhanh bằng phần mềm sẽ được đề cập ở phần sau.
Nếu đường bao đã có ấn vào nút “Chọn bao trái” và “Chọn bao phải” và chọn đường
bao khối đắp tương ứng trên bản vẽ. Lưu ý:
-

-

Phải chọn đúng đường bao. Nếu chọn sai thì đương nhiên kết quả tính toán cũng sai
Như đã nói ở phần đầu hướng dẫn này có những đối tượng không thể dùng làm
đường bao được (Region, Xref, Block, Proxy…) những đối tượng được chấp nhận là
Polyline (LWPolyline, 2D Polyline, 3D Polyline…)
Nếu tại MCN cần đăng ký mà khối lượng đắp bằng không (0) như các MCN đào
hoàn toàn, MCN đầu tuyến đường… không cần phải chọn đường bao phân lớp, phần
mềm sẽ hiểu khối lượng các phân lớp bằng không (0) và tất nhiên là không có cao
độ, khoảng cách đỉnh lớp đắp.

5.4. Đăng ký kết cấu phân lớp (đăng ký thông thường)
Sau khi đã chọn đủ các dữ liệu từ 5.1 đến 5.3 cũng trong tab Đăng ký ta bấm nút Đăng
ký, phần mềm sẽ tự động đăng ký kết cấu phân lớp trên bản vẽ.

5.5. Đăng ký nhanh kết cấu phân lớp
5.5.1. Nguyên lý tính toán và các cài đặt
Như đã trình bày ở đầu mục 5 này, việc đăng ký thông thường (hay đăng ký cơ bản)
nếu làm đủ các thao tác như trên sẽ mất khá nhiều thời gian. Có thể thấy những dữ liệu sau
đây sẽ thay đổi liên tục qua các MCN.
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-

-

Thông số MCN: Đương nhiên rồi, đây là dữ liệu thay đổi rõ ràng nhất vì nếu không
thay đổi thì không đăng ký riêng cho từng MCN được.
Độ dốc đắp: Trừ trường hợp có những dự án đơn vị quản yêu cầu đắp với độ dốc cố
định hoặc những dự án lớn khi bán kính cong rất lớn không có siêu cao thì độ dốc
gần như cố định không thay đổi qua các MCN. Còn lại những dự án trung bình và
nhỏ, cùng với việc đắp các kết cấu theo độ dốc mặt đường thì độ dốc là dữ liệu thay
đổi cũng gần như liên tục khi thay đổi MCN đắp
Đường bao phân lớp: Cũng như thông số MCN, đường bao đắp thay đổi theo từng
MCN cần đăng ký phân lớp

Các thông số còn lại (Chiều dày, điểm chèn, đỉnh lớp (đỉnh lớp do là dữ liệu dẫn xuất
của đường bao đắp và độ dốc nên phần mềm có thể tự tính toán được), số thứ tự, các
Options hỗ trợ tính toán) rất may là khá ổn định khi thay đổi qua các MCN.
Vì vậy để đăng ký nhanh đăng ký kết cấu phân lớp ta sẽ làm cho phần mềm hiểu các
cài đặt hay thay đổi ở trên. Trong tab đăng ký bấm nút CĐ ĐK nhanh. Trong cửa sổ hiện
lên ta thực hiện một số cài cài đặt sau:
- Thông số MCN: Phần mềm tự hiểu nên không cần cài đặt
- Độ dốc: Có 3 cách chọn độ dốc.
 Độ dốc 0-1: Là độ dốc tính từ tim (điểm chèn thông số MCN) ra 2 phía. Với loại độ
dốc này ta phải cài đặt Layers cho nó
 Độ dốc 1-2: Là độ dốc tính từ 1 điểm gầm tim nhất ra 2 phía. Với loại độ dốc này ta
phải cài đặt Layers cho nó. Hiểu đơn giản thì độ dốc 0-1 áp dụng với đường không
có giải phân cách giữa. Độ dốc 1-2 áp dụng cho trường hợp còn lại
 Độ dốc cố định: Nếu độ dốc không thay đổi qua các MCN thì áp dụng loại độ dốc
này. Loại độ dốc này không cần đặt Layers cho nó.
 Với 2 lựa chọn đầu phải cài đặt Layers tạo độ dốc. Nút Chọn trên BV để lấy Layers
từ bản vẽ. Nút thêm để thêm Layers vào danh sách. Nút Xóa để xóa Layers từ danh
sách. Nút Xóa hết để xóa toàn bộ Layer trong danh sách
- Đường bao: Ở mục Layers tạo đường bao bấm vào nút 3 chấm (…). Chọn đường bao
bất kỳ trên bản vẽ.
- Sau khi cài đặt xong bấm C.Nhật và thoát.
- Nếu muốn chọn lại để cài đặt từ đầu thì bấm Chọn lại
- Nếu không muốn cập nhật thì ấn Thoát

5.5.2. Đăng ký nhanh và các lưu ý
Sau khi đã cài đặt đăng ký nhanh ta có thể đăng ký nhanh kết cấu phân lớp trên bản
vẽ. Tại tab đăng ký bấm ĐK nhanh và quét qua mặt cắt ngang sau đó ấn Enter hoặc dấu
cách (Space) trên bàn phím, phần mềm sẽ tự đăng ký ký kết cấu phân lớp trên bản vẽ.
Các lưu ý:
-

Mỗi lần quét chỉ tạo được một đăng ký kết cấu phân lớp.
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- Phải quét qua toàn bộ MCN hoặc ít nhất các đối tượng sau:
 Thông số MCN
 Các đối tượng đường bao đã tạo ở trên (bao gồm cả bao trái (nếu có) và bao phải
(nếu có)
 Các đối tượng tạo độ dốc. Nếu cài đặt là độ dốc cố định thì thôi.
- Do không phải tự chọn từng đối tượng như khi đăng ký thông thường nên các thông
số nêu trên phải có và phải phải đúng. Một lỗi hay mắc nhất là quét thiếu Layer tạo
độ dốc trong khi chọn độ dốc 0-1 hoặc 1-2.
- Chỉ được quét qua tối đa hai (02) đường Pline bao. Một Pline bao cho bên trái và một
Pline cho phía còn lại. Đó là tối đa, nếu MCN chỉ đắp 1 bên thì số lượng đường Pline
này là 1 cho bên trái hoặc bên phải. Nếu quét qua MCN mà không có đường bao nào
phần mềm sẽ hiểu đăng ký kết cấu phân lớp tại MCN đó là đăng ký không có khối
lượng như đã trình bày ở các phần trên. Nếu quét qua nhiều hơn hai (02) Pline bao thì
phần mềm sẽ báo lỗi do có quá nhiều Pline gây lỗi (nhiễu) tính toán.

5.6. Tạo nhanh đường bao để đăng ký kết cấu phân lớp
Trải qua quá trình tìm hiểu cách đăng ký kết cấu phân lớp ở trên (cả đăng ký thông
thường và đăng ký nhanh) ta thấy có một nút thắt lớn ảnh hưởng đến tốc độ đăng ký kết cấu
phân lớp. Nút thắt này là đường bao phân lớp thường không có sẵn trên bản vẽ. Để giải
quyết nút thắt này phần mềm sẽ cho ta một modul tạo nhanh đường bao phân lớp trên bản
vẽ.
Để tạo đường bao, trong tab đăng ký chọn loại kết cấu là PLD và bấm vào nút Tạo
đường bao (cạnh nút chọn đường bao trái và bao phải) hoặc chọn tab Tạo đường trên giao
diện phần mềm. Chức năng tạo hàng loạt đường ở nhóm thứ ba tại tab này. Các nhóm chức
năng bên trên dùng cho các phiên bản cũ, ít sử dụng.
Chức năng tạo đường bao nhanh cũng giống như thêm nhanh thông số MCN yêu cầu
người dùng phải cài đặt cũng như thỏa mãn một số yêu cầu mới tạo được nhanh và chính
xác được đường bao đắp trên bản vẽ.
Để có thể tạo được đường bao cuối cùng có thể sử dụng được là đường bao 1 phía
người dùng phải đi lần lượt từ tạo đường đào KTH, đường chặn trên, đường bao 2 phía mới
đến đường bao 1 phía.

5.6.1. Các khái niệm và quy tắc.
-

Đường đào KTH (đường đào không thích hợp) là đường thể hiện đáy đường đào
không thích hợp trên bản vẽ hoặc hiểu đơn giản thì đường đào KTH là đường tự
nhiên sau khi đã vét hữu cơ và đào cấp. Yêu cầu đối với đường đào KTH
 Đường tự nhiên phải là 01 đường Pline. Một số bản vẽ không biết vì lý do gì mà
đường tự nhiên đã bị phá thành các đường Line sẽ gây lỗi.
 Đường đào cấp và vét hữu cơ phải là đường hở. Trắc ngang của land desktop có
đường đào cấp kín nên không thể tạo được đường đào KTH
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 Đường vét hữu cơ bất kỳ nào cũng phải cắt đường tự nhiên tại 2 điểm. Tương tự
đường đào cấp bất kỳ nào cũng phải cắt đường đã vét hữu cơ tại 2 điểm (do 1 số dự
án sau khi vét hữu cơ mới đào cấp)
 Nếu dự án vừa có vét hữu cơ vừa có vét bùn thì chuyển 2 layers này về cùng 1 layer
(do bản chất của chúng giống nhau).
- Đường chặn trên hay còn gọi là đường đáy khuôn. Là đường đi từ taluy trái sang
taluy phải qua lề đường, đáy K98 hoặc khuôn đường cũ. Yêu cầu đối với đường chặn
trên
 Để tạo được đường chặn trên đúng thì Đường taluy trái hoặc taluy phải phải là đơn
nhất cho mỗi MCN và phải bắt đầu từ taluy trái và kết thúc bằng taluy phải. Một số
MCN có đường rãnh là một layer riêng và bắt đầu từ rãnh .Để tạo được đường chặn
trên ta phải chuyển đường rãnh thành taluy, nối nó với đường taluy và đặt layer là
layer taluy với phía tương ứng.
 Thông thường các đường bổ sung tạo đường bao sẽ nối với nhau tạo thành đáy khuôn
đúng nhưng Một số trường hợp không nối được do các đường tách nhau và chức
năng này hoạt động không đúng. Để nối được ta phải đặt độ lệch trục X và Y để xác
định độ lệch nối. Lưu ý nên để độ lệch vừa đủ để phần mềm hoạt động chính xác.
- Đường bao 2 phía: Là đường bao chung cho cả 2 phía mặt cắt. Đường bao 2 phía
được tạo ra từ đường đào KTH và đường chặn trên. Nếu hoạt động đúng thì đường
bao 2 phía chính là khối đắp trên trắc ngang. Để tạo được đường bao 2 phía ta phải
thỏa mãn các yêu cầu sau:
 Đường đào KTH và đường chặn trên phải có và phải đúng.
 Đường chặn trên phải cắt đường đào KTH tại hai (02) điểm bắt buộc
- Đường bao 1 phía: Là đường bao riêng cho 2 phía mặt cắt. Đường bao 1 phía chính
là đường bao trái và phải mà ta muốn tạo. Để tạo được đường bao 1 phía ta phải thỏa
mãn các yêu cầu sau:
 Đường bao 2 phía phải có và phải đúng.
 Phải có thông số MCN cho đoạn tuyến cần tính toán.

5.6.2. Cài đặt
Trong tab tạo đường bấm nút Cài đặt. Giao diện cài đặt tạo đường nhanh sẽ hiện ra
người dùng nhập lần lượt các thông tin được yêu cầu lần lượt như sau:
-

-

Nhập layer cơ bản (Mặt trái, mặt phải, lề trái, lề phải …). Để chọn layer cần cài đặt
bấm vào nút ba chấm (…) cạnh layer cần nhập và chọn đối tượng trên bản vẽ, tên của
layer sẽ hiện vào ô dữ liệu tương ứng sau khi người dùng nhập xong. Các layers cần
phải nhập là Taluy trái, taluy phải, Đường tự nhiên, vét bùn, đánh cấp.
Nhập các layer bổ sung tạo đường bao. Chức năng này dành cho các phiên bản cũ, ít
dùng.
Nhập các layer tạo đường chặn trên. Cách cài đặt giống như layers tạo độ dốc ở phần
trước. Ở đây tùy thuộc vào từng loại hình MCN mà ta có cài đặt cho phù hợp. Nếu có
độ lệch của các đường thì nhập vào như hướng dẫn ở phần trước.
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5.6.3. Sử dụng chức năng tạo nhanh đường bao
Sau khi cài đặt xong trở về tab tạo đường. Trong ô tạo hàng loạt đường chọn từng
chức năng (tạo đường đào KTH, tạo đường chặn trên, tạo đường bao 2 phía, tạo đường bao
1 phía) sau mỗi lần chọn bấm tạo nhanh, quét chọn trên bản vẽ và ấn Enter hoặc nút cách
(space).
Kiểm tra lại đường bao đã tạo và sử dụng để đăng ký kết cấu phân lớp.

5.7. Sửa đăng ký kết cấu phân lớp.
Bên cạnh việc đăng ký kết cấu phân lớp thì việc chỉnh sửa kết cấu cũng là một nhu
cầu hết sức cần thiết. Để sửa đăng ký kết cấu phân lớp ta vào mục Sửa (nhiều) trên tab đăng
ký

5.7.1. Sửa đăng ký đơn phân lớp:
Chức năng này ít được sử dụng do chức năng ghi đè đăng ký kết cấu.

5.7.2. Sửa nhiều đăng ký phân lớp
Không giống như chỉnh sửa mặt cắt ngang đơn, chỉnh sửa hàng loạt mặt cắt ngang
phân lớp áp dụng với 1 hoặc nhiều mặt cắt ngang trên bản vẽ. Ta phải chọn đoạn tuyến và
kết cấu cần chỉnh sửa như hình vẽ minh họa trên. Lưu ý chức năng này chỉ áp dụng với đoạn
tuyến và loại kết cấu mà ta chọn. Các đoạn lý trình và kết cấu khác không được chọn không
bị ảnh hưởng.
Ngoài mục đích chỉnh sửa nhanh đoạn tuyến, chức năng này còn giúp ta thực hiện
các công việc liên quan đến bản chất của tuyến như đánh số lại số thứ tự lớp đắp mà ta sẽ
tìm hiểu sau đây.

a. Đánh số phân lớp.
Đánh số cho các lớp đắp là việc gắn nhãn cho lớp đắp đó trong mặt cắt ngang phân
lớp. Khái niệm này khi sử dụng phần mềm phân lớp rất hay bị nhầm lẫn với khái niệm phân
lớp từ dưới lên. Hãy nhớ, phân lớp từ dưới lên là chiều dày chia lớp phân bố từ dưới đáy
khối đắp lên còn đánh số là gắn nhãn tên cho lớp đắp, nó không thay đổi chiều dày lớp đắp
ở mặt cắt ngang đó. Có 2 trường phái đánh số:
-

Đánh số với lớp thấp hơn ở trên. Lớp bắt đầu phân lớp (thông thường là lớp 1) sẽ ở
trên cùng khối đắp, các lớp sau tăng dần xuống dưới.
Đánh số với lớp thấp hơn ở dưới. Lớp bắt đầu ở dưới cùng (nhưng nằm trong mặt cắt
ngang sâu nhất là số thấp nhất), các lớp sau tăng dần lên trên.

5 cách đánh số phân lớp của phần mềm
-

Đánh số trên xuống, cùng lớp trên, số thấp nhất…
Đánh số trên xuống, cùng lớp dưới, số thấp nhất…
Đánh số dưới lên, cùng lớp trên, số thấp nhất…
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-

Đánh số dưới lên, cùng lớp dưới, số thấp nhất…
Đánh số với số lớp định trước…

Ta có thể chọn cách đánh số cho dự án (thậm chí là hạng mục) của mình. Trong 5
cách đánh số trên (hình minh họa) thì cách đánh số số 1 và số 3 là 2 cách phổ biến nhất, các
cách còn lại chỉ áp dụng trong các trường hợp đặc biệt.
Thực tế có khoảng 90% dự án theo trường phái thứ nhất (nên đã được mặc định sử
dụng trong phần mềm). Theo quan điểm (và tham khảo) của nhóm tác giả nó cũng hợp lý
hơn so với cách còn lại. Cụ thể:
-

-

Khi ai đó báo cáo tiến độ thi công họ nói: “ Nền đường đã thi công đến lớp 4” vậy
chỉ còn 4 lớp nữa là hoàn thiện, nếu họ nói đang thi công đến lớp 101 chắc chỉ có họ
hiểu.
Việc tìm ra lớp nào bắt đầu phân lớp từ trên xuống cũng có độ khó tương đương với
việc tìm ra lớp kết thúc phân lớp khi phân từ dưới lên.
Vì ta thi công theo cả tuyến, mỗi mặt cắt đắp nông sâu khác nhau. Nếu đoạn đắp nào
đó bắt đầu từ lớp số 1 thì lớp đắp số 1 cũng không thể bắt đầu với tất cả các mặt cắt
ngang (chỉ trong trường hợp đặc biệt khi chiều sâu đắp cố định cho tất cả các mặt
cắt).

b. Các chức năng khác
-

Sửa chiều dày. Chức năng này đặc biệt hữu ích khi dự án có sự thay đổi cách phân
lớp. Ví dụ: Trước đây dự án phân lớp với chiều dày 0.2m sau đó thống nhất phân lớp
0.25m chung cho cả dự án.
- Sửa độ dốc. Cũng chung lý do với cách sửa chiều dày. Lưu ý sửa độ dốc chỉ áp dụng
cho một số trường hợp độ dốc không thay đổi quá nhiều và chiều rộng mặt cắt ngang
tương đối nhỏ.
- Sửa điểm chèn. Chèn thêm hoặc xóa bớt điểm chèn trên đỉnh lớp.
- Phân lớp từ dưới lên. Thay đổi cách phân bổ chiều dày phân lớp, nếu bỏ qua thì mặc
định là phân bổ từ trên xuống
- Gộp chung chiều dày. Xem trong phần đăng ký mặt cắt ngang.
- Lưu ý chung:
 Để thay đổi mỗi chức năng ấn tích vào chức năng đó trên cửa sổ.
 Một số chức năng phải đi kèm với chức năng khác. Ví dụ: Chức năng phân lớp từ
dưới lên và gộp chung chiều dày đi kèm với chức năng thay đổi chiều dày.

c. Chấp nhận và kết thúc chỉnh sửa.
Sau khi chọn xong những thay đổi với những mặt cắt ngang đã chọn. Ấn “Chấp
nhận”, phần mềm sẽ hỏi ta có in thay đổi không. Nếu có hãy đợi phần mềm tính toán và in
lại các đối tượng trên bản vẽ. Trường hợp ngược lại phần mềm sẽ xóa các đối tượng cũ và
không in lại các đối tượng mới.
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5.8. Xóa đăng ký phân lớp
Chức năng này dùng để xóa các mặt cắt ngang đã đăng ký trên bản vẽ. Trong tab
“Đăng ký MCN” chọn nút xóa.
-

Xóa một cọc - Chọn chức năng này khi muốn xóa một mặt cắt ngang. Cách chọn
giống như chức năng sửa mặt cắt ngang ở trên
Xóa nhiều cọc. Chức năng này sẽ xóa nhiều cọc trên bản vẽ, ta phải chọn đoạn lý
trình và kết cấu cần xóa như chức năng chỉnh sửa mặt cắt ở trên
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6. Đăng ký kết cấu pick cắt ngang
Trong tab “đăng ký kết cấu” chọn loại đăng ký là pick cắt ngang và chọn loại kết cấu
là một trong những kết cấu pick cắt ngang cần đăng ký. Có thể thấy việc đăng ký kết cấu
pick cắt ngang đơn giản hơn rất nhiều đăng ký phân lớp do pick cắt ngang chỉ là bài toán lấy
cao độ, khoảng cách của điểm trên trắc ngang

6.1. Chọn thông số MCN:
Đây là yêu cầu cần phải có, cách làm tương tự đăng ký phân lớp

6.2. Tự chọn đăng ký pick cắt ngang
Chỉ có 02 options
-

Nối Pline qua các điểm: Áp dụng khi pick điểm liên tục
Chèn điểm vào tim: Áp dụng khi ta cần chèn thêm điểm vào tim trắc ngang

6.3. Đăng ký kết cấu pick cắt ngang (đăng ký thông thường)
Cũng giống đăng ký phân lớp nhưng đơn giản hơn với đăng ký kết cấu pick cắt
ngang ta chỉ việc chọn đường hoặc điểm nhanh trên trắc ngang và ấn đăng ký
-

Chọn đường nhanh: Chọn đường Pline đã có sẵn trên trắc ngang
Chọn điểm nhanh: Chọn điểm liên tục trên trắc ngang sau khi hoàn thành ấn Esc để
kết thúc quá trình nhập điểm

6.4. Đăng ký nhanh kết cấu pick cắt ngang
Cũng giống như đăng ký nhanh kết cấu phân lớp nhưng kết cấu phân lớp yêu cầu
phải có độ dốc nên phức tạp hơn. Với pick cắt ngang ta chỉ phải nhập vào layer tạo đường là
xong

6.5. Tạo đường để đăng ký kết cấu pick cắt ngang
Chức năng này cũng giống tạo nhanh đường bao phân lớp nhưng ngoài chức năng
thêm hàng loạt đường thì chức năng thêm từng đường đơn (quét qua từng MCN) cũng
thường xuyên được sử dụng do tính tiện dụng của nó
Để tạo đường, trong tab đăng ký chọn loại kết cấu là PCN và bấm vào nút Tạo điểm
(cạnh nút chọn đường nhanh trái và chọn điểm nhanh) hoặc chọn tab Tạo điểm trên giao
diện phần mềm.

6.5.1. Cài đặt
Trong tab tạo điểm bấm nút Cài đặt. Giao diện cài đặt tạo điểm nhanh sẽ hiện ra
người dùng nhập lần lượt các thông tin được yêu cầu lần lượt như sau. Lưu ý cài đặt này sẽ
dùng cho cả tạo đường đơn và tạo hàng loạt đường.
-

Nhập layer cơ bản: Cách nhập giống chức năng tạo thông số MCN, và tạo nhanh
đường bao phân lớp
Nhập các layer tạo đường chặn trên. Cách cài đặt giống chức năng tạo hàng loạt
đường bao phân lớp.
Độ lệch: Cũng giống như tạo hàng loạt đường bao phân lớp.
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-

-

Chọn cách ngắt điểm: Bằng hoặc kéo dài thêm 1 điểm
Chặn đường: Nếu tích vào nút này người dùng sẽ phải nhập thêm các layer đường
chặn để phần mềm chặn và ngắt đường. Cách nhập các layer đường chặn này giống
nhập layer đường chặn trên đã nói ở trên
Các layer nối đường sơ cấp: Dùng để nối các đường cơ bản trong chức năng tạo
đường đơn. Cách nhập các layer đường chặn này giống nhập layer đường chặn trên
đã nói ở trên

6.5.2. Tạo đường đào tổng thể hàng loạt
Chức năng tạo hàng loạt nằm ở nhóm tạo nhanh đường theo định dạng / tạo hàng loạt
đường.
Chức năng tạo đường đào tổng thể hàng loạt cũng giống như thêm nhanh thông số
MCN và tạo đường bao hàng loạt yêu cầu người dùng phải cài đặt cũng như thỏa mãn một
số yêu cầu mới tạo được nhanh và chính xác được đường trên bản vẽ.
Để có thể tạo được đường đào tổng thể cuối cùng có thể sử dụng được người dùng
phải đi lần lượt từ tạo đường đào KTH, đường chặn trên mới đến đường đào tổng thể.
a. Các khái niệm và quy tắc.
- Đường đào KTH (đường đào không thích hợp): Giống tạo hàng loạt đường bao phân
lớp.
- Đường chặn trên hay còn gọi là đường đáy khuôn: Giống tạo hàng loạt đường bao
phân lớp.
- Đường đào tổng thể: Đường đào tổng thể là đường tự nhiên sau khi đã đào nền, đào
cấp, vét hữu cơ, vét bùn. Hiểu đơn giản thì đường đào tổng thể là đường đào tổng
hợp của các loại kết cấu trên
b. Sử dụng chức năng tạo nhanh đường đào tổng thể
Sau khi cài đặt xong trở về tab tạo đường. Trong ô tạo hàng loạt đường chọn từng
chức năng (tạo đường đào KTH, tạo đường chặn trên, tạo đường đào tổng thể) sau mỗi lần
chọn bấm tạo nhanh và ấn Enter hoặc nút cách (space).
Kiểm tra lại đường đã tạo và sử dụng để đăng ký kết cấu pick cắt ngang.

6.5.3. Tạo đường đơn
Tuy không có khả năng thêm nhanh hàng loạt các đường như đường đào KTH,
đường chặn trên hay đào tổng thể nhưng chức năng tạo đường đơn lại có những ưu điểm
riêng của nó như:
- Không nhiều quy tắc như tạo hàng loạt đường
- Có đường chặn để hạn chế đường tạo ra nằm trong một khoảng quy định.
a. Các khái niệm và quy tắc.
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Chức năng tạo đường đơn hiện tại có 6 loại để tạo loại nào ta chọn loại đó từ danh
sách đổ xuống. Lưu ý mỗi lần tạo ta chỉ được quét qua 01 trắc ngang trên bản vẽ. Các loại
đường được hỗ trợ bao gồm:
-

Đường vét bùn (kín). Là đường vét bùn kín, ta có thể lấy khối lượng vét bùn sau khi
đăng ký kết cấu pick cắt ngang (trong bảng xuất Excel)
- Đường đánh cấp (kín). Là đường đánh cấp kín, ta có thể lấy khối lượng đánh cấp sau
khi đăng ký kết cấu pick cắt ngang (trong bảng xuất Excel)
- Đường vét bùn + đánh cấp (kín). Là đường vét bùn, đào cấp kín, ta có thể lấy khối
lượng vét bùn + đánh cấp sau khi đăng ký kết cấu pick cắt ngang (trong bảng xuất
Excel), đây còn được gọi là khối lượng đào KTH
- Đường tự nhiên: Còn gọi là đường đen đây là đường rất cơ bản
- Đường đào KTH: Giống như đường ở trên chỉ có điều đây là đường hở (lưu ý đường
hở xuất Excel có khối lượng nhưng không chính xác)
- Nối từ các đường sơ cấp: Là đường thứ cấp được nối từ các đường sơ cấp. Danh sách
các đường sơ cấp được chọn trong phần cài đặt ở mục 6.5.1.
b. Sử dụng chức năng tạo đường đơn
Sau khi cài đặt xong trở về tab tạo đường. Trong ô tạo hàng đường chọn từng chức
năng (tạo đường vét bùn (kín), Đánh cấp (kín)…) sau mỗi lần chọn bấm tạo nhanh, quét
chọn trên bản vẽ và ấn Enter hoặc nút cách (space).
Kiểm tra lại đường đã tạo và sử dụng để đăng ký kết cấu pick cắt ngang.

6.6. Tạo và đăng ký nhanh theo File Excel
Đây là chức năng nhập hàng loạt đăng ký pick cắt ngang từ File Excel có cấu trúc.
Đây là bài toán rất ít gặp nhưng đã gặp thì lại rất cần thiết do việc nhập lại các điểm mia
bằng thủ công mất rất nhiều thời gian và công sức.
Bấm vào nút Nhập trên bảng điều khiển. Cửa sổ nhập nhanh PCN từ Excel hiện lên.
Nhập đầy đủ các thông số trên bảng điều khiển này và bấm chấp nhận. Nếu chưa chắc chắn
về mẫu thì bấm mở mẫu để tải và làm theo mẫu. Lưu ý chức năng này cần có thông số MCN
để nhập dữ liệu.

6.7. Sửa đăng ký kết cấu pick cắt ngang.
Không giống như kết cấu phân lớp. Ta ít sửa đăng ký kết cấu pick cắt ngang thay vào
đó ta dùng chức năng ghi đè để sửa đăng ký

6.8. Xóa đăng ký pick cắt ngang
Chức năng này giống đăng ký kết cấu phân lớp
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7. Xuất kết quả sang Autocad
7.1. Khái niệm và cài đặt.
Xuất kết quả sang Autocad thể hiện kết quả tính toán trên Autocad. Các đối tượng mà
phần mềm xuất ra bao gồm:











Với phân lớp đắp
Đường phân lớp: Là đường Pline đỉnh lớp
Bảng: Là bảng thể hiện các thông tin của lớp
Điểm: Là điểm ghi STT lớp, cao độ và khoảng cách các điểm đỉnh lớp
STT lớp: Là số ghi thứ tự lớp đắp (chỉ có phân lớp)
Đường bao: Là đường Pline bao xung quanh lớp
Với pick cắt ngang
Đường gốc: Là đường Pline nối các điểm theo thiết kế
Đường lệch: Là đường Pline nối các điểm theo thực tế
Điểm gốc: Là điểm ghi STT lớp, cao độ và khoảng cách các điểm thiết kế
Điểm lệch: Là điểm ghi STT lớp, cao độ và khoảng cách các điểm thực tế
Bảng: Là bảng thể hiện các thông tin của điểm và điểm lệch

Trong các đối tượng này có Bảng và Điểm là 2 đối tượng phức tạp cần phải cài đặt.
Để cài đặt các đối tượng này ta vào mục Xuất Autocad để thay đổi các thông số kiểu điểm
và bảng trên bản vẽ. Sau khi thay đổi xong bấm cập nhật để cập nhật thông số trên bản vẽ.
Lưu ý:
-

Nếu thay đổi kiểu điểm (1 trong 16 kiểu của phần mềm) thì ta phải xuất lại để cập
nhật.
Điều chỉnh các kích thước sao cho các đối tượng được xuất ra bản vẽ phải hài hòa
Muốn khôi phục cài đặt ban đầu ta bấm Khôi phục/Cập nhật

7.2. Cài đặt bổ sung
Cài đặt bổ sung chứa toàn bộ các cài đặt cơ bản của xuất sang Autocad cho kết cấu
phân lớp và pick cắt ngang
Để vào cài đặt bổ sung trong tab xuất Autocad bấm nút C.Đặt BS, cửa sổ cài đặt bổ
sung sẽ hiện ra ta tiến hành cài đặt các thông số trong đó như sau:

7.2.1. Cài đặt bổ sung cho phân lớp
Chọn in điểm: Bao gồm các lựa chọn in điểm bên trái, tim và bên phải. Các lựa chọn
trên bảng điều khiển
Chọn loại đối tượng: Chọn đường phân lớp, bảng, điểm, số thứ tự lớp, đường bao
phân lớp. Nếu không sử dụng đối tượng nào thì bỏ chọn đối tượng đó trên bảng điều khiển
Lớp đầu: Mặc định phần mềm sẽ lấy tất cả các điểm gẫy (điểm thay đổi hình học)
trên đỉnh lớp 2 làm lớp đầu phân lớp. Nếu có cài đặt này phần mềm chỉ lấy những điểm
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trong ô nhập vào bên trái hoặc bên phải. Quy ước: Các điểm cách nhau bằng dấu phẩy (,);
số 0 là điểm tim (hoặc gần tim nhất). Ví dụ nhập 0,1 thì xuất ra hai (02) điểm trong đó có
một (01) điểm tim hoặc gần tim nhất và một (01) điểm bên sát cạnh nó.
Điểm in bảng cách tim: Nhập X trái, Y trái, X phải, Y phải để xác định điểm bắt đầu
in bảng cách tim bao nhiêu. Với X là khoảng cách theo phương ngang, Y là khoảng cách
theo phương dọc.
Phía mặt cắt: Lựa chọn này sử dụng khi ta không muốn in cả mặt cắt. Mặc định phần
mềm sẽ xuất cả 2 phía các lựa chọn còn lại là phía trái hoặc phía phải.
Mỗi phía mặt cắt: Mặc định phần mềm sẽ in toàn bộ từng phía mặt cắt. Nếu chỉ muốn
in điểm gần nhất và xa nhất thì chọn lựa chọn còn lại. Với chức năng này mỗi phía mặt cắt
ta chỉ in điểm gần tim (hoặc tim) và xa tim nhất, các điểm trung gian sẽ bị loại bỏ.

7.2.2. Cài đặt bổ sung cho pick cắt ngang
Chọn loại đối tượng cần in: Chọn đường gốc, đường lệch, điểm gốc, điểm lệch, bảng.
Nếu không sử dụng đối tượng nào thì bỏ chọn đối tượng đó trên bảng điều khiển
Điểm in bảng cách tim: Nhập X, Y để xác định điểm bắt đầu in bảng cách tim bao
nhiêu. Với X là khoảng cách theo phương ngang, Y là khoảng cách theo phương dọc.

7.2.3. Cài đặt bổ sung cho điểm
Đảo vị trí CD-KC: Với lựa chọn này trị số cao độ và khoảng cách sẽ được đảo cho
nhau
Thêm dấu +/-: Với lựa chọn này điểm sẽ được thêm dấu + và dấu – vào trước trị số
cao độ và khoảng cách. Với trị số cao độ việc này không có nhiều ý nghĩa nhưng với
khoảng cách thì khác; khi có lựa chọn này khoảng cách bên trái sẽ mang dấu – và khoảng
cách bên phải sẽ mang dấu +

7.2.4. Cài đặt bổ sung tiền tố hậu tố cho STT lớp
Nếu các ô tiền tố và hậu tố để trống thì STT lớp sẽ mặc định là số. Nếu một trong các
ô này có giá trị thì tiền tố hoặc/và hậu tố sẽ được thêm vào. Các tiền tố và hậu tố này áp
dụng cho bảng, điểm và tên lớp. Nếu muốn thêm vào đối tượng nào thì tích chọn vào đối
tượng đó trên bảng điều khiển.

7.2.5. Hoàn thành cài đặt bổ sung
Bấm cập nhật và thoát cài đặt

7.3. Xuất kết quả sang Autocad
Trong tab Xuất Autocad bấm Xuất. Cửa số xuất kết quả sang Autocad sẽ xuất hiện.
Tại đây ta chọn các lựa chọn sau:
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-

-

-

-

Kết cấu: Là loại kết cấu cần xuất. Nếu kết cấu đó là phân lớp thì bảng các MCN đã
đăng ký phân lớp sẽ xuất hiện (bảng bên trên). Trường hợp còn lại bảng các MCN đã
đăng ký pick cắt ngang sẽ xuất hiện (bảng bên dưới).
In từ cọc đến cọc: Là một bảng danh sách các MCN của kết cấu cần in trên bản vẽ.
Nếu không muốn in tất cả các MCN của kết cấu đã chọn ta chọn khoảng lý trình cần
in trong chức năng này
In từ lớp đến lớp: Mặc định phần mềm sẽ in tất cả các lớp nếu không muốn in tất cả
ta chọn khoảng lớp cần in trong chức năng này.
Chọn cọc đơn: Sau khi chọn chức năng này ta bấm chọn một đăng ký MCN hoặc các
đối tượng mà nó xuất ra trên bản vẽ. Phần mềm sẽ tự chọn kết cấu, khoảng cọc cho ta
trên bảng điều khiển.
Kết thúc cài đặt ta bấm Xuất Autocad trên bảng điều khiển, phần mềm sẽ xuất kết
quả trên bản vẽ trắc ngang Autocad

Trường hợp muốn chỉnh sửa/xem lại cài đặt bổ sung bấm vào nút C.Đặt BS bên cạnh
nút xuất Autocad
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8. Xuất kết quả sang Excel
8.1. Khái niệm và cài đặt.
Xuất kết quả sang Excel thể hiện kết quả tính toán trên Excel. Các đối tượng mà phần
mềm xuất ra bao gồm:
- Với phân lớp đắp – bảng Excel 1
 Bảng ngày tháng nghiệm thu và vật liệu tần suất: Bảng này là bảng mặc định để tính
toán ngày tháng nghiệm thu và vật liệu tần suất.
 Bảng tổng hợp: Là bảng tổng hợp đầy đủ các thông tin của lớp bao gồm các điểm
đỉnh lớp. Trong lựa chọn này phần mềm sẽ xuất ra hai (02) bảng bao gồm bảng tổng
hợp thông thường và bảng tổng hợp duỗi – là bảng tổng hợp các điểm cao độ khoảng
cách duỗi ra trên một (01) dòng.
 Bảng rút gọn: Là bảng rút gọn các lớp đắp trong đó thể hiện đầy đủ các thông tin lớp
đắp nhưng cao độ khoảng cách điểm đỉnh lớp chỉ lấy điểm gần nhất và xa nhất.
 Bảng khối lượng (riêng từng lớp): Các bảng khối lượng của các lớp đắp. Với mỗi lớp
đắp xuất sang Excel, phần mềm sẽ xuất ra các sheet riêng
 Bảng CD (riêng từng lớp): Các bảng cao độ, khoảng cách của các lớp đắp. Với mỗi
lớp đắp xuất sang Excel, phần mềm sẽ xuất ra các sheet riêng.
 Bảng đục độ chặt: Là bảng thông số đục độ chặt của các lớp đắp
- Với phân lớp đắp – bảng Excel 2: Cơ bản giống Excel 1 nhưng xuất nhanh hơn Excel
1 do bảng khối lượng và cao độ, khoảng cách xuất trên một (01) sheet và dùng phím
bấm để điều hướng các lớp đắp
- Với phân lớp đắp – bảng Excel 3: Là một lựa chọn xuất Excel có cài đặt Addin riêng.
Đây là lựa chọn tối ưu khi người dùng muốn chỉnh biểu cao độ, khoảng cách. Hạn
chế của bảng này là ta phải cài đặt Addin cho Excel.
- Với pick cắt ngang
 Bảng ngang: Là bảng xuất các cao độ, khoảng cách theo hàng ngang (trái, tim, phải)
 Bảng dọc: Là bảng xuất các cao độ, khoảng cách theo hàng dọc
 Bảng tổng hợp: Là bảng xuất và tính toán khối lượng các thông số (diện tích, chiều
dài, bề rộng chiếm dụng trái và bề rộng chiếm dụng phải)
Để cài đặt các đối tượng này ta vào mục Xuất Excel để thay đổi các thông tin như
tiêu đề, thông tin dự án, gói thầu, tên các đơn vị liên quan, tên và số lượng các thành phần
ký. Sau khi thay đổi xong bấm cập nhật để cập nhật thông tin. Lưu ý: Muốn khôi phục cài
đặt ban đầu ta bấm Khôi phục/Cập nhật

8.2. Cài đặt bổ sung
Cài đặt bổ sung chứa toàn bộ các cài đặt cơ bản của xuất sang Excel cho kết cấu phân
lớp và pick cắt ngang
Để vào cài đặt bổ sung trong tab xuất Excel bấm nút C.Đặt BS, cửa sổ cài đặt bổ
sung sẽ hiện ra ta tiến hành cài đặt các thông số trong đó như sau:
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8.2.1. Cài đặt bổ sung cho phân lớp
Chọn loại bảng cần xuất (Excel 1): Chọn đường các loại bảng cần xuất. Nếu không
sử dụng bảng nào thì bỏ chọn bảng đó trên bảng điều khiển
Thứ tự xuất: Nếu chọn theo thứ tự đắp thì phần mềm sẽ xuất theo thứ tự lớp đắp từ
dưới lên trên trên trắc ngang và ngược lại.
X.Ảnh: Cài đặt xuất ảnh. Bấm vào cài đặt để xuất ảnh trên trên bản Excel
Phía mặt cắt: Giống cài đặt trên Autocad
Mỗi phía mặt cắt: Giống cài đặt trên Autocad
Tính KL từ: Nếu lựa chọn từ Phần mềm phần mềm sẽ lấy khối lượng từ nhân phần
mềm, nếu lựa chọn tính từ Bảng tính phần mềm sẽ phát sinh thêm một bảng tính khối lượng
và lấy khối lượng từ bảng tính này.
Lớp đầu: Giống cài đặt trên Autocad

8.2.2. Cài đặt bổ sung cho pick cắt ngang
Chọn loại bảng cần xuất: Chọn bảng dọc, bảng ngang và/hoặc bảng khối lượng. Nếu
không sử dụng bảng nào thì bỏ chọn bảng đó trên bảng điều khiển

8.2.3. Cài đặt bổ sung tiền tố hậu tố cho STT lớp
Giống cài đặt trên Autocad

8.2.4. Hoàn thành cài đặt bổ sung
Bấm cập nhật và thoát cài đặt

8.3. Xuất kết quả sang Excel
Trong tab Xuất Excel bấm Xuất. Cửa số xuất kết quả sang Excel sẽ xuất hiện. Tại
đây ta chọn các lựa chọn sau:
-

-

-

Kết cấu: Là loại kết cấu cần xuất. Nếu kết cấu đó là phân lớp thì bảng các MCN đã
đăng ký phân lớp sẽ xuất hiện (bảng bên trên). Trường hợp còn lại bảng các MCN đã
đăng ký pick cắt ngang sẽ xuất hiện (bảng bên dưới).
In từ cọc đến cọc: Là một bảng danh sách các MCN của kết cấu cần in trên bản vẽ.
Nếu không muốn in tất cả các MCN của kết cấu đã chọn ta chọn khoảng lý trình cần
in trong chức năng này
In từ lớp đến lớp: Mặc định phần mềm sẽ in tất cả các lớp nếu không muốn in tất cả
ta chọn khoảng lớp cần in trong chức năng này.
Chọn cọc đơn: Sau khi chọn chức năng này ta bấm chọn một đăng ký MCN hoặc các
đối tượng mà nó xuất ra trên bản vẽ. Phần mềm sẽ tự chọn kết cấu, khoảng cọc cho ta
trên bảng điều khiển.
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-

-

Chọn loại bảng: Với kết cấu pick cắt ngang ta không phải chọn do chỉ có bảng PCN
còn với phần mềm phân lớp ta có thể chọn 1 trong 3 bảng xuất Excel như đã trình
bày ở trên.
Kết thúc cài đặt ta bấm Xuất Excel trên bảng điều khiển, phần mềm sẽ xuất kết quả
trên bản vẽ trắc ngang Autocad

Trường hợp muốn chỉnh sửa/xem lại cài đặt bổ sung bấm vào nút C.Đặt BS bên cạnh
nút xuất Excel
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9. Tiện ích trong phần mềm
Tab này chứa các chức năng bổ sung các cài đặt tổng thể, hướng dẫn sử dụng, cài
đặt, câu hỏi cho phần mềm. Các chức năng này bao gồm:
-

-

-












Độ lệch: Là độ lệch cao độ, khoảng cách của điểm phân lớp và pick cắt ngang. Tùy
kết cấu mà độ lệch này có thể khác nhau.
Làm tròn dữ liệu: Chọn sai số trong danh sách thả xuống. Số số 0 sau dấu chấm là số
chữ số làm tròn sau dấu chấm (phẩy). Chức năng này giống Autocad, dữ liệu làm
tròn áp dụng cho cả Autocad và Excel.
Bên cạnh độ lệch ta thấy có chức năng cập nhật sai số cho PCN. Đây là chức năng
cập nhật sai số cho những đăng ký kết cấu pick cắt ngang đã làm tròn. Sau khi bấm
vào nút này một giao diện sẽ hiện ra. Tại đây ta chọn kết cấu, độ lệch, kiểu làm tròn
và bấm chấp nhận. Phần mềm sẽ cập nhật sai số cho đăng ký kết cấu pick cắt ngang
đã chọn và cập nhật trên bản vẽ.
Tiện ích với Polyline: Đây là chức năng khá quan trọng với những tuyến/trắc ngang
có địa hình phức tạp như những mặt cắt ngang bị đường tự nhiên hoặc công trình cắt
đôi, cắt ba…; những đường bao có lỗ thủng, có đường tròn (cống tròn) chiếm chỗ;
…Hoặc cần nối những đường đào cấp, vét hữu cơ vào một đường để xuất điểm. Tại
tab Tiện ích ta bấm nút Bật chức năng Tiện ích với Polyline. Giao diện tiện ích hiện
ra tại đây ta chọn một hoặc nhiều chức năng sau:
Chuyển đường tròn thành đa giác: Chức năng này sẽ chia đường tròn thành n điểm
chia với n là số nhập vào
Nối 2 Pline hở thành 1 Pline hở
Nối 2 Pline kín thành 1 Pline kín
Chuyển Pline có đường cong thành đường thẳng. Chức năng này cần có độ chính xác
của đường cong, nếu muốn tăng độ chính xác khi chia thì tăng độ chính xác nhập vào
nhưng điều này làm cho đường Pline có nhiều điểm hơn, tính toán nhiều hơn.
Thêm, sửa, xóa kết cấu: Đã trình bày ở phần trước
Sửa lỗi font chữ rất lớn: Chức năng này ít dùng trong phiên bản này do phần mềm đã
tự sửa được lỗi này
Các hướng dẫn sử dụng: Qua website và qua video
Câu hỏi thường gặp: Tập hợp các câu hỏi thường gặp khi sử dụng phần mềm
Cập nhật phần mềm: Cập nhật khi có phiên bản mới

10. Hỗ trợ:
Tab này chứa các kênh liên hệ với ban quản trị khi có sự cố xảy ra

11. Bản quyền:
Tab này chứa các thông tin liên quan đến khóa sử dụng phần mềm. Việc cài đặt và sử
dụng phần mềm sẽ có tài liệu hướng dẫn riêng.
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E. PHỤ LỤC
1. Cài đặt Addin cho File Excel phần mềm phân lớp đắp
Các Hình vẽ dưới hướng dẫn ta từng bước cài đặt Addin

Bước 1: Vào Excel Option
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Bước 2 : Trong Excel Option chọn thẻ Add-ins chọn Go…

Bước 3. Trong mục Add-ins chọn Browse…

Bước 4: Tìm đến đường dẫn “C:\PhanLopDap\PLD” chọn File “Excel_PhanlopAddIn.XLL” (nếu trong bước 5 Excel không nhận File này thì chọn lại File
“Excel_Phanlop-AddIn64.XLL”)
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Bước 5: Trở lại cửa sổ Add-ins nếu thấy nút Excel_Phanlop Add-In đã hiện ra như
hình vẽ thì ấn OK để hoàn thành.

Bước 6: Trên thanh Ribbon của Excel, nếu thấy tab “Phân lớp đắp” hiện ra như hình
thì ta đã cài đặt thành công.
Bước 7: Mở File Excel đã xuất ra từ mục xuất Excel 3 ở phần trước.
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2. Chỉnh biểu xuất cao độ, khoảng cách trên Addin (Excel 3)

Hình minh họa chức năng chỉnh biểu
Phụ lục nghiệm thu cao độ là một trong 2 biểu quan trọng nhất của bài toán phân lớp
đắp. Ngoài việc khối lượng tính toán lớn thì việc không đồng bộ về biểu mẫu phụ lục
nghiệm thu đối với phụ lục này cũng gây ra rất nhiều rắc rối. Vì vậy để đảm bảo sự linh
hoạt, từ phiên bản phần mềm phân lớp v7.1.2 phần mềm cho phép người dùng tự động điều
chỉnh mẫu cho phù hợp với từng dự án cụ thể.
Trong tab “Cao độ” bấm vào nút “Chỉnh biểu”. File Excel lúc này sẽ xuất hiện như
hình minh họa phía trên. Mỗi dòng màu xanh lá cây là một cột, ta sẽ chọn nội dung cột từ
danh sách sổ xuống. Các ký hiệu viết tắt ở danh sách này:

Các ký hiệu viết tắt
-

DD_Trai: Độ dốc lớp đắp trái
CD_Trai: Chiều dày lớp đắp trái
KCTK_Trai: Khoảng cách thiết kế bên trái
KCTT_Trai: Khoảng cách thực tế bên trái
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-

CKC_Trai: Chênh khoảng cách bên trái
CDTK_Trai: Cao độ thiết kế bên trái
CDTT_Trai: Cao độ thực tế bên trái
CCD_Trai: Chênh cao độ bên trái
KCTK_Tim: Khoảng cách thiết kế tim
KCTT_Tim: Khoảng cách thực tế tim
CKC_Tim: Chênh khoảng cách tim
CDTK_Tim: Cao độ thiết kế tim
CDTT_Tim: Cao độ thực tế tim
CCD_Tim: Chênh cao độ tim
DD_Phai: Độ dốc lớp đắp phải
CD_Phai: Chiều dày lớp đắp phải
KCTK_Phai: Khoảng cách thiết kế bên phải
KCTT_Phai: Khoảng cách thực tế bên phải
CKC_Phai: Chênh khoảng cách bên phải
CDTK_Phai: Cao độ thiết kế bên phải
CDTT_Phai: Cao độ thực tế bên phải
CCD_Phai: Chênh cao độ bên phải

Sau khi chọn xong biểu ta bấm một trong 4 nút: “Lớp đầu”, “Tiếp theo”, “Về trước”,
“Xuống cuối” thì biểu sẽ tự động được lưu lại và dữ liệu bắt đầu được tính toán và hiển thị.
Các nút bấm này có chức năng như sau:
-

Lớp đầu: Lớp đầu tiên bắt đầu phân lớp.
Tiếp theo: Lớp trên lớp hiện hành.
Về trước: Lớp dưới lớp hiện hành.
Xuống cuối: Lớp đỉnh khối đắp
Hình dưới minh họa 1 bảng tính Excel sau khi đã chỉnh biểu xong.

53

Hình minh họa bảng tính sau khi đã chỉnh biểu
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3. Cách tạo các đường bao phức tạp trong phần mềm phân lớp đắp
3.1. Trường hợp đường bao đắp tách rời.
Hãy quan sát hình vẽ dưới. Ở 2 khu vực khoanh màu đỏ là 2 vị trí đắp bên trái MCN.

Hình minh họa đường bao đắp tách rời (H1)

Hình minh họa đường bao đắp tách rời (H2)
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Từ đây ta có thể thấy rõ ràng 2 vùng bao nằm riêng biệt. Dùng lệnh boundary trong
Autocad (hoặc Pline) tạo 2 mảnh đường bao tách rời này. Vào tab Tiện ích chọn chức năng
Nối Pline chọn lần lượt 2 mảnh đường bao vừa tạo ở trên. Kết quả đường bao mới được tạo
như hình vẽ bên dưới.

Hình minh họa đường bao đắp tách rời (H4)

3.2. Trường hợp đường bao đắp có lỗ thủng.
Xem hình minh họa bên dưới, giả sử trong vùng đắp có công trình cứng (cống chẳng
hạn) nằm trọn bên trong khối đắp. Với cách tạo đường bao thông thường ta sẽ không tạo
được đường bao có lỗ thủng là công trình kể trên. Trường hợp này ta thực hiện theo các
bước sau:
Bước 1: Vẽ 1 đường nối liền giữa đường bao bên ngoài và lỗ thủng. Đường này nên
tạo độ dốc bằng độ dốc đắp, lấy một điểm góc của lỗ thủng làm điểm bắt đầu vẽ và hướng
vẽ sao cho đường nối là ngắn nhất.
Bước 2: Tạo đường bao bằng lệnh boundary trong Autocad hoặc bằng đường Pline
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Hình minh họa đường bao đắp có lỗ thủng
3.3. Trường hợp đường bao đắp có đường tròn tham gia.
Giả sử trong vùng đắp có một cống tròn chiếm chỗ như hình minh họa bên dưới ta sẽ
phải chuyển đường tròn thành Pline vì phần mềm chỉ tính toán đối với các đường Pline
thuần (là những đường Pline chỉ có các đường thẳng)

Hình minh họa đường bao đắp có đường tròn tham gia
Bước 1: Tạo đường bao bằng lệnh bo (boundary) trong Autocad
Bước 2: Trong tab tiện ích chọn nút Bật tiện ích Pine. Trong chức năng chuyển
đường tròn có cong thành đường thẳng chọn nút Chuyển. Đường bao mới sẽ được tạo ra
như hình vẽ minh họa bên dưới
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Hình minh họa đường bao đắp có đường tròn tham gia
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4.

Các loại kiểu điểm trong phần mềm phân lớp đắp và pick cắt ngang

Kiểu điểm số 01

Kiểu đi
điểm số 02

Kiểu điểm số 03

Kiểểu điểm số 04

Kiểu điểm số 05

Kiểu đi
điểm số 06

Kiểu điểm số 07

Kiểểu điểm số 08

Kiểu điểm số 09

Kiểu đi
điểm số 10

Kiểu điểm số 11

Kiểểu điểm số 12

Kiểu điểm số 13

Kiểu đi
điểm số 14

Kiểu điểm số 15

Kiểểu điểm số 16
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5. Các lỗi thường gặp trong quá trình sử dụng phần mềm
5.1. Lỗi tải xuống
5.1.1. Không tải được file
Nguyên nhân: Do trong Folder (giải nén) từ File cài đặt phần mềm có File có đuôi
mở rộng .exe nên nhiều phần mềm diệt virus hiểu nhầm là virus. Điều này làm cho File
phần mềm bị chặn tải xuống/xóa ngay sau khi tải
Giải pháp:
-

Tạm thời tắt các phần mềm diệt virus (bao gồm cả Windows Defender), Sau
khi cài đặt xong có thể bật trở lại.

5.1.2. Không biết mật khẩu giải nén file
Mật khẩu giải nén file cài đặt đã được cung cấp khi chúng tôi chuyển file cho khách
hàng. Nếu không tìm thấy có thể xem Tại đây hoặc gõ vào phanmemphanlop”.

5.2. Lỗi khởi động
5.2.1. Lỗi “Không có phiên làm việc …”
Lỗi phần mềm thông báo: “Không có phiên làm việc nào của Autocad được tìm thấy"
Nguyên nhân: Do phần mềm chạy trên nhiều phiên bản Autocad. Nên cần phải khởi
động Autocad trước khi khởi động phần mềm.
Giải pháp: Khởi động phần mềm theo thứ tự sau:



Mở Autocad
Chạy File PLD (không phải PLDUpdate) trên màn hình

5.2.2. Lỗi “Đã xảy ra lỗi trong quá trình khởi động”.
Lỗi phần mềm thông báo: “Đã xảy ra lỗi trong quá trình khởi động”.
Nguyên nhân: Lỗi trong Windows hoặc Autocad
Giải pháp: Khởi động phần mềm theo cách thứ 2 trong tài liệu hướng dẫn cài đặt và
khởi động (khởi động bằng câu lệnh netload).

5.3. Lỗi do Windows Defender
Thông báo lỗi này thường là báo lỗi đỏ kèm đường dẫn File PLD.exe hoặc chạy file
cài đặt phần mềm (hoặc cả 2).

5.3.1. Nguyên nhân
Ở một số máy tính, do cơ chế bảo mật và phòng vệ “thái quá” của Windows nên
Windows Defender xóa mất File chạy của phần mềm phân lớp. Điều này làm cho hệ thống
sẽ xảy ra một trong các trường hợp sau:
-

Mất File chạy sẽ dẫn đến hệ thống phải tìm lại File
Hệ thống sẽ cài lại để tìm File chạy
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5.3.2. Triệu chứng
Báo không tìm thấy File hoặc Báo đỏ File đã bị xóa hoặc (và) bị chặn bởi Windows
Defender

5.3.3. Cách khắc phục
1. Tắt Tạm thời Windows Defender
Lưu ý cách này phải thực hiện trước mỗi lần chạy phần mềm, không khuyến khích
dùng
Bước 1: Từ màn hình desktop, truy cập vào Settings (bài viết được thực hiện trên hệ
điều hành Windows 10).

Bước 2: Kéo xuống để chọn vào Update & Security.
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Bước 3: Click đúp chuột trái vào Windows Security.

Bước 4: Tiếp tục click vào Open Windows Defender Security Center.
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Bước 5: Chọn vào biểu tượng của Virus & threat protection.

Bước 6: Kéo xuống dưới tìm và nhấn chuột trái vào mục Virus & threat protection
settings.
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Bước 7: Chuyển trạng thái tùy chọn Real-time protection sang OFF.

2. Tắt vĩnh viễn Windows Defender
Lưu ý: Nếu không cài thêm một phần mềm diệt virus nào khác thì cách này không
khuyến khích do ảnh hưởng đến quá trình diệt virus của máy
2.1. Vô hiệu hóa bằng Local Group Policy
Nếu sử dụng Windows 10 Pro hoặc các phiên bản khác như Enterprise hoặc
Education, bạn có thể sử dụng Local Group Policy Editor để vô hiệu hóa hoàn toàn
Windows Defender trên máy tính của mình.
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Bước 1: Nhấn tổ hợp phím Windows + R để mở cửa sổ lệnh Run.
Bước 2: Trên cửa sổ lệnh Run, bạn nhập gpedit.msc vào đó rồi nhấn Enter hoặc click
chọn OKđể mở cửa sổ Local Group Policy Editor.
Bước 3: Trên cửa sổ Local Group Policy Editor, bạn điều hướng theo key: Computer
Configuration > Administrative Templates > Windows Components Windows Defender

Bước 4: Chọn Enabled để vô hiệu hóa Windows Defender.
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Bước 5: Tiếp tục click Apply > OK
Sau khi đã hoàn tất các bước, nếu để ý bạn sẽ nhìn thấy icon Windows Defender vẫn
hiển thị trên khay hệ thống. Để loại bỏ biểu tượng này, rất đơn giản bạn chỉ cần khởi động
lại máy tính của mình.
Trường hợp nếu muốn kích hoạt lại Windows Defender, bạn thực hiện các bước
tương tự, và đến bước 5 bạn chọn tùy chọn Not configured, khởi động lại máy tính của bạn
để áp dụng thay đổi.
2.2. Vô hiệu hóa bằng Registry Editor
Nếu sử dụng Windows 10 Home, bạn không thể truy cập Local Group Policy Editor.
Tuy nhiên bạn vẫn có thể vô hiệu hóa Windows Defender bằng cách sử dụng Registry.
Lưu ý: Trước khi thực hiện các bước dưới đây bạn nên tiến hành sao lưu Registry để
tránh trường hợp xấu xảy ra. Bạn sao bằng cách mở tab File > Export… để sao lư 1 file
Registry dự phòng. Khi nào muốn khôi phục lại chỉ cần mở tab File > Import… rồi tìm đến
nơi chưa file dự phòng kia rồi khôi phục lại là được.
Bước 1: Nhấn tổ hợp phím Windows + R để mở cửa sổ lệnh Run, sau đó bạn nhập
regeditvào đó rồi nhấn Enter (hoặc click chọn OK) để mở Registry.
Bước 2: Trên cửa sổ Registry, bạn điều hướng theo
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREPoliciesMicrosoftWindows Defender

key

Bước 3: Nếu không tìm thấy DWORD DisableAntiSpyware, kích chuột phải vào
khoảng trống bất kỳ, sau đó chọn New => DWORD (32-bit) Value.
Bước 4: Đặt tên cho key mới này là DisableAntiSpyware.
Bước 5: Kích đúp chuột vào key mới mà bạn vừa tạo, thiết lập giá trị trong khung
Value Data từ 0 thành 1.
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Bước cuối: Bạn chỉ việc khởi động lại máy. Trường hợp bạn muốn bật lại Windows
Defender, bạn chỉ việc truy cập lại theo thứ tự như trên kia và đổi giá trị của key từ 0 về 1 là
lại được.
2.3. Cho File (hoặc cả Folder) cài đặt phần mềm vào mục loại trừ
Lưu ý: Khuyến khích sử dụng cách này vì không ảnh hưởng đến hệ thống
Bước 1 – Bước 6: Thao tác giống như mục 3.1. ở trên. Mở đến giao diện Virus &
threat protection settings
Bước 7: Tại giao diện mới, các bạn tìm Add or remove exclusions trong Exclusions
(hình bên dưới).
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Bước 8: Cuối cùng, click vào biểu tượng dấu cộng (Add an exclusion) để thêm các
file, folder đặc biệt đã từng hoặc bạn lo ngại rằng Windows Defender sẽ xóa mất nó

Bước 9: Khi cửa sổ Windows hiện ra, tìm tới vị trí của file (hoặc Folder) đó trên máy
tính, chuột trái để lựa chọn rồi Save lại. (Với phần mềm phân lớp bạn lựa chọn luôn Folder
“C:\PhanLopDap” để bỏ quét)
Ngoài cách làm trên, các bạn cũng có thể sử dụng một số phần mềm từ bên thứ ba để
thêm các thư mục, file hoặc định dạng file lạ vào danh sách loại trừ của Windows Defender.

5.4. Lỗi trên Autocad
5.4.1. Lỗi khởi động báo lỗi đỏ
Nguyên nhân: Lỗi này
Khắc phục: Thông thường phần mềm đã tự sửa chữa lỗi này. Nếu lỗi vẫn xảy ra ta
có 3 cách khắc phục:

5.4.2. Lỗi chữ rất lớn
Lỗi này thường xuất hiện khi khởi động phần mềm (đối với file đã chạy phần mềm
trước đó) hoặc khi đăng ký xong thông số mặt cắt ngang. Các đối tượng phần mềm lớn bất
thường (to tràn màn hình bản vẽ Autocad). Lỗi này chỉ xảy ra đối với các phiên bản
Autocad 2013 trở xuống (phổ biến ở Autocad 2007)
Nguyên nhân: Autocad đời thấp (cad 2013 trở xuống) sử dụng định dạng phần phân
tách thập phân (decimal symbol/decimal separator) và phần phân tách phần nghìn (list
separator/thousands separator) của windows. Nếu bạn chỉnh sửa những mục này không theo
mặc định (phần phân tách thập phân là dấu chấm (.) và phần phân tách phần nghìn là dấu
phẩy (,)) thì phần mềm sẽ báo lỗi

68

Khắc phục: Thông thường phần mềm đã tự sửa chữa lỗi này. Nếu lỗi vẫn xảy ra ta
có 3 cách khắc phục:
-

Trong phần mềm vào tab “Tiện ích” chọn nút sửa, đồng ý hết các cửa sổ sau đó.
Chạy File “SuaLoiPhanMem.reg” trong thư mục cài đặt phần mềm (thường nằm ở vị
trí mặc định C:\PhanLopDap\PLD)
Chỉnh trong Control Panel.

Chạy theo hướng dẫn trong cách 1 và cách 2 ở trên. Nếu thấy lỗi sau thì chuyển sang
cách 3.

Bước 1: Để đổi dấu phẩy thành dấu chấm trong Windows chúng ta phải thiết lập nó
trong Control Panel, để truy cập vào Control Panel trên Windows việc bạn cần làm là mở
Start Menu lên sau đó gõ Control Panel rồi truy cập vào kết quả tìm kiếm được.

Bước 2: Trong phần Control Panel bạn nhìn xuống chọn Clock, Language, and
Region. Ở đây sẽ cho phép chúng ta đổi dấu phẩy thành dấu chấm trong Windows.
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Bước 3: Trong mục Clock, Language, and Region lựa chọn tiếp Region.

Bước 4: Và ở trong Region hãy chọn mục Format, nhìn xuống dưới cùng sẽ có phần
Additional settings, hãy click vào phần này để tiến hành thiết lập đổi dấu phẩy thành dấu
chấm trong Windows.
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Bước 5: Tại mục này chúng ta sẽ thấy có 2 dòng là Decimal Symbol và Digit
Grouping Symbol, để đổi dấu phẩy thành dấu chấm trong Windows chúng ta phải chỉnh sửa
2 dòng này.
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Decimal Symbol: Đây là dấu ngăn cách dấu thập phân như 0.01 hay 0.02.
Digit grouping symbol: Đây là dấu ngăn cách giữa các số hàng đơn vị như 1,000
hoặc 20,000.
Và để đổi dấu phẩy thành dấu chấm trong Windows chúng ta chỉ cần thay đổi lại các
vị trí này. Với phần mềm phân lớp ta cần cài đặt Decimal Symbol là dấu chấm (.), còn Digit
grouping symbol là dấu phẩy (,).
Cách khác: Ở bước 4 chọn Format là Tiếng Anh (US hoặc UK). Ở bước 5 chọn nút
Reset.
LƯU Ý QUAN TRỌNG
Sau khi thao tác sửa lỗi xong phải thoát Autocad và vào lại phần mềm phân lớp
(không phải vào lại Autocad). Nếu các đối tượng vẫn không nhỏ lại thì bấm vào nút “Khôi
phục/Cập nhật” Trong mục “Xuất Cad”.
Những đối tượng được tạo ra trước khi lỗi chữ lớn có thể dùng được. Những đối
tượng được tạo ra sau khi có lỗi chữ lớn phải xóa đi làm lại.
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Chỉ sử dụng 1 trong 3 cách trên. Thông thường chỉ sử dụng cách 1, cách 3 chỉ sử
dụng khi 2 cách đầu bị lỗi (lỗi windows không cho phép chỉnh sửa regstry)

5.4.3. Lỗi không thêm, sửa, xóa, in được các đối tượng (hoặc thông báo lỗi
eInvalidinput, eOnlockedLayer, eEraed…)
a. Nguyên nhân
Nguyên nhân cơ bản nhất của lỗi này là do người dùng đã khóa, ẩn hoặc đóng băng
layers tham gia vào quá trình thêm, sửa, xóa, tính toán, chỉnh sửa các đối tượng của phần
mềm
b. Khắc phục
Bước 1: Đánh lệnh LA (LAYER) trong Autocad. Sẽ hiện ra bảng sau

Bước 1.1: Bật visibility
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Bước 1.2: Bật Unlock

Bước 1.3: Bật Freeze
Bước 2: Thoát phần mềm
Bước 3: Đánh lại lệnh PLD (trong Autocad) và thử xem chức năng đã hoạt động lại
chưa
Bước 4: Nếu vẫn chưa hoạt động hãy thử thoát hoàn toàn Autocad và vào lại phần
mềm
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5.5. Lỗi trên Excel
Cũng là một lỗi khá phổ biến với khách hàng mới. Có thể liệt kê một vài lỗi thường
gặp sau:

5.5.1. Lỗi “Unable to cast COM object of type…”
Tình trạng: Hiện cửa sổ thông báo Lỗi: “Unable to cast COM object of type
‘Microsoft.Office.Interop.Excel.ApplicationClass’ to …” khi xuất Excel
Nguyên nhân: Trường hợp này thường gặp ở các máy hạ Microsoft Office từ phiên
bản 2016; 2019 xuống phiên bản thấp hơn Microsoft Office 2010. Các bước sửa lỗi:
Bước 1: Thoát thông báo và các file đang mở của Office và ra ngoài màn hình
Dektop.
Bước 2: Vào Start => Bạn gõ “Regedit” > Chọn Registry Editor (Registry đối với
Win 7) (H.2)

Bước 3: Tại hộp thoại Registry Editor hiện ra > Chọn HKEY_CLASSES_ROOT
(H.3)
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Bước 4: Trong danh sách sổ xuống của HKEY_CLASSES_ROOT > Bạn tìm đến
TypeLib (Để tìm nhanh bạn có thể copy “Computer \ HKEY_CLASSES_ROOT \ TypeLib”
dán vào mũi tên trong hình H.4 và nhấn Enter)

Bước 5: Tại mục TypeLib > Bạn nhấn phím Ctrl + F > Xuất hiện hộp thoại Find >.
Bạn gõ Office > chọn Find Next (H.5)
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Bước 6: Sau khi chọn Find Next > Tìm đến {00020813-0000-0000-C000000000000046} > Tại đây bạn kiểm tra và Delete các mục như sau:
Nếu bản Office hiện hữu trên máy là Office 2010 thì giữ lại mục 1.7. Và Delete các
mục còn lại.
Nếu bản Office hiện hữu trên máy là Office 2013 thì giữ lại mục 1.8. Và Delete các
mục còn lại.
Nếu bản Office hiện hữu trên máy là Office 2016 và 2019 thì giữ lại mục 1.9. Và
Delete các mục còn lại.

Sau đó bạn thoát hộp thoại Registry Editor > Rồi xuất lại Excel bình thường. Nếu Lỗi
vẫn chưa sửa được Repair lại Excel và thử lại
5.5.2. Lỗi “HRESULT xxx…”
Lỗi này phổ biến hơn lỗi trên và cách khắc phục cũng đơn giản hơn
Nguyên nhân:
Do dùng Office không có bản quyền (hoặc :D)
Do đang xuất kết quả người dùng lại thao tác vào Excel
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Khắc phục:
Dùng phần mềm Office có bản quyền (hoặc :D)
Không thao tác vào Excel khi phần mềm đang xuất kết quả

5.6. Lỗi khác
Trong quá trình sử dụng phần mềm, đôi khi người dùng gặp những lỗi lặt vặt khác
chưa được liệt kê ra ở các phần trên. Nếu gặp những lỗi như vậy vui lòng liên hệ với ban
quản trị phần mềm theo những kênh được liệt kê ra ở phần sau (mục F)
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F. LIÊN HỆ
MỌI THẮC MẮC VUI LÒNG PHẢN HỒI CHO CHÚNG TÔI THEO
MỘT TRONG CÁC KÊNH SAU:
Điện thoại 1: 09.66.91.81.68 (Facebook, Zalo)
Điện thoại 2: 09.43.91.81.68
Email: admin@phanmemphanlop.com
Website: https://phanmemphanlop.com
Facebook Fanpage: https://www.facebook.com/phanmemphanlopnenduong
Youtube Channel: https://www.youtube.com/c/phanmemphanlopnenduong
CHÚNG TÔI XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!!!
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