
DANH SÁCH CÁC TÍNH NĂNG UPDATE  29-01-2016  

  

I. VNROAD 7.1  
  

1. Tô Hatch các mã diện tích trên giao diện lệnh DAODAP, tự động tìm mã diện tích khi nhập kí tự liên 

quan.  

  

  

2. Vẽ mặt bằng khuôn lên bình đồ  

       -      Lệnh : VKBD  

 -  Vẽ các lớp khuôn cuối lên bình đồ tuyến và tách vào các layer.  

  



  
  

  
  

3. Chèn cọc cát   

 -  Vẽ và thống kê khối lượng thi công cọc cát trên tuyến.  

a. Chèn cọc cát:  

- Lệnh : VNRoad 7.1\Cọc cát, Bấc thấm\Chèn cọc cát, hiệu chỉnh .... (CCC)  

- Vẽ cọc cát trên bình đồ tuyến theo các điểm thiết kế (Mép đường, taluy ...) hoặc theo từng vùng 

(Polyline đóng kín) trên bình đồ tuyến.  

- Vẽ cọc cát theo tim tuyến hoặc theo góc trái tính từ đầu tuyến của vùng chèn cọc cát.  

  
  



   

b. Thống kê cọc cát:  

- Lệnh : VNRoad 7.1\Cọc cát, Bấc thấm\Lập bảng tổng hợp khối lượng cọc cát trên tuyến (TKCC)  

  
  

  

4. Giải phóng mặt bằng   

- Chèn cọc giải phóng mặt bằng trên bình đồ (giống như chèn cọc trên tuyến), xuất tọa độ các cọc 

giải phóng mặt bằng trên bình đồ.  

- Bước 1 : Tiến hành các bước GPMB như trước để có được đường GPMB trên bình đồ tuyến.  

- Bước 2: Có thể sử dụng luôn đường GPMB vẽ từ trắc ngang hoắc dùng lệnh Thay thế đường 

GPMB từ TN bằng các Polyline trên mặt bằng tuyến.  

o Lệnh : VNRoad 7.1\Giải phóng mặt bằng\Thay đường polyline GPMB bằng đường 

polyline khác (Thaypl)  

- Bước 3 : Chèn cọc GPMB trên bình đồ.  

o Lệnh : VNRoad 7.1\Giải phóng mặt bằng\Chèn cọc GPMB trên bình đồ (CocGPMB)  

  



  

- Bước 4 : Xuất tọa độ các cọc GPMB. VNR sẽ lập bảng tọa độ của các cọc GPMB trên bình đồ.  

      5.  Thêm đối tượng cọc lộ giới :  

- Các bước thao tác giống như cọc giải phóng mặt bằng.  

 

       6.   Xử lý đường cũ :   

a. Thiết kế mặt cắt ngang đường mới theo mép đường cũ.  

- Trong giao diện lệnh TKTN\Thẻ “Lựa chọn khác”  ->  Đánh dấu mục “Chỉ thiết kế trắc ngang 

theo mặt đường cũ”. Bề rộng mặt đường mới sẽ bằng mặt đường cũ mà không gán theo giá trị 

khai báo.   

   

b. Khai báo chiều rộng tối thiểu của phần mở rộng khi cải tạo sửa chữa đường cũ để đủ điều kiện thi 

công khuôn bằng máy.  

- Trong giao diện lệnh TKAD -> Nhập giá trị “Chiều rộng khuôn mới tối thiểu”. VNR kiểm tra trên 

các TN, phần mở rộng < giá trị tối thiểu sẽ áp khuôn mới vào trong phần đường cũ cho đủ giá 

trị nhập vào.   

  
  

7. Đứt thước  

a. Xử lý đứt thước khi nhập số liệu.  

- Trong qua trình nhập số liệu tuyến : tại các cọc có xử lý đứt thước nhập tên cọc riêng (do người 

sử dụng tự định nghĩa VD :KM).  

- Khi tạo tuyến từ tệp số liệu : Đánh dấu ô “Ký hiệu đứt thước”và nhập mã hiệu giống với tên cọc 

có xử lý đứt thước khi nhập số liệu.  



 

b. Xử lý đứt thước khi đã vẽ tuyến .  

- Bước 1 : Thao tác lệnh HCT.  

- Bước 2 : Trong cột cộng lý trình, tại cọc xử lý đứt thước nhập giá trị còn thiếu hoặc thừa ( Thiếu 

nhập +, Thừa nhập -)  

  

  



  
  

      8. Mức so sánh trắc dọc cải tiến dễ thao tác hơn.  

- Đánh dấu cọc chọn đoạn so sánh.  

- Tự động gán cọc cuối của đoạn so sánh trước vào cọc đầu của đoạn so sánh tiếp theo. - 

 Cho phép khai báo lại nhiều lần mới tạo một TD so sánh.  

  

  

       9.  Thêm quay siêu cao theo tiêu chuẩn 5927-2012.  

- Trong giao diện lệnh TKTN\Thẻ “Lựa chọn khác”  ->  Đánh dấu mục “Quay siêu cao theo tiêu 

chuẩn TCVN5729-2012”. Xử lý dốc lề gia cố trong phần lưng đường cong.  

  

 
  

  



      10.  Thêm chức năng vẽ 2 đường min từ trắc ngang lên trắc dọc:min trắc ngang trong giới hạn thiết kế và 

min toàn bộ trắc ngang. 

 

       11.  Tách thêm đối tượng thành phần của cống dọc trong trường hợp khai báo.  

  

  

      12.   Gán tuyến theo đối tượng polyline đã nhận dạng được cả cong chuyển tiếp.  

  

       13.  Cải tiến lệnh nhập số liệu tuyến :  

  

a. Mã địa vật :  

- Cho nhập mã địa vật theo số thứ tự.  

- Hiển thị bảng mã địa vật khi cần thiết.  

  

b. Số liệu tuyến :  



- Nhập lý trình gốc của cọc đầu tuyến mà không phải nhập = 0. Khi tạo tuyến từ tệp số liệu, 

tự nhận dạng lý trình gốc.  

- Giao diện nhập tuyến có thêm nút thu – phóng màn hình.  

    

c. Thêm cột lý trình : Phục vụ kiểm tra lý trình trong quá trình nhập. 

d. Thêm chức năng thay thế dữ liệu trắc ngang từ tệp số liệu khác. 

 

14.  Cải tiến lệnh vẽ TN tự nhiên :  

- Khai báo điểm gốc vẽ đầu cờ trắc ngang : Tính từ điểm chèn TN hoặc tính từ đường tự nhiên.  

  

   

- Tự động loại các text giá trị khoảng cách lẻ 0.00 trên TN tự nhiên.  

-    Tự động dãn text khoảng cách lẻ,cao độ tự nhiên,thiết kế… 

 

15.  Cải tiến lệnh định nghĩa diện tích:  

- Thêm mã diện tích đào và đắp của đối tượng định nghĩa diện tích.  

 

16.  Tuyến phụ: nhận địa chất của tuyến chính khi thiết kế trắc ngang,áp khuôn,tính khối lượng… 

 

II. KSVN 7.1  
  
17.  Tách lớp đường đồng mức cái và con.  

  

18.  Lật cạnh tam giác cho truy bắt thuận tiện hơn.  

  

19.  Tách tên nhà và tự động gán thêm các điểm mia cho các góc nhà, thêm nhiều loại nhà. Lập bảng 

thống kê nhà theo tuyến.  

  

  

20.  Trích mặt cắt ngang theo phương pháp pick từ bình đồ (trường hợp tạo tuyến từ bình đồ). - 

 Bước 1 : Thao tác lệnh LDM -> Chọn “Xóa hết điểm mia trừ các điểm đầu, cuối và tim”.  

  



  

(Trước khi loại điểm mia TN)  

  

(Sau khi loại điểm mia TN)  

  

 -  Bước 2 : Thao tác lệnh TDM -> Chọn “Chọn trên bình đồ theo phương cọc” -> Chọn TN, .  

   

  



  

(TN hoàn thiện)  

  

21.  Dịch tim tuyến giữ nguyên các TN trong phạm vi dịch, nội suy cao độ tim tuyến theo vị trí mới. - 

 Các bước thao tác chỉnh tim tuyến như các phiên bản trước đây.  

- Khi thao tác lệnh “Cập nhật tuyến - CNT” -> Nhập khoảng cách dịch từ tim cũ đến vị trí mới.  

- Lý trình tuyến được tính lại.  

- Các cọc trong phạm vi dịch tuyến sẽ được giữ nguyên số liệu đã nhập, tim tuyến nội suy theo vị 

trí mới. Điểm mia của các TN trên bình đồ trong phạm vi dịch xoay theo phương cọc mới.  

  

  



  

  

(Trước khi dịch tim)  

  

(Sau khi dịch tim)  

  

22.  Thêm kiểu nút tọa độ lưới.  

- Thêm kiểu nút lưới.  

- Tọa độ nút lưới thêm tiền tố đằng trước và cho phép khai báo khoảng cách.  

- Thêm lựa chọn che các điểm mia trùng với nút lưới tọa độ.  

 

23.  Đọc dữ liệu mô hình địa hình xây dựng bằng phần mềm Civil 3D. 

 

24.  Thêm chức năng thay đổi mức so sánh trắc ngang giống mức so sánh trắc dọc:MSSTNIN 

Menu->Trắc ngang->Hiệu chỉnh trắc ngang tự nhiên->Mức so sánh trắc ngang in 

 

 


