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MULTIPURPOSE CALCULATOR 

CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ TÍNH TOÁN TRÊN CAD 

I. Mục đích: 
a. Hỗ trợ tính toán bằng giao diện giống như máy tính của Window với khả năng tính toán cho số 

nguyên có giá trị lớn như số thực. 
b. Hỗ trợ tính toán khối lượng các đối tượng trên bản vẽ như tính diện tích, chiều dài, độ cao 
c. Xuất dữ liệu tính toán sang Excel, Copy to clipboard, hoặc xuất Text lên bản vẽ (bao gồm cả kết 

quả tính toán + tiền tố, hậu tố., Ví dụ:  
Prefix là: “Diện tích =” 
Suffix là: “m2” 
Kết quả là: 10 thì Text xuất ra bản vẽ sẽ là “Diện tích =10m2” 

II. Giao diện chương trình 

 
 

1. Nhập số liệu 

 

  Ô nhập công thức tính toán Ô kết quả Độ chính xác 

Nhập công thức tính toán bình thường như phép tính toán học. Ví dụ: 1+2-3*4/5 hoặc 1+2-3*4/5=  
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Nhập xong bấm Enter hoặc dấu bằng trên bàn phím số, kết quả sẽ hiện ra ở ô Result 

Muốn nâng cao độ chính xác thì bấm vào mũi tên trong ô Precision rồi chọn độ chính xác cần thiết 
như hình dưới. 

 

2. Chọn đối tượng trong bản vẽ 

 
 
Đếm số lượng đối tượng được chọn 
 
Tính chiều dài tập hợp đối tượng chọn: Line, polyline, Spline… 
 
Tính chiều dài bằng cách pick điểm 
 
Tính diện tích các đối tượng được chọn 
 
Tính diện tích một vùng bất kì bằng cách Pick điểm 
 
Lấy nội dung Text được chọn 
 
Lấy cao độ điểm Pick 

Sau khi chọn đối tượng thì kết quả tương ứng (diện tích, chiều dài, độ cao hay nội dung Text) sẽ 
được thêm vào ô tính ở trên. Có 2 cách chọn đối tượng trong bản vẽ: 

 i,  Chọn một trong hai nút cùng hàng: nút biểu tượng  hoặc nút bấm  

 ii, Bấm phím tắt tương ứng với từ gạch chân ở ô có chữ bên trên. Ví dụ muốn chọn Get Length 
thì bấm phím L hoặc Alt + L (bắt buộc phải giữ phím Alt rồi mới bấm phím L khi con trỏ đang 
Active trong ô Nhập số liệu còn không thì chỉ cần bấm 1 phím L là được) 

3. Bàn phím số 
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Bàn phím số này được tạo ra để thêm lựa chọn cho người dùng trong việc nhập số liệu tính toán. 
Nếu không muốn nhập từ keyboard của máy tính thì có thể bấm bàn phím số này bằng chuột. Ngoài 
ra còn có thêm 4 phím chức năng khác như sau: 

M+ Nhớ kết quả tính toán hiện tại để gọi lại sau (Memory) 

MR Gọi lại kết quả nhớ trước đó (Memory Recall) 

CE  Xoá toàn bộ ô nhập số liệu (Clear Entry) 

BS  Backspace -  xoá từng kí tự một trong ô nhập số liệu 

4. Xuất kết quả tính toán 
 

  

 

>> Excel:  : Xuất kết quả sang Excel 

>> Drawing : Xuất kết quả sang Cad 

>> Clipboard : Xuất sang clipboard để paste vào bất kì trình soạn thảo văn bản nào 
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Prefix  : Thêm kí tự vào trước kết quả tính 

Suffic  : Thêm kí tự vào sau kết quả tính 

Text Height : Cao chữ khi xuất Text vào bản vẽ Cad 

Text Layer : Chọn Layer khi xuất Text sang bản vẽ 

Text Color : Màu của Text khi xuất Cad. Có thể chọn màu bằng cách nhập số vào ô ngang 

hoặc kéo thanh cuộn bên dưới (như hình này)  .  

Kéo về tận cùng bên trái ứng với màu 0 (By Block) hoặc tận cùng bên phải ứng với màu 256 
(ByLayer). Nếu muốn màu của Text cùng màu với Layer thì kéo thanh cuộn về bên phải hoặc nhập 
vào ô Text Color chữ ByLayer. (Đây là giá trị mặc định khi chạy Lisp) 

 


