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CHÝÕNG I  

MỘT SỐ KIẾN THỨC CHUNG VỀ TRÁI ÐẤT VÀ BẢN ÐỒ 

 

§ I-1  HÌNH DẠNG VÀ KÍCH THÝỚC TỔNG QUÁT CỦA TRÁI ÐẤT 

I- HÌNH DẠNG 

Bề mặt vật lý của Trái Ðất lồi lõm gồ ghề có tổng diện tích khoảng 510 triệu km
2. 

Trong ðó bề mặt ðại dýõng chiếm khoảng 71%, chỉ còn khoảng  29% là lục ðịa. 

Nhìn từ ngoài vũ trụ, Trái Ðất nhý một quả cầu nýớc, trong ðó ðất liền chỉ nhý 

những hòn ðảo, ðộ cao trung bình của ðất liền so với mặt biển khoảng 870m, trong khi 

ðó ðộ sâu trung bình của ðại dýõng ðạt tới 3.800mét. Chênh lệch giữa nõi cao nhất và 

nõi thấp nhất của vỏ Trái Ðất cũng xấp xỉ 20km. Nếu ðem so sánh với kích thýớc Trái 

Ðất có ðýờng kính khoảng 12.000 km thì sự lồi lõm trên bề mặt Trái Ðất là không ðáng 

kể. Trên cõ sở ðó có thể coi hình dạng Trái Ðất là hình dạng của bề mặt ðại dýõng yên 

tĩnh. 

Ngýời ta quy ýớc lấy mặt nýớc trung bình yên tĩnh nhiều nãm của ðại dýõng, kéo 

dài xuyên qua các lục ðịa tạo thành một mặt cong khép kín làm mặt nýớc gốc Trái Ðất, 

mặt này ðýợc nhà vật lý học ngýời Ðức I.B. Listing (1808-1882) gọi là mặt Geoid.   

Ðặc ðiểm của mặt nýớc gốc là tại mọi ðiểm, phýõng của ðýờng pháp tuyến luôn 

trùng với phýõng dây dọi. Do sự phân bố vật chất trong lòng Trái Ðất không ðồng ðều 

và luôn thay ðổi nên mặt Geoid có hình dạng không ổn ðịnh, không theo một dạng toán 

học chính tắc nào.    

Ðể có thể giải ðýợc các bài toán trắc ðịa liên quan ðến các công thức toán học, 

ngýời ta sử dụng mặt Elipsoid tròn xoay thay cho mặt Geoid. 

Khi chọn mặt Elipsoid (E) thay thế cho 

mặt Geoid (G) cần phải thỏa mãn các ðiều 

kiện sau: 

1. Trục quay E trùng trục quay Gộ 

2. Tâm E trùng tâm Gộ 

Màût  næåïc biãøn 

 yãn  ténh 
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Màût  âáút tæû nhiãn 

Màût   Geoid 

  

Màût El ipsoid 

Phaïp tuyãún  

 âãún El ipsoid 

Phæång dáy doüi  

 

  

E 
G 

O 
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3. Thể tích E xấp xỉ  thể tích Gộ 

4. Tổng chênh cao giữa E và G phải nhỏ nhấtộ 

II- KÍCH THÝỚC 

Kích thýớc Elipsoid Trái Ðất ðýợc xác ðịnh bằng các yếu tố: bán trục lớn a, bán 

trục nhỏ b và ðộ dẹt  , trong ðó  
a

ba
  (I-1.1) 

Việc   xác  ðịnh   các   kích  thýớc  

của  Elipsoid  Trái Ðất  ðòi  hỏi  phải  

tiến hành  ðo ðạc trên toàn bộ bề mặt 

Trái Ðất, ðó là một nhiệm vụ rất khó 

khãn và phức tạp, do ðó mỗi nýớc sử 

dụng những elipsoid  tham chiếu riêng 

của nýớc mình, có kích thýớc ðýợc xác 

ðịnh dựa trên những kết quả ðo ðạc trên 

lãnh thổ nýớc ðó hoặc kết hợp ðo trên 

lãnh thổ của các nýớc lân cận. 

Nhý vậy Elipsoid tham chiếu của 

một nýớc là Elipsoid có kích thýớc nhất ðịnh và ðýợc ðịnh vị sao cho nó gần trùng nhất 

so với bề mặt Geoid trên lãnh thổ nýớc ðó. 

Ở nýớc ta từ trýớc ðến nãm 2000 sử dụng Elipsoid mang tên nhà bác học Nga 

Krasovski. 

 Kích thýớc Elipsoid này có những giá trị nhý sau: 

a = 6378245m , b = 6356863 m  và   = 1/ 298,3 

Trong những nãm 1960-1962, các nhà khoa học Liên-xô và  Mỹ ðã dùng những 

số liệu quan trắc vệ tinh ðể tính các kích thýớc của Elipsoid Trái Ðất. Những kết quả 

tính ðýợc cũng rất gần với kích thýớc mà Kraxovski ðã xác ðịnh. 

Hiện nay nýớc ta ðã áp dụng Hệ quy chiếu trắc ðịa và Hệ tọa ðộ quốc gia VN-
2000 với các tham số chính sau ðây: 

1. Elipsoid quy chiếu quốc gia là Elipsoid WGS-84 toàn cầu với kích thýớcự 

a. Bán trục lớn a = 6378137,0m  

b. Bán trục nhỏ b = 6356752,31m  

c. Ðộ dẹt    = 1/298,257223563 

d. Tốc ðộ góc quay quanh trục  = 7292115,0 .10-11 rad/s 

e. Hằng số trọng trýờng Trái Ðất GM=3986005.10
8 m3s-2.  

2. Vị trí Elipsoid quy chiếu quốc giaự 

Elipsoid WGS-84 toàn cầu ðýợc ðịnh vị phù hợp với lãnh thổ Việt Nam trên cõ 

sở sử dụng ðiểm GPS cạnh dài có ðộ cao thủy chuẩn phân bố ðều trên toàn lãnh thổ. 

3. Ðiểm gốc tọa ðộ quốc giaự  

Ðiểm N
o 0 ðặt tại Viện Nghiên cứu Ðịa chính  thuộc Bộ Tài nguyên và Môi 

trýờng - Ðýờng Hoàng Quốc Việt - Hà Nội. 

Hçnh I -1.3 
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4. Hệ thống tọa ðộ phẳngự  

Hệ tọa ðộ phẳng UTM quốc tế ðýợc thiết lập trên cõ sở lýới chiếu hình trụ ngang 

ðồng góc với các tham số ðýợc tính trong hệ VN2000. 

III. KHÁI NIỆM ÐỘ CAO, CHÊNH CAO 

Khoảng cách theo phýõng dây dọi từ một ðiểm bất kỳ trên mặt ðất ðến mặt nýớc 

gốc Trái Ðất ðýợc gọi là ðộ cao tuyệt ðối của ðiểm ðó . 

 Ðộ cao của một ðiểm so với mặt 

nýớc quy ýớc bất kỳ ðýợc gọi là ðộ cao 

týõng ðối của ðiểm ðó. 

Mỗi quốc gia ðều quy ýớc chọn 

riêng một mặt nýớc gốc và lấy cao ðộ 

của nó bằng 0.  

Vị trí mặt nýớc gốc ðýợc xác ðịnh 

bằng cách theo dõi mực nýớc ðại dýõng 

trong nhiều nãm. Ở nýớc ta ðã chọn 

ðiểm �0�  tại trạm nghiệm triều Hòn 

Dấu- Ðồ Sõn làm ðiểm �0�m trong hệ 

ðộ cao Nhà nýớc, mọi ðiểm so với mặt 

nýớc gốc này ðýợc coi là trong cùng hệ thống ðộ cao. 

Chênh lệch ðộ cao (ðộ cao tuyệt ðối hoặc ðộ cao týõng ðối) của hai ðiểm trong 

cùng một hệ thống ðộ cao gọi là chênh cao giữa hai ðiểm ðó.  

Từ hình I-1.4 ta rút ra ðýợc công thức tính chênh cao giữa hai ðiểm A và B là:

  hAB= HB  HA = H�B H�A          (HA, HB  là ðộ cao tuyệt ðối và H�A, H�B  là ðộ 

cao týõng ðối của hai ðiểm A,B. 

 

 

§ I-2  CÁC ÐÕN VỊ THÝỜNG DÙNG TRONG TRẮC ÐỊA 

Trong trắc ðịa các ðõn vị thýờng dùng là ðõn vị ðo góc, ðõn vị ðo dài, ðõn vị ðo 

diện tích, ... 

I. ÐÕN VỊ ÐO GÓC 

Ðõn vị ðo góc thýờng sử dụng hai hệ thống: Hệ thống ðộ và hệ thống grát. 

Ðối với hệ thống ðộ, chia vòng tròn thành 360 phần bằng nhau, mỗi phần týõng 

ứng với 1
0;  10 = 60�  ; 1�  = 60�  

Ðối với hệ thống grát, chia vòng tròn thành 400 phần bằng nhau, mỗi phần týõng 

ứng 1 grát (gr). 

            1gr = 100c ( xãngtigrát) , 1c = 100cc  (miligrát) 

Sự liên quan giữa ðõn vị ðộ và grát: 

  1gr = 
400
360

= 
10
9

 = 54�   ; 1c  = 
100
54'

=32�4 

Hình I-1.4 
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Giá trị góc còn ðýợc biểu thị bằng ðõn vị radian. Radian là quan hệ giữa ðộ dài 

týõng ứng với cung tròn và bán kính của nó. 

1 radian (rad) = 
ð2

3600

=
ð

0180
 

Ðõn vị radian ðýợc biểu thị theo ðộ, phút , giây: 


0 = 57,3 ,  �  = 3438 ,  � 

 = 206265 

II. ÐÕN VỊ ÐO CHIỀU DÀI 

Nãm 1791, nhà bác học Pháp là Delambre ðã ðặt ra ðõn vị ðo dài là mét.  

Mét bằng 1/10.000.000 ðộ dài kinh tuyến qua Paris tính từ cực ðến xích ðạo. Mét 

mẫu ðýợc làm bằng platin lýu trữ tại Viện Ðo lýờng quốc tế ở Paris trong môi trýờng 

nhiệt ðộ 00C . Hội nghị ðo lýờng quốc tế nãm 1960 ðã ðề ra việc thể hiện mét bằng 

chiều dài sóng ánh sáng ðể tránh sự thay ðổi của mét mẫu do ảnh hýởng của ðiều kiện 

môi trýờng . 

Mét ðýợc coi là chiều dài 1650763,73 býớc sóng truyền trong chân không của 

nguyên tử  Kripton  86 trong vùng quang phổ xác ðịnh. 

Bội số của mét là: kilômét(km). Ýớc số của mét là ðề-xi-mét (dm), xãng-ti-mét 

(cm), mili mét (mm). 

III. ÐÕN VỊ ÐO DIỆN TÍCH 

Ðõn vị ðo diện tích thýờng dùng là mét vuông (m
2), hec ta (ha), kilômét vuông 

(km2). 1 ha= 10 000m2 ; 1 km2= 1 000 000 m2. 

IV. MỘT SỐ ÐÕN VỊ VẬT LÝ KHÁC 

Ngoài ra ngýời ta còn dùng một số ðõn vị vật lý khác nhý nhiệt ðộ (
oC), áp suất 

(mmHg), v.v... ðể tính các số cải chính cho các số liệu ðo ðạc. 

 

§ I-3  CÁC HỆ TỌA ÐỘ THÝỜNG DÙNG TRONG TRẮC ÐỊA 

Ðể xác ðịnh vị trí của một ðiểm trên mặt ðất ngýời ta sử dụng nhiều hệ tọa ðộ 

khác nhau. Trong trắc ðịa thýờng sử dụng các hệ tọa ðộ nhý: Hệ tọa ðộ ðịa lý (tọa ðộ 

thiên vãn), hệ tọa ðộ trắc ðịa, hệ tọa ðộ vuông góc, tọa ðộ cực, tọa ðộ cực kép, v.v... 

Trong bài này ta sẽ xét các hệ tọa ðộ ðịa lýị hệ tọa ðộ trắc ðịa và hệ tọa ðộ vuông gócộ 

I- HỆ TỌA ÐỘ ÐỊA LÝ  

Trong hệ tọa ðộ ðịa lý, ngýời ta coi Trái Ðất là hình cầu, vật chất phân bố ðồng 

nhất. 

Từ hình vẽ I3.1 ta có:  

PP1 Trục quay týởng týợng của Trái Ðất; O -tâm Trái Ðất; QQ1- ðýờng vuông 

góc với PP1 và ði qua tâm O Trái Ðất . 

Ðể xây dựng hệ tọa ðộ ðịa lý, chúng ta xét một số khái niệm sau: 

1. Mặt phẳng kinh tuyến - Ðýờng kinh tuyến 

 Mặt phẳng kinh tuyến là mặt phẳng chứa trục  quay Trái Ðất.  Có vô số mặt 

phẳng kinh tuyến. 



              CHÝÕNG I- MỘT SỐ KIẾN THỨC CHUNG VỀ TRÁI ÐẤT VÀ BẢN ÐỒ     8           
 

  P   

P 1   

Q 1   Q   

G   

  
O 

D   A 

M   

A�   

 M   

 M   

Hçnh I -3.1 

 Ðýờng kinh tuyến là  giao tuyến  giữa mặt phẳng kinh tuyến với mặt cầu. Có vô 

số ðýờng kinh tuyến. 

Ngýời ta quy ýớc kinh tuyến ði qua 

ðài thiên vãn Greenwich (Thủ ðô nýớc 

Anh) là kinh tuyến gốc (PGDP1). 

Kinh tuyến nằm về phía tây kinh 

tuyến gốc gọi là kinh tuyến tây. Kinh tuyến 

nằm ở phía ðông kinh tuyến gốc gọi là kinh 
tuyến ðôngộ 

2. Mặt phẳng vĩ tuyến -Mặt phẳng xích 

ðạo - Ðýờng vĩ tuyến- Ðýờng xích ðạo 

- Mặt phẳng vĩ tuyến là mặt phẳng 

vuông góc với trục quay Trái Ðất PP1. Có 

vô số mặt phẳng vĩ tuyến. Trong ðó có một 

mặt phẳng vĩ tuyến chứa tâm O Trái Ðất 
ðýợc gọi là mặt phẳng xích ðạo. 

- Ðýờng vĩ tuyến là giao tuyến giữa mặt phẳng vĩ tuyến với mặt cầu. 

- Ðýờng xích ðạo là giao tuyến giữa mặt phẳng xích ðạo với mặt cầu. 

3. Xác ðịnh tọa ðộ ðịa lý của một ðiểm 

Xác ðịnh tọa ðộ ðiểm M bất kỳ nằm trên mặt cầu theo hệ tọa ðộ ðịa lý nhý sau: 

Từ  M và PP1 ta dựng ðýợc một mặt phẳng kinh tuyến. Mặt phẳng kinh tuyến này 

sẽ cắt mặt cầu tạo thành một ðýờng kinh tuyến PMAP1A� cắt xích ðạo tại A. Nối A với 

O và  nối  M  với O ta  ðýợc  góc MOA=M . M ðýợc gọi là vĩ ðộ ðịa lý của ðiểm M. 

Vậy: 

Vĩ ðộ ðịa lý của một ðiểm là góc hợp bởi phýõng của ðýờng dây dọi ði qua ðiểm 

ðó với mặt phẳng xích ðạoộ 

Nếu ðiểm ðó nằm về phía Bắc bán cầu thì gọi là vĩ ðộ Bắc, nằm về phía Nam bán 

cầu thì gọi là vĩ ðộ Nam.Giá trị của vĩ ðộ ðịa lý từ 0
0  900 vĩ  Bắc và  0

0  900 vĩ Nam 

(00 ở xích ðạo). 

Nối O với D (D là giao ðiểm của kinh tuyến gốc và xích ðạo) ta ðýợc góc DOA= 

M ; M ðýợc gọi là kinh ðộ ðịa lý của ðiểm M. Vậy : 

Kinh ðộ ðịa lý của một ðiểm là góc nhị diện hợp bởi mặt phẳng kinh tuyến gốc và 

mặt phẳng kinh tuyến ði qua ðiểm ðóộ 

Giá trị của kinh ðộ ðịa lý từ 0
0

 

 1800 kinh Ðông và từ 0
0

  1800 
kinh Tây (0

0 thuộc kinh tuyến gốc). 

Tọa ðộ ðịa lý của ðiểm M 

ðýợc viết M (, ), trong ðó  và  
ðýợc xác ðịnh bằng phýõng pháp 

quan sát thiên vãn. 

II- HỆ TỌA ÐỘ TRẮC ÐỊA                                              
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Trong hệ  tọa ðộ trắc ðịa ngýời ta coi Trái Ðất là hình Elipsoid  tròn xoay. 

Ðể xác ðịnh ðiểm M  theo hệ tọa ðộ trắc ðịa ta tiến hành nhý sau: 

Tại ðiểm M kẻ ðýờng pháp tuyến với mặt Elipsoid cắt mặt phẳng xích  ðạo tại O1 

và cắt trục quay PP1 tại O2. Qua ðiểm M  và PP1 vẽ  mặt phẳng  kinh tuyến,  mặt  phẳng  

kinh tuyến này cắt Trái Ðất tạo thành ðýờng kinh tuyến PMAP1A� cắt xích ðạo tại A.  

Nối A với O1 ta ðýợc MO1A=BM là vĩ ðộ trắc ðịa của ðiểm M. Vậy: 

Vĩ ðộ trắc ðịa của  một  ðiểm là góc hợp bởi hýớng của pháp tuyến ði qua ðiểm 

ðó với mặt phẳng xích ðạoộ  

Từ O nối với A và D ta ðýợc DOA= LM là kinh ðộ trắc ðịa của ðiểm M. Vậy: 

Kinh ðộ trắc ðịa của một ðiểm là góc nhị  diện  hợp  bởi mặt  phẳng  kinh tuyến 

gốc và mặt phẳng kinh tuyến qua ðiểm ðóộ 

Tọa ðộ trắc ðịa của một ðiểm ðýợc viết M (B,L)  

Kinh ðộ trắc ðiạ và vĩ ðộ trắc ðịa ðýợc tính theo kết quả ðo ðạc sau khi chiếu lên 

mặt Elipsoid. 

III- HỆ TỌA ÐỘ VUÔNG GÓC 

Trong kết quả của phép chiếu hình trụ ngang ðồng góc hệ tọa ðộ vuông góc thành 

lập trên mỗi múi chiếu 6
0 hoặc 3

0. Ðối với mỗi múi ngýời ta quy ðịnh kinh tuyến giữa là 

trục X và xích ðạo là trục Y.   

Ðiểm giao nhau của xích ðạo và kinh tuyến giữa lấy làm ðiểm gốc của hệ tọa ðộ 

và có tọa ðộ là O( x0 ,y0 ) 

Nhý vậy từ ðiểm O( x0 ,y0 ) về phía Bắc có x 

mang dấu (+) và về phía Nam mang dấu (-). Ðồng thời 

về phía Ðông, y mang dấu (+) và về phía Tây, y mang 

dấu (-) .  

Ðối với lãnh thổ Việt Nam nằm hoàn toàn phía 

Bắc bán cầu nên tọa ðộ y luôn dýõng. Ðể cho tọa ðộ y 

không có trị số âm, thuận lợi cho việc tính toán ngýời ta 

quy ýớc  chuyển trục  X về bên trái 500 km của mỗi 

múi. 

Lýới tọa ðộ vuông góc ðýợc tạo thành bằng những 

ðýờng thẳng song song cách ðều nhau lấy trục OX và 

OY làm hýớng chính .  

Khoảng cách giữa các ðýờng ðýợc quy ðịnh là 1 km. Tọa ðộ của một ðiểm bất kỳ 

trong múi nào ðó có thể xác ðịnh ðýợc nhờ lýới tọa ðộ vuông góc. Ðể phân biệt ngay 

ðýợc tọa ðộ của ðiểm nằm trong múi nào, cách ðiểm gốc O(x0,y0) bao nhiêu km ngýời 
ta quy ðịnh cách viết: 

Ví dụ: Tọa ðộ của ðiểm M  : 

 
có nghĩa là ðiểm M nằm ở múi chiếu thứ 18, cách xích ðạo về phía Bắc là 2209 km, 

cách kinh tuyến trục của múi chiếu về bên trái là : 

   500  446 = 54 km. 









km.y

kmx

44618

2209

 

  

Y 

500 km 

Hçnh I -3.3 
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Khi biết số thứ tự n của múi chiếu, có thể tính ðộ kinh của kinh tuyến trục theo 

công thức: 
0 = 60 . n -30 

Ví dụ : Nếu n = 18  thì  ta có:  
0 = 60.18 - 30  = 1050  

 
 
 

§I-4  ẢNH HÝỞNG CỦA ÐỘ CONG TRÁI ÐẤT  
ÐẾN KẾT QUẢ ÐO 

Ta ðã biết hình dạng Trái Ðất là hình elipxôít, khi ðo vẽ thành lập bản ðồ ngýời ta 
ðã nghiên cứu, sử dụng rất nhiều phýõng pháp chiếu hình ðể ðýa nó về mặt phẳng. Từ 

mặt cong chiếu lên mặt phẳng mặc dù sử dụng phýõng pháp chiếu hình hoàn hảo, thích 

hợp ðến ðâu nó vẫn có biến dạng do ðộ cong Trái Ðất. Ảnh hýởng biến dạng này ðến 

kết quả ðo là vấn ðề quan trọng, nó cũng là một trong những nguyên nhân ảnh hýởng 

ðến ðộ chính xác của kết quả ðo. Sau ðây ta xét ảnh hýởng của ðộ cong Trái Ðất ðến kết 

quả ðo dài, ðo ðộ cao và ðo góc. 

I. ẢNH HÝỞNG DO ÐỘ CONG TRÁI ÐẤT ÐẾN KẾT QUẢ ÐO DÀI 

Giả sử trên hình I-4.1 biểu thị  ðiểm A, B nằm trên mặt elipxôít. 

O là tâm Trái Ðất;  là góc ở tâm; AB là cung tròn chắn góc  

So =AB  và AB� là hình chiếu của ðoạn S0 lên mặt phẳng ( ký hiệu là D); R là bán 

kính Trái Ðất. 

Nếu gọi S là ảnh hýởng của ðộ cong Trái Ðất  ðến kết quả ðo dài thì : 

   S =D  So  (1)  

Theo hình vẽ ta có: 

   D =Rtg   (2) 

và    So= AB=R  (3) 

Suy ra:   
R
So   (4) 

Khai triển và lấy gần ðúng ta có: 

 ...tg  53

15

2

3

1
  

  3

3

1
tg     (5) 

Thay (2), (3), (4), (5) vào (1) ta ðýợc: 

  
2

33
3

333

1

R

SR

RS
o











  

  
2

3

3R
S

S o        (I-4.1) 

Nếu thay bán kính Trái Ðất R= 6370Km, với các khoảng cách S0 khác nhau ta 

ðýợc kết quả theo bảng I-4.1 

                    Bảng Iộờộớ 

  

O 

 

A 

B 

B� 
q 

D 

S
O 

R 
R 

Hçnh I -4.1 
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S0 (km) S (cm) 
0S
S

 

10 

50 

100 

0,8 

102,7 

821,5 

1 : 1.250.000 

1 : 49.000 

1 : 12.000 

Thực tế ðối với dụng cụ, máy chính xác dùng ðể ðo khoảng cách hiện nay chỉ cho 

ta ðộ chính xác ðạt tới 1/1.000.000.  Theo kết quả tính toán ở bảng I.4.1, nếu ðo khoảng 

cách nhỏ hõn 10 km thì không phải cải chính sai số do ảnh hýởng của ðộ cong Trái Ðất. 

Nếu khoảng cách lớn hõn 10 km thì  cần phải cải chính sai số do ảnh hýởng ðộ cong 

Trái Ðất ðến kết quả ðo dài. 

II. ẢNH HÝỞNG ÐỘ CONG TRÁI ÐẤT ÐẾN KẾT QUẢ ÐO CAO 

Hình I-4.1 ta giả thiết ðiểm A, B nằm trên mặt chuẩn; AB� là tiếp tuyến của mặt 

ðó tại A. Ðiểm B� nhận ðýợc do sự ảnh hýởng ðộ cong Trái Ðất. Ðoạn BB� = q là sai số 

do ảnh hýởng ðộ cong Trái Ðất về chiều cao. 

Từ tam giác vuông OAB� ta có: 

  222 )qR(DR   

           qR2qqRq2D 22   

   
qR2

D
q

2


  

Ðại lýợng q ở mẫu số rất nhỏ so với bán kính R của Trái Ðất nên có thể bỏ qua và 

ta có: 

   
R2

D
q

2

   (I-4.2) 

Nếu D = 1 km và R = 6370 km thì q = 78,5mm  

và  D = 100m thì q = 0,8mm. 

Qua ðây ta rút ra kết luận: 

Nếu ðộ cao của các ðiểm trên thực ðịa tính với ðộ chính xác  1mm thì với 

khoảng cách < ớầầm không cần cải chính ảnh hýởng do ðộ cong Trái Ðất gây nênộ 

III. ẢNH HÝỞNG ÐỘ CONG TRÁI ÐẤT ÐẾN KẾT QUẢ ÐO GÓC 

Trong lýợng giác cầu ðã chứng minh rằng: 

Tổng các góc trong của ða giác cầu lớn hõn tổng các góc trong của ða giác 

phẳng với số cạnh týõng ứngộ 

Theo ví dụ trên hình I.4 - 2 ta có:  



n

1i
i

n

1i
iâ â  
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Với i  là các góc trong của ða giác phẳng.   

       i là các góc trong của ða giác cầu.   

      i = 1, 2, 3, ..., n  

Trị số chênh lệch của hai tổng trên ðýợc 

tính theo công thức: 

  
2R

A
    (I-4.3) 

Trong ðó: 
- �- ðộ výợt góc mặt cầu 
- �= 206265� ( nếu  tính theo giây 

thì  tính theo giây) 
- A - diện tích ða giác trên mặt cầu 
- R- bán kính Trái Ðất 

Từ  I-4.3 ta thấy ðại lýợng  lớn hay nhỏ 

phụ thuộc vào diện tích A lớn hay nhỏ. Lập bảng tính sự liên quan giữa A và với các giá 

trị A khác nhau khi  lấy theo giây (bảng I-4.2). 
Nhý vậy khi ðo góc bằng ðòi hỏi ðộ chính xác 

không quá 1� thì ðối với diện tích ≤ 100 km
2 

không cần cải chính ảnh hýởng ðộ cong Trái Ðất 

còn diện tích lớn hõn thì cần cải chính. 

§I-5  KHÁI QUÁT CÁC DẠNG LÝỚI 

CHIẾU BẢN ÐỒ 

I. LÝỚI CHIẾU PHÝÕNG VỊ 

Phép chiếu phýõng vị là phép chiếu hình mà 

bề mặt Trái Ðất tiếp xúc trực tiếp với mặt phẳng 

chiếu (hình I-5.1). Trong  phép chiếu này, lýới 

chiếu  là lýới kinh vĩ tuyến ðýợc chiếu lên mặt 

phẳng chiếu và có những tính chất cõ bản sau: 
- Lýới kinh tuyến là một chùm ðýờng thẳng 

tỏa từ tâm tiếp xúc ra xung quanh. Các góc kẹp giữa 

những kinh tuyến trên bản ðồ có ðộ lớn ðúng bằng 

góc týõng ứng của nó ngoài thực ðịa. 

- Các vĩ tuyến là những vòng tròn ðồng tâm ở 

tâm chiếu. Chiều dài của các vĩ tuyến thay ðổi tùy thuộc vào vĩ ðộ và cách chiếu hình. 

- Các kinh tuyến và vĩ tuyến cắt nhau một góc 90
0. 

- Sai số chiếu hình có giá trị bằng 0 ở tâm lýới chiếu, tức là vùng giữa bản ðồ, sai 

số ðó lớn dần theo hýớng về các vùng biên. 

 Bảng I-4.2 

A (km2) �  
10 
100 
400 

0.05 
0.51 
2.03 

   

3 

A 

B 

C 

3 

1 
1 

2 

2 

Hçnh I -4.2 
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Tùy thuộc vào vị trí tiếp xúc 

của mặt phẳng chiếu ðối với Trái 
Ðất ta có các loại phép chiếu 

phýõng vị chuẩn, phép chiếu 

phýõng vị ngang, phép chiếu 

phýõng vị nghiêng. Týõng ứng với 

các loại phép chiếu ta có các loại 

lýới chiếu phýõng vị chuẩn, ngang, 

nghiêng. Các kiểu chiếu phýõng vị 

ðýợc biểu thị trên hình I-5.2. 

Lýới chiếu phýõng vị chuẩn 

có hình dạng nhý hình I-5.3 

Phép chiếu này thýờng ðýợc 

sử dụng ðể thành lập bản ðồ vùng 

nửa cầu Bắc hoặc Nam. 

II-LÝỚI CHIẾU HÌNH 

NÓN 

Ngoại tiếp Trái Ðất bằng một hình nón có ðỉnh S nằm trên trục quay của Trái 

Ðất. Hình nón này tiếp xúc với Trái Ðất theo vĩ tuyến 
0 (hình I-5.4). Dùng phép chiếu 

xuyên tâm có tâm chiếu là tâm O của Trái Ðất. Sau ðó cắt hình nón theo một ðýờng 

sinh rồi trải lên mặt phẳng. 

Trên hình chiếu các kinh tuyến trở thành các ðýờng thẳng cùng xuất phát từ một 

ðiểm, các vĩ tuyến trở thành các cung tròn ðồng tâm (hình I-5.5).  

E E' 

P' P' P' 

E' E' 

P 

a) ChiÕu ph¬ng vÞ chuÈn b) ChiÕu ph¬ng vÞ ngang c) ChiÕu ph¬ng vÞ nghiªng 

H×nh I-5-2 

P P 

H×nh I-5.3 

0o 

20o 

40o 

60o 

80o 

60o 

40o 

20o 

0o 

0o 

80o 

80o 

20o 

180o 

40o 

60o 

100o 

120o 

140o 

160o 

200o 

220o 

240o 

260o 280o 

300o 

320o 

340o 
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Với phép chiếu hình nón, những vùng nằm ngay trên vĩ tuyến 
0 không có biến 

dạng, những vùng càng xa vĩ tuyến 
0  về hai phía càng bị biến dạng nhiều. 

Phép chiếu này chỉ áp dụng ðể chiếu các vùng gần hai cực Trái Ðất, từ vĩ ðộ 30
0 

tới 60
0. 

III- LÝỚI CHIẾU HÌNH TRỤ ÐỨNG 

Ngoại tiếp Trái Ðất bằng một hình trụ ðứng, 

tiếp xúc với Trái Ðất theo xích ðạo. Dùng phép 

chiếu xuyên tâm có tâm chiếu là tâm O của Trái 

Ðất, mặt chiếu là mặt trong của hình trụ ðể chiếu 

lên ðó toàn bộ mặt ngoài của Trái Ðất ( hình I-
5.6a).  

Sau ðó khai triển hình trụ theo một ðýờng 

sinh rồi trải mặt trụ lên mặt phẳng. 

Trên  hình chiếu vùng xích ðạo không bị 

biến dạng, các kinh tuyến thành các ðýờng sinh 

của hình trụ, các vĩ tuyến trở thành các ðýờng nằm 

ngang song song nhýng không cách ðều. Càng xa 

xích ðạo càng thýa dần tức là biến dạng nhiều( 

hình I-5.6b).  
 

Hçnh I -5.6a 

O 

Xêch âaûo 


