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CHÝÕNG II 
ÐỊNH HÝỚNG ÐÝỜNG THẲNG VÀ BẢN ÐỒ 

 
§II.1 ÐỊNH HÝỚNG ÐÝỜNG THẲNG 

I. KHÁI NIỆM 

Ðịnh hýớng một ðýờng thẳng là xác ðịnh hýớng của ðýờng thẳng ðó với hýớng 

gốcấ 

Trong trắc ðịa hýớng gốc dùng ðể ðịnh hýớng là hýớng Bắc của kinh tuyến thực, 

kinh tuyến từ và kinh tuyến giữa của múi chiếu. 

Hýớng kinh tuyến thực xác ðịnh ðýợc bằng phýõng pháp ðo thiên vãn, còn hýớng 

kinh tuyến từ ðýợc xác ðịnh bằng ðịa bàn. 

Tại một ðiểm trên mặt ðất, hýớng kinh tuyến thực và kinh tuyến từ không trùng 

nhau mà lệch nhau một góc  gọi là góc lệch từ. Lấy hýớng Bắc kinh tuyến thực làm 

chuẩn, nếu kinh tuyến từ lệch về phía Tây thì  ðýợc gọi là ðộ lệch từ Tây, nếu kinh 

tuyến từ lệch về phía Ðông thì  gọi là ðộ lệch từ Ðông (quy ðịnh lệch về phía Tây  
mang dấu ế), phía Ðông  mang dấu ếệựự. 

II- CÁC LOẠI GÓC PHÝÕNG VỊ VÀ QUAN HỆ GIỮA CHÚNG 

1- Góc phýõng vị thực và góc phýõng vị từ 

Góc phýõng vị của một ðýờng thẳng là góc 

bằng tính từ hýớng Bắc của ðýờng kinh tuyến 

theo chiều kim ðồng hồ tới ðýờng thẳng ðó. 

Góc phýõng vị có giá trị từ 0 3600  

Nếu lấy hýớng gốc là kinh tuyến thực thì ta 

có góc phýõng vị thực. 

Nếu lấy hýớng gốc là kinh tuyến từ thì ta có 

góc phýõng vị từ. 

Trên hình II-1.1, PP� là kinh tuyến thực, NS là kinh tuyến từ ; A là góc phýõng vị 

thực và At là góc phýõng vị từ của ðýờng thẳng KL ;  là ðộ lệch từ tại ðiểm K1. 

Quan hệ giữa góc phýõng vị thực và phýõng vị từ tại một ðiểm trên một ðýờng 

thẳng ðýợc biểu thị bằng công thức:   A = At                         

Ðối với một ðýờng thẳng, nếu chọn hýớng ngýợc nhau thì ta có khái niệm góc 

phýõng vị thuận và góc phýõng vị nghịch. Ðýờng thẳng chọn theo hýớng từ K ðến L thì 

A là góc phýõng vị thuận còn A� là góc phýõng vị nghịch của ðýờng thẳng ðó : 

A� = A  1800  (Nếu A� > 180
0 thì lấy dấu ()) 

Do các ðýờng kinh tuyến không song song với nhau nên tại các ðiểm khác nhau 

trên cùng một ðýờng thẳng, các góc phýõng vị không bằng nhau mà chênh nhau một 

lýợng là . 
Góc    ðýợc gọi là góc hội tụ kinh tuyến. 
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Nhý trên hình II-1.2, tại hai ðiểm K1 và K2  hai ðýờng kinh tuyến P1P�1 và P2P�2 
không song song với nhau làm cho hai góc phýõng vị thực A1 và A2 khác nhau một 

lýợng là  . 
    A2   = A1  +            

Trong phạm vi một múi 

chiếu nếu lấy kinh tuyến giữa 

làm trục thì những ðiểm nằm ở 

phía Ðông có góc hội tụ kinh 

tuyến mang dấu dýõng còn 

những ðiểm nằm ở phía Tây có 

góc hội tụ kinh tuyến mang dấu 

âm. 

2- Góc phýõng vị tọa ðộ 
Góc bằng hợp bởi hýớng 

Bắc kinh tuyến giữa hoặc 

hýớng song song với kinh 

tuyến giữa theo chiều kim ðồng hồ tới ðýờng thẳng cho trýớcọ gọi là góc phýõng vị tọa 

ðộấ 
Góc phýõng vị tọa ðộ còn gọi là góc ðịnh hýớng và thýờng ký hiệu là . 
Góc phýõng vị tọa ðộ có giá trị từ 0 3600  
Trong hình II-1.3, ta có: 
- OX là kinh tuyến giữa 
- O1P1 là kinh tuyến phía Ðông. 
- O2P2 là kinh tuyến phía Tây. 
- O1X1 và O2X2 là hai ðýờng thẳng song song  với kinh tuyến giữa. 
Quan hệ giữa góc phýõng vị tọa ðộ và góc phýõng vị thực ðýợc biểu thị bằng 

công thức:  = A   

Tại mọi ðiểm trên cùng một ðýờng thẳng các góc phýõng vị tọa ðộ ðều bằng 

nhau. 

Ðối với một ðýờng thẳng, nếu chọn hýớng ngýợc nhau thì cũng tồn tại góc 

phýõng vị thuận và góc phýõng vị nghịch: thuận = nghịch  1800 
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3. Góc hai phýõng   

Khi tính toán ðể tiện lợi cho việc tra bảng, có thể sử dụng góc hai phýõng. 

Góc hai phýõng là góc bằng hợp bởi hýớng Bắc hoặc hýớng Nam của kinh tuyến 

giữa hay ðýờng song song của kinh tuyến ðó với ðýờng thẳng cần xác ðịnhấ 

Hình I-1.4 

 

Góc hai phýõng có giá trị từ 0  900 và thýờng ký hiệu là R. 

Quan hệ giữa góc hai phýõng và góc ðịnh hýớng có thể biểu thị nhý trên hình II-
1.4 và bảng II-1.1  

        Bảng II-1.1 
Góc phần tý Trị giá góc  Trị giá góc R 

Bắc  -  Ðông  (I) 0    900 R =   

Nam - Ðông  (II) 900   1800 R = 1800     

Nam - Tây    (III) 1800  2700 R =    1800  

Tây   - Bắc    (IV) 2700  3600 R = 3600   
 
 

§II.2  ÐỊA BÀN 

I. CẤU TẠO VÀ CÔNG DỤNG 

1. Cấu tạo  

Ðịa bàn bao gồm các bộ phận chủ yếu sau: 

a. Kim từ 

Kim từ ðýợc làm bằng thép mỏng nhiễm từ. Ðầu Bắc sõn màu xanh hoặc ðen, ðầu 

Nam sõn màu ðỏ hoặc trắng. 

Ðể ðiều chỉnh kim thãng bằng, ở ðầu Nam thýờng ðýợc lồng thêm vào một khâu 

ðồng hoặc nhôm. Kim từ có thể quay tự do trên một trục cố ðịnh. Ðể bảo vệ kim và ðầu 
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trụ quay ít mòn trong quá trình di chuyển hay cất giữ, trong ðịa bàn có thêm cần hãm ðể 

có thể nâng kim lên khỏi trụ xoay. 

b. Hộp ðịa bàn  

Hộp ðịa bàn làm bằng kim 

loại không nhiễm từ hoặc bằng 

nhựa cứng. Mặt trên hộp ðịa bàn 

bằng kính hoặc mêca có nắp ðậy 

kèm theo. Ðáy hộp có một ðế hình 

chữ nhật, trên một cạnh của ðế có 

khắc vạch, ðồng thời cạnh của ðế 

song song với ðýờng kính 0
0
1800 

của vòng ðộ (các cạnh cõ bản AB 

song song với CD và song song với 

hýớng chuẩn 0
0
1800).   

c. Vòng ðộ 
Tâm của vòng ðộ trùng với 

tâm trụ quay của kim. Vòng ðộ 

cũng ðýợc làm bằng vật liệu không 

nhiễm từ. Ðýờng kính trong của 

vòng ðộ lớn hõn chiều dài kim từ.  

Trong hộp ðịa bàn vòng ðộ ðýợc ðặt ngang bằng với mặt kim từ lúc làm việc. 

Tùy theo từng loại ðịa bàn mà cách chia ðộ và ghi số trên vòng ðộ có khác nhau. 

Trong trắc ðịa thýờng dùng loại ðịa bàn có vòng ðộ chia ðộ thành 360 khoảng ðều nhau 

týõng ứng với 1
0. Trong mỗi khoảng 1

0 lại ðýợc chia thành 2 hoặc 3 khoảng nhỏ týõng 

ứng với 30� hoặc 20�. 

d. Ðýờng ngắm chuẩn 

Ðýờng ngắm chuẩn ðýợc tạo bởi khe ngắm và ðầu ruồi, làm bằng nhựa hoặc kim 

loại không nhiễm từ. Bộ phận này ðýợc gắn ở hai ðầu ðýờng kính 0
0
1800 của ðịa bàn. 

Ðối với loại ðịa bàn máy ðặt trên giá ba chân thì bộ phận ngắm là ống kính ðõn 

giản, cho phép ngắm ðýợc xa và chính xác hõn. 

2. Công dụng 

Ðịa bàn dùng ðể ðịnh hýớng bản ðồ ðịa hình hoặc xác ðịnh góc phýõng vị từ của 

một ðýờng thẳng. 

Lýu ý Những khu vực có từ tính cao nhý ðýờng dây cao thế, ðýờng tàu ðiện, cầu 

sắt , v.v... không nên dùng ðịa bàn ðể ðịnh hýớng. 

II. KIỂM NGHIỆM ÐỊA BÀN 

Trýớc khi ðem ðịa bàn ra sử dụng cần phải kiểm nghiệm các ðiều kiện sau ðây: 
1. Các bộ phận trong hộp ðịa bàn không bị nhiễm từ 

Muốn kiểm nghiệm ðiều kiện này, cần tháo rời các bộ phận của ðịa bàn. Cắm kim 

nam châm lên trụ quay ðặt trên mặt bàn gỗ rồi ðýa từng bộ phận của ðịa bàn lại gần 

kim. Nếu kim không dao ðộng thì ðiều kiện ðặt ra ðã ðýợc thỏa mãn. 
2. Kim ðịa bàn phải có ðộ nhạy tốt 
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Ðể kiểm nghiệm ðiều kiện này, tiến hành ðặt ðịa bàn ở vị trí thãng bằng. Mở ốc 

hãm cho kim từ quay tự do, ðợi khi kim ðứng yên, ðọc số của ðầu Bắc kim chỉ trên 

vòng ðộ. 

Sau ðó ðýa một vật bằng sắt lại gần kim từ, kim sẽ dao ðộng, ðợi cho kim ðứng 

yên lại ðọc số nhý trên. Làm nhý vậy nhiều lần nếu các số ðọc của các lần ðều giống 

nhau thì kim từ có ðộ nhạy tốt. Trýờng hợp các số ðọc không giống nhau thì có thể từ 

tính của kim ðã yếu hoặc do ðầu trụ xoay không trõn có ma sát lớn. 

Khắc phục ðiều kiện này bằng cách ðýa về xýởng sửa chữa. 

3. Kim từ phải thãng bằng 

Kiểm nghiệm ðiều kiện này bằng cách dùng ống thủy ðýa vòng chia ðộ của ðịa 

bàn về vị trí nằm ngang. Nếu hai ðầu kim từ ðều nằm trên mặt phẳng vòng ðộ thì ðiều 

kiện này ðạt yêu cầu. Trýờng hợp ngýợc lại thì chỉnh bằng cách xê dịch vòng dây ðồng 

gắn trên kim, cho tới khi kim từ nằm trong mặt phẳng vòng ðộ. 

4 - Trục hình học và trục từ của kim ðịa bàn phải trùng nhau 

Trên hình II -2.6, NS là trục từ của kim nam châm phải trùng với trục hình học 

AB của kim. Nếu hai trục này không trùng nhau thì khi ðịnh 

hýớng ðýờng thẳng bằng ðịa bàn sẽ bị sai ði một lýợng bằng góc  

AON. 

Ðể xác ðịnh trị số góc  AON,  mở  nắp hộp ðịa bàn ra ðọc 

số trên vòng ðộ tại ðầu A của kim. Tiếp theo nhấc kim ra khỏi trụ 

xoay lật mặt kim ngýợc lại, ðồng thời xoay mũ có lỗ xoay sang 

phía vừa lật lên. Ðặt kim lại lên ðầu trụ xoay. Chờ cho kim ổn 

ðịnh ðọc số trên vòng ðộ tại ðầu A của kim. Nếu số ðọc hai lần 

nói trên không bằng nhau thì chứng tỏ trục hình học và trục từ 

của kim không trùng nhau. 

Hiệu hai số ðọc chính bằng hai lần góc AON. 

Quá trình kiểm nghiệm mục này, ðịa bàn phải ðặt cố ðịnh. 

Nếu mũ xoay của kim từ không tháo ra ðýợc thì có thể tìm góc AON bằng cách so sánh 

số ðọc của ðịa bàn cần kiểm nghiệm với một ðịa bàn khác ðã ðýợc ðiều chỉnh.  

5. Tâm vòng ðộ phải trùng với tâm trục xoay của kim từ 
Ðể kiểm nghiệm ðiều kiện này tiến hành ðặt vòng ðộ của ðịa bàn ở vị trí nằm 

ngang. Sau ðó xoay ðịa bàn và ðọc số hai ðầu kim chỉ trên vòng ðộ ở nhiều vị trí.  
Nếu hiệu số từng cặp của các số ðọc ðều bằng 180

0 thì ðiều kiện trên thỏa mãn. 

Trýờng hợp khác với 180
0 thì chứng tỏ tâm trục xoay của kim không trùng tâm vòng 

ðộ. 
Khắc phục trýờng hợp này bằng cách ðọc số cả hai ðầu kim rồi lấy trị trung bình. 

6. Khoảng chia trên vòng ðộ phải ðều  nhau 

Dùng compa ðo các khoảng chia trên vòng ðộ. Nếu các khoảng chia bằng nhau thì 

ðiều kiện trên ðạt yêu cầu. 

7. Ðýờng ngắm chuẩn phải trùng với ðýờng kính 0
0-1800 của vòng ðộ 
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Gập thanh có khe ngắm xuống mặt kính, nếu dây chỉ giữa khe ngắm trùng với 

ðýờng kính 0
0 - 1800 là ðýợc. Nếu không thì xoay vòng ðộ sao cho ðýờng kính 0

0 - 
1800 trùng với dây chỉ khe ngắm. 

8. Ðýờng kính 0
0 - 1800 của vòng ðộ  song song với cạnh có chia vạch của ðịa 

bàn 

Dùng com pa ðo khoảng cách từ vạch 0
0 ðến cạnh thýớc và ðo từ vạch 180

0 ðến 

cạnh thýớc. Nếu chúng bằng nhau thì ðiều kiện trên ðạt yêu cầu. 

III.  ÐO GÓC PHÝÕNG VỊ TỪ 

Ðýờng kinh tuyến từ có thể xác ðịnh nhờ kim nam châm trong ðịa bàn. Do ðó có 

thể ðo góc phýõng vị từ nhý sau: 

Giả sử cần ðo góc phýõng vị từ của ðýờng 

thẳng AC (hình II-2.7), ta ðặt ðịa bàn tại A sao cho 

tâm vòng ðộ trùng với ðiểm A. Ở C cắm một sào 

tiêu cho dễ nhìn, ngắm qua khe ngắm ðến tiêu C 

sao cho tiêu C nằm trên ðýờng ngắm chuẩn của 

ðịa bàn. Giữ ðịa bàn cho vòng ðộ và kim nam 

châm thãng bằng, ðợi cho kim ðứng yên ðọc số 

trên vòng ðộ ứng với ðầu Bắc của kim. Nếu ðịa 

bàn ghi số ngýợc chiều kim ðồng hồ thì số ðọc 

chính là góc phýõng vị từ cần ðo. 

Làm lại vài lần nhý thế, nếu các giá trị nhận 

ðýợc sau mỗi lần ðo không chênh nhau quá một 

nửa khoảng chia nhỏ nhất trên vòng ðộ thì lấy giá 

trị trung bình và xem ðó là giá trị góc phýõng vị từ của ðýờng thẳng cần ðo. 

Muốn ðo góc phýõng vị từ chính xác thì dùng máy ðịa bàn. 

 

§II.3 GÓC HỘI TỤ KINH TUYẾN VÀ GÓC LỆCH TỪ 
      

I. GÓC HỘI TỤ KINH TUYẾN (): 

Do ðặc ðiểm các ðýờng kinh tuyến không song song với nhau (cắt nhau tại cực 

Trái Ðất) nên tạo ra góc hội tụ kinh tuyến. 

Ðể xác ðịnh ðýợc góc hội tụ kinh tuyến ta coi Trái Ðất là hình cầu. 

Giả sử hai ðiểm A và B cùng nằm trên 

một vĩ tuyến có vĩ ðộ  và có kinh ðộ A, B 
nhý hình II.3.1  

Từ A và B kẻ hai tiếp tuyến với hai 

ðýờng kinh tuyến ði qua A và B, chúng cắt 

nhau trên trục Trái ðất tại T. Góc hợp bởi BT 

và AT chính là .  
Từ hình quạt ABO' ta có:  

AB = l  = 
r . 

 

A B 

C 

At1 

At2 

Hình II-2.7 

 

  

l  

T 

A 
B 

Hçnh I I -3.1 

 
 

O' 

R 

R 

 
r  

O 

R
1 R

1 
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Trong ðó,  là kinh sai giữa hai ðiểm A và B (= B - A) và r= Rcos.  
Do ðó: 
 
 

Mặt khác, ta thấy 
AB   rất nhỏ so với R1 

nên có thể coi 
AB   là cung tròn có bán kính R1, tâm T. Từ ðó, xét hình quạt ATB có: 

   
 
Trong ðó: R1= Rcotg. 
Suy ra : 
 
 

So sánh (1) và (2) ta có:           







 .gcot.R.cos.R
 

Suy ra: =Sin.        (II-3.1) 

Từ công thức (II-3.1) ta có nhận xét: 

- Nếu hai ðiểm A, B cùng nằm trên xích ðạo thì =0   =0 

- Nếu hai ðiểm A, B nằm gần cực Trái ðất thì   900 
 =  

- Nếu hai ðiểm A, B nằm ở hai vĩ tuyến khác nhau (A  B) lấy: 

Ta cũng có thể xây dựng công thức tính góc hội tụ kinh tuyến () nhý sau: 

Từ công thức (2) ta có: 



cotg.R

ñl
  (II-3.2) 

Nếu lấy l ðõn vị là km, '= 3438', R=6371 km ta có: 

                    '= 0.54' l(km).tg           (II-3.3) 
Lýu ýả  

- Áp dụng công thức (II-3.1) trong trýờng hợp biết kinh ðộ ðịa lý và vĩ ðộ ðịa lý 

của hai ðiểm A, B. 

- Áp dụng công thức (II-3.3) khi biết vĩ ðộ ðịa lý và khoảng cách giữa hai ðiểm A, 

B. Ở Việt Nam max=240 nên khi l  1km thì   0.3' 

II. GÓC LỆCH TỪ 

Ðýờng kinh tuyến nam châm và ðýờng kinh tuyến thực ði qua một ðiểm nào ðó 

trên mặt ðất thýờng không trùng nhau. Góc kẹp giữa chúng gọi là góc lệch nam châmấ 

Ðầu Bắc của kim nam châm nếu lệch về phía Ðông so với ðýờng kinh tuyến thực 

gọi là góc lệch từ Ðông (lấy dấu +), nếu lệch về phía Tây gọi là góc lệch từ Tây (lấy dấu 

).  

AB = l  = 
R

1
. 

 

AB = l  = 
R.cotg. 

 
(2) 

  = 
A+B 

2 

AB = l  =R.cos. 

 
(1) 

Admin
http://tracdia.wordpress.com


Admin
huuduc1kk2@gmail.com




                    CHÝÕNG II- ÐỊNH HÝỚNG ÐÝỜNG THẲNG VÀ BẢN ÐỒ    46  
 

Ở những vùng ðo vẽ bản ðồ ðịa hình tỷ lệ cõ bản ðều phải ðo góc lệch nam châm 

tại một số ðiểm ðể tính ra góc lệch nam châm trung bình cho tờ bản ðồ. Trên mỗi mảnh 

bản ðồ 1/25.000 bố trí 5 ðiểm ðo góc lệch nam châm, trong ðó 4 ðiểm ở 4 góc tờ bản ðồ 

và một ðiểm ở giữa (hình II-3.2a). Ðối với tỷ lệ 1/10.000 mỗi mảnh bố trí 3 ðiểm ðo góc 

lệch nam châm(hình II-3.2b). Trong khu ðo nếu có nhiều mảnh bản ðồ ðo vẽ trong cùng 

một thời gian thì ðýợc phép bố trí ðiểm dùng chung ( xem hình II-3.2b, II-3.d ) 

Ðiểm ðo góc lệch nam châm là những ðiểm tam giác, ðiểm giải tích chôn mốc, 

ðiểm giao hội, ðiểm khống chế ảnh ngoại nghiệp. 

Tại ðiểm ðo góc lệch nam châm, dùng máy kinh vĩ có gắn ðịa bàn hoặc dùng máy 

ðịa bàn ðo góc phýõng vị từ của cạnh CQ và CR trong ðó 2 ðiểm Q, R ðã biết tọa ðộ X, 

Y ( hình II-3.3) 

Nếu dùng ðịa bàn gắn trên máy kinh vĩ ta thao tác nhý sau: 

Ðặt máy tại C, dọi ðiểm, cân bằng máy. Nới lỏng ốc hãm chuyển ðộng ngang của 

máy kinh vĩ và nới lỏng ốc hãm kim ðịa bàn, quay máy kinh vĩ ðến khi ðầu Bắc kim ðịa 

bàn chỉ vạch chuẩn 0 thì cố ðịnh bộ phận ngắm của máy kinh vĩ, ðọc số trên vòng ðộ 

ngang ðýợc giá trị hýớng Bắc kim ðịa bàn là B'1. Ðýa một vật bằng sắt lại gần kim ðịa 

bàn rồi bỏ ra. Chờ kim ðịa bàn ðứng yên dùng ốc vi ðộng ngang của máy kinh vĩ ðýa 

kim ðịa bàn chỉ ðúng vạch chuẩn 0 rồi ðọc số trên vòng ðộ ngang một lần nữa ðýợc B2'. 
Lấy giá trị trung bình: 

với ðiều kiện B1' và B2' lệch nhau không quá 15'. 

Cố ðịnh kim ðịa bàn, mở ốc hãm chuyển ðộng ngang của máy lần lýợt, quay máy 

ngắm Q và R ðọc số trên vòng ðộ ngang ðýợc giá trị phýõng hýớng của Q và R là Q' và 

R'. 

Ðảo ống kính thao tác týõng tự ta nhận ðýợc các giá trị B", Q" và R". 

Góc phýõng vị từ cạnh CR, CQ ðýợc tính theo công thức: 

   BRA tæì
CR  

   BQA tæì
CQ  

  

(a) 

(c) 

(b) 

(d) 
Hçnh I I -3.2 

)BB(B 212

1
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Trong ðó : 
R, Q : giá trị trung bình của thuận kính và ðảo kính 
B - giá trị trung bình hýớng Bắc ðịa bàn của thuận kính và ðảo kính 
- Số cải chính ðịa bàn (lấy trong lý lịch hoặc kết quả kiểm nghiệm) 

Từ hình vẽ II-3.3 ta có các mối quan hệ sau: 

töø

CQCQ

töø

CQCQ

A

A





1

 

và 

töø

CRCR

töø

CRCR

A

A





2

 

 

 
Trong ðó: 

- CQ  ðýợc nghịch tính từ tọa ðộ ðiểm C và ðiểm Q 

- CR  ðýợc nghịch tính từ tọa ðộ ðiểm C và ðiểm R 

- = .sin  và   = C - 0 

- C là kinh ðộ ðiểm C 

- 0 là kinh ðộ của kinh tuyến giữa múi chiếu chứa ðiểm C. 

-  là vĩ ðộ ðiểm C 

Những giá trị này có thể ðọc ðýợc từ bản ðồ ðịa hình. 

Ðây mới là kết quả của góc lệch từ trên một ðiểm. Tính góc lệch từ của mảnh bản 

ðồ ta lấy giá trị trung bình của tất cả các ðiểm ðýợc ðo tính góc lệch từ, với ðiều kiện 

giá trị góc lệch từ tại các ðiểm không lệch so với giá trị trung bình 1
030'. Những ðiểm 

có giá trị bất thýờng (lệch quá  1
030') phải ðýợc ghi chú trong lý lịch bản ðồ. 

2
21 

TB

    

X   B
 Tæì   

B
 Th   

Q   

R   

A 
T 

CQ 
  

A 
T 

CR 
  

 
CR 

  

 
CQ 

  

   

   

C   

Hçnh I I -3.3 
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Khi ðo tính góc lệch từ cần lýu ý bố trí ðiểm ðo góc lệch từ cách xa nhà và các vật 

bằng sắt trên 10m, cách cột ðiện cao thế, ðýờng dây tải ðiện trên 20m, cách nhà máy, 

cầu sắt, ðýờng sắt trên 40m. 

Khi phát hiện những ðiểm có góc lệch từ bất thýờng phải ðo thêm những ðiểm 

khác ðể ðảm bảo mật ðộ yêu cầu. Sau khi kết thúc công tác ngoại nghiệp phải lập sõ ðồ 

và lập bảng ghi chú ðo góc lệch từ.  

 

 

§II.4 ÐỊNH HÝỚNG BẢN ÐỒ 

I. ÐỊNH HÝỚNG BẢN ÐỒ BẰNG ÐỊA BÀN 

Dựa vào ðịa bàn, sõ ðồ góc lệch từ ghi chú ở khung phía Nam bản ðồ (hình II-
4.8). Cụ thể khi biết góc lệch từ  ta làm nhý sau: Ðặt ðịa bàn lên tờ bản ðồ sao cho 

hýớng chuẩn 0
0-1800 hoặc các cạnh cõ bản của ðịa bàn trùng với hýớng kinh tuyến 

thực, xoay bản ðồ cùng với ðịa bàn sao cho kim ðịa bàn chỉ ðúng góc lệch  là ðýợc. 
Ngoài ra ta còn có thể ðịnh hýớng bản ðồ 

theo hýớng Bắc lýới ô vuông. 
Nếu gọi  =     là số hiệu chỉnh của ðộ lệch từ 

và góc hội tụ kinh tuyến. Ta có thể ðịnh hýớng bản ðồ 

nhý sau: 
Ðặt hýớng chuẩn 0

0 -1800 hoặc các cạnh cõ bản 

của ðịa bàn trùng với trục tung của lýới ô vuông, rồi 

xoay bản ðồ cùng với ðịa bàn sao cho kim ðịa bàn chỉ 

ðúng giá trị  là ðýợc. 

II. ÐỊNH HÝỚNG BẢN ÐỒ BẰNG ÐỊA VẬT 

Ðịnh hýớng theo ðịa vật ðýợc tiến hành dựa vào 

ðịa vật rõ nét vẽ trên bản ðồ và bản thân ðịa vật ðó ðang 

có trên thực ðịa. 
Thông thýờng nên sử dụng các ðịa vật hình tuyến 

nhý ðýờng quốc lộ, ðýờng mòn, ðýờng sắt, sông suối 

hoặc các vật chuẩn rõ nét khác. Trải phẳng và xoay tấm bản ðồ cho ðến khi những ðịa 

vật trên thực ðịa trùng với hýớng của chúng trên bản ðồ (hình II-4.9). 
Ðể kiểm tra nên chọn thêm một vào vật chuẩn khác ðể ðối chiếu.    
 

 

 

v Bthực 

Btọa ðộ 

Btừ 

  

 

Hình II-4.8 
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