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CHÝÕNG IV  
ÐO KHOẢNG CÁCH 

 

§ IV-1 GIỚI THIỆU CÁC PHÝÕNG PHÁP  
 VÀ DỤNG CỤ ÐO KHOẢNG CÁCH 

I. KHÁI NIỆM ÐO KHOẢNG CÁCH 

Trong trắc ðịa, ðo khoảng cách là một trong những dạng công tác cõ bản. Nội 

dung của công tác này là xác ðịnh ðộ dài nằm ngang của ðoạn thẳng. Kết quả ðo ðýợc 

sử dụng ðể biểu thị vị trí của các ðiểm lên bản ðồ trong công tác ðo vẽ chi tiết thành lập 

bản ðồ, dùng ðể tính tọa ðộ các ðiểm trong công tác xây dựng lýới khống chế hoặc 

trong công tác bố trí chi tiết công trình. 

II. GIỚI THIỆU CÁC PHÝÕNG PHÁP ÐO KHOẢNG CÁCH 

Ở mỗi dạng ðo khác nhau yêu cầu ðộ chính xác khác nhau. Ðể ðạt ðýợc ðộ chính 

xác yêu cầu và hiệu quả kinh tế ngýời ta phải chọn phýõng pháp ðo phù hợp với ðiều 

kiện thực tế và tình hình trang thiết bị của ðõn vị ðo ðạc. 

Trong trắc ðịa thýờng sử dụng các phýõng pháp ðo khoảng cách sau ðây: 

1. Ðo khoảng cách trực tiếp bằng thýớc thép. 

2. Ðo khoảng cách trên cõ sở ðo góc thị sai. 

3. Ðo khoảng cách bằng phýõng pháp quang học. 

4. Ðo khoảng cách bằng sóng ðiện từ. 

III. DỤNG CỤ ÐO KHOẢNG CÁCH 

Mỗi phýõng pháp ðo khoảng cách ðều có dụng cụ ðo thích hợp. Ở ðây chỉ giới 

thiệu các dụng cụ ðo chính, còn các dụng cụ phụ trợ sẽ ðýợc nêu cụ thể trong từng 

phýõng pháp ðo. 

Khi ðo khoảng cách trực tiếp bằng thýớc với ðộ chính xác thấp, ngýời ta dùng 

thýớc cuộn bằng vải hoặc thýớc thép thýờng. Ðộ dài của chúng khác nhau có thể là 

20m, 30m, 50m ðýợc chia vạch ðến dm hoặc cm. 

Khi ðo trực tiếp với ðộ chính xác cao ngýời ta dùng dây Invar. Dây Invar ðýợc 

cấu tạo bằng hợp kim chứa khoảng 36% Ni, 64% Fe có hệ số giãn nở nhiệt rất thấp. Một 

bộ dây Invar gồm 4 sợi 20m, 1 sợi 8m, 1 thýớc 4m. Ở hai ðầu dây có chia vạch mm dài 

khoảng 8 cm. 

Khi ðo khoảng cách trên cõ sở ðo góc thị sai ngýời ta dùng một máy kinh vĩ ðo 

góc có khoảng chia nhỏ nhất trên du xích ðọc số là 1" và một ðýờng ðáy cố ðịnh 

(thýờng ðýợc gọi là mia Bala) 

Ðối với phýõng pháp quang học ðo khoảng cách ngýời ta tạo ra một góc thị sai cố 

ðịnh có giá trị cotg là 100 hoặc 200 bằng cách khắc lên lýới chữ thập các dây ðo khoảng 

cách cố ðịnh. Dụng cụ ðo bao gồm một máy kinh vĩ có khắc các dây ðo khoảng cách và 

mia thẳng có chia vạch ðến cm. 

Ðối với phýõng pháp ðo khoảng cách bằng sóng ðiện từ, ngýời ta dùng các máy 

ðo xa radio hoặc máy ðo xa ðiện quang. Ðối với máy ðo xa radio sóng mang là sóng 
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radio ðýợc biến ðổi về biên ðộ hoặc tần số của sóng ðo. Ðối với máy ðo xa ðiện quang 

sóng mang là các loại sóng ánh sáng ðýợc biến ðổi theo sóng ðo. 

 

§ IV-2   DÓNG HÝỚNG ÐÝỜNG THẲNG 

Trong công tác ðo khoảng cách bằng thýớc thép và trong các công tác khác chúng 

ta cần có các ðiểm nằm trên một ðýờng thẳng. Dóng hýớng ðýờng thẳng là ðể xác ðịnh 

các ðiểm cùng nằm trên một ðýờng thẳng. Tùy theo ðộ chính xác yêu cầu mà chúng ta 

có thể dóng hýớng bằng máy hoặc bằng mắt. 

I- DÓNG HÝỚNG BẰNG MẮT 

Ðể phục vụ việc dóng hýớng chúng ta cần một số sào tiêu. Khi nhìn từ mép sào 

tiêu ðầu ðến mép sào tiêu cuối thấy chúng trùng nhau là ðýợc. 

Tùy thuộc vào ðịa hình, ðịa vật mà chúng ta có các trýờng hợp sau xảy ra khi 

dóng hýớng ðýờng thẳng.  

1. Trýờng hợp  ðịa hình bằng phẳng 

Giả sử cần dóng hýớng ðýờng thẳng qua 2 ðiểm A, B ngýời ta thao tác nhý sau: 

Cắm 2 sào tiêu tại A và B. Một ngýời ðứng sau sào tiêu A (cách chừng 2 - 3m), 
ngắm về phía B sao cho sào tiêu A che khuất sào tiêu B. Lúc này mắt ngýời quan sát, 

sào tiêu A và sào tiêu B cùng thẳng hàng. Ngýời thứ nhất (ðứng sau sào tiêu A) ðiều 

khiển cho ngýời thứ 2  cắm các sào tiêu ở khoảng giữa A, B  ví dụ tại vị trí C và D hình 

IV-2.1 sao cho các sào tiêu này ðều bị sào tiêu A che khuất. 

Hçnh IV-2.1 

A C D B 

A C D B 
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2. Trýờng hợp dóng hýớng qua ðồi 

Giả sử cần dóng hýớng qua hai ðiểm A, B ở dýới chân ðồi không nhìn thấy nhau. 

Khi ðứng ở trên cao ta có thể nhìn thấy các ðiểm A, B ở dýới thấp. Bằng phýõng pháp 

nhích dần lên cao ta thao tác nhý sau: 

Cắm 2 sào tiêu tại A và B, hai ngýời cầm sào tiêu di chuyển nhý sau: Ngýời thứ 

nhất ðến vị trí ðiểm 1 bất kỳ sao cho cùng nhìn thấy sào tiêu tại A và B. Ngýời này 

hýớng dẫn ngýời thứ hai ði theo hýớng A -1 cho ðến trýớc khi không nhìn thấy sào tiêu 

B thì dừng lại. 

 Tại ðiểm 2 ngýời thứ hai ðiều khiển ngýời thứ nhất ði theo hýớng B-2 cho ðến 

trýớc khi không thấy sào tiêu A thì dừng lại. Cứ thao tác nhý vậy cho ðến khi cắm ðýợc 

các sào tiêu ở C và D sao cho các sào tiêu A, C, D và C, D, B cùng lần lýợt thẳng hàng. 

Nhý vậy 4 ðiểm A, B, C, D cùng nằm trên một ðýờng thẳng.  

3. Trýờng hợp dóng hýớng qua thung lũng 

Trong trýờng hợp này, tại A và B cắm các sào tiêu, vì sào tiêu chỉ cao vài mét cho 

nên khi cắm ở dýới thấp khó nhận biết có nằm trên ðýờng thẳng hay không. Tuy nhiên 
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những ðiểm ở gần A và B không gặp những bất lợi này, do ðó trýớc hết ta cắm các sào 

tiêu ở C và D gần A và B. Sau ðó dựa vào các sào tiêu vừa cắm ðể dóng hýớng tiếp tục 

cho ðến lúc ðạt ðýợc yêu cầu cần thiết. Có thể dóng hýớng theo chiều mũi tên trong 

hình IV-2.3 

4. Dóng hýớng qua chýớng ngại vật 

Trong trýờng hợp này ngýời ta sử dụng một  dụng cụ gọi là eke quang học ðể 

dựng các ðýờng vuông góc. 

Cấu tạo của eke quang học gồm hai gýõng phẳng bố trí hợp nhau một góc . Tia  
sáng tới gýõng 1 phản xạ ðến gýõng 2 và tới 

mắt ngýời quan sát trên hình V-1.4 ta có:   

 i'= 1800 - (1800-  +i)          (IV-2.1) 

    = 2i + 2i'  

          = 2 - 2i + 2i = 2 (IV-2.2) 

Nhý vậy, khi =450 tia phản xạ sẽ vuông 

góc với tia tới. 

Khi sử dụng ngýời quan sát qua eke quan sát ảnh của sào tiêu A nào ðó cho tới 

khi ảnh ðó trùng với một sào tiêu B thì ðiểm ðặt eke và các ðiểm A, B tạo thành một 

góc vuông. Hoặc khi cần dựng góc vuông tại ðiểm ðặt eke chỉ cần cắm sào tiêu trùng 

với ảnh của ðiểm A trong eke là ðýợc. 

Trong trýờng hợp dóng hýớng qua chýớng ngại vật ngýời ta thao tác nhý sau: 

Trên một hýớng Ax bất kỳ dùng eke quang học tìm chân ðiểm vuông góc của 

ðýờng thẳng vuông góc hạ từ B xuống Ax. Tại các ðiểm 1, 2 trên hýớng Ax, dựng các 

hýớng vuông góc với Ax. Dùng thýớc ðo các khoảng cách BB',2A,1A,AB' . Dựa 

vào tam giác ðồng dạng ta tính ðýợc các ðoạn 2D,1C nhý sau: 

AB'

2A
BB'2Dvaì

AB'

1A
BB'1C      (IV-2.3) 

Dùng thýớc ðo trên hýớng vuông góc từ 1 và 2 các ðoạn 2D,1C  týõng ứng ðầu 

cuối các ðoạn này là các ðiểm C và D cùng nằm trên ðýờng thẳng AB (hình IV-2.5) 

II- DÓNG HÝỚNG BẰNG MÁY 
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Khi cần dóng hýớng với ðộ chính xác cao ngýời ta dùng máy kinh vĩ. Máy kinh vĩ 

có khả nãng quay ống kính lên, xuống, ðảo bên này qua bên kia xung quanh trục quay 

của nó. Dựa vào tính chất này khi hai ðiểm nhìn thấy nhau, việc dóng hýớng không gặp 

khó khãn nào. Dựng máy tại A, sào tiêu tại B. Sau khi chỉnh máy, nhìn thấy B ta ðiều 

chỉnh ngýời thứ hai dựng sào tiêu tại các ðiểm 1,2,... trùng với chỉ ðứng lýới chữ thập. 

      - Trýờng hợp dóng hýớng qua ðồi ta dùng phýõng pháp nhích dần. Chọn 

ðiểm trên cao, ngắm ðiểm A. Nếu lật ống kính qua ðỉnh ðầu ngắm thấy ðiểm B là ðiểm 

ðặt máy nằm trên ðýờng AB. Nếu chýa ðạt ta nhích dần sang bên trái hoặc bên phải tùy 

tình hình ðiểm B bên trái hay bên phải chỉ ðứng lýới chữ thập cho ðến khi ðạt yêu cầu 

nêu trên thì thôi.   

§ IV -3. ÐO KHOẢNG CÁCH BẰNG THÝỚC THÉP 

I. KIỂM NGHIỆM THÝỚC THÉP 

Trýớc khi sử dụng, thýớc thép cần phải ðýợc kiểm nghiệm. 

1- Bãi kiểm nghiệm  

Bãi kiểm nghiệm ðýợc xây dựng tại nõi thuận tiện giao thông, có ðịa chất ổn ðịnh. 

Ngýời ta chôn các mốc bê tông kiên cố. Khoảng cách giữa các mốc ðýợc ðo chính xác 

bằng dây Invar ðạt ðộ chính xác 1/500.000 trở lên. Ðộ cao của mặt mốc ðo bằng máy 

thủy chuẩn hạng cao. Khoảng cách giữa các mốc khác nhau nhằm mục ðích dùng ðể 

kiểm nghiệm các loại dụng cụ máy móc khác nhau. Những mốc kiểm nghiệm thýớc có 

thang ðọc số bằng kim loại, có dây ròng rọc ðể treo quả tạ kéo thýớc, có ðộ dài bằng ðộ 

dài của thýớc. 

2 - Phýõng pháp kiểm nghiệm thýớc 

Ðặt thýớc lên hai mốc có khoảng cách bằng khoảng cách thýớc. Treo 2 quả tạ 10 

kg vào hai ðầu thýớc ðể kéo cãng thýớc. Dùng vạch ðầu và vạch cuối thýớc ðể ðọc số 

trên thang ðọc số trên mốc. Hai ngýời ðọc số cùng một lúc. Dịch chuyển thýớc một 

khoảng nhỏ ðể ðọc vài lần lấy kết quả trung bình. Mỗi lần ðọc số ðều phải ðo nhiệt ðộ. 

Chiều dài thực tế của thýớc là:  

                   lo =  lm + (t - s)        (IV-3.1) 

Trong ðó: lm: Khoảng cách giữa vạch ợ0ợ của hai mốc 
t : Số ðọc trung bình phía trýớc 
s: Số ðọc trung bình phía sau. 

Khi ðo phải kéo thýớc với một lực nhý khi kiểm nghiệm và ở nhiệt ðộ nhý khi 

kiểm nghiệm. Nếu không ðúng thì phải tính số cải chính. 

II. CÁC PHÝÕNG PHÁP ÐO 

1- Ðo khoảng cách  bằng thýớc thép với  ðộ chính xác thấp 

Khi ðo khoảng cách trực tiếp bằng thýớc thép với ðộ chính xác thấp hõn 1/2000 

ngýời ta dùng thýớc thép thýờng. Thýớc có chiều dài 20m, 30m hoặc 50m, dày 0.1 
0.2mm rộng 10mm,  khoảng chia nhỏ nhất là mm. 

0 1 
30 
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Các dụng cụ phụ trợ bao gồm: bộ que ðo khoảng 11 que, dụng cụ dóng hýớng, ðo 

góc nghiêng. 

Trýớc khi ðo cần phải phát quang tuyến, dóng hýớng bằng mắt thýờng. Tổ ðo cần 

ít nhất 2 ngýời. Ngýời thứ nhất cầm ðầu 0 của thýớc ðặt lên mốc A, ðiều khiển ngýời 

thứ hai cầm ðầu cuối thýớc kéo cãng thýớc trên hýớng AB. Khi thýớc cãng thì ngýời 

thứ hai cắm que sắt vào vị trí cuối thýớc. Sau ðó cả hai ngýời cùng tiến về phía trýớc 

(ngýời thứ nhất nhổ que sắt cầm theo). Khi ngýời thứ nhất ði tới vị trí que sắt do ngýời 

thứ hai cắm thì quá trình ðýợc lặp lại. Cứ thao tác nhý vậy cho ðến khi còn ðoạn lẻ cuối 

cùng thì ðọc số trên ðiểm B (hình IV-3.2). 

Số que ðo mà ngýời thứ nhất thu ðýợc chính là số lần nguyên ðặt ðoạn thýớc. Nếu 

số lần ðặt thýớc lớn hõn số que ðo thì ngýời thứ nhất ðýa bộ que ðo cho ngýời thứ hai 

và nhớ số lần que mà ngýời thứ hai trao lại. 

Tổng chiều dài ðýờng ðo là: SAB = n.l + R    (IV-3.2) 

với n là số lần nguyên ðoạn thýớc; l: chiều dài thýớc và R:ðoạn lẻ cuối cùng. 

Khi ðo ở những vùng có ðịa hình dốc mà góc dốc có thể ðýợc xác ðịnh (trýờng 

hợp góc dốc >2
0) thì chúng ta cải chính về khoảng cách nằm ngang theo công thức:

 D = S.cos       (IV-3.3) 

Trong ðó  là góc dốc (góc nghiêng)  (hình IV-3.3a) 

Khi ðịa hình phức tạp thì tại mỗi trạm ðo ta ðýa thýớc về vị trí nằm ngang nhờ 

một ống thuỷ dài rồi ðặt trên mặt thýớc. Kéo cãng thýớc, ðiều chỉnh thýớc cho bọt nýớc 

vào giữa rồi thả dây dọi ở cuối thýớc ðể ðánh dấu ðiểm ðo tiếp theo. Cứ nhý vậy cho 

ðến hết ðýờng ðo (hình IV-3.3b). 

Khi ðó:          DAB =di + dc     (dc là ðoạn lẻ cuối cùngố  (IV-3.4) 

2- Ðo khoảng cách  bằng thýớc thép với  ðộ chính xác trung bình 
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Khi ðo khoảng cách trực tiếp bằng thýớc thép với ðộ chính xác trên 1/2000 ngýời 

ta sử dụng thýớc thép rộng bản. Chiều dài thýớc có thể là 20m, 24m, 25m, 30m hoặc 

50m. Ở ðầu, cuối  thýớc có chia vạch từ 0  100 mm ðối xứng qua vạch chuẩn của 

thýớc. Hình IV-3.4 mô tả một thýớc dài 30m.  

Các dụng cụ phụ trợ bao gồm máy kinh vĩ, sào tiêu ðể dóng hýớng, nhiệt kế ðể ðo 

nhiệt ðộ không khí, lực kế kéo thýớc, máy thủy chuẩn ðo chênh cao.  

Thýớc còn có một thang phụ gắn rời thýớc ðể ðo các ðoạn lẻ. 

Trýớc hết tuyến ðo cần phải ðýợc phát quang ðýợc ðo hai lần bằng thýớc thýờng. 

Kết quả ðo sõ bộ phục vụ cho việc phân nhịp. Cần phân nhịp sao cho các khoảng cách 

gần bằng chiều dài thýớc. Nếu còn lẻ thì ðoạn cuối gắn thêm thang phụ ðể ðo. 

Sau khi phân nhịp, ở ðầu cuối mỗi nhịp ðóng các cọc gỗ có ðýờng kính lớn hõn 

10cm. Ðo thủy chuẩn các ðầu cọc ðồng thời với việc ðóng cọc sao cho chênh cao giữa 

các ðầu cọc là nhỏ nhất. 

Trên ðầu cọc ðóng một tấm ván, trên tấm ván ðóng một miếng tôn hoặc kim loại. 

Bố trí máy thủy chuẩn ðể dóng hýớng ðýờng thẳng, ðiều khiển một ngýời khác dùng 

dao nhọn vạch lên miếng tôn. Vuông góc với hýớng ðo khắc một vạch ðể ðọc số. 

Khoảng cách các nhịp ðýợc ðo nhý sau: Hai ngýời ðặt thýớc lên cọc, dùng lực kế 

kéo một lực bằng lực lúc kiểm nghiệm (ví dụ 10 kg =100N). Hai ngýời ðồng thời ðọc số 

theo hiệu lệnh của ngýời thứ ba. Thứ  tự ðọc số sau, trýớc theo các giá trị: phần ðõn vị 

mm, tiếp ðến phần cm. Số ðýợc ðọc dựa vào vạch chuẩn ðọc số trên miếng tôn. Kéo 

cãng thýớc, xê dịch ði một ít và tiến hành ðọc số lần hai. Mỗi lần ðọc 2 số ðọc ðể lấy 

trung bình. Khoảng cách giữa các lần ðọc số không chênh lệch quá 1mm. Khoảng cách 

của nhịp sẽ là: 

  L= L0++(ts)      (IV-3.5) 

Trong ðó L0: chiều dài thýớc ðã kiểm nghiệm;: số cải chính do nhiệt ðộ; t: số 

ðọc thang phía trýớc, s: số ðọc thang phía sau. 

Nhý vậy:    DAB = Li + Lc  (Lc là chiều dài ðoạn lẻ cuối cùngố (IV-3.6) 

III. CÁC SAI SỐ TRONG ÐO KHOẢNG CÁCH BẰNG THÝỚC THÉP 

1- Sai số do cấu tạo thýớc  

Sai số do cấu tạo thýớc thýờng là sai số do chia vạch chiều dài của thýớc, mang 

tính chất hệ thống. Chiều dài của thýớc còn thay ðổi do các yếu tố môi trýờng. Do ðó 

cần kiểm nghiệm ðể tìm số cải chính. 

2- Sai số ðịnh hýớng thýớc khi ðo 

-100 0 m +100 

-100 30 m +100 

Hçnh IV-3.4 
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Khi dóng hýớng ðýờng thẳng không chính xác, hai ðầu thýớc bị lệch khỏi hýớng 

ðo. Giả sử thýớc dài l ðo cạnh AB bị lệch một ðoạn  cho cả hai ðầu thýớc (hình IV-
3.5) thì: 

   l hýớng = l  x                  (IV-3.7) 

Áp dụng ðịnh lý Pitago, ta có: 

  22 4x å l          (IV-3.8)  

Nhý vậy:   

             l hýớng =  22 4å - -ll       (IV-3.9) 

Khai triển (IV-3.9) theo chuỗi Tay Lor và bỏ 

qua các số hạng bậc cao ta có:   

           l hýớng= 
l

2
å2

                     (IV-3.10) 

3- Sai số do lực kéo 

Khi kéo thýớc bằng một lực khác lúc kiểm nghiệm thì sai số do lực kéo sẽ là:  

  lF  = 
q.E
.F lÄ

                 (IV-3.11)  

Trong ðó: F - chênh lệch lực kéo; E -hệ số ðàn hồi; q- thiết diện thýớc; l: chiều 

dài thýớc.  

Khi kéo thýớc bằng tay thì sai số mang tính chất ngẫu nhiên. Khi kéo thýớc bằng 

quả tạ hay lực kế thì sai số mang tính chất hệ thống. 

4. Sai số do thýớc bị nghiêng 

Khi ðặt thýớc bị nghiêng một góc  so với mặt ðất thì:  

   x= 22 hl                   (IV-3.10)    

 lh = l  AB= l  22 h-l        (IV-3.11) 

Khai triển (IV-3.13) theo chuỗi Taylor bỏ qua 

số hạng bậc cao ta có:      

     lh = 
l2

h 2

      (IV-3.12) 

Sai số này mang tính hệ thống.  

5- Sai số do nhiệt ðộ 

Nhiệt ðộ thay ðổi làm cho thýớc co dãn gây ra sai số. Kiểm nghiệm thýớc ở nhiệt 

ðộ t0 ta ðýợc ðộ dài của thýớc là L0. Khi ðo ở nhiệt ðộ t thì ðộ dài của thýớc sẽ là: 
  

  L = L0 (1+  (t t0) +  (t  t0)
2 +....)        (IV-3.15) 

Trong ðó: , là các hệ số giãn nở về nhiệt bậc 1 và bậc 2 của thýớc. 

Do ðó sẽ có sai số là:  lto = L - L0                    (IV-3.16) 

  

x 

 

 

l  
A B 

Hçnh IV-3.5 

  

x 
 

l  

A B 

Hçnh IV-2.6 

h 
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Bỏ qua các số hạng bậc cao ta có: 

  lt0 = l0.(t- t0) 

Khi tính số cải chính thýờng ngýời ta lấy giá trị nhiệt ðộ trung bình và  là một 

hằng số do ðó sai số này mang tính chất hệ thống. 

6- Sai số do ngýời ðo 

Sai số do ngýời ðo bao gồm sai số ðọc số, sai số ðịnh tâm ðiểm ðầu và cuối ðýờng 

ðo. Sai số này còn có thể là do que ðo cắm không thẳng ðứng, que ðo quá lớn... Sai số 

này mang tính chất ngẫu nhiên. 

7- Các sai số khác bao gồm sai số do giá ðỡ bị dao ðộng, do thýớc bị võng, do 

gió thổi cong thýớc,.. 

 

§IV-4   ÐO KHOẢNG CÁCH BẰNG PHÝÕNG PHÁP 
           THỊ CỰ QUANG HỌC MIA ÐỨNG 

I- TRÝỜNG HỢP TIA NGẮM NGANG 

Các máy quang học có lýới chỉ chữ thập ðýợc khắc các dây thị cự thẳng phục vụ 

cho công tác ðo khoảng cách ðều dựa trên nguyên lý tạo ra góc thị sai (thị cự)  nhỏ 
không ðổi trong mặt phẳng thẳng ðứng hoặc nằm ngang có chứa trục ngắm của ống 

kính. 

Trên hình vẽ IV-4.1 ta có hai tia ngắm xuất phát từ mắt ngýời quan sát ði qua kính 

mắt cắt lýới chỉ chữ thập tại hai ðiểm m, n, tiếp tục ði thẳng rồi hội tụ tại tiêu ðiểm kính 

vật và cắt mia tại các ðiểm M, N. 

Ta có:   D = d +  + fV       (IV-4.1) 

Theo hình vẽ ta có: 

           d =
2
å

gcot
2
l

       (IV-4.2) 

Vậy nếu ðặt C= + fV = const     (IV-4.3) 

M

N 

I  l   O
V O

 
O

M 

n
 

d 
f

V  

D 

Tám maïy ( mäúc) Tám muûc tiãu 

m
 

p
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O 

(R) 
M  

I  

N' 
N 

B 

O' 

R' 

M ' 

A 

V 
 

S 

D 

V 

Hçnh IV-4.2 

và   
2

2
gcot

K

å

=        (IV-4.4) 

Trong ðó  là khoảng cách từ quang tâm kính vật ðến trục quay của máy; fV là tiêu 

cự của kính vật;  là góc thị cự kẹp giữa hai tia ngắm. 

thì   D= Kl+C       (IV-4.5) 

Chọn K=100 týõng ứng góc  = 34�38 ta có:  D = 100l +C (IV-4.6) 

Ðối với ống kính ðiều quang trong, ngýời ta chế tạo C=0, nhý vậy: 

             D=100l      (IV-4.7) 

Ðể tạo ra góc thị sai  týõng ứng với hệ số K=100, ngýời ta khắc lên lýới chữ thập 

hai dây ðo khoảng cách song song với chỉ ngang giữa và cách chỉ ngang giữa một 

khoảng là  
2
p

 

Theo hình IV-4.1 cho ðoạn mn=p thì ta có: 

   

2

å2

å

2 gcot

f
tgf

p V
V             (IV-4.8) 

hay        
K

f

2

cotg

2

1

f

p
VV 


               (IV-4.9) 

Khi ðo khoảng cách giữa hai ðiểm A và B, tại A bố trí máy kinh vĩ và tại B dựng 

mia. Quay máy ngắm mia ðiều chỉnh cho ống kính gần nằm ngang (góc nghiêng V  20) 
và một trong hai chỉ ðo khoảng cách cắt một vị trí chẵn trên mia. 

Xác ðịnh khoảng chắn trên mia giữa hai dây ðo khoảng cách là l thì:  D=100.l            
                (IV-4.10) 

II. TRÝỜNG HỢP TIA NGẮM NGHIÊNG 

Khi cần xác ðịnh khoảng cách giữa A và B vì một lý do nào ðó ống kính nghiêng 

một góc V. 

Admin
http://tracdia.wordpress.com


Admin
huuduc1kk2@gmail.com




                           CHÝÕNG IV-  ÐO KHOẢNG CÁCH     90 

V 

V 

M 
M' 

I  

N 

N' 

l '  

2 l  

2 

Hçnh I V-4.3 

Ngắm mia tại B (là mia R) ta có khoảng chắn trên là l=MN. 

Gọi giao ðiểm của trục ngắm và mia R là I. 

Giả sử tại I có một mia ảo R' vuông góc với trục ngắm OI thì chiều dài 

 OI = S =  Kl'+C  (l' =M'N') 

Vì khoảng cách từ A  ðến B lớn và góc thị cự  rất nhỏ, do ðó có thể xem các tia 

ngắm song song với nhau.  

Theo hình IV-4.3 ta có:    

M'N= l'=MN.cosV= lcosV            (IV-4.12) 

Nhý vậy: 

OI = S = Kl'+C = KlcosV + C      (IV-4.13)  

Khoảng cách nằm ngang D từ máy ðến mia là:  

D =ScosV = Kl cos2V + CcosV     (IV-4.14) 

Với máy có ống kính ðiều quang trong thì:         

D = Kl cos2V         (IV-4.15) 

Khi ðo khoảng cách giữa V và B ta ðọc khoảng 

chắn trên mia là l và góc ðứng V. Nếu V lớn ta áp 

dụng công thức (IV-4.15) ðể tính khoảng cách nằm 

ngang.  

III. ÐỘ CHÍNH XÁC 

Ðo khoảng cách bằng dây cung thị cự kết hợp với mia ðứng tuy ðõn giản và 

nhanh chóng nhýng ðộ chính xác không cao. 

Trong công thức D = Kl +C, nếu hằng số cộng C ðýợc ðo với ðộ chính xác cao thì 

sai số trung phýõng khi xác ðịnh khoảng cách ðýợc tính theo công thức: 

   22

k
2
D Kmmm ll      (IV-4.16) 

Chia cả hai vế (IV-4.16)  cho D2=(Kl)2 ta ðýợc: 

22

k

2

D m

K

m

D

m



























l
l       (IV-4.17) 

Ở vùng ðịa hình có góc dốc nhỏ có D= S = Kl+C 

Nếu S và C ðýợc xác ðịnh với ðộ chính xác cao thì: 

ll

l

l
l

l2l

m

K

m
m

K
m

CS
m K

2K 


      (IV-4.18) 

Công thức  IV-4.18 biểu thị sai số týõng ðối của 1 lần xác ðịnh hằng số nhân K 

của máy. Hằng số nhân K thýờng ðýợc xác ðịnh sau 9 lần ðo. Cho nên trung bình cộng 

của 9 lần ðo sẽ chính xác hõn khi xác ðịnh sau 1 lần ðo là 3 lần. Do ðó có thể viết: 

   
l

lm

3

1

K

m K         (IV-4.19) 

Thay (IV-4.19) vào (IV-4.17) ta có: 
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ll3l

lll m

3

10mm

D

m
22

D 
















    (IV-4.20) 

Trong công thức trên ml phụ thuộc vào việc ðọc số trên mia. Nếu gọi sai số ðọc số 

theo một dây ðo khoảng cách là m thì sai số trung phýõng ðọc số ảnh hýởng ðến l sẽ là 

2m . Nhý trên hình vẽ  IV-4.4 ta có: 

  D
m

NNMMm n
11


  

Suy ra:  






2D

V

06

m
l

 

Thay ml vào (IV-4.20) ta ðýợc: 

 K
3V

2006
D

m D




       (IV-4.21) 

Nếu V=20
X ; K= 100 thì 

450
1

D
m D   

§IV-5 XÁC ÐỊNH  HẰNG SỐ NHÂN K VÀ HẰNG SỐ CỘNG C 

Trýớc khi tiến hành ðo ðạc cần phải kiểm tra hằng số ðo khoảng cách K và C. 

I- XÁC ÐỊNH HẰNG SỐ C 

Hằng số  C =  + fV                   (IV-5.1) 

Trong ðó  - khoảng cách từ quang tâm kính vật ðến trục quay của máy; f - tiêu cự 

kính vật. 

Ðể xác ðịnh hằng số C ngýời ta tiến hành ngắm một mục tiêu ở xa, ðiều chỉnh cho 

hình ảnh rõ nét nhất. Dùng thýớc có vạch chia mm ðo khoảng cách từ kính vật ðến lýới 

chỉ chữ thập ta ðýợc giá trị f. Ðo khoảng cách từ kính  vật ðến trục  quay của máy ta 

ðýợc giá trị .  

Từ ðó tính ðýợc C =   + fV        (IV-5.2) 

Ðối với máy có tiêu cự thay ðổi (ống kính ðiều quang trong) thì C = 0. 

II- NGUYÊN LÝ XÁC ÐỊNH HẰNG SỐ NHÂN K 

 
  

m 

m1 

n 

n1 

mn 

m 

M1 

N 

N1 

M 

m 
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Từ kết quả xác ðịnh hằng số C, ta xác ðịnh hằng số K theo công thức:  

   K = 
l

CD 
     (IV-5.3) 

Ðể tãng ðộ chính xác, trên ðýờng thẳng ðặt các khoảng cách khác nhau  D1, D2, 
D3,..., Dn. Ðặt máy và mia ðọc khoảng chắn trên mia týõng ứng là trên và chỉ dýới ðýợc 

l1, l2, l3,..., ln.  

Áp dụng công thức (IV-5.3)  ðể tính giá trị hằng số K, sau ðó lấy kết quả trung  

bình. 

III. XÁC ÐỊNH ÐỒNG THỜI HẰNG SỐ K VÀ C 

Trên khu ðất  týõng ðối bằng phẳng, ðặt máy tại ðiểm O, theo hýớng OA ðặt các 

cọc tại các ðiểm 1, 2, 3,..., n. Dùng thýớc thép ðo các khoảng cách D1, D2, D3,..., Dn (có 

chiều dài týõng ứng là 50m, 75m, 100m, 125m,...) và ðặt máy kinh vĩ ðể xác ðịnh các 

khoảng chắn trên mia týõng ứng là  l1, l2, l3,..., ln ta có công thức: 

   Di= K li+C  và   Dj= K lj+C   

Tiến hành giải hệ phýõng trình trên ta có: 

  
ji ll 




ji DD
K       (ij ; i,j =1...n)  (IV-5.4) 

  
ij

ijji DD
C

ll

ll




  (ij ; i,j =1...n)  (IV-5.5) 

Sau khi tiến hành giải nhiều hệ phýõng trình khác nhau ta lấy kết quả trung bình: 

  KTB  = 
 
N
K

     (IV-5.6) 

  CTB  = 
 
N
C

     (IV-5.7) 

với N là số hệ phýõng 

trình ðýợc thành lập ðể 

xác ðịnh hằng số K và C. 

Sau khi xác ðịnh 

hằng số K và C, nếu ðiều 

kiện cho phép thì hiệu 

chỉnh cho K=100 và C=0 

(ðối với máy có ống kính 

ðiều quang trong), nếu 

không thì khi tính khoảng 

cách theo công thức (IV-
4.5) phải dùng các giá trị 

hằng số vừa xác ðịnh. 

 

§IV-6  ÐO KHOẢNG 

CÁCH 
BẰNG MÁY CÓ DÂY CUNG THỊ CỰ TỰ ÐỘNG 

I- NGUYÊN LÝ 

.  .  . l
1 l

2 
l

3 
ln 

D
1 

D
2 

D
3 Dn 
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Một số máy ðo  toàn ðạc tự ðộng ðýợc trang bị các ðýờng cong cho phép ðọc 

khoảng cách ngang và chênh cao. 

Nguyên lý thành lập biểu ðồ nhý sau: 

Từ hình vẽ IV-6.1, ta có: D = S cosV    (IV-6.1) 

Áp dụng ðịnh lý sin trong tam giác MON:  

  
))V(sin(

S

)Msin(

S

sin 


 090

l

   (IV-6.2) 

hay       





sin

)Vcos(

S

l

       (IV-6.3) 

và       





sin

)Vcos(Vcos

VcosSD

l

             (IV-6.4) 

Ðặt     





sin

)Vcos(Vcos

K       (IV-6.5)  

ta có:    D=Kl        (IV-6.6)  

Khi ðó cho K = 100 và các giá trị góc  khác nhau ta sẽ tính ðýợc giá trị góc thị 

cự  theo công thức sau: 

       cotg  = 
Vcos

VcosVsinK

2


    (IV-6.7) 

Nếu khoảng cách giữa hai dây ðo khoảng cách ðýợc khắc trên lýới chỉ chữ thập là 

q và tiêu cự kính vật là f thì ta có: 

      
VcosVsinK

Vcos.f

gcot

f

tg.fq







2

   (IV-6.8) 

Ngýời ta tiến hành khắc các ðýờng cong ðo khoảng cách nhý sau: 

Trýớc hết khắc dây cung cõ bản bằng cách: Trên một tấm kính phẳng khắc một 

ðýờng tròn bán kính 3cm có tâm nằm trên trục quay của ống kính. Theo hýớng bán kính 

ứng với các góc V khác nhau ngýời ta ðặt các ðoạn thẳng có ðộ dài q týõng ứng bắt ðầu 

từ dây cung cõ bản. Nối các ðiểm cuối lại ta ðýợc một dây cung ðo khoảng cách ứng 

với một hệ số K nào ðó (có thể là 100 hoặc 200). 

II- PHÝÕNG PHÁP ÐO 
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Máy trýớc khi sử dụng phải ðýợc kiểm nghiệm ðể xác ðịnh hằng số K. Nếu K 

bằng giá trị lý thuyết thì ðạt, nếu không thì ta ðiều chỉnh thấu kính phóng ðại biểu ðồ ðể 

K có ðýợc giá trị nhý lý thuyết. Cách kiểm nghiệm týõng tự nhý cách xác ðịnh hằng số 

K và C khi ðo bằng máy có dây cung ðo khoảng cách. 

Khi cần ðo khoảng cách giữa hai ðiểm V và B ngýời ta bố trí máy kinh vĩ ở V, 

dựng mia ở B, quay máy ngắm mia 

ðiều chỉnh cho dây cung cõ bản cắt 

vào một giá trị chẵn trên mia. Theo chỉ 

ðứng xác ðịnh khoảng cách trên mia 

giữa dây cung cõ bản và dây cung ðo 

khoảng cách ðýợc l. Áp dụng công 

thức IV-6.6 ðể tính khoảng cách nằm 

ngang từ máy ðến mia. 

Theo hình IV-6.2 ta có:  D= 100 

x 20 (cm) = 20(m) 

§IV-7  NGUYÊN LÝ ÐO KHOẢNG 

CÁCH BẰNG SÓNG ÐIỆN TỪ 

Nguyên lý hoạt ðộng của các máy ðo khoảng cách bằng sóng ðiện từ là dựa trên 

cõ sở xác ðịnh thời gian truyền sóng ðiện từ trên khoảng cách cần ðo.  

Ðể xác ðịnh một khoảng cách nào ðó, ở một ðầu của cạnh ðo ngýời ta ðặt máy ðo 

xa có chức nãng thu phát tín hiệu còn ở ðầu kia ðặt bộ phản xạ tín hiệu. Nhý vậy, sóng 

ðiện từ ðýợc phát ði từ máy phát, sau khi phản xạ và quay trở lại ðã ði trên một quãng 

ðýờng bằng hai lần khoảng cách cần ðo (hình IV-7.1) 

Khoảng cách D cần ðo ðýợc xác ðịnh theo công thức: 

          
2
vt

D              (IV-7.1) 

Trong ðó: 

v là vận tốc truyền sóng ðiện từ trong không gian, t là thời gian truyền sóng ðiện 

từ.  

Vận tốc truyền sóng ðiện từ trong không gian ðýợc xác ðịnh theo công thức: 

  
n
c

v         (IV-7.2) 

Trong ðó:  
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- c là vận tốc truyền sóng ðiện từ trong chân không (c = 299792,5 
km/s ) 

- n là hệ số khúc xạ của không khí (phụ thuộc vào chiều dài býớc sóng  và các 

ðiều kiện khí týợng nhý: nhiệt ðộ, áp suất, ðộ ẩm,...) 

Từ công thức ( IV-7.1 ) ta có: 

  
v
D2

t   

Nếu lấy D = 50km, v = 300.000 km/s  ta có: t = 3,3. 10
-4s 

Thực tế không có một ðồng hồ cõ học nào có thể xác ðịnh ðýợc ðộ chính xác xác 

ðịnh khoảng thời gian tới nanogiây. Vì vậy phải dùng các biện pháp và thiết bị ðặc biệt 

ðể ðo. 

Hiện nay có hai phýõng pháp chính ðể ðo "thời gian" với ðộ chính xác cao là 

phýõng pháp xung và phýõng pháp pha. 

1. Phýõng pháp xung Tín hiệu phát ra là các xung vô tuyến cực ngắn. Còn thời 

gian ðo xung truyền từ trạm thu phát ðến trạm phản xạ rồi quay về trạm thu phát dùng 

ống tia ðiện tử. 

2. Phýõng pháp pha Tín hiệu phát ra là các dao ðộng hình sin. Thời gian ðýợc ðo 

gián tiếp qua hiệu pha của tín hiệu chủ và tín hiệu phản xạ. 

Hiện nay, trong các máy ðo xa ðiện tử ngýời ta thýờng sử dụng phýõng pháp pha 

ðo khoảng cách vì nó có ðộ chính xác cao hõn. 

Máy ðo xa ðiện tử ðýợc chia làm hai loại: 

- Máy ðo xa radio. 

- Máy ðo xa ðiện quang. 

Máy ðo xa radio sử dụng sóng vô tuyến cực ngắn (sóng Radio ). 

Cấu tạo gồm hai trạm: trạm thu phát và trạm phản  xạ. 

Máy ðo xa ðiện quang sử dụng sóng ánh sáng ( Hồng ngoại, Laser ) 

Cấu tạo gồm một trạm thu phát và gýõng phản xạ tín hiệu. 

Quá trình ðo ðạc trên các máy ðo khoảng cách bằng sóng ðiện từ hiện nay ðều 

ðýợc tự ðộng hoá ðến mức tối ða và thýờng kèm theo cả các chýông trình xử lý kết quả 

ðo, thao tác ðõn giản, thời gian ðo cạnh chỉ khoảng vài giây, khoảng cách cần ðo ðýợc 

hiện số trên màn hình. 
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