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CHÝÕNG V  

ÐO CHÊNH CAO 

 

§V - 1 GIỚI THIỆU CÁC PHÝÕNG PHÁP ÐO CHÊNH CAO 

I- ÐO THỦY CHUẨN (ÐO CAO HÌNH HỌC)  

Ðo thủy chuẩn là phýõng pháp xác ðinh chênh cao giữa hai ðiểm dựa vào tia ngắm 

nằm ngang  của máy thủy chuẩn ðể ðọc số trên mia. 

II- ÐO CAO LÝỢNG GIÁC  

Phýõng pháp xác ðịnh chênh cao giữa hai ðiểm dựa vào việc ðo góc ðứng kết hợp 

với ðo chiều cao máy, chiều cao ðiểm ngắm, khoảng cách giữa hai ðiểm và áp dụng công 

thức lýợng giác ðể tính toán gọi là ðo cao lýợng giác. 

III. ÐO THỦY CHUẨN BẰNG MÁY KINH VĨ 

Phýõng pháp dùng máy kinh vĩ ðể xác ðịnh chênh cao giữa hai ðiểm theo nguyên lý 

ðo cao hình học gọi là ðo thủy chuẩn kinh vĩ. 

IV. ÐO CHÊNH CAO BẰNG DÂY CUNG TỰ ÐỘNG 

Phýõng pháp dùng máy có dây cung ðo chênh cao tự ðộng ðể xác ðịnh chênh cao 

giữa hai ðiểm gọi là phýõng pháp ðo chênh cao bằng dây cung tự ðộng. 

V. CÁC PHÝÕNG PHÁP ÐO CHÊNH CAO KHÁC 

1. Ðo cao áp kế 

Phýõng pháp xác ðịnh chênh cao giữa hai ðiểm dựa vào kết quả ðo áp suất tại hai 

ðiểm ðó gọi là ðo cao áp kế (khi áp suất không khí thay ðổi 1mmHg thì ðộ cao thay ðổi 

11,5m) 

2. Ðo cao tĩnh học 

Dựa trên nguyên tắc của bình thông  nhau ðể xác ðịnh chênh cao giữa hai ðiểm gọi là 

ðo cao tĩnh học. 

3. Ðo cao GPS 

Dựa vào hệ thống ðịnh vị toàn cầu (GPS) ðể xác ðịnh ðộ cao cho các ðiểm. 

Ngoài ra còn có các phýõng pháp khác nhý ðo cao bằng sóng ðiện từ, ðo lập thể trên 

máy toàn nãng, v.v... 

§V - 2   ÐO THỦY CHUẨN  

I - NGUYÊN LÝ ÐO THỦY CHUẨN  

1- Nguyên lý 

Giả sử cần xác ðịnh chênh cao giữa hai ðiểm A và B, ðặt máy thủy chuẩn tại ðiểm K, 

cân bằng máy chính xác ðể tạo tia ngắm nằm ngang. Mia thủy chuẩn ðýợc dựng thẳng 

ðứng tại A và B, quay máy ngắm mia tại A ðọc số theo chỉ ngang giữa ðýợc a, tại B ðọc 

ðýợc b. 
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Theo hình vẽ V-2.1 ta có chênh cao giữa hai ðiểm A và B ðýợc tính theo công thức:     

hAB= a  b           (V.2.1) 

Vậy ðo thủy chuẩn chính là việc dựa vào tia ngắm nằm ngang của máy thủy chuẩn 

ðể xác ðịnh chênh cao giữa hai ðiểm. 

Nếu biết ðộ cao tại A là HA thì ðộ cao của ðiểm B sẽ là: 

             HB= HA+ hAB      (V.2.2) 

Hình V.2.1 

2. Các dạng ðo 

a. Ðo thủy chuẩn từ giữa 
Thông thýờng ngýời ta áp dụng phýõng pháp ðo thủy chuẩn từ giữa. Bản chất của 

phýõng pháp này ðã ðýợc trình bày ở phần nguyên lý. Trýờng hợp khoảng cách giữa hai 

ðiểm A và B ngắn và ðộ dốc nhỏ thì có thể bố trí một trạm máy ở giữa. Ngýời ta quy ðịnh 

số ðọc trên mia A là số ðọc sau (ký hiệu là S), số dọc trên mia B là số ðọc trýớc (ký hiệu là 

T). Khi ðó chênh cao giữa hai ðiểm A và B sẽ là:     hAB= S  T 

Trýờng hợp cần xác ðịnh chênh cao mà khoảng cách giữa ðiểm A và B xa nhau hoặc 

giữa A và B có ðộ dốc lớn thì trên ðoạn ðo ta phải ðặt nhiều trạm máy: K1, K2, K3,... ,Kn. 
Các ðiểm 1, 2, 3,..., n là các ðiểm ðặt mia (hình V-2.2). 

Mỗi trạm máy xác ðịnh ðýợc chênh cao là hi (hi= Si  Ti) 

Chênh cao giữa 2 ðiểm A và B sẽ là: 

        hAB=   
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2- Ðo thủy chuẩn phía trýớc 

 Ngoài phýõng pháp ðo thủy chuẩn từ giữa ðã nêu ở trên ngýời ta còn áp dụng 

phýõng pháp ðo thủy chuẩn phía trýớc. Trýờng hợp này ðặt máy tại mốc thủy chuẩn A ðã 

biết ðộ cao, ðo chiều cao của máy là i, ngắm mia dựng tại B, ðọc số ðọc b. 

Theo hình V-2.3 ta có chênh cao: hAB = i  b  (V-2.3) 

Ðộ cao ðiểm B sẽ là: 

  HB = HA + hAB =HA + i - b    (V-2.4) 

II. MÁY THỦY CHUẨN 

1. Cấu tạo 

Máy thủy chuẩn dùng ðể ðo chênh cao hình học. Do vậy máy phải tạo ra ðýợc trục 

ngắm nằm ngang. Máy có những bộ phận chủ yếu nhý sau: 

 - Ống ngắm  

 - Ống thủy dài 

 - Trục xoay nối liền với ống ngắm. 

 - Ðế máy. 

Máy có 3 trục chính: Trục ngắm của ống 

kính TT, trục của ống thủy dài HH, trục xoay 

thẳng ðứng VV. 

 Các trục này phải thỏa mãn các yêu cầu 

sau: 

- Trục ngắm của ống kính TT phải song song với trục HH của ống thủy dài. 

- Trục ống thủy dài H-H  phải vuông góc với trục quay V-V ðồng thời chỉ ngang 

giữa của lýới chữ thập trong ống kính phải vuông góc với trục quay V-V của máy. 

Máy thủy chuẩn kỹ thuật có ðộ phóng ðại từ 20
x

 trở lên, giá trị khoảng chia của bọt 

nýớc ống thủy dài nhỏ hõn 45�/ 2mm.  
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2. Kiểm nghiệm 

Trýớc khi ðo máy phải ðýợc kiểm nghiệm. Trýớc tiên xem xét máy, kiểm tra các ốc 

vít của ðế máy, kiểm tra chất lýợng quang học của ống kính. Kiểm tra chất lýợng hoạt 

ðộng của các bộ phận cõ học. Tiếp theo cần kiểm nghiệm hiệu chỉnh các mục chính sau 

ðây: 

a. Kiểm nghiệm và hiệu chỉnh 

ðiều kiện trục của ống thủy dài phải 

song song với trục ngắm của máy (sai 

số góc i) 

Chọn nõi bằng phẳng ðóng 2 cọc 

gỗ cách nhau 45m. Ðặt máy thủy 

chuẩn ở giữa ðo ðýợc hAB. Ðặt máy 

trên ðýờng AB kéo dài cách B 4,5m ðo 

ðýợc h�AB. Nếu có sai số góc i thì  h = 
h - h�  0. 

Góc i ðýợc tính theo công thức: 

    i =  


D
h

 

Nếu i > 20� cần phải hiệu chỉnh bằng cách dùng vít nghiêng ðýa số ðọc mia sau về 

giá trị ðúng a�2 = a2 + 1,1h. Lúc này, bọt nýớc bị lệch ta dùng que hiệu chỉnh ðýa bọt 

nýớc vào giữa.  Lặp lại thao tác trên cho ðến khi  i  20�. 

b.Kiểm tra thấu kính ðiều chỉnh tiêu cự 

Máy thủy chuẩn phải thỏa mãn ðiều kiện trục ngắm không thay ðổi khi ðiều chỉnh 

tiêu cự ống kính. 

Trên bãi bằng phẳng ta cắm một số ðiểm nằm trên vòng tròn tâm A bán kính 30m 

nhý hình V-2.6. Các ðiểm 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ðýợc bố trí ðể có khoảng cách so với ðiểm B 

lần lýợt là 5m, 10m, 20m, 30m, 40m, 50m, 60m. 

Ðặt máy tại A không thay ðổi tiêu cự lần lýợt ngắm mia dựng tại 0, 1, 2,..., 6. 

Dựa vào kết quả ðọc số ta tính ðýợc 

chênh cao giữa các ðiểm so với ðiểm 0. 

Tiếp theo dựng máy tại B ngắm mia 

dựng tại các ðiểm 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

Cũng theo kết quả ðọc số ta tính  ðýợc 

chênh cao lần 2 của các ðiểm so với ðiểm 0. 

Chênh cao tính ðýợc theo hai trạm 

máy A và B không ðýợc výợt quá 4mm 
(ðối với thủy chuẩn kỹ thuật). 

Nếu výợt quá  4mm thì phải ðem 

máy về xýởng sửa chữa. 

a
2 

i
 

i
 

i
 

a
1 b

1 

b
2 

45m
 

 A
 

4,5m
 
 
 

Hçnh V
 
-
 
2.5

 
 
 

 B
 

6 

5 

4 

3 

2 1 

0 

A 30m 30m 

40m 

50m 

30m 
20m 

10m 

5m 

Hình V-2.6 

B 

Admin
http://tracdia.wordpress.com


Admin
huuduc1kk2@gmail.com




                                                                                CHÝÕNG V- ÐO CHÊNH CAO   103 
 

III- MIA THỦY CHUẨN  

Mia thủy chuẩn là một loại thýớc dài 3m - 4m, thýờng sõn số hai mặt (ðen, ðỏ) ðể 

tiện kiểm tra khi ðo ðạc. Khoảng chia nhỏ nhất là 1cm. Cứ mỗi dm ghi số một lần. Mặt ðen 

ghi bắt ðầu từ 00 ðến 29. Mặt ðỏ bắt ðầu ghi từ 45 ðến 74 hoặc 46 ðến 75. Số chênh ðiểm 0 

giữa mặt ðỏ và mặt ðen của mia thýờng bằng 4474 và 4574. Số chênh về mặt ðỏ của một 

cặp mia ở số ðọc khởi ðầu là 100mm.  

Trýớc khi ðo thủy chuẩn kỹ thuật, mia phải ðýợc kiểm nghiệm các mục sau: 

1. Mặt khắc số của mia phải là mặt phẳng 

Kiểm nghiệm mục này bằng cách ðể nghiêng mia và cãng dây chỉ. Ðộ võng lớn nhất 

không ðýợc výợt quá 1cm. 

2. Xác ðịnh số chênh vạch 0 trên mặt ðen và mặt ðỏ của mia 

Máy ðặt cách mia khoảng 20 -30m ðiều chỉnh máy thãng bằng sao cho bọt nýớc nằm 

ðúng vào giữa ðọc số mặt ðen. Máy vẫn giữ nguyên quay mặt ðỏ mia rồi ðọc số. Lấy số 

ðọc mặt ðỏ trừ số ðọc mặt ðen ðýợc số chênh giữa các ðiểm 0 mặt ðen và mặt ðỏ của mia. 

Mỗi mia xác ðịnh 4 lần, mỗi lần thay ðổi chiều cao của máy. 

IV- THAO TÁC ÐO ÐÝỜNG THỦY CHUẨN KỸ THUẬT 

1. Một số quy ðịnh chung 

Ðýờng thủy chuẩn kỹ thuật ðýợc bố trí dạng phù hợp hoặc khép kín với chiều dài 

không quá 15 km. Các ðiểm gốc ðể phát triển là ðiểm thủy chuẩn hạng I, II, III, IV. Ðýờng 

chuyền ðýợc ðo theo một chiều. Trýờng hợp khó khãn có thể bố trí ðýờng chuyền treo với 

chiều dài không quá 8 km và phải ðo ði và ðo về. Sau khi chọn các ðiểm ðýờng chuyền 

xong cần tiến hành chôn mốc theo quy ðịnh. Khoảng cách từ máy ðến mia thông thýờng là 

100m, ðiều kiện ðo tốt cho phép tới 150m. Trýờng hợp gặp khó khãn ðặc biệt ðýợc phép 

nới rộng tới 250m. 

Chênh lệch khoảng cách từ máy từ máy tới mia trýớc và mia sau không quá 5m, 

chênh lệch cộng dồn không quá 10m. Số trạm máy trên một tuyến cần bố trí chẵn. Ðọc số 

trên mia tới mm. Hiệu 2 lần số ðọc giữa mia trýớc và mia sau trên một mặt của cặp mia K 

+ ðen - ðỏ  5mm. Hiệu chênh cao tính theo mặt ðỏ và mặt ðen hoặc theo hai chiều cao 

máy không ðýợc výợt quá 6mm. Tia ngắm cao hõn mặt ðất ít nhất 0,2 m. 

Trýờng hợp chýa ðo xong ðýờng chuyền nhýng vì lý do nào ðó phải nghỉ thì cần kết 

thúc vào một mốc ở gần hoặc trên 3 cọc nghỉ. Chọn 3 cọc kích thýớc (5 x 5 x 40) cm. Ðào 

hố sâu 0,1  0,2 m rồi ðóng cọc xuống ðó, trên mặt cọc ðóng ðinh mũ. Trýớc khi nghỉ 

chuyền ðộ cao cho 3 cọc sau ðó lấp ðất  bảo vệ.  

Sau khi nghỉ tiến hành ðo tiếp cần ðo kiểm tra chênh cao giữa các cọc nhý hình V-
2.7 
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Ðo kiểm tra chênh cao giữa hai cọc B và C.  

Nếu hBC(trýớc nghỉ)   hBC(sau nghỉ)    5 mm thì bắt ðầu ðo tiếp từ cọc C. Nếu 

không ðạt thì ðo kiểm tra chênh cao giữa A và B. 

Nếu hAB(trýớc nghỉ)   hAB(sau nghỉ)    5 mm thì ðo tiếp từ cọc B. Nếu không ðạt 

thì kiểm tra cọc A với C bằng cách: 

(hAB+ hBC) trýớc nghỉ   (hAB+ hBC) sau nghỉ   5 mm thì ðo tiếp từ cọc C. Trýờng 

hợp không ðạt yêu cầu trên thì phải ðo lại từ mốc thủy chuẩn gần nhất. 

2. Trình tự thao tác tại một trạm máy ðo thủy chuẩn kỹ thuật 

a.  Thao tác ðo với loại mia 2 mặt 

Ðặt máy và cân bằng máy xong thao tác nhý sau: 

Quay ống kính ngắm mặt ðen mia sau, cân bằng bọt nýớc ống thủy dài, dùng 3 chỉ 

dýới, trên, giữa ðọc số ghi vào sổ ðýợc các giá trị (1), (2), (3). Ðể nguyên máy quay mia 

sang mặt ðỏ, dùng chỉ giữa ðọc số ghi vào sổ (4). 

Quay ống kính ngắm mia trýớc cân bằng bọt nýớc ống thủy dài tiến hành ðọc số theo 

3 chỉ dýới, trên, giữa ghi vào sổ (5), (6), (7). Ðể nguyên máy quay mia sang mặt ðỏ, dùng 

chỉ giữa ðể ðọc số ghi vào vào sổ (8). 

Ðo xong cần tính toán ngay, nếu ðạt thì chuyển sang trạm khác, nếu sai phải tiến 

hành ðo lại. 

b. Thao tác với loại mia một mặt 

Nếu dùng mia một mặt thì sau khi ðọc ðýợc các giá trị (1), (2), (3), (5), (6), (7), thay 
vì ðọc số mặt ðỏ hai mia trýớc và sau ta thay ðổi chiều cao máy ít nhất 10 cm. Cân bằng 

máy chính xác ngắm mia trýớc ðọc số chỉ giữa ghi vào sổ (8), sau ðó quay máy ngắm mia 

sau dùng chỉ giữa ðọc số ghi vào sổ (4). 

Ðo xong cần tính toán ngay, nếu ðạt thì chuyển sang trạm khác, nếu sai phải tiến 

hành ðo lại. 

Sai số khép của ðýờng thủy chuẩn kỹ thuật là : 

   fhcp   50mm L  

Trong ðó: L là chiều dài của ðýờng thủy chuẩn  tính theo ðõn vị km. 

Khi số trạm máy lớn hõn 15 trạm trên 1 km thì áp dụng công thức sau:  

  fhcp   10mm n  

Trong ðó: n là số trạm ðo trên ðýờng thủy chuẩn. 

3. Cách ghi sổ tính toán 

a. Mẫu sổ ðo: 
 Ðo từ: Ðến: 
 Ngýời ðo: Ngày ðo: 
 Ngýời ghi: Thời tiết: 
 Ngýời kiểm tra: Hình ảnh: 
 Loại máy: Bắt ðầu lúc :... giờ.....phút 
 Số máy: Kết thúc lúc:...giờ..... phút 
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Chỉ dýới Chỉ dýới Số ðọc trên mia 

M
ia

 s
au

 

Chỉ trên 

M
ia

 tr
ý
ớ

c 

Chỉ trên 

K/c  D sau K/c   D trýớc 
Số

 t
rạ

m
 m

áy
 

Chênh d  d 

K
ý

 h
iệ

u
 m

ia
 

Mặt ðen Mặt ðỏ 

K 
+ 
ðen 
 
ðỏ 

Chênh 
cao 

trung 
bình 

 

GHI 
CHÚ 

2975   (1) 0529    (5) S    2795  (3)    7369  (4) 1 (10)   
2616   (2) 0172    (6) T    0351  (7)    4825  (8) 1  (9)   
  359 (15)   357  (16) S  T + 2444 (11) +2544  (12)   0(13) +2444 (14)  

1 

 +02 (17)  +02  (18)       
1517 1442 S    1227 5801 1   
0936 0865 T    1153 5626 0   
  581   577 S  T  +0074   + 0175 1 +0074.5  

2 

 +04 (19) +06   (20)       

b. Phýõng pháp tính toán 

Số ghi trong ngoặc ðõn (i) biểu thị thứ tự ðọc số và tính toán. 

Từ (1) ðến (8) là thứ tự số ðọc trên mia (ðã nói trong mục phýõng pháp ðo).  

Từ số (9) ðến (20) là phần tính toán nhý sau: 

  (9) = (7) + K  (8) ; (10) = (3) + K  (4) 

(11)  100  = (3)  (7)  100 = (12)  = (4)  (8)  5mm  

(13) = (11)  (12)  100 = (10)  (9) 

(14) = ½ [ (11) + (12)  100 ] = (11)  ½ (13) 

(15) = (1)  (2) ; (16) = (5)  (6) ; (17) = (15)  (16) 

(18) = (17) nếu là trạm 1 

(20) = (18) + (19) 
Còn (19) cách tính nhý (17) của trạm trýớc. 

Kết thúc tuyến ðo, ngay sau trạm cuối cùng tiến hành làm công tác tổng hợp bao 

gồm: Tổng số trạm, tổng khoảng cách, tổng chênh khoảng cách , tổng chênh cao. 

V. CÁC SAI SỐ TRONG ÐO THỦY CHUẨN VÀ CÁCH KHẮC PHỤC 

Trong ðo thủy chuẩn kết quả ðo thýờng chịu ảnh hýởng của các nguồn sai số dýới 

ðây: 
1. Sai số ngắm. 
2. Sai số góc i. 
3. Sai số do mia nghiêng. 
4. Sai số do khắc vạch trên mia 
5. Sai số do máy lún, mia lún. 
6. Sai số do ảnh hýởng ðộ cong Trái ðất và chiết quang tia ngắm. 

Các sai số trên ðýợc trình bày trong giáo trình Lýới khống chế. 

  

 
§V-3    NGUYÊN LÝ ÐO CAO LÝỢNG GIÁC 
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I - NGUYÊN LÝ 

Hình vẽ V-3.1 biểu thị nguyên lý ðo cao lýợng giác trong trýờng hợp bỏ qua ảnh 

hýởng của ðộ cong trái ðất và chiết quang tia ngắm (khi khoảng cách D ngắn). 

Từ hình vẽ ta có:  

      hAB  = DtgV + i - L 

      HB = HA + hAB 

     Trong ðó:    HB : ðộ cao ðiểm B;   HA : ðộ cao ðiểm A 
 

 

II. CÁC PHÝÕNG PHÁP  

1. Ðýờng chuyền ðộ cao lýợng giác  

a. Phýõng pháp ðo ngắm và tính toán 

Dùng máy kinh vĩ và mia thủy chuẩn hoặc mia ðịa hình ðể chuyền ðộ cao cho một số 

ðiểm tạo thành ðýờng chuyền ðộ cao bằng phýõng pháp ðo cao lýợng giác, trong ðó 

khoảng cách ðýợc ðo bằng phýõng pháp thị cự quang học mia ðứng gọi là ðýờng chuyền 

ðộ cao lýợng giác. Thứ tự thao tác trên một trạm máy của ðýờng chuyền ðộ cao lýợng giác 

nhý sau: 

- Ðặt máy, cân bằng. Thýờng máy ðặt giữa 2 ðiểm của ðýờng chuyền. Trýờng hợp 

cạnh ðýờng chuyền ngắn ðặt máy trên ðiểm của ðýờng chuyền cần dọi ðiểm, ðo chiều cao 

máy chính xác ðến  0.5cm. 

- Quay máy ngắm mia sau. Dùng ốc vi ðộng ðứng của ống kính ðiều chỉnh cho chỉ 

giữa cắt vào một trị số chẵn nào ðó trên mia. Dựa vào 2 chỉ ðo khoảng cách xác ðịnh 

khoảng cách nghiêng (Sthuận) từ máy ðến mia. Cân bằng bọt nýớc bàn ðộ ðứng, ðọc số trên 

bàn ðộ ðứng ðýợc số ðọc thuận kính T, ðọc chiều cao ðiểm ngắm (L). 

- Ðảo ống kính quay máy ngắm mia sau thao tác týõng tự nhý thuận kính ðọc ðýợc 

khoảng cách nghiêng Sðảo và số ðọc trên bàn ðộ ðứng là P. Chú ý chỉ giữa vẫn ngắm vào vị 

trí cũ nhý ở phần thuận kính. 

  

Màût næåïc gäúc
 

L 

h
AB 

H
B 

 i  

D 

Hçnh V-3.1 

 
 

h' 

V 

Z 

H
A 

i - chiãöu cao maïy âo tæì  

màût mäúc tåïi  truûc quay 

cuía äúng kênh. 

D-Khoaíng caïch ngang 

giæîa hai  âiãøm A vaì B 

V - Goïc âæïng 

L  - Chiãöu cao âiãøm 

ngàõm tênh tæì màût mäúc 

âãún vë trê chè giæîa càõt 

muûc tiãu 

A 

B 
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     - Ðo ngắm mia trýớc thao tác týõng tự nhý mia sau. 

     Kết quả ðo ngắm ghi vào sổ nhý mẫu dýới ðây: 

Trạm máy Ðiểm ngắm Ghi chú 
1 8 LD 4-24  
Sthuận 133 109  
Sðảo 134 108  
STB 133.5 108.5  
S 0 0  
D= S  S 133.5 108.5  
T 8914.1� 8957.4�  
P 27045.7� 27002.6�  
MO -0.1� 0  
V +0o 45.8� +0o 26.0�  
DtgV + 1.77 + 0.08  
i 1.44 1.44  
L 2.00 2.00  
f 0 0  
h� +1.21 -0.48  
h - 1.69  

b. Một số yêu cầu chung 

- Ðiểm gốc ðể phát triển ðýờng chuyền ðộ cao lýợng giác là các ðiểm ðộ cao Nhà 

nýớc. Khi yêu cầu ðộ chính xác không cao cũng có thể dùng các ðiểm thủy chuẩn kỹ thuật. 

- Góc ðứng ðo theo phýõng pháp 3 chỉ thì chỉ cần ðo 1 lần, nếu ðo theo phýõng 

pháp một chỉ giữa thì ðo 2 lần. 

- Khoảng cách từ máy ðến mia không ðýợc výợt quá 150m; khi góc ðứng nhỏ hõn 

100 tỷ lệ bản ðồ nhỏ có thể cho phép tới 200m  

- Số chênh về chênh cao trên một cạnh ðo ði, ðo về không ðýợc výợt quá 4cm cho 

100m cạnh dài. 

2. Ðýờng chuyền ðộ cao ða giác (kinh vĩ lýợng giác cạnh gián tiếp) 

a. Phýõng pháp ðo ngắm 

Khi thành lập ðýờng chuyền ðộ cao ða giác cần ðặt máy trên các ðiểm ðýờng chuyền 

ngắm các ðiểm kề nó ðo góc ðứng. Cạnh ðýợc xác ðịnh thông qua tọa ðộ các ðiểm ðó hoặc 

ðýợc ðo bằng các phýõng pháp có ðộ chính xác cao hõn phýõng pháp thị cự quang học 

mia ðứng. 

Thứ tự thao tác trên một trạm máy nhý sau: 

Ðặt máy, dọi ðiểm, cân bằng,  ðo chiều cao máy chính xác tới  0,5cm 

- Quay máy ngắm cột tiêu sau. Ở vị trí thuận kính ðọc ðýợc số ðọc trên bàn ðộ ðứng 

là Ts. Ngắm cột tiêu trýớc ðọc ðýợc số ðọc Tt. Trýớc khi ðọc số cần cân bằng bọt nýớc bàn 

ðộ ðứng. 

- Ðảo kính ngắm cột tiêu trýớc ðọc số bàn ðộ ðứng ðýợc số ðọc Pt , ngắm cột tiêu 

sau ðọc ðýợc số ðọc Ps. 
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- Chiều cao ðiểm ngắm tính từ mặt tâm mốc ðo bằng thýớc thép hoặc bằng phýõng 

pháp giải tích 2 lần với ðộ chính xác  1cm. 

Lần lýợt ðặt máy trên tất cả các ðiểm ðýờng chuyền và thao tác týõng tự nhý trên. 

Cách ghi sổ và tính toán týõng tự nhý ðýờng chuyền ðộ cao lýợng giác. 

b. Một số yêu cầu chung  

- Ðiểm khởi và ðiểm khép của ðýờng chuyền phải là ðiểm trắc ðịa Nhà nýớc có ðộ 

cao. 

- Góc ðứng phải tiến hành ðo ði, ðo về trên cùng một cạnh. Khi ðo góc ðứng biến 

ðộng sai số chỉ tiêu không výợt quá   20�. Hiệu chênh cao ðo ði ðo về không ðýợc výợt 

quá   4cm  cho mỗi 100m cạnh dài. Trýờng hợp cạnh xác ðịnh gián tiếp qua tọa ðộ, góc 

ðứng phải ðo 1 lần theo phýõng pháp 3 chỉ, 2 lần theo phýõng pháp 1 chỉ giữa. Hiệu chênh 

cao ðo ði ðo về không ðýợc výợt quá 0.45m, nếu ở vùng núi cao cho phép tới 0.80m. 

- Cạnh ðýờng chuyền không ðýợc lớn hõn 1000m. Tổng chiều dài ðýờng chuyền 

không ðýợc quá 40cm trên bản ðồ,  20 km ngoài thực ðịa. 

- Sai số khép cho phép của ðýờng chuyền có thể tính theo công thức: 

  fhcp = nS04.0   (m) 

Trong ðó:  S là chiều dài trung bình cạnh ðýờng chuyền tính theo ðõn vị trãm mét;  n 

: Số cạnh ðýờng chuyền. 

3. Giao hội ðộ cao ðộc lập 

a. Phýõng pháp ðo ngắm 

Giao hội ðộ cao ðộc lập là phýõng pháp xác ðịnh ðộ cao cho một ðiểm bằng cách ðặt 

máy tại ðiểm ðó ðo góc ðứng về ít nhất  3 ðiểm ðã biết ðộ cao, hoặc ngýợc lại. Cạnh ðýợc 

xác ðịnh gián tiếp. 

Thao tác ðo ngắm týõng tự nhý ðýờng chuyền ðộ cao ða giác. 

Kết quả ðo ngắm và tính toán ðýợc ghi ở bảng sau: 

Ðiểm cần tính P Ghi chú 

Ðiểm ðã biết A B C  

Chiều ðo Ðo ði Ðo ði Ðo ði  

V  018� 16�   334� 11� 220�47�  

D 5866.0 4138.7 3310.0  

h� = DtgV  31.17 - 258.19 - 135.63  

i 1.33 1.33 1.33  

f 2.26 1.12 0.72  

L 3.10 3.01 2.99  

h -30.68 -258.75 -136.57  

Hi 249.11 20.66 143.05  

HP 279.79 279.41 279.62  

Admin
http://tracdia.wordpress.com


Admin
huuduc1kk2@gmail.com




                                                                                CHÝÕNG V- ÐO CHÊNH CAO   109 
 

HP TB 279.61  

b. Một số yêu cầu chung 

- Ðiểm ðã biết ðộ cao phải là ðiểm ðộ cao Nhà nýớc hoặc ðiểm tam giác có ðo nối 

ðộ cao. 

- Nếu số ðiểm ðã biết là 3 thì chỉ cần ðo ðõn. Nếu có hai ðiểm gốc thì một hýớng 

phải ðo ði, ðo về 

- Yêu cầu ðo góc ðứng 1 lần theo phýõng pháp 3 chỉ hoặc 2 lần theo phýõng pháp 1 

chỉ giữa. Hiệu chênh giá trị góc ðứng của cùng 1 hýớng giữa các lần ðo không výợt quá 

25� 

- Chiều dài  cạnh giao hội  8km. 

- Số chênh về chênh cao giữa ðo ði ðo về trong một hýớng không ðýợc výợt quá 

0.45m,  ở vùng núi cho phép tới 0.80m. 

- Số chênh về ðộ cao của 3 hýớng tính phải thỏa mãn. 

  Hmax - Hmin  1m. 

 

 

§V-4  ÐO THỦY CHUẨN BẰNG MÁY KINH VĨ  

Ðo thủy chuẩn bằng máy kinh vĩ là phýõng pháp dùng máy kinh vĩ ðể xác ðịnh chênh 

cao giữa hai ðiểm theo nguyên lý ðo cao hình học. 

I- PHÝÕNG PHÁP ÐO NGẮM 

- Ðặt máy kinh vĩ, cân bằng, thýờng áp dụng phýõng pháp ðo thủy chuẩn từ giữa. 

Máy kinh vĩ phải ðýợc hiệu chỉnh ðể MO gần bằng 0. 

- Thuận kính quay máy ngắm mia sau , ðọc khoảng cách Sthuận. Cân bằng bọt nýớc 

bàn ðộ ðứng. Dùng ốc vi ðộng ðứng của ống kính ðýa số ðọc bàn ðộ ðứng về 90
0. Ðọc số 

chỉ ngang giữa cắt mia ðýợc h�thuận. 

- Ðảo ống kính ngắm mia sau ðọc Sðảo. Cân bằng bọt nýớc bàn ðộ ðứng. Ðýa số ðọc 

bàn ðộ ðứng về 270
0. Ðọc số chỉ giữa cắt mia ðýợc h�ðảo. 

- Quay máy ngắm mia trýớc, thao tác týõng tự nhý ðối với mia sau. 

Tiến hành thao tác nhý trên cho ðến hết ðýờng chuyền. Ghi kết quả ðo và tính toán 

týõng tự ðýờng chuyền ðo cao lýợng giác. 

Khi ðýờng chuyền ðộ cao ðýợc kết hợp giữa ðo cao kinh vĩ thủy chuẩn và ðo cao 

kinh vĩ lýợng giác thì chênh cao giữa hai ðiểm ðýợc tính nhý sau: 
MIA SAU MIA TRÝỚC  CHÊNH CAO 

Kinh vĩ thủy chuẩn Kinh vĩ thủy chuẩn S - T 

Kinh vĩ lýợng giác Kinh vĩ lýợng giác T - S 

Kinh vĩ lýợng giác Kinh vĩ thủy chuẩn - S - T 
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Kinh vĩ thủy chuẩn Kinh vĩ lýợng giác S + T 

Thí dụ: Trạm I mia sau, mia trýớc ðều ðo kinh vĩ thủy chuẩn thì chênh cao ðýợc tính 

S  T là : h12= a  b (hình V-4.1) 

II- MỘT SỐ YÊU CẦU CHUNG 

- Ðiểm gốc của ðýờng chuyền kinh vĩ thủy chuẩn là các ðiểm ðộ cao Nhà nýớc, 

hoặc ðiểm thủy chuẩn kỹ thuật khi yêu cầu ðộ chính xác không cao. 

- Tổng chiều dài ðýờng chuyền : L  20km 

- Chiều dài cạnh ðýờng chuyền: S  460m 

- Số chênh về khoảng cách giữa thuận kính và ðảo kính  
250
1

 

- Số chênh về chênh cao giữa thuận kính và ðảo kính không quá 2cm cho mỗi 100m. 

- Sai số khép cho phép của ðýờng chuyền: 
 

  fhcp  100mm )km(L  

 

 

§V-5  ÐO CHÊNH CAO TỰ ÐỘNG 

I- NGUYÊN LÝ THÀNH LẬP BIỂU ÐỒ ÐÝỜNG CONG 

Các máy ðo toàn ðạc tự ðộng ðýợc cấu tạo biểu ðồ ðýờng cong ðo khoảng cách và 

chênh cao tự ðộng. Phần ðo khoảng cách ðýợc trình bày ở chýõng IV. Khi ðo chi tiết 

chênh cao của các ðiểm mia ðýợc ðo theo nguyên lý ðo cao lýợng giác: 

  h = DtgV + i  L 

Biểu ðồ ðo chênh cao gồm dây 

cõ bản zz dây chênh cao hh (hình V-
5.1). 

 
 
 h h 

D D 

z z 

 

b
 

2
 

1
 

a
 

I
 

h
 12   

Hçnh V-4.1
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Khoảng cách dây chênh cao 

ðến dây cõ bản cắt trên mia ký hiệu 

là l thì ta có giá trị h'=DtgV ðýợc 

tính bằng công thức ðõn giản:  

h' = Kl (K là hằng số) 

 
 

 
 
 
 

Hình V-5.1:Biểu ðồ ðo chênh cao 

Nguyên lý thành lập biểu ðồ nhý sau: 

 

Từ hình vẽ V-5.2, áp dụng các công thức lýợng giác trong tam giác ta có: 
          h�  = S. sinV     
Từ tam giác OHZ:  

           S = Hsin
sin 

l
  

            H = 900 - (V + ) 
Thay vào ta có : 

     h� = 




sin
sin).Vcos(.l

  

  h� = 




sin
Vsin)sinVsincosV(cosl

  

  h� = l (cosV cotg - sinV )sinV                  
Muốn có công thức : h� = Kl thì:                                           

          K = cosVsinVcotg - sin2V    

   
Vsin.Vcos
VsinK

gcot
2

  

Cho K=10 và V các giá trị thay ðổi ta tính ðýợc các giá trị . Sau ðó tính khoảng 

cách cần khắc trên biểu ðồ giữa dây cõ bản và dây ðo chênh cao theo công thức: 

2
å

tgf2P    (f  là tiêu cự kính vật) 

+V V 

 

H 

O
 

Hçnh V-5.2 

V  

Z 

O' 

l  

h' 
S 

Admin
http://tracdia.wordpress.com


Admin
huuduc1kk2@gmail.com




                                                                                CHÝÕNG V- ÐO CHÊNH CAO   112 
 

Với các giá trị V tính ðýợc các giá trị P. Sau ðó thành lập biểu ðồ ðýờng cong ðo 

chênh cao týõng tự nhý khi thành lập biểu ðồ ðýờng cong ðo khoảng cách ngang ðã giới 

thiệu ở mục IV-5. Với K = 20 hoặc K=50 cách làm cũng týõng tự. 

II- PHÝÕNG PHÁP ÐO  

Máy ðặt tại trạm ðo. Dọi tâm, cân bằng, 

ðo chiều cao máy, mia dựng tại ðiểm chi tiết. 

Dùng ốc vi ðộng ngang ðiều chỉnh cho chỉ 

ðứng cắt giữa mia. Dùng ốc vi ðộng ðứng 

ðiều chỉnh cho chỉ cõ bản trùng vào vạch 

chẵn trên mia, nếu muốn i - L = 0 thì ðiều 

chỉnh cho chỉ cõ bản trùng với vạch trên mia 

có L = i. Cân bằng bọt nýớc bàn ðộ ðứng. 

Cãn cứ vào dây cõ bản và dây chênh cao cắt 

mia dọc theo chỉ ðứng ta ðọc l sau ðó nhân 

với hằng số K ghi trên dây chênh cao ðýợc h�. 

Ðọc chiều cao ðiểm ngắm (chỉ cõ bản cắt 

mia) ðýợc L. Khi ðó chênh cao từ ðiểm ðặt 

máy ðến ðiểm ðặt mia là: 

          h = Kl + i - L 

Ví dụ: Theo hình vẽ V-14, ta ðọc ðýợc h� = 11,5cm x 10 = 1.15m. 
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