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CHÝÕNG VII 

 ÐO VẼ BẢN ÐỒ ÐỊA HÌNH 

 

§VII.1 KHÁI QUÁT CÁC PHÝÕNG PHÁP  
THÀNH LẬP BẢN ÐỒ ÐỊA HÌNH 

 

I. PHÝÕNG PHÁP BÀN ÐẠC 

Phýõng pháp bàn ðạc ðýợc áp dụng ðể thành lập bản ðồ tỷ lệ lớn và bản ðồ tỷ lệ 

trung bình. Phýõng pháp này ðặc trýng bởi nguyên lý ðõn giản, rõ ràng ngoài ra cho phép 

lập bản vẽ trực tiếp ngoài thực ðịa và so sánh ngay bản vẽ với thực ðịa. 

Bàn ðạc gồm giá ba chân,ván ðo. Trên ván ðo ðýợc cố ðịnh giấy vẽ (diamát hoặc bồi 

giấy croki). Bàn ðạc ðýợc ðặt trên ðiểm trạm ðo ngoài thực ðịa mà vị trí của nó ðã ðýợc 

xác ðịnh trên ván ðo. Ván ðo ðýợc cân bằng và ðịnh hýớng so với các hýớng ngoài thực 

ðịa. Sử dụng máy bàn ðạc ngýời ta vẽ trực tiếp ngoài thực ðịa ðịa vật và dáng ðất. 

Máy bàn ðạc ðýợc trang bị ống kính trắc ðịa với bộ phận ðo xa quang học cùng với 

thýớc thẳng, mà dọc theo ðó ngýời ta xác ðịnh hýớng ngắm và triển theo tỷ lệ khoảng cách 

ðo ðýợc từ mia nhờ ðo xa quang học. 

Ðể thực hiện phýõng pháp bàn ðạc phải có những dụng cụ cần thiết sau: bàn ðạc, 

máy bàn ðạc, mia. 

Ngoài những dụng cụ cõ bản là bàn ðạc, máy bàn ðạc, mia, ðể thực hiện phýõng 

pháp bàn ðạc còn cần có ðịa bàn, ống thủy tròn, thýớc tỷ lệ, cần dọi ðiểm, ô che máy và 

dụng cụ vẽ. 

Phýõng pháp bàn ðạc ðýợc áp dụng từ cuối thế kỷ XVI và ðýợc áp dụng cho tới gần 

ðây. Giai ðoạn hiện nay do sự phát triển mạnh mẽ của tin học ðã thúc ðẩy sự phát triển 

công nghệ mới thành lập bản ðồ, làm cho phýõng pháp bàn ðạc dần biến mất, vì kết quả 

của nó là hình vẽ không phù hợp với các phần mềm vẽ bản ðồ tự ðộng từ kết quả ðo ngoài 

thực ðịa. 

II. PHÝÕNG PHÁP TOÀN ÐẠC 

Phýõng pháp toàn ðạc là phýõng pháp ðo vẽ bản ðồ bằng các máy kinh vĩ, máy toàn 

ðạc thông thýờng hoặc máy toàn ðạc  ðiện tử. Nếu dùng máy kinh vĩ và máy toàn ðạc 

thông thýờng thì gọi là phýõng pháp toàn ðạc thông thýờng. Nếu dùng máy toàn ðạc ðiện 

tử thì gọi là phýõng pháp toàn ðạc ðiện tử. 

1. Toàn ðạc thông thýờng 

Ðể áp dụng phýõng pháp này cần các dụng cụ cõ bản là máy toàn ðạc và mia. Máy 

toàn ðạc thông thýờng là máy kinh vĩ có bộ phận ðo xa quang học. Máy toàn ðạc tự ðộng 

cho phép ðo khoảng cách ngang và chênh cao tự ðộng. 

Trong ðo toàn ðạc cần xác ðịnh: góc bằng, góc ðứng, khoảng cách, chiều cao máy, 

chiều cao mục tiêu. Các thành phần này cho phép xác ðịnh vị trí không gian của ðiểm ðặt 

mia. Kết quả của phýõng pháp toàn ðạc là bản ðồ chi tiết ðịa vật, ðộ cao. Phýõng pháp này 

thýờng ðýợc áp dụng ðể thành lập bản ðồ tỷ lệ lớn. Ðiểm trạm ðo toàn ðạc là ðiểm khống 

chế ðã ðýợc xác ðịnh tọa ðộ. Kết quả ðo ngoài thực ðịa ðýợc ghi chép vào sổ ðo.  
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Công tác nội nghiệp gồm tính khoảng cách ngang, tính chênh cao giữa trạm máy và 

mia, tính ðộ cao các ðiểm mia, triển vẽ các ðiểm ðịa vật, các ðiểm ðộ cao và nội suy vẽ 

ðýờng bình ðộ. 

2. Toàn ðạc ðiện tử (Electronic Total Station) 

Sự phát triển của tin học ðã thúc ðẩy nhiều ngành khoa học phát triển theo. Sự ra ðời 

của toàn ðạc ðiện tử chính là kết quả của sự phát triển ðó. Máy toàn ðạc ðiện tử có khả 

nãng hiển thị kết quả ðo ðạc gồm: góc bằng, góc ðứng, chênh cao, khoảng cách, tọa ðộ 

không gian lên trên màn hình của máy. Các kết quả này còn có thể nhập tự ðộng vào máy 

vi tính. Nhý vậy so với toàn ðạc thông thýờng toàn ðạc ðiện tử giảm nhẹ công việc ngoài 

thực ðịa và công tác trong phòng, rút ngắn ðýợc thời gian và tự ðộng hóa ðýợc nhiều khâu 

của công tác thành lập bản ðồ. Bộ phận ðo xa của máy toàn ðạc ðiện tử là ðo xa bằng sóng 

ánh sáng cho ta kết quả chính xác hõn nhiều so với toàn ðạc thông thýờng. Khi ðo toàn ðạc 

ðiện tử ngýời ta dùng gýõng phản xạ dựng tại các ðiểm chi tiết. 

Ðối với phýõng pháp toàn ðạc nói chung tại mỗi trạm máy cần phải vẽ sõ ðồ ðịa vật 

và phác họa ðýờng bình ðộ biểu thị dáng ðất. 

III. PHÝÕNG PHÁP DÙNG ẢNH 

Khi thành lập bản ðồ tỷ lệ 1: 5.000 và nhỏ hõn trên một diện tích rộng lớn phýõng 

pháp toàn ðạc hầu nhý ðýợc thay thế bằng phýõng pháp ðo vẽ ảnh hàng không. 

Sau khi thiết kế bay chụp, làm dấu ðiểm ngoài thực ðịa tiến hành bay chụp ðýợc tài 

liệu ảnh. Býớc tiếp theo là thiết kế, ðo nối, tính toán một số ðiểm khống chế ảnh ngoại 

nghiệp. Ở trong nhà dựa vào những ðiểm khống chế ảnh ngoại nghiệp ðể tãng dày thêm 

một số ðiểm khống chế nội nghiệp cần thiết. Khi ðủ mật ðộ ðiểm khống chế tiến hành xử 

lý từng tờ ảnh ở vùng ðồng bằng, bằng cách nắn ảnh rồi cắt dán lắp ghép thành tờ bình ðồ 

ảnh. Ðem tờ bình ðồ ảnh ra thực ðịa ðiều vẽ ðịa vật và ðo vẽ ðýờng bình ðộ cho ta tờ bản 

ðồ gốc ðịa vật, ðộ cao. Ở vùng ðồi núi thýờng ngýời ta xử lý từng cặp ảnh, bằng cách khôi 

phục mô hình lập thể trên máy toàn nãng. Ðịnh hýớng tuyệt ðối mô hình rồi vẽ từ máy toàn 

nãng cho ta hình vẽ ðịa vật và ðýờng bình ðộ. 

Hiện nay với các phần mềm chuyên dụng có thể tính toán tãng dày khống chế ảnh, 

nắn ảnh, ðo vẽ lập thể một cách hiệu quả, nhanh chóng làm cho phýõng pháp ðo vẽ ảnh 

càng thêm ýu việt.     

 

 

§ VII.2    TRÌNH TỰ CÁC BÝỚC THÀNH LẬP BẢN ÐỒ ÐỊA HÌNH 

Nội dung của chýõng này chủ yếu ðề cập tới công tác thành lập bản ðồ ðịa hình bằng 

phýõng pháp toàn ðạc. Phýõng pháp ðo vẽ ảnh ðýợc trình bày thành một môn học riêng. 

Phýõng pháp bàn ðạc hiện nay các ðõn vị sản xuất ít sử dụng do ðó chúng ta sẽ không ðề 

cập tới. 

Trình tự các býớc thành lập bản ðồ ðịa hình bằng phýõng pháp toàn ðạc nhý sau: 

1. Khảo sát thực ðịa 

Cãn cứ vào nhiệm vụ ðýợc giao tiến hành công tác khảo sát thực ðịa nhằm khái quát 

ðặc ðiểm khu ðo về các mặt ðịa lý, ðịa mạo, thực phủ, thủy vãn... làm cõ sở cho công tác 

thiết kế và lập luận chứhg kinh tế kỹ thuật. 
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2. Thiết kế lập luận chứng kinh tế kỹ thuật 

Nghiên cứu tình hình khu ðo, tình hình tý liệu, tài liệu trắc ðịa và bản ðồ, phạm vi 

nhiệm vụ ðýợc giao ðối chiếu với quy phạm  ðể chọn phýõng án bố trí ðo nối ðiểm khống 

chế, xây dựng ðịnh mức chỉ tiêu cho từng loại công việc rồi báo cáo lên cấp trên phê duyệt. 

3. Công tác chuẩn bị trýớc khi ðo vẽ 

Phân chia khối lýợng công việc týõng ứng với thời gian và ðịa ðiểm công tác cho các 

ðõn vị, cho từng cá nhân. Kiểm nghiệm máy móc, kiểm tra vật tý, trang thiết bị và các mặt 

công tác khác có liên quan. 

 

4. Thành lập lýới khống chế ðo vẽ 

Dựa vào thiết kế kỹ thuật tiến hành chọn ðiểm ðo nối khống chế ðảm bảo ðủ mật ðộ 

ðiểm ðặt máy ðo vẽ kín khu vực cần thành lập bản ðồ. 

5. Chuẩn bị bản vẽ trýớc khi ðo vẽ chi tiết 

Bản vẽ ðýợc bồi bản kẽm ðể tránh biến dạng. Sau ðó kẽ lýới ô vuông, triển ðiểm 

khống chế. Hiện nay chủ yếu ngýời ta dùng phim diamat làm bản gốc do ðó không cần bồi 

bản kẽm. 

6. Ðo vẽ chi tiết 

Ðặt máy trên các ðiểm trạm ðo, dựng mia tại các ðiểm ðặc trýng ðo vẽ chi tiết, vẽ sõ 

ðồ, ghi kết quả ðo vào sổ ðo. Sau ðó về nhà dùng thýớc triển ðiểm hoặc bàn triển ðiểm có 

tay quay X, Y ðể triển ðiểm chi tiết vẽ ðịa vật, nội suy vẽ ðýờng bình ðộ. 

7.Lập bản ðồ giấy bóng ðịa vậtồ ðộ cao 

Dùng giấy can lập bản ðồ giấy bóng ðịa vật và bản ðồ giấy bóng ðộ cao. 

- Trên bản ðồ giấy bóng ðịa vật biểu thị toàn bộ ranh giới ðịa vật và những ðịa vật 

riêng biệt, ðịa vật nhỏ dễ bỏ sót. Bản ðồ giấy bóng ðịa vật ðýợc lập trýớc khi tu chỉnh 

chính thức.  

-  Trên bản ðồ giấy bóng ðộ cao ghi ðộ cao và số hiệu ðiểm của các ðiểm khống chế, 

ðiểm trạm ðo và ðiểm mia chi tiết. Bản ðồ giấy bóng ðộ cao ðýợc lập trýớc khi vẽ ðýờng 

bình ðộ. 

8. Tiếp biên mảnh bản ðồ 

Mỗi mảnh bản ðồ sau khi ðo vẽ ngoại nghiệp ðều phải tiếp biên với các mảnh bản ðồ 

bên cạnh cùng ðo vẽ trong một ðợt hoặc ðã ðo vẽ trong các ðợt trýớc. Sai số tiếp biên ðýợc 

qui ðịnh trong quy phạm cho các loại tỷ lệ khác nhau. 

9. Kiểm tra nghiệm thu và tổng kết kỹ thuật 

Việc kiểm tra nghiệm thu phải tiến hành có hệ thống và chặt chẽ trong suốt quá trình 

ðo vẽ bản ðồ. Các kết quả kiểm tra ðýợc tổng hợp lại và lập thành biên bản với nội dung: 

- Tình hình thực hiện nhiệm vụ và khối lýợng công việc. 

- Kết quả kiểm tra trong nhà và ngoài trời. 

- Ðánh giá sõ bộ thành quả. 

- Kiến nghị giải quyết các vấn ðề tồn tại. 
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Sau khi hoàn thành toàn bộ công tác của một khu ðo, ðõn vị sản xuất phải lập bản 

tổng kết kỹ thuật với nội dung tổng hợp các phýõng pháp kỹ thuật ðã áp dụng, thống kê ðộ 

chính xác, tổng hợp kết quả kiểm tra v. v... 

10. Giao nộp thành quả 

Sau khi kết thúc công tác ðo vẽ bản ðồ, thành quả ðã ðýợc nghiệm thu tổ ðo ðạc tiến 

hành sắp xếp thành quả lấy ðõn vị là mảnh bản ðồ giao nộp lên cấp trên. Những thành quả 

cần giao nộp ðýợc qui ðịnh trong quy phạm nhý sổ ðo, bảng tính tọa ðộ, bản ðồ, lý lịch bản 

ðồ v. v... 

 

§VII3  CÔNG TÁC CHUẨN BỊ TRÝỚC KHI ÐO VẼ CHI TIẾT 

I.CHUẨN BỊ MÁY MÓC VÀ CÁC THIẾT BỊ KỸ THUẬT 

Trýớc khi ðo vẽ chi tiết tổ ðo nhận máy móc và các thiết bị kỹ thuật. Khi nhận máy 

cần kiểm tra theo nội dung ðýợc ðề cập ở bài III.6. Tiếp theo kiểm nghiệm máy theo nội 

dung ðề cập ở bài III.7 và bài IV.5. Trýờng hợp phải vận chuyển máy ði xa thì khi tới nõi 

cần kiểm nghiệm lại. Nếu ðợt công tác kéo dài có nghỉ một thời gian giữa kỳ thì cũng cần 

kiểm nghiệm lại máy khi bắt ðầu vào công tác ðợt hai. Kết quả kiểm nghiệm ðýợc ghi vào 

biểu mẫu và giao nộp cùng thành quả cuối cùng 

Một số thiết bị kỹ thuật cần chuẩn bị bao gồm: máy và mia toàn ðạc, ô che máy, 

dụng cụ vẽ, thýớc thép, thýớc triển ðiểm, sổ ðo, bảng tính toán khống chế, sổ vẽ sõ ðồ, 

giấy vẽ... 

II. CHUẨN BỊ BẢN VẼ 

1. Bồi bản vẽ 

Ðể tờ giấy vẽ không bị biến dạng trong quá trình ðo vẽ và lýu giữ, ngýời ta tiến hành 

bồi giấy vẽ lên ðế nhôm, kẽm. Làm sạch mặt bản kẽm hoặc nhôm và mặt sau tờ giấy vẽ. 

Dùng khãn ýớt làm ẩm bản kẽm và mặt sau tờ giấy rồi dùng keo dán tổng hợp phết lên mặt 

sau tờ giấy và mặt trên bản kẽm. Dán giấy lên bản kẽm, dùng rulô miết từ giữa ra ngoài ðể 

ðẩy hết không khí ra làm cho bản vẽ phẳng. 

Hiện nay ngýời ta dùng ðế nhựa mờ diamat thay thế cho giấy vẽ ðể làm bản vẽ gốc 

nên không cần phải bồi bản vẽ. 

2. Kẻ lýới ô vuông 

Khi thành lập bản ðồ tỷ lệ lớn bản vẽ thýờng có kích thýớc 50cmx 50cm hoặc 60cmx 

60cm và ðýợc kẻ thành lýới ô vuông có cạnh 10 cm. Ðể kẻ lýới ô vuông có thể dùng bàn 

vẽ có tay quay X, Y, dùng thýớc Drobysev hoặc thýớc thẳng. Ở ðây giới thiệu hai phýõng 

pháp sau phù hợp với tổ sản xuất. 

a. Phýõng pháp dùng thýớc Drobysev 

Thýớc Drobysev làm bằng hợp kim có hệ số dãn nở nhiệt thấp. Thýớc có 7 lỗ vuông 

trong ðó cạnh lỗ vuông phía bên trái ðýợc cắt vát nhý ở thýớc kẻ loại thýờng. Mép vát mỗi 

lỗ cách nhau 10 cm. Lỗ cuối cùng cách lỗ ðầu 70,711 cm (bằng ðýờng chéo của hình 

vuông cạnh 50 cm) nhý hình vẽ VII-3.1 

 

 

 

Hçnh VI I -3.1 
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Cách kẻ lýới ô vuông bằng thýớc Drobysev nhý sau: 

ðặt thýớc nằm ngang theo cạnh AB nhý hình VII-3.2. 
Dùng chì cứng gạch theo cạnh vát của 6 lỗ vuông cõ bản. 

Ðặt thýớc thẳng ðứng tại B dùng chì cứng vạch theo cạnh 

vát của lỗ vuông ðýợc 6 vạch cõ bản trên cạnh BC. Ðặt 

thýớc thẳng ðứng tại A vạch ðýợc 6 vạch cõ bản trên cạnh 

AD. Ðặt thýớc theo ðýờng chéo AC cạnh vát lỗ ðầu tiên 

trùng với ðiểm A dùng chì vạch theo cạnh vát của lỗ cuối 

cùng, giao ðiểm cho ta ðiểm C. Ðặt thýớc theo ðýờng 

chéo BD cạnh vát lỗ ðầu tiên cho trùng với ðiểm B, dùng 

chì vạch theo cạnh vát lỗ cuối cùng, giao ðiểm cho ta ðiểm 

D. Ðặt thýớc theo DC vạch theo cạnh vát của các lỗ 

vuông. Nối các vạch ðối xứng cho ta lýới ô vuông. Sai số 

ðýờng chéo không výợt quá 0.3mm. 

b. Phýõng pháp dùng thýớc thẳng 

Nếu dùng thýớc thẳng ta làm nhý sau: 

Kẻ hai ðýờng chéo trên tấm giấy vẽ giao ðiểm cho 

ta ðiểm 0. Từ 0 ðo ra 4 phía 4 ðoạn bằng nhau ðýợc các 

ðiểm A, B, C, D tạo thành hình chữ nhật. Trên các cạnh 

hình chữ nhật kẻ các vạch cách nhau 10 cm. Nối các 

vạch ðối xứng cho ta lýới ô vuông (hình VII-3.3)  

Sau khi kẻ lýới ô vuông phải tiến hành kiểm tra 

theo yêu cầu: sai số cạnh ô vuông không výợt quá 

0,1mm, sai số ðýờng chéo lớn không výợt quá 0,3mm. 
3.Triển ðiểm khống chế 

Sau khi kẻ lýới ô vuông ta ghi tọa ðộ khung bản ðồ týõng lai dựa theo hệ thống ðánh 

số chia mảnh bản ðồ.  

Ðể triển ðiểm khống chế M (XM, YM) ta xem vị trí 

ðiểm M nằm ở ô vuông nào. Tính số gia toạ ðộ X, Y của 

ðiểm M so với góc Tây Nam của ô vuông. Trên hai cạnh 

thẳng ðứng ðặt một ðoạn X, trên hai cạnh nằm ngang ðặt 

một ðoạn Y (hình VII-3.4). Nối các ðiểm ðối xứng cho ta 

ðiểm M. Sai số triển ðiểm khống chế không ðýợc výợt quá 

0,2mm trên bản ðồ. Kiểm tra bằng cách so sánh khoảng 

cách giữa hai ðiểm khống chế ðo trên bản vẽ với khoảng 

cách thực ðịa rút theo tỷ lệ không ðýợc chênh lệch quá 

0,3mm. 

Hiện nay các cõ sở sản xuất hầu hết thực hiện việc 
dựng lýới ô vuông, triển ðiểm khống chế bằng máy do vậy 

rút ngắn ðýợc nhiều thời gian và nâng cao ðộ chính xác. 

 

§VII-4 TÃNG DÀY ÐIỂM TRẠM ÐO  
   TRONG PHÝÕNG PHÁP TOÀN ÐẠC 

I. ÐÝỜNG CHUYỀN TOÀN ÐẠC 

Hçnh VI I -3.2 
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B A 

Hçnh VI I -3.3 
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Ðýờng chuyền toàn ðạc là ðýờng chuyền mà trong ðó góc ðýợc ðo bằng các máy 

kinh vĩ. Cạnh ðýợc ðo bằng phýõng pháp thị cự quang học mia ðứng hoặc các phýõng 

pháp khác. Ðiểm gốc ðể phát triển ðýờng chuyền toàn ðạc là các ðiểm có ðộ chính xác từ 

lýới khống chế ðo vẽ trở lên. Trạm toàn ðạc cần chọn ðể có thể ðo vẽ trong bán kính từ 

100m - 350m tuỳ theo tỷ lệ bản ðồ.  

Ðýờng chuyền toàn ðạc phải ðảm bảo các yêu cầu kỹ thuật ghi ở bảng VII.4.1 

Bảng VIIộờộổ  
Tỷ lệ  
ðo vẽ 

Chiều dài ðýờng chuyền 

(m) 
Cạnh ðýờng chuyền 

 (m) 
Số cạnh  

ðýờng chuyền 
1:500 200 100 4 

1:1000 300 150 6 
1:2000 600 200 8 
1:5000 1200 300 10 

Cạnh ðýờng chuyền ðo bằng phýõng pháp thị cự quang học mia ðứng ðọc ðến 0,1m; 

ðo ði ðo về với chênh lệch kết quả không výợt quá 1/ 300 chiều dài cạnh. Khi ðo vẽ bản ðồ 

tỷ lệ 1/500 cạnh ðýợc ðo bằng thýớc thép với ðộ chính xác không nhỏ hõn 1/1.000. 

Góc ðýờng chuyền ðo một lần ðọc số ðến 0,1'. 

Chênh cao ðo ði, ðo về bằng phýõng pháp ðo cao lýợng giác; chênh lệch kết quả ðo 

ði ðo về không výợt quá 0,04m trên 100m chiều dài cạnh. 

Toạ ðộ, ðộ cao các ðiểm ðýờng chuyền toàn ðạc ðýợc tính toán bình sai gần ðúng. 

Sai số khép góc ðýờng chuyền: 

     n1f
cp

      (n - số góc của ðýờng chuyềnớ 

Sai số khép ðộ dài ðýờng chuyền: 

       )m(
n400

L
f

cpD           

Trong ðó L-ðộ dài ðýờng chuyền tính bằng mét ; n- số cạnh ðýờng chuyền 

Sai số khép ðộ cao ðýờng chuyền: 

  )m(nD0,04f
cph   

(D- chiều dài trung bình cạnh ðýờng chuyền tính theo ðõn vị ổệệmớ 

II- PHÝÕNG PHÁP GIAO HỘI 

Ðiểm trạm ðo toàn ðạc có thể ðýợc xác ðịnh bằng phýõng pháp giao hội. 

Góc giao hội phải nằm trong khoảng từ 30
0 ðến 150

0.Cạnh giao hội không výợt quá 2 

lần cạnh ðýờng chuyền nêu ở bảng VII.4.1.Ðo góc cạnh nhý ðýờng chuyền toàn ðạc. 

Tính tọa ðộ mặt phẳng của ðiểm giao hội có thể theo trình tự nêu ở bài §VI.5. Tốt 
hõn nên dùng công thức tính giao hội phía trýớc, cạnh sýờn, phía sau dýới ðây: 

1. Công thức tính giao hội phía trýớc và cạnh 

sýờnẩhình VII-4.1) 

  





gcotgcot
)YY(gcotXgcotX

X ABBA
Q    

B 

A  

Q X  

Y  O 
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gcotgcot
)XX(gcotYgcotY

Y ABBA
Q   

 

2. Công thức tính giao hội phía sauẩhình VII-4.2):     

  
)YY(gcot)XX(gcot)XX(

)XX(gcot)YY(gcot)YY(
tg

ABCBCA

ABCBCA




  

Tra ngýợc tìm . Sau ðó tính tọa ðộ XP và YP: 

  
)(tgtg

)(tg)XX()YY(
XX CACA

CP



  

  YP = YA + (XP - XA) tg() 

Kiểm tra tính toán lần 2: 

  
)(tgtg

)(tg)XX()YY(
XX CBCB

CP



  

  YP  = YB + (XP - XB)tg() 

* Tính góc kiểm tra  từ tọa ðộ, áp dụng công thức: 

  
RLRL

LRRL

YYXX

YXYX
tg




  

Trong ðó: XL = XL - XP; YL = YL- YP;  XR = XR - XP; YR = YR - YP 

Tra ngýợc ðýợc  (hình VII-4.3) 

 

 

 

 

 

 

3. Công 

thức tính ðộ cao:     

Ðộ cao tính theo công thức lýợng giác ở mục II.3 bài V.3  

III. PHÝÕNG PHÁP CỌC PHỤ (PHÝÕNG PHÁP DẪN ÐIỂM) 

Khi cần phát triển một trạm toàn ðạc có thể dùng phýõng pháp dẫn ðiểm. Thực chất 

ðó là ðýờng chuyền toàn ðạc treo có 1 cạnh. Cạnh dẫn không ðýợc výợt quá 2 lần cạnh 

ðýờng chuyền quy ðịnh ở bảng VII.3.1. Ðo góc, ðo cạnh, ðo chênh cao theo quy ðịnh của 

ðýờng chuyền toàn ðạc. 

Tọa ðộ ðiểm dẫn tính theo mục III.1 bài VI.4. Ðộ cao tính theo bài V.3 

§VII-5  ÐO VẼ CHI TIẾT 

 

P 

A 

B 
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I. CÁC PHÝÕNG PHÁP XÁC ÐỊNH ÐIỂM CHI TIẾT 

1. Phýõng pháp giao hội 

a. Giao hội góc  

Giả sử chúng ta ðã biết hai ðiểm A, B ngoài 

thực ðịa và vị trí týõng ứng của chúng trên bản vẽ. 

Nhờ vào hai ðiểm này chúng ta có thể xác ðịnh vị 

trí các ðiểm 1, 2, 3, ..., n bằng cách ðặt máy kinh 

vĩ tại A và B, ðo các góc i, i� nhý trên hình VII-
5.1, sau ðó dùng thýớc ðo ðộ ðể dựng lại các góc 

i, i� với một cạnh ðã biết là AB= a  trên bản ðồ. 

Cạnh thứ hai của góc này sẽ giao nhau tại một 

ðiểm, ðó chính là vị trí cần tìm.  

Ðể kiểm tra có thể ðo khoảng cách từ ðiểm 1 ðến ðiểm 2 hoặc ðo góc thứ 3 từ một 

cạnh xuất phát từ A hoặc B tới một ðiểm ðã biết. 

Góc giao hội nằm trong khoảng 30
0
1500. 

2. Giao hội cạnh  

Khi các ðiểm chi tiết ở gần các ðiểm ðã xác ðịnh, thay vào việc ðo các góc  i, i� 

chúng ta ðo các cạnh di, di�. Các ðiểm chi tiết ðýợc ðýa lên bản vẽ bằng cách dựng hai 

cung tròn có bán kính di, di� (rút theo tỷ lệ), tâm là hai ðiểm A, B ðã biết, giao ðiểm của hai 

cung tròn này là ðiểm cần xác ðịnh. 

Ðể kiểm tra ta có thể ðo khoảng cách từ ðiểm 1 ðến ðiểm 2 hoặc ðo cung thứ 3 từ 

một ðiểm ðã biết tới ðiểm cần xác ðịnh. 

2. Phýõng pháp tọa ðộ cực 

Phýõng pháp này ðýợc sử 

dụng ðể xác ðịnh vị trí của các 

ðiểm chi tiết từ các ðiểm trạm ðo. 

Ngýời ta ðặt máy tại một ðiểm 

trạm ðo, ðịnh hýớng về một ðiểm 

trạm ðo khác, ðýa bàn ðộ về vị trí 

00 00� 00�, quay máy theo chiều 

kim ðồng hồ lần lýợt ngắm các 

ðiểm chi tiết cần xác ðịnh. Tại mỗi 

một ðiểm chi tiết ta cần ðo góc 

bằng i, góc ðứng V, khoảng cách 

từ máy ðến mia Si, chiều cao tia 

ngắm Li, chiều cao máy i . 

Khoảng cách nằm nghiêng S 

ðýợc cải chính về khoảng cách 

ngang D nếu góc ðứng   20. 

Ðộ cao của ðiểm chi tiết ðýợc xác ðịnh theo công thức: 

    h = DtgV  + i - L . 

Sai số ðịnh tâm máy tại một trạm ðo  5 mm. Sau khi kết thúc ðo vẽ phải kiểm tra 

lại hýớng chuẩn, ðộ chênh lệch cho phép về ðịnh hýớng  1,5�. 

1 

A B 

2 

Hçnh VI I -5.1 
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Dựa vào các kết quả ðo góc bằng  i , ðo cạnh ngang Di , dùng thýớc ðo ðộ và thýớc 

thẳng ðể triển vị trí các ðiểm chi tiết lên bản vẽ theo tỷ lệ cho trýớc, giá trị ðộ cao Hi = 
HTÐo+ hi  ðýợc ghi ở bên cạnh ðiểm chi tiết. Tiến hành vẽ ðýờng bình ðộ từ những ðiểm 

chi tiết có ðộ cao. 

3. Phýõng pháp dựng góc vuông 

Trong trýờng hợp cần dựng góc vuông tại một ðiểm. Khi ðo vẽ ðiểm chi tiết bằng 

thýớc dây ta làm nhý sau :  

Ðể dựng góc vuông tại A trên ðoạn 

thẳng AB, trýớc tiên dựng ðoạn AC=4m; 

Ðặt ðầu 0 của thýớc trùng với ðiểm A, 

vạch 8m trùng với ðiểm C, kéo cãng 

thýớc  tại vị trí vạch 3m ta ðýợc ðiểm D 

mà ADAB. 
Trên hýớng AD ta có thể xác ðịnh 

ðýợc vị trí các ðiểm chi tiết 1, 2,... bằng 

cách ðo các khoảng cách từ A ðến 1, A 

ðến 2,... Các ðiểm chi tiết ðýợc chuyển 

lên bản vẽ nhờ êke dựng góc vuông tại A 

và chiều dài các ðoạn A1, A2,... ðýợc rút 

về theo tỷ lệ bản ðồ. 

Ngoài ra, ðiểm chi tiết có thể ðýợc xác ðịnh 

bằng phýõng pháp ðýờng vuông góc. Trong 
phýõng pháp này ðể xác ðịnh vị trí ðiểm chi tiết a 

ta tìm chân ðýờng vuông góc  hạ từ a xuống cạnh 

ðýờng chuyền (a0), sau ðó ðo các ðoạn xa, ya nhý 

trên hình vẽ. Chân ðýờng vuông góc aa0 ðýợc tìm 

nhý sau : 

Gắn chặt một ðầu thýớc tại a, chọn một ðoạn 

ac > aa0 trên thýớc, kéo cãng thýớc, ðoạn thýớc 

này sẽ cắt ðoạn thẳng II-III tại 2 ðiểm C1 và C2, trung ðiểm C1C2 chính là ðiểm a0 cần tìm. 

Ðể chuyển vị trí ðiểm a lên trên bản vẽ ta dùng thýớc thẳng và êke ðể xác ðịnh vị trí 

ðiểm a0 trên ðoạn II-III, ðýờng vuông góc tại a0 với II-III và dựa vào giá trị ya (rút về tỷ lệ 

bản ðồ) chúng ta có vị trí ðiểm chi tiết a cần tìm. 

Ðộ dài của các ðoạn vuông góc không ðýợc lớn hõn 4m, nếu lớn hõn giá trị này thì 

phải dùng phýõng pháp giao hội cạnh ðể xác ðịnh vị trí ðiểm chi tiết. 

II. ÐO VẼ DÁNG ÐẤT 

Khi ðo vẽ dáng ðất ngýời dựng mia phải ðặt mia tại những ðiểm ðặc trýng của dáng 

ðất nhý ðỉnh núi, sống núi, khe núi, yên ngựa, v.v... khoảng cách từ máy ðến mia, giữa các 

ðiểm mia ðýợc quy ðịnh tùy thuộc vào tỷ lệ bản ðồ và khoảng cao ðều ðýờng bình ðộ. 

Chênh cao ðýợc tính theo công thức: 

   h = Dtg + i - v  

 hoặc   vi2sin)CK(
2
1

h  l  

         trong ðó: D: Khoảng cách ngang;  : Góc ðứng; i: Chiều cao máy; 

  

A C 
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B 
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                v: Chiều cao ðiểm ngắm (vị trí chỉ ngang giữa cắt mia) 

Ðộ cao ðiểm mia tính ðýợc là: 

HM = HTr + h  (HTr là ðộ cao trạm ðo) 

Chênh cao h có thể tra bảng hoặc tính bằng máy. 

Khi ðã có ðộ cao các ðiểm chi tiết ngýời ðứng máy và ngýời dựng mia phác họa 

ðýờng bình ðộ làm cõ sở tham khảo khi về nhà nội suy vẽ ðýờng bình ðộ. 

Khi nội suy vẽ ðýờng bình ðộ nếu sõ ðồ vẽ sai hýớng nối nội suy giữa các ðiểm mia 

thì kết quả sẽ sai, ví 

dụ nội suy vẽ ðýờng 

bình ðộ giữa  4 ðiểm 

ðýợc minh họa ở hình 

VII-5.3. 

 

III. ÐO VẼ 

ÐỊA VẬT 

Khi ðo vẽ ðịa 

vật khoảng cách từ máy ðến mia ðýợc quy ðịnh phụ thuộc vào tỷ lệ bản ðồ và tính chất ðịa 

vật rõ rệt hay không rõ rệt. Việc xác ðịnh khoảng cách tới các ðiểm chi tiết ðịa vật tùy 

thuộc vào tỷ lệ bản ðồ và thýờng nhỏ hõn so với ðo vẽ dáng ðất. 

Khi ðo vẽ bản ðồ tỷ lệ lớn, ví dụ 1/2.000, ngýời thực hiện không gặp khó khãn trong 

việc biểu diễn ðịa vật vì hầu nhý ðýa hết các chi tiết lên bản ðồ.  Khi ðo vẽ bản ðồ tỷ lệ 

nhỏ nguời thực hiện phải biết lấy bỏ tổng hợp (khái quát hóa) nội dung bản ðồ.  Ngýời 

thực hiện là ngýời ðầu tiên biên tập tờ bản ðồ, phân biệt lựa chọn biểu thị những chi tiết 

quan trọng có ý nghĩa về ðịnh hýớng, kinh tế, vãn hóa, quân sự, xã hội. Có thể bỏ bớt 

những chi tiết ít quan trọng. Một số trýờng hợp có thể gộp những chi tiết ðịa vật cùng tính 

chất. 

Trong những tỷ lệ nhỏ hõn việc khái quát hóa càng nhiều. Nhiều ðịa vật chỉ ðýợc 

biểu diễn bằng một ký hiệu quy ýớc vào tâm ðịa vật ngoài thực ðịa. 

Tại mỗi ðiểm chi tiết ðịa vật cần xác ðịnh khoảng cách ngang từ máy ðến mia. 

 

9 10 

15 12 

9 10 

15 12 

Hçnh VI I -5.3 

 

GHI  CHU Ï 

 Âæåìng tuû thuíy 

 Âæåìng phán thuíy 

Hæåïng däúc 

Veî phaïc âæåìng bçnh âäü 

//
 Khäng âæåüc näüi  suy 

+ Âiãøm âæåìng chuyãön 

Traûm âo toaìn âaûc 

Âiãøm mia 

Hçnh VI I5.4 
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Nếu dùng máy toàn ðạc tự ðộng cải chính khoảng cách thì khoảng cách cần ðo là: D 

= Kl 

Trong ðó l là khoảng chắn giữa hai dây ðo khoảng cách trên mia; K là hằng số ðo 
khoảng cách của máy. 

Nếu dùng máy kinh vĩ thông thýờng thì phải ðo góc ðứng ðể cải chính khoảng cách 

nghiêng về khoảng cách ngang theo công thức  

                 D = (Kl+ C) cos2
 

Tại mỗi trạm ðo ðều phải vẽ sõ ðồ. Trên sõ ðồ thể hiện các ðiểm ðịnh hýớng, ðiểm 

mia, ðiểm ðặc trýng ðịa hình và các ghi chú cần thiết khác, tỷ lệ sõ ðồ xấp xỉ bằng  tỷ lệ 

bản ðồ ðo vẽ (hình VII-5.4) 

Kết quả ðo vẽ dáng ðất và ðịa vật phải ðýợc chuyển vẽ lên bản vẽ hàng ngày, nếu 

chậm cũng không quá 3 ngày. 

IV. TIẾP BIÊN, TU CHỈNH BẢN VẼ 

1. Tiếp biên bản vẽ 

Khi ðo vẽ chi tiết phải ðo vẽ chờm ra ngoài khung bản ðồ ít nhất 2 cm ðể tiếp biên 

theo phýõng pháp trùng khít. 

Khi tiếp biên với bản gốc cùng tỷ lệ phải dùng bãng giấy can rộng 10 cm, can hai 

biên về mỗi phía 3 cm toàn bộ nội dung ðã thể hiện. 

Hạn sai tiếp biên nhý sau: 

- Ðộ xê dịch vị trí ðịa vật quan trọng, chủ yếu không quá 1mm, các ðịa vật khác 

không quá 1,5mm.  

- Ðộ xê dịch ðýờng bình ðộ có cùng ðộ cao không výợt quá: 

 Ở vùng ðồng bằng  : 1/ 2 khoảng cao ðều cõ bản 
 Ở vùng ðồi  : 2/ 3khoảng cao ðều cõ bản 
 Ở vùng núi  : 1 khoảng cao ðều cõ bản  

(Ðối với bản ðồ tỷ lệ 1:500, 1:1000 trong khu vực ðã xây dựng các sai số trên ðều 

giảm 1,5 lần) 

Nếu tiếp biên với bản ðồ cùng tỷ lệ nhýng khác hệ tọa ðộ hoặc ðộ cao tiến hành nhý 

sau: 

- Tiếp biên ðịa vật bằng phýõng pháp trùng khít. 

- Không tiếp biên ðộ cao 

*Xử lý tiếp biên: 

- Ở khu vực chýa xây dựng trên mỗi bản vẽ hiệu chỉnh một nửa ðộ xê dịch. 

- Ở khu vực ðã xây dựng ðối với ðịa vật thứ yếu thì xử lý nhý trên, ðối với ðịa vật 

chủ yếu thì hiệu chỉnh trên cõ sở ðảm bảo ðúng hýớng giữ nguyên kích thýớc ðã ðo ở thực 

ðịa. Ðối với ðịa vật hình tuyến khi sửa chữa cần chú ý tránh gẫy gấp khúc khác với thực tế. 

- Khi tiếp biên với bản ðồ ðã xuất bản chỉ tiến hành hiệu chỉnh trên bản ðồ ðang làm. 

Nếu tiếp biên výợt hạn sai nêu ở trên thì phải kiểm tra lại tài liệu ðo vẽ trýớc khi ðo 

kiểm tra ở thực ðịa. 

2. Tu chỉnh bản vẽ 
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Chỉ ðýợc lên mực bản gốc khi ðã vẽ xong bằng chì, ðã ðýợc kiểm tra và tiếp biên 

ðầy ðủ. 

Phải ðýa lên bản vẽ các ðiểm ðặc trýng của ðịa hình nhý: ðýờng phân thủy, tụ thủy, 

ðiểm cao nhất, thấp nhất, nõi thay ðổi ðộ dốc, ðiểm mực nýớc của sông, hồ lớn,... Ngoài ra 

còn phải thể hiện ðộ cao của các ðiểm trên ðập, trên cầu, ngã ba, ngã tý ðýờng. 

Khi ðo vẽ khoảng cao ðều từ 1 m trở lên, ðộ cao ðiểm mia tính ðến 0,01m, ghi lên 

bản ðồ ðến 0,1m. Khi ðo vẽ khoảng cao ðều dýới  1m ðộ cao ðiểm mia trong ðo ngắm, tính 

toán và ghi lên bản vẽ ðều lấy ðến 0,01m. 

Các bản gốc phải tu chỉnh bằng mực theo ðúng các quy ðịnh trong Quy phạm 

96TCN-31-91, "Ký hiệu bản ðồ ðịa hình tỷ lệ 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:10000" 

Bản gốc ðýợc tu chỉnh theo 5 màu: 

- Màu nâu: ðýờng bình ðộ, các ký hiệu và ghi chú dáng ðất. 

- Màu ve: ðýờng nét và ghi chú thủy hệ.  

- Màu lõ: tô nền nýớc mýõng, máng, ao nhỏ. 

- Màu ðỏ: vẽ ðýờng nét các ðịa vật có nền cứng, ranh giới ðịa vật, ðất ðai, thành lũy, 

týờng xây, nhà chịu lửa. 

- Màu ðen: các yếu tố còn lại. 

 

§VII.6 LẬP BẢN ÐỒ GIẤY BÓNG. 

I. BẢN CAN ÐỊA VẬT 

Khi thành lập bản ðồ bằng phýõng pháp toàn ðạc thýờng ngýời ta không ðòi hỏi phải 

lập bản can ðịa vật. Trái lại khi ðo vẽ bằng phýõng pháp bàn ðạc, nhất là khi tỷ lệ bản ðồ 

nhỏ, hình ảnh ðịa vật dày ðặc, toàn bộ hình vẽ ðýợc thực hiện ngoài thực ðịa bằng chì cho 

nên cần lập bản can ðịa vật trung thành với tất cả các chi tiết ðịa vật vẽ ngoài trời cùng 

những yếu tố dáng ðất không vẽ bằng ðýờng bình ðộ. Bản can ðịa vật dùng ðể kiểm tra quá 

trình lên mực, tu chỉnh bản gốc. 

Ngoài các hình vẽ ðịa vật trên bản can còn viết các ghi chú nhý: tên gọi, số liệu ðo, 

chiều dài cầu, trọng tải, tỷ cao... 

Bản can ðịa vật phải ðýợc chuẩn bị trýớc khi ðo ngoài thực ðịa. Trên bản can kẻ 

khung bản ðồ, lýới km, ghi danh pháp mảnh bản ðồ. Trong quá trình ðo vẽ ngoài thực ðịa 

nội dung phải ðýợc can hằng ngày. 

II. BẢN CAN ÐỘ CAO 

Khi vẽ xong ðýờng bình ðộ một số ðiểm mia ðộ cao bị xóa. Bản can ðộ cao giúp 

kiểm tra nội suy ðýờng bình ðộ. Bản can cũng ðýợc chuẩn bị trýớc nhý tờ can ðịa vật. 

Trong thời gian ðo vẽ ngoài thực ðịa hằng ngày vẽ lên bản can các ðiểm khống chế, các 

ðiểm trạm ðo, các ðiểm mia ðộ cao. Tại các ðiểm phải ghi ðộ cao và số thứ tự phù hợp với 

sổ ðo. 

Ðể làm giảm sai số do giấy can co giãn ngýời ta làm trùng từng ô vuông rồi can nội 

dung trong ô vuông ðó. 
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§VII.7 ÐO VẼ CHI TIẾT BẰNG MÁY TOÀN ÐẠC ÐIỆN TỬ 

 I. GIỚI THIỆU MỘT SỐ MÁY TOÀN ÐẠC ÐIỆN TỬ VÀ CÁC DỤNG CỤ 

KÈM THEO 

Hiện nay có nhiều hãng sản xuất máy toàn ðạc ðiện tử. Các máy toàn ðạc ðiện tử ðều 

có một số bộ phận cõ bản nhý sau: ðế máy, ống kính, các ốc hãm chuyển ðộng của máy, 

của ống kính. Các bộ phận này giống một máy toàn ðạc thông thýờng. Các bộ phận khác 

cõ bản so với máy toàn ðạc thông thýờng là nguồn ðiện, màn hình cùng với các phím chức 

nãng. Trong máy có phần mềm ðiều khiển các chức nãng của máy. Một số máy có cổng 

nhập số liệu từ máy toàn ðạc vào máy vi tính và ngýợc lại, hoặc nối với sổ ðo ðiện tử 

(electronic fieldbook). 

Dụng cụ cõ bản kèm theo là gýõng phản xạ. Khoảng cách ðýợc ðo bằng phýõng 

pháp ðiện quang. Kết quả ðo hiện trên màn hình ở các dạng: góc bằng, góc ðứng, khoảng 

cách; hoặc góc bằng, chênh cao, khoảng cách; hoặc tọa ðộ X, Y, H. Một số máy còn có các 

chức nãng phục vụ ðo trắc ðịa công trình. 

Cách sử dụng từng loại máy ðýợc trình bày trong sách hýớng dẫn có kèm theo mỗi 

máy. 

Các máy toàn ðạc ðiện tử có nhiều loại do các hãng khác nhau sản xuất. Các máy này 

giống nhau về nguyên lý hoạt ðộng. Bảng dýới ðây giới thiệu một số máy toàn ðạc ðiện tử:  

Khoảng cách Số 
TT 

Tên máy 
Hãng  

sản xuất 
Ðộ chính xác 
ðo góc 

Ðộ chính xác ðo 

cạnh 1 gýõng 2 gýõng 

1 Set 2000 SOKKIA 2" 2mm+2D10-6 2,4 km 3,1 km 
2 Set 3000 SOKKIA 3" 2mm+2D10-6 2,2 km 2,9 km 
3 Set 2B.2C SOKKIA 2" 3mm+2D10-6 3500 m  
4 Set 3B.2C SOKKIA 3" 5mm+5D10-6 3300 m  
5 Set 4B.4C SOKKIA 5" 5mm+3D10-6 2,1 km  
6 GPS 701 Topcon(Nhật) 2" 2mm+2D10-6 2,4 km 3,1 km 
7 GPS 702 Topcon(Nhật) 3" 2mm+2D10-6 2,2 km 2,9 km 
8 TC 500 Wild 6" 5mm+5D10-6 700 m 1100 m 
9 TC 1010 Wild 3" 2mm+3D10-6 2,0 km 2,8 km 
10 TC 1610 Wild 1,5" 2mm+2D10-6 2,5 km 3,5 km 
11 TC 2002 Wild 0,5" 1mm+1D10-6 2,0 km 2,8 km 
12 Geod 422R Geotronics 2" 3mm+3D10-6 2300 m 3300 m 
13 Geod 424 Geotronics 2" 3mm+3D10-6 2300 m 3200 m 
14 Geod 468Dr Geotronics 2" 5mm+5D10-6 2300 m 3200 m 
15 Geod 510 Geotronics 3" 5mm+3D10-6 1200 m 1800 m 
16 Geod 520 Geotronics 2" 5mm+3D10-6 2000 m 2900 m 
17 Geod 540 Geotronics 1" 3mm+3D10-6 2000 m 2700 m 

II. PHÝÕNG PHÁP ÐO VẼ CHI TIẾT BẰNG MÁY TOÀN ÐẠC ÐIỆN TỬ 

1. Trýờng hợp dùng sổ ðo ðiện tử 

Sổ ðo ðiện tử có các ðặc tính nhý có thể nhập ðýợc tọa ðộ các ðiểm khống chế dùng 

làm ðiểm trạm ðo và ðiểm ðịnh hýớng. Nhập ðýợc chiều cao máy, gýõng và hằng số cải 

chính. Máy ghi nhớ ðýợc các kết quả ðo ðể từ ðó nhập tự ðộng vào máy vi tính phục vụ 

công tác vẽ bản ðồ bằng máy  vi tính. 
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Khi ðo dùng sổ ðo ðiện tử cần nối máy với sổ ðo bằng cáp dẫn. Nhập ðúng tên máy 

total station ðang dùng vào mục Type Total Station của sổ ðo. Máy Total Station phải 
týõng thích với sổ ðo. Chọn chức nãng Topography từ danh mục Survey. Tiến hành ðọc 

bằng cách nhấn phím Read. Máy bắt ðầu ðo và màn hình sổ ðo hiện mã, tên ðiểm, chiều 

cao gýõng, khoảng cách. Nhập mã, chiều cao gýõng khi ðo khoảng cách, muốn nhớ số liệu 

ðo nhấn OK. 

Tùy thuộc vào phần mềm vẽ bản ðồ yêu cầu nhập dữ liệu nhý thế nào mà ta chọn 

trên sổ ðo chức nãng týõng ứng. Khi ðã nối máy Total Station thì các chức nãng của máy 

ðýợc ðiều khiển trên sổ ðo. 

2. Trýờng hợp không dùng sổ ðo ðiện tử 

Một số máy toàn ðạc ðiện tử có bộ nhớ trong máy hoặc có card kèm theo máy ðể ghi 

kết quả ðo. Khi ðó không cần dùng sổ ðo ðiện tử vẫn nhập ðýợc số liệu ðo vào máy vi tính. 

Một số máy không có bộ nhớ, không có card cũng không týõng thích ðýợc sổ ðo 

ðiện tử thì kết quả ðo phải ghi vào sổ ðo nhý một máy toàn ðạc thông thýờng. Muốn nhập 

kết quả ðo vào máy vi tính ta phải nhập bằng tay. Kết quả ðo chọn ở dạng nào phụ thuộc 

vào phần mềm vẽ bản ðồ bằng máy vi tính. 

 

§VII.8 KIỂM TRA NGHIỆM THU-THÀNH QUẢ GIAO NỘP 

I. KIỂM TRA NGHIỆM THU 

1. Nguyên tắc chung 

- Cõ sở ðể kiểm tra kỹ thuật và nghiệm thu công trình sản phẩm là: 

 Các quy phạm, quy trình, quy ðịnh kỹ thuật do Tổng cục Ðịa chính ban hành. 

 Bản thiết kế kỹ thuật nêu trong luận chứng kinh tế - kỹ thuật và các vãn bản khác 

do Tổng cục Ðịa chính xét duyệt. 

- Mục ðích của kiểm tra kỹ thuật và nghiệm thu công trình sản phẩm là: 

 Kiểm tra việc chấp hành các quy phạm, quy trình kỹ thuật, ký hiệu bản ðồ và các 

vãn bản kỹ thuật có tính bắt buộc khác. 

 Phát hiện những sai sót trong quá trình sản xuất ðể kịp thời sửa chữa, tìm biện 

pháp xử lý khắc phục sai sót. 

 Ðánh giá chất lýợng công trình, xác ðịnh mức ðộ hoàn thành nhiệm vụ của ðõn vị 

sản xuất thi công. 

- Qua kiểm tra nếu phát hiện sai sót trong công trình sản phẩm, ngýời kiểm tra cần 

phân tích rõ cho ðõn vị sản xuất thấy nguyên nhân và tìm biện pháp khắc phục những sai 

sót.  

- Nghiệm thu công trình sản phẩm ðýợc thực hiện theo trình tự sau ðây: 

 Thủ trýởng ðõn vị thi công nghiệm thu công trình sản phẩm của ðõn vị sản xuất. 

 Thủ trýởng cõ quan chủ ðầu tý nghiệm thu công trình sản phẩm của ðõn vị thi 

công. 

 Sau khi nghiệm thu phải lập biên bản nghiệm thu. Trong biên bản phải ðánh giá 

chất lýợng công trình sản phẩm và chỉ ra những sai sót (nếu có) cần phải sửa chữa. 
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 Cãn cứ vào biên bản, bên ðýợc nghiệm thu phải kiểm tra lại toàn bộ công trình 

sản phẩm xem có mắc những sai sót týõng tự không và sửa chữa ðầy ðủ các sai sót ðó, 

ðồng thời viết báo cáo về việc sửa chữa nộp cho bên nghiệm thu. Bên nghiệm thu thẩm tra 

và viết báo cáo xác nhận việc sửa chữa của bên ðýợc nghiệm thu. 

2. Kiểm tra kỹ thuật, chất lýợng công trình sản phẩm, nghiệm thu, ðánh giá chất lýợng 

công trình sản phẩm 

* Kiểm tra kỹ thuật, chất lýợng công trình sản phẩm của các cấp ðýợc quy ðịnh nhý 

sau: 

- Tổ trýởng sản xuất phải kiểm tra ðầy ðủ, chặt chẽ tất cả các công trình sản phẩm 

của tổ. 

- Thủ trýởng ðõn vị sản xuất cử cán bộ xuống kiểm tra kỹ thuật, chất lýợng công 

thức sản phẩm của các tổ sản xuất. 

- Thủ trýởng các ðõn vị thi công cử cán bộ phòng kỹ thuật, phòng KCS thýờng 

xuyên kiểm tra kỹ thuật, chất lýợng công trình sản phẩm của ðõn vị sản xuất. 

- Thủ trýởng cõ quan chủ ðầu tý cũng phải cử cán bộ kiểm tra kỹ thuật, chất lýợng 

công trình sản phẩm xuống các ðõn vị và tổ sản xuất của ðõn vị thi công ngay trong quá 

trình sản xuất. 

* Kiểm tra kỹ thuật, chất lýợng công trình sản phẩm ngoại nghiệp ðýợc thực hiện 

theo các phýõng pháp sau ðây: 

- Quan sát trực tiếp việc sản xuất của tổ và ngýời sản xuất. 

- Làm lại, vẽ lại một phần công trình sản phẩm. 

- Kiểm tra theo kết quả tính khép về các ðiểm ðã biết tọa ðộ hoặc ðộ cao bằng nhiều 

cách khác nhau, tiếp biên ảnh ðiều vẽ, bản ðồ,... 

Thông thýờng ðể kiểm tra chất lýợng công trình sản phẩm phải kết hợp tất cả các 

phýõng pháp nói trênộ 

* Kiểm tra kỹ thuật, chất lýợng công trình sản phẩm nội nghiệp cũng ðýợc tiến hành 

thýờng xuyên trong quá trình sản xuất. 

Nội dung, phýõng pháp kiểm tra và mức ðộ kiểm tra ðýợc quy ðịnh cụ thể ðối với 

từng công trình sản phẩm nội nghiệp. 

* Trong quá trình kiểm tra phải ghi rõ vào phiếu ghi ý kiến kiểm tra. Kết thúc ðợt 

kiểm tra phải lập biên bản kiểm tra kỹ thuật.  

* Chỉ nghiệm thu những công trình sản phẩm có ðầy ðủ các ðiều kiện sau: 

- Ðúng chủng loại ðặt ra trong luận chứng kinh tế kỹ thuật ðã ðýợc phê duyệt. 

- Qua kiểm tra ðánh giá chất lýợng ðạt yêu cầu. 

- Ðã hoàn thành, tý liệu ðầy ðủ, ðồng bộ, tu chỉnh ðúng quy ðịnh. 

Cho phép nghiệm thu công trình sản phẩm từng phần, nhýng phần việc ðó phải ðộc 

lập với các phần khác và ðã ðầy ðủ hai ðiều kiện ðầu tiên. 

* Trình tự nghiệm thu công trình sản phẩm nhý sau: 

- Ðõn vị sản xuất nghiệm thu công trình sản phẩm của các tổ sản xuất. 

- Ðõn vị thi công nghiệm thu công trình sản phẩm của các ðõn vị sản xuất. 
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- Cõ quan chủ ðầu tý nghiệm thu công trình sản phẩm của các ðõn vị sản xuất. 

* Chất lýợng công trình sản phẩm ðýợc ðánh giá theo những tiêu chuẩn cõ bản là: ðộ 

chính xác, tính thống nhất ðồng bộ, hình thức tu chỉnh sản phẩm. 

Công trình sản phẩm ðýợc ðánh giá là ðạt yêu cầu khi ðạt 3 tiêu chuẩn cõ bản ðýợc 

quy ðịnh cho từng công việc, ví dụ khi thành lập bản ðồ ðịa chính bằng phýõng pháp toàn 

ðạc thì 3 tiêu chuẩn trên ðýợc quy ðịnh là: 

1. Ðộ chính xác của lýới ðo vẽ ðạt yêu cầu quy ðịnh, ðầy ðủ các thửa, số hiệu thửa, 

diện tích, ðầy ðủ hồ sõ kỹ thuật các thửa ðất, ranh giới kích thýớc, diện tích ðạt yêu cầu ðộ 

chính xác, giao nhận ðầy ðủ theo ðúng hiện trạng. Tiếp biên các mảnh bản ðồ, các khu ðo 

ðạt ðộ yêu cầu quy ðịnh. 

2. Các tý liệu, tài liệu liên quan ðầy ðủ, ðiền viết rõ ràng, ðúng quy ðịnh. 

3. Tu chỉnh bản vẽ và các tài liệu liên quan sạch ðẹp. 

II. THÀNH QUẢ GIAO NỘP 

Thành quả ðóng gói giao nộp phải là thành quả kiểm tra nghiệm thu ðã ðạt tiêu chuẩn 

chất lýợng, có dấu và chữ ký của ðõn vị thi công. 

Thành quả ðo vẽ phải giao nộp gồm: 

* Ðối với tài liệu ðo lýới khống chế trắc ðịa 

1. Sõ ðồ chọn ðiểm chôn mốc 

2. Sổ ðo mốc và cột tiêu 
3. Ghi chú ðiểm. 

4. Sõ ðồ lýới khống chế mặt phẳng 

5. Sõ ðồ lýới khống chế ðộ cao. 
6. Các loại sổ ðo mặt phẳng và ðộ cao. 
7. Giấy chiếu ðiểm quy tâm. 
8. Tài liệu tính toán, bình sai lýới khống chế mặt phẳng.  

9. Tài liệu tính toán, bình sai lýới khống chế ðộ cao.  

10. Tài liệu kiểm tra, kiểm nghiệm máy móc và dụng cụ ðo ðạc. 
11. Vãn bản kiểm tra nghiệm thu chất lýợng thành quả. 

12. Thiết kế kỹ thuật khu ðo. 
13. Các tài liệu liên quan khác. 

* Ðối với tài liệu ðo vẽ ðịa hình 

1. Sõ ðồ phân mảnh khu ðo 
2. Sõ ðồ bố trí và ðo nối ðiểm khống chế mặt phẳng 

3. Sõ ðồ bố trí và ðo nối ðiểm khống chế ảnh ðộ cao 
4. Ảnh khống chế  

5. Ảnh ðiều vẽ kèm theo giấy bóng ðiều vẽ. 

6. Tài liệu tiếp biên 
7. Sõ ðồ ðýờng dây, ðịa giới 

8. Bản vẽ gốc (nếu ðo bằng phýõng pháp truyền thống) 
9. Bản can ðịa vật và ðộ cao (nếu ðo bằng phýõng pháp bàn ðạc) 
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10. Sổ ðo các loại có ðóng dấu giáp lai 

11. Tài liệu tính toán 

12. Tài liệu kiểm tra, kiểm nghiệm máy móc và dụng cụ ðo ðạc 
13. Lý lịch bản ðồ 

14. Thiết kế kỹ thuật của khu ðo. 
15. Vãn bản kiểm tra nghiệm thu ðánh giá chỉnh lý thành quả. 

16. Các tài liệu liên quan khác. 
 

Admin
http://tracdia.wordpress.com


Admin
huuduc1kk2@gmail.com



