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Tóm tắt. Để đo vẽ chi tiết thành lập bản đồ địa hình phục vụ cho dự án “Thành phố trên 
đồi”, chúng tôi đã thiết kế và tiến hành lập 3 cấp lưới mặt bằng, lưới đường chuyền cấp I, 
cấp II và lưới đường chuyền đo vẽ, bên cạnh đó tiến hành đo độ chênh cao để thành lập lưới 
độ cao chung với điểm lưới mặt bằng đã tiết kiệm được chi phí cho việc lập lưới. Sau khi 
thành lập và đo lưới ngoài thực địa tiến hành bình sai lưới tọa độ - độ cao bằng phần mềm bình 
sai lưới trắc địa PRONET. Kết quả bình sai được đánh giá chính xác bằng cách so sánh kết quả 
bình sai theo phần mềm PRONET với giới hạn theo quy định của Bộ Tài Nguyên và Môi 
Trường ban hành. Việc ứng dụng phần mềm TOPO để tiến hành thành lập bản đồ địa hình 
rất đơn giản và tiện lợi, tiết kiệm được cả thời gian lẫn chi phí. Trên cơ sở sản phẩm là bản 
đồ địa hình tỷ lệ 1/2.000 khu vực núi Phước Tường sẽ giúp cho người thiết kế và biến dự án 
“Thành phố trên đồi” trở thành hiện thực. 

Quy trình công nghệ thành lập bản đồ địa hình bằng máy toàn đạc điện tử, kết hợp với 
những phần mềm hỗ trợ như phần mềm bình sai lưới trắc địa PRONET, phần mềm biên tập 
bản đồ địa hình TOPO version 5.12 và các phần mềm hỗ trợ khác đã tạo thành một quy 
trình khá hoàn chỉnh.  

 

1. Đặt vấn đề 

Việc đo vẽ trực tiếp ngoài thực địa với sự hỗ trợ của máy toàn đạc điện tử của 
các hãng như: Leica, Topcon, Pentax, Nikon hay Sokia thao tác nhanh và độ chính xác 
cao. Công tác nội nghiệp với sự hỗ trợ của những phần mềm chuyên dùng như: phần 
mềm bình sai lưới trắc địa PRONET, DPSurvey…; phần mềm bình sai và biên tập bản 
đồ địa hình TOPO chạy trên nền Autocad cho phép chúng ta rút ngắn được thời gian, 
đảm bảo độ chính xác, giảm được sai số, lưu trữ thông tin tiện lợi và lâu dài, thuận tiện 
cho việc sử dụng và khai thác thông tin phục vụ cho yêu cầu phát triển của nền kinh tế 
cũng như xã hội. 

Khu vực núi Phước Tường nằm trong phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, thành phố 
Đà Nẵng có địa hình gồm nhiều đồi núi với hệ thực bì lớn. Để thực hiện được dự án 
“Thành phố trên đồi” thì cần phải có bản đồ địa hình tỷ lệ lớn.  
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2. Đặc điểm khu vực nghiên cứu 

Phường Hòa An là phường mới hình thành được tách từ phường Hòa Phát, thuộc 
quận Cẩm Lệ - Thành phố Đà Nẵng. Phường Hòa An nằm về phía Tây của thành phố, 
cách trung tâm thành phố Đà Nẵng 8 km. Phía Đông giáp phường Hòa Khê, quận Cẩm 
Lệ; Phía Tây giáp Phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu; Phía Nam giáp phường 
Hòa Phát, quận cẩm Lệ; Phía Bắc giáp phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu. 

Phường Hòa An với hai dạng địa hình đặc trưng, phía Nam và Tây Nam có núi 
Phước Tường, phần diện tích còn lại là đồng bằng.  

3. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu 

3.1. Vật liệu 

3.1.1. Bản đồ địa hình tỷ lệ 1/5000 

Sử dụng bản đồ địa hình tỷ lệ 1/5000 của khu vực núi Phước Tường và vùng lân 
cận thuộc phường Hòa An và một diện tích nhỏ thuộc phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ 
do ban quản lý dự án thành phố Đà Nẵng cung cấp để làm tài liệu nghiên cứu bố trí 
mạng lưới khống chế. 

3.1.2. Điểm khống chế mặt bằng cơ sở 

Sử dụng các điểm khống chế mặt bằng cơ sở hạng II, hạng III nhà nước do trung 
tâm công nghệ thông tin thuộc sở Tài Nguyên và Môi Trường thành phố Đà Nẵng cung 
cấp, làm cơ sở cho việc bố trí các điểm khống chế mặt bằng và lưới độ cao. 

- Điểm địa chính cơ sở: 43326 (Núi Phước Tường) và 433415 (Lô cốt trên 
đường quốc lộ 14 Đà Nẵng đi Gia Lai) 

Bảng 1. Tọa độ và độ cao của điểm địa chính cơ sở nhà nước 

Số 
TT Tên điểm Cấp hạng 

Hệ VN2000(kt 107045’) Độ cao H 
(m) X (m) Y (m) 

1 43326 ĐCCS 544169,942 1772700,701 323,686 

2 433415 ĐCCS 547017,414 1771270,401 35,870 

3.1.3. Dụng cụ đo vẽ 

 Sử dụng máy toàn đạc điện tử (LEICA TC303); Mia gương (sào gương). 

3.2. Phương pháp nghiên cứu 

Căn cứ vào quy phạm đo vẽ thành lập bản đồ địa hình các tỷ lệ, trình độ nhân 
lực, phương tiện kỹ thuật, các tài liệu liên quan và điều kiện cụ thể của khu đo để đưa ra 
các phương pháp nghiên cứu phù hợp. Các phương pháp được sử dụng trong quá trình 
nghiên cứu bao gồm: 
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3.2.1. Phương pháp thu thập số liệu, tài liệu 

Các tài liệu cần thu thập sau: các điểm khống chế toạ độ, độ cao các cấp  đã có trên 
khu đo, bản đồ nền, các số liệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội khu đo, các văn bản 
pháp lý, văn bản kỹ thuật có liên quan, nghiên cứu quy trình, quy phạm và luận chứng kinh 
tế kỹ thuật để đưa ra phương án phù hợp. 

3.2.2. Phương pháp xử lý số liệu 

- Bao gồm các công việc thống kê, tổng hợp, phân tích, so sánh đánh giá độ chính 
xác của các số liệu tài liệu và kết quả nghiên cứu. 

- Sử dụng những phần mềm chuyên dùng để biến số liệu từ máy toàn đạc trở thành 
số liệu dạng tệp file *.txt. Sử dụng các phần mềm bình sai PRONET xử lý số liệu đo lưới 
từ máy toàn đạc. Sử dụng phần mềm TOPO biến điểm đo chi tiết thành sản phẩm cuối 
cùng là mảnh bản đồ địa hình theo đúng tỷ lệ mình muốn. 

3.2.3. Phương pháp xây dựng phương án 

Phải sử dụng phương pháp này để tính toán được các bước cụ thể trong quy trình 
xây dựng và thành lập bản đồ địa hình. Khi sử dụng phương pháp này ta sẽ định hình 
quá trình nghiên cứu. 

4. Quy trình công nghệ đo vẽ và thành lập bản đồ địa hình 

4.1. Đo vẽ ngoại nghiệp 

4.1.1. Chọn điểm khống chế 

Sử dụng bản đồ địa hình tỷ lệ 1/5.000 để thiết kế sơ bộ các điểm tọa độ và độ 
cao, ngoài ra còn sử dụng các điểm tọa độ và độ cao nhà nước có trong hoặc khu vực 
gần đó. Khu vực núi Phước Tường tại phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà 
Nẵng có diện tích đo vẽ là 100 ha. Do đó, ta tính được số điểm khống chế các cấp theo 
công thức:  N = F

P
;  Với: F là diện tích khu đo; P là diện tích khống chế 1 điểm. 

Với tỷ lệ đo vẽ thành lập bản đồ 1/2000 thì ta có khoảng cách cho phép từ máy 
tới mia không vượt quá 150 m. Nên cạnh khống chế đo vẽ là: S = d

 
        3 = 150

 
        3   (m) 

Vậy, mỗi điểm khống chế sẽ khống chế được một diện tích là: 

P = 3
2

 × S2 = 3
2

× (150 3 )2 = 58456,71  (m2) 

Tổng số điểm khống chế cần thiết cho công trình này là: 

N = 
F
P

= 
1.000.000
58456,71

 = 17 (điểm) 

Trong đó bao gồm các điểm khống chế nhà nước, khống chế đường chuyền cấp 
I, cấp II, và khống chế đo vẽ. Để xác định số lượng điểm đường chuyền cấp I, cấp II và 



8 Xây dựng lưới khống chế và thành lập bản đồ… 
 
khống chế đo vẽ, ta có thể sử dụng công thức trên. Trong đó chiều dài cạnh S là chiều 
dài trung bình của cạnh ứng với cấp hạng đường chuyền. 

- Đối với cạnh đường chuyền cấp I trung bình là 600 m nên số lượng điểm sẽ là: 

Vậy:                     N1 = 
1.000.000
313117,69

 = 3 (điểm) 

- Đối với cạnh đường chuyền cấp trung bình là 300 m nên số lượng điểm sẽ là: 

Vậy:                     N2 = 1.000.000
77942

 = 14 (điểm) 

4.1.2. Chôn mốc 

Tại khu vực núi Phước Tường tình hình địa chất tương đối ổn định, do đó mốc 
của lưới khống chế trắc địa được thiết kế như sau: Mốc đường chuyền cấp I; Mốc 
đường chuyền cấp II; Mốc lưới khống chế đo vẽ; Mốc lưới khống chế độ cao. Tất cả các 
mốc này phải theo đúng quy phạm thành lập bản đồ địa hình hiện hành. 

4.1.3. Quá trình thành lập lưới khống chế mặt bằng, độ cao 

Để đáp ứng yêu cầu công tác đo vẽ, đồng thời để tạo điều kiện thuận lợi cho việc 
bố trí mạng lưới khống chế đo vẽ sau này nên mạng lưới khống chế mặt bằng được phân 
thành hai loại. 

4.1.3.1. Lưới đường chuyền cấp I và cấp II 

Dựa vào các điểm tọa độ nhà nước đã biết làm cơ sở để từ đó bố trí mạng lưới 
khống chế đường chuyền cấp I và dựa vào các điểm tọa độ nhà nước đã biết cùng với 
lưới khống chế đường chuyền cấp I vừa lập làm cơ sở để từ đó bố trí mạng lưới khống 
chế đường chuyền cấp II. Tùy vào điều kiện địa hình và một số điều kiện khác mà mạng 
lưới đường chuyền cấp I, cấp II sẽ được bố trí cho hợp lý và đúng tiêu chuẩn mà nhà 
nước quy định. Theo như cách tính điểm khống chế ở trên tại khu vực này có 17 điểm 
khống chế cấp I và cấp II nhưng thực tế có đến 26 điểm khống chế nhiều hơn 6 điểm. 
Do địa hình ở khu này đồi núi, độ dốc và yếu tố che khuất nhiều như hệ thống thực bì, 
cây bụi rậm nên hạn chế khả năng nhìn của người đo. Do đó, chúng tôi phải tăng lượng 
điểm khống chế điều này cũng sẽ tạo thuận lợi để sau này thành lập lưới đo vẽ cũng như 
độ cao. Sau khi mạng lưới đường chuyền cấp I và cấp II được bố trí xong ta tiến hành 
đo góc và đo cạnh của lưới đường chuyền bằng máy toàn đạc điện tử (LEICA TC303) 
của hãng Leica kết hợp với sào gương, được sản xuất với độ chính xác là 3” đối với đo 
cạnh không quá ±2 mm. 

4.1.3.2. Lưới khống chế đo vẽ 

Lưới khống chế đo vẽ là cấp cuối cùng khống chế về tọa độ và độ cao để phục 
vụ trực tiếp cho việc đo vẽ thành lập bản đồ địa hình. Lưới được phát triển dựa trên cơ 
sở các điểm khống chế đường chuyền cấp I và cấp II được lập trước đó. Đối với hạng 
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lưới này thường được xây dựng dưới dạng lưới đường chuyền có nhiều điểm nút hoặc 
đường chuyền hở.  

4.1.3.3. Lưới khống chế độ cao 

Ở đây do yếu tố địa hình tương đối phức tạp, lưới khống chế độ cao được thành 
lập bằng phương pháp đo lượng giác với việc sử dụng máy Leica TC303 của hãng Leica, 
máy TC303 có độ sai số góc ± 3” còn cạnh ± (2 + 2×106× D) mm và các điểm lưới được 
bố trí trùng với lưới đường chuyền cấp I, II và đo vẽ.  

4.1.4. Đo vẽ chi tiết 

Sau khi đã tính toán xong tiến hành đo vẽ chi tiết các điểm, các địa vật, ranh 
giới, các đặc trưng của thửa đất, bờ rạch, kênh mương, hàng rào, hình dáng địa hình, địa 
vật. Bản đồ phải thể hiện tất cả các địa vật, địa hình, đường giao thông, các công trình 
thủy lợi trường học và các công trình khác có trong khu vực đo vẽ kèm theo sơ đồ. 

Các điểm chi tiết của địa hình được đo bằng máy toàn đạc điện tử (LEICA 
TC303) của hãng Leica kết hợp với sào gương. Máy được đặt ở các điểm khống chế 
được lập trước đó và tiến hành đo, từ trạm đặt máy cố gắng đo hết các điểm mia có thể 
trong phạm vi cho phép, sau khi đo hết các điểm chi tiết của trạm máy phải quay lại 
kiểm tra các điểm định hướng nếu thấy kết quả kiểm tra sai dưới 3” là đạt yêu cầu 
không phải tiến hành đo lại. Sau khi đo, số liệu từ máy toàn đặc truyền vào máy vi tính 
thông chương trình Leica Tool do hãng Leica cung cấp. Số liệu này sau khi được xử lý 
bằng chương trình TC tool sẽ được lưu ở dạng file *.txt. 

4.2. Phần nội nghiệp và xử lý trong phòng 

Trong phần nội nghiệp và xử lý trong phòng sẽ phân thành 2 giai đoạn chính: 

- Giai đoạn 1: Sử dụng phần mềm PRONET bình sai lưới khống chế mặt bằng 
và lưới độ cao. 

- Giai đoạn 2: Sử dụng phần mềm TOPO thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2000 
khu vực núi Phước Tường. 

4.2.1. Sử dụng phần mềm PRONET bình sai lưới khống chế mặt bằng, độ cao 

Sau khi đo xong kiểm tra toàn bộ sổ sách ghi chép kết quả đo ngoại nghiệp, tiến 
hành kiểm tra sơ bộ trước khi bình sai, nhận thấy rằng các hạng sai đều thỏa mãn và tiến 
hành bình sai lưới khống chế trên máy vi tính. Để tiến hành bình sai lưới trắc địa thì có 
thể sử dụng phần mềm thông dụng và được sử dụng nhiều nhất là PRONET. 

Phần mềm bình sai lưới trắc địa này do tác giả Trần Khánh viết, với kết quả bình 
sai được Bộ Tài Nguyên và Môi Trường đánh giá cao và cho phép sử dụng rộng rãi trên 
toàn quốc.  
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4.2.2. Sử dụng phần mềm TOPO thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2000 

Sau khi bình sai lưới mặt bằng và độ cao bằng phần mềm PRONET, chúng tôi 
tiến hành chuyển dữ liệu đo qua phần mềm TOPO version 5.12  chạy trên nền Autocad 
2004 dưới dạng đuôi *.TXT. Sử dụng phần mềm này để xử lý điểm toạ độ; tạo tập điểm; 
chạy mô hình tam giác hay chạy mô hình TIN; vẽ đường đồng mức; … 

Khi vẽ đường đồng mức xong, chúng tôi phải gán thông tin ký hiệu lên bản đồ; 
phân mảnh; tạo khung bản đồ địa hình cho hoàn chỉnh của khu vực thành phố trên đồi 
với tỷ lệ 1/2000. 

5. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 

5.1. Xây dựng lưới khống chế mặt bằng và độ cao cho khu vực dự án ”thành 
phố trên đồi” 

Dựa vào số liệu đo vẽ lưới khống chế mặt bằng và độ cao, chúng tôi sử dụng 
phần mềm bình sai PRONET để xử lý với độ chính xác nằm trong giới hạn cho phép 
của Bộ Tài nguyên và MT. Kết quả quá trình bình sai lưới tọa độ và độ cao được thể 
hiện ở sơ đồ ( hình 1). 

 
Hình 1. Lưới khống chế mặt bằng và độ cao 

5.2. Thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2000 khu vực dự án ”thành phố trên 
đồi” 

Chúng tôi tiến hành xây dựng bản đồ địa hình của khu vực thành phố trên đồi 
với tỷ lệ 1/2000 dựa vào số liệu bình sai lưới khống chế và các điểm đo chi tiết (bằng 
máy toàn đạc điện tử) thông qua phần mềm TOPO version 5.12  chạy trên nền Autocad 
2004. Kết quả được thể hiện thông qua hình 2 và bản đồ địa hình. 
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Hình 2. Mô hình TIN để chạy đường đồng mức và biên tập hoàn chỉnh bản đồ địa hình 

 
5.3. Đánh giá độ chính xác của kết quả và khả năng ứng dụng phần mềm 

5.3.1 Đánh giá độ chính xác của kết quả bình sai 

Thực hiện việc đánh giá độ chính xác của kết quả bình sai giúp người thành lập 
bản đồ xem xét kết quả đạt được có nằm trong giới hạn quy định của quy phạm, từ đó 
có những thay đổi, bổ sung kịp thời để đảm bảo bản đồ biên tập đạt độ chính xác đúng 
quy phạm. 
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5.3.1.1. Kết quả đánh giá bình sai lưới tọa độ 

* Lưới đường chuyền cấp I 

Đối với lưới đường chuyền cấp I quá trình đo đạc thành lập lưới ngoài thực địa 
đều nằm trong giới hạn cho phép, theo quy định đưa ra cạnh lưới bé nhất không quá 
120m, còn thực tế thành lập lưới cạnh bé nhất là 374,930 m. Kết quả bình sai các chỉ 
tiêu đánh giá đều đạt yêu cầu. (những kết quả khác nêu tại bảng 2). 

Bảng 2. Đánh giá kết quả bình sai lưới đường chuyền hạng I 

STT Các yếu tố đặc trưng của lưới Giới hạn cho phép Thực tế 

1 Chiều dài cạnh (m) 120 m 374,930 

2 Sai số khép góc không quá ± n''10 ± 24,5” ± 2,7’’ 

3 Sai số trung phương đo góc (”) ±5” ± 2.12" 

4 Sai số khép tương đối 1/10.000 1/13.5200 

* Lưới đường chuyền cấp II 

Trong quá trình thiết kế lưới đường chuyền cấp II được bám sát với quy phạm 
thành lập lưới nên không có một yếu tố nào vượt quá giới hạn cho phép. Còn kết quả 
bình sai luôn nằm trong giới hạn và đều đạt ở mức tốt. Kết quả bình sai các chỉ tiêu 
đánh giá đều đạt yêu cầu. (những kết quả khác nêu tại bảng 3). 

Bảng 3. Đánh giá kết quả bình sai lưới đường chuyền hạng II 

STT Các yếu tố đặc trưng của lưới Giới hạn cho phép Thực tế 

1 Chiều dài cạnh ngắn nhất không quá (m) 80 219,291 

2 Sai số khép góc không quá ±20” n = ± 44,7” ±26,5” 

3 Sai số trung phương đo góc (”) ±10” ± 3,86" 

4 Sai số khép tương đối 1/5.000 1/49.900 

* Lưới đường chuyền đo vẽ 

Lưới đo vẽ là cấp lưới thấp nhất của lưới tọa độ do đó các giới hạn cho phép của 
dạng lưới này cũng ít khắt khe hơn, nhưng bên cạnh những yếu tố như ở 2 cấp lưới trên 
lưới đo vẽ còn bị giới hạn bởi cạnh lưới phải ít hơn 15 cạnh, số đo góc giữa 2 cạnh lưới 
phải nhỏ hơn 200. Quá trình lập lưới đo vẽ đường chuyền có số cạnh nhiều nhất là 12 
cạnh, còn góc bé nhất là 50016’15” nằm trong giới hạn cho phép. Sau quá trình thành 
lập lưới quá trình bình sai với kết quả đánh giá mức độ sai số tất cả đều nằm trong giới 
hạn cho phép (những kết quả khác nêu cụ thể ở bảng 4) 
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Bảng 4. Đánh giá kết quả bình sai lưới đường chuyền đo vẽ 

STT Các yếu tố đặc trưng của lưới Giới hạn cho phép Thực tế 

1 Chiều dài cạnh ngắn nhất không quá (m) 20 m 78,045 m 

2 Góc nhỏ nhất không quá 200 500 16’ 15” 

3 Sai số khép góc không quá ±60’’ n ± 02’14” ±01’19” 

4 Số cạnh trong đường chuyền 15 cạnh 12 cạnh 

5 Sai số trung phương đo góc (”) ±30” ± 8.72" 

6 Sai số khép tương đối 1/1.000 1/9.000 

5.3.1.2. Kết quả đánh giá bình sai lưới độ cao 

Đối với lưới độ cao do địa hình phức tạp nên phải dùng phương pháp đo cao 
lượng giác để xác định độ chênh cao và được thành lập gắn liền với các điểm lưới tọa 
độ. Vì thế giới hạn sai số cho phép rộng hơn so với đo chênh cao bằng phương pháp 
hình học, mà những giới hạn đưa ra ở đây không phải là giới hạn cứng cho tất cả các 
lưới mà tùy vào mỗi tuyến lưới được lập mà nó có một giới hạn riêng của tuyến đó. Cả 
hai chỉ tiêu dùng để đánh giá độ chính xác của kết quả bình sai, là sai số khép chênh cao 
và sai số trung phương tổng chênh cao trên 1 km chiều dài, đều chịu ảnh hưởng của 
chiều dài đường chuyền (L). Kết quả đánh giá độ chính xác của quá trình bình sai lưới 
độ cao được nêu ở bảng sau: 

Bảng 5. Đánh giá kết quả bình sai lưới độ cao 

STT Công thức tính giới hạn cho phép 

1 Chiều dài đường chuyền (km) L 

2 Sai số khép chênh cao (mm) ±75 )(kmL  

3 
Sai số trung phương tổng chênh cao trên 1 km 
chiều dài (mm) 

75 
1000 )(kmL  

4 Giới hạn cho phép 

5   Tuyến 1 Tuyến 2 Tuyến 3  Tuyến 4 Tuyến 5 Tuyến 6 

6 
Chiều dài đường 
chuyền (km) 

2,718 1,866 3,585 2,661 3,663 3,173 

7 
Sai số khép chênh 
cao (mm) ±123,64 ±102,45 ±142,00 ±122,34 ±143,54 ±133,59 

±
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8 

Sai số trung 
phương tổng chênh 
cao trên 1 km 
chiều dài (mm) 

±45,49 ±54,90 ±39,61 ±45,97 ±39,18 ±42,10 

9 Kết quả bình sai 

10 

Sai số trung 
phương tổng 
chênh cao trên 1 
km chiều dài 
(mm/km) 

3,03 2,93 3,04 2,63 5,79 4,03 

5.3.1.3. Đánh giá chung 

Qua kết quả thể hiện ở bảng 2, 3, 4 và 5 chúng ta thấy rằng độ chính xác của kết 
quả đo lưới khống chế mặt bằng, độ cao khu vực núi Phước Tường, phường Hòa An, 
quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng hoàn toàn thỏa mãn những quy định trong quy phạm 
thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500 - 1/25.000 của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường ban 
hành. 

5.3.2. Khả năng ứng dụng của phần mềm PRONET và TOPO 

5.3.2.1. Khả năng ứng dụng của phần mềm PRONET 

Trong quá trình sử dụng phần mềm bình sai lưới trắc địa PRONET để bình sai 
lưới mặt bằng, độ cao phục vụ đề tài nghiên cứu tôi nhận thấy phần mềm này có những 
ưu điểm nổi bật sau: 

- Phần mềm PRONET có tốc độ xử lý nhanh, bình sai được các mạng lưới phức 
tạp, lưới mặt bằng có thể tính toán được trên cả 2 hệ tọa độ VN-2000 và HN-72, lưới độ 
cao có thể bình sai theo số liệu đo ở vùng đồng bằng hay ở vùng đồi núi. 

- Phần mềm bình sai lưới trắc địa PRONET được tác giả Trần Khánh viết dành 
riêng cho bình sai lưới nên nó khá hoàn chỉnh, với font tiếng Việt nên thao tác đơn giản, 
dễ hiểu và dễ sử dụng. Phần lớn thao tác trên phần mềm này được mã hóa với các phím 
nóng làm giảm thời gian thực hiện thao tác. 

- Sơ đồ lưới được vẽ tự động và lưu ở dạng file DXF thuận tiện khi sử dụng trên 
AutoCAD cùng với phần mềm TOPO. Trong quá trình bình sai lưới nếu ở file số liệu có 
sai sót thì khi bình sai phần mềm sẽ xuất cho ta một file báo lỗi lưu cùng thư mục với 
file số liệu. Trong file báo lỗi này sẽ cho người dùng biết cụ thể dòng nhập nào, mắc lỗi 
gì để người dùng có thể tìm sửa một cách dễ dàng. 

5.3.2.2. Khả năng ứng dụng phát triển của phần mềm TOPO 

Để biến hai quá trình khảo sát và thiết kế trở thành một khối thống nhất, hỗ trợ 
nhau cùng đạt được kết quả tối đa và để tạo được một hệ thống thông tin địa hình dạng 



 NGUYỄN VĂN BÌNH, HỒ KIỆT, LÊ XUÂN THU 15 
 
số hoàn chỉnh, thì chúng ta cần phải có những chương trình phần mềm xử lý số liệu, 
biên tập bản đồ tiện ích, thực dụng và phù hợp với thực tế sản xuất của Việt Nam là rất 
cần thiết. 

Phần mềm TOPO là phần mềm viết bằng tiếng Việt chạy trên nền AutoCAD, 
thao tác nhanh, dễ hiểu, dễ sử dụng, có khả năng liên kết với nhiều phần mềm khác. 
Đặc biệt với công cụ hỗ trợ địa hình tạo mô hình không gian ba chiều, cho phép 
người sử dụng quan sát tổng thể được vùng nghiên cứu.  

5.3.2.3. Khả năng kết hợp giữa phần mềm PRONET và phần mềm TOPO 

Mặc dù trong phần mềm TOPO có chức năng bình sai lưới mặt bằng và lưới độ 
cao, nhưng vì đây là phần mềm chủ yếu phục vụ cho việc khảo sát địa hình nên kết 
quả bình sai không đảm bảo độ chính xác đưa ra. Do đó, người biên tập cần lựa chọn 
một phần mềm bình sai thay thế cho chức năng này của TOPO, và phần mềm bình sai 
lưới trắc địa PRONET là một trong những sự lựa chọn hoàn hảo nhất. PRONET hội tụ 
đủ những yếu tố của một phần mềm bình sai lưới trắc địa mà Bộ Tài Nguyên và Môi 
Trường yêu cầu. 

Sự kết hợp giữa phần mềm bình sai lưới trắc địa PRONET và phần mềm biên 
tập bản đồ địa hình TOPO sẽ là một trong những sự lựa chọn tối ưu để phục vụ cho 
công tác thành lập bản đồ địa hình ở các tỷ lệ. Nó vừa đảm bảo độ chính xác vừa tạo ra 
một quy trình hoàn chỉnh, tiết kiệm được thời gian cũng như giảm được chi phí thành 
lập bản đồ địa hình. Trong tương lai hai phần mềm này sẽ  khẳng định được vai trò của 
mình trong việc thúc đẩy sự phát triển của ngành trắc địa - bản đồ nói chung và bản đồ 
địa hình nói riêng. 

5. Kết luận  

Để đo vẽ chi tiết thành lập bản đồ địa hình phục vụ cho dự án “Thành phố trên 
đồi”, chúng tôi đã thiết kế và tiến hành lập 3 cấp lưới mặt bằng, lưới đường chuyền cấp 
I, cấp II và lưới đường chuyền đo vẽ, bên cạnh đó tiến hành đo độ chênh cao để thành 
lập lưới độ cao chung với điểm lưới mặt bằng, chi phí cho việc lập lưới. 

Sau khi thành lập và đo lưới ngoài thực địa tiến hành bình sai lưới tọa độ - độ cao 
bằng phần mềm bình sai lưới trắc địa PRONET. Kết quả bình sai được đánh giá chính xác 
bằng cách so sánh kết quả bình sai theo phần mềm PRONET với giới hạn theo quy định của 
Bộ Tài Nguyên và Môi Trường ban hành. 

Việc ứng dụng phần mềm TOPO để tiến hành thành lập bản đồ địa hình rất đơn 
giản và tiện lợi, tiết kiệm được cả thời gian lẫn chi phí. Trên cơ sở sản phẩm là bản đồ 
địa hình tỷ lệ 1/2.000 khu vực núi Phước Tường sẽ giúp cho người thiết kế và biến dự 
án “Thành phố trên đồi” trở thành hiện thực. 

Quy trình công nghệ thành lập bản đồ địa hình bằng máy toàn đạc điện tử, kết 
hợp với những phần mềm hỗ trợ như phần mềm bình sai lưới trắc địa PRONET, phần 
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mềm biên tập bản đồ địa hình TOPO version 5.12 đã tạo thành một quy trình hoàn chỉnh.  
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BUILDING HORIZONTAL CONTROL SURVEY GRID AND SETTING UP 
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Abstract. In order to set up detailed topographic maps for "City on the hill" project, 
we designed and conducted a three ground-level grid: grid level I, grid level II and 
survey grid. Besides, we measured the difference in the degrees of elevation and set 
up elevation grid same with survey grid to save cost. After establishing and 
measuring grid on site, we conducted adjustment elevation grid using PRONET 
software. The adjustment results were evaluated accurately by comparing with the 
limits given by Ministry of Natural Resources and Environment. The application of 
TOPO software to conduct topographic maps is simple and convenient, saving both 
time and cost. The 1/2000-scale topographic maps of Phuoc Tuong mountain will 
be useful to the designers and help realize the project "City on the hill". 

The technological process of establishing topographic maps using Total Station, 
combined with supporting software such as PRONET software, TOPO software 
version 5.12 and other software products has made a fairly complete process. 


