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PHẦN 1: BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CHƢƠNG TRÌNH
A. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƢƠNG TRÌNH
1. Tên Chƣơng trình:
Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đo đạc - bản đồ, viễn thám đáp ứng
yêu cầu công tác quản lý, điều tra cơ bản, giám sát tài nguyên và môi trƣờng phục vụ
phát triển bền vững kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng giai đoạn 2010-2015.
2. Thời gian thực hiện: Từ năm 2010 đến năm 2015
3. Tổng số nhiệm vụ thuộc chƣơng trình đã thực hiện: 44 đề tài
4. Kinh phí: 64 592 triệu đồng
5. Mục tiêu, nội dung, sản phẩm của chƣơng trình
5.1. Mục tiêu:
1) Hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật, nâng cao năng lực tổ chức, quản lí
nhà nƣớc, đào tạo nhân lực nhằm phát huy tối đa hiệu quả của hoạt động đo đạc và bản
đồ đáp ứng yêu cầu của xã hội và hội nhập quốc tế;
2) Áp dụng các phƣơng pháp, công nghệ tiên tiến vào các hoạt động đo đạc và bản
đồ, bảo đảm xây dựng cơ sở thông tin trắc địa bản đồ đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và an ninh, quốc phòng.
5.2. Nội dung:
1) Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn đề xuất hoàn thiện hệ thống cơ chế,
chính sách, pháp luật trong công tác quản lý và tổ chức triển khai các hoạt động đo đạc và
bản đồ phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng; đáp ứng nhu
cầu xã hội hóa, kinh tế hóa và hội nhập kinh tế quốc tế;
2) Nghiên cứu hoàn thiện mô hình tổ chức, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao
trình độ quản lý, năng lực tổ chức triển khai hoạt động đo đạc và bản đồ.
3) Nghiên cứu hoàn thiện cơ sở hạ tầng trắc địa - bản đồ bao gồm: hệ quy chiếu và
các mạng lƣới trắc địa cơ bản quốc gia đáp ứng các yêu cầu của công tác đo đạc bản đồ,
nghiên cứu khoa học về trái đất, đảm bảo khả năng hội nhập khu vực và quốc tế.
4) Nghiên cứu áp dụng các phƣơng pháp, công nghệ tiên tiến xây dựng các hệ
thống thu nhận, xử lý, tích hợp, lƣu trữ, cung cấp thông tin dữ liệu đo đạc bản đồ, hệ
thống thông tin địa lý cơ sở quốc gia;
5) Nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám, hệ thống thông tin địa lý và công
nghệ định vị toàn cầu trong điều tra cơ bản, giám sát tài nguyên - môi trƣờng và phòng
tránh thiên tai;
6) Nghiên cứu hoàn thiện quy trình tự động hoá trong công tác thành lập bản đồ,
phát triển các thể loại bản đồ mạng, bản đồ điện tử, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
5.3. Dự kiến sản phẩm:
1. Báo cáo tổng kết, các báo cáo chuyên đề, sách chuyên khảo, các công trình
KH&CN công bố trên tạp chí Khoa học và công nghệ của ngành, tài liệu tập huấn về đo
đạc, bản đồ, viễn thám.
2. Khung chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, các mô hình quản lý nhà nƣớc về
hoạt động đo đạc và bản đồ ở Trung ƣơng, Bộ ngành và các địa phƣơng.
3. Công nghệ, phƣơng pháp, mô hình tính toán và phần mềm ứng dụng trong thu
thập và xử lý dữ liệu đo đạc và bản đồ.
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4. Các quy trình công nghệ về nâng cấp hệ quy chiếu, các quy trình công nghệ thu
thập, xử lí dữ liệu; quản lí, bảo trì, cập nhật cung cấp sản phẩm, thông tin dữ liệu đo đạc
và bản đồ; đánh giá, giám sát biến động tài nguyên - môi trƣờng, thiên tai.
5. Các giải pháp, cơ chế phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ đo đạc và bản đồ.
6. Các chỉ tiêu đánh giá
1. Chỉ tiêu về trình độ khoa học: 80 đề tài/dự án SXTN có kết quả đƣợc công bố
trên tạp chí khoa học công nghệ có uy tín ở trong nƣớc hoặc quốc tế;
2. Chỉ tiêu về ứng dụng vào thực tiễn: 60% các kiến nghị, giải pháp, mô hình đề
xuất đƣợc Bộ tài nguyên và Môi trƣờng, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam chấp nhận cho
phép triển khai trong quản lý nhà nƣớc hoặc hoạt động triển khai đo đạc và bản đồ;
3. Chỉ tiêu sở hữu trí tuệ: có ít nhất 10% số đề tài/dự án SXTN có kết quả đƣợc chấp
nhận đơn yêu cầu bảo hộ sở hữu trí tuệ (giải pháp hữu ích hoặc sáng chế);
4. Chỉ tiêu về đào tạo: 50% số đề tài/dự án SXTN đào tạo đƣợc hoặc góp phần đào
tạo ít nhất 01 cán bộ kĩ thuật đo đạc và bản đồ có trình độ trên đại học;
5. Chỉ tiêu về cơ cấu nhiệm vụ khi kết thúc chƣơng trình:
- 20% đề tài/dự án có kết quả cung cấp luận cứ khoa học cho việc đề xuất và hoàn
thiện khung chính sách, pháp luật và thể chế quản lý hoạt động đo đạc bản đồ;
- 20% đề tài/dự án có kết quả cung cấp cơ sở khoa học cho việc xây dựng mô hình
quản lý nhà nƣớc về lĩnh vực đo đạc và bản đồ;
B. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CỦA CHƢƠNG TRÌNH
1. Đánh giá việc thực hiện chƣơng trình
1.1. Đánh giá việc phân bổ các đề tài theo nội dung chƣơng trình:
Các đề tài chủ yếu tập trung về nghiên cứu, áp dụng công nghệ trong thu nhận, xử
lý dữ liệu đo đạc và bản đồ, xử lý ảnh viễn thám, tự động hóa phục vụ đo đạc cơ bản và
chuyên ngành tƣơng ứng với các nhiệm vụ 3,4,5,6 của Chƣơng trình.
Các nghiên cứu nhằm phục vụ cho mục tiêu và nhiệm vụ hoàn thiện hệ thống văn
bản quy phạm pháp luật (nội dung 1) chƣa đƣợc chú ý đề xuất và triển khai.
Đặc biệt, các nội dung nghiên cứu về vấn đề hoàn thiện mô hình tổ chức, phát
triển nguồn nhân lực, nâng cao trình độ quản lý, năng lực tổ chức triển khai hoạt động đo
đạc và bản đồ trong nội dung 2 của Chƣơng trình chƣa có đề tài nghiên cứu nào.
Nội dung nghiên cứu, đề xuất sản phẩm mới trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ cũng
chƣa đƣợc quan tâm.
Các nội dung 4 và 5 đƣợc triển khai chiếm tới 59% các đề tài, tỷ trọng nội dung
này phù hợp với chiến lƣợc phát triển ngành đo đạc và bản đồ và thực tiễn phát triển công
nghệ đo đạc bản đồ trên thế giới. Các đề tài triển khai nhằm mục tiêu đảm bảo áp dụng
đƣợc những công nghệ tiên tiến hiện đại, nâng cao chất lƣợng sản phẩm và ứng dụng
trong điều tra cơ bản, giám sát tài nguyên - môi trƣờng và phòng tránh thiên tai.
1.2. Đánh giá việc hoàn thành các mục tiêu, nội dung và chỉ tiêu của chƣơng trình.
Căn cứ mục tiêu đề ra, các nhiệm vụ trong chƣơng trình tập trung vào 6 nhóm nội
dung chính cần giải quyết:
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Số lƣợng đề tài, dự án theo nhiệm vụ của Chƣơng trình
Số
lƣợng

Tỷ lệ

TT

Nhiệm vụ

1

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn đề xuất hoàn thiện
hệ thống cơ chế, chính sách, pháp luật trong công tác quản lý
và tổ chức triển khai các hoạt động đo đạc và bản đồ phục vụ
phát triển bền vững kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng;
đáp ứng nhu cầu xã hội hóa, kinh tế hóa và hội nhập kinh tế
quốc tế;

4/44

9%

2

Nghiên cứu hoàn thiện mô hình tổ chức, phát triển nguồn
nhân lực, nâng cao trình độ quản lý, năng lực tổ chức triển
khai hoạt động đo đạc và bản đồ.

1/44

2%

3

Nghiên cứu hoàn thiện cơ sở hạ tầng trắc địa - bản đồ bao
gồm: hệ quy chiếu và các mạng lƣới trắc địa cơ bản quốc gia
đáp ứng các yêu cầu của công tác đo đạc bản đồ, nghiên cứu
khoa học về trái đất, đảm bảo khả năng hội nhập khu vực và
quốc tế.

6/44

14%

Nghiên cứu áp dụng các phƣơng pháp, công nghệ tiên tiến
xây dựng các hệ thống thu nhận, xử lý, tích hợp, lƣu trữ,
cung cấp thông tin dữ liệu đo đạc bản đồ, hệ thống thông tin
địa lý cơ sở quốc gia;

8/44

19%

5

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám, hệ thống thông
tin địa lý và công nghệ định vị toàn cầu trong điều tra cơ
bản, giám sát tài nguyên - môi trƣờng và phòng tránh thiên
tai;

17/44

40%

6

Nghiên cứu hoàn thiện quy trình tự động hoá trong công tác
thành lập bản đồ, phát triển các thể loại bản đồ mạng, bản đồ
điện tử, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

7/44

16%

Tổng số

44

44

4

%

Nội dung 1: Cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn đề xuất hoàn thiện hệ thống cơ
chế, chính sách, pháp luật trong công tác quản lý và tổ chức triển khai các hoạt động đo
đạc và bản đồ phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng; đáp ứng
nhu cầu xã hội hóa, kinh tế hóa và hội nhập kinh tế quốc tế.
Đề tài TNMT.07.02: “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ xây dựng
Luật Đo đạc và Bản đồ” đã xây dựng đƣợc khung Luật Đo đạc và Bản đồ và những
nguyên tắc cơ bản xây dựng Luật trên cơ sở các luận cứ khoa học cụ thể kết hợp với
những lý luận thực tiễn đƣợc xây dựng từ kinh nghiệm các nƣớc tiến tiến, hiện đại kết
hợp với nghiên cứu, đánh giá tình hình cũng nhƣ yêu cầu thực tế của công tác quản lý
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nhà nƣớc về đo đạc và bản đồ ở Việt Nam. Ngoài ra đề tài cũng đề xuất hệ thống các văn
bản dƣới Luật. Một số kết quả đề tài đã đƣợc sử dụng ngay trong quá trình xây dựng
Nghị định 45/2015/NĐ-CP về quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ. Kết quả đề tài đƣợc
Cục Đo đạc và Bản đồ tham khảo trong quá trình xây dựng dự thảo nội dung Luật Đo đạc
và Bản đồ dự kiến trình Quốc hội trong năm 2017.
Đề tài TNMT.07.04 “Đánh giá hiện trạng sử dụng và xác định phƣơng hƣớng đầu
tƣ phát triển công nghệ trong lĩnh vực Đo đạc và Bản đồ ở nƣớc ta” đã đƣa ra đƣợc
những đánh giá hiện trạng cũng nhƣ xu hƣớng phát triển công nghệ trong lĩnh vực đo đạc
và bản đồ. Kết quả đề tài đã đƣợc sử dụng nhƣ tài liệu mang tính định hƣớng trong việc
xây dựng một số tài liệu quan trọng nhƣ: Dự thảo Đề án phát triển khoa học và công nghệ
đến năm 2015 tầm nhìn đến năm 2020 của lĩnh vực Đo đạc và Bản đồ, Dự thảo Chiến
lƣợc phát triển Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ;
Kết quả nghiên cứu của các đề tài liên quan đến việc đánh giá độ chính xác trong
đo vẽ bản đồ địa chính, công tác xây dựng bản đồ vùng giá trị đất bằng mô hình thống kê
và công nghệ GIS (TNMT.07.14 và TNMT.07.31) do Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ
thực hiện đã đƣợc sử dụng để điều chỉnh, bổ sung một số quy định trong thông tƣ số
25/2014/TT- BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 Quy định về bản đồ địa chính;
Ngoài ra, các đề tài khác thuộc nhóm này đã đề xuất áp dụng các công nghệ tiên
tiến trong quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ; xây dựng, hoàn thiện một số quy trình, nội
dung quy định làm cơ sở cho việc xây dựng, ban hành hệ thống văn bản quy định kỹ
thuật nhƣ:
- Thông tƣ số 39/2014/TT-BTNMT ngày 3 tháng 7 năm 2014 Quy định kỹ thuật
thành lập mô hình số độ cao bằng công nghệ bay quét Lidar;
Nội dung 2: Góp phần hoàn thiện mô hình tổ chức, nâng cao trình độ quản lý,
năng lực tổ chức triển khai hoạt động đo đạc và bản đồ.
Đề xuất đƣợc mô hình và cơ chế quản lý đối với hoạt động đo đạc và bản đồ từ
Trung ƣơng đến địa phƣơng. Đƣa ra đƣợc các công cụ hỗ trợ hiệu quả áp dụng công nghệ
tiên tiến trong việc cung cấp thông tin phục vụ quản lý đo đạc và bản đồ.
Do đặc thù yêu cầu thực tế giai đoạn 5 năm cần tập trung nghiên cứu ứng dụng,
phát triển công nghệ nên số lƣợng phân bố cho đề tài nghiên cứu nội dung hoàn thiện mô
hình tổ chức, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao trình độ quản lý, năng lực tổ chức triển
khai hoạt động đo đạc và bản đồ không nhiều.
Nội dung 3: góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng trắc địa - bản đồ bao gồm: hệ quy
chiếu và các mạng lưới trắc địa cơ bản quốc gia đáp ứng các yêu cầu của công tác đo
đạc bản đồ, nghiên cứu khoa học về trái đất, đảm bảo khả năng hội nhập khu vực và
quốc tế.
Đƣa ra đƣợc phƣơng án xây dựng hệ tọa độ động quốc gia. Hệ tọa độ đƣợc xây
dựng làm cơ sở ứng dụng trong rất nhiều bài toán liên quan đến việc quan trắc các biến
động lớp vỏ trái đất làm cơ sở cho việc phòng tránh và giảm nhẹ tác hại của thiên tai hay
các hiện tƣợng tai biến tự nhiên liên quan đến chuyển dịch của vỏ trái đất.
Nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc quy hoạch hệ thống trạm thu ảnh vệ tinh của
Vệt Nam.
Cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn việc chọn điểm, chôn mốc độ cao quốc gia
tại những vị trí có nền đất yếu làm cơ sở xây dựng, cải tạo hệ thống mốc, khôi phục độ
chính xác Lƣới độ cao Miền Nam đang đƣợc tiến hành. Các kết quả nghiên cứu ngoài
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việc hoàn thiện hệ thống điểm độ cao khu vực nghiên cứu để phục vụ các ngành còn
đƣợc sử dụng trong việc ứng phó với hiện tƣợng nƣớc biển dâng.
Nội dung 4: Đề xuất áp dụng các phương pháp, công nghệ tiên tiến xây dựng các
hệ thống thu nhận, xử lý, tích hợp, lưu trữ, cung cấp thông tin dữ liệu đo đạc bản đồ, hệ
thống thông tin địa lý cơ sở quốc gia.
Các phƣơng pháp, công nghệ tiên tiến đƣợc nghiên cứu và đề xuất áp dụng trong
các lĩnh vực chuyên ngành cụ thể nhƣ sau:
- Trong viễn thám vệ tinh và thành lập bản đồ bằng phƣơng pháp ảnh:
+ Công nghệ bay quét Lidar kết hợp với chụp ảnh số thành lập mô hình số độ cao
và bình đồ ảnh;
+ Nghiên cứu ứng dụng công nghệ Lidar và ảnh viễn thám độ phân giải cao để xây
dựng bản đồ 3D phục vụ quản lý đô thị: sử dụng các dữ liệu Lidar, dữ liệu ảnh vệ tinh độ
phân giải cao, bằng những công nghệ tiên tiến hiện nay của ESRI để xây dựng các bản đồ
3D;
+ Nghiên cứu ứng dụng ảnh vệ tinh RADAR độ phân giải cao trong thành lập mô
hình số độ cao và kiểm kê đảo;
+ Nghiên cứu ứng dụng công nghệ đo đạc sử dụng máy bay không ngƣời lái điều
khiển bằng sóng radio để thành lập các loại bản đồ địa hình, địa chính.
- Trong phát triển ứng dụng hệ thống thông tin địa lý:
+ Ứng dụng công nghệ WEB GIS phục vụ công tác cập nhật, khai thác, sử dụng
sản phẩm thông tin tƣ liệu và quản lý hoạt động do đạc và bản đồ;
+ Nghiên cứu hoàn thiện cấu trúc dữ liệu cho cơ sở dữ liệu nền địa lý gắn với các
giải pháp tổng quát hóa dữ liệu tự động sử dụng công nghệ của ESRI và kết hợp với bổ
sung các phần mềm hỗ trợ.
- Trong đo đạc, điều tra thực địa:
+ Ứng dụng công nghệ đo cao vệ tinh trong công tác đo đạc, thành lập bản đồ.
+ Ứng dụng công nghệ GNSS, xây dựng giải pháp đo GPS theo công nghệ trạm
tham chiếu ảo (VRS) ở Việt Nam phục vụ việc đa dạng hóa các ứng dụng trạm CORS.
Nội dung 5: Ứng dụng công nghệ viễn thám, hệ thống thông tin địa lý và công
nghệ định vị toàn cầu trong điều tra cơ bản, giám sát tài nguyên - môi trường và phòng
tránh thiên tai.
Các đề tài tập trung nghiên cứu để giải quyết các vấn đề đặt ra đối với yêu cầu của
việc thực hiện các nhiệm vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng:
+ Ứng dụng cho công tác đo đạc địa chính: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ đo
đạc sử dụng máy bay không ngƣời lái điều khiển bằng sóng radio để thành lập các bản
đồ địa chính;
+ Ứng dụng cho công tác điều tra tài nguyên nƣớc: Đề xuất phƣơng pháp sử dụng
công nghệ viễn thám trong công tác điều tra các đới có triển vọng chứa nƣớc; Đánh giá
biến động của một số đối tƣợng ảnh hƣởng đến sự thay đổi của đƣờng bờ có thể quan trắc
đƣợc từ dữ liệu viễn thám;
+ Ứng dụng trong lĩnh vực biển và hải đảo: Nghiên cứu ứng dụng ảnh vệ tinh
RADAR độ phân giải cao trong thành lập mô hình số độ cao và kiểm kê đảo. Kết quả
nghiên cứu này là cơ sở cho phép xây dựng mô hình số độ cao trên các đảo phục vụ mục
tiêu phát triển kinh tế biển và giám sát hiện tƣợng nƣớc biển dâng;
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+ Ứng dụng trong giám sát tài nguyên, môi trƣờng và phòng tránh thiên tai: Xây
dựng đƣợc thƣ viện phổ ảnh vệ tinh độ phân giải cao về một số đối tƣợng lớp phủ bề mặt
phục vụ cho giám sát tài nguyên và môi trƣờng; Nghiên cứu khai thác cơ sở dữ liệu địa
hình phục vụ cho việc cảnh báo và phòng tránh thiên tai: trƣợt lở đất;
- Ngoài ra các nghiên cứu cùng nhằm hƣớng tới mục tiêu khai thác các dữ liệu trắc
địa và bản đồ cho các mục tiêu đa ngành: điều tra cơ bản, quản lý rủi ro thiên tai, lâm
nghiệp, quản lý đô thị....
Nội dung 6: góp phần hoàn thiện quy trình tự động hoá trong công tác thành lập
bản đồ, phát triển các thể loại bản đồ mạng, bản đồ điện tử, phục vụ phát triển kinh tế xã hội.
Sản phẩm nổi bật của các đề tài đã hoàn thành thuộc nhóm này là kết quả nghiên
cứu, xây dựng thƣ viện phổ ảnh vệ tinh độ phân giải cao. Áp dụng thƣ viện phổ này cho
phép tự động hóa một phần quá trình giải đoán ảnh, hạn chế tối đa công tác thực địa tiết
kiệm thời gian và công sức trong thành lập bản đồ.
- Ứng dụng tự động hóa trong tổng quát hóa dữ liệu cho phép xây dựng các bản đồ
dẫn xuất rất nhanh và hiệu quả, hƣớng tới xây dựng cơ sở sở dữ liệu dùng chung.
- Ứng dụng tự động hóa trên cơ sở công nghệ hiện đại tiên tiến của ESRI kết hợp
với việc xây dựng các phần mềm hỗ trợ từ mã nguồn mở cho phép biên tập, trình bày bản
đồ.
- Ứng dụng tự động hóa, xây dựng phần mềm phục vụ cho việc tự động hiệu chỉnh
và chuẩn hóa các dữ liệu ảnh vệ tinh đa thời gian, đa đầu thu.
Sản phẩm khoa học của các đề tài, dự án chủ yếu ở các dạng:
- Quy trình công nghệ, phƣơng pháp, mô hình tính toán và phần mềm ứng dụng
trong thu thập và xử lý dữ liệu đo đạc và bản đồ, các công trình công bố trên tạp chí khoa
học và công nghệ của ngành;
- Các quy trình công nghệ về nâng cấp hệ quy chiếu, các quy trình công nghệ thu
thập, xử lí dữ liệu; quản lí, bảo trì, cập nhật cung cấp sản phẩm, thông tin dữ liệu đo đạc
và bản đồ; đánh giá, giám sát biến động tài nguyên - môi trƣờng, thiên tai;
- Các giải pháp, cơ chế phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ đo đạc và bản đồ.
Các dạng sản phẩm về khung chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, các mô hình
quản lý nhà nƣớc về hoạt động đo đạc và bản đồ ở Trung ƣơng, bộ ngành và các địa
phƣơng, sách chuyên khảo, tài liệu tập huấn về đo đạc, bản đồ, viễn thám còn hạn chế.
6. Các chỉ tiêu đánh giá
(Kết quả đánh giá chung tổng hợp từ kết số liệu tự đánh giá của các đơn vị)
- Có 3/5 chỉ tiêu hoàn thành đạt yêu cầu của Chƣơng trình, đó là: Chỉ tiêu về trình
độ khoa học, chỉ tiêu về ứng dụng vào thực tiễn và chỉ tiêu về cơ cấu nhiệm vụ;
- 2/5 chỉ tiêu không đạt yêu cầu của Chƣơng trình, đó là: Chỉ tiêu về đào tạo, chỉ
tiêu về sở hữu trí tuệ.
2. Đánh kết quả thực hiện các nhiệm vụ của chƣơng trình
2.1. Kết quả khoa học
- Bài báo khoa học là 1 dạng sản phẩm bắt buộc của hầu hết các đề tài nên đều
đƣợc các chủ nhiệm đề tài thực hiện đầy đủ, nghiêm túc;
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Bảng 2: Đánh giá kết quả của Chƣơng trình theo các chỉ tiêu của Chƣơng
trình.
TT

Tên chỉ tiêu

Tỷ lệ (
%)

Chỉ tiêu
(%)

Đánh giá

1

Chỉ tiêu về trình độ khoa học

96

80

Đạt

2

Chỉ tiêu về ứng dụng vào thực tiễn

60

60

Đạt

3

Chỉ tiêu sở hữu trí tuệ

0

10

K Đạt

4

Chỉ tiêu về đào tạo

12

50

K Đạt

5

Chỉ tiêu về cơ cấu nhiệm vụ

Đạt

5-a

Cung cấp luận cứ khoa học cho việc đề xuất
và hoàn thiện khung chính sách, pháp luật và
thể chế quản lý hoạt động đo đạc bản đồ

7

20

K Đạt

5-b

Cung cấp cơ sở khoa học cho việc xây dựng
mô hình quản lý nhà nƣớc về lĩnh vực đo đạc
và bản đồ

2

20

K Đạt

5-c

Cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn để làm
cơ sở khoa học cho công tác xây dựng cơ sở
dữ liệu địa lý, chuyên đề phục vụ các yêu cầu
của xã hội

30

20

Đạt

5-d

Kết quả đƣợc áp dụng các công nghệ tiên tiến
trong cô g tác quản lý nhà nƣớc; thu nhận và
xử lí dữ liệu; quản lí, cung cấp sản phẩm,
thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ

29

20

Đạt

5-đ

Kết quả nâng cao đƣợc tiềm lực và hội nhập
quốc tế của Việt Nam về khoa học công nghệ
đo đạc và bản đồ

29

20

Đạt

5-e

Kết quả làm tiền đề cho việc nghiên cứu ứng
dụng ở giai đoạn tiếp theo

50

50

Đạt

5-g

Kết quả đƣợc ứng dụng trong sản xuất ở Bộ

56

50

Đạt

- Các bài báo, bài viết đều đƣợc đăng trên tạp chí chính thức của Bộ Tài nguyên và
Môi trƣờng, tạp chí chuyên ngành hoặc trong các kỷ yếu hội thảo khoa học lớn do các
đơn vị trực thuộc Bộ tổ chức.
- Nội dung các bài báo, bài viết đƣợc thực hiện có chất lƣợng, có hàm lƣợng khoa
học cao đƣợc đăng tải trên tạp chí uy tín của ngành và tạp chí chuyên ngành quốc tế.
- Tổng số bào báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành là 50 bài, trong đó có 1 bài
đăng ở tạp chí quốc tế và 49 bài đăng trên tạp chí chuyên ngành trong nƣớc.
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2.2. Tài liệu
Các tài liệu là sản phẩm của các đề tài thƣờng ở các dạng:
- Dự thảo nội dung của văn bản quy phạm pháp luật về công tác quản lý, hoạt
động đo đạc và bản đồ;
- Dự thảo nội dung quy trình, quy định kỹ thuật phục vụ cho việc ban hành các
TCVN, quy chuẩn Việt Nam, quy định kỹ thuật hoặc tài liệu hƣớng dẫn áp dụng, sử dụng
sản phẩm, công nghệ;
- Các đề xuất về cơ chế, chính sách phục vụ công tác quản lý nhà nƣớc;
- Các đề xuất về cơ chế, chính sách quản lý, cung cấp, sử dụng và cập nhật thông
tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ.
2.2. Kết quả công nghệ, chuyển giao kết quả của chƣơng trình:
Các hình thức chuyển giao:
- Chuyển giao nội bộ:
+ Bàn giao kết quả của đề tài cho các Tổ soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật
để tham khảo, làm căn cứ biên soạn dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trình cấp có
thẩm quyền ban hành ví dụ: kết quả các đề tài TNMT.07.01, TNMT.07.02, TNMT.07.04.
phục vụ xây dựng Luật; kết quả đề tài TNMT.07.14, TNMT.07.09, TNMT.07.48 phục vụ
trực tiếp việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật.
+ Chủ nhiệm đề tài chuyển giao cho đơn vị chủ trì thực hiện để áp dụng trong
quản lý, sản xuất, ví dụ: kết quả đề tài TNMT.07.01 đƣợc chuyển giao, ứng dụng trong
quản lý, cập nhật hệ thống thông tin về các điểm cơ sở đo đạc, quản lý công trình đo đạc
tại Cục đo đạc và bản đồ; kết quả các đề tài TNMT.07.07, TNMT.07.33 đƣợc chuyển
giao áp dụng ngay trong công tác quản lý phân phối các dƣc liệu đo đạc, bản đồ và viễn
thám tại Cục Viễn thám quôc gia và Trug tâm Thông tin tƣ liệu, Cục Đo đạc và Bản đồ;
Các giải pháp kỹ thuật đƣợc ứng dụng ngay trong sản xuất tại đơn vị để nâng cao chất
lƣợng đo đạc, xử lý nhƣ tăng cƣờng chất lƣợng ảnh, giải pháp xử lý ảnh, giải pháp nâng
cao hiệu quả thiết kế, xử lý, quản trị dữ liệu trong bay quét Lidar tích hợp với ảnh số…
- Chuyển giao cho đơn vị trực thuộc trong đơn vị chủ trì (không trực tiếp chủ trì
thực hiện) tiếp nhận sản phẩm của đề tài để áp dụng hoặc nghiên cứu áp dụng cụ thể vào
đơn vị, ví dụ TNMT.07.15, TNMT.07.22 đƣợc bàn giao cho Cục Đo đạc và Bản đồ Việt
Nam tham khảo trong quá trình xây dựng dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hệ thống độ
cao quốc gia” Đề tài TNMT.07.12 đƣợc bàn giao cho Tổng cục Biển và Hải đảo Việt
Nam…
Công tác bàn giao kết quả nghiên cứu cho đơn vị thụ hƣởng đƣợc thực hiện theo
đúng quy định. Trên cơ sở các kết quả này, các đơn vị đã có thêm công cụ, tài liệu làm cơ
sở ứng dụng hoặc tiếp tục nghiên cứu, ứng thực hiện các nhiệm vụ có liên quan.
2.3. Kết quả đào tạo nâng cao trình độ nhân lực khoa học và công nghệ:
Thông qua việc tham gia nghiên cứu, các cán bộ đặc biệt là đội ngũ cán bộ trẻ
đƣợc tiếp cận với với các công nghệ tiên tiến.
Các nhiệm vụ nghiên cứu đã góp phần đào tạo sau đại học.Tuy nhiên theo bảng
thống kê ở trên, số lƣợng đào tạo còn khiêm tốn không đáp ứng đƣợc chỉ tiêu đề ra. Con
số đánh giá tại Bảng 2
2.4. Các kết quả nổi bật của chƣơng trình:
- Góp phần xây dựng văn bản quy phạm pháp luật:
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Kết quả nghiên cứu đã và đang trực tiếp góp phần xây dựng văn bản quy pháp
pháp luật về các nội dung có liên quan. Trong nhóm này nổi bật nhất là các đề tài
TNMT.07.01, TNMT.07.02, TNMT.07.04 xây dựng Khung Luật đo đạc và bản đồ và
đƣa ra các định hƣớng phát triển công nghệ cho lĩnh vực Đo đạc và Bản đồ, đóng góp
trực tiếp trong quá trình xây dựng Luật đo đạc và Bản đồ dự kiến trình Quốc hội năm
2017.
Bên cạnh đó còn có các đề tài góp phần xây dựng các Thông tƣ, Quy định kỹ thuật
nhƣ đề tài TNMT.07.1, TNMT.07.31,TNMT.07.09,TNMT.07.41.
- Góp phần hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật: Kết quả các đề tài TNMT.07.15,
TNMT.07.21, TNMT.07.22, TNMT.07.29, TNMT.07.34, TNMT.07.45, TNMT.07.48
làm cơ sở góp phần hoàn thiện hệ độ cao quốc gia Việt Nam, đáp ứng nhu cầu của các
ngành trong điều tra cơ bản, xây dựng công trình, triển khai các mô hình ứng phó với
biến đổi khí hậu. Ngoài ra Đề tài TNMT.07.45 đã bƣớc đầu nghiên cứu cơ sở khoa học
và thực tiễn xây dựng mô hình quản lý Hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia Việt
Nam. Công tác xây dựng và quy hoạch mạng lƣới trạm thu ảnh vệ tinh nhằm phục vụ
công tác hoàn thiện hạ tầng mặt đất phục vụ tăng cƣờng phát triển, ứng dụng viễn thám
cũng đƣợc nghiên cứu.
- Góp phần nâng cao độ chính xác thu nhận và xử lý thông tin, dữ liệu và áp dụng
sản phẩm đo đạc và bản đồ: Một số đề tài đã đi sâu vào hƣớng nghiên cứu áp dụng các
công nghệ mới trong xử lý thông tin, nhằm khai thác tối đa nguồn thông tin, dữ liệu hiện
nay phục vụ công tác thành lập bản đồ, xây dựng cơ sở dữ liệu, nâng cao hiệu quả tƣ liệu
và nâng cao chất lƣợng kết quả xử lý, xây dựng thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ, phục
vụ nghiên cứu cơ bản và nhu cầu của xã hội. Tiêu biểu gồm các đề tài: TNMT.07.26,
TNMT.07.08, TNMT.07.09.
- Góp phần phục vụ quản lý, quy hoạch lãnh thổ, phát triển kinh tế - xã hội: Các
đề tài mang tính ứng dụng các sản phẩm, công nghệ trong đo đạc và bản đồ nhƣ
TNMT.07.01, TNMT.07.06, TNMT.07.24 đã góp phần trực tiếp hoặc gián tiếp phục vụ
công tác quản lý ở phạm vi ngành hoặc lãnh thổ, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà
nƣớc, làm tiền đề cho việc xây dựng ứng dụng công nghệ, thông tin, sản phẩm đo đạc và
bản đồ phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử.
3. Tổ chức quản lý thực hiện chƣơng trình:
Chƣơng trình đƣợc tổ chức, thực hiện theo đúng các quy định của Bộ Tài nguyên
và Môi trƣờng.
- Chế độ báo cáo, kiểm tra định kỳ đầy đủ;
- Các đề tài phê duyệt còn chậm, kinh phí phân bổ cho các năm chƣa phù hợp
(kinh phí năm đầu tiên quá thấp);
- Do quy định về tài chính, các nội dung nghiên cứu chính có thể phải chia thành
nhiều chuyên đề nhỏ.
C. ĐÁNH GIÁ CHUNG:
Các đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ trong lĩnh vực Đo đạc và Bản đồ đã
bám sát theo nội dung Khung Chƣơng trình.
Kết quả nghiên cứu đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng hệ thống văn bản
quy phạm pháp luật lĩnh vực đo đạc bản đồ: đƣa ra cơ sở khoa học cho việc xây dựng
Luật đo đạc và bản đồ, làm cơ sở cho việc xây dựng Nghị định 45/2015/NĐ-CP ngày 6
tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ; Đề xuất cơ
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chế quản lý hiệu quả công tác đo đạc và bản đồ từ Trung ƣơng đến địa phƣơng; nghiên
cứu xây dựng các quy định kỹ thuật, quy trình trong đo đạc và thành lập bản đồ.
Kết quả các đề tài làm cơ sở cho việc hoàn hiện hạ tầng kỹ thuật đo đạc và thành
lập bản đồ: hoàn thiện hệ thống tọa độ, độ cao quốc gia định hƣớng xây dựng hạ tầng dự
liệu không gian quốc gia.
Các kết quả nghiên cứu đã góp phần đẩy mạnh việc ứng dụng các kết quả điều tra,
đo đạc bản đồ cơ bản, xây dựng, ứng dụng cơ sở dữ liệu nền địa lý và các phƣơng pháp
phân tích không gian, dữ liệu viễn thám trong việc ứng dụng cho các ngành, lĩnh vực,
trƣớc hết là các lĩnh vực do Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng quản lý làm tăng hiệu quả quản
lý, tiết kiệm chi phí.
Một số nghiên cứu về hạ tâng kỹ thuật hay các công nghệ LIDAR, GNSS, GIS, đo
trọng lực đạt mức độ tiên tiến của khu vực.
Tuy có đƣợc kết quả trên, nhƣng Chƣơng trình còn tồn tại một số hạn chế
sau:
- Các nội dung nghiên cứu của Chƣơng trình còn dàn trải, chƣa có trọng tâm, trọng
điểm.
- Chƣa cân đối trong việc xây dựng, thực hiện các đề tài nghiên cứu theo các nhiệm
vụ của Chƣơng trình, định hƣớng sản phẩm của Chƣơng trình đã đƣợc phê duyệt, có nội
dung đƣợc bố trí ít đề tài hoặc chƣa có đề tài nghiên cứu.
Các dạng sản phẩm về phục vụ xây dựng văn bản pháp quy, mô hình quản lý nhà
nƣớc về hoạt động đo đạc và bản đồ ở Trung ƣơng, Bộ ngành và các địa phƣơng, sách
chuyên khảo, tài liệu tập huấn về đo đạc, bản đồ, viễn thám còn hạn chế.
- Chất lƣợng thực hiện các nội dung nghiên cứu ở một số đề tài còn hạn chế, hàm
lƣợng khoa học chƣa cao;
- Các đề tài phê duyệt còn chậm, kinh phí phân bổ cho các năm chƣa phù hợp (kinh
phí năm đầu tiên quá thấp).
- Do quy định về tài chính, các nội dung nghiên cứu chính có thể phải chia thành
nhiều chuyên đề nhỏ. Do đó, sự nghiên cứu thống nhất về cùng một nội dung lớn gặp khó
khăn, có thể có những phần nội dung nghiên cứu trùng lặp theo quy định kết cấu của
chuyên đề.
- Chỉ tiêu sở hữu trí tuệ không đạt (không có sản đăng ký sở hữu trí tuệ).
- Chỉ tiêu về đào tạo không đạt.
- Số lƣợng bài báo đăng trên các tạp chí quốc tế rất ít (Cả Chƣơng trình chỉ có 01
bài). Nguyên nhân một phần do việc đăng tải bài báo trên các tạp chí chuyên ngành quốc
tế đòi hỏi kinh phí, hiện tại chƣa có cơ chế hỗ trợ các chủ nhiệm đề tài trong việc gửi bài
đăng.
- Việc công bố, tăng cƣờng phổ biến,ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tế công
tác đo đạc và thành lập bản đồ tại các đơn vị, địa phƣơng còn hạn chế.
D. KIẾN NGHỊ
Bổ sung vào Chƣơng trình nghiên cứu mở mới những nội dung:
+ Xây dựng văn bản pháp quy quản lý và kỹ thuật, đặc biệt là các văn bản triển
khai thực hiện Luật Đo đạc và Bản đồ; phục vụ xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.
+ Nghiên cứu xây dựng quy định về quản lý, vận hành hệ thống trạm CORS; xử
lý, cung cấp và sử dụng tín hiệu các trạm định vị vệ tinh trên lãnh thổ Việt Nam.
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+ Nghiên cứu, xây dựng các quy định về hoạt động của hạ tầng dữ liệu không gian
quốc gia.
+ Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới, hình thức sản phẩm bản đồ theo công
nghệ mới để đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao giá trị sản phẩm bản đồ phục vụ nhu cầu đa
dạng của ngƣời dùng.
- Có kế hoạch giao kinh phí theo tiến độ kế hoạch phù hợp hơn, đặc biệt là các đề
tài có triển khai các hạng mục công việc thử nghiệm.
- Xem xét, bố trí kinh phí chuyển giao, tập huấn sử dụng kết quả nghiên cứu vào
thực tiễn;
- Cần bố trí kinh phí hỗ trợ hỗ trợ việc đăng ký sở hữu trí tuệ để đảm bảo quyền
lợi của tác giả./.
DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI TRONG CHƢƠNG TRÌNH TNMT.07. 2010-2015
Chủ nhiệm
STT

Tên nhiệm vụ

1

TNMT.07.01: Nghiên cứu, đề xuất cơ
chế, chính sách, giải pháp và xây
dựng WebGIS phục vụ cập nhật, khai
thác sử dụng sản phẩm, thông tin tƣ
liệu; quản lí công tác đo đạc và bản đồ
TNMT.07.02: Nghiên cứu cơ sở khoa
học và thực tiễn phục vụ xây dựng
Luật Đo đạc và Bản đồ
TNMT.07.03: Nghiên cứu hoàn thiện
cấu trúc dữ liệu cho cơ sở dữ liệu nền
địa lý gắn với các giải pháp tổng quát
hóa dữ liệu tự động
TNMT.07.04: Nghiên cứu đánh giá
hiện trạng sử dụng và xác định
phƣơng hƣớng đầu tƣ phát triển công
nghệ trong lĩnh vực Đo đạc và Bản đồ
ở nƣớc ta
TNMT.07.05: Nghiên cứu cơ sở khoa
học của phƣơng pháp xác định đƣờng
mép nƣớc, đƣờng bờ biển Việt Nam
phục vụ thành lập bản đồ bằng
phƣơng pháp viễn thám
TNMT.07.06: Nghiên cứu ứng dụng
dữ liệu Lidar và ảnh viễn thám độ
phân giải cao để xây dựng bản đồ 3D
phục vụ quản lý đô thị
TNMT.07.07: Nghiên cứu hoàn thiện
hệ thống khai thác và cung cấp các
sản phẩm ảnh viễn thám của cơ sở dữ
liệu viễn thám quốc gia
TNMT.07.08: Nghiên cứu phƣơng
pháp xây dựng thƣ viện phổ ảnh vệ

2

3

4

5

6

7

8

Đơn vị chủ
trì

Năm
bắt
đầu
2010

Năm
kết
thúc
2011

Kinh
phí
(tr.đ)
1 252

ThS. Nguyễn
Văn Thảo

Cục Đo đạc
và Bản đồ
Việt Nam

TS. Lê Minh
Tâm

Cục Đo đạc
và Bản đồ
Việt Nam
Viện Khoa
học Đo đạc
và Bản đồ

2010

2011

1 644

2010

2011

816

TS. Lê Anh
Dũng

Viện Khoa
học Đo đạc
và Bản đồ

2010

2011

802

ThS. Nguyễn
Hà Anh

Trung tâm
Viễn thám
Quốc gia

2010

2011

774

ThS. Nguyễn
Thị Thục
Anh

Trung tâm
Viễn thám
Quốc gia

2010

2011

918

ThS. Trần
Duy Hạnh

Trung tâm
Viễn thám
Quốc gia

2010

2011

609

ThS. Hồ Thị
Vân Trang

Trung tâm
Viễn thám

2010

2011

927

TS. Đồng
Thị Bích
Phƣơng

15

Chủ nhiệm
STT

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Tên nhiệm vụ
tinh độ phân giải cao về một số đối
tƣợng lớp phủ bề mặt phục vụ cho
giám sát tài nguyên và môi trƣờng tại
Việt Nam
TNMT.07.09:Nghiên cứu một số giải
pháp nâng cao độ chính xác và hoàn
thiện quy định kỹ thuật thành lập mô
hình số độ cao và bình đồ ảnh bằng
công nghệ bay quét LiDAR kết hợp
chụp ảnh số
TNMT.07.10: Nghiên cứu, xây dựng
quy trình công nghệ cập nhật cơ sở dữ
liệu nền thông tin địa lý tỷ lệ 1: 10
000 và nhỏ hơn bằng tƣ liệu ảnh vệ
tinh SPOT
TNMT.07.11: Nghiên cứu xây dựng
các quy trình công nghệ hiệu chỉnh và
chuẩn hóa dữ liệu ảnh vệ tinh quang
học đa thời gian, đa đầu thu, đa độ
phân giải nhằm nâng cao chất lƣợng
ảnh
TNMT.07.12: Nghiên cứu ứng dụng
ảnh vệ tinh RADAR độ phân giải cao
trong thành lập mô hình số độ cao và
kiểm kê đảo
TNMT.07.13: "Nghiên cứu ứng dụng
công nghệ thành lập bản đồ (địa hình
và địa chính) từ ảnh chụp bằng máy
chụp ảnh số phổ thông lắp trên máy
bay không ngƣời lái M100-CT điều
khiển bằng sóng Radio"
TNMT.07.14: Nghiên cứu xác định độ
chính xác đo vẽ bản đồ địa chính các
loại đất để hoàn thiện, bổ sung một số
quy định thành lập bản đồ địa chính ở
nƣớc ta
TNMT.07.15: Nghiên cứu cơ sở khoa
học của việc hoàn thiện Hệ độ cao gắn
liền với việc xây dựng Hệ tọa độ động
lực quốc gia
TNMT.07.16: Nghiên cứu hoàn thiện
giải pháp xác định diện tích tự nhiên
các đơn vị hành chính
TNMT.07.19: Nghiên cứu cơ sở khoa
học và thực tiễn mô hình cơ sở dữ liệu
nền thông tin địa lý tỷ lệ lớn làm cơ sở
xây dựng các hệ thống thông tin địa lý
chuyên ngành tài nguyên và môi
trƣờng, tăng cƣờng việc khai thác và

Đơn vị chủ
trì

Năm
bắt
đầu

Năm
kết
thúc

Kinh
phí
(tr.đ)

Quốc gia

ThS. Cao
Xuân Triều

Cục Đo đạc
và Bản đồ
Việt nam

2011

2013

1 561

ThS. Nguyễn
Thị Phƣơng
Hoa

Trung tâm
Viễn thám
Quốc gia

2011

2013

863

TS. Lƣơng
Chính Kế

Trung tâm
Viễn thám
Quốc gia

2011

2013

855

TS. Trần
Tuấn Ngọc

Trung tâm
Viễn thám
Quốc gia

2011

2013

1 409

TS. Đào
Ngọc Long

Viện Khoa
học Đo đạc
và Bản đồ

2011

2013

1 676

ThS. Nguyễn
Phi Sơn

Viện Khoa
học Đo đạc
và Bản đồ

2011

2013

1 215

PGS.TSKH.
Hà Minh
Hòa

Viện Khoa
học Đo đạc
và Bản đồ

2011

2013

1 212

TS. Đồng
Thị Bích
Phƣơng
TS. Trần
Hồng Quang

Viện Khoa
học Đo đạc
và Bản đồ
Cục Đo đạc
và Bản đồ
Việt Nam

2011

2013

1 198

16

2012

2013

1110

Chủ nhiệm
STT

18

19

20

21

22

23

Tên nhiệm vụ
sử dụng hiệu quả dữ liệu đo đạc và
bản đồ phục vụ công cuộc phát triển
kinh tế xã hội ở nƣớc ta
TNMT.07.20: Nghiên cứu xây dựng
qui trình bay chụp, xử lý ảnh hàng
không theo công nghệ số phục vụ
công tác thành lập bản đồ địa hình cơ
bản
TNMT.07.21: Nghiên cứu cơ sở khoa
học và thực tiễn việc chọn điểm, chôn
mốc độ cao Quốc Gia tại những vị trí
có nền đất yếu làm cơ sở xây dựng,
cải tạo hệ thống mốc, khôi phục độ
chính xác Lƣới độ cao miền Nam
TNMT.07.22: Nghiên cứu đánh giá và
đề xuất sử dụng mô hình mặt biển tự
nhiên MDT" (Mean Dynamic
Topography)ở Việt Nam
TNMT.07.23: Nghiên cứu xây dựng
giải pháp đo GPS theo công nghệ trạm
tham chiếu ảo (VRS) ở Việt Nam
phục vụ việc đa dạng hóa các ứng
dụng trạm CORS
TNMT.07.24: Nghiên cứu cơ sở khoa
học và đề xuất giải pháp kỹ thuật nâng
cao hiệu quả khai thác ứng dụng cơ sở
dữ liệu địa hình phục vụ cảnh bảo và
phòng tránh thiên tai (Trƣợt lở đất và
lũ quét)
TNMT.07.25 Nghiên cứu qui trình
công nghệ tự động hóa biên tập trình
bày và chế in bản đồ địa hình tỷ lệ lớn
và bản đồ chuyên đề từ cơ sở dữ liệu
địa lý (Geodatabase)

Năm
bắt
đầu

Năm
kết
thúc

Kinh
phí
(tr.đ)

ThS. Trần
Phúc Thắng

Cục Đo đạc
và Bản đồ
Việt Nam

2012

2013

1929

TS. Vũ Xuân
Cƣờng

Cục Đo đạc
và Bản đồ
Việt Nam

2012

2013

1896

TS. Dƣơng
Chí Công

Viện Khoa
học Đo đạc
và Bản đồ

2012

2013

1159

ThS. Lƣu
Hải Âu

Viện Khoa
học Đo đạc
và Bản đồ

2012

2013

1229

TS. Cáp
Xuân Tú

Tổng công
ty Tài
nguyên và
Môi trƣờng

2012

2013

1220

ThS. Dƣơng
Văn Phi

Nhà xuất
2012
bản Tài
nguyên Môi
trƣờng và
Bản đồ Việt
Nam
Trƣờng đại 2012
học Tài
nguyên và
Môi trƣờng
Hà nội
Trung tâm
2012
Viễn thám
quốc gia

2013

1181

2013

2530

2013

1775

Trung tâm
Viễn thám
quốc gia

2013

1976

24

TNMT.07.26: Nghiên cứu truyền độ
cao quốc gia ra một số đảo lớn gần bờ
ở nƣớc ta với độ chính xác tƣơng
đƣơng thủy chuẩn hạng III

TS. Phạm
Thị Hoa

25

TNMT.07.27: Sử dụng ảnh vệ tinh đa
thời gian để đánh giá biến động một
số đối tƣợng có ảnh hƣởng đến biến
động đƣờng bờ và ảnh hƣởng của nó
đến diễn biến đƣờng bờ biển vùng bán
đảo Cà Mau
TNMT.07.28: Nghiên cứu áp dụng tổ
hợp phƣơng pháp viễn thám, địa vật lý
và địa chất thủy văn để xác định đới

ThS. Lƣu
Phƣơng Mai

26

Đơn vị chủ
trì

ThS. Trần
Tuấn Đạt
17

2012

Chủ nhiệm
STT

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

Năm
kết
thúc

Kinh
phí
(tr.đ)

PGS.TSKH. Viện Khoa 2013
Hà
Minh học Đo đạc
Hòa
và Bản đồ

2 014

1705

ThS. Nguyễn
Thị
Thanh
Hƣơng
TS. Nguyễn
Phi Sơn

Viện Khoa 2013
học Đo đạc
và Bản đồ
Viện Khoa 2013
học Đo đạc
và Bản đồ

2 014

1331

2 014

1775

TS.
Đào Viện Khoa 2013
Ngọc Long
học Đo đạc
và Bản đồ

2 014

1485

ThS. Nguyễn
Văn Tuấn

Tên nhiệm vụ
triển vọng chứa nƣớc khu vực miền
núi; thử nghiệm trên địa bàn tỉnh
Thanh Hóa
TNMT.07.29: Nghiên cứu hoàn thiện
phƣơng pháp xử lý toán học mạng
lƣới độ cao hạng I, II quốc gia trong
Hệ độ cao hiện đại ở Việt Nam
TNMT.07.30: Nghiên cứu phƣơng
pháp xử lý dữ liệu đo
GPS/GLONASS cạnh ngắn
TNMT.07.31:Nghiên cứu phƣơng
pháp thành lập bản đồ vùng giá trị đất
khu vực đất phi nông nghiệp ở đô thị
bằng mô hình thống kê và công nghệ
GIS
TNMT.07.32: Dự án SXTN: Sử dụng
công nghệ RADAR giao thoa và ảnh
Spot5 để đo vẽ bù những khu vực bay
chụp hở, mây che
TNMT.07.33:Nghiên cứu xây dựng
mô hình cung cấp dịch vụ, sản phẩm
đo đạc bản đồ trên môi trƣờng mạng
TNMT.07.34: Nghiên cứu giải pháp
xác định độ cao gốc (tạm thời) khu
vực Nam Bộ trên cơ sở sử dụng số
liệu trạm quan trắc nghiệm triều trên
đảo Phú Quốc
TNMT.07.35: Nghiên cứu kết hợp
công nghệ viễn thám và mô hình thủy
lực xây dựng kịch bản tài nguyên
nƣớc các hồ chứa trong trƣờng hợp sự
cố
TNMT.07.36: Nghiên cứu khả năng
ứng dụng công nghệ đo cao vệ tinh
radar để xác định độ cao mực nƣớc
sông, hồ
TNMT.07.37:Nghiên cứu, xây dựng
giải pháp nâng cao hiệu quả quá trình
thiết kế, xử lý, quản trị dữ liệu trong
công nghệ LIDAR tích hợp với ảnh số
phù hợp điều kiện sản xuất tại Việt
Nam
TNMT.07.38: Nghiên cứu cơ sở khoa
học ứng dụng công nghệ Lidar tích
hợp ảnh số và đo trực tiếp xây dựng
cơ sở dữ liệu nền địa hình vùng cửa
sông ven biển Việt Nam
TNMT.07.39:Nghiên cứu xây dựng
mô hình hệ thống thông tin địa lý

Đơn vị chủ
trì

Năm
bắt
đầu

Cục Đo đạc
và Bản đồ
Việt Nam
Cục Đo đạc
và Bản đồ
Việt Nam

2013

2 014

1465

2013

2 014

1921

TS. Lê Quốc
Hƣng

Trung tâm
Viễn thám
Quốc gia

2013

2 014

1920

ThS. Nguyễn
Hà Phú

Trung tâm
Viễn thám
quốc gia

2013

2 014

1696

ThS. Trần
Đức Thuận

Tổng công
ty Tài
nguyên và
Môi trƣờng
Việt Nam

2013

2 014

1246

ThS. Nguyễn
Thị Kim
Dung

Tổng công
ty Tài
nguyên và
Môi trƣờng
Việt Nam
Tổng công
ty Tài

2013

2 014

1740

2013

2 014

1878

KS. Phan
Ngọc Mai

ThS. Hồ Văn
Trang
18

Chủ nhiệm
STT

Tên nhiệm vụ
phục vụ quản lý hành chính theo cơ
chế một cửa cấp huyện
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TNMT.07.40: Sử dụng số liệu địa
hình để nâng cao độ chính xác và độ
chi tiết của thế trọng trƣờng trên phạm
vi lãnh thổ Việt Nam.

TS. Bùi Thị
Hồng Thắm
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TNMT.07.41 : Nghiên cứu hoàn thiện
các quy trình và chỉ tiêu kỹ thuật trắc
địa-bản đồ phù hợp phục vụ công tác
điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản
và hoạt động khoáng sản ở Việt Nam
TNMT.07.42 : Nghiên cứu ứng dụng
đo trọng lực bằng máy FG5X phục vụ
điều tra, đánh giá nƣớc dƣới đất và
một số khoáng sản rắn ở Việt Nam.
TNMT.07.45 : Nghiên cứu cơ sở khoa
học và thực tiễn xây dựng mô hình
quản lý Hạ tầng dữ liệu không gian
địa lý quốc gia Việt Nam
TNMT.07.46 : Nghiên cứu cơ sở khoa
học và thực tiễn về quản lý, khai thác,
sử dụng sản phẩm đo đạc và bản đồ
phục vụ quốc phòng-an ninh để bảo
đảm việc thống nhất quản lý nhà nƣớc
về đo đạc và bản đồ
TNMT.07.48 : Nghiên cứu cơ sở khoa
học phục vụ quy hoạch mạng lƣới
trạm thu ảnh viễn thám
TNMT.07.49: Nghiên cứu ứng dụng
công nghệ viễn thám phục vụ giám sát
đất trồng lúa

ThS. Hoàng
Thị Minh
Hải

40

41

42

43

44

Đơn vị chủ
trì
nguyên và
Môi trƣờng
Việt Nam
Trƣờng đại
học Tài
nguyên và
Môi trƣờng
Hà nội
Viện Khoa
học Đo đạc
và Bản đồ

Năm
bắt
đầu

Năm
kết
thúc

Kinh
phí
(tr.đ)

2 014

1790

2014

2015

1880

2013

ThS. Nguyễn
Tuấn Anh

Viện Khoa
học Đo đạc
và Bản đồ

2014

2015

2330

TS. Nguyễn
Đức Tuệ

Cục Đo đạc
và bản đồ
Việt nam

2014

2015

1840

ThS. Nguyễn Cục Đo đạc
Thị Loan, Ts. và bản đồ
Nguyễn
Việt Nam
Thanh Bình

2014

2015

1190

ThS. Lê
Minh Sơn

2014

2015

1788

2014

2015

1894

ThS. Phạm
Thị Hà
Giang
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Cục Viễn
thám quốc
gia
Cục Viễn
thám quốc
gia

PHẦN 2: KẾT QUẢ NỔI BẬT CÁC ĐỀ TÀI
NỘI DUNG 1: CUNG CẤP CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN ĐỀ XUẤT
HOÀN THIỆN HỆ THỐNG CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT TRONG
CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG ĐO
ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KINH TẾ - XÃ HỘI, AN
NINH, QUỐC PHÕNG; ĐÁP ỨNG NHU CẦU XÃ HỘI HÓA, KINH TẾ HÓA VÀ
HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ.
[1] NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN PHỤC VỤ XÂY DỰNG
LUẬT ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ
Mã số TNMT.07.02
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Văn phòng Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam, Cục Đo
đạc và Bản đồ Việt Nam.
1.2. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lê Minh Tâm, email: ltam01@yahoo.com
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính
- ThS. Lê Minh Tâm
- TS. Trần Bạch Giang
- KS. Nguyễn Tuấn Hùng
- KS. Vũ Quý Lân
- ThS. Nguyễn Văn Thảo
- KS. Phạm Thị Loan
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của Đề tài
Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn liên quan đến các vấn đề cơ chế, chính
sách kinh tế - xã hội, kỹ thuật, công nghệ, hội nhập quốc tế có tác động điều chỉnh hoặc
ảnh hƣởng tới các hoạt động đo đạc và bản đồ, trên cơ sở đó đề xuất những nội dung
phục vụ xây dựng Luật Đo đạc và Bản đồ.
1.5. Nội dung nghiên cứu
Đề tài đã thực hiện nghiên cứu 49 chuyên đề, trong đó 48 chuyên đề. Các chuyên đề
nghiên cứu đƣợc chia thành các nhóm vấn đề nhƣ đƣợc nêu trong bản thuyết minh của đề
tài và bao gồm những nội dung chủ yếu sau:
- Tìm hiểu nghiên cứu những vấn đề cơ sở khoa học lý luận chung về pháp luật, về
công tác quản lý các hoạt động đo đạc và bản đồ và sự cần thiết phải thể chế hóa thành
luật.
- Nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành của nƣớc ngoài và của
Việt Nam liên quan đến lĩnh vực đo đạc và bản đồ để phân tích, đối chiếu và so sánh tổng
hợp;
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- Nghiên cứu các vấn đề liên quan đến thông lệ và điều ƣớc quốc tế về đo đạc và bản
đồ, cách tiếp cận và thực hiện của một số nƣớc trên thế giới và thực tế của Việt Nam.
- Nghiên cứu hiện trạng các vấn đề liên quan tới mô hình tổ chức quản lí và triển khai
hoạt động đo đạc và bản đồ trong và ngoài nƣớc, đề xuất những nội dung quản lý;
- Nghiên cứu các vấn đề liên quan tới quản lý và phát triển hạ tầng cơ sở, công nghệ
thu nhận, xử lí dữ liệu đo đạc và bản đồ, đề xuất những nội dung quản lý;
- Nghiên cứu các vấn đề về tiêu chuẩn, quy chuẩn kĩ thuật, quản lí chất lƣợng công
trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ, đề xuất những nội dung quản lý;
- Nghiên cứu các vấn đề về quản lý cấp phép, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đo
đạc và bản đồ;
- Nghiên cứu các vấn đề về xã hội hóa, thƣơng mại hóa trong lĩnh vực đo đạc và bản
đồ;
- Nghiên cứu các vấn đề về quản lí, cung cấp, khai thác sử dụng sản phẩm, thông tin
đo đạc và bản đồ;
- Nghiên cứu, đề xuất vấn đề về những nội dung cần quản lý trong hợp tác quốc tế,
trao đổi thông tin về đo đạc và bản đồ;
- Nghiên cứu các vấn đề về quản trị, đảm bảo nguồn nhân lực cho công tác đo đạc và
bản đồ, cơ chế phối hợp giữa đào tạo với quản lý nhà nƣớc và tổ chức triển khai các hoạt
động đo đạc và bản đồ và quy định của luật pháp;
- Nghiên cứu các vấn đề về thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động đo đạc
bản đồ.
- Đề xuất khung trình tự nội dung Luật Đo đạc và Bản đồ, hệ thống các văn bản dƣới
luật cần xây dựng và ban hành.
- Đề xuất dự thảo nội dung Luật Đo đạc và Bản đồ.
Đề tài cũng thực hiện việc nghiên cứu đánh giá dự kiến tác động của luật, đƣa ra nhận
định về những tác động tích cực mà luật có thể mang lại và những rủi ro có thể xảy ra
đồng thời đƣa ra kết luận và kiến nghị về những vấn đề cần quan tâm thực hiện sau khi
đề tài kết thúc.
1.6. Thời gian thực hiện: 2010 - 2012
1.7. Kinh phí:
Phê duyệt: 1 622 triệu đồng
Thực hiện: 1 622 triệu đồng
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu
Một trong những mục tiêu của quản lý nhà nƣớc về hoạt động đo đạc và bản đồ là
nhằm đảm bảo các sản phẩm đo đạc và bản đồ là một hệ thống thống nhất; tránh việc
thực hiện chồng chéo gây tốn kém, lãng phí tiền của, công sức của xã hội; tránh việc tạo
ra những sản phẩm sai lệch, kém chất lƣợng gây ra những xáo trộn, bất ổn cho xã hội,
ảnh hƣởng tới quốc phòng an ninh của quốc gia.
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Với đặc thù là ngành điều tra cơ bản, có liên quan tới nhiều lĩnh vực khác nhau,
nhƣng đến nay, văn bản có hiệu lực cao nhất là Nghị định số 12/2002/NĐ-CP ngày 22
tháng 01 năm 2002 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ chƣa đảm bảo đầy đủ
các nội dung cần quản lý và tính pháp quy để điều chỉnh các nội dung cần quản lý. Do
đó, các kết quả nghiên cứu của đề tài "Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ
xây dựng Luật Đo đạc và Bản đồ" là căn cứ quan trọng góp phần hoàn thiện hệ thống văn
bản pháp quy phục vụ công tác quản lý nhà nƣớc về đo đạc và bản đồ.
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu
Đây là đề tài có liên quan đến các vấn đề của cả khoa học kĩ thuật và khoa học xã
hội nên trong nghiên cứu sử dụng cả hai loại phƣơng pháp kết hợp giữa khoa học tự
nhiên và khoa học xã hội:
- Khảo sát và phân tích, đánh giá;
- Phƣơng pháp chuyên gia;
- So sánh, phân tích và tổng hợp .
Ngoài ra để đánh giá kết quả tiềm năng và thực tế của các loại hình hoạt động đo
đạc và bản đồ chủ yếu, một số nội dung nội dung có sử dụng phƣơng pháp mô hình để dễ
hình dung và so sánh.
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN
- Các kết quả nghiên cứu chuyên đề
- Đề xuất khung trình tự nội dung Luật Đo đạc và Bản đồ, hệ thống các văn bản
dƣới luật cần xây dựng và ban hành.
- Đề xuất dự thảo nội dung Luật Đo đạc và Bản đồ.
2.4. Tình hình đăng ký sở hữu trí tuệ: Không
2.5. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý nhà
nƣớc về tài nguyên và môi trƣờng
- Khắc phục đƣợc các hạn chế, bất cập hiện tại của Nghị định 12 đã nêu trên.
- Nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nƣớc về đo đạc và bản đồ của Bộ Tài nguyên và
Môi trƣờng, các bộ, ngành có hoạt động đo đạc và bản đồ và chính quyền nhân dân địa
phƣơng các cấp;
- Giảm thiểu đƣợc thất thoát lãng phí trong đầu tƣ ngân sách, tiền của của xã hội do
chính sách bảo vệ công trình xây dựng đo đạc, dấu mốc đo đạc, tránh đo đạc chồng chéo.
- Nâng cao chất lƣợng sản phẩm phục vụ phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo đƣợc sự
thống nhất trong hệ thống thông tin, tài liệu, dữ liệu đo đạc và bản đồ tạo điều kiện thuận
lợi cho công tác quản lý kinh tế, xã hội và sự điều hành của Chính phủ điện tử.
- Nâng cao ý thức trách nhiệm, trình độ chuyên môn của ngƣời làm công tác đo đạc
và bản đồ và nhận thức của mọi công dân trong xã hội về lãnh thổ, về giá trị của các hoạt
động đo đạc và bản đồ.
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- Tạo điều kiện thuận lợi cho việc xã hội hóa và hội nhập quốc tế trong hoạt động đo
đạc và bản đồ giúp cho việc giảm đầu tƣ từ ngân sách nhà nƣớc, thuận lợi cho hợp tác
giải quyết các vấn đề kinh tế, xã hội của khu vực và toàn cầu.
2.6. Kết luận
Sau hai năm thực hiện, Đề tài "Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ xây
dựng Luật Đo đạc và Bản đồ" đã đƣợc Nhóm tác giả hoàn thành đầy đủ các nội dung và
có chất lƣợng các nội dung nghiên cứu theo Thuyết minh đã đƣợc phê duyệt.
Dựa trên những kết quả nghiên cứu phân tích, đánh giá, nội dung báo cáo tổng kết
Nghị định 12 và những vấn đề phát hiện đƣợc trong quá trình nghiên cứu tham khảo Luật
Đo đạc và Bản đồ của một số nƣớc trên thế giới, Đề tài đã xác định những nội dung có
thể kế thừa, những nội dung cần điều chỉnh hoàn thiện và những nội dung cần bổ sung
hoàn thiện để đề xuất khung Luật và đề xuất dự thảo nội dung chi tiết Luật Đo đạc và
Bản đồ, dự kiến các văn bản dƣới Luật cần ban hành.
Những đề xuất của Đề tài mang tính độc lập xuất phát từ quan điểm nghiên cứu và có
thể còn cần đƣợc tiếp tục nghiên cứu, xem xét, điều chỉnh cho phù hợp.
Do yêu cầu cấp bách của công tác quản lý nhà nƣớc về đo đạc và bản đồ, đặc biệt để
làm cơ sở xây dựng Hạ tầng dữ liệu không gian quốc gia, phục vụ Chính phủ điện tử, đề
nghị Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng có kế hoạch hoàn thiện dự thảo Luật Đo đạc và Bản
đồ trên cơ sở các kết quả nghiên cứu của Đề tài để trình Quốc hội trong thời gian sớm
nhất.
2.7. Kiến nghị
Đề tài xin kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng giao cho Cục Đo đạc và Bản đồ
Việt Nam tiếp tục thực hiện nghiên cứu sâu hơn các vấn đề:
-Nghiên cứu đánh giá dự kiến tác động của Luật Đo đạc và Bản đồ;
-Nghiên cứu vấn đề quản lý, cung cấp tài liệu, bảo vệ bản quyền tài liệu đo đạc và
bản đồ trên mạng internet;
-Vấn đề xã hội hóa việc cung cấp thông tin và cập nhật tài liệu đo đạc và bản đồ
bằng công nghệ thông tin;
-Vấn đề thống nhất quản lý, chia sẻ, sử dụng chung thông tin, tài liệu đo đạc bản
đồ cơ bản và đo đạc bản đồ chuyên ngành.
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[2] NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG VÀ XÁC ĐỊNH
PHƢƠNG HƢỚNG ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRONG LĨNH VỰC
ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ Ở NƢỚC TA
Mã số: TNMT.07.04
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chửc chủ trì đề tài: Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ
1.2. Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Anh Dũng; Email:ladung@monre.gov.vn
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:
1. PGS.TSKH. Hà Minh Hòa
2. TS. Trần Bạch Giang
3. ThS. Tăng Quốc Cương
4. KS. Lê Thanh An
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
- Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng trình độ một số công nghệ chủ yếu, mới trong lĩnh
vực đo đạc và bản đồ ở Việt Nam;
- Xác định phƣơng hƣớng đầu tƣ, phát triển công nghệ cho các đơn vị nghiên cứu, sản
xuất triển khai trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng đang hoạt đông trong lĩnh
vực đo đạc và bản đồ.
1.5. Nội dung nghiên cứu
1. Nghiên cứu cơ sở khoa học và phƣơng pháp đánh giá trình độ công nghệ.
- Tổng quan về công nghệ và đánh giá trình độ công nghệ.
- Nghiên cứu kinh nghiệm của một số nƣớc tiên tiến trên thế giới và trong khu vực
về công tác đánh giá trình độ công nghệ.
- Nghiên cứu hiện trạng và kinh nghiệm của các Bộ, ngành và địa phƣơng ở Việt
Nam về công tác đánh giá trình độ công nghệ.
- Nghiên cứu xây dựng phƣơng pháp và quy trình đánh giá trình độ công nghệ phù
hợp để áp dụng trong việc đánh giá trình độ công nghệ lĩnh vực đo đạc và bản đồ.
2. Nghiên cứu hiện trạng ứng dụng các công nghệ chủ yếu, công nghệ mới trong
lĩnh vực đo đạc và bản đồ ở các nƣớc phát triển và các nƣớc trong khu vực.
3. Nghiên cứu, dự báo xu thế phát triển công nghệ trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ
trên thế giới.
4. Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng trình độ các công nghệ chủ yếu, công nghệ mới
hiện đang đƣợc sử dụng trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ ở Việt Nam.
5. Định hƣớng đầu tƣ, phát triển công nghệ trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ Việt
Nam trong giai đoạn tới.
1.6. Thời gian thực hiện: 2010 -2012
24

1.7. Kinh phí phê duyệt: 802 triệu đồng; Kinh thực hiện: 802 triệu đồng;
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu
Đánh giá trình độ công nghệ là một dạng nghiên cứu chính sách, là một công việc
quan trọng nhằm cung cấp sự hiểu biết toàn diện về một công nghệ hay một hệ thống
công nghệ của một ngành hoặc một lĩnh vực. Kết quả của những nghiên cứu này giúp cho
các cơ quan quản lý nhà nƣớc, các nhà hoạch định chính sách hiểu rõ đƣợc trình độ công
nghệ hiện tại của một ngành, lĩnh vực, địa phƣơng hay một quốc gia đang ở mức nào, so
với các quốc gia trên thế giới và trong khu vực, làm căn cứ để xác định phƣơng hƣớng,
lập kế hoạch đầu tƣ phát triển các công nghệ mới, công nghệ hiện đại phù hợp với điều
kiện cụ thể của Việt Nam.
Việc đánh giá trình độ công nghệ của các lĩnh vực mang tính khoa học kỹ thuật
cao có những đặc thù riêng (khác với các ngành sản xuất vật chất khác) nhƣ lĩnh vực đo
đạc và bản đồ, địa chất khoáng sản, khi tƣợng thủy văn…trong Bộ Tài nguyên và Môi
trƣờng hiện nay trên thế giới và ở Việt Nam chƣa có phƣơng pháp và cũng chƣa có một
nghiên cứu cụ thể nào. Chính vì vậy, việc triển khai thực hiện đề tài “Nghiên cứu đánh
giá hiện trạng sử dụng và xác định phương hướng đầu tư phát triển công nghệ trong lĩnh
vực đo đạc và bảnđồ ở nước ta” mà bản chất là nghiên cứu đánh giá hiện trạng trình độ
công nghệ của lĩnh vực đo đạc và bản đồ làm căn cứ để xây dựng những định hƣớng đầu
tƣ phát triển công nghệ ngành là một cố gắng để giải quyết vấn đề cấp thiết đó.
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị
nghiên cứu đã sử dụng thực tế (nêu sơ lƣợc, không quá hai trang giấy);
Để thực hiện các nội dung nghiên cứu trên, đề tài lựa chọn phƣơng pháp tiếp cận
sau:
- Nghiên cứu, khảo sát kinh nghiệm các phƣơng pháp đánh giá trình độ công nghệ
ở các nƣớc trên thế giới và ở Việt Nam. Căn cứ vào những đặc thù của lĩnh vực, kế thừa
các phƣơng pháp hiện có để xây dựng phƣơng pháp và quy trình đánh giá trình độ công
nghệ lĩnh vực vực đo đạc và bản đồ phù hợp và khả thi;
- Triển khai đánh giá trình độ công nghệ lĩnh vực vực đo đạc và bản đồ theo
phƣơng pháp và quy trình đã xây dựng;
- Nghiên cứu dự báo xu thế phát triển công nghệ trong lĩnh vực vực đo đạc và bản
đồ trên thế giới để xác định phƣơng hƣớng đầu tƣ phát triển công nghệ lĩnh vực vực đo
đạc và bản đồ ở Việt Nam giai đoạn 2011-2015, tầm nhìn đến năm 2020.
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt đƣợc với số lƣợng, chủng
loại và chỉ tiêu chất lƣợng, yêu cầu khoa học chính;
- Các sản phẩm khoa học:
+ Phƣơng pháp đánh giá trình độ công nghệ
+ Quy trình đánh giá trình độ công nghệ.
+ Báo cáo dự báo xu thế phát triển công nghệ trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ.
+ Các báo cáo chuyên đề.
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+ Báo cáo tổng kết khoa học kỹ thuật đề tài.
- Các công bố khoa học (các bài báo trong nƣớc và ngoài nƣớc và tên tạp trí khoa
học, năm công bố....):
Bài báo “Đánh giá hiện trạng trình độ công nghệ lĩnh vực đo đạc và bản đồ Việt
Nam” tạp chí Tài nguyên và Môi trƣờng, số 14, tháng 7 năm 2014.
2.4. Tình hình đăng ký sở hữu trí tuệ (phần mềm, bản đồ chuyên đề, quyền sở
hữu công nghiệp...): Không
2.5. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý nhà
nƣớc về tài nguyên và môi trƣờng;
- Kết quả nghiên cứu của đề tài có thể đƣợc ứng dụng vào thực tiễn công tác quản
lý nhà nƣớc và nghiên cứu khoa học của lĩnh vực đo đạc và bản đồ, làm cơ sở để xác định
phƣơng hƣớng nghiên cứu khoa học, đầu tƣ phát triển các công nghệ trong giai đoạn tiếp
theo với mục tiêu “Phát triển ngành đo đạc và bản đồ Việt Nam trở thành một ngành điều
tra cơ bản có trình độ khoa học công nghệ hiện đại đạt mức tiên tiến của khu vực và tiếp
cận với trình độ tiên tiến trên thế giới” nhƣ trong Chiến lƣợc phát triển ngành Đo đạc và
Bản đồ Việt Nam đã đề ra.
- Phƣơng pháp và quy trình đánh giá trình độ công nghệ mà đề tài đã đề xuất, xây
dựng và triển khai đánh giá trình độ công nghệ cụ thể của lĩnh vực đo đạc và bản đồ là
phù hợp, khả thi.
2.6. Kết luận
Qua triển nghiên cứu thực hiện đề tài “Nghiên cứu đánh giá hiện trạng sử dụng và
xác định phương hướng đầu tư phát triển công nghệ trong lĩnh vực đo đạc và bảnđồ ở
nước ta” đã rút ra đƣợc các kết luận sau:
1. Về nghiên cứu xây dựng phƣơng pháp và quy trình đánh giá trình độ công nghệ
Đã nghiên cứu kinh nghiệm của các nƣớc trên thế giới và kinh nghiệm ở các Bộ,
ngành và các địa phƣơng ở Việt Nam hiện nay để đề xuất và xây dựng đƣợc một phƣơng
pháp và quy trình công nghệ đánh giá trình độ công nghệ của lĩnh vực đo đạc và bản đồ
có thể nói là khá mới mẻ, phù hợp và khả thi. Phƣơng pháp này kết hợp cả hai phƣơng
pháp đánh giá định tính và định lƣợng. Trong từng nội dung đánh giá cũng khá mới về
cách tiếp cận và chỉ tiêu đánh giá.
Điểm mới của phƣơng pháp là:
a. Phân lập và lựa chọn đƣợc các công nghệ chính, chủ yếu trong hệ thống các
công nghệ thành phần của lĩnh vực để đƣa vào đánh giá.
b. Đánh giá định tính thông qua việc nghiên cứu tổng quan từng công nghệ cụ thể.
Nghiên cứu, khảo sát hiện trạng tình hình nghiên cứu, ứng dụng và dự báo xu thế phát
triển của các công nghệ chủ yếu trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ tại các nƣớc tiên tiến
trên thế giới và các nƣớc trong khu vực. Nghiên cứu, khảo sát tình hình nghiên cứu, ứng
dụng và phát triển của từng công nghệ đó ở Việt Nam. Đối chiếu, so sánh để đƣa ra
những nhận định, đánh giá về hiện trạng trình độ từng công nghệ chính trong lĩnh vực đo
đạc và bản đồ của Việt Nam so với các nƣớc tiên tiến trên thế giới và trong khu vực.
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c. Đánh giá định lƣợng thông qua việc: Nghiên cứu, xây dựng và chọn lọc các tiêu
chí, chỉ tiêu có ảnh hƣởng quyết định đến trình độ công nghệ của ngành. Xây dựng thang
điểm đánh giá bằng cách so sánh trực tiếp với các tiêu chuẩn, chuẩn mực quốc tế đã đƣợc
công bố trên thế giới. Xây dựng Phiếu khảo sát đánh giá trình độ công nghệ lĩnh vực đo
đạc và bản đồ và lấy ý kiến đánh giá của chuyên gia.
d. Đánh giá định tính và định lƣợng cho từng công nghệ sau đó tổng hợp để đánh
giá trình độ công nghệ chung của toàn lĩnh vực đo đạc và bản đồ.
2. Về kết quả nghiên cứu đánh giá cụ thể
a. Qua nghiên cứu hiện trạng ứng dụng và phát triển các công nghệ chủ yếu trong
lĩnh vực đo đạc và bản đồ ở các nƣớc trên thế giới, đề tài đã tổng hợp xây dựng đƣợc một
một tài liệu khá đầy đủ, toàn diện về các công nghệ từ các khai niệm, nguyên lý cơ bản,
lịch sử phát triển cho đến hiện trạng ứng dụng và phát triển của tất cả các công nghệ ở
một số nƣớc phát triển trên thế giới và trong khu vực.
b. Đã tổng hợp khá đầy đủ, toàn diện về các kết quả, công trình, sản phẩm chính,
quan trọng mà lĩnh vực đo đạc và bản đồ đã thực hiện đƣợc từ trƣớc cho tới nay cũng nhƣ
hiện trạng nghiên cứu, ứng dụng và phát triển của từng công nghệ đó ở Việt Nam.
c. Tiến hành đối chiếu, so sánh, đánh giá định tính, định lƣợng để đƣa ra những
kết luận về trình độ của từng công nghệ và của toàn lĩnh vực đo đạc và bản đồ Việt Nam
so với các nƣớc phát triển trên thế giới và trong khu vực.
d. Thông qua việc nghiên cứu dự báo xu thế phát triển của của các công nghệ trên
thế giới, căn cứ vào Chiến lƣợc phát triển ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam đến năm
2020 đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt, đề tài đã đƣa ra đƣợc những định hƣớng đầu
tƣ phát triển các công nghệ chủ yếu trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ Việt Nam giai đoan
2011-2015, tầm nhìn đến 2020.
2.7. Kiến nghị:
- Kết quả nghiên cứu của đề tài có thể đƣợc ứng dụng vào thực tiễn công tác quản
lý nhà nƣớc và nghiên cứu khoa học của ngành, làm cơ sở để định hƣớng nghiên cứu
khoa học, đầu tƣ phát triển các công nghệ trong giai đoạn tiếp theo với mục tiêu “Phát
triển ngành đo đạc và bản đồViệt Nam trở thành một ngành điều tra cơ bản có trình độ
khoa học công nghệ hiện đại đạt mức tiên tiến của khu vực và tiếp cận với trình độ tiên
tiến trên thế giới” nhƣ trong Chiến lƣợc phát triển ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam đã
đề ra.
- Phƣơng pháp và quy trình đánh giá trình độ công nghệ mà đề tài đã đề xuất, xây
dựng và triển khai đánh giá trình độ công nghệ cụ thể của lĩnh vực đo đạc và bản đồ là
phù hợp, khả thi. Vì vậy kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng cho phép áp dụng để
triển khai đánh giá trình độ công nghệ của các lĩnh vực khác trong Bộ Tài nguyên và Môi
trƣờng hiện đang quản lý.
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[3] NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT MỘT SỐ MỘT GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐỘ
CHÍNH XÁC THÀNH LẬP MÔ HÌNH SỐ ĐỘ CAO BẰNG CÔNG NGHỆ BAY
QUÉT LIDAR KẾT HỢP CHỤP ẢNH SỐ
Mã số: TNMT.07.09
1. Thông tin chung về đề tài:
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam
1.2. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Cao Xuân Triều; Email;
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:
1. Ks. Phan Ngọc Mai
2. Ks. Trần Doãn Mạnh
3. Ths. Vũ Tiến Quang
4. Ts. Doãn Hà Phong
5. Ths. Cáp Xuân Tú
6. Ths. Tăng Quốc Cương
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:
- Nghiên cứu, phân tích cơ sở khoa học của công nghệ thành lập mô hình số độ
cao và bình đồ ảnh sử dụng dữ liệu LiDAR hàng không và thực tiễn thi công ở điều kiện
Việt Nam nhằm đề xuất ra một số giải pháp nâng cao độ chính xác của mô hình số độ cao
và bình đồ ảnh số.
- Rà soát các văn bản pháp quy về đo đạc và bản đồ hiện hành có liên quan, kết
hợp các kết quả nghiên cứu đạt đƣợc ở trên, thông qua các kết quả thực nghiệm đề xuất
hoàn thiện quy định kỹ thuật thành lập mô hình số độ cao và bình đồ ảnh sử dụng dữ liệu
bay quét LiDAR kết hợp chụp ảnh số hợp lý hơn, đảm bảo tính kỹ thuật và tính kinh tế
trong điều kiện thực tế ở Việt Nam.
1.5. Nội dung nghiên cứu:
- Nghiên cứu, đánh giá về các hệ thống quét LiDAR kết hợp chụp ảnh số đang sử
dụng phổ biến hiện nay trên thế giới và ở Việt Nam.
- Nghiên cứu, rà soát về quy trình công nghệ (tạm thời) thành lập mô hình số độ
cao và bình đồ ảnh bằng công nghệ LiDAR đang áp dụng hiện nay.
- Nghiên cứu về các nguồn sai số có thể ảnh hƣởng đến độ chính xác của mô hình
số độ cao và bình đồ ảnh thành lập bằng công nghệ bay quét LiDAR kết hợp chụp ảnh số.
- Nghiên cứu, rà soát quy định kỹ thuật (tạm thời) thành lập mô hình số độ cao và
bình đồ ảnh bằng công nghệ LiDAR kết hợp chụp ảnh số đang áp dụng hiện nay.
- Nghiên cứu đề xuất các quy định kỹ thuật cho các công tác chuẩn bị mặt đất: xây
dựng bãi hiệu chỉnh, xác định độ lệch của hệ thống đo quán tính (IMU), máy chụp ảnh số
trên máy bay…
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- Nghiên cứu yêu cầu độ chính xác của mô hình GEOID tại khu vực bãi hiệu chỉnh
để đáp ứng yêu cầu đo tọa độ, đo cao các điểm gốc (Base) bằng công nghệ GPS cho
thành lập mô hình số độ cao và bình đồ ảnh sử dụng dữ liệu bay quét LiDAR, dữ liệu ảnh
số; đề xuất quy định kỹ thuật.
- Thực nghiệm xây dựng bãi hiệu chỉnh, tính toán kiểm chứng với dữ liệu bay quét
LiDAR kết hợp chụp ảnh số.
- Nghiên cứu và thực nghiệm các quá trình xử lý dữ liệu LiDAR, dữ liệu ảnh số áp
dụng với dữ liệu bãi hiệu chỉnh thực nghiệm.
- Nghiên cứu một số phƣơng pháp xử lý lọc điểm và phân loại dữ liệu LiDAR để
thành lập mô hình số độ cao.
- Thực nghiệm một số phƣơng pháp xử lý lọc điểm và phân loại dữ liệu LiDAR có
kết hợp chụp ảnh số để thành lập mô hình số độ cao, bình đồ ảnh số và so sánh với các
kết quả đã đƣợc thực hiện trong sản xuất.
- Nghiên cứu, thực nghiệm và đề xuất về các định dạng và độ phân giải của mô
hình số độ cao trong mối tƣơng quan giữa khả năng quản lý, lƣu trữ, sử dụng và bảo toàn
độ chính xác.
- Đề xuất hoàn thiện quy định kỹ thuật thành lập mô hình số độ cao và bình đồ ảnh
bằng công nghệ LiDAR kết hợp chụp ảnh số.
- Báo cáo tổng kết kết quả nghiên cứu đề tài.
1.6. Thời gian thực hiện: 2011-2013
1.7. Kinh phí phê duyệt: 1.330.240 triệu đồng
Kinh phí thực hiện: 1.330.240 triệu đồng
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu
Công nghệ quét LiDAR hàng không (Airborne Light Detection And Ranging) cung
cấp một lựa chọn thay thế cho việc thu thập các dữ liệu điểm địa hình 3 chiều, có độ
chính xác cao và có mật độ cao đã và đang đƣợc ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực khoa
học, kinh tế xã hội và quốc phòng ở nhiều nƣớc trên thế giới. Với rất nhiều ƣu điểm nhƣ:
có khả năng xây dựng mô hình số độ cao, mô hình số bề mặt có độ chính xác cao, tính tự
động hóa cao, thời gian thi công ngắn, có khả năng thực hiện trong nhiều điều kiện địa
hình, thời tiết khác nhau và đặc biệt là với những khu vực thi công rộng lớn, công nghệ
LiDAR cho giá thành thấp hơn so với các công nghệ có cùng độ chính xác, công nghệ
bay quét LiDAR trong thu thập dữ liệu địa hình và thành lập DEM là phƣơng pháp có
hiệu quả nhất và đang trở thành một thông lệ trong cộng đồng khoa học về không gian.
Ở Việt Nam, công nghệ LiDAR hàng không đã và đang đƣợc áp dụng trong nhiều
công trình, Dự án có liên quan đến thành lập mô hình số độ cao nhất là trong lĩnh vực đo
đạc - bản đồ, quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trƣờng. Sau khi đƣợc áp dụng thành
công lần đầu để thành lập mô hình số độ cao ở Cần Thơ, năm 2006, trong dự án “Xây
dựng cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin địa hình - thủy văn cơ bản phục vụ phòng chống lũ
lụt và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long”, công nghệ LiDAR hàng
không đã đƣợc áp dụng tƣơng đối đại trà để thành lập mô hình số độ cao cho nhiều khu
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vực thuộc Dự án “Thành lập cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý ở tỷ lệ 1/2000 và 1/5000
các khu vực đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế trọng điểm” nhƣ các thành phố, thị xã
Bắc Giang, Nam Định, Thái Bình, Thanh Hóa, Vinh, Hà Tĩnh… và bƣớc đầu đã đem lại
một số hiệu quả nhất định.
Mặc dù dữ liệu LiDAR đang trở nên có nhiều khả năng đƣợc cung cấp cho nhiều
ngƣời sử dụng hơn, vì chi phí cho việc thu thập dữ liệu LiDAR đang giảm xuống một
cách nhanh chóng, thì vấn đề là làm thế nào để xử lý hiệu quả dữ liệu LiDAR thô và chiết
tách các thông tin hữu ích vẫn đang còn là một thách thức lớn. Các nhà khoa học về
không gian ở nhiều nƣớc trên thế giới vẫn đang tiếp tục nghiên cứu mọi khía cạnh liên
quan đến công nghệ, quá trình thu thập và xử lý dữ liệu LiDAR hàng không nhằm nâng
cao độ chính xác hơn nữa. Độ chính xác của mô hình số độ cao đƣợc xây dựng từ dữ liệu
LiDAR hàng không phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố nhƣ: loại thiết bị bay quét, độ chính
xác xác định độ cao bằng GNSS (GPS) trong khi bay quét, độ chính xác của mô hình
Geoid trong khu vực bay quét, kinh nghiệm xử lý lọc điểm, định dạng đầu ra của mô hình
số độ cao… và rất nhiều các yếu tố khác. Chính vì vậy, mặc dù áp dụng công nghệ là nhƣ
nhau nhƣng độ chính xác về mô hình số độ cao nhận đƣợc từ LiDAR hàng không giữa
các quốc gia, giữa các tổ chức, giữa các công ty vẫn có sự khác biệt rất đáng kể về độ
chính xác.
Ở Việt Nam, qua các công trình dự án bay quét LiDAR đã đƣợc triển khai đến nay,
độ chính xác của mô hình số độ cao đạt đƣợc vào khoảng 30cm.
Xét về mặt lý thuyết cũng nhƣ thực tiễn thì độ chính xác này là hoàn toàn có thể
nâng cao đƣợc hơn nữa, vì thực tế trên thế giới đã có những công trình, bài báo công bố
rằng độ chính xác của mô hình số độ cao đƣợc xây dựng bằng công nghệ LiDAR hàng
không có thể đạt cao hơn nữa. Do vậy, trong điều kiện thực tế của Việt Nam hiện nay, khi
chúng ta đang rất cần các số liệu điều tra cơ bản chính xác ở mức cao nhất cho Chương
trình mục tiêu quốc gia về ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng thì việc nghiên
cứu về mặt khoa học và thực tiễn để nâng cao độ chính xác mô hình số độ cao là việc làm
rất cần thiết. Đặc biệt là, khi Cục Đo đạc và bản đồ Việt Nam đang thực hiện Dự án đƣợc
Bộ giao “Xây dựng mô hình số độ cao độ chính xác cao khu vực đồng bằng và ven biển
phục vụ công tác nghiên cứu, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng".
Ngay từ khi công nghệ LiDAR hàng không đƣợc triển khai áp dụng ở Việt Nam,
để có cơ sở triển khai áp dụng công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng đã giao cho Cục
Đo đạc và bản đồ Việt Nam chủ trì xây dựng quy định kỹ thuật và quy trình công nghệ
cho công nghệ này, và sau đó đã ban hành Quyết định số 2097/QĐ-BTNMT ngày 22
tháng 10 năm 2008 về việc “Áp dụng quy định kỹ thuật và quy trình công nghệ (tạm thời)
thành lập mô hình số độ cao bằng công nghệ LiDAR”. Văn bản quy định kỹ thuật tạm
thời này đã giúp chúng ta kiểm soát đƣợc các bƣớc thi công, đồng nhất đƣợc độ chính
xác, khuôn dạng dữ liệu tạo điều kiện thuận lợi cho các công tác kiểm tra nghiệm thu
cũng nhƣ xác định đơn giá sản phẩm khi xây dựng mô hình số độ cao bằng công nghệ
LiDAR hàng không trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên qua một thời gian áp dụng trong
thực tế cũng đã cho thấy một số nội dung cần thiết phải điều chỉnh cho phù hợp với điều
kiện thực tế sản xuất ở Việt Nam.
Xuất phát từ các lý do đó, việc nghiên cứu cơ sở khoa học và giải pháp công nghệ
thực tiễn nhằm nâng cao độ chính xác mô hình số độ cao và bình đồ ảnh khi áp dụng
công nghệ LiDAR hàng không, cũng nhƣ hoàn thiện quy định kỹ thuật thành lập mô hình
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số độ cao và bình đồ ảnh bằng công nghệ LiDAR kết hợp chụp ảnh số ở Việt Nam là điều
rất cần thiết.
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang bị nghiên
cứu đã sử dụng thực tế
Phƣơng pháp nghiên cứu là: nghiên cứu cơ sở khoa học của công nghẹ, phân tích
hiện trạng, áp dụng công nghệ trong thực tiễn sản xuất, dựa trên “Quy định kỹ thuật và
quy trình công nghệ (tạm thời) thành lập mô hình số độ cao và bình đồ trực ảnh bằng
công nghệ LiDAR” và đề xuất các giải pháp thực hiện nhằm nâng cao độ chính xác của
sản phẩm mô hình số độ cao và bình đồ ảnh. Sau đó tiến hành thực nghiệm để đánh giá
kết quả đạt đƣợc, so sánh với các kết quả đã đƣợc xử lý trong thực tiễn sản xuất. Từ đó,
đề xuất các quy định kỹ thuật và quy trình công nghệ hoàn thiện hơn.
Việc nghiên cứu cơ sở khoa học của công nghệ thành lập mô hình số độ cao sử
dụng dữ liệu quét LiDAR và dữ liệu ảnh số cho phép hiểu rõ hơn nữa về những ƣu điểm
và những yếu điểm của công nghệ này. Trên cơ sở đó, việc phân tích và đề xuất các giải
pháp nâng cao độ chính xác của mô hình số độ cao mới có những luận cứ tin cậy và có
tính khả thi.
Các thực nghiệm nhằm kiểm chứng tính khoa học và hiệu quả của các giải pháp kỹ
thuật đã đƣợc kiến nghị áp dụng. Công việc thực nghiệm sẽ sử dụng dữ liệu bay quét
LiDAR có kết hợp chụp ảnh số thực tế sản xuất của đơn vị thi công, trong đó:
+ Nhóm nghiên cứu sẽ phối hợp với đơn vị sản xuất để cùng xây dựng bãi hiệu
chỉnh, lƣới các điểm khống chế để chỉnh lý độ cao, lƣới các điểm kiểm tra ở giai đoạn
chuẩn bị, cũng nhƣ giai đoạn sau khi bay quét LiDAR kết hợp chụp ảnh số cho mục đích
sản xuất và nghiên cứu thực nghiệm.
+ Nhóm nghiên cứu đề nghị đƣợc sử dụng dữ liệu bay quét LiDAR kết hợp chụp
ảnh số của các công trình thuộc các dự án đang và sẽ thực hiện trong nƣớc, trong đó là dự
án “Thành lập cơ sở dữ liệu thông tin nền địa lý ở tỷ lệ 1/2000 và 1/5000 các khu vực đô
thị, khu công nghiệp, khu kinh tế trọng điểm”; dự án “Xây dựng mô hình số độ cao độ
chính xác cao khu vực đồng bằng và ven biển phục vụ công tác nghiên cứu, đánh giá tác
động của Biến đổi khí hậu, nƣớc biển dâng” để thực hiện các thực nghiệm kiểm chứng về
giải pháp đề xuất nâng cao độ chính xác, đồng thời đề xuất hoàn thiện quy định kỹ thuật
thành lập mô hình số độ cao và bình đồ ảnh bằng công nghệ này.
Hiện nay, mỗi công ty/ hãng sản xuất máy quét LiDAR đều có phần mềm xử lý dữ
liệu riêng của mình, và điều đặc biệt là phần mềm của công ty/ hãng nào thì cũng xử lý
đƣợc dữ liệu thi đƣợc từ máy quét của chính hãng đó mà thôi. Do vậy, nhóm nghiên cứu
đề xuất thuê bộ phần mềm của hãng Terrasolid của Phần Lan, đây là bộ phần mềm có thể
xử lý đƣợc dữ liệu LiDAR một cách độc lập, không phụ thuộc vào hãng cung cấp máy
thu, bao gồm cả Toposys, Optech, Leica đƣợc tất cả các hãng sản xuất thiết bị phần cứng
LiDAR thừa nhận, và có uy tín rất cao trong lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng công nghệ
LiDAR hàng không trên thế giới.
Cuối cùng, từ các kết quả nghiên cứu và thử nghiệm đạt đƣợc sẽ giúp hoàn thiện
hóa các quy định kỹ thuật và quy trình công nghệ thành lập mô hình số độ cao bằng công
nghệ LiDAR kết hợp chụp ảnh số.
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt đƣợc với số lƣợng, chủng
loại và chỉ tiêu chất lƣợng, yêu cầu khoa học chính:
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- Bộ phần mềm (04 mô-đun cơ bản) Terrasolid của Phần Lan, xử lý dữ liệu
LiDAR và ảnh số đƣợc chuyển giao sử dụng trong công tác kiểm tra nghiệm thu và quản
lý sản phẩm mô hình số độ cao và bình đồ ảnh số thực hiện bằng công nghệ bay quét
LiDAR;
- Báo cáo kết quả nghiên cứu của đề tài đóng góp cho việc xây dựng dự thảo
Thông tƣ quy định kỹ thuật thành lập mô hình số độ cao bằng công nghệ bay quét
LiDAR.
2.4. Tình hình đăng ký sở hữu trí tuệ:
2.5. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý nhà
nƣớc về tài nguyên và môi trƣờng:
- Tăng cƣờng năng lực nghiên cứu và ứng dụng kỹ thuật, công nghệ mới trong lĩnh
vực đo đạc và bản đồ.
- Giúp cơ quan quản lý về lĩnh vực đo đạc và bản đồ chuẩn hóa và ban hành chính
thức các quy định kỹ thuật và quy trình công nghệ thành lập mô hình số độ cao và bình
đồ ảnh bằng công nghệ LiDAR kết hợp chụp ảnh số.
- Nâng cao chất lƣợng sản phẩm mô hình số độ cao, từ đó góp phần tăng cƣờng độ
tin cậy và hiệu quả sử dụng dữ liệu trong công tác quản lý và sử dụng các dữ liệu đo đạc
và bản đồ nói riêng, cũng nhƣ cơ sở dữ liệu thông tin địa lý nói chung.
2.6. Kết luận
1. Để nâng cao độ chính xác của sản phẩm mô hình số độ cao đƣợc thành lập bằng
công nghệ bay quét LiDAR kết hợp chụp ảnh số chúng ta cần hạn chế tới mức tối đa ảnh
hƣởng của các nguồn sai số chủ yếu tới độ chính xác độ cao của điểm dữ liệu LiDAR.
Đề tài đã đề xuất đƣợc một số giải pháp trong các bƣớc công việc của quy trình
bay quét LiDAR, chụp ảnh số để cố gắng hạn chế, giảm thiểu ảnh hƣởng của các nguồn
sai số này: từ công tác lắp đặt thiết bị, xây dựng các trạm GPS Base station, xây dựng bãi
chuẩn hiệu chỉnh đến công tác xử lý dữ liệu LiDAR, dữ liệu ảnh số và định dạng lƣu trữ
các sản phẩm .
2. Một trong những yếu tố quan trọng góp phần nâng cao độ chính xác của sản
phẩm mô hình số độ cao thành lập bằng công nghệ bay quét LiDAR kết hợp chụp ảnh số
đó là áp dụng các kỹ thuật phân loại điểm tiên tiến và phù hợp nhằm xác định chính xác
lớp điểm LiDAR trên bề mặt mặt đất.
Đề tài đã đề xuất đƣợc một số giải pháp kỹ thuật giúp nâng cao độ chính xác của
công tác phân loại điểm, phù hợp với thực tiễn sản xuất tại Việt Nam.
3. Việc lựa chọn sử dụng hệ thống thiết bị LiDAR hàng không phù hợp với điều
kiện, môi trƣờng đóng vai trò quan trọng quyết định đối với hiệu quả kinh tế và chất
lƣợng sản phẩm tạo ra từ dữ liệu bay quét LiDAR hàng không. Kèm theo đó là việc xây
dựng (ban hành) một quy trình quy định kỹ thuật cho công tác thu thập (bay quét) và xử
lý dữ liệu LiDAR, quy định kiểm tra nghiệm thu sản phẩm có tính khoa học và phù hợp
thực tiễn.
Đề tài đã nghiên cứu rà soát, hoàn thiện hóa từ các kết quả nghiên cứu, thực
nghiệm và đề xuất đƣợc quy trình công nghệ và quy định kỹ thuật thành lập mô hình số
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độ cao và bình đồ ảnh bằng công nghệ bay quét LiDAR kết hợp chụp ảnh số phù hợp với
điều kiện thực tiễn tại Việt Nam.
4. Bộ phần mềm Terrasolid (gồm 4 mô-đun) của Công ty Terrasolid, Phần Lan mà
đề tài đã đƣợc cho phép mua phục vụ nghiên cứu thực nghiệm là công cụ rất quan trọng
và hữu ích. Phần mềm Terrasolid đã đƣợc các chuyên gia, các công ty hoạt động trong
lĩnh vực công nghệ LiDAR (bao gồm cả LiDAR hàng không và LiDAR mặt đất) và công
nghệ ảnh số tại rất nhiều nƣớc trên thế giới đánh giá cao vì những ƣu điểm nổi trội. Sau
khi kết thúc đề tài, bộ phần mềm này sẽ là công cụ hữu ích phục vụ các nhiệm vụ của
Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam trong lĩnh vực bay quét LiDAR và chụp ảnh số.
2.7. Kiến nghị
1. Hầu hết những công ty dịch vụ LiDAR hàng không tại các nƣớc tiên tiến đều có
xu hƣớng sử dụng kết hợp hệ thống LiDAR hàng không và máy chụp ảnh số cho các dịch
vụ thành lập mô hình số độ cao hay lập bản đồ địa hình. Thuật ngữ "công nghệ LiDAR
hàng không" đã đƣợc cộng đồng các chuyên gia và ngƣời sử dụng trong lĩnh vực LiDAR
hàng không ngầm định hiểu là gồm công nghệ quét LiDAR và chụp ảnh số từ máy bay.
Thực tế đó cũng là điều để chúng ta có thể xem xét.
2. Khi đặt vấn đề sử dụng dữ liệu bay quét LiDAR và chụp ảnh số của đơn vị sản
xuất (đơn vị phối hợp) nhằm mục đích thực nghiệm, đề tài và đơn vị phối đã gặp trở ngại
vì yêu cầu "xóa mục tiêu" để đảm bảo tính bảo mật dữ liệu. Qua đây, đề tài cũng kiến
nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét và điều chỉnh cơ chế khai thác, sử dụng dữ liệu phù
hợp với nhu cầu trong tình hình hiện nay, khi các công nghệ viễn thám đã và đang phát
triển rất nhanh chóng tại rất nhiều nƣớc trên thế giới cũng nhƣ tại Việt Nam.
3. Việc tính toán bình sai dữ liệu đám mây điểm theo khối, hoặc theo phân khu,
hoặc theo cả một khu đo để giảm thiểu ảnh hƣởng và sự tích lũy của các sai số hệ thống
cần đƣợc quan tâm nghiên cứu sâu hơn.
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[4] NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH ĐỘ CHÍNH XÁC ĐO VẼ BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH
CÁC LOẠI ĐẤT ĐỂ HOÀN THIỆN, BỔ SUNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH TRONG
THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH Ở NƢỚC TA
Mã số: TNMT.07.14
1. Thông tin chung về đề tài:
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Viện khoa học Đo đạc và Bản đồ
1.2. Chủ nhiệm đề tài: ThS Nguyễn Phi Sơn

Email: sonnguyenphi@gmail.com

1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:
1. PGS. TSKH Hà Minh Hòa
2. ThS. Lại Văn Thủy
3. KS. Nguyễn Xuân Kiên
4. ThS. Đinh Tài Nhân
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
- Đề xuất yêu cầu độ chính xác vị trí điểm ranh giới thửa đất của các loại đất
tƣơng ứng theo giá trị kinh tế của đất, đảm bảo khu vực có giá đất cao sẽ đƣợc đo với độ
chính xác cao hơn (trong cùng một mảnh bản đồ nhưng đo vẽ với yêu cầu độ chính xác
khác nhau, tùy thuộc vào giá trị của đất).
- Đề xuất các giải pháp kỹ thuật phù hợp với yêu cầu độ chính xác cao.
1.5. Nội dung nghiên cứu
Các nội dung cụ thể đề tài đã thực hiện:
1. Đánh giá các quy định hiện hành về phƣơng pháp đo vẽ, độ chính xác của đo vẽ
bản đồ địa chính đƣợc quy định tại quy phạm hiện hành, làm cơ sở cho đề xuất điều
chỉnh, bổ sung các quy định về độ chính xác đo vẽ bản đồ địa chính các loại đất.
2. Nghiên cứu cơ sở lý thuyết và thực tiễn về mối quan hệ giữa độ chính xác đo vẽ
với các yếu tố: loại đất; giá trị sử dụng; mật độ; hình dạng thửa đất; vị trí thửa đất; tỷ lệ
đo vẽ.
3. Nghiên cứu mối quan hệ giữa giá trị của đất và các yếu tố ảnh hƣởng trong đó
có yêu cầu độ chính xác đo vẽ bản đồ.
4. Xây dựng phƣơng pháp tính toán yêu cầu độ chính xác đo đạc địa chính đối với
từng loại đất dựa trên sự kết hợp giữa lý thuyết và phân loại đất chính đƣợc quy định ở
các khu vực khác nhau;
5. Điều tra thực tế về sai số tƣơng đối cho phép của giá trị trong điều kiện bình
thƣờng ở các khu vực khác nhau (ở 3 vùng đồng bằng, trung du, miền núi với các nhóm
đất: Đối với nhóm đất nông nghiệp: đất trồng cây hàng năm; cây lâu năm; đất rừng sản
xuất, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối; Đối với nhóm đất phi nông nghiệp: đất ở tại
đô thị, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại đô thị; đất ở tại nông thôn, đất sản
xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn, để đƣa ra mức tối ƣu cho quan hệ “độ
chính xác - giá trị đất”.
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6. Đánh giá yêu cầu độ chính xác đo đạc địa chính đối với từng loại đất và nghiên
cứu đề xuất các giải pháp công nghệ đo đạc địa chính nhằm vừa đáp ứng yêu cầu độ
chính xác đo đạc quy định cho mỗi loại đất, vừa đảm bảo tiết kiệm kinh phí và thời gian
đo đạc địa chính.
7. Đề xuất việc hoàn thiện, bổ sung các quy định trong Quy phạm Thành lập bản
đồ địa chính tỷ lệ 1/200, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000 và 1/10.000.
1.6. Thời gian thực hiện: 2011 – 2013
1.7 Kinh phí phê duyệt: 1215 triệu đồng;Kinh phí thực hiện: 1215 triệu đồng.
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu:
2.1. Mở đầu
Nói đến các quy định về độ chính xác trong đo vẽ thành lập bản đồ địa chính là
nói đến các quy định về đo chính xác trong xây dựng lƣới khống chế các cấp hạng (kể cả
điểm khống chế ảnh) và quy định về đo vẽ chi tiết thửa đất, quy định về độ chính xác của
các các công đoạn xử lý - biên tập bản đồ. Tuy nhiên, các quy định về độ chính xác trong
xây dựng lƣới khống chế các cấp hạng cho đến lƣới khống chế đo vẽ đều đã đƣợc quy
định tƣơng đối chặt chẽ, các sai số trên bản đồ giấy (điểm 2.18 - quy phạm 2008), các sai
số về độ cao, các sai số về tỷ lệ độ dài, các sai số trong các công đoạn xử lý - biên tập bản
đồ (sai số do phép chiếu, sai số cạnh khung, sai số đƣờng chéo khung bản đồ, sai số do
lựa chọn mô hình tính diện tích, sai số đo)... là những sai số khách quan, không mang
tính hệ thống và đã đƣợc giải quyết bằng các quy định về cơ sở toán học của bản đồ, sự
ảnh hƣởng của chúng đã đƣợc tính toán giảm tối đa đến độ chính xác của thửa đất nói
chung. Trong phạm vi nghiên cứu của đề tài là tính toán đƣa ra yêu cầu về độ chính xác
vị trí của thửa đất.
Nhƣ đã trình bày ở phần trên, mục tiêu của đề tài là hoàn thiện các quy định về độ
chính xác vị trí điểm trên ranh giới thửa đất. Với mục đích đề xuất các quy định về sai số
trong đo đạc thửa đất theo mỗi loại đất đƣợc chặt chẽ hơn, ở cùng một tỷ lệ đo vẽ trong
cùng một loại đất nhƣng khu vực có giá trị khác nhau, thì độ chính xác đo đạc phải khác
nhau.
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu, điều tra, khảo sát, tính toán và trang thiết bị
nghiên cứu đã sử dụng thực tế
Để đạt đƣợc mục tiêu nghiên cứu là hoàn thiện các quy định về độ chính xác đo vẽ
bản đồ địa chính cho các loại đất, đề tài đã tiến hành rà soát, đánh giá quy phạm hiện
hành, tập trung vào các điều quy định về độ chính xác đo đạc thửa đất; phân tích các nhân
tố ảnh hƣởng đến việc quy định độ chính xác đo vẽ của mỗi khu vực, tiếp cận các quy
định về sai số đo vẽ bản đồ theo quan điểm đất đai có giá trị cao sẽ được đo vẽ với độ
chính xác cao hơn .
Công tác đo đạc thửa đất là việc xác định hình dạng, kích thƣớc thửa đất, thông
qua việc xác định vị trí các điểm đặc trƣng trên ranh giới thửa đất. Diện tích thửa đất
đƣợc tính toán thông qua tọa độ các điểm đặc trƣng trên ranh giới thửa đất. Yếu tố diện
tích sẽ liên quan trực tiếp đến các thủ tục về giao – nhận diện tích, giao dịch đất đai …
Trong thực tế quản lý và sử dụng đất, đất có giá trị kinh tế cao đòi hỏi đo đạc với độ
chính xác cao. Vấn đề đặt ra là cao đến mức nào mà khả năng công nghệ cho phép cũng
nhƣ thuận tiện trong tổ chức thực hiện và quản lý, điều đó đòi hỏi đề tài phải luận cứ
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đƣợc yêu cầu độ chính xác cao là bao nhiêu, khu vực đất nào đƣợc gọi là đất có giá trị
kinh tế cao tƣơng ứng các yêu cầu kỹ thuật nhƣ thế nào để công tác quản lý nhà nƣớc
trong đo đạc địa chính phù hợp.
2.3. Danh mục các kết quả, sản phảm KHCN đạt đƣợc với số lƣợng, chủng
loại và chỉ tiêu chất lƣợng, yêu cầu khoa học chính:
- Các Sản phẩm khoa học:
+ Mô hình tính toán độ chính xác xác định vị trí điểm ranh thửa phù hợp cho mỗi
loại đất.
+ Đề xuất sai số trung bình vị trí các điểm trên ranh giới thửa đất biểu thị trên bản
đồ địa chính .
+ Các báo cáo chuyên đề, phiếu điều tra.
+ Báo cáo tổng kết khoa học kỹ thuật đề tài.
- Công bố khoa học: Đã công bố 2 bài báo khoa học trên Tạp chí khoa học Đo đạc
và Bản đồ
+ Nguyễn Phi Sơn (2011), “Yêu cầu về độ chính xác đo đạc thửa đất khi tính đến
ảnh hƣởng của giá trị sử dụng”, Tạp chí khoa học Đo đạc và Bản đồ, số 9, tháng 9/2011,
Trang 37 - 42.
+ Nguyễn Phi Sơn (2013), “Đề xuất sử dụng kinh tuyến trục thống nhất cho
BĐĐC các tỉnh khi quy định độ chính xác của bản đồ tính từ giá trị đất”, Tạp chí khoa
học Đo đạc và Bản đồ, số 16, tháng 6/2013, Trang 10 - 13.
2.4. Tình hình đăng ký sở hữu trí tuệ: không
2.5. Kết quả của đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý
nhà nƣớc về tài nguyên môi trƣờng:
- Đánh giá lại công tác đo đạc địa chính trong thời gian qua cho thấy: tiến độ
chậm, độ chính xác đo đạc thửa đất ở nhiều nơi giá trị đất không cao không cần thiết đòi
hỏi độ chính xác cao, nhƣng do lựa chọn tỷ lệ đo vẽ lớn dẫn đến thời gian đo kéo dài,
chƣa hiệu quả.
- Sau khi nghiên cứu, đề tài sẽ đề xuất điều chỉnh một số quy định về đo vẽ thành
lập bản đồ địa chính cho các khu vực, bằng việc đƣa ra độ chính xác đo vẽ cho các loại
đất phân theo khu vực, giá trị đất. Điều này sẽ đáp ứng tốt cho việc giao nhận diện tích
khi đo đạc, đẩy nhanh công tác kê khai đăng ký, những khu vực đất giá trị cao, sẽ có độ
chính xác tốt, không gây tranh chấp khi giao nhận diện tích,
- Góp phần cung cấp kịp thời bản đồ địa chính cho công tác lập hồ sơ địa chính
phục vụ cấp GCNQSD đất trên cả nƣớc.
2.6. Kết luận.
Quy nghiên cứu của đề tài đã rút ra đƣợc các kết luận nhƣ sau:
- Khi đặt ra yêu cầu độ chính xác cao hơn khi đo vẽ thành lập bản đồ những khu
vực đất có giá trị kinh tế cao là yêu cầu kết sức quan trọng, ngoài việc nâng cao chất
lƣợng của bản đồ địa chính ở những khu vực đất đai có giá trị sử dụng cao mà còn bƣớc
đầu đặt ra hƣớng xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật đo đạc địa chính (cadastral Servey)
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khi xây dựng dữ liệu địa chính số không dựa trên quan hệ giữa độ chính xác thể hiện các
yếu tố bản đồ với tỷ lệ bản đồ.
- Trong đo đạc thửa đất cần phải lấy việc quy định về SSTP vị trí điểm, SSTP đo
cạnh và sai số xác định diện tích thửa đất làm quy định trƣớc hết cho đo đạc chi tiết theo
từng loại đất thay vì quy định các tỷ lệ đo vẽ cho các khu vực. Tỷ lệ bản đồ chỉ phục vụ
cho việc in ra dữ liệu địa chính trên giấy tƣơng ứng với các khu vực có độ chính xác phù
hợp.
- Việc quy định độ chính xác của điểm trên ranh giới thửa đất cần sử dụng sai số
trung phƣơng làm để đánh giá chất lƣợng của công tác đo đạc, với SSTP sẽ nổi bật những
sai số có giá trị lớn, nghĩa là làm nổi bật đƣợc tính tản mạn của kết quả đo hơn, việc quy
định này cũng đƣợc các quy phạm đo đạc địa chính của các nƣớc sử dụng.
- Việc đề xuất khu vực đất có giá trị cao để đƣa ra yêu cầu đo vẽ với độ chính xác
cao hơn là xuất phát từ yêu cầu của công tác quản lý đất đai của các cấp địa phƣơng. Sự
phân biệt tƣơng đối giữa khu vực đất có giá trị kinh tế cao hơn đối với các khu vực còn
lại trong cung một nhóm đất là công việc phải đƣợc tiến hành trong quá trình khảo sát,
lập TK KT-DT để xác định đƣợc khối lƣợng cần đo vẽ trong cùng một tỷ lệ những với độ
chính xác cao hơn, kể cả trƣờng hợp trên cùng một mảnh bản đồ có thể có 2 hoặc 3 quy
định độ chính xác vị trí điểm. Điều này đồng nghĩa với việc phân loại khó khăn cao hơn
đối với khu vực đo vẽ độ chính xác cao.
- Yêu cầu về sai số trung phƣơng vị trí điểm ranh giới thửa đất cho các khu vực
đất có giá trị kinh tế cao, đề tài đã tính toán và đƣa ra đối với 6 nhóm đất chính là đất ở
tại đô thị, đất ở tại nông thôn, đất nông nghiệp trồng cây hàng năm, đất nông nghiệp
trồng cây lâu năm, đất làm muối - nuôi trồng thủy sản, đất lâm nghiệp. Độ chính xác vị
trí điểm đối với các khu vực đất có giá trị kinh tế ca đƣợc tính toán từ quan hệ giá trị đất
và độ chính xác đo đạc thong qua 1000 phiếu điều tra thực tế về thông tin thửa đất và yêu
 mC 0 
.

 C0 

cầu của chủ sử dụng đất đối với sai số trung phƣơng tƣơng đối xác dịnh giá đất 

- Việc phân biệt các khu vực đất có giá trị cao đƣợc đo vẽ với độ chính xác cao
hơn chủ yếu sử dụng trong việc trích đo các khu vực cần độ chính xác cao hơn, các yêu
cầu độ chính xác tƣơng ứng mà đề tài đã tính toán ở trên chính là căn cứ quy định cho các
khu vực trích đo với giá trị kinh tế cao.
- Việc xác định khu vực nào trên thực địa là khu vực có giá trị kinh tế cao đã đƣợc
đề tài chứng minh thông qua việc nghiên cứu mối quan hệ giữa giá trị đất và các yếu tố
có tính địa lý định danh các vùng đất có giá trị cao. Mối quan hệ giữa giá trị đất và các
yếu tố địa lý có tác động đến giá trị đất là mối quan hệ tuyến tính. Trong bất kỳ thời điểm
nào, ở vùng miền nào mối quan hệ đều có tính tƣơng đối. Giá đất thì có thể thay đổi theo
thời gian và không gian, những giá trị đất không thay đổi khi chất lƣợng và vị thế của khu
vực đất không thay đổi, vì vậy việc nghiên cứu thông qua mối quan hệ này sẽ cho phép
chúng ta rút ra đối với mỗi nhóm đất có các yếu tố địa lý nào là quan trọng và có ảnh
hƣởng nhất đến giá trị đất. Việc nghiên cứu tƣơng quan giữa giá trị đất và các yếu tố
đƣợc thông qua hàm hồi quy tuyến tính và sử dụng hệ số tƣơng quan Pearson “r” để đánh
giá chất lƣợng mô hình, và từ 1000 phiếu điều tra cho 6 nhóm đất ở 14 xã, phƣờng, thị
trấn.
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- Đề tài đã nghiên cứu và đƣa ra đƣợc các tiêu chí để xác định khu vực đất có giá
trị kinh tế cao ở thực địa đối với mỗi nhóm đất chính là:
 Trong cùng một tỷ lệ đo vẽ đất phi nông nghiệp ở nông thôn và đô thị, phạm vi
đƣợc đo với độ chính xác vị trí điểm ranh giới thửa đất cao hơn là những khu vực dọc các
đường giao thông, với cấp đường cao nhất trong trong đơn vị xã, phường, thị trấn, các
thửa đất mặt đường, mặt phố, các khu vực có quy hoạch xây dựng hoàn chỉnh.
 Trong cùng một tỷ lệ đo vẽ đất sản xuất nông nghiệp, phạm vi đƣợc đo với độ
chính xác vị trí điểm ranh giới thửa đất cao hơn là những khu vực ở vùng đồng bằng và
có phân hạng đất nông nghiệp 1 và 2. Đối với đất lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm
muối không phân biệt độ chính xác theo giá trị đất.
- Công tác đo đạc thành lập bản đồ địa chính chính quy trên cả nƣớc đang còn một
khối lƣợng rất lớn. Nhu cầu về tƣ liệu bản đồ địa chính phục vụ công tác giao nhận diện
tích, lập hồ sơ địa chính, giao dịch đất đất đai, tính thuế đất... đang đòi hỏi chất lƣợng của
bản đồ địa chính cảng phải nâng lên, đặc biệt là các khu vực đất có giá trị kinh tế cao, thì
đòi hỏi về độ chính các vị trí, diện tích thửa càng phải khắt khe hơn, do đó việc sớm đƣa
các quy định về độ chính xác đo đạc theo giá trị đất vào các văn bản quy phạm là việc
làm rất cần thiết.
2.7. Kiến nghị.
Qua thời gian nghiên cứu thực hiện đề tài, chúng tôi đề xuất phải mở rộng nghiên
cứu, nhằm hình thành lại các quy định có tính truyền thống đối với công tác đo đạc thành
lập bản đồ địa chính ở nƣớc ta. Hiện tại và trong tƣơng lai công nghệ đo đạc sẽ đƣợc từng
bƣớc nâng cao, yêu cầu của quản lý đất đai càng đòi hỏi chất lƣợng không gian của thửa
đất phải chính xác hơn, công tác quản lý đất đai sẽ đƣợc thống nhất thông qua một sơ sở
dữ liệu hiện đại, vì vậy các quy định về dữ liệu địa chính nói riêng và chất lƣợng đo đạc
nói chung cần phải đƣợc tiếp tục nghiên cứu theo hƣớng xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật
cho bản đồ tỷ lệ tùy biến (Free Scale), cùng với việc quy định phân loại độ chính xác đo
đạc theo loại ranh giới đất (Boundary class) ...
Về đề nghị điều chỉnh một số điểm trong Quy phạm 2008 bao gồm:
- Điểm 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 của Quy phạm 2008 về việc quy định tỷ lệ đo vẽ và cần
phải quy định theo hƣớng sử dụng quy định SSTP vị trí điểm theo các loại đất làm cơ sở
cho việc đo đạc địa chính thay vì qiuy định theo tỷ lệ đo vẽ cho các khu vực.
- Điểm 2.14, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21 của Quy phạm 2008 cần sử dụng SSTP
để quy định về độ chính xác của các chỉ tiêu vị trí điểm khống chế đo vẽ, vị trí điểm trên
ranh giới thửa đất.
- Điểm 2.17 khi quy định về SSTP vị trí điểm trên ranh giới thửa đất cần phải
đƣợc bổ sung các quy định về độ chính xác đối mỗi loại đất chính và trong đó phân biệt
các khu vực có yêu cầu độ chính xác cao hơn cho khu vực có giá trị kinh tế cao – theo kết
quả tính toán tại mục 2.3.
- Điểm 6.6 của Quy phạm 2008 về Lƣới đƣờng truyền kinh vĩ 1, 2 cần đƣợc bổ
sung các tiêu chuản kỹ thuật chi tiết về mật độ và yêu cầu của lƣới khống chế đo vẽ nhƣ
đã đƣợc tính toán ở phần 3.2.1 ở trên.
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NỘI DUNG 2: GÓP PHẦN HOÀN THIỆN MÔ HÌNH TỔ CHỨC, NÂNG CAO
TRÌNH ĐỘ QUẢN LÝ, NĂNG LỰC TỔ CHỨC TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG ĐO
ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ
[1] NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH, GIẢI PHÁP VÀ XÂY
DỰNG WEBGIS PHỤC VỤ CẬP NHẬT, KHAI THÁC SỬ DỤNG SẢN PHẨM,
THÔNG TIN TƢ LIỆU; QUẢN LÝ CÔNG TÁC ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ
Mã số: TNMT.07.01
1.. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài
Văn phòng Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam.
1.2. Chủ nhiệm đề tài
- ThS. Nguyễn Văn Thảo, email: nvthao@monre.gov.vn
- TS. Vũ Xuân Cƣờng, emai: vxcuong@yahoo.com
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính
1. ThS. Vũ Văn Thái
2. ThS. Lê Đăng Khôi
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của Đề tài
- Nghiên cứu, đề xuất cơ chế, giải pháp kĩ thuật cập nhật dữ liệu, thông tin, tƣ liệu
đo đạc và bản đồ;
- Nghiên cứu, đề xuất mô hình quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ phối hợp giữa
Trung ƣơng và địa phƣơng dựa trên công nghệ WebGIS;
- Xây dựng WebGIS phục vụ quản lí công tác đo đạc và bản đồ; khai thác sử dụng,
cập nhật thông tin, tƣ liệu đo đạc và bản đồ.
1.5. Nội dung nghiên cứu
- Khảo sát, đánh giá hiện trạng về cơ chế, giải pháp kinh tế - kĩ thuật, nhu cầu cập
nhật, khai thác, sử dụng sản phẩm, thông tin, tƣ liệu đo đạc và bản đồ;
- Phân tích, đánh giá hiện trạng mô hình quản lý nhà nƣớc về đo đạc và bản đồ;
- Khảo sát, đánh giá một số ứng dụng WebGIS đã xây dựng trên thế giới và Việt
Nam.
- Nghiên cứu, đề xuất mô hình công tác quản lý nhà nƣớc về đo đạc và bản đồ phối
hợp giữa các ngành, các cấp;
- Nghiên cứu, đề xuất cơ chế, giải pháp kinh tế - kĩ thuật cập nhật, khai thác sử dụng
thông tin, tƣ liệu đo đạc và bản đồ;
- Thiết kế, xây dựng mô hình hệ thống WebGIS phục vụ công tác quản lý hoạt động đo
đạc và bản đồ; cập nhật, khai thác, sử dụng sản phẩm, thông tin, tƣ liệu đo đạc và bản đồ.
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- Xây dựng thử nghiệm hệ thống WebGIS phục vụ quản lí công tác đo đạc và bản đồ;
khai thác, sử dụng, cập nhật thông tin, tƣ liệu đo đạc và bản đồ.
1.6. Thời gian thực hiện: 2010 - 2013
1.7. Kinh phí Phê duyệt: 1 229,4 triệu đồng; Thực hiện: 1 229,4 triệu đồng.
2.. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu
Do nhiều nguyên nhân khác nhau, công tác quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ
nói chung và việc cập nhật, cung cấp, khai thác và sử dụng sản phẩm, thông tin, tƣ liệu
đo đạc và bản đồ nói riêng còn tồn tại những hạn chế hoặc chƣa phù hợp. Thông tin về
sản phẩm, công trình, dự án đo đạc và bản đồ chƣa đƣợc các cơ quan có chức năng ở
trung ƣơng và địa phƣơng công bố kịp thời. Do đó còn xảy ra các hiện tƣợng trùng lặp
trong thành lập bản đồ, xây dựng CSDL địa lí, gây tốn kém thời gian và lãng phí kinh phí
đầu tƣ hoặc sản phẩm chƣa đƣợc khai thác, sử dụng hiệu quả. Một số quy định đã ban
hành trƣớc đây đã không còn phù hợp với những quy định mới của pháp luật, với sự phát
triển của khoa học, công nghệ và nhu cầu đa dạng của xã hội hiện nay.
Căn cứ tình hình thực tế và định hƣớng phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin
trong các cơ quan Nhà nƣớc và các tổ chức, xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực đo đạc và bản
đồ, nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin địa lí trên mạng Internet phục vụ các yêu cầu
quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng sản phẩm, thông tin, tƣ liệu đo đạc và bản đồ
ngày càng trở nên cần thiết và đảm bảo mang lại hiệu quả tích cực.
Việc triển khai đề tài nghiên cứu khoa học“Nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính
sách, giải pháp và xây dựng ebGIS phục vụ cập nhật, khai thác sử dụng sản phẩm,
thông tin tư liệu; quản lí công tác đo đạc và bản đồ” sẽ giải quyết một phần những bất
cập hiện nay, góp phần củng cố cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả
công tác quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ.
2.2.Phƣơng pháp nghiên cứu
- Phƣơng pháp nghiên cứu theo tài liệu;
- Phƣơng pháp kế thừa;
- Phƣơng pháp phân tích – tổng hợp;
- Phƣơng pháp mô hình hóa;
- Phƣơng pháp so sánh;
- Phƣơng pháp phân tích - thiết kế hệ thống;
- Phƣơng pháp chuyên gia.
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN
- Đề xuất cơ chế, chính sách, giải pháp cập nhật; khai thác và sử dụng sản phẩm,
thông tin, tƣ liệu đo đạc và bản đồ;
- Mô hình quản lý nhà nƣớc về đo đạc và bản đồ phối hợp giữa các ngành, các cấp
bằng công nghệ WebGIS;

41

- Sản phẩm thử nghiệm Hệ thống WebGIS phục vụ quản lí công tác đo đạc và bản
đồ; cập nhật, khai thác và sử dụng sản phẩm, thông tin, tƣ liệu đo đạc và bản đồ.
2.4. Tình hình đăng ký sở hữu trí tuệ: Không
2.5. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý nhà
nƣớc về tài nguyên và môi trƣờng
- Giúp cho công tác quản lý, tra cứu, cập nhật thông tin đo đạc và bản đồ đƣợc
nhanh chóng, thuận lợi.
- Giúp cho việc quản lý, báo cáo hoạt động đo đạc và bản đồ của các tổ chức hoạt
động đo đạc và bản đồ đƣợc thuận lợi, kịp thời.
2.6. Kết luận
Nhóm tác giả đã hoàn thành đầy đủ các hạng mục công việc, nội dung nghiên cứu
và các sản phẩm của Đề tài theo Thuyết minh đã đƣợc phê duyệt.
Các báo cáo nghiên cứu chuyên đề, hạng mục công việc thực hiện và sản phẩm
phần mềm WebGIS đo đạc và bản đồ đảm bảo chất lƣợng theo từng nội dung nghiên cứu,
đáp ứng mục tiêu nghiên cứu của Đề tài.
Các đề xuất về cơ chế, chính sách cập nhật, khai thác sử dụng sản phẩm, thông tin,
tƣ liệu; quản lí công tác đo đạc và bản đồ phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế
yêu cầu của xã hội, đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý, quy hoạch lãnh thổ, phát triển
kinh tế, xã hội và nâng cao dân trí trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin, phù hợp với
điều kiện hạ tầng thông tin của Việt Nam hiện nay và trong những những năm tiếp theo.
Một số nội dung đề xuất của Đề tài đã và đang đƣợc sử dụng trong xây dựng các
văn bản sau:
- Thông tƣ số 10/2013/TT-BTNMT ngày 28 tháng 5 năm 2013 của Bộ Tài nguyên
và Môi trƣờng Quy định kỹ thuật về cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý các tỷ lệ 1:2 000,
1:5 000 và 1:10 000.
- Thông tƣ Quy định về Lƣu trữ, quản lý, khai thác, sử dụng thông tin, tƣ liệu đo đạc
và bản đồ.
Phần mềm WebGIS đƣợc xây dựng phù hợp với công tác quản lý nhà nƣớc về đo đạc
và bản đồ của các bộ, ngành, địa phƣơng. Các chức năng, công cụ, cơ chế phân quyền
quản lý, sử dụng của phần mềm phù hợp với đặc thù thông tin, tƣ liệu và yêu cầu của
công tác cập nhật, khai thác, sử dụng thông tin, tƣ liệu đo đạc và bản đồ.
2.7. Kiến nghị
- Chính phủ, các bộ, ngành có liên quan xem xét, sửa đổi quy định về độ mật tài liệu
đo đạc và bản đồ, tạo điều kiện cho mọi đối tƣợng có thể khai thác và sử dụng thông tin,
tƣ liệu đo đạc và bản đồ đƣợc thuận lợi.
- Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng xem xét:
+ Đề nghị Chính phủ xây dựng cổng thông tin dữ liệu quốc gia, cung cấp các dịch vụ
hành chính công của Chính phủ; trong đó, các sản phẩm đo đạc và bản đồ là một trong
những nguồn dữ liệu do Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam chịu trách nhiệm, công bố danh
mục, cập nhật thƣờng xuyên các thông tin, sản phẩm cần thiết để sử dụng rộng rãi.
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+ Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý về đo đạc và bản đồ của các
bộ, ngành trung ƣơng và địa phƣơng một cách cụ thể, chặt chẽ, thống nhất trong việc giao
nộp, quản lý, công bố, chia sẻ, cập nhật thông tin, tƣ liệu đo đạc và bản đồ trên cơ sở ứng
dụng công nghệ WebGIS.
+ Sửa đổi, ban hành các Thông tƣ về quản lý, cung cấp, khai thác, sử dụng; Quy định
về chính sách, đơn giá khai thác và sử dụng thông tin, tƣ liệu đo đạc và bản đồ phù hợp
với từng mục đích và đối tƣợng khai thác, sử dụng.
+ Sửa đổi Quy định về chế độ báo cáo, nội dung báo cáo trong hoạt động đo đạc và
bản đồ.
+ Ban hành quy định về bảo mật, phân quyền cập nhật, khai thác, sử dụng thông tin,
tƣ liệu đo đạc và bản đồ trực tuyến trên mạng Internet.
+ Hàng năm bổ sung kinh phí phục vụ biên soạn tài liệu chuyên môn, sổ tay hƣớng
dẫn phổ biến rộng rãi kiến thức về đo đạc và bản đồ, tạo điều kiện nâng cao hiểu biết và
khai thác, sử dụng thông tin, tƣ liệu đo đạc và bản đồ có hiệu quả.
+ Bổ sung kinh phí hoàn thiện phần mềm WebGIS đƣa áp dụng vào thực tế quản lý
hoạt động đo đạc và bản đồ tại Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam, các bộ, ngành, địa
phƣơng.
- Các bộ, ngành, trung ƣơng và địa phƣơng cần có các biện pháp cụ thể để tăng cƣờng
công tác đào tạo, bồi dƣỡng nhân lực về đo đạc và bản đồ; tăng cƣờng phổ biến kiến thức
về đo đạc và bản đồ cho cộng đồng nhằm xây dựng, khai thác và sử dụng sản phẩm,
thông tin, tƣ liệu đo đạc và bản đồ đạt hiệu quả cao.
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NỘI DUNG 3: GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CƠ SỞ HẠ TẦNG TRẮC ĐỊA - BẢN
ĐỒ BAO GỒM: HÊ QUY CHIẾU VÀ CÁC MẠNG LƢỚI TRẮC ĐỊA CƠ BẢN
QUỐC GIA ĐÁP ỨNG CÁC YÊU CẦU CỦA CÔNG TÁC ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ,
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VỀ TRÁI ĐẤT, ĐẢM BẢO KHẢ NĂNG HỘI NHẬP
KHU VỰC VÀ QUỐC TẾ
[1] NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC HOÀN THIỆN HỆ ĐỘ CAO
GẮN LIỀN VỚI VIỆC XÂY DỰNG HỆ TỌA ĐỘ ĐỘNG LỰC QUỐC GIA
Mã số: TNMT.07.15
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ
1.2. Chủ nhiệm đề tài: PGS. TSKH. Hà Minh Hòa;
Email: Minhhoavigac@gmail.com
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:
1. PGS.TSKH. Hà Minh Hòa
2. ThS. Nguyễn Thị Thanh Hương
3. Th.S. Lưu Hải Âu
4. Th.S. Phan Doãn Thành Long
5. ThS.. Nguyễn Tuấn Anh
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
- Thiết lập mối quan hệ giữa mặt quasigeoid cục bộ và mặt quasigeoid toàn cầu;
- Xây dựng luận cứ cho việc hoàn thiện Hệ độ cao quốc gia gắn kết với việc xây
dựng Hệ tọa độ động lực quốc gia.
1.5. Nội dung nghiên cứu
Đề tài sẽ triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính sau đây:
- Thu thập, phân tích, đánh giá các xu hƣớng hoàn thiện Hệ độ cao của các nƣớc
phát triển trên thế giới;
- Thu thập, đánh giá, phân tích hiện trạng Hệ đô cao Hải phòng 1972 (HP72);
- Xác định cơ sở khoa học của việc hoàn thiện Hệ độ cao HP72 gắn kết với việc
xây dựng Hệ tọa độ động lực quốc gia;
- Nghiên cứu cơ sở khoa học của phƣơng pháp xác định thế trọng trƣờng thực của
mặt geoid cục bộ sát nhất với mặt biển trung bình tại trạm nghiệm triều Hòn Dấu;
- Xác định thế trọng trƣờng thực của mặt geoid cục bộ tại trạm nghiệm triều Hòn
Dấu dựa trên các dữ liệu xử lý các dữ liệu đo GNSS trong ITRF, đo thủy chuẩn nhà nƣớc
và dữ liệu trọng trƣờng toàn cầu;
- Nghiên cứu đánh giá độ chính xác chuyển đổi mô hình DNSC08MDT về hệ độ
cao quốc gia;
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- Xây dựng quy trình hoàn thiện Hệ độ cao quốc gia gắn kết với việc xây dựng Hệ
tọa độ động lực;
- Báo cáo tổng kết đề tài.
1.6. Thời gian thực hiện: 2011 - 2013
1.7. Kinh phí phê duyệt: 1.212 triệu đồng; Kinh thực hiện: 1.212 triệu đồng;
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu
Hệ độ cao của mỗi quốc gia đƣợc xây dựng nhằm xác định hình dạng của bề mặt
vật lý của Trái đất bao gồm các bề mặt tự nhiên của phần lục địa và biển (mặt biển trung
bình nhiều năm) trong phạm vi lãnh thổ quốc gia. Các độ cao của các điểm trên bề mặt
vật lý của Trái đất là các thành phần của mô hình số độ cao DEM (Digital Elevation
Model) của quốc gia và đƣợc sử dụng đề thành lập các thể loại bản đồ địa hình các tỷ lệ
phục vụ các công tác quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thiết kế và thi công xây dựng
các công trình dân dụng, nghiên cứu dịch chuyển đứng của vỏ Trái đất và các công trình
dân dụng và các mục đích an ninh - quốc phòng của đất nƣớc.
Dựa trên lý thuyết độ cao, mặt khởi tính cho hệ độ cao là mặt đẳng thế (mặt
Geoid) với thế năng thực W = W0. Ở thế kỷ XIX với trình độ khoa học - công nghệ còn
hạn chế, việc xác định mặt Geoid là công việc không thể thực hiện đƣợc. Xuất phát từ các
quan điểm của F. Gauss năm 1828 và J.B. Listing năm 1873 [Bursa M., Iurkina M.I.
(2005)] coi mặt Geoid trùng với mặt nƣớc biển trung bình nhiều năm của mặt các đại
dƣơng không bị nhiễu, các quốc gia trên thế giới đã nhận mặt biển trung bình đƣợc xác
định tại một trạm nghiệm triều (đƣợc gọi là trạm nghiệm triều 0) làm mặt khởi tính cho
hệ độ cao quốc gia. Mặt biển trung bình tại trạm nghiệm triều 0 còn đƣợc gọi là mặt
Geoid Gauss – Listing.
Tuy nhiên, hàng loạt các nghiên cứu [Pellinen L.P. (1978); Sjoberg L.E.(1991);
Ekman M. (1992); Hà Minh Hòa (2012a)...] đã chỉ ra rằng các mặt biển trung bình ở các
khu vực khác nhau không trùng nhau và chúng không phải là mặt đẳng thế.
Với mục đích xác định mặt đẳng thế với thế trọng trƣờng thực W = W0 làm mặt
khởi tính cho hệ độ cao chuẩn và loại bỏ hiệu hiệu U0 - W0 trong công thức tính dị
thƣờng độ cao trọng lực [Bursa M., Iurkina M.I. (2005)] , ở đây U0 - thế trọng trƣờng
chuẩn của ellipsoid, năm 1951, Eremeev V.Ph. [Eremeev V.Ph. (1951)] đã đề xuất chọn
mặt đẳng thế với thế năng trọng trƣờng thực W0 = U0 làm mặt khởi tính cho hệ độ cao.
Tuy nhiên đây là đề xuất tình thế để xác định dị thƣờng độ cao theo lý thuyết của
Molodenxkii M.X. do vào thời điểm đó chƣa xác định đƣợc thế trọng trƣờng của mặt
geoid toàn cầu. Vào năm 1975, Hội nghị IAG đƣợc tổ chức tại Grenoble (Pháp) lần đầu
tiên đã công bố giá trị thế trọng trƣờng của mặt geoid toàn cầu đƣợc xác định dựa trên
các dữ liệu altimetry theo phƣơng pháp do Bursa M. đề xuất.
Để hoàn thiện hệ độ cao châu Âu, trong các công trình [Ihde J., Augath W. (2001);
Augath W., Ihde J. (2002); M a kinen J.(2004)] đã đề xuất sử dụng các kết quả nghiên cứu
xác định mặt geoid toàn cầu trên các đại dƣơng, các mô hình mặt biển trung bình MSS
(Mean Sea Surface), các mô hình trọng trƣờng Trái đất EGM đƣợc xác định nhờ các dự
án vệ tinh altimetry và các kết quả đo trọng lực để xác định thế trọng trƣờng thực W0 của
mặt đẳng thế đi qua mặt biển trung bình của trạm nghiệm triều Amsterdams. Lƣu ý rằng
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mật độ vật chất nƣớc biển trên các đại dƣơng là đồng nhất và bằng 1.03 gr/cm3 và các đại
dƣơng chiếm 69 % diện tích Trái đất, nên việc xác định mặt geoid toàn cầu trên các biển
và đại dƣơng nhờ các dự án vệ tinh altimetry kết hợp với các dữ liệu đo trọng lực có cơ
sở khoa học chặt chẽ. Dựa trên các dữ liệu đo cao từ vệ tinh TOPEX/POSEIDON của Tổ
chức AVISO trong giai đoan 1993 - 1999, trong công trình [Bursa M., Kenyon S., Kouba
J., Rad e j K., Vatrt V., Vojtiskov, Simek J. (2002)] đã xác định đƣợc thế trọng trƣờng thực
2 2
W0 = 62636856,0 m /s của mặt geoid toàn cầu. Thế trọng trƣờng này đã đƣợc công nhận
trong các Quy định (Convention) của Tổ chức dịch vụ quay Trái đất quốc tế IERS
(International Earth Rotation Service) vào các năm 2003 và 2010 [Dennis D. McCarthy,
Gerard Petit. (2004); Petit G., Luzum B. (2010)] . Mặt geoid toàn cầu với thế trọng
trƣờng thực nêu trên đã đƣợc sử dụng để xây dựng mô hình trọng trƣờng Trái đất
EGM2008 [Pavlis Nikolas K, Simon A. Holmes, Steve C. Kenyon, John K. Factor.
(2008)] và mô hình bề mặt tự nhiên biển DNSC08 MDT [Andersen O.B.; Knudsen P.
(2008a); Andersen O.B. et al. (2008b); Andersen O.B., Knudsen P., Berry P., Kenyon S.
(2008c); Andersen O.B., Knudsen P. (2009)] . Khi dựa trên mô hình trọng trƣờng Trái
đất EGM, mô hình MSS, mô hình MDT (Mean Dynamic Topography) và đo GPS trên
trạm nghiệm triều 0 để xác định độ cao trắc địa của mặt biển trung bình tại trạm nghiệm
triều này, chúng ta hoàn toàn xác định đƣợc thế trọng trƣờng thực W0 của mặt geoid cục
bộ trùng với mặt biển trung bình tại trạm nghiệm triều 0. Ngoài ra, trên các biển và các
đại dƣơng, mặt geoid trùng với mặt quasigeoid. Nhƣ vậy, việc xác định đƣợc mặt geoid
cục bộ với thế trọng trƣờng thực W0 tại trạm nghiệm triều 0 là cơ sở để xác định mặt
quasigeoid cục bộ khởi tính cho hệ độ cao chuẩn hiện đại. Theo phƣơng hƣớng này, đối
với mặt biển trung bình của trạm nghiệm triều Amsterdams, thế năng trọng trƣờng thực
của mặt Geoid cục bộ bằng W0 = WNAP = (62636857,25 ± 0,53) m2/s2[Bursa M., Kenyon
S., Kouba J., Rad e j K., Vatrt V., Vojtiskov, Simek J. (2002)] . Hệ độ cao chuẩn đƣợc xây
dựng theo phƣơng hƣớng nêu trên đƣợc gọi là Hệ độ cao dựa trên mặt geoid (Geoid based Vertical Reference Frame) [Marc Veronneau. (2010b)] .
Theo phƣơng hƣớng nêu trên, năm 2006 đã hoàn thành việc xây dựng hệ độ cao
dựa trên mặt geoid SIRGAS cho các nƣớc Nam Mỹ [Fortes P., Lauría E., Brunini C.,
Amaya ., Sánchez L., Drewes H., Seemuller . (2006)] . Hệ độ cao GVRF dựa trên mặt
geoid (Geoid - based Vertical Reference Frame for North America) của Canada đƣợc bắt
đầu từ năm 2002 và dự kiến sẽ kết thúc vào năm 2013 [Marc Veronneau. (2010b)] . Hệ
độ cao Mỹ (the American Vertical Datum - GRAV-D) dựa trên Geoid NGS 2007 dự kiến
sẽ hoàn thành vào năm 2022 [Marc Veronneau. (2010a)] .
Việc gắn kết việc xây dựng hệ độ cao quốc gia dựa trên mặt geoid cục bộ với việc
xây dựng hệ tọa độ động lực quốc gia đƣợc thực hiện thông qua việc xây dựng mô hình
quasigeoid quốc gia độ chính xác cao. Nhƣ đã chứng minh trong các tài liệu [Hà Minh
Hòa (2012a); Hà Minh Hòa (2012b); Hà Minh Hòa (2012c)] , hệ độ cao quốc gia dựa
trên mặt geoid là cơ sở khoa học chắc chắn để xây dựng mô hình quasigeoid quốc gia độ
chính xác cao dựa trên các dữ liệu dị thƣờng độ cao GNSS/thủy chuẩn và dị thƣờng độ
cao trọng lực.
Việc triển khai đề tài khoa học và công nghệ này nhằm các mục đích
- Thiết lập mối quan hệ giữa mặt quasigeoid cục bộ và mặt quasigeoid toàn cầu;
- Xây dựng luận cứ cho việc hoàn thiện Hệ độ cao quốc gia gắn kết với việc xây
dựng Hệ tọa độ động lực quốc gia.
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Để đạt đƣợc các mục đích nêu trên, đề tài triển khai các nội dung nghiên cứu sau
đây:
- Thu thập, phân tích, đánh giá các xu hƣớng hoàn thiện Hệ độ cao của các nƣớc
phát triển trên thế giới;
- Thu thập, đánh giá, phân tích hiện trạng Hệ đô cao Hải phòng 1972 (HP72);
- Xác định cơ sở khoa học của việc hoàn thiện Hệ độ cao quốc gia gắn kết với việc
xây dựng Hệ tọa độ động lực quốc gia;
- Nghiên cứu cơ sở khoa học của phƣơng pháp xác định thế trọng trƣờng thực của
mặt nƣớc biển trung bình tại trạm nghiệm triều Hòn Dấu;
- Xác định thế trọng trƣờng thực của mặt nƣớc biển trung bình tại trạm nghiệm
triều Hòn Dấu dựa trên các dữ liệu xử lý các dữ liệu đo GNSS trong ITRF, đo thủy chuẩn
nhà nƣớc và dữ liệu trọng trƣờng toàn cầu;
- Nghiên cứu đánh giá độ chính xác chuyển đổi mô hình DNSC08MDT về hệ độ
cao quốc gia;
- Xây dựng quy trình hoàn thiện Hệ độ cao quốc gia gắn kết với việc xây dựng Hệ
tọa độ động lực.
Các sản phẩm nghiên cứu chính của đề tài bao gồm:
- Mô hình chuyển đổi độ cao chuẩn từ mặt quasigeoid cục bộ về mặt quasigeoid
toàn cầu;
- Danh mục các độ cao chuẩn quốc gia tƣơng ứng với mặt quasigeoid toàn cầu
(100 điểm thực nghiệm);
- Bản đồ địa hình mặt biển Đông đƣợc đánh giá tại khu vực thử nghiệm
- Quy trình hoàn thiện Hệ độ cao quốc gia gắn liền với việc xây dựng Hệ tọa độ
động lực quốc gia.
Trong quá trình triển khai các nội dung nghiên cứu của đề tài khoa học và công
nghệ này, với mục tiêu “Thiết lập mối quan hệ giữa mặt quasigeoid cục bộ và mặt
quasigeoid toàn cầu”, nhóm nghiên cứu phải giải quyết đồng thời hai vấn đề khoa học:
Xác định thế trọng trƣờng thực W0 của mặt geoid cục bộ trùng với mặt biển trung bình tại
trạm nghiệm triều Hòn Dấu và độ cao của mặt geoid cục bộ so với mặt geoid toàn cầu (và
độ cao của mặt quasigeoid cục bộ so với mặt quasigeoid toàn cầu). Do trong khuôn khổ
đề tài nghiên cứu khoa học này không thực hiện việc đo GPS độ chính xác cao (thu tín
hiệu liên tục các tín hiệu GPS trong 4 ngày đêm) trên trạm nghiệm triều Hòn Dấu, nên để
giải quyết hai vấn đề khoa học nêu trên, nhóm nghiên cứu đã đề xuất phƣơng trình tƣơng
đƣơng của các dị thƣờng độ cao GPS/thủy chuẩn và dị thƣờng độ cao trọng lực (đƣợc xác
định từ mô hình EGM2008), khi lƣu ý rằng mặt geoid toàn cầu với thế trọng trƣờng thực
2 2
W0 = 62636856,0 m /s đƣợc sử dụng để xây dựng mô hình EGM2008. Các điểm
GPS/thủy chuẩn đƣợc sử dụng bao gồm 173 điểm thủy chuẩn hạng I nhà nƣớc và 7 điểm
GPS/thủy chuẩn đƣợc đo nối độ cao từ các điểm thủy chuẩn hạng I nhà nƣớc. Do giá trị
gia tốc lực trọng trƣờng đƣợc xác định từ mô hình EGM2008 lệch khá lớn so với các giá
trị đo tại các khu vực vùng núi, nên số cải chính để chuyển dị thƣờng độ cao toàn cầu từ
mô hình EGM2008 về dị thƣờng độ cao trọng lực.
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Các kết quả tính toán trên 35 điểm GPS/thủy chuẩn hạng I cho thấy thế trọng
trƣờng thực của mặt geoid cục bộ Hòn Dấu bằng W0 = 62636847.2911 m 2 .s  2 với sai số
trung phƣơng mW  0.183 m 2 .s  2 . Giá trị trung bình của độ cao của mặt geoid cục bộ
0

so với mặt geoid toàn cầu (và độ cao của mặt quasigeoid cục bộ Hòn Dấu so với mặt
quasigeoid toàn cầu) bằng 0.890 m với sai số trung phƣơng ở mức ± 0.019 m. Việc kiểm
tra giá trị W0 xác định đƣợc để tính toán chuyển đổi dị thƣờng độ cao trọng lực (đƣợc xác
định từ mô hình EGM2008) về giá trị tƣơng đƣơng với dị thƣờng độ cao GPS/thủy chuẩn
theo ý nghĩa vật lý trên 145 điểm GPS/thủy chuẩn hạng I cho thấy độ chênh (hiệu) của
hai loại dị thƣờng độ cao nêu trên đều nằm trong hạn sai, thêm vào đó trong tổng số 145
hiệu đƣợc xác định, số lƣợng các hiệu có giá trị tuyệt đối không lớn hơn 0.143 m (sai số
trung phƣơng của các hiệu) bằng 90 (chiếm 62.07 %), còn số lƣợng các hiệu có giá trị
tuyệt đối nằm trong khoảng 0.143 - 0.286 m bằng 55 (chiếm 37.93 %). Nhƣ vậy, chúng ta
có thể kết luận rằng mặt geoid cục bộ Hòn Dấu với thế trọng trƣờng thực W0 =
62636847.2911 m 2 .s  2 cho phép mức tƣơng đƣơng (về giá trị) tƣơng đối tốt giữa dị
thƣờng độ cao GPS/thủy chuẩn và dị thƣờng độ cao trọng lực (đƣợc xác định từ mô hình
EGM2008 và đƣợc chuyển đổi về giá trị tƣơng đƣơng với dị thƣờng độ cao GPS/thủy
chuẩn theo ý nghĩa vật lý).
Việc nghiên cứu đánh giá độ chính xác chuyển đổi mô hình DNSC08MDT về hệ
độ cao quốc gia, thực chất là đánh giá sai số trung phƣơng của các độ chênh giữa bề mặt
tự nhiên biển MDT đƣợc xác định từ mô hình DNSC08 MDT và mặt biển trung bình
(đƣợc xác định từ các kết quả đo mực nƣớc biển nhiều năm và đã đƣợc chuyển đổi về
mặt geoid toàn cầu). Trong khuôn khổ đề tài chỉ sử dụng đƣợc các kết quả xác định các
mặt biển trung bình tại các trạm nghiệm triều Hòn Dấu, Hòn Ngƣ, Tiên Sa, Quy Nhơn,
Vũng tàu và Nha Trang với thời gian đo mực nƣớc lớn hơn 20 năm (cho đến thời điểm
năm 2000). Do sử dụng hệ độ cao HN72, nên trong quá trình đánh giá độ chính xác
không sử dụng trạm nghiệm triều Hòn Dấu. Trong khuôn khổ đề tài này, nhóm nghiên
cứu đã xem xét hai trƣờng hợp:
1. Đánh giá sai số trung phƣơng của các độ chênh giữa bề mặt tự nhiên biển MDT
(chƣa đƣợc hiệu chỉnh) đƣợc xác định từ mô hình DNSC08 MDT và mặt biển trung bình
(đƣợc xác định từ các kết quả đo mực nƣớc biển nhiều năm và đã đƣợc chuyển đổi về
mặt geoid toàn cầu)
Trong trƣờng hợp này, sai số trung phƣơng của các độ chênh đạt ± 0.109 m.
2. Đánh giá sai số trung phƣơng của các độ chênh giữa bề mặt tự nhiên biển MDT
(đã đƣợc hiệu chỉnh) đƣợc xác định từ mô hình DNSC08 MDT và mặt biển trung bình
(đƣợc xác định từ các kết quả đo mực nƣớc biển nhiều năm và đã đƣợc chuyển đổi về
mặt geoid toàn cầu)
Độ chênh của mặt biển trung bình (đƣợc xác định từ các kết quả đo mực nƣớc biển
nhiều năm và đã đƣợc chuyển đổi về mặt geoid toàn cầu) so với bề mặt tự nhiên biển
đƣợc xác định từ mô hình DNSC08 MDT tại trạm nghiệm triều Hòn Dấu ở mức - 0.122
m. Chúng ta coi đại lƣợng này là sai số hệ thống của mô hình DNSC08 MDT so với mặt
biển trung bình ở nƣớc ta và hiệu chỉnh vào các giá trị MDT xác định đƣợc tại các trạm
nghiệm triều Hòn Dấu, Hòn Ngƣ, Tiên Sa, Quy Nhơn, Vũng tàu và Nha Trang. Khi đó,
sai số trung phƣơng của các độ chênh giữa bề mặt tự nhiên biển MDT (đã đƣợc hiệu
chỉnh) đƣợc xác định từ mô hình DNSC08 MDT và mặt biển trung bình (đƣợc xác định
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từ các kết quả đo mực nƣớc biển nhiều năm và đã đƣợc chuyển đổi về mặt geoid toàn
cầu) đạt ở mức ± 0.079 m.
Nhƣ vậy, trƣờng hợp thứ hai cho độ chính xác cao hơn và hình thành nên phƣơng
hƣớng nghiên cứu tiếp theo để chuyển đổi mô hình DNSC08 MDT về hệ độ cao quốc
gia. Để việc chuyển đổi sẽ cho độ chính xác cao hơn đòi hỏi chúng ta phải xác định lại
các mặt biển trung bình tại các trạm nghiệm triều dựa trên các số liệu đo mực nƣớc cho
đến thời điểm hiện nay.
Việc xác định đƣợc thế trọng trƣờng thực W0 của mặt geoid cục bộ sát nhất với
mặt biển trung bình tại trạm nghiệm triều Hòn Dấu cùng với việc chứng minh sự nâng
cao độ chính xác của việc xác định dị thƣờng độ cao từ các dị thƣờng độ cao GPS/thủy
chuẩn và dị thƣờng độ cao trọng lực nhờ đại lƣợng W0 đã biết trong khuôn khổ đề tài
nghiên cứu khoa học này là những kết quả nghiên cứu quan trọng phục vụ cho việc định
hƣớng xây dựng hệ độ cao dựa trên mặt Geoid gắn kết với việc xây dựng hệ tọa độ động lực
ở nƣớc ta.
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị
nghiên cứu đã sử dụng thực tế;
-

Phƣơng pháp hồi cứu tài liệu;

-

Phƣơng pháp mô hình hoá;

-

Phƣơng pháp phân tích thống kê;

-

Phƣơng pháp thực nghiệm;

-

Phƣơng pháp xử lý tính toán.

2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt đƣợc với số lƣợng, chủng
loại và chỉ tiêu chất lƣợng, yêu cầu khoa học chính
- Các sản phẩm khoa học:
+ Nguyên lý ứng dụng; phƣơng pháp; quy trình công nghệ; sơ đồ, bản đồ;
số liệu, cơ sở dữ liệu; báo cáo phân tích;
Các sản phẩm nghiên cứu chính của đề tài bao gồm:
- Mô hình chuyển đổi độ cao chuẩn từ mặt Quasigeoid cục bộ về mặt Quasigeoid
toàn cầu;
- Danh mục các độ cao chuẩn quốc gia tƣơng ứng với mặt Quasigeoid toàn cầu
(100 điểm thực nghiệm);
- Bản đồ địa hình mặt biển Đông đƣợc đánh giá tại khu vực thử nghiệm;
- Quy trình hoàn thiện Hệ độ cao quốc gia gắn liền với việc xây dựng Hệ tọa độ
động lực quốc gia.
- Các công bố khoa học (các bài báo trong nƣớc và ngoài nƣớc và tên tạp trí khoa
học, năm công bố....):
+ Bài báo:
Các kết quả nghiên cứu đề tài đã đƣợc công bố trong 06 bài báo khoa học và 01 báo cáo
khoa học trong nƣớc.
49

STT

Tên bài báo

Tên Tạp chí

Năm
công
bố

1

Nghiên cứu công thức tính Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản 2011
chuyển độ cao chuẩn từ hệ đồ, No9, 9/2011, trg. 1 - 8.
triều trung bình về hệ triều
0.

2

Xây dựng các công thức Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản 2011
chuyển dị thƣờng độ cao đồ, No10, 12/2011, trg. 1 -8.
giữa các hệ triều

3

Các phƣơng hƣớng hoàn Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản 2011
thiện hệ độ cao quốc gia
đồ, No11, 03/2012, trg. 1 -9.

4

Xây dựng Hệ độ cao dựa Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản 2012
trên mặt Geoid gắn kết với đồ, No12, 06/2012, trg. 1 - 12.
việc xây dựng Hệ tọa độ
động lực quốc gia

5

Nghiên cứu lựa chọn Hệ độ Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản 2012
cao dựa trên mặt Geoid để đồ, No13, 09/2012, trg. 1 - 8.
giải quyết bài toán hoàn
thiện Hệ độ cao gắn liền với
việc xây dựng mô hình
Quasigeoid độ chính xác
cao.

6

Nghiên cứu xác định thế
năng trọng trƣờng thực W0
của mặt Geoid cục bộ trùng
với mặt biển trung bình tại
trạm nghiệm triều Hòn Dấu.
Báo cáo khoa học.

7

Vấn đề nâng cao độ chính Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản 2012
xác xác định dị thƣờng độ đồ, No14, 12/2012, trg. 1 - 8.
cao trên điểm GPS/thủy
chuẩn nhờ Hệ độ cao dựa
trên mặt Geoid cục bộ Hòn
Dấu

Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa 2012
học và Công nghệ “Trắc địa và Bản
đồ vì sự nghiệp tài nguyên và Môi
trƣờng”. Viện Khoa học Đo đạc và
Bản đồ - Hội Trắc địa, Bản đồ và
Viễn thám Việt Nam. Hà Nội Tháng 10/2012. Trg. 6-19.

2.4. Tình hình đăng ký sở hữu trí tuệ: Không có đăng ký sở hữu trí tuệ.
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2.5. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý nhà
nƣớc về tài nguyên và môi trƣờng:
Các kết quả nghiên cứu của đề tài này sẽ định hƣớng cho việc giải quyết các vấn đề
khoa học - kỹ thuật của ngành Đo đạc và Bản đồ trên các mặt sau đây:
- Xây dựng mô hình quasigeoid quốc gia độ chính xác cao dựa trên cơ sở đã xác định
đƣợc thế trọng trƣờng của mặt geoid cục bộ Hòn Dấu trên cơ sở sử dụng đồng bộ các dữ
liệu độ cao chuẩn quốc gia, các dữ liệu độ cao trắc địa dựa trên công nghệ GNSS, các dữ
liệu của mô hình trọng trƣờng Trái đất EGM và các dữ liệu trọng lực quốc gia. Đây là
một trong những cơ sở khoa học quan trọng nhất để phát triển hệ quy chiếu tọa độ không
gian quốc gia (hệ tọa độ động lực quốc gia) liên kết với Khung quy chiếu Trái đất ITRF;
- Xây dựng nền thông tin địa lý quốc gia trên vùng biển Việt nam trên cơ sở khai thác
mô hình địa hình động lực trung bình MDT quốc tế;
- Xử lý toán học mạng lƣới độ cao hạng I, II quốc gia dựa trên mặt geoid cục bộ Hòn
Dấu làm cơ sở khoa học để thống nhất các hệ độ cao khu vực, nâng cao độ chính xác của
mô hình trọng trƣờng Trái đất EGM trên lãnh thổ quốc gia, thống nhất các dữ liệu độ cao
trên đất liền và trên vùng biển Việt Nam trong hệ độ cao quốc gia thống nhất.
2.6. Kết luận
Các kết quả nghiên cứu trong đề tài nghiên cứu khoa học này dẫn đến các kết luận sau:
A. Các thành tựu phát triển Hệ độ cao dựa trên mặt geoid ở các nƣớc phát
triển hiện nay
1. Các thành tựu hiện đại của Trắc địa vật lý trên thế giới hiện nay là dựa trên các
kết quả đo cao từ vệ tinh (altimetry) trên các biển và các đại dƣơng bao gồm:
- Xác định đƣợc thế trọng trƣờng thực W0  62636856.0 m 2 .s 2 của mặt geoid toàn
cầu;
- Xây dựng đƣợc mô hình bề mặt tự nhiên biển MDT (Mean Dynamic
Topography) (mô hình mặt biển trung bình toàn cầu so với mặt geoid toàn cầu);
- Xây dựng đƣợc mô hình Mặt biển trung bình MSS (Mean Sea Surface) (mô hình
mặt biển trung bình toàn cầu so với mặt ellipsoid toàn cầu);
- Xây dựng đƣợc mô hình trọng trƣờng Trái đất EGM (kết hợp với các dữ liệu đo
trọng lực trên các đại dƣơng và trên các lục địa) dựa trên mặt geoid toàn cầu cùng với
việc xác định dị thƣờng độ cao trọng lực (độ cao của mặt quasigeoid toàn cầu so với mặt
ellipsoid trọng lực toàn cầu).
2. Dựa trên các kết quả đo GPS trên trạm nghiệm triều 0 (trạm nghiệm triều mà tại
đó mặt biển trung bình cục bộ đƣợc xác định từ các số liệu đo mực nƣớc đƣợc sử dụng để
làm mặt khởi tính cho Hệ độ cao) đƣợc quy chiếu đến mặt biển trung bình cục bộ và xử
lý các dữ liệu đo trong ITRF, chúng ta sẽ xác định đƣợc độ cao trắc địa của mặt biển
trung bình cục bộ so với mặt ellipsoid toàn cầu. Dựa trên độ cao trắc địa của mặt biển
trung bình toàn cầu so với mặt ellipsoid toàn cầu từ mô hình MSS, chúng ta sẽ xác định
đƣợc độ cao của mặt biển trung bình cục bộ so với mặt biển trung bình toàn cầu. Từ đây
dựa trên mô hình MDT chúng ta xác định đƣợc độ cao của mặt biển trung bình cục bộ so
với mặt geoid toàn cầu. Dựa vào giá trị đã biết của thế trọng trƣờng thực
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W0  62636856.0 m 2 .s 2 của mặt geoid toàn cầu, chúng ta sẽ xác định đƣợc thế trọng

trƣờng thực W0 của mặt geoid cục bộ trùng với mặt biển trung bình cục bộ tại trạm
nghiệm triều 0.
Tồn tại một phƣơng pháp khác để xác định thế trọng trƣờng thực W0 của mặt
geoid cục bộ sát nhất với mặt biển trung bình của khu vực (đối với các nƣớc Nam Mỹ):
sử dụng mô hình MSS của mặt biển trung bình khu vực, mô hình trong trƣờng EGM để
xác định thế trọng trƣờng của mặt geoid cục bộ sát nhất với mặt biển trung bình khu vực
dựa trên công thức khai triển thế trọng trƣờng theo các hàm cầu.
Do mặt quasigeoid cục bộ trùng với mặt geoid cục bộ trên các biển và các đại
dƣơng, nên việc xác định đƣợc mặt geoid cục bộ với thế trọng trƣờng thực W0 trùng với
mặt biển trung bình cục bộ tại trạm nghiệm triều 0 là cơ sở khoa học để xác định mặt
quasigeoid cục bộ làm khởi tính cho hệ độ cao hiện đại. Hệ độ cao này đƣợc gọi là hệ độ
cao dựa trên mặt geoid (Geoid - based Vertical Reference System).
3. Khung quy chiếu độ cao Châu Âu EVRF (European Vertical Reference Frame)
đƣợc xây dựng vào năm 2007 là hệ độ cao dựa trên mặt Geoid với giá trị thực tế của thế
trọng trƣờng thực W0 của mặt đẳng thế sát nhất với mặt biển trung bình cục bộ tại trạm
nghiệm triều Amsterdams bằng WNAP = (62636857,25 ± 0,53) m2/s2.
Các nƣớc Nam Mỹ đã xây dựng Hệ độ cao Nam Mỹ SIRGAS vào năm 2006 với
thế trọng trƣờng thực W0 của mặt geoid quy chiếu mới đƣợc xác định bằng W0 = 62 636
853,4 m2s-2 khi sử dụng mô hình EIGEN-CG03C và các mô hình mặt biển trung bình
CLS01 MSS, KMS04MSS, GFSC00.1 MSS.
Canada dự kiến sẽ hoàn thành Hệ độ cao mới GVRF (Geoid - based Vertical
Reference Frame for North America) vào năm 2013 với mặt khởi tính là mặt Geoid đi
qua mặt biển trung bình tại trạm nghiệm triều Rimouskivà có thế năng trọng trƣờng thực
W = 62636861,98 m2/s2.
Nƣớc Mỹ dự kiện hoàn thành hệ độ cao mới GRAV-D (the American Vertical
Datum - GRAV-D) dựa trên Geoid NGS 2007 vào năm 2018.
B. Các phƣơng hƣớng hoàn thiện hệ độ cao dựa trên mặt geoid cục bộ Hòn
Dấu ở Việt Nam
4. Các kết quả nghiên cứu ở mục III.2, chƣơng III cho thấy rằng đối với hệ độ cao
quốc gia dựa trên mặt geoid cục bộ với thế trọng trƣờng thƣc W0, phƣơng trình tƣơng
đƣơng của các dị thƣờng độ cao GNSS/thủy chuẩn và dị thƣờng độ cao trọng lực (III.6)
có thể cho phép nâng cao độ chính xác của dị thƣờng độ cao tại điểm GNSS/thủy chuẩn
trên cơ sở lấy giá trị trung bình các dị thƣờng độ cao nêu trên. Trong trƣờng hợp dị
thƣờng độ cao trọng lực đƣợc xác định từ mô hình EGM2008, độ chính xác của dị
thƣờng trung bình cao hơn độ chính xác của dị thƣờng độ cao GNSS/thủy chuẩn. Đây là
cơ sở khoa học quan trọng để xây dựng mô hình quasigeoid độ chính xác cao dựa trên
các dị thƣờng nêu trên. Việc xây dựng Hệ độ cao chuẩn quốc gia dựa trên mặt geoid cục
bộ Hòn Dấu, thêm vào đó mặt geoid này trùng với mặt biển trung bình tại trạm nghiệm
triều Hòn Dấu, không làm thay đổi các độ cao chuẩn của các mốc độ cao hạng I, II quốc
gia trong hệ độ cao HP72.
5. Việc nâng cao độ chính xác của mô hình quasigeoid độ chính xác cao nhờ Hệ
độ cao chuẩn quốc gia dựa trên mặt geoid cục bộ Hòn Dấu là cơ sở khoa học để nâng cao
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độ chính xác của Hệ tọa độ động lực quốc gia. Đây chính là nội dung cơ bản của bài toán
hoàn thiện hệ độ cao quốc gia gắn kết với việc xây dựng Hệ tọa độ động lực quốc gia.
Khi đo nối thủy chuẩn hạng I,II vào điểm thiên văn - trắc địa, đối với mô hình
quasigeoid độ chính xác ± 0.080 m, sau khi bình sai ghép nối mạng lƣới GNSS vào hệ
VN2000 3D, chúng ta nhận đƣợc giá trị bình sai của độ cao trắc địa bình sai với sai số
trung phƣơng tƣơng đối ở mức 1.20 x10 8.
Khi đo nối thủy chuẩn hạng II vào điểm thiên văn - trắc địa, đối với mô hình
quasigeoid độ chính xác ± 0.050 m, sau khi bình sai ghép nối mạng lƣới GNSS vào hệ
VN2000 3D, chúng ta nhận đƣợc giá trị bình sai của độ cao trắc địa bình sai ở mức
1.01x10 8.

Khi đo nối thủy chuẩn hạng I vào điểm thiên văn - trắc địa, đối với mô hình
quasigeoid độ chính xác ± 0.050 m, sau khi bình sai ghép nối mạng lƣới GNSS vào hệ
VN2000 3D, chúng ta nhận đƣợc giá trị bình sai của độ cao trắc địa bình sai ở mức
9.12 x10 9.

6. Khi chuyển dị thƣờng độ cao trọng lực đƣợc xác định theo mô hình EGM tƣơng
ứng với ellipsoid trọng lực về ellipsoid ITRF, để đảm bảo sự tƣơng đƣơng của dị thƣờng
độ cao GNSS/thủy chuẩn và dị thƣờng độ cao trọng lực (đƣợc xác định từ mô hình EGM),
cần phải hiệu chỉnh dị thƣờng độ cao trọng lực bởi các số cải chính sau:
- Số cải chính bậc 0 khi tính đến sự khác nhau của thế năng trọng trƣờng chuẩn
trên mặt ellipsoid ITRF và hằng số trọng trƣờng địa tâm f.M0 của ellipsoid ITRF so với
thế năng trọng trƣờng thực của mặt Geoid toàn cầu đƣợc sử dụng để thành lập mô hình
EGM và hằng số trọng trƣờng địa tâm f.M của ellipsoid trọng lực theo công thức
(IV.13a);
- Số cải chính chuyển dị thƣờng độ cao trọng lực từ hệ không phụ thuộc triều về
hệ triều 0 theo công thức (IV.31);
- Số cải chính chuyển dị thƣờng độ cao trọng lực từ trọng trƣờng thực của Trái đất
về trọng trƣờng chuẩn của ellipsoid ITRF theo công thức (IV.54).
Trong trƣờng hợp xác định dị thƣờng độ cao trọng lực từ mô hình EGM2008 trên
cơ sở sử dụng các phần mềm interp_1min.f.exe hoặc interp_2p5min.f.exe của Cơ quan
Tri thức địa không gian quốc gia (National Geo -spatial interligency Agency - NGA) của
Mỹ với ellipsoid mặc định WGS84 quốc tế và chế độ tính mặc định ”không phụ thuộc
triều - Free Tide), dị thƣờng độ cao trọng lực đã đƣợc hiệu chỉnh bởi số cải chính bậc 0
(bằng - 0.410 m) và số cải chính chuyển dị thƣờng độ cao trọng lực từ trọng trƣờng thực
của Trái đất về trọng trƣờng chuẩn của ellipsoid ITRF. Tuy nhiên, số cải chính chuyển dị
thƣờng độ cao trọng lực từ trọng trƣờng thực của Trái đất về trọng trƣờng chuẩn của
ellipsoid ITRF chỉ chính xác đối với đối với các điểm nằm ở khu vực đồng bằng và trung
du nƣớc ta. Tại khu vực vùng núi, gia tốc lực trọng trƣờng đƣợc tính theo các hệ số khai
triển điều hòa của mô hình EGM2008 chênh khá lớn so với giá trị đo thực tế .
7. Khi xác định dị thƣờng độ cao GNSS/thủy chuẩn tƣơng ứng với ellipsoid ITRF,
để đảm bảo sự tƣơng đƣơng của dị thƣờng độ cao GNSS/thủy chuẩn và dị thƣờng độ cao
trọng lực (đƣợc xác định từ mô hình EGM), chúng ta phải chuyển độ cao trắc địa của các
điểm GNSS từ Hệ không phụ thuộc triều về Hệ triều 0, độ cao chuẩn của các điểm GNSS
từ Hệ triều trung bình về Hệ triều 0.
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8. Trong quá trình xử lý các dữ liệu đo GNSS trong ITRF, việc chọn ellipsoid
WGS84 hoặc ellipsoid GRS1980 làm ellipsoid ITRF đều cho các kết quả tính các tọa độ
trắc địa B, L, H đều nhƣ nhau. Điều này cũng tƣơng tự, khi chuyển dị thƣờng độ cao
trọng lực từ mô hình EGM2008 về các ellipsoid nêu trên, các kết quả chuyển đổi đều nhƣ
nhau.
9. Việc kiểm tra sự có mặt của các sai số thô trong dị thƣờng độ cao GNSS/thủy
chuẩn và dị thƣờng độ cao trọng lực đƣợc thực hiện nhờ đánh giá độ lớn của các hiệu
(IV.71). Khi xác định dị thƣờng trọng lực từ mô hình EGM2008, giá trị tuyệt đối của các
hiệu (IV.71) không đƣợc vƣợt quá 0.286 m.
Việc kiểm tra sự có mặt của các sai số hệ thống trong dị thƣờng độ cao
GNSS/thủy chuẩn và dị thƣờng độ cao trọng lực đƣợc thực hiện nhờ đánh giá theo điều
kiện (IV.72) đối với các các hiệu (IV.71).
Việc không tồn tại các sai số hệ thống và các sai số thô trong trong dị thƣờng độ
cao GNSS/thủy chuẩn và dị thƣờng độ cao trọng lực là cơ sở để sử dụng phƣơng trình
tƣơng đƣơng của dị thƣờng độ cao GNSS/thủy chuẩn và dị thƣờng độ cao trọng lực trong
việc nghiên cứu đánh giá thế trọng trƣờng thực W0 của mặt geoid cục bộ Hòn Dấu.
Trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu khoa học này đã sử dụng 239 điểm GPS/thủy
chuẩn hạng I (232 điểm của Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam và 7 điểm đo bổ sung của
Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ) nằm ở các khu vực đồng bằng và trung du nƣớc ta.
Sau khi phân tích đã loại bỏ 59 điểm có các hiệu (IV.71) vƣợt hạn sai. Trong 180 điểm
GPS/thủy chuẩn hạng I còn lại, 35 điểm đƣợc sử dụng để xác định thế năng trọng trƣờng
thực W0 của mặt geoid cục bộ Hòn Dấu, 145 điểm đƣợc sử dụng để tính toán kiểm tra dị
thƣờng độ cao trung bình khi sử dụng giá trị W0 đã đƣợc xác định. Trong tổng số 145
hiệu đƣợc xác định để tính toán kiểm tra dị thƣờng độ cao trung bình theo công thức
(IV.69), số lƣợng các hiệu có giá trị tuyệt đối không lớn hơn 0.143 m bằng 90 (chiếm
62.07 %), còn số lƣợng các hiệu có giá trị tuyệt đối nằm trong khoảng 0.143 - 0.286 m
bằng 55 (chiếm 37.93 %).
10. Mặt geoid toàn cầu với thế trọng trƣờng thực W0  62636856,0 m 2 .s 2 đƣợc sử
dụng để xây dựng mô hình EGM2008. Đây là cơ sở để xác định thế trọng trƣờng thực W0
của mặt geoid cục bộ dựa trên dị thƣờng độ cao trọng lực đƣợc xác định từ mô hình
EGM2008 và phƣơng trình tƣơng đƣơng của các dị thƣờng độ cao GNSS/thủy chuẩn,
trọng lực.
Trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu khoa học này, dựa trên 35 điểm GPS/thủy
chuẩn hạng I, thế trọng trƣờng thực W0 của mặt geoid cục bộ trùng với mặt biển trung
bình tại trạm nghiệm triều Hòn Dấu đƣợc đánh giá bằng W0 = 62636847.2911 m 2 .s  2 với
sai số trung phƣơng ± 0.183 m2.s-2.
Với mặt geoid cục bộ này, trên 145 điểm thủy chuẩn hạng I đƣợc sử dụng làm các
điểm GNSS/thủy chuẩn, các dị thƣờng độ cao tƣơng ứng với mặt ellipsoid WGS84 quốc
tế (ellipsoid ITRF) và đƣợc xác định với độ chính xác ở mức  7,2 cm.
Các kết quả tính toán kiểm tra dị thƣờng độ cao trung bình dựa trên giá trị W0 của
mặt geoid Hòn Dấu đã đƣợc xác định, chúng ta có thể kết luận rằng: mặt quasigeoid cục
bộ trùng với mặt geoid cục bộ với thế trọng trƣờng thực W0 = 62636847.2911 m 2 .s  2 tại
trạm nghiệm triều Hòn Dấu đảm bảo sự tƣơng đƣơng (sự xấp xỉ) tƣơng đối tốt giữa dị
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thƣờng độ cao GPS/thủy chuẩn và dị thƣờng độ cao trọng lực ở các khu vực đồng bằng
và trung du của Việt Nam.
11. Trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam, kể cả trên các hải đảo và các vùng núi cao, độ
cao của mặt quasigeoid cục bộ (trùng với mặt Geoid cục bộ tại trạm nghiệm triều Hòn
Dấu) so với mặt quasigeoid toàn cầu (trùng với mặt geoid toàn cầu trên biển) đƣợc đánh
giá theo công thức luôn là số dƣơng và là hằng số. Trong khuôn khổ đề tài này, độ cao
nêu trên đƣợc đánh giá bằng 0.890 m. Đây là độ cao của mặt quasigeoid cục bộ Hòn Dấu
so với mặt quasigeoid toàn cầu cho toàn bộ lãnh thổ nƣớc ta.
12. Hệ độ cao quốc gia hiện đại dựa trên mặt Geoid cục bộ với thế trọng trƣờng
thực W0 = 62636847.2911 m 2 .s  2 ở Việt Nam sẽ cho phép giải quyết nhiều bài toán khoa
học - kỹ thuật hiện đại sau:
- Nâng cao độ chính xác của mô hình quasigeoid quốc gia dựa trên cơ sở phƣơng
trình tƣơng đƣơng của các dị thƣờng độ cao GNSS/thủy chuẩn và dị thƣờng độ cao trọng
lực;
- Tạo cơ sở khoa học cho việc chuyển đổi mô hình bề mặt tự nhiên quốc tế MDT
và mô hình trọng trƣờng Trái đất EGM trên biển Đông từ mặt geoid toàn cầu về mặt
geoid cục bộ Hòn Dấu. Với mô hình bề mặt tự nhiên quốc tế MDT đƣợc chuyển đổi về
mặt geoid cục bộ chúng ta sẽ có cơ sở khoa học để xây dựng các mô hình mặt biển thấp
nhất và mặt biển cao nhất trên biển Đông dựa trên các kết quả đánh giá các mặt biển thấp
nhất, trung bình và cao nhất trên các trạm nghiệm triều dọc bờ biển Việt Nam; Xây dựng
cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý trên biển Đông phục vụ việc thành lập các thể loại bản
đồ chuyên đề khác nhau và nâng cao độ tin cậy của việc xác định các độ sâu trong công
tác thành lập bản đồ địa hình đáy biển. Với mô hình trọng trƣờng Trái đất EGM đƣợc
chuyển đổi về mặt geoid cục bộ Hòn Dấu, chúng ta có cơ sở khoa học để xây dựng mô
hình quasigeoid quốc gia trên biển Đông nói riêng và trên toàn lãnh thổ quốc gia nói
chung;
- Đơn giản hóa việc kết nối hệ độ cao quốc gia dựa trên mặt Geoid với các hệ độ
cao dựa trên mặt geoid của các nƣớc khác nhằm tăng cƣờng hợp tác quốc tế trong việc sử
dụng các dữ liệu địa hình để dự báo các thảm họa tự nhiên.
13. Quy trình hoàn thiện hệ độ cao quốc gia gắn liền với việc xây dựng Hệ tọa độ
động lực quốc gia hoàn toàn đảm bảo cho việc giải quyết đồng thời 03 bài toán khoa học
- kỹ thuật quan trọng của ngành Đo đạc và bản đồ: Hoàn thiện Hệ độ cao quốc gia dựa
trên mặt geoid cục bộ Hòn Dấu, xây dựng mô hình quasigeoid độ chính xác cao và xây
dựng Khung quy chiếu không gian quốc gia (hệ tọa độ động lực). Việc giải quyết đồng
thời 03 bài toán trên thúc đẩy các nhà trắc địa Việt Nam đầu tƣ nghiên cứu để xây dựng
Hệ thống thông tin trắc địa quốc gia.
2.7. Kiến nghị
1. Qua việc phân tích các dữ liệu về độ cao chuẩn (trong hệ độ cao HN72), độ cao
trắc địa (từ kết quả xử lý các dữ liệu đo GPS trong ITRF) và dị thƣờng độ cao trọng lực
(từ mô hình EGM2008) trên 232 điểm GPS/thủy chuẩn hạng I, chúng ta thấy rằng các dữ
liệu trên 58 điểm (chiếm 25 %) cho các đánh giá hiệu H   H  với các độ chênh vƣợt
hạn sai (thậm trí có nhiều điểm cho độ chênh lớn đến 0,9 m, ví dụ các điểm I(BH-LS)36,
I(BH-LS)41, I(BH-TH) 39 ...). Điều này đặt ra cho ngành Đo đạc và Bản đồ nhiều nhiệm
vụ cần thực hiện tiếp theo:
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- Đánh giá sự ổn định của các điểm thủy chuẩn hạng I, II quốc gia trên thực địa
dƣới tác động của các hoạt động kinh tế - xã hội;
- Cần có kế hoạch xây dựng dự án quan trắc chuyển dịch đứng trên toàn lãnh thổ
quốc gia để thành lập mô hình chuyển dịch (Land Uplift model), giống nhƣ mô hình
NKG2005LU của các nƣớc Châu Âu. Mô hình này sẽ cho phép thƣờng xuyên hiệu chỉnh
các độ cao chuẩn quốc gia do hoạt động kiến tạo của vỏ Trái đất trên lãnh thổ quốc gia.
2. Để nâng cao độ chính xác của mô hình quasigeoid quốc gia, ngoài việc phát
triển Hệ độ cao quốc gia dựa trên mặt geoid cục bộ Hòn Dấu và hoàn thiện mạng lƣới độ
cao hạng I, II quốc gia theo các nội dung đƣợc trình bày ở kiến nghị 1 nêu trên, chúng ta
phải phát triển công tác đo đạc trọng lực chi tiết ở các khu vực rừng núi và vùng biển
thuộc chủ quyền quốc gia. Các dữ liệu trọng lực chi tiết sẽ tạo cơ sở cho việc nghiên cứu
làm chính xác hóa các hệ số khai triển hàm cầu của mô hình EGM2008 phù hợp với đặc
điểm của trọng trƣờng Trái đất trên lãnh thổ Việt Nam.
3. Trong giai đoạn trƣớc mắt, việc phát triển các điểm GNSS/thủy chuẩn tại các
khu vực rừng núi cần kết hợp với việc đo trọng lực tuyệt đối tai các điểm này nhằm hiệu
chỉnh lại số cải chính chuyển dị thƣờng độ cao từ trọng trƣờng thực của Trái đất về trọng
trƣờng chuẩn của ellipsoid ITRF. Quy trình thực hiện có thể đƣợc tiến hành theo cách
sau:
- Tiến hành đo trọng lực tuyệt đối tại điểm GPS/thủy chuẩn để xác định giá trị
thực của gia tốc lực trọng trƣờng g và gradient đứng của gia tốc lực trọng trƣờng thực;
- Loại bỏ từ dị thƣờng độ cao trọng lực đƣợc xác định bởi các phần mềm
interp_1min.f.exe hoặc interp_2p5min.f.exe số cải chính chuyển độ cao Geoid từ trọng
trƣờng thực của Trái đất về trọng trƣờng chuẩn của ellipsoid ITRF đƣợc tính toán dựa
trên giá trị gia tốc lực trọng trƣờng g đƣợc xác định từ mô hình EGM2008, độ cao chuẩn
của điểm đƣợc xác định từ mô hình DTM2006;
- Tính lại số cải chính chuyển dị thƣờng độ cao trọng lực từ trọng trƣờng thực của
Trái đất về trọng trƣờng chuẩn của ellipsoid ITRF dựa trên độ cao chuẩn của điểm trong
Hệ độ cao quốc gia, giá trị thực của gia tốc lực trọng trƣờng g và gradient đứng của gia
tốc lực trọng trƣờng thực tại điểm này. Hiệu chỉnh lại dị thƣờng độ cao trọng lực xác định
đƣợc bởi số cải chính vừa xác định.
4. Giá trị thế trọng trƣờng thực W0 = 62636847.2911 m 2 .s  2 của mặt geoid cục bộ
Hòn Dấu là giá trị ban đầu đƣợc xác định trong khuôn khổ đề tài này. Để tiếp tục làm
chính xác giá trị này cần tiến hành xác định các mặt biển trung bình cục bộ tại các trạm
nghiệm triều ở nƣớc ta khi bổ sung thêm các số liệu đo mực nƣớc từ năm 2001 đến nay.
Đồng thời tiến hành đo GPS độ chính xác cao trên các trạm nghiệm triều để xác định độ
cao trắc địa của các mặt biển trung bình cục bộ mới đƣợc xác định so với mặt ellipsoid
WGS84 quốc tế.
5. Việc xây dựng hệ độ cao chuẩn quốc gia với mặt quasigeoid cục bộ khởi tính
cho hệ độ cao trùng với mặt geoid cục bộ, thêm vào đó mặt geoid cục bộ này trùng với
mặt biển trung bình cục bộ tại trạm nghiệm triều 0 (Hòn Dấu) là xu hƣớng hiện đại đang
đƣợc các nƣớc có nền khoa học tiên tiến trên thế giới phát triển. Xu hƣớng này cũng phù
hợp với Chiến lƣợc phát triển ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam đến năm 2015, tầm
nhìn đến năm 2020. Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng cần sớm đầu tƣ để xây dựng Hệ độ
cao quốc gia hiện đại, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về dữ liệu địa hình cả trên đất liền
và trên biển phục vụ kịp thời các yêu cầu quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quốc
phòng - an ninh của đất nƣớc ./.
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[2] NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN VIỆC CHỌN ĐIỂM,
CHÔN MỐC ĐỘ CAO QUỐC GIA TẠI NHỮNG VỊ TRÍ CÓ NỀN ĐẤT YẾU
LÀM CƠ SỞ XÂY DỰNG, CẢI TẠO HỆ THỐNG MỐC, KHÔI PHỤC ĐỘI
CHÍNH XÁC LƢỚI ĐỘ CAO MIỀN NAM
Mã số: TNMT.07.21
1. Thông tin chung về đề tài
1.1.Tổ chức chủ trì đề tài
Chi cục Đo đạc và Bản đồ Phía Nam, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam.
2.2. Chủ nhiệm đề tài
TS. Vũ Xuân Cƣờng, emai: vxcuong@yahoo.com
2.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính
1. ThS. Vũ Văn Thái
2. KS. Nguyễn Mai Phương
3. KS. Trần Đình Ấu
4. KS. Bùi Văn Chinh
5. KS.Trần Đức Thảo
6. TS. Vũ Văn Vĩnh
2.4. Mục tiêu nghiên cứu của Đề tài
- Nghiên cứu, đánh giá, phân vùng hiện trạng lún hệ thống mốc độ cao Quốc gia
tại miền Nam. Tạo đƣợc bản đồ phân vùng lún, giúp cho việc xác định cách thức xây
dựng mốc phù hợp với từng khu vực có độ lún khác nhau.
- Thay đổi quy trình chọn điểm, chôn mốc độ cao Quốc gia tại những vị trí có nền
đất yếu thuộc khu vực TP. HCM và các tỉnh phía Nam.
2.5. Nội dung nghiên cứu
- Nghiên cứu khả năng chịu nén tại các khu vực có nền địa chất khác nhau;
- Nghiên cứu phân định các khu vực theo mức độ ổn định nền móng;
- Nghiên cứu tính phù hợp của việc chọn điểm chôn mốc hiện nay tại các khu vực
có nền đất yếu.
- Nghiên cứu quy trình chọn điểm, chôn mốc độ cao mới cho khu vực có nền đất
yếu.
- Nghiên cứu, đề xuất phƣơng án khắc phục, tăng cƣờng độ ổn định mốc tại những
khu có nền đất yếu;
- Đề xuất giải pháp hoàn thiện hệ thống mốc độ cao quốc gia;
- Đề xuất những điều chỉnh trong quy trình, quy phạm, định mức đo độ cao hiện
thời.
1.6. Thời gian thực hiện: 2012 - 2014
1.7. Kinh phí
Phê duyệt: 1 896 triệu đồng.
Thực hiện: 1 896 triệu đồng.
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu
Những năm gần đây, hiện tƣợng các công trình bị lún, sụt, bị nghiêng, bị hƣ hại tại
các đô thị lớn xảy ra ngày càng nhiều. Điều đáng lƣu tâm là hiện tƣợng lún cục bộ trên
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những nền đất yếu không chỉ liên quan đến các công trình xây dựng dân dụng và hệ
thống cơ sở hạ tầng mà còn ảnh hƣởng trực tiếp đến các công trình đo đạc bản đồ, đặc
biệt là các mốc độ cao quốc gia tại khu vực phía Nam. Hiện tƣợng này đang trở thành
thách thức thực sự cho ngành đo đạc bản đồ trƣớc yêu cầu cung cấp số liệu gốc chính xác
cho kịch bản biến đổi khí hậu và cung cấp số liệu độ cao cho các mục tiêu kinh tế - xã
hội nói chung.
Từ năm 1976 đến năm 1987, Cục Đo đạc và Bản đồ Nhà nƣớc đã tiến hành xây dựng
hệ thống mốc, đo tuyến độ cao Vĩnh Linh - Hà Tiên nhằm thống nhất Lƣới độ cao Quốc gia
và đo lặp các đƣờng độ cao hạng I, II miền Bắc.
Từ năm 2001 tới năm 2008, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam đã tiến hành đo lặp
Lƣới độ cao Quốc gia trên cả nƣớc. Lƣới độ cao Quốc gia hạng I, hạng II, là cơ sở để xây
dựng hệ thống thủy lợi Đồng bằng Sông Cửu Long góp phần cải tạo Đồng Tháp Mƣời
thành vựa lúa của cả nƣớc, làm cơ sở thành lập hệ thống bản đồ địa hình các tỷ lệ phục
vụ đắc lực cho việc phát triển kinh tế xã hội và phòng chống lũ lụt các tỉnh miền Nam.
Hệ thống mốc độ cao Quốc gia đƣợc xây dựng theo "Quy phạm xây dựng lƣới độ
cao nhà nƣớc hạng 1, 2, 3 và 4" với các loại mốc cơ bản, mốc thƣờng trên vùng đất chắc,
vùng đất yếu, vỉa đá ngầm. Do các điều kiện hạn chế kinh tế, kỹ thuật, các mốc độ cao
xây dựng trên vùng đất yếu đƣợc quy định xử lý nền móng bằng cọc cừ tràm. Trong quá
trình sử dụng các mốc độ cao Quốc gia hạng I, hạng II, và hạng III tại một số khu vực
xuất hiện hiện tƣợng lún cục bộ trên nền đất yếu dẫn tới thay đổi giá trị độ cao của mốc.
Trong các năm gần đây các số liệu độ cao Quốc gia cấp cho các đơn vị sử dụng làm
số liệu gốc thi công các công tình xây dựng, thủy lợi, giao thông, đo đạc bản đồ tại miền
Nam thƣờng xuyên nhận đƣợc các phản hồi tình trạng sụt lún tại các mốc độ cao gốc dẫn
tới sai số do dữ liệu gốc vƣợt hạn sai cho phép. Đặc biệt tại dự án Chính Phủ "Quy hoạch
Thủy lợi phòng chống ngập lụt Thành Phố Hồ Chí Minh", năm 2011 qua đo kiểm tra có
4/11 mốc độ cao hạng I có dấu hiệu sụt lún cục bộ, dẫn tới sai số độ cao đo kiểm tra
chênh so với độ cao gốc đƣợc cấp từ 0.2m tới 0.6m.
Để đảm bảo số liệu độ cao một cách tin cậy tại khu vực miền Nam và cung cấp số
liệu gốc chính xác cho kịch bản biến đổi khí hậu, cần tiến hành xây dựng cải tạo hệ
thống mốc, đồng thời xác định các vị trí mốc ổn định để tiến hành đo nối, khôi phục độ
chính xác cho Lƣới độ cao Quốc Gia phục vụ kịp thời nhu cầu phát triển kinh tế xã hội,
quốc phòng an ninh.
Đề tài "Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn việc chọn điểm, chôn mốc độ cao
Quốc Gia tại những vị trí có nền đất yếu làm cơ sở xây dựng, cải tạo hệ thống mốc, khôi
phục độ chính xác Lƣới độ cao miền Nam" với việc nghiên cứu, đánh giá, phân vùng
hiện trạng các mốc, xây dựng giải pháp đo đạc bổ xung, nghiên cứu phƣơng pháp gia cố
mốc, xây dựng mới các mốc trên nền đất yếu là cơ sở khoa học để xây dựng cải tạo hệ
thống mốc, khôi phục độ chính xác Lƣới độ cao miền Nam.
2.2. Phƣơng pháp thực hiện Đề tài:
- Phƣơng pháp nghiên cứu theo tài liệu;
- Phƣơng pháp kế thừa;
- Phƣơng pháp phân tích – tổng hợp;
- Phƣơng pháp bản đồ và phân tích không gian;
- Phƣơng pháp so sánh tƣơng quan;
- Phƣơng pháp đo đạc, điều tra dã ngoại;
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- Phƣơng pháp chuyên gia.
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN
- Các bản đồ phân vùng ảnh hƣởng đến lún mốc độ cao theo các yếu tố (địa chất,
thổ nhƣỡng, khí hậu, nhân tạo).
- Bản đồ phân vùng theo mức độ lún của mốc độ cao quốc gia tại TP tại Thành
phố Hồ Chí Minh và các tỉnh: Long An, Tiền Giang, Bến Tre.
- Quy trình chọn điểm, chôn mốc độ cao quốc gia trên các nền đất khác nhau.
- Các đề xuất điều chỉnh định mức đo độ cao quốc gia.
- Giải pháp xây dựng, gia cố và khôi phục độ chính xác hệ thống độ cao Quốc gia.
2.4. Tình hình đăng ký sở hữu trí tuệ: Không
2.5. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý nhà
nƣớc về tài nguyên và môi trƣờng
- Làm cơ sở khoa học quan trọng cho việc hoàn thiện Quy trình xây dựng hệ
thống mốc độ cao quốc gia.
- Là cơ sở cho việc đánh giá mức độ ổn định của mốc độ cao trên các vùng có
đặc điểm và điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội tƣơng tự nhƣ vùng nghiên cứu.
- Hệ thống mốc độ cao với số liệu ổn định, tin cậy sẽ là cơ sở cho việc xây
dựng các công trình hạ tầng nhƣ giao thông, thủy lợi phòng chống ngập lụt, thoát
nƣớc...
- Phục vụ công tác việc khai thác sử dụng số liệu đo đạc và bản đồ ở các lĩnh vực
khác nhau: quy hoạch lãnh thổ, giao thông, xây dựng, thuỷ lợi, kiến trúc đô thị, quản lí
môi trƣờng, an ninh quốc phòng.... và mọi đối tƣợng khác trong xã hội;
- Đánh giá một cách khách quan, khoa học về tình trạng các mốc độ cao quốc
gia, trên cơ sở nghiên cứu sẽ hoàn chỉnh, cái tiến quy trình, quy định kỹ thuật, định mức
kinh tế kỹ thuật trong việc xây dựng mốc độ cao quốc gia;
- Góp phần chính xác hóa mô hình Geoid của Việt Nam.
2.6. Kết luận
Căn cứ thuyết minh Đề tài đã đƣợc Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng phê duyệt, Nhóm
tác giả đã hoàn thành đầy đủ các hạng mục công việc, nội dung nghiên cứu và các sản phẩm
của Đề tài theo Thuyết minh đã đƣợc phê duyệt. Cụ thể:
Hoàn thành mục tiêu nghiên cứu:
- Đƣa ra giải pháp xây dựng mốc độ cao phù hợp với các khu vực có độ lún khác
nhau.
- Đề xuất sửa đổi quy trình chọn điểm, chôn mốc độ cao Quốc gia tại những vị trí
có nền đất yếu thuộc khu vực TP. HCM và các tỉnh phía Nam.
- Đã nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất phƣơng án hoàn thiện, cải tạo hệ thống
mốc, khôi phục độ chính xác Lƣới độ cao miền Nam.
Thực hiện đầy đủ các nội dung nghiên cứu:
- Tổng quan vấn đề nghiên cứu: đã thực hiện việc phân tích, đánh giá vai trò và ứng
dụng của hệ thống mốc độ cao trong các ngành thủy lợi, giao thông, xây dựng… và trong sự
phát triển kinh tế nó chung; Nghiên cứu các tài liệu, phân tích, đánh giá nhằm đƣa ra các tiêu
chí xác định nền đất yếu; Khảo sát, đánh giá hiện trạng tƣ tài liệu, hiện trạng mốc độ cao
quốc gia khu vực TP HCM, Long An, Tiền Giang và Bến Tre; Nghiên cứu kinh nghiệm xử
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lý mốc độ cao trên thế giới bao gồm Châu Âu (Nga), Châu Mỹ (Mỹ) và Đông Nam Á
(Malaysia).
- Đánh giá mức độ lún mốc độ cao: đã tiến hành nghiên cứu, phân tích, đánh giá,
phân loại tài liệu địa chất tại khu vực nghiên cứu; Nghiên cứu đánh giá, xác định tính tƣơng
quan giữa điều kiện địa chất và mức độ lún của mốc, xác định các khu vực có khả năng lún
theo nền địa chất và phân vùng sơ bộ các khu vực theo điều kiện địa chất; Xây dựng phƣơng
án, thiết kế các khu đo, tuyến đo trên cơ sở kết quả đánh giá sơ bộ tài liệu địa chất; Thực hiện
đo chênh cao tƣơng quan giữa các mốc độ cao trong khu vực và đo kiểm tra chênh cao giữa
các mốc có khả năng lún theo phƣơng án thiết kế các khu đo, tuyến đo đã xác định; Nghiên
cứu, phân tích, tổng hợp kết quả đo chênh cao thành giá trị độ cao nhằm xác định mức độ lún
cụ thể cho từng mốc độ cao.
- Đánh giá ảnh hƣởng của các yếu tố và xây dựng bản đồ phân vùng lún: bao gồm
việc khảo sát, đánh giá và xây dựng bản đồ phân vùng ảnh hƣởng của yếu tố địa chất, thổ
nhƣỡng (tính chất cơ lý đất), khí hậu – thủy văn và nhân tạo (giao thông, mật độ xây dựng);
Nghiên cứu, đánh giá ảnh hƣởng tổng hợp của các yếu tố, xây dựng bản đồ phân vùng lún
tổng hợp.
- Đề xuất các phƣơng án góp phần hoàn thiện hệ thống mốc độ cao quốc gia: đã
thực hiện nghiên cứu, đề xuất giải pháp xây dựng mốc trên các phân vùng khác nhau, đặc
biệt tập trung đề xuất phƣơng án gia cố, tăng cƣờng độ ổn định mốc tại những khu có nền đất
yếu; Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất, xây dựng quy trình chọn điểm, chôn mốc độ cao
quốc gia tại những vị trí có nền đất yếu; Nghiên cứu, đề xuất phƣơng án điều chỉnh định mức
kinh tế kỹ thuật đo độ cao; Đề xuất giải pháp xây dựng, gia cố, phục hồi và hoàn thiện hệ
thống mốc độ cao quốc gia.
Hoàn chỉnh các sản phẩm của đề tài:
- Báo cáo kết quả nghiên cứu (Bao gồm các Phụ lục, Số liệu, Kết quả đo đạc).
- Tập các báo cáo chuyên đề: bao gồm 28 chuyên đề theo thuyết minh đề cƣơng đã
đƣợc duyệt.
- Các bản đồ phân vùng ảnh hƣởng theo các yếu tố (địa chất, thổ nhƣỡng, khí hậu,
nhân tạo) và bản đồ phân vùng lún tổng hợp. Số bản đồ tƣơng ứng theo từng yếu tố theo
yêu cầu là 6 loại bản đồ, bao gồm: bản đồ hiện trạng lún, bản đồ lún theo yếu tố địa chất,
bản đồ lún theo yếu tố thành phần cơ giới đất, bản đồ lún theo yếu tố khí tƣợng thủy văn,
bản đồ lún theo yếu tố nhân tạo (yếu tố giao thông, mật độ xây dựng).
- Quy trình chọn điểm, chôn mốc độ cao quốc gia trên các nền đất khác nhau
- Các đề xuất điều chỉnh định mức đo độ cao quốc gia.
- Giải pháp xây dựng, gia cố và khôi phục độ chính xác hệ thống độ cao Quốc gia.
Các báo cáo nghiên cứu chuyên đề, hạng mục công việc thực hiện và sản phẩm
đảm bảo chất lƣợng theo từng nội dung nghiên cứu, đáp ứng mục tiêu nghiên cứu của Đề
tài.
Kết quả đề tài khẳng định một số quan điểm sau:
- Khẳng định các mốc độ cao quốc gia tại những khu vực có nền đất yếu đã và đang
bị lún với các mức độ khác nhau;
- Yếu tố địa chất công trình (tính chất cơ lý của nền đất) là yếu tố ảnh hƣởng mạnh
nhất đến tính ổn định của mốc;
- Những khu vực có những đặc trƣng về địa chất, tính chất cơ lý của nền đất, khí
hậu, thuỷ văn và các yếu tố nhân tạo khác nhau sẽ có khả năng đảm bảo độ ổn định mốc
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khác nhau. Hệ quả là cần xây dựng các bản đồ phân vùng lún tổng hợp và trong quá trình
khảo sát, chọn điểm chôn mốc cần tham khảo, sử dụng các bản đồ này;
- Cần thiết phải kiểm tra, đánh giá và có phƣơng án hoàn thiện lại toàn bộ hệ thống
mốc toạ độ, độ cao quốc gia.
Các đề xuất về thay đổi quy trình, định mức chọn điểm chôn môc, các giải pháp
thiết kế mốc tại những khu vực có nền đất yếu và hoàn thiện hệ thống độ cao quốc gia đã
đƣợc sử dụng để đề xuất dự án “Hoàn thiện hệ thống độ cao quốc gia“ và “Đo kiểm tra
các mốc độ cao tai khu vực TP.HCM và các tỉnh ĐBSCL“. Những kết quả trên cho thấy
đề tài đã đáp ứng yêu cầu quản lý triển khai công tác đo đạc và bản đồ, quy hoạch lãnh
thổ, phát triển kinh tế, xã hội phù hợp với điều kiện của Việt Nam hiện nay và trong
những những năm tiếp theo.
Một số kết quả, nội dung đề xuất của Đề tài đã và đang đƣợc sử dụng trong xây
dựng các văn bản sau:
- Bài báo "Hiện tƣợng lún mốc độ cao quốc gia tại khu vực phía Nam và giải pháp
khắc phục" đăng trên Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ, số 23 năm 2015;
- Công văn số 497/ĐĐBĐVN-CNTĐ ngày 01 tháng 6 năm 2012 của Cục Đo đạc
và Bản đồ Việt Nam phúc đáp Cục Quản lý Công trình Xây dụng miền Nam - Bộ Nông
nghiệp và Phát triển Nông thôn.
2.7. Kiến nghị
- Thay đổi quan điểm về mốc trắc địa (cả mốc toạ độ và độ cao) hiện nay với tiêu
chí đảm bảo độ ổn định của mốc đƣợc xác định là quan trọng hàng đầu. Đồng thời, sửa
đổi toàn bộ quy trình, định mức chọn điểm chôn mốc hiện hành.
- Thay đổi quan điểm bố trí mốc độ cao cơ sở quốc gia theo tuyến nhƣ hiện nay
bằng việc bố trí theo khu vực. Đảm bảo mỗi tỉnh tối thiểu có 3-5 mốc độ cao quốc gia độ
chính xác cao và ổn định lâu dài.
- Cần xây dựng một cách chi tiết bản đồ phân vùng lún tổng hợp và sử dụng bắt
buộc bản đồ này trong quy trình chọn điểm chôn mốc tọa độ, độ cao quốc gia.
- Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng xem xét:
+ Xây dựng và ban hành Quy trình, định mức và phƣơng pháp chọn điểm chôn mốc
mới thay cho quy định hiện hành;
+ Chấp thuận và phê duyệt chủ trƣơng hoàn thiện hệ thống độ cao quốc gia;
+ Hàng năm bổ sung kinh phí phục vụ công tác quan trắc lún các mốc trắc địa tại
một số khu vực có mức độ lún cao.
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[3] NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT SỬ DỤNG MÔ HÌNH MẶT BIỂN
TỰ NHIÊN MDT (MEAN DYNAMIC TOPOGRAPHY) Ở VIỆT NAM
Mã số: TNMT.07.22
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chửc chủ trì đề tài: Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ
1.2. Chủ nhiệm đề tài: TS. Dương Chí Công; Email: chicong.duong@gmail.com
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:
1. TS. Hoàng Trung Thành, Trung tâm Hải văn, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt
Nam;
2. TS. Nguyễn Đình Thành, Cục Bản đồ Bộ tổng tham mưu;
3. ThS. Nguyễn Tuấn Anh, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ;
4. KS. Lê Thanh An, Trung tâm Trắc địa Bản đồ Biển, Tổng cục Biển và Hải đảo
Việt Nam;
5. ThS. Nguyễn Đức Mạnh, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ;
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
Mục tiêu tổng quát: Đánh giá độ chính xác, lựa chọn và đề xuất sử dụng mô hình
mặt biển tự nhiên MDT đáp ứng yêu cầu hiện đại của công tác đo đạc bản đồ ở Việt
Nam.
Mục tiêu cụ thể:
- Đề xuất sử dụng 01 mô hình mặt biển tự nhiên MDT cụ thể trong công tác trắc địa
bản đồ ở Việt Nam.
- Thử nghiệm bổ sung lớp thông tin mô hình MDT cho bản đồ địa hình đáy biển và hải
đồ.
- Thử nghiệm sử dụng mô hình MDT để tính cải chính trị đo sâu trong thành lập bản đồ
địa hình đáy biển.
1.5. Nội dung nghiên cứu
- Tìm hiểu phân tích đánh giá mô hình mặt biển tự nhiên MDT của các tổ chức
Quốc tế và lựa chọn một mô hình MDT phù hợp với vùng biển Việt Nam.
- Đánh giá độ chính xác của độ cao từ mô hình MDT quốc tế đã chọn so với mặt
nƣớc biển trung bình ở một số trạm hải văn ở Việt Nam.
- Nghiên cứu đề xuất chƣơng trình tính chuyển mô hình MDT đã chọn về Hệ độ cao quốc
gia.
- Nghiên cứu đề xuất chƣơng trình tính toán nội suy giá trị MDT từ mô hình MDT
cho trƣớc.
- Phân tích các nội dung địa hình thể hiện trên bản đồ địa hình đáy biển, hải đồ hiện
có ở Việt Nam.
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- Nghiên cứu thử nghiệm bổ sung lớp thông tin mô hình MDT đã tính chuyển cho
bản đồ địa hình đáy biển và hải đồ.
- Nghiên cứu khả năng sử dụng MDT để cải chính trị đo độ sâu trong công tác thành
lập bản đồ địa hình đáy biển.
- Thử nghiệm tính chuyển trị đo sâu về mặt MDT đã chọn trong Hệ tọa độ VN-2000
trên 5 mảnh bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1:50.000.
1.6. Thời gian thực hiện: 2012 -2014
1.7. Kinh phí phê duyệt: 1.159 triệu đồng; Kinh thực hiện: 1.159 triệu đồng;
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu
Đo cao từ vệ tinh (Satellite Altimetry) đã đƣợc bắt đầu triển khai nghiên cứu từ
những năm 60 thế kỷ 20. Khoảng 10 năm sau đó thiết bị đo cao vệ tinh (satellite
altimeter) đầu tiên đã đƣợc phóng lên quỹ đạo. Từ vị trí thuận lợi trong không gian
thiết bị đo cao ra-đa có thể đo đƣợc hình dạng của bề mặt biển toàn cầu với chu kỳ một
vài chục ngày. Kết quả của các phép đo này đƣợc ứng dụng nhiều trong nghiên cứu về
Hải dƣơng học, Khí tƣợng – Hải văn biển, Trắc địa và Địa vật lý. Cụ thể trong lĩnh vực
Trắc địa có thể kể đến nhƣ xác định bề mặt biển tự nhiên biển (là mặt biển trung bình
nhiều năm so với mặt Elipxoit: MSS – Mean Sea Surface và là mặt địa hình biển động
lực trung bình so với Geoid: MDT – Mean Dynamic Topography), xác định trƣờng
trọng lực và Geoid trên biển v.v.
Ở Việt Nam việc nghiên cứu sử dụng các kết quả đo cao từ vệ tinh, mô hình mặt
biển trung bình (MSS, MDT) trong Trắc địa bản đồ mới đƣợc một số tác giả khởi
xƣớng từ một vài năm trở lại đây nhƣ: xác định dị thƣờng trọng lực cho vùng biển Việt
Nam, thử nghiệm xác định vị trí giao cắt bằng phƣơng pháp tọa độ không gian, sử dụng
bình sai giao cắt để xác định độ cao mặt biển tự nhiên MDT và dùng dự đoán tuyến
tính tối ƣu để xây dựng lƣới ô vuông 10’x10’ mô hình mặt biển tự nhiên MDT khu vực
Biển Đông từ dữ liệu vệ tinh EnviSat, xác định độ cao địa hình mặt biển bằng số liệu
đo cao vệ tinh trên Biển Đông, kiến nghị sử dụng mặt biển tự nhiên MDT làm nền
thông tin địa lý trên biển v.v.
Thực hiện đề tài “Nghiên cứu đánh giá và đề xuất sử dụng mô hình mặt biển tự
nhiên MDT (Mean Dynamic Topography) ở Việt Nam” với mục đích lựa chọn, đề xuất
sử dụng mô hình mặt biển tự nhiên MDT thích hợp làm mặt quy chiếu cho các chuyên
ngành Trắc địa bản đồ biển, Hải dƣơng học v.v là đáp ứng tốt các yêu cầu nâng cao
hiệu quả công tác đo đạc bản đồ địa hình đáy biển nói riêng và hiện đại hóa công tác
đo đạc bản đồ nói chung ở Việt Nam. Sử dụng mô hình mặt biển tự nhiên MDT làm
nền thông tin địa lý trên biển là đúng đắn về mặt khoa học và có nhiều lợi ích thực tế.
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị
nghiên cứu đã sử dụng thực.
Thuật ngữ “Mặt biển tự nhiên” đƣợc dịch nghĩa từ tiếng Anh: Mean Dynamic
Topography (MDT) trong đó “Mặt biển tự nhiên” đƣợc hiểu là địa hình mặt nƣớc biển
theo nghĩa “Địa hình” của từ “Topography”. Đây chính là Mặt biển trung bình không
nhiễu (trong nhiều năm) trên các biển và các đại dƣơng. Đây là bề mặt biển đƣợc tạo
nên bởi sự cân bằng tƣơng đối các dòng hải lƣu theo thời gian (geostrophic equilibrium),
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tức là độ cao mô hình MDT đặc trƣng cho các dòng hải lƣu lớn trên biển. Điều này giải
thích sự có mặt của từ Dynamic có nghĩa là động lực trong các thuật ngữ tiếng Anh.
Trong thuật ngữ tiếng Việt nên thống nhất sử dụng “Bề mặt biển tự nhiên” (BMBTN)
hoặc “Mặt biển tự nhiên” (MBTN) cho khái niệm này. Các mô hình BMBTN (mô hình
MDT) đƣợc xác định từ kết quả trong nhiều năm của các dự án vệ tinh.
Từ đánh giá tổng quan về đo cao vệ tinh và một số ứng dụng chủ yếu của nó trong
Trắc địa Bản đồ nhƣ mô hình mặt biển trung bình MSS (Mean Sea Surface), mô hình
mặt biển tự nhiên MDT ta có đƣợc các nhận định sau:
-

Đề tài đã sử dụng dữ liệu mức 4 đƣợc chuẩn hóa theo lƣới ô vuông tức là thử
nghiệm sử dụng mô hình DNSC08MDT để bổ sung vào bản đồ địa hình đáy biển,
hải đồ và tính cải chính trị đo sâu trong thành lập bản đồ địa hình đáy biển.

-

Đẳng thức:
Độ cao mặt biển trung bình MSS = Độ cao Geoid + Độ cao mặt biển tự nhiên
MDT là mối liên hệ cơ bản giữa mặt biển trung bình nhiều năm và cũng là mặt biển
tự nhiên - mặt địa hình biển động lực trung bình, mặt Geoid trên biển và mặt
Elipxoit quy chiếu. Từ đẳng thức trên ta hiểu rõ hơn bản chất của mặt Geoid trên
biển trong mối liên hệ giữa Geoid với mặt biển trung bình (MSS) và mặt biển tự
nhiên (MDT). Mặt biển trung bình nhiều năm MSS không trùng với mặt Geoid trên
biển. Đây chính là ý nghĩa quan trọng của ứng dụng kết quả đo cao từ vệ tinh trong
chuyên ngành Trắc địa.

-

Trong đề tài này chúng tôi chỉ đề cập đến mô hình MDT đƣợc tính toán từ mô hình
mặt biển trung bình chịu ảnh hƣởng tải trọng áp suất khí quyển MSS-NIB (No
Inversion Barometer) là mô hình phù hợp với các tính toán trắc địa.

Chúng tôi đã sử dụng các phƣơng pháp phân tích tổng hợp, mô hình hóa, xử lý
toán học và thể hiện bản đồ để triển khai các nhiệm vụ (Mục 1.5) của đề tài nhƣ sau:
-

Phương pháp phân tích tổng hợp chủ yếu đƣợc sử dụng để thực hiện các nhiệm vụ
a), b) và e),

-

Phương pháp mô hình hóa và xử lý toán học đƣợc dùng để triển khai các nhiệm vụ
c), d), g) và h),

-

Phương pháp thể hiện bản đồ đƣợc sử dụng cho nhiệm vụ f).

2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt đƣợc với số lƣợng, chủng
loại và chỉ tiêu chất lƣợng, yêu cầu khoa học chính.
- Các sản phẩm khoa học:
a) Kết quả đánh giá độ chính xác của độ cao từ MDT quốc tế so với mặt nƣớc
biển trung bình ở một số trạm hải văn ở Việt Nam.
b) Kết quả đề xuất sử dụng MDT cho Việt Nam.
c) Chƣơng trình tính chuyển mô hình MDT về hệ độ cao quốc gia.
d) Chƣơng trình tính toán nội suy giá trị MDT.
e) Kết quả tính toán trị đo sâu sử dụng mô hình MDT trên 5 mảnh bản đồ địa
hình đáy biển tỷ lệ 1:50.000.
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- Các công bố khoa học: 01 bài báo: “Nghiên cứu thử nghiệm sử dụng mô hình
mặt biển tự nhiên toàn cầu (Mean Dynamic Topography) phục vụ tính chuyển trị đo
sâu về Hệ độ cao Quốc gia” đã đƣợc duyệt đăng trên Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản
đồ số: 27, Tháng 3/2016, tr. 14 – 24.
- Công tác đào tạo sau đại học: Không có.
2.4. Tình hình đăng ký sở hữu trí tuệ : Không có.
2.5. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý nhà
nƣớc về tài nguyên và môi trƣờng: Chƣa có.
2.6. Kết luận
Đề tài đã đề xuất sử dụng mặt biển tự nhiên MDT trong quá trình tính chuyển trị
đo sâu về độ cao địa hình đáy biển trong Hệ tọa độ VN-2000 và Hệ độ cao Hòn Dấu,
bổ sung lớp thông tin MDT cho bản đồ địa hình đáy biển và hải đồ để phục vụ tốt hơn
nữa công tác quản lý lãnh thổ và vùng biển nƣớc ta hiện nay. Việc làm này đáp ứng tốt
các yêu cầu nâng cao hiệu quả công tác đo đạc bản đồ địa hình đáy biển nói riêng và
hiện đại hóa công tác đo đạc bản đồ nói chung ở Việt Nam.
Đề tài đã đánh giá tổng quan về Đo cao từ vệ tinh và ứng dụng các kết quả của nó
trong xác định các mô hình mặt biển tự nhiên MDT trên Thế giới và ở Việt Nam. Đề
tài đã đạt đƣợc các kết quả chủ yếu sau:
- Khẳng định cần thiết phải sử dụng mô hình mặt biển tự nhiên MDT trong quá trình
tính chuyển các trị đo sâu về độ cao địa hình đáy biển trong Hệ tọa độ VN-2000 và Hệ
độ cao Hòn Dấu. Trƣớc mắt đối với khu vực xa bờ (từ khoảng 20 km trở lên) mô hình
MDT quốc tế nhƣ DNSC08MDT hoàn toàn đáp ứng độ chính xác bản đồ địa hình đáy
biển tỷ lệ 1:50.000. Ở vùng ven bờ thì cần phải tiến hành chính xác hóa mô hình MDT
quốc tế hoặc sử dụng mô hình MDT đƣợc xây dựng riêng cho Việt Nam mới đảm bảo
độ chính xác.
- Tính chuyển mô hình mặt biển tự nhiên (DNSC08MDT) về Hệ tọa độ VN-2000 và
Hệ độ cao quốc gia.
- Bổ sung lớp thông tin mô hình DNSC08MDT (sau khi tính chuyển) cho 5 mảnh bản
đồ địa hình đáy biển và 5 mảnh hải đồ.
- Sử dụng mô hình DNSC08MDT (sau khi tính chuyển) để tính cải chính trị đo sâu cho
5 mảnh bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1/50.000 đạt trung bình độ lệch chuẩn là ±0.6m.
- Hoàn thành một số mô đun tính chuyển mô hình MDT về Hệ độ cao quốc gia, Hệ tọa
độ VN-2000, tính toán nội suy giá trị MDT và tính chuyển trị đo sâu về Hệ độ cao quốc
gia.
Các mô đun chƣơng trình có thể đƣa vào thử nghiệm và áp dụng trong thực tế đo
đạc bản đồ địa hình đáy biển.
2.7. Kiến nghị
Trong thời gian tới để có thể ứng dụng mặt biển tự nhiên MDT trong lĩnh vực trắc
địa bản đồ đƣợc tốt hơn nữa chúng tôi xin đề xuất một số việc cần làm sau:
- Trƣớc hết hiện nay để phục vụ kịp thời các dự án đo đạc thành lập bản đồ địa hình đáy
biển khu vực lãnh hải Việt Nam cần triển khai khảo sát đánh giá toàn diện độ tin cậy của
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mô hình MBTN DNSC08MDT ở toàn bộ vùng biển Việt Nam và hiệu quả kinh tế - kỹ
thuật của phƣơng pháp tính chuyển trị đo sâu trƣớc khi áp dụng vào thực tiễn.
- Việt Nam cần sớm xây dựng đƣợc mô hình mặt biển tự nhiên MDT riêng có độ chính
xác cao, phù hợp với dải ven bờ phục vụ tính chuyển các trị đo sâu về độ cao địa hình
đáy biển trong Hệ tọa độ VN-2000 và Hệ độ cao Hòn Dấu.
- Tăng cƣờng thu thập thêm số liệu mực nƣớc biển trung bình nhiều năm tại các trạm hải
văn dọc bờ biển và trên vùng lãnh hải Việt Nam để từ đó có thể đánh giá đƣợc tốt hơn độ
chính xác độ cao mô hình mặt biển tự nhiên MDT.
- Sử dụng mô hình thủy triều thích hợp với vùng biển Việt Nam phục vụ tính cải chính
thủy triều cho đo đạc bản đồ địa hình đáy biển và hải đồ.
- Hoàn thiện các mô đun chƣơng trình tính chuyển mô hình MDT về Hệ độ cao quốc
gia, Hệ tọa độ VN-2000, tính toán nội suy giá trị MDT và tính chuyển trị đo sâu về Hệ
độ cao quốc gia.
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[4] NGHIÊN CỨU HOÀN THIỆN PHƢƠNG PHÁP XỬ LÝ TOÁN HỌC MẠNG
LƢỚI ĐỘ CAO HẠNG I, II QUỐC GIA TRONG HỆ ĐỘ CAO HIỆN ĐẠI Ở VIỆT
NAM
Mã số: TNMT.07.29
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ
1.2. Chủ nhiệm đề tài: PGS. TSKH. Hà Minh Hòa;
Email: minhhoavigac@gmail.com
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:
1. ThS. Nguyễn Thị Thanh Hương
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
- Xây dựng các phƣơng pháp và lập phần mềm xử lý toán học toán học mạng lƣới
độ cao hạng I, II quốc gia đáp ứng đầy đủ các chức năng của Hệ thống thông tin quốc gia
hiện đại
1.5. Nội dung nghiên cứu
Đề tài sẽ triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính sau đây:
- Thu thập, phân tích các tài liệu về Hệ thống thông tin độ cao của các nƣớc;
- Thu thập, phân tích các kết quả xây dựng các hệ độ cao dựa trên mặt Geoid của
các nƣớc Châu Âu, Mỹ và Canada v...v;
- Nghiên cứu xây dựng các cấu trúc CSDL các trị đo và các kết quả bình sai mạng
lƣới độ cao;
- Nghiên cứu các mô hình sai số ngẫu nhiên và sai số hệ thống trên 1 km thủy
chuẩn theo Krasovskii - Danilov và Rune;
- Xây dựng các phƣơng pháp xác định các trọng số của các chênh cao đo dựa trên
các mô hình trên;
- Nghiên cứu nguyên lý tác động của hiện tƣợng triều Quả đất dƣới sức hút của
Mặt trăng và Mặt trời đến độ cao chuẩn và các chênh cao đo;
- Xây dựng phƣơng pháp hiệu chỉnh các chênh cao đo hạng I, II từ Hệ triều trung
bình về Hệ triều 0;
- Nghiên cứu phƣơng pháp bình sai mạng lƣới độ cao với các ẩn số là các đại
lƣợng địa thế năng của các mốc độ cao quốc gia;
- Nghiên cứu phƣơng pháp tìm kiếm các trị đo thô theo nguyên tắc bình phƣơng
tối thiểu lặp;
- Nghiên cứu xây dựng các thuật toán xử lý toán học (bình sai) mạng lƣới độ cao
hạng I, II quốc gia trong Hệ độ cao dựa trên mặt Geoid cục bộ dựa trên phƣơng pháp bình
sai truy hồi với phép biến đổi xoay trung bịnh;
- Nghiên cứu các thuật toán hiệu chỉnh các kết quả bình sai mạng lƣới độ cao khi
đƣa vào tính toán bình sai các trị đo bổ sung trong các trƣờng hợp phục hồi các mốc độ
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cao bị mất hoặc phát triển các tuyến đo thủy chuẩn nhà nƣớc mới dựa trên phƣơng pháp
bình sai truy hồi với phép biến đổi xoay trung bịnh, các CSDL các chênh cao đo và các
kết quả bình sai đã đƣợc xây dựng;
- Xây dựng các phần mềm theo các thuật toán đƣợc nghiên cứu.
- Vận hành, thử nghiệm phần mềm và cơ sở dữ liệu độ cao quốc gia tại một khu vực.
1.6. Thời gian thực hiện: 2013 - 2015
1.7. Kinh phí phê duyệt: 1.705 triệu đồng; Kinh thực hiện: 1.705 triệu đồng;
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu
Việc xử lý toán học mạng lƣới hạng I, II quốc gia dựa trên mặt geoid cục bộ là xu
hƣớng hiện đại nhằm hoàn thiện mạng lƣới độ cao quốc gia đƣợc xây dựng theo phƣơng
pháp đo đạc thủy chuẩn truyền thống. Tiền đề để giải quyết bài toán này là xác định đƣợc
thế trọng trƣờng W0 của mặt geoid cục bộ sát nhất với mặt biển trung bình nhiều năm tại
trạm nghiệm triều 0 (ở Việt Nam là trạm nghiệm triều Hòn Dấu). Ở Việt Nam trong
khuôn khổ đề tài cấp Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng giai đoạn 2010 - 2012 “Nghiên cứu
cơ sở khoa học của việc hoàn thiện Hệ độ cao gắn liền với việc xây dựng Hệ tọa độ động
lực quốc gia” (xem tài liệu Hà Minh Hòa và nnk (2012e)) đã xác định đƣợc thế trọng
trƣờng W0 = 62636847.2911m2.s-2 của mặt geoid cục bộ sát nhất với mặt biển trung bình
Hòn Dấu với sai số trung phƣơng  0.183 m 2 .s  2 .
Các nƣớc EU đã bình sai mạng lƣới độ cao Châu Âu dựa trên mặt geoid trong
Khung quy chiếu độ cao Châu Âu EVRF2007 vào năm 2007. Các nƣớc Nam Mỹ đã xây
dựng hệ quy chiếu độ cao SIRGAS2000 dựa trên mặt geoid với thế trọng trƣờng W 0 = 62
636 853.4 m2s-2 vào năm 2000. Đối với các nƣớc Châu Á - Thái Bình Dƣơng, Nhóm làm
việc 1 (Working Group 1) của tổ chức PCGIAP đã định hƣớng xây dựng hệ quy chiếu độ
cao khu vực vào năm 1997.
Việc xử lý toán học mạng lƣới độ cao dựa trên mặt geoid xuất phát từ thực tế là
các mặt biển trung bình nhiều năm tại các trạm nghiệm triều không phải là mặt đẳng thế
và ở các vực khác nhau chúng không trùng nhau. Do đó việc kết nối các dữ liệu địa hình
của các quốc gia phục vụ công tác cảnh báo thảm họa tự nhiên, nhƣ theo định hƣớng của
tổ chức FIG, không đơn giản thực hiện đƣợc. Ngoài ra, trong trƣờng hợp không sử dụng
mặt geoid với thế trọng trƣờng W0 làm mặt khởi tính cho hệ độ cao quốc gia, chúng ta sẽ
gặp rất nhiều khó khăn khi sử dụng mô hình trọng trƣờng Trái đất EGM, mô hình Địa
hình động lực trung bình MDT, mô hình số địa hình toàn cầu MDT của các tổ chức quốc
tế, thêm vào đó các mô hình nêu trên đƣợc xây dựng tƣơng ứng với mặt geoid toàn cầu,
để giải quyết các bài toán trắc địa vật lý và hiện đại hóa các hệ quy chiếu độ cao, tọa độ
quốc gia. Trong bài toán bình sai mạng lƣới độ cao hạng I, II quốc gia dựa trên mặt
geoid, việc xác định đƣợc các giá trị bình sai của các thế trọng trƣờng của các mốc độ
cao quốc gia cho phép không chỉ tính toán đƣợc các giá trị bình sai của các độ cao chuẩn
của các mốc đó, mà còn giải quyểt đƣợc bài toán hiệu chỉnh các hệ số điều hòa của mô
hình trọng trƣờng Trái đất EGM cho phù hợp với trọng trƣờng trên lãnh thổ quốc gia và
chuyển đổi độ cao giữa các hệ độ cao nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế trong việc
liên kết các dữ liệu địa hình của các quốc gia phục vụ công tác cảnh báo tai biến tự nhiên
và xây dựng hệ quy chiếu độ cao khu vực.
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Để phát triển phƣơng pháp bình sai mạng lƣới độ cao hạng I, II quốc gia dựa trên
mặt geoid, các tác giả của đề tài đã đề xuất phƣơng pháp chuyển đổi các chênh cao đo
thành các hiệu địa thế, nghiên cứu các phƣơng án tính trọng số của các trị đo, áp dụng kỹ
thuật ma trận thƣa và phƣơng pháp phát hiện và tìm kiếm các trị đo thô.
Với mục đích phát triển hệ thống thông tin độ cao phù hợp với xu hƣớng phát
triển của thế giới, kế thừa CSDL trắc địa và bản đồ do Cục Đo đạc và Bản đồ Việt nam
xây dựng phục vụ công tác quản lý, cấp phát các thông tin độ cao, các tác giả đề tài đã
phát triển CSDL Các trị đo và CSDL Kết quả bình sai. Các CSDL nêu trên là các thành
phần quan trọng của hệ thống thông tin độ cao quốc gia đƣợc xây dựng.
Phần mềm VNAOLG - VIGAC là sản phẩm của đề tài này không chỉ cho phép
bình sai mạng lƣới độ cao hạng I, II quốc gia dựa trên mặt geoid cục bộ Hòn Dấu, mà còn
cho phép hiệu chỉnh các kết quả bình sai khi đƣa vào bình sai bổ sung các tuyến độ cao
hạng I, II quốc gia mới, phục hồi lại mốc bị mất hoặc chêm bổ sung các mốc độ cao mới
vào các đƣờng độ cao hạng I, II theo nguyên tắc “không phải bình sai lại toàn bộ mạng
lƣới độ cao”. Điều này đạt đƣợc nhờ sử dụng các thuật toán bình sai truy hồi T thuận và
T nghịch. Các chức năng nêu trên của phần mềm VNAOLG-VIGAC đã đƣợc thử nghiệm
với mạng lƣới độ cao miền Bắc Việt Nam với 152 mốc độ cao hạng I, II. Các kết quả tính
toán thử nghiệm đã xác nhận độ tin cậy của các phƣơng pháp đƣợc nghiên cứu và đề xuất
trong đề tài khoa học và công nghệ này.
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị
nghiên cứu đã sử dụng thực tế
-

Phƣơng pháp hồi cứu tài liệu;

-

Phƣơng pháp mô hình hoá;

-

Phƣơng pháp phân tích thống kê;

-

Phƣơng pháp thực nghiệm;

-

Phƣơng pháp xử lý tính toán.

2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt đƣợc với số lƣợng, chủng
loại và chỉ tiêu chất lƣợng, yêu cầu khoa học chính;
- Các sản phẩm khoa học:
Phƣơng pháp; số liệu, cơ sở dữ liệu; Báo cáo phân tích.
- Phần mềm xử lý toán học mạng lƣới độ cao hạng I, II quốc gia trong Hệ độ cao
hiện đại;
- Báo cáo tổng kết khoa học - kỹ thuật.
- Các công bố khoa học (các bài báo trong nƣớc và ngoài nƣớc và tên tạp trí khoa
học, năm công bố....)
Các kết quả nghiên cứu của đề tài đã đƣợc công bố trong 05 bài báo khoa học (có 01 bài
báo khoa học đăng quốc tế) và 01 báo cáo khoa học.
- Công tác đào tạo sau đại học (ghi rõ số lƣợng thạc sĩ, tiến sĩ đƣợc hỗ trợ từ kết
quả nghiên cứu của đề tài; số lƣợng đã bảo vệ và số lƣợng chƣa bảo vệ.
Góp phần đào tạo 01 tiến sĩ tại Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ (dự kiến tháng 6
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năm 2015 bảo vệ)
2.4. Tình hình đăng ký sở hữu trí tuệ (phần mềm, bản đồ chuyên đề, quyền
sở hữu công nghiệp...): Không có
2.5. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý nhà
nƣớc về tài nguyên và môi trƣờng;
Các kết quả nghiên cứu cơ sở khoa học và thực nghiệm bình sai mạng lƣới độ cao
hạng I, II miền Bắc với 152 mốc độ cao hạng I, II đã xác nhận sự dúng đắn của phƣơng
pháp bình sai mạng lƣới độ cao hạng I, II quốc gia với các trị đo là các hiệu địa thế dựa
trên mặt geoid cục bộ Hòn Dấu.
Các kết quả nghiên cứu không chỉ góp phần hoàn thiện cơ sở lý thuyết phƣơng
pháp bình sai hiện đại mạng lƣới độ cao hạng I, II quốc gia dựa trên mặt geoid cục bộ
Hòn Dấu, mà còn định hƣớng cho các nghiên cứu sử dụng các thế trọng trƣờng kết hợp
với các độ cao trắc địa đƣợc xác định trên các mốc độ cao quốc gia theo công nghệ
GNSS để hiệu chỉnh hệ số điều hòa của mô hình trọng trƣờng Trái đất EGM (cùng với
CSDL trọng lực quốc gia) cho phù hợp với trọng trƣờng Trái đất trên lãnh thổ quốc gia
và tham gia phát triển hệ độ cao khu vực trong tƣơng lai.
Phần mềm xử lý toán học mạng lƣới độ cao hạng I, II quốc gia trong Hệ độ cao
hiện đại hoàn toàn có thể đƣợc sử dụng để đáp ứng các yêu cầu hiện đại hóa hệ độ cao
quốc gia của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng.
2.6. Kết luận
Các kết quả nghiên cứu của đề tài này đƣợc tổng hợp thành các kết luận sau đây:
1. Việc bình sai mạng lƣới độ cao hạng I, II quốc gia với các trị đo là các hiệu địa
thế giữa các mốc độ cao là xu thế hiện đại hiện nay trong Lý thuyết hiệu chỉnh toán học
các mạng lƣới trắc địa. Xu thế này đƣợc hình thành do các tiến bộ khoa học và kỹ thuật
của chuyên ngành Trắc địa vật lý liên quan đến việc xác định đƣợc thế trọng trƣờng của
mặt geoid cục bộ sát nhất với mặt biển trung bình nhiều năm tại trạm nghiệm triều 0,
thêm vào đó mặt biển trung bình nhiều năm nêu trên đã từng đƣợc coi là mặt khởi tính
cho hệ độ cao của từng quốc gia hoặc nhóm nƣớc. Việc bình sai mạng lƣới độ cao theo
các hiệu địa thế đã đƣợc thực hiện khi bình sai mạng lƣới độ cao Châu Âu (UELN)trong
EVRF2007 và mạng lƣới độ cao Nam Mỹ SIRGAS2006.
Việc bình sai mạng lƣới độ cao hạng I, II quốc gia với các trị đo là các hiệu địa thế
cho phép nhận đƣợc các giá trị bình sai của thế trọng trƣờng của các mốc độ cao quốc
gia. Ngoài việc xác định các độ cao chuẩn bình sai của các mốc độ cao quốc gia, bài toán
nêu trên cho phép giải quyết hàng loạt nhiệm vụ khoa học - kỹ thuật hiện đại bao gồm
chuyển đổi độ cao giữa các hệ độ cao khác nhau; chuyển đổi mô hình Địa hình trung bình
động lực (MDT) toàn cầu về mặt geoid cục bộ để xây dựng nền thông tin địa lý trên biển
phục vụ việc thành lập các thể loại bản đồ biển; chuyển đổi dị thƣờng độ cao đƣợc xác
định từ mô hình trọng trƣờng Trái đất tƣơng ứng với mặt geoid toàn cầu về mặt geoid cục
bộ tƣơng ứng với hệ độ cao quốc gia phục vụ việc giải quyết bài toán xây dựng mô hình
quasigeoid quốc gia; sử dụng các giá trị thế trọng trƣờng của các mốc độ cao quốc gia kết
hợp với độ cao trắc địa đƣợc xác định bằng công nghệ GNSS của các mốc độ cao này để
hiệu chỉnh các hệ số khai triển điều hòa cầu nhằm xây dựng mô hình trọng trƣờng Trái
đất phù hợp với trọng trƣờng thực trên lãnh thổ quốc gia v...v;
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2. Nhóm nghiên cứu đã đề xuất phƣơng pháp chuyển đổi chênh cao đo từ trọng
trƣờng thực của Trái đất thành hiệu địa thế trong trọng trƣờng chuẩn của ellipsoid. Cơ sở
khoa học chặt chẽ của phƣơng pháp này là tiền đề để giải quyết bài toán bình sai mạng
lƣới độ cao hạng I, II quốc gia với các trị đo là các hiệu địa thế ở Việt Nam;
Việc sử dụng đơn vị của thế trọng trƣờng là kGal.m cho phép xác định đại lƣợng
trọng số của hiệu địa thế bằng trọng số của chênh cao và kế thừa đƣợc phƣơng pháp tính
trọng số đã đƣợc sử dụng để bình sai mạng lƣới độ cao hạng I, II quốc gia với các trị đo
là các chênh cao;
3. Khi đo đạc thủy chuẩn hạng I, II quốc gia trên bề mặt vật lý của Trái đất, các
kết quả đo đạc thủy chuẩn bị sai lệch bởi các sai số hệ thống dƣới tác động của các sóng
triều trực tiếp chu kỳ và sóng vùng (sóng triều trực tiếp thƣờng trực) do sức hút của Mặt
trăng và Mặt trời. Khi các chênh cao đo nhận đƣợc từ các kết quả đo đi - đo về, ảnh
hƣởng của các sóng triều trực tiếp chu kỳ đã bị giảm thiểu. Lúc này các chênh cao đo
thuộc hệ triều trung bình và vẫn chứa các sai số hệ thống do tác động của sóng vùng thay
đổi theo các vĩ độ của các mốc độ cao hạng I, II. Để loại bỏ ảnh hƣởng của các sai số hệ
thống do ảnh hƣởng của sóng vùng, các chênh cao đo hoặc các hiệu địa thế phải đƣợc
chuyển từ hệ triều trung bình về hệ triều 0, thêm vào đó trong hệ triều 0 các tác động của
các sóng triều trực tiếp chu kỳ và sóng vùng (sóng triều trực tiếp thƣờng trực) do sức hút
của Mặt trăng và Mặt trời đến các chênh cao đo hoặc các hiệu địa thế đã bị loại bỏ. Theo
đánh giá trong tài liệu (Hà Minh Hòa (2014c)), trên lãnh thổ Việt Nam, độ chênh lệch
giữa giá trị độ cao chuẩn trong hệ triều trung bình và hệ triều 0 đạt 9,3 cm ở vĩ độ 80 và
giảm dần lên phía Bắc, đạt giá trị 5 cm ở vĩ độ 240. Việc chuyển các chênh cao đo hoặc
các hiệu địa thế từ hệ triều trung bình về hệ triều 0 phù hợp với Nghi quyết 16 của Hội
Trắc địa quốc tế IAG tại Hamburg (CHLB Đức) vào năm 1983 ( International
Association of Geodesy (IAG)). Ở Việt Nam, thế trọng trƣờng W0 = 62636847,2911
m2.s-2 của mặt geoid cục bộ Hòn Dấu đƣợc xác định trong hệ triều 0 (xem trong các tài
liệu Hà Minh Hòa (2012d); Ha Minh Hoa (2013c); Hà Minh Hòa (2014c)).
4. Việc xác định các sai số trung phƣơng của chênh cao đo theo 03 mô hình
Krasovski - Daniliv, Rune và theo Quy phạm cho phép lựa chọn một cách khách quan mô
hình sai số trung phƣơng của chênh cao đo phù hợp nhất với quy luật phân bố các sai số
ngẫu nhiên và hệ thống trên 1 km thủy chuẩn của các đƣờng độ cao hạng I, II quốc gia;
5. Phƣơng pháp bình sai truy hồi với phép biến đổi xoay (thuật toán T thuận) cho
phép giải quyết hiệu quả bài toán bình sai mạng lƣới độ cao hạng I, II quốc gia khi tính
đế các khả năng phát hiện và tìm kiếm các trị đo thô cũng nhƣ tính chất biến đổi trực giao
và sử dụng kỹ thuật ma trận thƣa để giảm thiểu sự tích lũy các sai số làm tròn trong quá
trình tính toán bình sai của phƣơng pháp này;
6. Phát triển phƣơng pháp bình sai mạng trắc địa quốc gia kết hợp với việc xây
dựng hệ thống thông tin trắc địa quốc gia là xu hƣớng hiên đại đã đƣợc các nƣớc phát
triển trên thế giới thực hiện từ cuối thập niên 70 của thế kỷ XX. Với các chức năng lƣu
giữ, cập nhật các dữ liệu trắc địa và xử lý toán học các mạng lƣới trắc địa, hiệu chỉnh các
kết quả bình sai mạng lƣới trắc địa đã có từ trƣớc trong trƣờng hợp có các biến động về
các dữ liệu đo đạc trắc địa, hệ thống thông tin trắc địa cho phép nhanh chóng, chính xác
nhận đƣợc các kết quả xử lý toán học mạng lƣới trắc địa quốc gia khi có biến động về các
dữ liệu trắc địa.
Trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu khoa học này, kế thừa các kết quả xây dựng
CSDL Khai thác các tƣ liệu trắc địa của Cục Đo đạc và bản đồ Việt Nam, nhóm nghiên
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cứu đã xây dựng bổ sung các cấu trúc CSDL Các trị đo thủy chuẩn quốc gia và CSDL
Kết quả bình sai mạng lƣới độ cao quốc gia.
Đặc biệt trên cơ sở sử dụng phƣơng pháp bình sai truy hồi với phép biến đổi
xoay(Thuật toán T thuận và thuật toán T nghịch), nhóm nghiên cứu đã xây dựng các
modul phân mềm xử lý các biến động các dữ liệu thủy chuẩn của mạng lƣới độ cao hạng
I, II quốc gia trong các trƣờng hợp phục hồi các mốc độ cao bị mất, chêm các điểm độ
cao mới trên một số đƣờng độ cao hạng I, II và bổ sung một số đƣờng độ cao mới vào
mạng lƣới độ cao hạng I, II đã có theo nguyên tắc: Không bình sai lại toán bộ mạng lƣới
độ cao, mà chỉ hiệu chỉnh các kết quả bình sai đã có và đang đƣợc lƣu giữ trong CSDL
Kết quả bình sai khi có các biến động về các dữ liệu đo đạc.
7. Hệ thống phần mềm VNAOLG (Vertical Network Adjustment On Local Geoid)
đƣợc xây dựng trong không khổ đề tài nghiên cứu khoa học này đáp ứng đầy đủ các yêu
cầu đƣợc đặt ra đối với hệ thống thông tin độ cao quốc gia;
8. Các kết quả thực nghiệm xử lý toán học mạng lƣới độ cao hạng I, II quốc gia
khu vực miền Bắc với 115 mốc độ cao hạng I, 37 mốc độ cao hạng II, 18 đƣờng độ cao
hạng I, 5 đƣờng độ cao hạng II và 15 điểm nút đã xác nhận sự hiệu quả của các phƣơng
pháp đƣợc đề xuất trong đề tài nghiên cứu khoa học này.
2.7. Kiến nghị
Bài toán bình sai mạng lƣới độ cao hạng I, II quốc gia theo các hiệu địa thế là một
trong những xu hƣớng hoàn thiện hệ độ cao hiện đại hiện nay trên thế giới nhằm giải
quyết nhiều nhiệm vụ khoa học - kỹ thuật hiện đại của Trắc địa vật lý nhƣ xây dựng mô
hình quasigeoid độ chính xác cao; hoàn thiện mô hình trọng trƣờng Trái đất cho phù hợp
với trọng trƣờng thực trên lãnh thổ quốc gia; chuyển đổi độ cao giữa các hệ độ cao của
các nƣớc trong khu vực; xây dựng nền thông tin địa lý trên biển dựa trên mô hình Địa
hình động lực trung bình MDT.
Cục Đo đạc và bản đồ Việt Nam nên có phƣơng hƣớng để giải quyết bài toán nêu
trên nhằm đáp ứng các nhiệm vụ khoa học - kỹ thuật hiện đại của lĩnh vực Đo đạc và Bản
đồ trong tƣơng lai. Tuy nhiên trƣớc mắt, Cục Đo đạc và bản đồ Việt Nam cần hiện đại
hóa mạng lƣới độ cao hạng I, II quốc gia khi tính đến sự xê dịch của nhiều mốc độ cao
quốc gia do của yếu tố tự nhiên (dịch chuyển vỏ Trái đất do hoạt động kiến tạo, động đất,
sạt lở đất v...v) và nhân sinh (phá bỏ hoặc dịch chuyển vị trí của các mốc độ cao quốc gia
do mở rộng đƣờng quốc lộ, xây dựng các công trình công nghiệp, dân sự, an ninh - quốc
phòng v...v).

72

[5] NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ CAO GỐC (TẠM THỜI) KHU
VỰC NAM BỘ TRÊN CƠ SỞ SỬ DỤNG SỐ LIỆU TRẠM QUAN TRẮC
NGHIỆM TRIỀU TRÊN ĐẢO PHÖ QUỐC
Mã số TNMT.07.34
1. Thông tin chung về Dự án sản xuất thử nghiệm
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam
1.2. Chủ nhiệm đề tài: KS. Phan Ngọc Mai
Email: pnmai@monre.gov.vn
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:
1. KS. Phan Ngọc Mai
2.ThS. Vũ Tiến Quang
3. TS. Bùi Đăng Quang
4. KS. Vũ Như Thiệu
5.Ths. Trần Phúc Thắng
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
Nghiên cứu giải pháp xác định độ cao mực nƣớc biển trung bình tại khu vực Nam
Bộ trên cơ sở sử dụng số liệu nghiệm triều tại Phú Quốc phục vụ công tác nghiên cứu
khoa học, ứng phó với biến đổi khí hậu nƣớc biển dâng và làm cơ sở cho việc khởi tính
(tạm thời) cho lƣới độ cao khu vực Nam Bộ theo gốc là mặt nƣớc biển trung bình khu
vực Vịnh Thái Lan.
Mở rộng hợp tác về nghiên cứu khoa học về đo đạc và bản đồ với Campuchia.
1.5. Nội dung nghiên cứu
- Nghiên cứu các phƣơng pháp xây dựng mô hình Geoid độ chính xác cao;
- Nghiên cứu phƣơng pháp tính toán, xác định mực nƣớc biển trung bình (theo số
liệu quan trắc 4 ốp/ngày, theo số liệu quan trắc tự động liên tục);
-Thu thập số liệu lƣới GNSS-TC khu vực Nam bộ, lƣới độ cao quốc gia
CamPuChia, số liệu nghiệm triều trạm hải văn Phú Quốc;
- Xây dựng phƣơng án đo nối lƣới GNSS-TC, thiết kế lƣới độ cao trên đảo Phú
Quốc;
- Đo đạc thực địa, xây dựng mô hình geoid cho khu vực Kiên Giang và Đảo Phú
Quốc, đo đạc lƣới độ cao trên đảo Phú Quốc, tính toán xác định mực nƣớc biển trung
bình trên cơ sở trạm nghiệm triều Phú Quốc;
- Xác định độ cao gốc khu vực Nam bộ tại Hà Tiên trên cơ sở kết quả đo GNSS,
lƣới độ cao trên đảo Phú Quốc và lƣới độ cao quốc gia CamPuChia
1.6. Thời gian thực hiện: 2012 -2015
1.7. Kinh phí phê duyệt: 1.920 triệu đồng; Kinh thƣc hiên: 1.909 triệu đồng
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
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2.1. Mở đầu
Việc xác định mực nƣớc biển trung bình tại khu vực Nam Bộ làm cơ sở cho việc
xác định độ cao trung bình cho khu vực có ý nghĩa thực tiễn trong công tác đo đạc bản đồ
nói chung cũng nhƣ nghiên cứu ảnh hƣởng nƣớc biển dâng tại khu vực này. Hệ độ cao
quốc gia Việt Nam hiện nay đƣợc tính trên cơ sở mực nƣớc trung bình của trạm hải văn
Hòn Dấu - Hải Phòng, trong khi đó độ cao mực nƣớc biển trung bình tại các khu vực
khác nhau dọc theo chiều dài bờ biển là khác nhau. Việc một quốc gia cần phải sử dụng
thống nhất một hệ độ cao là cần thiết, tuy nhiên trong bối cảnh biến đổi khí hậu hiện nay
việc xem xét sử dụng các hệ quy chiếu độ cao theo mực nƣớc biển trung bình khu vực
cũng đóng vai trò rất quan trọng cho các công tác quy hoạch, xây dựng và đặc biệt là cho
công tác nghiên cứu khoa học.
Trƣớc đây, tại khu vực Hà Tiên đã có trạm nghiệm triều tuy nhiên hiện nay đã bị
phá hủy. Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng cũng đã có chƣơng trình xây dựng lại trạm
nghiệm triều tại đây nhƣng để có đƣợc số liệu quan trắc để xác định mực nƣớc biển trung
bình làm số liệu khởi tính độ cao cần phải có chuỗi quan trắc số liệu gần 20 năm. Liên
quan đến công việc này, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam cũng đã xây dựng điểm độ cao
gốc và lƣới độ cao gốc (đã đo đƣợc 3 chu kỳ) nhƣng chƣa có kết quả khởi tính độ cao.
Hiện nay, tại khu vực Vịnh Thái Lan, tại đảo Phú Quốc có một trạm nghiệm triều
đã đƣa vào hoạt động từ năm 1978 thu nhận dữ liệu 4 lần/ngày (4 ốp/ngày) đều đặn vào
các thời gian 1h, 7h, 13h, 19h trong ngày, từ năm 2005 trở lại đây đã đƣợc lắp đặt thiết bị
quan trắc tự động. Theo yêu cầu, để xác định đƣợc mực nƣớc biển trung bình chỉ cần thu
nhận dữ liệu trong một chu kỳ triều (tƣơng ứng khoảng 18,5 năm). Mặt khác, Phú Quốc
và Hà Tiên có vĩ độ rất gần nhau, do vậy, có thể sử dụng số liệu quan trắc tại đây để xác
định mực nƣớc biển trung bình tạm thời cho khu vực này thay cho Hà Tiên.
Mặc dù vậy, do khoảng cách từ đảo Phú Quốc vào bờ quá xa (từ phía Đông của
đảo vào bờ của Việt Nam theo đƣờng gần nhất khoảng 41km và nếu tính từ trạm nghiệm
triều vào bờ lên tới hơn 50km) nên không thể đo truyền dẫn độ cao bằng các phƣơng
pháp đo độ cao vƣợt chƣớng ngại vật thông thƣờng. Muốn truyền độ cao mực nƣớc biển
trung bình vào bờ, trong trƣờng hợp này phƣơng pháp khả thi nhất là sử dụng công nghệ
GNSS kết hợp với mô hình Geoid. Vừa qua, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam và Trung
tâm Viễn thám quốc gia đã xây dựng đƣợc mô hình Geoid trên lãnh thổ Việt Nam, sử
dụng phƣơng pháp GNSS-Thủy chuẩn-Trọng lực. Hạn chế của mô hình này là không áp
dụng đƣợc cho khu vực vịnh Thái Lan vì theo phƣơng pháp này, để mô hình có độ tin cậy
cần phải có các điểm GNSS-Thủy chuẩn phân bố quanh khu vực xây dựng mô hình
Geoid.
Tháng 3 năm 2012, Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng đã bàn giao cho Bộ Quản lý đất
đai, Quy hoạch đô thị và Xây dựng Vƣơng quốc Campuchia lƣới độ cao quốc gia
Campuchia đƣợc tính toán theo Hệ độ cao Hòn Dấu-Hải Phòng. Mong muốn của phía
CamPuChia là lƣới độ cao quốc gia phải đƣợc tính toán trên cơ sở mực nƣớc biển trung
bình tại khu vực Hà Tiên hoặc vịnh Thái Lan, do vậy việc xác định độ cao gốc cho khu
vực Nam Bộ cũng rất có ý nghĩa trong việc trao đổi, hợp tác quốc tế về khoa học với
Campuchia.
Dự án sản xuất thử nghiệm này sẽ kết hợp các phƣơng pháp GNSS - Thủy chuẩn
và đo cao hình học để truyền dẫn độ cao từ điểm nghiệm triều Phú Quốc vào trong đất
liền trên cơ sở xây dựng phƣơng án đo nối bổ sung lƣới GNSS-Thủy chuẩn của Việt Nam
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với một số điểm trong lƣới độ cao quốc gia Campuchia để có thể xác định độ cao theo
mực nƣớc biển trung bình cho vùng Nam Bộ của Việt Nam phục vụ nhiều mục tiêu khác
nhau. Việc kết hợp đo nối thủy chuẩn với GNSS-Thủy chuẩn sẽ góp phần nâng cao đƣợc
độ chính xác khi truyền dẫn độ cao Phú Quốc vào bờ.
Việc xác định mực nƣớc biển trung bình tại Hà Tiên là một công việc kéo dài (có
thể lên đến 20 năm) do chƣa xây dựng đƣợc trạm nghiệm triều tại Hà Tiên dẫn đến trong
thời gian tới chƣa thể xác định đƣợc chính xác độ cao gốc quốc gia khu vực Nam Bộ
(dựa theo kết quả nghiệm triều từ trạm Hà Tiên). Mặc dù vậy, nhu cầu của việc xác định
gốc độ cao theo mực nƣớc biển trung bình của khu vực này để giải quyết các bài toán
biến đổi khi hậu nƣớc biển dâng, các bài toán về mô hình thủy lực, nghiên cứu khoa học,
hợp tác quốc tế với Campuchia (hiện nay trên toàn bộ lãnh thổ Campuchia cũng chƣa có
trạm nghiệm triều nào).... là rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Sau khi Dự án kết
thúc, kết quả của Dự án sẽ phần nào đáp ứng đƣợc các yêu cầu trên.
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị
nghiên cứu đã sử dụng thực tế
Việc nghiên cứu giải pháp xác định độ cao gốc (tạm thời) khu vực nam bộ trên cơ
sở sử dụng số liệu trạm quan trắc nghiệm triều trên đảo phú quốc sẽ đƣợc tiến hành dựa
trên các phƣơng pháp xác định mô hình Geoid địa phƣơng có sử dụng số liệu đo GNSS –
Thủy chuẩn, phƣơng pháp xác định độ cao Geoid các điểm ngoại biên lƣới GNSS – Thủy
chuẩn và phƣơng pháp tính toán mặt nƣớc biển trung bình tại đảo Phú Quốc dựa trên số
liệu nghiệm triều.
2.3. Thiết bị sử dụng trong công tác nghiên cứu, khảo sát
* Máy GNSS:
- Sử dụng các loại máy GNSS 2 tần số thu đƣợc tín hiệu trị đo Phase và Code của
vệ tinh GPS/GNOLASS trên cả 2 tần số;
- Sử dụng các loại Antenna thu tín hiệu hỗ trợ chế độ đo tĩnh độ chính xác cao
nhƣ: L1/L1 With Ground Plane, Zephy Geodetic v.v…;
- Sử dụng loại thƣớc đo độ cao Antenna chuyên dụng đi kèm theo Antenna đƣợc
cung cấp bởi chính hãng;
- Máy GNSS phải hỗ trợ bộ nhớ lớn hoặc cho phép cắm thẻ nhớ để cho phép thu
và lƣu dữ liệu liên tục trong thời gian dài (tối thiểu là 24 giờ);
- Nguồn cung cấp điện phải liên tục và ổn định trong suốt quá trình thu nhận tín
hiệu.
- Các thiết bị phụ trợ khác nhƣ: Cable nối, dọi tâm, chân máy phải đảm bảo đồng
bộ, chắc chắn, ổn định.
* Các thiết bị phụ trợ khác
- Máy GNSS cầm tay phục vụ công tác khảo sát thiết kế lƣới, dẫn đƣờng tìm mốc
v.v…;
- Bản đồ địa hình và bản đồ giao thông dạng giấy và dạng số;
- Ghi chú điểm tọa độ và độ cao;
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- Máy nổ, ắc quy phụ, cable nối dự phòng;
- Các phƣơng tiện vận chuyển đi lại;
- Máy tính cá nhân phục vụ việc kiểm tra dữ liệu sơ bộ;
- Sổ đo GNSS đƣợc thiết kế đặc biệt phục vụ cho nhiệm vụ đo.
2.4. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt đƣợc với số lƣợng, chủng
loại và chỉ tiêu chất lƣợng, yêu cầu khoa học chính

- Các sản phẩm khoa học:
+ Mô hình Geoid địa phƣơng tại khu vực vùng biển Kiên Giang và đảo Phú Quốc
(bao gồm cả các số liệu đo đạc kèm theo);
+ Mốc độ cao cơ bản trên đảo Phú Quốc và lƣới độ cao thủy chuẩn gồm 8 điểm đo
theo quy trình hạng I;
+ Kết quả chuyền dẫn độ cao từ đảo Phú Quốc vào bờ tại Hà Tiên;
+ Báo cáo đánh giá, đề xuất áp dụng kết quả của dự án thử nghiệm
+ Báo cáo tổng kết đề tài, các báo cáo chuyên đề.

- Các công bố khoa học (các bài báo trong nƣớc và ngoài nƣớc và tên tạp trí khoa
học, năm công bố....): không
- Công tác đào tạo sau đại học (ghi rõ số lƣợng thạc sĩ, tiến sĩ đƣợc hỗ trợ từ kết
quả nghiên cứu của đề tài; số lƣợng đã bảo vệ và số lƣợng chƣa bảo vệ: không
2.5. Tình hình đăng ký sở hữu trí tuệ (phần mềm, bản đồ chuyên đề, quyền sở
hữu công nghiệp...): không
2.6. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý nhà
nƣớc vê tài nguyên và môi trƣờng
Kết quả của Dự án làm cơ sở xác định độ cao gốc tạm thời khu vực Nam Bộ, đồng
thời là cơ sở khoa học cho việc nghiên cứu xác định độ cao các điểm thủy chuẩn quốc gia
theo khu vực do ảnh hƣởng của mực nƣớc biển trung bình, phục vụ việc nghiên cứu ảnh
hƣởng của biến đổi khí hậu, nƣớc biển dâng cho toàn vùng.
2.7. Kết luận:
Sau gần 03 năm thực hiện Dự án sản xuất thử nghiệm, nhóm nghiên cứu đã thực
hiện đầu đủ khối lƣợng công việc đã đƣợc phê duyệt theo đứng mục tiêu Dự án đã đặt ra.
Kết quả đo đạc, nghiên cứu, tính toán đƣơc thực hiện hoàn toàn khách quan, có sự so
sánh đối chiếu giữa các phƣơng án đã đƣợc thực hiện trong Dự án, đồng thời cũng đã có
sự đánh giá kết quả nhận đƣợc với các kết quả đƣợc thực hiện từ các đề tài, dự án khác
đƣợc triển khai trong giai đoạn 2011-2015, đảm bảo kết quả thực nghiệm là tin cậy.
Khối lƣợng công việc đã đƣợc thực hiện trong Dự án bao gồm:

- Thu thập số liệu nghiệm triều trạm khí tƣợng thủy văn Phú Quốc, tính toán xác
định độ cao mực nƣớc biển trung bình theo chuỗi số liệu 33 năm;

- Xây dựng mạng lƣới độ cao hạng I trên đảo Phú Quốc gồm 08 điểm;
- Đo dẫn độ cao hạng I trên đảo Phú Quốc với tổng chiều dài 98km;
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- Đo nối lƣới GNSS-Thủy chuẩn khu vực Nam bộ với lƣới GNSS-Thủy chuẩn
Campuchia với khối lƣợng là 26 điểm;

- Xây dựng mô hình Geoid cục bộ cho khu vực vùng Nam bộ, Phú Quốc và Nam
Campuchia với khối lƣợng gồm 182 điểm GNSS-Thủy chuẩn;
- Xác định độ cao gốc khu vực Nam bộ theo số liệu nghiệm triều trên đảo Phú
quốc có giá trị là 1.3248 (m).
Dự án đã đƣợc triển khai một cách đầy đủ, khoa học, đúng yêu cầu của Thuyết
minh phê duyệt. Kết quả của Dự án đủ điều kiện làm cơ sở xác định độ cao gốc tạm thời
khu vực Nam Bộ, đồng thời là cơ sở khoa học cho việc nghiên cứu xác định độ cao các
điểm thủy chuẩn quốc gia theo khu vực do ảnh hƣởng của mực nƣớc biển trung bình,
phục vụ việc nghiên cứu ảnh hƣởng của biến đổi khí hậu, nƣớc biển dâng cho toàn vùng.
2.8. Kiến nghị:
Trong thời gian tới, Dự án hoàn thiện và hiện đại hóa mạng lƣới độ cao quốc gia
Campuchia giai đoạn 2 sẽ đƣợc triển khai thực hiện. Theo Dự án đã đƣợc phê duyệt, sẽ
thực hiện việc đo GNSS-Thủy chuẩn cho khoảng 80 điểm trên lãnh thổ Campuchia, đây
cũng là cơ sở để nâng cao độ chính xác của mô hình Geoid cục bộ khu vực Nam bộ và
Vịnh Thái Lan do vậy cần kết hợp các số liệu đã đƣợc triển khai thực hiện ở Dự án này
với Dự án hoàn thiện và hiện đại hóa mạng lƣới độ cao quốc gia Campuchia.
Trong thời gian trƣớc mắt, khi trạm nghiệm triều tại khu vực Hà Tiên chƣa có đủ
số liệu để xác định chính xác mặt nƣớc biển trung bình, đề nghị cho phép sử dụng kết quả
của Dự án này để giải quyết các bài toán có liên quan đến việc xác định mực nƣớc biển
trung bình khu vực vịnh Thái Lan.
Đề nghị cho phép cung cấp, khai thác sử dụng mạng lƣới độ cao hạng I trên đảo
Phú Quốc (cung cấp sơ đồ ghi chú điểm và thành quả). Đây là mạng lƣới độ cao hạng nhà
nƣớc duy nhất trên đảo Phú Quốc hiện có để phục vụ phát triển kinh tế xã hội với một
khu vực đƣợc đánh giá là đặc biệt phát triển hiện nay.
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[6] NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC PHỤC VỤ QUY HOẠCH MẠNG LƢỚI
THU ẢNH VIỄN THÁM
Mã số TNMT.07.48
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Cục Viễn thám quốc gia
1.2. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lê Minh Sơn
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:
1. ThS. Nguyễn Thị Thục Anh
2. ThS. Trần Tuấn Ngọc
3. TS. Nguyễn Đại Đồng
4. ThS. Nguyễn Trang Nhung
5. ThS. Nguyễn Thu Hằng
6. ThS. Nguyễn Ngọc Lan
7. ThS. Nguyễn Thị Hạnh
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:
- Cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn phục vụ xây dựng quy hoạch mạng lƣới trạm
thu ảnh viễn thám đến năm 2020, tầm nhìn 2030;
- Giảm thiểu ảnh hƣởng nhiễu sóng viễn thông đến hoạt động các trạm thu viễn thám.
1.5. Nội dung nghiên cứu
- Nghiên cứu tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan phục vụ cho
việc quy hoạch mạng lƣới trạm thu ảnh viễn thám.
- Nghiên cứu, khảo sát nhu cầu ứng dụng, phát triển công nghệ viễn thám ở Việt
Nam:
- Khảo sát hiện trạng trạm thu ảnh viễn thám hiện nay và các trạm thu ảnh viễn
thám sẽ đƣợc xây dựng từ nay đến 2020.
- Nghiên cứu yêu cầu kỹ thuật đối với vị trí lắp đặt trạm thu ảnh viễn thám
- Khảo sát xu hƣớng công nghệ viễn thám từ nay đến 2020.
- Đề xuất tiêu chí phục vụ quy hoạch mạng lƣới trạm thu ảnh viễn thám cho Việt
Nam định hƣớng đến năm 2030.
1.1 Thời gian thực hiện: Gia hạn thời gian thực hiện đến tháng 11/2016 theo Quyết
định số 1343/QĐ-BTNMT ngày 03/6/2015 về việc điều chỉnh thời gian thực hiện
các đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ đang thực hiện năm 2015.
1.2 Kinh phí phê duyệt: 1.788 triệu đồng
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1 . Mở đầu
Vệ tinh viễn thám đã đƣợc phát triển trên thế giới từ những năm 1970, kể từ khi
Mỹ phóng vệ tinh viễn thám đầu tiên năm 1972 tới nay, vệ tinh viễn thám đã phát triển
mạnh mẽ ở nhiều nƣớc nhƣ Mỹ, Canada, Pháp, Nhật bản, Ấn độ, Trung Quốc... Các trạm
thu ảnh vệ tinh hàng ngày nhận dữ liệu truyền xuống từ vệ tinh phục vụ giám sát môi
trƣờng (khí quyển, đất liền và đại dƣơng) và giám sát thiên tai nhƣ sạt lở đất, sụt lún,
động đất, sóng thần, lũ lụt và bão lớn...
Trong khu vực ASEAN, các trạm thu ảnh viễn thám thƣơng mại (nhƣ ảnh SPOT,
IKONOS, Quickbird ...) đã đƣợc xây dựng ở hầu hết các nƣớc nhƣ Myanmar, Thái Lan,
Ma-lai-xi-a, Singapore, Indonesia, Philippin, Việt Nam. Các trạm này có thể thu nhận các
ảnh quang học, ảnh radar. Tùy theo điều kiện của mỗi nƣớc, mỗi trạm thu có thể thu nhận
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dữ liệu từ 1 hoặc nhiều vệ tinh viễn thám.
Với một hệ thống các vệ tinh nói chung và vệ tinh viễn thám nói riêng, kèm theo là
mạng lƣới các trạm thu mặt đất hoạt động liên tục ngày và đêm trên toàn thế giới, việc
phân bổ và sử dụng tần số vô tuyến điện để liên lạc (trạm thu và vệ tinh) đã đặt ra yêu cầu
cấp thiết. Các tổ chức quốc tế ra đời nhằm mục tiêu tăng cƣờng hợp tác quốc tế trong các
lĩnh vực thông tin truyền thông, vệ tinh ... của tất cả các nƣớc thành viên nhằm chia sẻ và
sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên tần số của các loại vệ tinh.
Nhờ có tiến bộ của công nghệ vệ tinh trên thế giới, công nghệ quan trắc trái đất từ
vệ tinh đã có những bƣớc phát triển nhanh ở Việt Nam. Ứng dụng công nghệ vệ tinh đã
phát triển ở Việt Nam, bắt đầu từ các trạm thu phục vụ thông tin, truyền thông tới phát
triển hệ thống vệ tinh nhƣ VinaSat -1, VinaSat2 và VNRedSat1.
Đối với lĩnh vực viễn thám, các vệ tinh quan trắc trái đất rất đa dạng về chủng
loại. Dữ liệu thu nhận từ các vệ tinh này tại các trạm thu ở Việt Nam đƣợc ứng dụng rộng
rãi trong giám sát tài nguyên thiên nhiên, môi trƣờng, phòng chống thiên tai, phát triển
kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng. Việt Nam đã xây dựng nhiều trạm thu nhƣ: trạm
thu ảnh MODIS của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam phục vụ nghiên cứu khoa
học; Trạm thu ảnh MODIS của Tổng cục Lâm nghiệp phục vụ cảnh báo cháy rừng; các
trạm thu ảnh vệ tinh khi tƣợng của Trung tâm Khí tƣợng Thủy văn quốc gia phục vụ
nghiên cứu khí tƣợng và dự báo thời tiết; Trạm thu ảnh vệ tinh độ phân giải cao của
Trung tâm Viễn thám quốc gia phục vụ giám sát tài nguyên thiên nhiên và môi trƣờng
Việt Nam...
Trạm thu ảnh vệ tinh Việt Nam là một bộ phận cấu thành Hệ thống Giám sát Tài
nguyên thiên nhiên và Môi trƣờng Việt Nam. Trạm đƣợc lắp đặt tại Trung tâm Viễn thám
quốc gia từ năm 2007, trạm thu nhận dữ liệu từ các vệ tinh SPOT2, SPOT4, SPOT5 của
Pháp, vệ tinh Envisat của Châu Âu. Hiện tại thu nhận dữ liệu vệ tinh SPOT5 và
VINARedSat-1 của Việt Nam (2013). Trạm thu có nhiệm vụ thu nhận, xử lý và phân
phối ảnh vệ tinh cho các cơ quan sử dụng ở Việt Nam. Các cơ quan sử dụng bao gồm:
các cơ quan sản xuất, nghiên cứu, đào tạo và phát triển công nghệ. Hiện tại, trạm thu ảnh
hoạt động thu nhận và xử lý ảnh viễn thám phục vụ các chƣơng trình điều tra cơ bản lớn
của Nhà nƣớc. Các ảnh đang thu nhận tại trạm thu phục vụ các chƣơng trình, dự án của
nhà nƣớc nhƣ: Tổng kiểm kê đất đai toàn quốc năm (Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng);
Điều tra hiện trạng rừng (Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn); Hiện chỉnh bản đồ
địa hình; Ứng dụng công nghệ viễn thám giám sát tài nguyên môi trƣờng biển...
Trong quá trình hoạt động từ năm 2007 đến nay, Trạm thu ảnh vệ tinh Việt Nam
cũng gặp nhiều sự cố liên quan tới can nhiễu, gây ảnh hƣởng tới chất lƣợng ảnh và dữ
liệu thu nhận từ vệ tinh. Trung tâm Viễn thám quốc gia đã phối hợp với Cục Tần số vô
tuyến điện để giải quyết các sự cố do nhiễu sóng của các trạm phát sóng viba tới trạm thu
ảnh vệ tinh.
Việc phát triển các trạm thu ảnh viễn thám dẫn đến một số vấn đề sau:
 Xây dựng các trạm thu ảnh viễn thám không theo quy hoạch
 Do có sự giao thoa giữa tần số thu vệ tinh viễn thám và các trạm thu phát sóng
viễn thông dày đặc trên mặt đất nên khó tránh khỏi nhiễu tín hiệu từ các trạm thu
viễn thông tới các trạm thu viễn thám;
 Việc chống nhiễu theo vị trí xây dựng trạm thu cũng khó thực hiện nếu không có
quy hoạch cụ thể;
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 Việc xây dựng trạm thu không theo quy hoạch sẽ dẫn đến việc có nhiều trạm thu
nhƣng thiếu sự đa dạng về chủng loại dữ liệu nên vẫn không đáp ứng đƣợc đòi hỏi
của thực tế.
Quyết định 137/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 6 năm 2006 phê duyệt Chiến lƣợc
nghiên cứu và ứng dụng công nghệ vũ trụ có ý nghĩa hết sức quan trong thúc đẩy sự phát
triển của công nghệ vũ trụ ở Việt Nam nói chung và công nghệ quan trắc trái đất từ vệ
tinh nói riêng. Với việc ban hành quyết định này thì Nhà nƣớc đầu tƣ ngày một nhiều vào
công nghệ vũ trụ với việc phóng các vệ tinh viễn thám của Việt Nam đi đôi với các trạm
thu ảnh vệ tinh đƣợc xây dựng để thu nhận dữ liệu từ các vệ tinh này.
Ngày 04 tháng 3 năm 2013 Chính phủ ban hành Nghị định 21/2013/NĐ-CP quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi
trƣờng trong đó thành lập Cục Viễn thám quốc gia. Một trong các nhiệm vụ hết sức quan
trong của Cục Viễn thám quốc gia là quy hoạch cơ sở hạ tầng viễn thám. Đây là vấn đề
hết sức mới mẻ ở Việt Nam, bản thân Cục Viễn thám quốc gia tiền thân là Trung tâm
Viễn thám quốc gia cũng chƣa bao giờ thực hiện nhiệm vụ này.
Kết quả nghiên cứu của đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ quy hoạch mạng
lưới trạm thu ảnh viễn thám” sẽ góp phần khai thác an toàn và hiệu quả cho Trạm thu ảnh
viễn thám hiện có và các trạm dự kiến đƣợc xây dựng trong tƣơng lai.
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị
nghiên cứu đã sử dụng
Các phƣơng pháp nghiên cứu chính
- Phƣơng pháp các nhóm chuyên gia;
- Phƣơng pháp tổng hợp và kế thừa;
2.2 Danh mục các kết quả nghiên cứu, sản phẩm KHCN đạt đƣợc với số lƣợng,
chủng loại và chỉ tiêu chất lƣợng, yêu cầu khoa học chính
- Báo cáo nhu cầu ứng dụng và phát triển công nghệ viễn thám ở Việt Nam.
- Báo cáo cơ sở khoa học phục vụ quy hoạch mạng lƣới trạm thu ảnh viễn thám cho
Việt Nam định hƣớng đến năm 2030
- Báo cáo tổng kết đề tài
- 01 Bài báo đăng trên Tạp chí Đo đạc và Bản đồ
2.3 Tình hình đăng ký sở hữu trí tuệ
Không đăng ký sở hữu trí tuệ
2.4 Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý nhà
nƣớc về tài nguyên và môi trƣờng
Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ có tác động quan trọng đến hiệu quả khai thác và sử
dụng trạm thu ảnh viễn thám hiện có; đồng thời đảm bảo an toàn và hiệu quả đối với các
trạm thu ảnh đƣợc xây mới trong tƣơng lai. Kết quả này sẽ góp phần nâng cao năng lực
cung cấp tƣ liệu viễn thám cho các bộ, ngành và địa phƣơng sử dụng với mục đích phát
triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh của đất nƣớc.
2.5 Kết luận
Ngoài báo cáo tổng kết, đề tài đã cơ bản hoàn thành tất cả các hạng mục công việc
nghiên cứu và các sản phẩm chính. Hiện tại nhóm nghiên cứu đang xây dựng báo cáo
tổng kết đề tài và dự kiến kết thúc vào tháng 10/2016.
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NỘI DUNG 4: NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG CÁC PHƢƠNG PHÁP, CÔNG NGHỆ
TIÊN TIẾN XÂY DỰNG CÁC HỆ THỐNG THU NHẬN, XỬ LÍ, TÍCH HỢP,
LƢU TRỮ, CUNG CẤP THÔNG TIN DỮ LIỆU ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ, HỆ THỐNG
THÔNG TIN ĐỊA LÍ CƠ SỞ QUỐC GIA
[1] NGHIÊN CỨU HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KHAI THÁC VÀ CUNG CẤP
CÁC SẢN PHẨM ẢNH VIỄN THÁM CỦA CƠ SỞ DỮ LIỆU VIỄN THÁM QUỐC
GIA
1. Thông tin chung về đề tài
1.1 Tổ chức chủ trì đề tài: Trung tâm Viễn thám quốc gia
1.2 Chủ nhiệm đề tài: KS. Trần Duy Hạnh Email: hanhdt@gmail.com
1.3 Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:
1. Trần Duy Hạnh
2. Nguyễn Văn Tuấn
3. Ngô Văn Trang
4. Tạ Văn Cường
5. Nguyễn Ngọc Anh
6. Nguyễn Văn Hiệp
7. Trần Hữu Bắc
8. Nguyễn Thị Thanh Thủy
9. Đỗ Mạnh Phú
1.4 Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:
Xây dựng hệ thống thƣơng mại điện tử cho các sản phẩm ảnh viễn thám và các sản
phẩm giá trị gia tăng trên ảnh dựa trên các giải pháp công nghệ tiên tiến phù hợp với đặc
thù nƣớc ta qua đó hoàn thiện hệ thống khai thác và cung cấp các sản phẩm ảnh viễn
thám của cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia.
1.5 Nội dung nghiên cứu
- Xây dựng thuyết minh đề tài;
- Nghiên cứu mô hình về thƣơng mại điện tử, nội dung và các mức độ triển khai;
- Nghiên cứu việc triển khai áp dụng cho các sản phẩm dữ liệu không gian số, các
dịch vụ về dữ liệu không gian có thể hỗ trợ ;
- Nghiên cứu giải pháp công nghệ cho quản lý giao dịch khách hàng cung cấp các
tính - năng và công cụ phục vụ cho tiếp thị, bán hàng, dịch vụ, hỗ trợ tìm kiếm;
- Nghiên cứu các giải pháp công nghệ WebPortal về sản phẩm dữ liệu không gian số;
- Nghiên cứu về các dịch vụ dữ liệu không gian do công nghệ GIS cung cấp;
- Nghiên cứu các giải pháp bảo mật, kiểm soát tính pháp lý của dữ liệu số;
- Nghiên cứu lựa chọn giải pháp phù hợp cho ảnh viễn thám và các sản phẩm ảnh
viễn thám;
- Phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống thƣơng mại điện tử giữa TTVTQG với khách
hàng theo các loại hình giao dịch khác nhau với các dạng sản phẩm khác nhau;
- Xây dựng mô đun giao dịch giữa doanh nghiệp (TTVTQG) với doanh nghiệp
(B2B RSPT);
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- Xây dựng mô đun Giao dịch giữa doanh nghiệp (TTVTQG) với cơ quan nhà nƣớc
– (B2G RSPT);
- Xây dựng mô đun Giao dịch giữa doanh nghiệp (TTVTQG) với khách hàng cá
nhân (B2C RSPT);
- Xây dựng mô đun giao dịch sản phẩm: cảnh ảnh viễn thám các loại (mức 0);
- Xây dựng mô đun giao dịch sản phẩm: bình đồ ảnh viễn thám (các mức 1,2,3) và
các sản phẩm bản đồ giá trị gia tăng từ ảnh;
- Xây dựng mô đun giao dịch sản phẩm: Mô hình số độ cao DEM;
- Xây dựng các công cụ liên quan đến chuyển đổi toạ độ (lập trình phát triển, có sử
dụng dữ liệu thử nghiệm);
- Xây dựng các công cụ liên quan đến trình bày, biên tập sản phẩm (lập trình phát
triển, có sử dụng dữ liệu thử nghiệm);
- Xây dựng các công cụ liên quan đến cắt, gộp tạo các sản phẩm theo vị trí địa lý
(lập trình phát triển, có sử dụng dữ liệu thử nghiệm).
- Rà soát, thử nghiệm, đóng gói hệ thống, báo cáo nghiệm thu.
1.6. Thời gian thực hiện: 2010 - 2011
1.7.Kinh phí phê duyệt: 774,752 triệu đồng; Kinh phí thực hiện: triệu đồng.
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu
Thƣơng mại điện tử (E-commerce) là việc tiến hành một phần hay toàn bộ hoạt
động thƣơng mại bằng những phƣơng tiện điện tử. Thƣơng mại điện tử vẫn mang bản
chất nhƣ các hoạt động thƣơng mại truyền thống. Tuy nhiên, thông qua các phƣơng tiện
điện tử mới, các hoạt động thƣơng mại đƣợc thực hiện nhanh hơn, hiệu quả hơn, giúp tiết
kiệm chi phí và mở rộng không gian kinh doanh.
Thƣơng mại điện tử càng đƣợc biết tới nhƣ một phƣơng thức kinh doanh hiệu quả
từ khi Internet hình thành và phát triển. Chính vì vậy, nhiều ngƣời hiểu thƣơng mại điện
tử theo nghĩa cụ thể hơn là giao dịch thƣơng mại, mua sắm qua Internet và mạng (ví dụ
mạng Intranet của doanh nghiệp).
Thƣơng mại điện tử rất thích hợp cho các ngành trí tuệ, đặc biệt là sản phẩm hoặc
dịch vụ có thể số hoá hoặc hiển thị đƣợc bằng kỹ thuật số.
Ở nƣớc ta, hệ thống hạ tầng viễn thông đang phát triển rất nhanh và kèm theo đó là
mức độ sử dụng internet trong làm việc, học tập, giải trí, v.v… Với sự bùng nổ của
internet, đây là một kênh thông tin cũng nhƣ thƣơng mại một cách nhanh chóng và hiệu
quả tới ngƣời sử dụng. Thƣơng mại điện tử ở nƣớc cũng đã đƣợc triển khai trong nhiều
lĩnh vực khác nhau nhƣ tài chính, ngân hàng .v.v…. Tuy nhiên, thƣơng mại điện tử các
sản phẩm số về thông tin không gian (ảnh viễn thám, bản đồ, mô hình số độ cao) ở nƣớc
ta chƣa có một hệ thống hoặc một sản phẩm hoàn chỉnh.
Là một đơn vị hành chính sự nghiệp có thu, Trung tâm Viễn thám quốc gia bên
cạnh việc tạo ra các sản phẩm có chất lƣợng cao đáp ứng nhu cầu của ngƣời sử dụng thì
việc hoàn thiện một hệ thống đƣa sản phẩm đến từng ngƣời dùng cụ thể là rất quan trọng.
Những vấn đề khoa học công nghệ, sản phẩm của dự án “Xây dựng hệ thống giám
sát tài nguyên thiên nhiên ở Việt Nam – ENRMS) và đề tài NCKH cấp nhà nƣớc “Xây
dựng và vận hành CSDL viễn thám quốc gia dùng chung” đặt ra tập chung chính vào
hoàn thiện một cơ sở dữ liệu viễn thám cấp quốc gia, đƣợc sử dụng dùng chung cho các
tổ chức, đơn vị nhà nƣớc theo một khung pháp lý đã ban hành.
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Bên cạnh những sản phẩm viễn thám cấp quốc gia phục vụ mục tiêu dùng chung,
Trung tâm viễn thám còn tạo ra các sản phẩm ảnh đặc thù cũng nhƣ các sản phẩm giá trị
gia tăng khác nhau từ ảnh viễn thám phục vụ cho toàn xã hội theo cơ chế thị trƣờng, kinh
tế hóa các sản phẩm khoa học công nghệ. Mục tiêu của đề tài này là tập trung hoàn thiện
một hệ thống thƣơng mại điện tử để đƣa các sản phẩm khoa học công nghệ của Trung
tâm viễn thám quốc gia đến với các khách hàng khác nhau phục vụ nhu cầu của xã hội
đồng thời là công cụ đẩy mạnh sự thƣơng mại hóa, thị trƣờng hóa, kinh tế hoá các sản
phẩm ảnh viễn thám nói riêng và các sản phẩm khoa học công nghệ khác của TTVTQG
nói riêng. Nội dung chính của đề tài cần thực hiện là xây dựng một hệ thống thƣơng mại
điện tử nhằm đƣa các sản phẩm ảnh viễn thám nói chung và những sản phẩm khoa học
công nghệ khác của Trung tâm Viễn thám quốc gia đến các dạng khách hàng khác nhau
nhằm kinh tế hóa các sản phẩm KHCN theo nhƣ định hƣớng của Bộ Tài nguyên và Môi
trƣờng. Cùng với các kết quả của các dự án, đề tài có liên quan đã và đang triển khai, sản
phẩm của đề tài nghiên cứu sẽ đƣa ra một hệ thống hoàn chỉnh về quản lý, sản xuất, phân
phối, thƣơng mại các sản phẩm của cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia bằng việc áp dụng
các công nghệ tiên tiến, góp phần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ viễn thám phục vụ nhu
cầu của toàn xã hội.
Sản phẩm của đề tài trƣớc tiên sẽ đƣợc áp dụng cho hoạt động Trung tâm Viễn
thám quốc gia, đẩy mạnh việc phân phối, thƣơng mại hóa các sản phẩm của mình theo
mô hình thƣơng mại điện tử. Kết quả nghiên cứu của đề tài cũng có thể áp dụng cho
thƣơng mại điện tử các sản phẩm dữ liệu không gian số nhƣ bản đồ số, cơ sở dữ liệu GIS,
mô hình số độ cao .v.v….
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị
nghiên cứu đã sử dụng
2.3. Danh mục các kết quả nghiên cứu, sản phẩm KHCN đạt đƣợc với số
lƣợng, chủng loại và chỉ tiêu chất lƣợng, yêu cầu khoa học chính
- Mô đun giao dịch giữa doanh nghiệp (TTVTQG) với doanh nghiệp (B2B RSPT);
- Mô đun Giao dịch giữa doanh nghiệp (TTVTQG) với cơ quan nhà nƣớc (B2G RSPT);
- Mô đun Giao dịch giữa doanh nghiệp (TTVTQG) với khách hàng cá nhân
(B2C RSPT);
- Mô đun giao dịch sản phẩm: cảnh ảnh viễn thám các loại (mức 0);
- Mô đun giao dịch sản phẩm: bình đồ ảnh viễn thám (các mức 1,2,3) và các sản
phẩm bản đồ giá trị gia tăng từ ảnh;
- Mô đun giao dịch sản phẩm: Mô hình số độ cao DEM;
- Công cụ liên quan đến chuyển đổi toạ độ (lập trình phát triển, có sử dụng dữ liệu
thử nghiệm);
- Công cụ liên quan đến trình bày, biên tập sản phẩm (lập trình phát triển, có sử
dụng dữ liệu thử nghiệm);
- Công cụ liên quan đến cắt, gộp tạo các sản phẩm theo vị trí địa lý (lập trình phát
triển, có sử dụng dữ liệu thử nghiệm);
- Báo cáo tổng kết;
- 01 Bài báo đăng trên tạp chí Đo đạc và Bản đồ.
2.4. Tình hình đăng ký sở hữu trí tuệ: Không có đăng ký
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2.5 Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý nhà
nƣớc về tài nguyên và môi trƣờng
2.6. Kết luận
Trong khuôn khổ thực hiện đề tài, chúng tôi tiến hành nghiên cứu, thực nghiệm và
rút ra một số kết luận nhƣ sau:
- Đã nghiên cứu giải pháp công nghệ về hệ thống thƣơng mại điện tử cho các sản
phẩm ảnh viễn thám và các sản phẩm giá trị gia tăng trên ảnh;
- Đã xây dựng đƣợc các mô đun, bao gồm: mô đun giao dịch giữa trung tâm viễn
thám quốc gia với doanh nghiệp; mô đun giao dịch giữa trung tâm viễn thám quốc gia với
cơ quan nhà nƣớc; mô đun giao dịch giữa trung tâm viễn thám quốc gia với khách hàng
cá nhân.
- Đã xây dựng đƣợc các công cụ quản lý dữ liệu viễn thám, bao gồm: Công cụ liên
quan đến chuyển đổi toạ độ; Công cụ liên quan đến trình bày, biên tập sản phẩm; Công
cụ liên quan đến cắt, gộp tạo các sản phẩm theo vị trí địa lý.
- Các mô đun và các công cụ trên đã đƣợc ứng dụng triển khai thí điểm và đạt kết
quả tốt.
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[2] NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÀNH LẬP BẢN ĐỒ (ĐỊA HÌNH
VÀ ĐỊA CHÍNH) TỪ ẢNH CHỤP BẰNG MÁY CHỤP ẢNH SỐ PHỔ THÔNG
LẮP TRÊN MÁY BAY KHÔNG NGƢỜI LÁI M100-CT ĐIỀU KHIỂN BẰNG
SÓNG RADIO
Mã số: TNMT.07.13
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chửc chủ trì đề tài: Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ
1.2. Chủ nhiệm đề tài: TS. Đào Ngọc Long

Email:long.vigac@gmail.com

1.3. Cán bộ tham gia nghiên cửu chính:
1. TS. Đào Ngọc Long
2. KS. Trịnh Xuân Đạt
3. ThS. Đỗ Thị Hoài
4. KS. Giang Quốc Tuấn
5. KS. Quách Mạnh Tuấn
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ đo ảnh khoảng cách gần bằng máy chụp ảnh số phổ
thông trên máy bay không ngƣời lái M100-CT điều khiển bằng sóng Radio.
- Giải pháp kỹ thuật loại trừ các nguồn sai số do máy chụp ảnh số phổ thông, số liệu cải
chính phù hợp với các trạm đo vẽ ảnh số hiện có ở các cơ sở sản xuất của Việt Nam.
- Xây dựng qui trình công nghệ thành lập bản đồ từ ảnh chụp bằng máy chụp ảnh số phổ
thông gắn trên máy bay không ngƣời lái M100-CT. Thử nghiệm đánh giá kết quả đạt
đƣợc.
1.5. Nội dung nghiên cứu
- Sau đây là các nội dung cụ thể đề tài đã thực hiện:
- Nghiên cứu đánh giá tổng quan về tình hình sử dụng phƣơng pháp đo ảnh
khoảng cách gần trên thế giới và ở Việt Nam;
- Nghiên cứu thiết kế thiết bị hỗ trợ cho công tác bay chụp ảnh;
- Phân tích đặc tính kỹ thuật máy chụp ảnh số phổ thông, cách tính kích thƣớc của
CCD hoặc CMOS và lựa chọn máy chụp ảnh số phổ thông cho mục đích thành lập bản đồ;
- Phân tích đánh giá ảnh hƣởng các nguồn sai số do máy chụp ảnh số phổ thông
gây ra, phƣơng pháp kiểm định;
- Thiết kế bay, đánh dấu mốc, đo đạc lƣới khống chế, bay chụp khu vực 1 xã (xã
đã đo vẽ bản đồ địa chính tỷ lệ 1: 2.000) khoảng 700ha);
- Sản xuất thử nghiệm khu vực chụp ảnh;
- Đề xuất qui trình công nghệ thành lập bản đồ trên trạm đo vẽ ảnh số bằng máy
chụp ảnh số phổ thông gắn trên máy bay không ngƣời lái M100-CT;
1.6. Thời gian thực hiện: 2011 -2013
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1.7. Kinh phí phê duyệt: 1676 triệu đồng;Kinh thực hiện: 1676 triệu đồng;
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu
Công tác thành lập bảnđồ địa hình trong dãy bản đồ tỷ lệ cơ bản 1: 2.000, 1:
5.000, 1: 10.000, 1: 25000 và 1: 50.000 ở nƣớc ta chủ yếu sử dụng phƣơng pháp đo vẽ
ảnh lập thể, nguồn tƣ liệu đầu và ocho phƣơng pháp đo v ẽ ảnh từ toàn năng, giải tích
đến đo vẽ ảnh số đƣ ợc p há t t ri ển từ phim nhựa hàng không, đến tƣ liệu ảnh số đƣợc
chụp từ máy ảnh kỹ thuật số chuyên dụng.
Nguồn tƣ liệu ảnh kỹ thuật sốchất lƣợng cao này giúp công tác đo vẽ trên các trạm
ảnh số đạt độ chính xác cao hơn (bỏ qua công đoạn quét phim một trong những
nguyên nhân làm giảm độ chính xác của đo ảnh). Cho ra những sản phẩm nhanh
chóng với khả năng tự động hóa cao, đa dạng và việc quảnlý lƣu trữ rất thuận lợi và dễ
dàng.
Máy bay không ngƣời lái trên thế giới ngày càng đƣợc phát triển và hoàn thiện.
Phƣơng pháp đo ảnh khoảng cách gần với ảnh chụp từ máy ảnh số phổ thông gắn trên
máy bay không ngƣời lái (chủ yếu là máy bay trực thăng, máy bay tự hành cất cánh thẳng
đứng) đƣợc áp dụng ở nhiều nƣớc với rất nhiều ứng dụng khác nhau. Hiện nay, ở nƣớc ta
các thiết bị công nghệ sử dụng phƣơng pháp này đã đƣợc một số cơ quan nhập và đƣa
vào sử dụng. Tuy nhiên, ở nƣớc ta thiết bị máy bay không ngƣời lái nhƣ M100-CT của
Ban Nghiên cứu mục tiêu bay, Viện Kỹ thuật Phòng không – Không quân đã đƣa vào sử
dụng từ những năm 2004 với mục tiêu phục vụ bắn đạn thật cho lực lƣợng phòng không.
Viện Công nghệ Không gian- Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
ngày 3/5/2013 cũng đã chính thức bay thử nghiệm 5 mẫu máy bay không ngƣời lái tại bãi
thử nghiệm Hoà Lạc, Hà Nội. Và đã tiến hành bay chụp ảnh thử nghiệm ở Nha Trang,
Lạc Dƣơng, Lâm Đồng (chủ yếu chụp ảnh chƣa đề cập đến việc sử dụng trong đo ảnh).
Chính vì vậy, việc nghiên cứu sử dụng những loại máy bay này (loại máy bay cánh bằng)
gắn máy chụp ảnh số phổ thông phục vụ tƣ liệu cho công tác đo vẽ thành lập bản đồ đã
đƣợc đặt ra.
Mặt khác, các phần mềm đo ảnh ở Việt Nam đƣợc các cơ quan, doanh nghiệp
nhập rất nhiều, các phần mềm đều là các phần mềm thƣơng mại, các mã nguồn đều bị
khóa không có thể can thiệp vào chƣơng trình. Đối với máy chụp ảnh số phổ thông, qua
các kết quả nghiên cứu trên thế giới sai số lớn nhất chủ yếu tập trung vào sai số méo hình
kính vật. Vì lý do đó, việc xử lý sai số méo hình của máy chụp ảnh phổ thông bằng phần
mềm của Việt Nam tự viết cho phù hợp với các công thức cải chính sai số méo hình kính
vật của các hãng nƣớc ngoài kết hợp các phần mềm đo vẽ hiện có hoàn toàn chúng ta có
thể áp dụng thành công phƣơng pháp đo ảnh khoảng cách gần sử dụng máy bay không
ngƣời lái ở Việt Nam. Điều này giảm nhẹ chi phí đầu tƣ cho việc mua các phần mềm của
các hãng.
Chính vì vậy, việc sử dụng máy chụp ảnh số gắn trên máy bay không ngƣời lái
phục vụ trong công tác thành lập bản đồ bằng phƣơng pháp đo ảnh là một đề tài nghiên
cứu mang tính ứng dụng cao, bổ sung thêm nguồn tƣ liệu và công nghệ trong công tác
thành lập bản đồ bằng công nghệ ảnh.
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị
nghiên cứu đã sử dụng thực tế
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- Phƣơng pháp nghiên cứu lý thuyết, phân tích tổng hợp các loại trang thiết bị để
nhằm: Thiết kế thiết bị hỗ trợ cho công tác bay chụp ảnh, lắp đặt máy chụp ảnh lên máy
bay
- Phƣơng pháp phân tích: phân tích các loại sai số méo hình kính vật của máy chụp
ảnh số phổ thông, các phƣơng pháp kiểm định máy chụp ảnh số phổ thông.
- Phƣơng pháp thực nghiệm: Bay chụp ảnh, tăng dày khống chế ảnh nội nghiệp và
đánh giá so sánh kết quả đo theo hai phƣơng pháp (trực tiếp ngoài trời và phƣơng pháp
ảnh)
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt đƣợc với số lƣợng, chủng
loại và chỉ tiêu chất lƣợng, yêu cầu khoa học chính
- Các sản phẩm khoa học:
+ Bộ ảnh chụp bằng máy chụp ảnh số phổ thông gắn trên máy bay không ngƣời lái
M100-CT
+ Phần mềm tích hợp ảnh chụp với tọa độ tâm chụp xác định bằng GPS (theo
quyết định 1166/QĐ-TNMT ngày 17/6/2011)
+ Phần mềm kiểm định và cải chính tọa độ đo
+ Sơ đồ bay chụp, sơ đồ điểm khống chế ngoại nghiệp, kết quả tăng dày, bản đồ
địa chính, bản đồ địa hình tỷ lệ 1:2.000
+ Qui trình thiết kế bay chụp bằng máy chụp ảnh số phổ thông gắn trên máy bay
không ngƣời lái M100-CT
+ Qui trình công nghệ đo vẽ thành lập bản đồ trên trạm đo vẽ ảnh số
+ Các chuyên đề
+ Báo cáo phân tích kết quả thực hiện
- Các công bố khoa học (các bài báo trong nƣớc và ngoài nƣớc và tên tạp chí
khoa học, năm công bố....):
+ Đào Ngọc Long, Đỗ Thị Hoài (2014), “Sử dụng ảnh chụp từ Camera số gắn trên máy
bay không ngƣời lái trong công tác đo vẽ bản đồ”, Tạp chí Tài nguyên & Môi
trƣờng số 14 (196) kỳ 2-tháng 7 năm 2014, tr. 18-21.
+ Võ Chí Mỹ, Đào Ngọc Long (2014), “ Nghiên cứu khả năng ứng dụng máy bay
không ngƣời lái (UAV) trong công tác đo vẽ bản đồ tỷ lệ lớn và giám sát tài nguyên
môi trƣờng, Tuyển tập báo cáo hội nghị khoa học và công nghệ”, Viện Khoa học Đo
đạc và Bản đồ, tr 154-159.
- Công tác đào tạo sau đại học (ghi rõ số lƣợng thạc sĩ, tiến sĩ đƣợc hỗ trợ từ kết
quả nghiên cứu của đề tài; số lƣợng đã bảo vệ và số lƣợng chƣa bảo vệ.
+ 01 Thạc sỹ bảo vệ 2013, trƣờng Đại học Mỏ Địa chất Hà Nội
2.4. Tình hình đăng ký sở hữu trí tuệ (phần mềm, bản đồ chuyên đề, quyền sở
hữu công nghiệp...): Không đăng ký sở hữu trí tuệ
2.5. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý nhà
nƣớc về tài nguyên và môi trƣờng
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Với đặc điểm thời tiết nhiệt đới gió mùa nhƣ ở nƣớc ta, số ngày thời tiết đẹp cho
công tác bay chụp bằng máy bay, máy ảnh chuyên dụng không nhiều thì đây cũng là một
phƣơng pháp lựa chọn bổ sung tốt cho công tác đo vẽ bản đồ khi cần thiết, đặc biệt với
khu vực có khó khăn về đi lại, do máy bay bay ở trần bay thấp, có thể dƣới tầng mây
nhiều. Về hiệu quả kinh tế có thể khẳng định sử dụng phƣơng pháp này có thể giảm từ 510% chi phí lao động so với phƣơng pháp đo trực tiếp ngoài thực địa (phần đo đạc)
2.6. Kết luận
Đề tài đã tiến hành nghiên cứu, sử dụng thành công máy chụp ảnh số phổ thông,
máy bay không ngƣời lái M100-CT loại chuyên dùng phục vụ cho việc bắn đạn thật của
lực lƣợng phòng không vào công tác bay chụp, đo vẽ bản đồ địa chính. Loại máy bay
cánh bằng mà rất ít các hãng nƣớc ngoài và ở Việt Nam sử dụng (chủ yếu là máy bay tự
hành cất cánh thẳng đứng hoặc máy bay trực thăng không ngƣời lái, điều khiển từ xa).
Ảnh chụp đƣợc trong phần thực nghiệm rõ nét, bám sát theo tuyến với độ phủ dọc lớn
(tuy góc nghiêng
tƣơng ứng với lắc ngang của máy bay còn lớn), số tuyến bay đƣợc là
9 tuyến với tổng số ảnh chụp 2684 tờ ảnh.
Máy chụp ảnh số phổ thông khi sử dụng phƣơng pháp kiểm định để xác dịnh các
nguyên tố định hƣớng trong cũng nhƣ xác định sai số méo hình kính vật phù hợp có thể
sử dụng tƣ liệu ảnh này trong công tác đo vẽ ảnh. Có nhiều phƣơng pháp kiểm định
nhƣng phƣơng pháp bình sai tự hiệu chỉnh là tƣơng đối phù hợp với điều kiện nƣớc ta.
Độ chính xác xác định vị trí điểm bằng phƣơng pháp đo ảnh đƣợc nâng cao khi sử dụng
các tham số kiểm định. Với các chƣơng trình bình sai tăng dày khác không phải PHOTOT nhƣ PATB, PATM43…, khi đo tăng dày trên trạm không sử dụng sai số méo hình kính
vật, số liệu xuất ra đƣợc tính cải chính sai số méo hình kính vật trƣớc khi bình sai, Khi
tiến hành đo vẽ bật chế độ on của bảng sai số méo hình kính vật. Khi đo và bình sai trên
trạm bằng chƣơng trình PHOTO-T sai số méo hình kính vật đƣợc sử dụng ngay từ khi tạo
ProJect.
Máy bay không ngƣời lái M100-CT với tốc độ bay lớn từ 130 đến 150km/h,
không giảm đƣợc tốc độ thấp hơn (với lý do khi tải trọng của thiết bị gắn thêm vào nhƣ:
giá máy chụp ảnh, máy ảnh tăng lên việc giảm tốc độ máy bay dẫn tới sự không an toàn
khi bay). Chính vì vậy, với ảnh hƣởng của gió, tốc độ máy bay cao,độ lắc ngang của máy
bay lớn, bộ cân bằng của giá máy chụp ảnh không kịp về vị trí thăng bằng ảnh hƣởng đến
chất lƣợng của ảnh chụp. Độ lắc ngang vuông góc với hƣớng bay hay góc Ω của ảnh lớn
dẫn đến ảnh hƣởng độ phủ dọc của ảnh.
Khi thiết kế bay, để giảm ảnh hƣởng của vấn đề trên cần tăng độ phủ dọc của ảnh
nhằm giảm bớt sự bay chụp lại không cần thiết. Với số ảnh có độ phủ lớn, chúng ta có thể
lọc, lấy bỏ ảnh sao cho có độ phủ và góc nghiêng đảm bảo cho công tác đo vẽ ảnh sau
này. Tuy nhiên, khi độ phủ dọc của ảnh lớn, đảm bảo cho việc lựa chọn ảnh cho công tác
đo tăng dày, đo vẽ sau này nhƣng ngƣợc lại đƣờng dáy ảnh khi đó giảm đi chỉ còn 20 mét
(khi thiết kế với độ phủ 60% tƣơng đƣơng với đƣờng đáy chụp ảnh 60 mét ngoài thực
địa), điều này ảnh hƣởng lớn đến việc xác định độ cao bằng phƣơng pháp đo ảnh. Trong
thực nghiệm, với độ cao bay chụp 200 mét, tỷ lệ ảnh chụp 1:12.000 chỉ đạt độ chính xác
mặt phẳng cho bản đồ tỷ lệ 1: 2.000 (cả địa hình và địa chính), độ chính xác xác định độ
cao chỉ đạt độ chính xác cho khoảng cao đều 2.5 mét.
Để đảm bảo độ chính xác cho công tác thành lập bản đồ địa hình hoặc địa chính
khi thiết kế bay phải đảm bảo:
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+ Với bản đồ địa hình: Máy ảnh số có chiều dài của CCD trùng với hƣớng bay. (số
lƣợng đƣờng bay tăng lên)
+ Với bản đồ địa chính: Máy ảnh số có chiều dài của CCD vuông góc với hƣớng
bay. (số lƣợng đƣờng bay giảm đi)
Với khu cần đo vẽ có chiều dài lớn, nhiều tuyến bay công tác bay chụp để đảm
bảo bám sát tuyến với loại máy bay này gặp những khó khăn nhất định, chính vì vậy cần
thiết nâng cấp chế độ điều khiển bay ổn định hơn nữa.
Với đặc điểm thời tiết nhiệt đới gió mùa nhƣ ở nƣớc ta, số ngày thời tiết đẹp cho
công tác bay chụp bằng máy bay, máy ảnh chuyên dụng không nhiều thì đây cũng là một
phƣơng pháp lựa chọn bổ sung tốt cho công tác đo vẽ bản đồ khi cần thiết, đặc biệt với
khu vực có khó khăn về đi lại, do máy bay bay ở trần bay thấp, có thể dƣới tầng mây
nhiều.
Bình đồ ảnh của khu vực đo vẽ địa chính phần thổ canh hỗ trợ rất tốt cho công tác
xác nhận diện tích, qui chủ với chủ sử dụng đất. Không cần thiết phải trực tiếp ra thực địa
mà thay thế bằng máy chiếu bản đồ ảnh trong phòng.
Về hiệu quả kinh tế:
+Khu vực thổ cƣ, bình đồ ảnh hỗ trợ rất tốt, hiệu quả cho công tác đo chi tiết,
giảm thời gian vẽ sơ hoạ (bớt đƣợc công vẽ sơ họa), có thể đo sau đó nối trực tiếp trên
bình đồ ảnh.
+ Khu vực có ruộng bậc thang vùng trung du, đồi núi, việc đo vẽ hình thửa nhanh
và hiệu quả rất nhiều so với phƣơng pháp đo trực tiếp.
+ Đối với bản đồ địa hình: Với những nhiệm vụ có tính cấp bách, thời tiết không
thuận lợi cho công tác bay chụp ảnh bằng thiết bị chuyên dụng. Việc sử dụng phƣơng
pháp này có ƣu điểm khắc phục đƣợc thời tiết do trần bay thấp.
Theo quan điểm của nhóm nghiên cứu, với những khu vực nhỏ, đi lại khó khăn,
khó sử dụng phƣơng pháp đo trực tiếp thì phƣơng pháp này đặc biệt có hiệu quả.
+ Về hiệu quả kinh tế sử dụng phƣơng pháp này có thể giảm từ 20-30% chi phí lao
động so với phƣơng pháp đo trực tiếp ngoài thực địa (tùy theo đặc điểm của khu đo, có bị
ẩn khuất nhiều hay ít, ruộng không có bờ nhiều hay ít)
Thực tế còn cho thấy việc sử dụng máy bay không ngƣời lái ở Việt Nam cho công
tác bay chụp ảnh còn rất nhiều khó khăn. Có thể thấy rõ đó là vấn đề quản lý bay, việc
xin phép và cấp phép bay rất khó khăn do công tác đăng kiểm của loại thiết bị này hiện ở
Việt Nam chƣa có.
2.7. Kiến nghị
Do số lƣợng ảnh chụp lớn (nhƣ khu đo thực nghiệm khoảng xấp xỉ 3000 ảnh) cần
nghiên cứu lắp đặt và ghi lại các giá trị của thông số IMU gắn trên máy ảnh, với việc
nâng cao độ chính xác xác định toạ độ tâm chụp bằng GPS, nghiên cứu giải quyết vấn đề
đồng bộ giữa tâm chụp của máy ảnh, Anten của GPS và IMU của máy ảnh để có khả
năng tăng dày tự động theo phần mềm Match AT của hãng InterGraph để giảm chi phí
lao động khi sử dụng loại tƣ liệu này.
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Cần phải nghiên cứu điều chỉnh giảm tốc độ của máy bay, tăng cƣờng hệ thống
autopilot của máy bay, hoàn thiện giá cân bằng máy ảnh đảm bảo cho ảnh chụp có độ phủ
dọc tốt hơn nữa.
Cho phép tiến hành sản xuất thử nghiệm đo vẽ bản đồ địa chính một khu vực để có
cơ sở tiếp tục hoàn thiện qui trình công nghệ này.
Cần có sự phối hợp chặt chẽ, tạo sự thuận lợi trong việc nghiên cứu áp dụng khoa
học công nghệ giữa các bên có liên quan: quản lý máy bay và thực hiện bay, quản lý cấp
phép bay và đơn vị áp dụng công nghệ để có thể hoàn thiện và đƣa vào sử dụng công
nghệ này ở nƣớc ta trong thời gian sớm nhất.
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[3] NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN MÔ HÌNH CƠ SỞ DỮ
LIỆU NỀN THÔNG TIN ĐỊA LÝ TỶ LỆ LỚN LÀM CƠ SỞ XÂY DỰNG CÁC HỆ
THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ CHUYÊN NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI
TRƢỜNG, TĂNG CƢỜNG VIỆC KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG HIỆU QUẢ DỮ
LIỆU ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ PHỤC VỤ CÔNG CUỘC PHÁT TRIỂN KINH TẾ
XÃ HỘI Ở NƢỚC TA
Mã số:TNMT.07.19
1. Thông tin chung về Đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Văn Phòng Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam
1.2. Chủ nhiệm Đề tài: TS. Trần Hồng Quang
1.3. Cán bộ tham gia Đề tài:
1. TS. Trần Hồng Quang

5. ThS. Đoàn Quang Tạo

2. ThS. Lê Thị Thu Giang

6. ThS. Nguyễn Văn Thảo

3. KS. Đỗ Thị Hạ

7. ThS. Đỗ Thị Thu Thủy

4. ThS. Bùi Thị Xuân Hồng

8. KS.Nguyễn Văn Tuấn

1.4. Mục tiêu nghiên cứu của Đề tài
Xây dựng mô hình khái niệm dữ liệu nền thông tin địa lý phục vụ đa lĩnh vực và đề
xuất các nội dung qui định về công tác quản lý, cập nhật, cung cấp, khai thác, thƣơng mại
hóa, bảo vệ bản quyền và chia sẻ dữ liệu nền địa lý có hiệu quả.
1.5. Nội dung nghiên cứu
+ Nghiên cứu khái niệm bản đồ nền, các nhóm dữ liệu nền, mô hình cơ sở dữ liệu
nền thông tin địa lý và vai trò của các dữ liệu này trong hạ tầng cơ sở dữ liệu không gian
quốc gia (NSDI).
+ Điều tra, phân tích, đánh giá nhu cầu dữ liệu địa lý ở các lĩnh vực chuyên ngành,
đề xuất xây dựng mô hình khái niệm cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý phù hợp.
+ Khảo sát, đánh giá, phân tích công tác quản lý, bảo trì và cung cấp dữ liệu nền
thông tin địa lý và các văn bản qui phạm pháp luật liên quan, đề xuất chính sách áp dụng
để nâng cao hiệu quả công tác nêu trên.
+ Thử nghiệm xây dựng cơ sở dữ liệu nền tỷ lệ 1/10.000 trên cơ sở mô hình khái
niệm đề xuất và phát triển công cụ phần mềm khai thác, cung cấp dữ liệu từ cơ sở dữ liệu
nền thử nghiệm.
1.6. Thời gian thực hiện: 7/2012-10/2014
1.7. Kinh phí phê duyệt: 1109,82 triệu đồng; kinh phí thực hiện: 1109,82 triệu
đồng
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu
Xây dựng, phát triển SDI cần những yếu tố sẵn sàng nhất định mà mỗi quốc gia đều
phải đáp ứng. Trong những năm gần đây, cơ quan quản lý chuyên ngành đo đạc và bản
đồ Việt Nam đã có những nỗ lực rất lớn trong việc xây dựng và ban hành hệ thống văn
bản quy phạm pháp luật về hoạt động đo đạc và bản đồ, về chính sách quản lý, cung cấp,
khai thác sử dụng dữ liệu và các quy định kỹ thuật áp dụng công nghệ mới thành lập hệ
thống dữ liệu đo đạc và bản đồ cơ bản với số lƣợng đáng kể cung cấp cho xã hội. Bên
cạnh đó, việc áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế để xây dựng hệ thống tiêu chuẩn/qui chuẩn
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quốc gia cũng đã đƣợc triển khai tích cực nhằm xây dựng đƣợc các tập/cơ sở dữ liệu
không gian tƣơng thích, hài hòa để khai thác, chia sẻ dữ liệu đạt hiệu quả cao. Những kết
quả nêu trên thể hiện sự sẵn sàng và là những tiền đề quan trọng góp phần xây dựng hạ
tầng dữ liệu không gian quốc gia (National Spatial Data Infrastructure, NSDI) nhanh
chóng ở nƣớc ta. Tuy nhiên, qua một thời gian thực thi và áp dụng trong thực tế, do nhiều
nguyên nhân khách quan, các kết quả nhận đƣợc vẫn còn những hạn chế cần đƣợc nghiên
cứu, đánh giá, phân tích để hoàn thiện.
Các điều khoản và phạm vi áp dụng của các văn bản quy phạm pháp luật đã thể hiện
chính sách cụ thể của Nhà nƣớc đối với hoạt động quản lý, cung cấp và khai thác sử dụng
thông tin đo đạc và bản đồ trong giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên, quá trình áp dụng các văn
bản quy phạm pháp luật trong thực tế cho thấy có sự trùng lặp về thẩm quyền, giữa các
văn bản còn có một số quy định chƣa nhất quán và không còn phù hợp với hiện trạng
thực tế hiện nay. Việc cung cấp, chia sẻ dữ liệu vẫn còn mang tính bao cấp, chƣa có sự
thay đổi mạnh mẽ theo quan điểm nhà nƣớc dịch vụ và dịch vụ hƣớng ngƣời sử dụng.
Những vấn đề về bản quyền dữ liệu không gian, nhất là đối với các cơ sở dữ liệu không
gian (CSDL) còn chƣa đầy đủ và chi tiết.
Quá trình áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chuẩn thông tin địa lý cơ sở
(QCVN 42) và các Qui định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung CSDL vào việc thành
lập CSDL nền địa lý cho thấy nội dung QCVN 42 quá tổng quát, chƣa thể hiện rõ đây là
Tài liệu hƣớng dẫn áp dụng 09 qui chuẩn của bộ ISO 19100 hay là Qui chuẩn kỹ thuật
cho sản phẩm dữ liệu địa lý. Các Qui định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung CSDL
nền địa lý chủ yếu áp dụng cho các chủ đề (tập) dữ liệu nền chứ không hoàn toàn là một
mô hình về cấu trúc, nội dung CSDL nền, phù hợp với các Tiêu chuẩn tƣơng ứng của bộ
ISO 19100, nhất là hình thức cấu trúc, nội dung của ISO 19131.
Do chƣa có khái niệm chung về các lớp “dữ liệu nền” nên trong các văn bản quy
phạm kỹ thuật không có tham chiếu đến khái niệm này mà thƣờng đƣa ra các định nghĩa
riêng thuộc phạm vi điều chỉnh của văn bản. Điều này gây nên sự không thống nhất về
khái niệm thông tin địa lý, hiểu chƣa đầy đủ về vai trò, tính chất dữ liệu nền, chƣa có sự
hợp tác chung giữa các lĩnh vực chuyên ngành cũng nhƣ khảo sát nhu cầu xã hội để xác
định phạm vi, nội dung các tập dữ liệu nền sử dụng vào việc trao đổi, chia sẻ các ứng
dụng khi nƣớc ta bắt đầu triển khai xây dựng NSDI.
Để nghiên cứu giải quyết các vấn đề còn tồn tại, hạn chế nêu trên, nhóm tác giả đã
triển khai thực hiện Đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn mô hình cơ sở dữ
liệu nền thông tin địa lý tỷ lệ lớn làm cơ sở xây dựng các hệ thống thông tin địa lý
chuyên ngành tài nguyên và môi trƣờng, tăng cƣờng việc khai thác và sử dụng hiệu quả
dữ liệu đo đạc và bản đồ phục vụ công cuộc phát triển kinh tế xã hội ở nƣớc ta”
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu
Khái niệm và vai trò dữ liệu nền. Để làm rõ khái niệm và vai trò dữ liệu nền, Đề tài
đã sử dụng phƣơng pháp phân tích về vai trò trong các các ứng dụng của của bản đồ
nền/lớp thông tin nền theo công nghệ truyền thống, công nghệ bản đồ số/GIS và hiện nay
là giai đoạn phát triển SDI. Phƣơng pháp so sánh, phân tích cũng đƣợc vận dụng để làm
rõ sự tƣơng đƣơng giữa các thuật ngữ đang đƣợc sử dụng theo quan điểm SDI liên quan
đến dữ liệu nền là dữ liệu cơ bản (Fundamental Data), dữ liệu khung (Framework Data
Sets), dữ liệu hạt nhân (core data) và dữ liệu tham chiếu (reference data), dữ liệu cơ bản
(base data).
Xác định danh mục dữ liệu nền và dữ liệu hạt nhân chuyên đề. Các chủ đề (tập)
dữ liệu nền đƣợc xác định có sự phân tích và kế thừa từ danh mục các chủ đề dữ liệu
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tham chiếu từ các nƣớc phát triển (Mỹ), từ hạ tầng thông tin không gian châu Âu và từ
các tổ chức quốc tế và phù hợp với „nền cơ sở” trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về
chuẩn thông tin địa lý cơ sở (QCVN 42). Các chủ đề dữ liệu hạt nhân chuyên ngành đƣợc
xác định thông qua việc rà sóat, phân tích, đánh giá hệ thống văn bản quy phạm pháp luật
(bao gồm Luật, Nghị định, Thông tƣ, Quyết định) liên quan đến dữ liệu địa lý phục vụ
chức năng, nhiệm vụ quản lý chuyên ngành. Kết quả phân cấp và phân nhóm các chủ đề
dữ liệu hạt nhân đƣợc thống kê từ các chủ đề dữ liệu hạt nhân chuyên ngành sẽ nhận
đƣợc các chủ đề dữ liệu nền và dữ liệu hạt nhân TNMT.
Xây dựng mô hình khái niệm tổng quát dữ liệu nền. Mô hình khái niệm tổng quát
dữ liệu nền địa lý đƣợc xây dựng dựa trên cơ sở Khung mô hình hóa khái niệm Hạ tầng
thông tin châu Âu (Infrastructure for Spatial Information in the European Comutity,
INSPIRE) do nhóm chuyên gia kỹ thuật châu Âu thực hiện làm nền tảng xây dựng hệ
thống tài liệu hỗ trợ cho các nƣớc thành viên thực thi hạ tầng thông tin châu Âu. Trong
khung mô hình hóa khái niệm INSPIRE, khung phát triển đặc tính kỹ thuật dữ liệu (data
specification development framework) là điểm khởi đầu, tạo cơ sở cho sự tƣơng thích và
hài hòa 34 tập dữ liệu INSPIRE giữa các nƣớc trong cộng đồng châu Âu. Các tập dữ liệu
tƣơng thích và hài hòa phù hợp với các yêu cầu của bộ ISO 19100. Khung phát triển đặc
tính kỹ thuật dữ liệu có bốn (04) Tài liệu kỹ thuật INSPIRE bao gồm: Phạm vi và định
nghĩa 34 chủ đề dữ liệu INSPIRE; Mô hình khái niệm tổng quát; Phƣơng pháp luận phát
triển đặc tính kỹ thuật dữ liệu và Phƣơng pháp mã hóa dữ liệu.
Để xây dựng nội dung Mô hình khái niệm tổng quát dữ liệu nền, nhóm thực hiện đã
tiếp cận, nghiên cứu khung phát triển đặc tính kỹ thuật của INSPIRE và áp dụng phƣơng
pháp kế thừa, phân tích, lựa chọn nội dung phù hợp với điều kiện Việt Nam từ Mô hình
khái niệm tổng quát INSPIRE (INSPIRE Gereric Conceptual Model).

Khung mô hình hóa khái niệm INSPIRE
Hoàn thiện Quy chuẩn và Quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc nội dung CSDL
nền địa lý. Phƣơng pháp nghiên cứu đƣợc áp dụng để thực hiện nội dung công việc này
là nghiên cứu một số Tiêu chuẩn ISO 19100, quy trình chuẩn hóa các hệ thống thông tin
địa lý; Nghiên cứu, phân tích kết quả hai Dự án “Dự án Chuẩn hoá hệ thống thông tin địa
lý cơ sở quốc gia” và Dự án “Thành lập cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý ở tỷ lệ 1/10.000
gắn với mô hình số độ cao phủ trùm cả nƣớc”; Rà soát nội dung Quy chuẩn kỹ thuật quốc
gia về chuẩn thông tin địa lý cơ sở, các Qui định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung
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CSDL nền địa lý tỷ lệ 1:2000, 1:5000, 1:10 000 và 1:50 000 và đối chiếu với các yêu cầu
của Chuẩn thông tin địa lý đã ban hành cũng nhƣ các Tiêu chuẩn ISO 19100 tƣơng ứng
để từ đó đề xuất các nội dung cần bổ sung sửa đổi của Quy định kỹ thuật về mô hình cấu
trúc, nội dung CSDL nền địa lý. Các nội dung đề xuất bổ sung, sửa đổi kế thừa các kết
quả đã có cũng nhƣ kinh nghiệm của nƣớc ngoài đối với các sản phẩm tƣơng tự.
Đề xuất bổ sung, sửa đổi một số chính sách quản lý, cung cấp và khai thác sử
dụng dữ liệu đo đạc và bản đồ:Trong những năm gần đây, sự phát triển mạnh mẽ của
mạng Internet, công nghệ điện toán đám mây (Cloud computing), công nghệ thu nhận và
xử lý CSDL địa lý và dữ liệu lớn (big data) yêu cầu sự thay đổi quan điểm về chính sách
quản lý, chia sẻ và khai thác dữ liệu không gian. Nƣớc ta hiện nay bắt đầu bƣớc vào giai
đoạn xây dựng và phát triển hạ tầng dữ liệu không gian quốc gia thì yêu cầu nay càng trở
nên cần thiết. Vì vậy, có thể căn cứ vào các nguyên tắc cơ bản đối với dữ liệu không
gian, mục tiêu của các thành phần tham gia thị trƣờng thông tin địa lý và các nhiệm vụ
nhà nƣớc cần điều phối bằng các chính sách cụ thể cũng nhƣ hiện trạng hoạt động khai
thác, sử dụng dữ liệu đo đạc và bản đồ cơ bản để rà soát hệ thống văn bản pháp luật xem
có những nội dung, điều khoản nào chƣa hợp lý, cần bổ sung, sửa đổi để hoàn thiện.
Phƣơng pháp nghiên cứu đƣợc áp dụng ở phần công việc này là phân tích, so sánh, tổng
hợp.
Thử nghiệm thành lập một số tập dữ liệu/CSDL nền mẫu và xây dựng modun
phần mềm thiết kế Website: Phƣơng pháp nghiên cứu thực hiện phần thử nghiệm này là
kế thừa, phân tích, thiết kế hệ thống và ứng dụng công nghệ GIS để xây dựng modun
phần mềm và thành lập một số tập dữ liệu nền từ cơ sở dữ liệu tỷ lệ 1:10 000 hiện có.
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm khoa học đạt đƣợc với sô lƣợng, chủng
loại và chỉ tiêu chất lƣợng, yêu cầu khoa học chính
- Các sản phẩm khoa học
+ Mô hình khái niệm tổng quát dữ liệu nền đƣợc xây dựng là một khung nội dung
các thành phần có các yêu cầu cần thực hiện để đáp ứng các tiêu chuẩn ISO 19100.
+ Đề xuất giải pháp xây dựng nội dung Qui chuẩn kỹ thuật CSDL nền địa lý và báo
cáo đề xuất cụ thể một số nội dung cần bổ sung, sửa đổi trong các văn bản pháp luật liên
quan đến chính sách quản lý, cung cấp dữ liệu đo đạc và bản đồ.
+ Mẫu một số tập dữ liệu nền huyện Kỳ Anh đƣợc thành lập từ kết quả của Dự án
xây dựng CSDL nền địa lý tỉnh Hà Tĩnh.
+ Modun phần mềm lập Website phục vụ giới thiệu và tải các tập dữ liệu nền.
+ Báo cáo tổng kết Đề tài.
- Các công bố khoa học:
+ Trần Hồng Quang (2013). Chuẩn thông tin địa lý và áp dụng xây dựng cơ sở dữ
liệu GIS. Bài đăng trong Kỷ yếu Hội thảo ứng dụng kỹ thuật địa tin học về Nghiên cứu
tài nguyên và môi trƣờng kinh tế biển và đào tạo nguồn nhân lực của Trƣờng Đại học Tài
nguyên và Môi trƣờng Hà Nội tháng 11/2013.
+ Trần Hồng Quang, Bùi Thị Xuân Hồng (2014). Xây dựng mô hình khái niệm cơ
sở dữ liệu nền địa lý tiếp cận theo hƣớng hạ tầng dữ liệu không gian quốc gia. Bài đăng
trong Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học và Công nghệ - Trắc địa và Bản đồ vì hội
nhập quốc tế, tháng 7/2014.
- Công tác đào tạo sau đại học: không
2.4. Tính hình đăng kỹ sở hữu trí tuệ: không
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2.5. Kết quả Đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý nhà
nƣớc về tài nguyên và môi trƣờng
Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ tăng cƣờng tính hiệu quả trong việc khai thác, sử
dụng thông tin địa lý. Với các luận cứ có cơ sở khoa học và thực tiễn, việc áp dụng vào
thực tế sẽ có tính khả thi và nâng cao đƣợc hiệu quả quản lý nhà nƣớc về dữ liệu bản đồ,
cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý đáp ứng đƣợc nhu cầu đa dạng của thị trƣờng.
Tạo điều kiện khai thác, sử dụng, trao đổi thông tin địa lý đƣợc dễ dàng và thuận
lợi. Là cơ sở quan trọng để định hƣớng xây dựng cơ sở hạ tầng dữ liệu không gian quốc
gia và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thông tin địa lý.
2.6. Kết luận
Nhóm tác giả đã hoàn thành đầy đủ những nội dung công việc nghiên cứu theo
Thuyết minh đã đƣợc Bộ TNMT phê duyệt, bao gồm: 54 báo cáo chuyên đề khoa học, 04
sản phẩm giao nộp, Báo cáo kết quả Đề tài và Báo cáo tóm tắt Đề tài, đáp ứng các yêu
cầu khoa học đề ra. Một số kết quả nghiên cứu và sản phẩm chính của Đề tài đƣợc tóm
tắt nhƣ sau:
1. Làm rõ khái niệm dữ liệu nền là dữ liệu tham chiếu, có vai trò kết nối các thông
tin chuyên đề theo ngữ cảnh GIS và SDI. Khái niệm Dữ liệu nền địa lý đang đƣợc sử
dụng trong Quy định kỹ thuật và một số văn bản pháp luật ở nƣớc ta hiện nay đƣợc hiểu
là dữ liệu hạt nhân chuyên ngành (có từ hoạt động đo đạc và bản đồ cơ bản), trong đó có
dữ liệu nền. Đề tài đã xác định, phân loại và mô tả ở mức khái niệm các chủ đề dữ liệu
nền, dữ liệu hạt nhân lĩnh vực Tài nguyên và Môi trƣờng.
2. Mô hình khái niệm tổng quát dữ liệu nền đƣợc xây dựng là một khung nội dung
các thành phần có các yêu cầu cần thực hiện để đáp ứng các tiêu chuẩn ISO 19100. Mô
hình là cơ sở phát triển đặc tính kỹ thuật (quy chuẩn kỹ thuật) các chủ đề dữ liệu nền và
dữ liệu hạt nhân chuyên đề tƣơng thích –hài hòa trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi
trƣờng.
3. Đề xuất giải pháp xây dựng nội dung Qui chuẩn kỹ thuật CSDL nền địa lý và đề
xuất cụ thể một số nội dung cần bổ sung, sửa đổi trong các văn bản pháp luật liên quan
đến chính sách quản lý, cung cấp dữ liệu đo đạc và bản đồ góp phần vào việc hoàn thiện
hệ thống văn bản pháp luật thống nhất, đáp ứng yêu cầu thực tiễn hiện nay ở nƣớc ta.
4. Mẫu một số tập dữ liệu nền huyện Kỳ Anh đƣợc thành lập từ kết quả của Dự án
xây dựng CSDL nền địa lý tỉnh Hà Tĩnh phù hợp với Mô hình khái niệm tổng quát, đáp
ứng mục tiêu đặt ra. Quy chuẩn kỹ thuật các đơn vị hành chính là ví dụ minh họa để áp
dụng phát triển đặc tính kỹ thuật cho các chủ đề dữ liệu nền địa lý khác.
5. Modun phần mềm lập Website là một hình thức quảng bá, cung cấp các tập dữ
liệu nền trực tuyến, phù hợp với điều kiện thực tế ở nƣớc ta, đáp ứng một số yêu cầu
thông thƣờng của ngƣời sử dụng để lựa chọn dữ liệu nền phù hợp với mục đích công
việc.
2.7. Kiến nghị
1. Tên CSDL nền địa lý đang đƣợc sử dụng hiện nay nên thay bằng CSDL bản đồ
địa hình sẽ phù hợp hơn theo Nghị định số 45/2015/NĐ-CP.
2. Xác định và công bố danh mục các chủ đề dữ liệu nền, dữ liệu hạt nhân lĩnh vực
Tài nguyên và Môi trƣờng. Phạm vi, nội dung dữ liệu nền cần đƣợc rà sóat thêm, có sự
thống nhất giữa các lĩnh vực chuyên ngành và thông tin bổ sung về nhu cầu dữ liệu nền
từ xã hội. Nên ƣu tiên xây dựng trƣớc các tập dữ liệu nền tỷ lệ 1:10 000 và công bố rộng
rãi, tạo điều kiện cho ngƣời ngƣời sử dụng truy cập, khai thác sử dụng miễn phí.
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3. Hoàn thiện Quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa
lý đã ban hành thành Quy chuẩn kỹ thuật CSDL bản đồ địa hình sẽ đáp ứng đầy đủ hơn
các yêu cầu của bộ ISO 19100 (các Chuẩn đã ban hành) cũng nhƣ hình thức và nội dung
của Tiêu chuẩn ISO 19131.
4. Nghiên cứu, xem xét các đề xuất bổ sung, sửa đổi trong một số văn bản qui phạm
pháp luật chuyên ngành đo đạc và bản đồ để sử dụng vào việc hoàn thiện các văn bản quy
phạm pháp luật hƣớng dẫn thực hiện Nghị định 45/2015/NĐ-CP.
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[4] NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG GIẢI PHÁP GPS THEO CÔNG NGHỆ TRẠM
THAM CHIẾU ẢO (VRS) Ở VIỆT NAM PHỤC VỤ VIỆC ĐA DẠNG HÓA CÁC
ỨNG DỤNG TRẠM CORS.
Mã số: TNMT.07.23
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Viện Khoa Học Đo Đạc và Bản Đồ
1.2. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lƣu Hải Âu
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:
1. ThS. Nguyễn Tuấn Anh
2. ThS. Phạm Thành Việt
3. ThS. Nguyễn Thị Hạnh
4. CN. Nhữ Văn Kiên
5. KS. Đặng Xuân Thủy
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
- Nghiên cứu khả năng ứng dụng công nghệ trạm tham chiếu ảo ở Việt Nam.
- Nghiên cứu xây dựng hệ thống trạm tham chiếu ảo, tiến hành các phƣơng pháp
đo sử dụng công nghệ trạm tham chiếu ảo và đánh giá độ chính xác của các phƣơng
pháp đo, từ đó đƣa ra đƣợc mô hình tối ƣu của công nghệ này.
- Đánh giá khả năng tích hợp công nghệ VRS với hệ thống các trạm CORS và các
máy GPS hiện có ở Việt Nam.
1.5. Nội dung nghiên cứu
- Các trang thiết bị phần cứng và phần mềm của một hệ thống trạm tham chiếu ảo.
- Các phƣơng thức vận hành hệ thống phần cứng và phần mềm của hệ thống các
trạm tham chiếu ảo.
- Nghiên cứu các trang thiết bị của các trạm CORS và các thiết bị máy móc GPS
hiện có ở Việt Nam.
- Nghiên cứu các phƣơng pháp đo động sử dụng công nghệ trạm tham chiếu ảo.
- Nghiên cứu khả năng ứng dụng công nghệ trạm tham chiếu ảo cho các điều kiện
cụ thể ở Việt Nam.
1.6. Thời gian thực hiện: 2012 - 2014
1.7. Kinh phí phê duyệt: 1.229,500 triệu đồng; Kinh phí thực hiện:1.197,230
triệu đồng
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu
Công nghệ trạm tham chiếu ảo (VRS - Virtual Reference System) ra đời với mục
đích làm tăng giãn cách giữa Rover (thiết bị thu tín hiệu vệ tinh di động) và các trạm
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tham chiếu nhằm làm giảm chi phí đầu tƣ cho việc lắp đặt tăng dày hệ thống các trạm
tham chiếu. Công nghệ VRS đã giải quyết thành công vần đề giảm số trạm tham chiếu cố
đinh, và tăng phạm vi đo của phƣơng pháp đo động (RTK và PPK) từ 15 km lên ít nhất là
50 km. Đồng thời công nghệ VRS cũng cải thiện đáng kể độ chính xác của các cạnh đo
hạng trung và hạng dài. Trong vùng phủ sóng của mạng lƣới đo VRS, ngay cả những
máy đo đơn tần cũng có thể loại bỏ nhanh chóng sai số do tầng điện ly và hiện tƣợng
nhiễu (trƣợt) chu kỳ gây ra. Việc “Nghiên cứu xây dựng các giải pháp đo GPS theo công
nghệ trạm tham chiếu ảo (VRS) ở Việt Nam phục vụ việc đa dạng hóa các ứng dụng trạm
CORS” là một hƣớng đi cần thiết.
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị
nghiên cứu đã sử dụng thực tế.
2.2.1. Phƣơng pháp nghiên cứu:
- Tìm hiểu, nghiên cứu, phân tích các nhu cầu từ thực tiễn.
- Tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm thành công từ các nƣớc tiên tiến.
- Tham khảo các tài liệu chuyên sâu của các chuyên gia.
- Đánh giá tính khả thi dựa trên các điều kiện có thể về nhân lực, trang thiết bị máy
móc, phần mềm, phần cứng.
- Nghiên cứu phân tích các điều kiện đặc thù khi thực hiện ở Việt Nam.
- Nghiên cứu kỹ lý thuyết, bản chất công nghệ sau đó áp dụng vào từng điều kiện cụ
thể ở Việt Nam.
- Lựa chọn các công nghệ, trang thiết bị máy móc phù hợp có tính khả thi cao.
- Triển khai thử nghiệm trên khu vực cụ thể.
2.2.2. Trang thiết bị nghiên cứu đã sử dụng thực tế:
- Các máy Trimble R7, R8.
- Hệ thống 3 trạm CORS và 1 Rover của hãng CHC.
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt đƣợc với số lƣợng, chủng loại
và chỉ tiêu chất lƣợng, yêu cầu khoa học chính
- Các sản phẩm khoa học:
+ Quy trình đo RTK bằng công nghệ VRS ;
+ 20 báo cáo chuyên đề ;
+ 01 Báo cáo tổng thuật ;
+01 Báo cáo tổng kết.
2.4. Tình hình đăng ký sở hữu trí tuệ(Phần mềm, bản đồ chuyên đề, quyền sở
hữu công nghiệp…) : không đăng ký sở hữu trí tuệ
2.5. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý nhà
nƣớc về tài nguyên và môi trƣờng : Chƣa có đánh giá
2.6. Kết luận và Kiến nghị
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2.6.1. Độ chính xác giữa các lần giãn khoảng cách
Sau khi tiến hành thực nghiệm 3 lần đo VRS RealTime giãn khoảng cách (50 km,
70 km và 100 km) và đo VRS PPK giãn khoảng cách 70 km, nhóm tác giả nhận thấy:
- Đối với đo VRS RealTime: độ chính xác của giãn khoảng cách 50 km và 70 km
là không có sự khác biệt nhiều (với sai số vị trí điểm khoảng 0.030 m). Đối với giãn
khoảng cách 100 km, độ chính xác kém hơn so với giãn khoảng cách 50 km và 70 km
(với sai số vị trí điểm khá cao: 0.074 m). Ngoài ra, tác giả còn nhận thấy có sự khác biệt
về khoảng thời gian để phần mềm xử lý trung tâm xác định đƣợc vị trí của trạm tham
chiếu ảo giữa các lần giãn khoảng cách. Đối với giãn khoảng cách 50 km và 70 km,
khoảng thời gian là tƣơng đối ngắn từ 5s - 200s. Riêng đối với giãn cách 100 km, khoảng
thời gian để có tính toán ra trạm ảo là khá dài từ 50s - 1800s tùy thuộc vào vị trí của
Rover.
- Đối với đo VRS PPK: có độ chính xác khá cao, đảm bảo để xây dựng các loại bản
đồ tỷ lệ lớn (sai số vị trí điểm khoảng 0.033 m). Tuy nhiên, phƣơng pháp này vẫn có một
nhƣợc điểm: khi đo vào những khoảng thời điểm đồ hình vệ tinh không tốt hoặc chỉ số
của tầng điện ly cao thì độ chính xác của các điểm đƣợc đo không đƣợc đảm bảo, gây rất
nhiều khó khăn trong công tác xử lý nội nghiệp.
2.6.2. Các ƣu điểm của công nghệ trạm tham chiếu ảo
Công nghệ VRS RealTime kế thừa hoàn toàn những ƣu điểm của công nghệ RTK
truyền thống: Đo đạc nhanh gọn và đạt độ chính xác cao trong khoảng centimet. Với độ
chính xác này công nghệ VRS RealTime hoàn toàn có thể đƣợc sử dụng để xây dựng các
bản đồ tỷ lệ lớn. Mặt khác công nghệ VRS RealTime còn có những ƣu điểm so với công
nghệ RTK nhƣ:
+ Loại trừ sự phụ thuộc của Rover vào các trạm Base đơn truyền thống.
+ Có thể đo đƣợc ở những vị trí có các vật cản nhƣ bụi cây, các vị trí gần nhà cao
tầng v..vv.
+ Do các trạm tham chiếu ảo rất gần với Rover nên có thể loại bỏ đƣợc sai số do
tầng khí quyển gây ra.
+ Ngƣời sử dụng dữ liệu trong mạng lƣới trạm CORS đều thống nhất trong hệ tọa
độ.
+ Dữ liệu thu liên tục từ các trạm CORS là nguồn tài liệu tham khảo cho việc xây
dựng mô hình tầng điện ly, tầng khí quyển.
+ Các số liệu thu từ các trạm CORS còn đƣợc dùng làm dữ liệu quan trắc với độ
chính xác cao.
+ Trang thiết bị gọn nhẹ và dễ sử dụng.
2.6.3. Khả năng tích hợp VRS với hệ thống các trạm CORS và làm đa dạng hóa các
ứng dụng trạm CORS
Hiện nay đề án quy hoạch xây dựng mạng lƣới trạm CORS đã đƣợc phê duyệt tạo
ra một nền tảng hạ tầng khung tham chiếu địa lý chặt chẽ trên phạm vi toàn quốc, trên
cơ sở đó có nhiều các ứng dụng sẽ đƣợc triển khai để khai thác, kế thừa nền tảng thông
tin đƣợc cung cấp từ hệ thống các trạm CORS này. Trong đó việc nghiên cứu xây dựng
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giải pháp đo GPS theo công nghệ trạm tham chiếu ảo (VRS) là một trong các ứng dụng
nhƣ vậy. Việc tích hợp công nghệ VRS vào hệ thống các trạm CORS khá đơn giản, do
hệ thống phần cứng và cơ sở hạ tầng ở các trạm CORS này là đầy đủ và khá hiện đại.
Công việc còn lại là mua sắm và cài đặt phần mềm để vận hành hệ thống các trạm
CORS phục vụ công nghệ trạm tham chiếu ảo.
Theo nhƣ các thiết kế ban đầu, số liệu các trạm CORS chỉ dùng để quan trắc và
khảo sát địa hình, dùng làm số liệu tham chiếu với độ chính xác cao. Khi các trạm
CORS đƣợc tích hợp công nghệ VRS, các ứng dụng các trạm CORS sẽ phong phú hơn.
Số liệu từ các trạm CORS có thể đƣợc dùng để đo đạc thành lập các loại bản đồ tỷ lệ
lớn. Với việc tích hợp công nghệ VRS, việc quản lý và khai thác dữ liệu đo đạc bằng
công nghệ GPS trở nên đơn giản và hiệu quả hơn.
2.6.4. Về tính hiệu quả, kinh tế
Khi các giải pháp của đề tài đƣa ra dần hoàn thiện theo lộ trình xây dựng các trạm
CORS cố định thì cho phép chúng ta dễ dàng xã hội hóa các công tác đầu tƣ khai thác
dịch vụ, có khả năng thu hồi các khoản kinh phí sử dụng dịch vụ phục vụ việc hoàn vốn
ban đầu, tái đầu tƣ và duy trì hoạt động của hệ thống, đồng thời cơ quan quản lý cũng có
thể dễ dàng kiểm soát đƣợc các hoạt động đo đạc của ngƣời dùng theo thời gian, theo vị
trí. Cuối cùng là ngƣời sử dụng sẽ thực hiện các công việc của mình trở nên đơn giản
hơn, tiết kiệm, hiệu quả và chuyên nghiệp
- Việc nghiên cứu này bƣớc đầu sẽ cho phép ngay lập tức tạo ra các hiệu quả thiết
thực trong việc kế thừa, phát huy và tạo ra các giá trị gia tăng cho các trạm CORS nhƣ
sau:
+ Tăng dày các trạm VRS hoạt động đồng thời với các trạm CORS tại các khu vực
còn thiếu các trạm NRTK CORS
+ Cho phép hệ thống các máy GPS cũ đã đƣợc đầu tƣ trang bị ở Việt Nam có thể
khai thác và xử lý sau theo công nghệ VRS.
2.6.5. Quy trình triển khai mạng lƣới trạm tham chiếu ảo ở Việt Nam
Các vùng lý tƣởng để triển khai công nghệ trạm tham chiếu ảo là các vùng có lắp
đặt dày đặc các trạm GEODETIC CORS và NRTK CORS. Hầu hết các hệ thống trạm
CORS này đều đƣớc trang bị đầy đủ thiết bị cần thiết để đƣợc tích hợp với công nghệ
trạm tham chiếu ảo. Khi tiến hành đo đạc bằng công nghệ trạm tham chiếu ảo (VRS)
trong các khu vực này, chúng ta chỉ cần tính toán tìm ra vị trí các trạm CORS thích hợp.
Sau đó lắp đặt thêm thiết bị cảm biến (N71, N72, NetR5.v.v…) để xử lý dữ liệu, đẩy dữ
liệu vệ tinh về trung tâm xử lý dữ liệu và kết nối hệ thống các trạm CORS lại với nhau
thành một mạng nội bộ rồi tiến hành nhập các thông số cần thiết cho phần mềm máy chủ
trung tâm. Theo nhƣ dự án đầu tƣ xây dựng mạng lƣới các trạm CORS tại Việt nam,
ngoài các trạm GEODETIC CORS đƣợc phân bố trên khắp đất nƣớc, các trạm NRTK
CORS đƣợc lắp đặt tại các trung tâm kinh tế của cả nƣớc. Do đó việc tiến hành triển khai
công nghệ VRS ở các vùng này là thuận lợi nhất.
(1). Do khu đo đã có sẵn các trạm Geodetics CORS và NRTK CORS, khi tiến hành
đo đạc ở những khu vực này chúng ta chỉ cần lựa chọn những trạm CORS bao phủ phạm
vi khu đo và khoảng cách giữa các trạm này trong khoảng 50 – 70 km.
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(2). Đặt thiết bị cảm biến N71 vào các trạm CORS để tiến hành xử lý dữ liệu tại các
trạm và đẩy dữ liệu về phần mềm máy chủ trung tâm.
(3). Nhập tọa độ của các trạm CORS vào phần mềm máy chủ trung tâm và tiến hành
kết nối các trạm CORS này thành hệ thống mạng.
(4). Sau khi phần mềm máy chủ trung tâm Fixed cạnh nối giữa các trạm CORS,
quản trị viên sẽ cung cấp tài khoản đăng nhập mạng lƣới các trạm CORS. Chuyên viên
đo đạc sẽ dùng các tài khoản này đăng nhập vào hệ thống mạng trạm CORS và tiến hành
đo đạc.
Tuy nhiên, Việt nam vẫn chƣa lắp đặt hệ thống mạng lƣới trạm CORS cũng vẫn
chƣa có trung tâm xử lý dữ liệu. Do đó nhóm tác giả xin đề xuất thêm quy trình triển khai
công nghệ VRS cho các khu vực chƣa có hệ thống trạm GEODETICS CORS và NRTK
CORS. Quy trình này chỉ khác quy trình đo trong điều kiện có đầy đủ các trạm CORS ở
bƣớc một và bƣớc hai. Do trong khu vực đo vẫn chƣa có hệ thống các trạm CORS nên
trƣớc khi nắp đặt các thiết bị chúng ta cần phải khảo sát lựa chọn các điểm phù hợp đặt
trạm CORS. Sau khi lựa chọn xong, các chuyên viên tiến hành lắp đặt các thiết bị và thu
dữ liệu vệ tinh 24h. Dữ liệu thu đƣợc dùng để tính toán tọa độ của các trạm CORS, tọa độ
này dùng để nhập vào phần mềm xử lý trung tâm.
2.7. Kiến nghị: Áp dụng phƣơng án trên vào thực tế để tăng cƣờng hiệu quả của hệ
thống trạm CORS đã đƣợc quy hoạch và bắt đầu đi vào xây dựng, hoàn thiện.
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[5] NGHIÊN CỨU TRUYỀN ĐỘ CAO QUỐC GIA RA MỘT SỐ ĐẢO LỚN GẦN
BỜ Ở NƢỚC TA VỚI ĐỘ CHÍNH XÁC TƢƠNG ĐƢƠNG THUỶ CHUẨN HẠNG
III
Mã số: TNMT.07.26
1. Thông tin chung về Đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì Đề tài: Trƣờng ĐH Tài nguyên và Môi trƣờng Hà Nội
1.2. Chủ nhiệm đề tài: TS. Phạm Thị Hoa; Email: 0984867372
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài: Nghiên cứu truyền độ cao ra một số đảo lớn
gần bờ ở nƣớc ta với độ chính xác tƣơng đƣơng thủy chuẩn hạng III
1.5. Nội dung nghiên cứu
- Thực trạng công tác truyền độ cao quốc gia ra đảo của nƣớc ta;
- Tổng quan về các phƣơng pháp xác định dị thƣờng độ cao và khả năng ứng dụng;
- Thu thập, đánh giá số liệu phục vụ cho công tác truyền độ quốc gia ra đảo với độ
chính xác tƣơng đƣơng thủy chuẩn hạng III;
- Xác định dị thƣờng trọng lực theo các loại số liệu;
- Phƣơng pháp đánh giá độ chính xác kết
- Thực nghiệm tính truyền độ cao quốc gia ra một số đảo lớn ven bờ của nƣớc ta
(cách bờ dƣới 100 km) với độ chính xác tƣơng đƣơng quả truyền độ cao ra đảo;
- Đo GPS độ chính xác cao trên đất liền và trên đảo;
- Tính dị thƣờng độ cao trọng lực cho các điểm song trùng GPS -TC;
- Khảo sát các thuật toán kết nối dị thƣờng độ cao trọng lực và dị thƣờng độ cao
GPS-TC; thủy chuẩn hạng III và đánh giá độ chính xác và đề xuất quy trình.
1.6. Thời gian thực hiện: 2012 - 2015
1.7. Kinh phí phê duyệt: 2529,710 triệu đồng; Kinh thực hiện: 2529, 710 triệu đồng.
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu
Trên thế giới, vấn đề nghiên cứu thiết lập hệ thống độ cao thống nhất trên phạm vi
quốc gia, khu vực và cả quy mô toàn cầu cho các châu lục bị phân cách bởi biển và đại
dƣơng đang là vấn đề thời sự, thu hút sự quan tâm của nhiều nhà khoa học. Các công
trình nghiên cứu khá đa dạng, thực hiện trên nhiều quy mô, cấp độ khác nhau nhƣ thống
nhất hệ thống độ cao cho: Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Phi, Öc, Thu Điển và Phần Lan, Ắc
hen ti na, Hy Lạp, Niu Di Lân, Ấn độ, Hàn Quốc, In - đô - nê -xi -a, Malaysia, Hồng
Kông và Thâm Quyến (Trung Quốc)...
Ở Việt Nam, vấn đề truyền độ cao quốc gia ra đảo nhằm thống nhất hệ độ cao giữa
đất liền và hải đảo đƣợc các nhà khoa học quan tâm từ những cuối những năm 90 của thế
kỷ trƣớc. Đã có các có những công trình nghiên cứu sử dụng kết quả đo GPS kết hợp với
mô hình trọng trƣờng toàn cầu để truyền độ cao quốc gia ra một số hải đảo ven bờ có thể
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đạt độ chính xác tƣơng đƣơng thủy chuẩn hạng IV. Tuy nhiên, trên phạm vi cục bộ của
Việt nam, độ chính xác của dị thƣờng độ cao theo mô hình trọng trƣờng toàn cầu cao
nhất đạt cỡ 2dm (EGM2008). Rõ ràng với chất lƣợng dữ liệu nhƣ vậy, không thể truyền
đƣợc độ cao ra đảo với độ chính xác tƣơng tƣơng thủy chuẩn hạng III. Bên cạnh đó, số
liệu trọng lực ở nƣớc ta còn khá hạn chế, đặc biệt là ở vùng núi và vùng biển. Số liệu
trọng lực ở vùng xa chỉ có thể đƣợc tiếp cận bằng mô hình trọng trƣờng toàn cầu. Với các
nguồn số liệu này, một số công trình trƣớc đây mới thực hiện nghiên cứu xác định dị
thƣờng độ cao cho các điểm trên đất liền bằng phƣơng pháp trọng lực với bán kính vùng
gần là 30km. Từ kết quả đó kết hợp với số liệu dị thƣờng độ cao GPS-TC trên toàn lãnh
thổ đã xác định đƣợc dị thƣờng độ cao với độ chính xác cỡ 1dm. Các công trình theo
hƣớng này chƣa xác nghiên cứu xác định dị thƣờng độ cao trên đảo do hạn chế về số liệu
trọng lực và số liệu GPS-TC trên vùng biển, đảo.
Có thể nói, do khó khăn về tình trạng số liệu nên vấn đề truyền độ cao quốc gia ra đảo
với độ chính xác tƣơng đƣơng thủy chuẩn hạng III vẫn chƣa đƣợc giải quyết nên cần thiết
phải đƣợc đặt ra để nghiên cứu trong Đề tài này. Trên cơ sở phƣơng pháp luận hiện đại,
sử dụng các nguồn số liệu sẵn có của Việt nam và thành quả đo đạc của thế giới, Đề tài
đã tiến hành thử nghiệm tại hai cụm đảo Cát Bà và Lý Sơn. Kết quả đánh giá độ chính
xác theo nhiều phƣơng án khác nhau cho thấy Đề tài đã đạt mục tiêu đề ra.
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị
nghiên cứu đã sử dụng thực tế
Phương pháp:
-

Phƣơng pháp tổng hợp và kế thừa: Thu thập tài liệu đã có liên quan đến các phƣơng
pháp và nội dung của đề tài; Lựa chọn các phƣơng pháp nghiên cứu phù hợp; Tổng
hợp các kết quả nghiên cứu và tƣ liệu có liên quan đến đề tài;

-

Phƣơng pháp thu thập, phân tích thông tin: Các thông tin sẽ đƣợc thu thập, phân tích,
đánh giá để làm cơ sở cho việc truyền độ cao quốc gia ra đảo;

-

Phƣơng pháp chuyên gia: Học hỏi tri thức, kinh nghiệm của các chuyên gia nƣớc
ngoài, thông qua các Hội thảo khoa học lấy ý kiến đóng góp của các chuyên gia trong
nƣớc về cách tiếp cận, thiết kế nghiên cứu;

-

Phƣơng pháp điều tra khảo sát thực địa: Thu thập, đo đạc để có các số liệu cần thiết
cho việc truyền độ cao quốc gia ra đảo;

-

Phƣơng pháp tin học: sử dụng ngôn ngữ lập trình để tự động hóa quá trình tính toán.

Kỹ thuật
-

Kỹ thuật đo GPS độ chính xác cao;

-

Kỹ thuật xử lý số liệu đo lƣới GPS độ chính xác cao;

2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt đƣợc với số lƣợng, chủng loại
và chỉ tiêu chất lƣợng, yêu cầu khoa học chính.
- Các sản phẩm khoa học:
+ Kết quả đo đạc và xử lý số liệu lƣới GPS độ chính xác cao trên cơ sở xử lý kết
hợp số liệu đo và số liệu hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế: Đảm bảo khách quan, chính xác
dựa trên cơ sở lý thuyết chặt chẽ và tính hiện đại, thời sự, đáp ứng đúng chuẩn đo đạc và
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xử lý số liệu GPS tại các quốc gia phát triển cho công việc đặc thù, độ chính xác cao;
+ Kết quả xác định dị thƣờng độ cao trọng lực cho các điểm khống chế GPS trên
đảo và trên bờ: Đảm bảo khách quan, chính xác dựa trên cơ sở lý thuyết chặt chẽ, sử
dụng nhiều nguồn số liệu khác loại theo các công nghệ mới nhất hiện nay trong ngành
trắc địa cao cấp ( đặc biệt là các trị đo không gian) phù hợp với sự phát triển chung của
các ngành trắc địa trên thế giới;
+ Kết quả kết nối mặt quasigeoid cục bộ và toàn cầu tại các điểm các điểm khống
chế GPS trên đảo và trên bờ: Khách quan, chính xác trên cơ sở khảo sát, đánh giá các
phƣơng pháp và lựa chọn phƣơng pháp tối ƣu;
+ Kết quả truyền độ cao quốc gia ra hai đảo Cát bà và Lý sơn: Khách quan, chính
xác;
+ Quy trình xác định độ cao ra các đảo gần bờ với độ chính xác tƣơng đƣơng thuỷ
chuẩn hạng III: Khách quan, chặt chẽ về lý thuyết và khả thi trong áp dụng thực tiễn;
+ Phần mềm kết nối dị thƣờng độ cao theo phƣơng pháp Spline: Khách quan,
chính xác dựa trên thuật toán và quy trình chặt chẽ;
+ Phần mềm kết nối dị thƣờng độ cao theo phƣơng pháp Krigging: Khách quan,
chính xác dựa trên thuật toán và quy trình chặt chẽ;
+ Phần mềm kết nối dị thƣờng độ cao theo phƣơng pháp Collocation: Khách quan,
chính xác dựa trên thuật toán và quy trình chặt chẽ;
+ Phần mềm xác định dị thƣờng trọng lực từ số liệu đo cao vệ tinh: Khách quan,
chính xác dựa trên thuật toán và quy trình chặt chẽ;
+ Phần mềm xác định dị thƣờng độ cao trọng lực: Khách quan, chính xác dựa trên
thuật toán và quy trình chặt chẽ.
- Các công bố khoa học (các bài báo trong nƣớc và ngoài nƣớc và tên tạp trí khoa
học, năm công bố....): Công bố 02 bài báo trong tạp chí Khoa học Tài nguyên và Môi
trƣờng trong năm 2015 và 2016.
- Công tác đào tạo sau đại học (ghi rõ số lƣợng thạc sĩ, tiến sĩ đƣợc hỗ trợ từ kết
quả nghiên cứu của đề tài; số lƣợng đã bảo vệ và số lƣợng chƣa bảo vệ: Đề tài không hỗ
trợ đào tạo sau đại học, nhƣng đã hỗ trợ đƣợc 01 nhóm sinh viên nghiên cứu khoa học đạt
giải nhất cấp trƣờng vào năm 2015, 03 sinh viên bảo vệ thành công đồ án tốt nghiệp vào
năm 2015, 01 sinh viên bảo vệ đồ án tốt nghiệp vào năm 2016, 02 nhóm sinh viên làm đề
tài nghiên cứu khoa học sẽ bảo vệ vào tháng 5/2016, 05 sinh viên sẽ bảo vệ đồ án tốt
nghiệm vào tháng 6 năm 2016.
2.4. Tình hình đăng ký sở hữu trí tuệ: Không
2.5. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý nhà nƣớc về
tài nguyên và môi trƣờng;
Độ cao là một trong ba thành phần quan trọng của vị trí điểm xét. Việc thống nhất
độ cao đất liền và hải đảo sẽ giúp công tác điều tra cơ bản và quản lý nhà nƣớc về tài
nguyên và môi trƣờng dễ dàng xây dựng đƣợc cơ sở dữ liệu thống nhất trong cùng một
hệ quy chiếu, tạo thuận lợi cho công tác quản lý và khai thác dữ liệu
2.6. Kết luận:
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Trên cơ sở kết quả đã đạt đƣợc, Đề tài rút ra một số kết luận sau đây:
- Bài toán truyền độ cao quốc gia ra một số đảo lớn gần bờ ở nƣớc ta với độ chính
xác tƣơng đƣơng thuỷ chuẩn hạng III hoàn toàn có thể giải quyết đƣợc trên cơ sở sử dụng
các nguồn số liệu hiện đại và thuật toán xử lý số liệu phù hợp;
- Hai nhiệm vụ cơ bản phải giải quyết trong bài toán truyền độ cao quốc gia ra đảo
là:
+ Đo GPS độ chính xác cao và xử lý dữ liệu trong ITRF bằng phần mềm chuyên
dụng cho nghiên cứu khoa học trên cơ sở kết hợp các nguồn số liệu hỗ trợ của các tổ
chức quốc tế nhƣ lịch vệ tinh chính xác, chuyển động cực của Trái đất, hiệu chỉnh đồng
hồ, hiệu chỉnh tầng ion, tải trọng đại dƣơng, toạ độ và vận tốc chuyển dịch của các điểm
IGS...Đề tài kiến nghị ca đo GPS nên chọn tối thiểu là 6h và tối đa là 9h, khởi đo sau 0h
GMT (7h Việt Nam) và kết thúc ca đo trƣớc 24h GMT (7h sáng hôm sau, giời Việt nam);
+ Xác định dị thƣờng độ cao cục bộ độ chính xác cao trên cơ sở sử dụng các nguồn
số liệu khác loại, đặc biệt là nguồn số liệu hiện đại nhƣ đo cao vệ tinh, đo gradient trọng
lực vệ tinh để tính dị thƣờng độ cao trọng lực, kết nối dị thƣờng độ cao trọng lực với dị
thƣờng độ cao GPS-TC của Việt Nam;
- Các thử nghiệm trong khuôn khổ của Đề tài bƣớc đầu đã khẳng định mục tiêu
truyền độ cao quốc gia ra các đảo lớn gần bờ ở nƣớc ta của Đề tài đã đạt đƣợc.
2.7. Kiến nghị
- Mặc dù đã đạt đƣợc mục tiêu, nhƣng thực nghiệm của Đề tài còn khá hạn chế về số
lƣợng và phạm vi. Để có sự ứng dụng rộng rãi, Bộ Tài nguyên Môi trƣờng nên cho phép
triển khai Dự án sản xuất thử nghiệm trên diện rộng nhằm có những kết quả thống kê,
kiểm chứng, đánh giá sát với thực tiễn hơn;
- Cách tiếp cận, phƣơng án luận của Đề tài không chỉ có ý nghĩa trong bài toán
truyền độ cao quốc gia ra đảo mà còn có thể áp dụng để giải quyết bài toán xác định
quasigeoid cục bộ độ chính xác cao cho Việt Nam. Kết quả nghiên cứu theo hƣớng này
sẽ có tác dụng bổ sung đồng thời làm cơ sở đối sánh với các kết quả nghiên cứu trƣớc để
tiến tới xây dựng hệ toạ độ không gian quốc gia với cơ sở dữ liệu hiện đại và chính xác.
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[6] NGHIÊN CỨU PHƢƠNG PHÁP XỬ LÝ DỮ LIỆU ĐO GPS/GLONASS
CẠNH NGẮN
Mã số TNMT.07.30
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ
1.2. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thị Thanh Hƣơng;
Email: ntthuongkhcn@gmail.com
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:
1. PGS.TSKH. Hà Minh Hòa
2. PGS.TS. Nguyễn Ngọc Lâu
3. ThS. Phan Doãn Thành Long
4. ThS. Lưu Hải Âu
5. KS. Trương Song Hòa
6. ThS. Vũ Thị Hằng, Thư ký đề tài
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
Nghiên cứu các thuật toán và lập phần mềm xử lý các dữ liệu đo GPS và
GLONASS trên cạnh ngắn.
1.5. Nội dung nghiên cứu
- Thu thập các tài liệu nghiên cứu liên quan đến việc xử lý các dữ liệu đo GPS và
GLONASS cạnh ngắn ở nƣớc ngoài;- Nghiên cứu phƣơng pháp hiệu chỉnh các trị đo
GPS và GLONASS do sai số đồng hồ vệ tinh và ảnh hƣởng của tầng điện ly dựa trên các
thông tin đã cho trong các Lịch vệ tinh GPS và GLONASS quảng bá;
- Nghiên cứu phƣơng pháp xác định tọa độ vệ tinh GPS theo các tham số quỹ đạo
vệ tinh và tọa độ vệ tinh GLONASS theo phƣơng pháp Runge - Kutta dựa trên các thông
tin đã cho trong các Lịch vệ tinh GPS và GLONASS quảng bá;
- Nghiên cứu phƣơng pháp kiểm tra và sửa chữa độ trƣợt chu ky trong các trị đo
pha một tần số trong các dữ liệu đo GPS và GLONASS;
- Nghiên cứu phƣơng pháp xử lý sai phân các trị đo một tần số và hai tần số đối
với các dữ liệu đo GPS và GLONASS;
- Nghiên cứu thuật toán LAMBDA để giải đa trị trị đo pha GPS và GLONASS;
- Nghiên cứu phƣơng pháp bình sai mạng lƣới vệ tinh;
- Lập phần mềm xử lý các dữ liệu đo GPS và GLONASS cạnh ngắn;
- Thử nghiệm phần mềm trên các dữ liệu đo đạc thực tế;
- Báo cáo tổng kết đề tài.
1.6. Thời gian thực hiện: 2013 - 2015
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1.7. Kinh phí phê duyệt: 1,331.046 triệu đồng; Kinh thực hiện: 1,331.046 triệu
đồng;
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu
Việc xử lý các dữ liệu đo GNSS (Global Navigation Satellite Systems) cạnh ngắn
có ý nghĩa quan trọng đối với ngành Đo đạc và Bản đồ trong việc phát triển các mạng
lƣới GNSS phục vụ công tác xây dựng cơ sở khống chế đo vẽ. Cạnh ngắn trong GNSS
đƣợc hiểu là là cạnh có ảnh hƣởng của khí quyển ở hai đầu tƣơng tự nhau, do đó khi
thành lập hiệu trị đo thu thập đƣợc từ hai máy thu GNSS ở hai đầu là không đáng kể.
Theo định nghĩa này, sẽ không có giá trị rõ ràng cho giới hạn cạnh ngắn. Chúng tôi tạm
chấp nhận cự ly giới hạn là 20km ở điều kiện Việt Nam.
Các phần mềm xử lý các dữ liệu đo GNSS cạnh ngắn đƣợc sử dụng rộng rãi trong
ngành nhƣ GPSurvey, Trimble Geomatic Office và Trimble Business Center của hãng
Trimble (Mỹ), Leica Geo Office của hãng Leica (Thụy Sỹ), Topcon Tools cúa Topcon
(Nhật). Việc sử dụng các phần mềm này đòi hỏi phải có bản quyền và hoàn toàn phụ
thuộc vào dịch vụ của chính hãng. Vào tháng 09/2011 các đơn vị đo đạc - bản đồ ở Việt
Nam đã gặp sự cố và không xử lý đƣợc các dữ liệu đo GNSS bằng phần mềm Trimble
Geomatics Office do phần mềm này đã hết thời hạn sử dụng.
Ngày nay, ngoài Hệ thống GPS (Mỹ), Hệ thống GLONASS của Liên bang Nga
cũng đã có cấu hình đầy đủ và đang cung cấp dịch vụ định vị vệ tinh. Các máy thu tín
hiệu vệ tinh GPS/GLONASS đang sử dụng rộng rãi trong ngành nhƣ R4 - R6 - R8 5800M3 Receivers, R7 GNSS/R5 GPS Receivers cho phép thu đồng thời các tín hiệu từ
cả hai hệ thống vệ tinh GPS và GLONASS. Thậm chí một số máy thu một tần số cũng có
chức năng này. Với 26 vệ tinh GLONASS trên quỹ đạo (đến ngày 25/2/2012), việc sử
dụng các dịch vụ vệ tinh GLONASS để định vị sẽ cho phép thay thế hệ thống GPS trong
trƣờng hợp hệ thống này gặp sự cố. Do đó việc nghiên cứu xử lý các dữ liệu đo
GLONASS đƣợc quan tâm đặc biệt.
Việc nghiên cứu xử lý các dữ liệu đo GPS trên các baseline dài đã đƣợc bắt đầu
trong công trình (Nguyen N.L., (2000), “Improving GPS results using continuous
processing strategies, Ph.D. Dissertation, The University of Tasmania, Australia). Việc
khảo sát các thiết bị thu tín hiệu vệ tinh một tần số đã đƣợc thực hiện trong công trình
Nguyễn Ngọc Lâu, Hồ Nguyễn Hoàng Vũ, Dƣơng Tuấn Việt, (2007) “Khảo sát cự ly giới
hạn của máy thu một tần số tại TP. Hồ Chí Minh”. Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã
hoàn thành Dự án SX-TN “Xây dựng mạng lƣới GPS địa động lực sông Mã phục vụ
công tác dự báo tai biến tự nhiên vùng Tây Bắc Việt Nam” cùng với việc hoàn thiện phần
mềm GUST để xử lý các dữ liệu đo GPS trên các khoảng cách dài. Năm 2011, Viện
Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã hoàn thành đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu
phƣơng pháp xử lý đồng thời các dữ liệu đo GPS/GLONASS để đồng bộ dị thƣờng độ
cao vệ tinh – thủy chuẩn và dị thƣờng độ cao trọng lực trong bài toán xác định mặt
Geoid” chủ nhiệm đề tài PGS. TSKH. Hà Minh Hòa với việc nghiên cứu xử lý riêng rẽ
các dữ liệu đo GLONASS và tích hợp với các kết quả xử lý các dữ liệu đo GPS trên các
khoảng cách dài. Trong đề tài tài này chúng tôi cũng đã chứng minh những ƣu điểm khi
xử lý tích hợp GPS+GLONASS khi so với xử lý riêng lẻ từng hệ thống
Sự khác biệt giữa việc giữa việc xử lý các dữ liệu đo vệ tinh trên cạnh dài so với
trƣờng hợp cạnh ngắn thể hiện ở các mặt sau đây:
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- Đối với trƣờng hợp xử lý dữ liệu đo trên cạnh dài phải sử dụng các dữ liệu đo hai
tần số trong ca đo dài (24h) đã nghiên cứu thì để tạo các tổ hợp sóng mang, các trị đo pha
đƣợc hiệu chỉnh bởi các số cải chính do ảnh hƣởng của tầng điện ly, tầng đối lƣu, sai số
anten, vv. Để giảm ảnh hƣởng đến mức thấp nhất sai số quĩ đạo, chúng ta phải sử dụng
lịch vệ tinh chính xác do Tổ chức IGS (International GNSS Service) cung cấp. Còn đối
với trƣờng hợp cạnh ngắn, chúng ta có thể sử dụng cả dữ liệu đo một tần số hay hai tần
số nhƣng với ca đo ngắn (vài chục phút đến và giờ). Đối với việc xử lý các dữ liệu đo
một tần số, chúng ta phải hiệu chỉnh sai số đồng hồ vệ tinh và hiệu chỉnh các trị đo pha
dựa trên các số hiệu chỉnh đƣợc vệ tinh phát theo bản lịch truyền thông nên ở đề tài này
chúng ta vẫn phải nghiên cứu lập mô đun xử lý dữ liệu đo trên cạnh ngắn đối với máy
một hay hai tần số;
- Việc xử lý dữ liệu đo trên cạnh dài phải sử dụng Lịch vệ tinh chính xác (± 5
cm) trong ITRF với yêu cầu xác định các baseline với độ chính xác đến mm. Trƣờng hợp
sử dụng công nghệ GNSS để phát triển các mạng lƣới khống chế đo vẽ với các cạnh ngắn
và yêu cầu độ chính xác xác định baseline chỉ ở mức cm, chúng ta chỉ cần sử dụng Lịch
vệ tinh truyền thông (Broadcast) với độ chính xác ở mức ± 5 m do vệ tinh phát.
- Khi xác định tọa độ vệ tinh, đối với trƣờng hợp cạnh dài, các tọa độ không
gian của vệ tinh đƣợc cho trƣớc theo từng thời điểm, nhƣng đối với dữ liệu GPS cạnh
ngắn tọa độ vệ tinh phải xác định theo các tham số quỹ đạo vệ tinh cho trong Lịch vệ tinh
truyền thông, đối với dữ liệu GLONASS các tọa độ vệ tinh đƣợc xác định theo các tọa độ
và tốc độ thay đổi tọa độ vệ tinh đƣợc cho trong Lịch vệ tinh truyền thông dựa trên
phƣơng pháp tích phân số Runge - Kutta.
- Phƣơng pháp giải đa trị cho các baseline ngắn với ca đo ngắn cũng khác hẳn với
các baseline với ca đo dài.
- Ảnh hƣởng của khí quyển nói chung (tầng điện ly và tầng đối lƣu) và sai số
anten lên các baseline dài rất mạnh, nhƣng hầu nhƣ bị khử hết đối với các baseline ngắn.
Do đó việc xử lý các dữ liệu đo GPS và GLONASS cạnh ngắn đòi hỏi phải có các
nghiên cứu riêng khi tính đến các đặc thù của bài toán này. Đối với việc xác định các tọa
độ vệ tinh GLONASS theo các tọa độ và tốc độ thay đổi tọa độ vệ tinh, chúng ta cần phải
nghiên cứu xác định bậc và bƣớc (thời gian) của hàm nội suy Runge – Kutta.
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị
nghiên cứu đã sử dụng thực tế
Đối với việc xử lý các dữ liệu đo GPS trên các cạnh ngắn, chúng ta cần khảo sát
phƣơng pháp xác định các tọa độ không gian của vệ tinh trong Hệ WGS84 vào mỗi thời
điểm phát tín hiệu theo các tham số của quỹ đạo Kepler đƣợc cho trong lịch vệ tinh
truyền thông. Nghiên cứu phƣơng pháp sửa chữa trƣợt chu kỳ trong trị đo pha một hay
hai tần số. Nghiên cứu áp dụng phƣơng pháp sai phân để xác định vectơ baseline giữa các
hai điểm GPS.
Đối với việc xử lý các dữ liệu đo GLONASS trên các cạnh ngắn, chúng ta cần
khảo sát phƣơng pháp xác định các tọa độ không gian của vệ tinh dựa trên các tọa độ và
tốc độ thay đổi tọa độ vệ tinh trong Hệ PZ-90 vào mỗi thời điểm phát tín hiệu nhờ
phƣơng pháp nội suy Runge - Kutta, nghiên cứu xác định bậc và bƣớc tính phù hợp.
Nghiên cứu chuyển đổi hệ tọa độ PZ90 sang WGS84 và GLONASS time sang GPST.
Nghiên cứu phƣơng pháp sửa chữa trƣợt chu kỳ trong trị đo pha một hay hai tần số.
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Nghiên cứu khắc phục ảnh hƣởng của sai số hệ thống giữa GPS và GLONASS khi xử lý
tích hợp. Nghiên cứu áp dụng phƣơng pháp sai phân để xác định vectơ baseline giữa các
hai điểm GLONASS khi tính đến sự khác nhau của các tần số của các tín hiệu nhận đƣợc
từ các vệ tinh GLONASS khác nhau.
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt đƣợc với số lƣợng, chủng
loại và chỉ tiêu chất lƣợng, yêu cầu khoa học chính
- Các sản phẩm khoa học:
+ Thuật toán xử lý các dữ liệu đo GPS và GLONASS cho cạnh ngắn;
+ Phần mềm xử lý các dữ liệu đo GPS và GLONASS cho cạnh ngắn và hƣớng dẫn
sử dụng phần mềm;
- Các công bố khoa học
+ Nguyễn Ngọc Lâu, Nguyễn Thị Thanh Hƣơng, (2013), “Xác định các mô hình
sai số cho trị đo GPS và GLONASS“ Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ, No18,
12/2013, trg. 11 - 18
+ Nguyễn Ngọc Lâu, Nguyễn Thị Thanh Hƣơng và Dƣơng Tuấn Việt, (2014),
“Các nguyên tắc thiết kế phần mềm GNSS PRO xử lý dữ liệu GNSS”, Tuyển tập báo cáo
HNKH & CN “Trắc địa và Bản đồ vì hội nhập quốc tế”, Hà Nội 7-2014, pp. 37-45.
- Công tác đào tạo sau đại học (ghi rõ số lƣợng thạc sĩ, tiến sĩ đƣợc hỗ trợ từ kết
quả nghiên cứu của đề tài; số lƣợng đã bảo vệ và số lƣợng chƣa bảo vệ.
2.4. Tình hình đăng ký sở hữu trí tuệ (phần mềm, bản đồ chuyên đề, quyền sở
hữu công nghiệp...): Đã đăng ký bản quyền tác giả
2.5. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý nhà
nƣớc về tài nguyên và môi trƣờng
- Các kết quả đề tài này đã cung cấp cơ sở khoa học của việc ứng dụng các công
nghệ mới trong việc xử lý dữ liệu tích hợp giữa các hệ thống GPS và GLONASS...
- Chủ động sử dụng các tín hiệu vệ tinh từ cả hai hệ thống vệ tinh GPS và
GLONASS để giải quyết bài toán xây dựng mạng lƣới GNSS cạnh ngắn, ngay cả trong
trƣờng hợp một hệ thống vệ tinh gặp sự cố;
- Không mất chi phí mua bản quyền sử dụng các phần mềm nƣớc ngoài;
- Nâng cao trình độ khoa học - công nghệ của các cán bộ khoa học Việt Nam.
2.6. Kết luận
Chúng tôi đã hoàn thành tất cả các nội dung đăng ký trong đề tài bao gồm:
- Nghiên cứu phƣơng pháp tính tọa độ vệ tinh GPS từ các tham số Kepler trong
bản lịch truyền thông GPS;
- Nghiên cứu phƣơng pháp tính tọa độ vệ tinh GLONASS từ tọa độ và vận tốc vệ
tinh cho trong bản lịch truyền thông GLONASS;
- Nghiên cứu chuyển đổi hệ tọa độ PZ90-02 sang WGS84 và thời gian GLONASS
sang thời gian GPS;
- Nghiên cứu sử dụng các sản phẩm tọa độ và đồng hồ vệ tinh chính xác của tổ
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chức IGS;
- Nghiên cứu khắc phục sai số giữa hệ thống GPS và GLONASS khi xử lý tích
hợp trị đo GPS và GLONASS;
- Nghiên cứu mô hình sai số thích hợp cho các trị đo GPS và GLONASS khi xử lý
tích hợp;
- Nghiên cứu phƣơng pháp sữa chữa trƣợt chu kỳ trên trị đó pha GPS và
GLONASS;
- Lập phần mềm xử lý cạnh ngắn GNSS Pro. Phần mềm có giao diện thân thiện
tƣơng tự nhƣ các phần mềm thƣơng mại hiện có.
Qua việc so sánh kết quả xử lý của phần mềm GNSS Pro với các phần mềm
thƣơng mại phổ biến nhƣ TBC và LGO trên cùng một tập dữ liệu đo mạng lƣới địa chính
ở Hải Dƣơng, chúng tôi kết luận nhƣ sau:
- Phần mềm GNSS Pro cho kết quả xử lý tất cả các đƣờng đáy đều là nghiệm fix
- Phần mềm TBC cho kết quả của tất cả các đƣờng đáy đều là nghiệm fix với
RATIO >2. Tuy nhiên tồn tại 3 đƣờng đáy có độ lệch lớn hơn 1dm (dạng tuyệt đối) và
10ppm (tƣơng đối). Qua so sánh với kết quả xử lý của phần mềm khoa học GAMIT rất
phù hợp với GNSS Pro và có độ lệch lớn với TBC ở những đƣờng đáy so sánh.
- Phần LGO không cho toàn bộ nghiệm fix nhƣ TBC (có 6 đƣờng đáy nhận
nghiệm float). Tuy nhiên những đƣờng đáy có nghiệm fix cho độ lệch với GNSS Pro đều
nằm trong hạn sai cho phép.
- Đối với tập dữ liệu kiểm tra, GNSS Pro cho thấy tƣơng đƣơng với các phần mềm
thƣơng mại về độ chính xác, độ tin cậy của nghiệm và sự phong phú ở khả năng kiểm tra
sai số khép.
2.7. Kiến nghị
1. Phần mềm GNSS Pro hiện tại đã có thể xử lý tích hợp hai hệ thống vệ tinh định
vị phổ biến nhất hiện nay là GPS của Mỹ và GLONASS của Nga. Trong tƣơng lai khi các
hệ thống vệ tinh định vị mới đầy đủ cấu hình nhƣ GALILEO của Châu Âu và BEIDOU
của Trung Quốc, phần mềm cần mở rộng để xử lý tích hợp các trị đo từ những hệ thống
mới này. Khi đó độ chính xác và độ tin cậy của kết quả xử lý sẽ càng tăng lên.
2. GNSS Pro hiện tại chỉ có khả năng xử đƣờng đáy khi đo tĩnh. Trong tƣơng lai
có thể mở rộng phần mềm để xử lý đo động, phục vụ tốt cho các ứng dụng nhƣ đo vẽ bản
địa hình đáy sông/biển.
3. Hiện tại GNSS Pro sử dụng ngôn ngữ chính là tiếng Anh trong tƣơng lai khi các
đơn vị sử dụng có nhu cầu sử dụng tiếng Việt thì phần mềm sẽ phải cần nâng cấp thêm.
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[7] SỬ DỤNG SỐ LIỆU ĐỊA HÌNH ĐỂ NÂNG CAO ĐỘ CHÍNH XÁC DỮ LIỆU
CỦA THẾ TRỌNG TRƢỜNG TRÊN PHẠM VI LÃNH THỔ VIỆT NAM
Mã số: TNMT.07.40
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Trƣờng Đại học Tài nguyên và Môi trƣờng Hà Nội
1.2. Chủ nhiệm đề tài: TS. Bùi Thị Hồng Thắm;
Email: buitham.tnmt@gmail.com
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:
1. Phạm Thị Hoa
2. TS. Vũ Danh Tuyên
3. ThS. Phạm Thị Thanh Thủy
4. ThS. Vũ Lệ Hà
5. ThS. Trịnh Thị Hoài Thu,
6. ThS. Nguyễn Thị Thúy Hạnh,
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
Nâng cao độ chính xác và độ chi tiết của thế trọng trƣờng và hình dạng trái đất
trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam bằng số liệu địa hình.
1.5. Nội dung nghiên cứu
* Cơ sở lý thuyết sử dụng số liệu địa hình nâng cao độ chính xác và độ chi tiết của
thế trọng trƣờng và hình dạng trái đất:
- Lý thuyết xác định ảnh hƣởng của địa hình trong dị thƣờng trọng lực, dị thƣờng
độ cao và độ lệch dây dọi;
- Tổng quan tình hình nghiên cứu xác định ảnh hƣởng của địa hình trong dị
thƣờng trọng lực, dị thƣờng độ cao và độ lệch dây dọi;
* Nghiên cứu lựa chọn bán kính vùng lấy tích phân hợp lý và yêu cầu về chất
lƣợng số liệu địa hình cần thiết cho việc tính ảnh hƣởng của địa hình trong dị thƣờng
trọng lực trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam:
- Nghiên cứu lựa chọn bán kính vùng lấy tích phân hợp lý để tính ảnh hƣởng của
địa hình trong dị thƣờng trọng lực trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam;
- Xác định yêu cầu về chất lƣợng số liệu địa hình cần thiết cho việc tính ảnh
hƣởng của địa hình trong dị thƣờng trọng lực trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam;
* Nghiên cứu phƣơng án tính ảnh hƣởng của địa hình trong dị thƣờng trọng lực, dị
thƣờng độ cao và độ lệch dây dọi trên vùng biên giới và vùng có chiều ngang hẹp:
- Nghiên cứu đề xuất các phƣơng án tính ảnh hƣởng của địa hình trong dị thƣờng
trọng lực, dị thƣờng độ cao và độ lệch dây dọi trên vùng biên giới và vùng có chiều
ngang hẹp;
- Khảo sát lựa chọn phƣơng án tối ƣu để tính ảnh hƣởng của địa hình trong dị
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thƣờng trọng lực, dị thƣờng độ cao và độ lệch dây dọi trên vùng biên giới và vùng có
chiều ngang hẹp;
* Khảo sát độ chính xác kết quả nội suy dị thƣờng trọng lực cho các điểm bên
trong ô lƣới
- Nghiên cứu các phƣơng pháp nội suy ảnh hƣởng của địa hình trong dị thƣờng
trọng lực cho các điểm bên trong ô lƣới
- Khảo sát, đánh giá độ chính xác các phƣơng pháp nội suy ảnh hƣởng của địa
hình trong dị thƣờng trọng lực cho các điểm bên trong ô lƣới, lựa chọn phƣơng pháp tối
ƣu
* Khảo sát việc sử dụng số liệu địa hình để xây dựng Quasigeoid cục bộ trên phạm
vi lãnh thổ Việt Nam từ số liệu Quasigeoid toàn cầu.
- Khảo sát đánh giá các mô hình quasigeoid toàn cầu.
- Nghiên cứu giải pháp sử dụng số liệu địa hình để xây dựng Quasigeoid cục bộ
trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam từ số liệu Quasigeoid toàn cầu.
- Khảo sát hiệu quả của việc sử dụng số liệu địa hình để xây dựng Quasigeoid cục
bộ trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam từ số liệu Quasigeoid toàn cầu.
1.6. Thời gian thực hiện: 2013 - 2015
1.7. Kinh phí phê duyệt: 1.790 triệu đồng; Kinh phí thực hiện: 1.790 triệu
đồng;
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu
Thế trọng trƣờng và hình dạng trái đất đƣợc tạo nên bởi sự phân bố vật chất trong
phạm vi giới hạn bởi bề mặt tự nhiên của Trái đất, trong đó ảnh hƣởng chủ yếu tƣơng
ứng với với bƣớc sóng dài đƣợc quyết định bởi vật chất phía dƣới mặt tham khảo, ảnh
hƣởng còn lại tƣơng ứng với bƣớc sóng ngắn đƣợc đặc trƣng bởi lớp vật chất địa hình
giữa mặt tham khảo và bề mặt tự nhiên. Thành phần sóng ngắn có biên độ nhỏ nhƣng
thƣờng biến đổi rất phức tạp do ảnh hƣởng của bề mặt địa hình, do vậy phải đƣợc tính
đến khi cần đảm bảo mức độ chi tiết và độ chính xác cao đối với số liệu thế trọng trƣờng
và hình dạng Trái đất mà cụ thể là đối với dị thƣờng trọng lực, dị thƣờng độ cao và độ
lệch dây dọi (các đại lƣợng đặc trƣng) để đáp ứng các mục đích khác nhau của trắc địa
cũng nhƣ bài toán khoa học kỹ thuật khác.
Số liệu trọng lực đo đạc thực tế ở nƣớc ta đã đƣợc sử dụng trong việc xây dựng hệ
quy chiếu và hệ tọa độ quốc gia; trong việc xây dựng mạng lƣới thủy chuẩn Nhà nƣớc.
Cụ thể:
- Giai đoạn 1992-1994: sử dụng số liệu trọng lực đƣợc trung bình hóa theo các ô
chuẩn 5’x 5’ phủ khắp lãnh thổ Việt Nam và mô hình Rapp 180;
- Giai đoạn 1996-1998: sử dụng thêm mô hình EGM-96. Số liệu địa hình mới
đƣợc sử dụng vào mục đích quy chuyển dị thƣờng trọng lực Bouguer về dị thƣờng trọng
lực chân không. Do vậy ở vùng núi các giá trị  đạt độ chính xác cỡ 0.5  1 mét, còn độ
lệch dây dọi đạt c cỡ 1.5  2”. Các số liệu này đã thỏa mãn nhu cầu hiệu chỉnh đối với
công tác trắc địa cơ bản của nƣớc ta.
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Tuy vậy, nhu cầu nghiên cứu xác định thế trọng trƣờng và hình dạng Trái đất ở
Việt Nam nói chung và các bài toán ứng dụng các đặc trƣng trọng trƣờng vào các mục
đích khoa học kỹ thuật, quốc phòng nói riêng (nhƣ nâng cao độ chính xác đo cao GPS,
nâng cao độ chính xác nội suy dị thƣờng trọng lực, nội suy độ lệch dây dọi, nâng cao độ
chính xác xác định quasigeoid cục bộ từ quasigeoid toàn cầu…) đang cần phải tiếp tục
với mức độ chi tiết và chính xác hơn.
Với hƣớng nghiên cứu này, trong giai đoạn 2008-2011, các tác giả trong nƣớc đã
đạt đƣợc một số thành quả nhất định. Cụ thể:
- Đã đề xuất và hoàn thiện đƣợc công thức xác định ảnh hƣởng của độ cao địa
hình trong dị thƣờng độ cao và độ lệch dây dọi;
- Đã khảo sát và đƣa ra đƣợc yêu cầu về số liệu địa hình cần thiết để tính ảnh
hƣởng của độ cao địa hình trong dị thƣờng độ cao và độ lệch dây dọi ở vùng núi Tây Bắc,
Tây Nguyên, Miền Trung; chứng minh đƣợc các ảnh hƣởng này có trị số đáng kể;
- Thông qua kết quả khảo sát đã cho thấy hiệu quả của việc tính ảnh hƣởng của độ
cao địa hình trong công tác nội suy dị thƣờng độ cao và độ lệch dây dọi.
Các kết quả nói trên đã có ý nghĩa về khoa học, thực tiễn trong việc nâng cao độ
chính xác và độ chi tiết của thế trọng trƣờng và hình dạng Trái đất trên phạm vi lãnh thổ
Việt Nam, tuy nhiên đây mới chỉ là những kết quả bƣớc đầu. Hƣớng nghiên cứu này còn
rất nhiều khía cạnh chƣa đƣợc giải quyết, nhƣ:
- Chƣa khảo sát bán kính vùng lấy tích phân hợp lý và yêu cầu về chất lƣợng số
liệu địa hình cần thiết cho việc tính ảnh hƣởng của địa hình trong dị thƣờng trọng lực
nhằm nâng cao hiệu quả của công tác nội suy dị thƣờng trọng lực trên phạm vi lãnh thổ
Việt Nam.
- Chƣa khảo sát bán kính vùng lấy tích phân hợp lý và yêu cầu về chất lƣợng số
liệu địa hình cần thiết cho việc tính ảnh hƣởng của địa hình trong dị thƣờng độ cao và độ
lệch dây dọi trên các vùng trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam (trừ vùng Tây Bắc, Tây
Nguyên và Miền Trung).
- Chƣa có phƣơng án tính ảnh hƣởng của địa hình trong dị thƣờng trọng lực, dị
thƣờng độ cao và độ lệch dây dọi trên vùng biên giới và vùng có chiều ngang hẹp.
- Chƣa khảo sát hiệu quả của việc sử dụng số liệu địa hình để xây dựng
Quasigeoid địa phƣơng từ Quasigeoid toàn cầu (Với hƣớng nghiên cứu này, tác giả C.
Hirt đã có kết quả nghiên cứu trên vùng núi của Đức đƣợc công bố trên tạp chí trắc địa
thế giới. Theo đó, trên khu vực nghiên cứu, việc sử dụng thông tin địa hình có thể nâng
cao độ chính xác độ cao Quasigeoid của mô hình EGM2008 lên 60%).
Từ các phân tích trên cho thấy đề tài có tính cấp thiết cao.
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị
nghiên cứu đã sử dụng thực tế
- Phƣơng pháp tổng hợp và kế thừa: Thu thập tài liệu đã có liên quan đến các
phƣơng pháp và nội dung của đề tài; Lựa chọn các phƣơng pháp nghiên cứu phù hợp;
Tổng hợp các kết quả nghiên cứu và tƣ liệu có liên quan đến đề tài.
- Phƣơng pháp thu thập, phân tích thông tin: Các thông tin sẽ đƣợc thu thập, phân
tích, đánh giá để phục vụ mục đích nâng cao độ chính xác và độ chi tiết của thế trọng
trƣờng và hình dạng trái đất bằng số liệu địa hình.
- Phƣơng pháp chuyên gia: Học hỏi tri thức, kinh nghiệm của các chuyên gia nƣớc
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ngoài, thông qua các Hội thảo khoa học lấy ý kiến đóng góp của các chuyên gia trong
nƣớc về cách tiếp cận, thiết kế nghiên cứu.
- Phƣơng pháp điều tra khảo sát thực địa: Thu thập, đo đạc để có các số liệu cần
thiết để kiểm chứng kết quả nghiên cứu.
- Phƣơng pháp tin học: Sử dụng ngôn ngữ lập trình để tự động hóa quá trình tính
toán.
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt đƣợc với số lƣợng, chủng
loại và chỉ tiêu chất lƣợng, yêu cầu khoa học chính
* Các sản phẩm khoa học:
- Các đề xuất bán kính vùng lấy tích phân hợp lý và yêu cầu về chất lƣợng số liệu
địa hình cần thiết cho việc tính ảnh hƣởng của địa hình trong dị thƣờng trọng lực trên
phạm vi lãnh thổ Việt Nam.
- Phƣơng án tính ảnh hƣởng của địa hình trong dị thƣờng trọng lực, dị thƣờng độ
cao và độ lệch dây dọi trên vùng biên giới và vùng có chiều ngang hẹp.
- Đề xuất các phƣơng pháp nội suy ảnh hƣởng của địa hình trong dị thƣờng trọng
lực cho các điểm bên trong ô lƣới (phƣơng pháp tuyến tính, nghịch đảo khoảng cách,
nghịch đảo bình phƣơng khoảng cách, nghịch đảo diện tính, nghịch đảo bình phƣơng diện
tích).
- Các kết quả khảo sát việc sử dụng số liệu địa hình để xây dựng Quasigeoid cục
bộ trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam từ Quasigeoid toàn cầu: Đây là dạng sản phẩm đã
đƣợc công bố ở Đức. Tuy nhiên với địa hình của lãnh thổ Việt nam cần có các nghiên
cứu riêng.
- Các phần mềm: Chính xác về thuật toán, đáp ứng các yêu cầu phục vụ cho triển
khai nghiên cứu các nội dung trên.
* Các công bố khoa học (các bài báo trong nƣớc và ngoài nƣớc và tên tạp trí khoa học,
năm công bố....):
- Nghiên cứu xác đinh bán kính vùng lấy tích phân hợp lý để tính ảnh hưởng của
địa hình trong dị thường trọng lực khu vực Đắc Lắc - Lâm Đồng, Tạp chí Tài nguyên và
Môi trƣờng, số 8 (214), trang 19-21.
- Đánh giá độ chính xác của mô hình số độ cao toàn cầu SRTM trên lãnh thổ Việt
Nam, Hội thảo “Ứng dụng GIS toàn quốc”, Trƣờng Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học
Quốc gia Hà Nội, http://gisconference.org/program.html.
- Phương án tính ảnh hưởng của độ cao địa hình trong dị thường độ cao, độ lệch
dây dọi và dị thường trọng lực trên vùng biên giới của Việt Nam, Kỷ yếu Hội thảo
“Nghiên cứu khoa học gắn kết với đào tạo Đại học và Sau đại học”, Trƣờng Đại học Tài
nguyên và Môi trƣờng Hà Nội.
2.4. Tình hình đăng ký sở hữu trí tuệ: đề tài không đăng ký sở hữu trí tuệ.
2.5. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý
nhà nƣớc về tài nguyên và môi trƣờng
- Các kết quả của đề tài không chỉ đáp ứng cho ngành Trắc địa mà nó còn là phục
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vụ cho các ngành khoa học kỹ thuật khác nhƣ địa chất, quốc phòng,...
- Sản phẩm nghiên cứu của đề tài sẽ cho phép giải quyết nhiều bài toán đòi hỏi sử
dụng số liệu về thế trọng trƣờng và hình dạng trái đất trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam;
trong công tác hiện đại hóa các nội dung giảng dạy và nghiên cứu khoa học của các
trƣờng đại học, cao đẳng, bắt kịp trình độ phát triển của thế giới trong lĩnh vực trắc địa
cao cấp và các lĩnh vực khác có liên quan.
2.6. Kết luận
Trên cơ sở các nghiên cứu về lý thuyết và kết quả xử lý số liệu thực tế đã trình bày
trong đề tài và đối chiếu với bản thuyết minh đã đƣợc phê duyệt của đề tài, nhóm nghiên
cứu rút ra một số kết luận sau:
(1) Đề tài đã tổng hợp cơ sở lý thuyết cũng nhƣ các thực tiễn nghiên cứu trên thế
giới và ở Việt Nam về việc sử dụng số liệu địa hình để nâng cao độ chính xác của thế
trọng trƣờng để từ đó làm cơ sở cho những nghiên cứu khoa học tiếp theo đƣợc thể hiện
qua các nội dung trong khuôn khổ của đề tài.
(2) Các sản phẩm của đề tài đầy đủ theo bản thuyết minh đã đƣợc phê duyệt, cụ thể nhƣ
sau:
* Dạng sản phẩm II (phƣơng pháp và phần mềm máy tính).
- Phƣơng pháp tính ảnh hƣởng của địa hình trong dị thƣờng độ cao, độ lệch dây
dọi và dị thƣờng trọng lực đã đƣợc xây dựng và đƣợc mô hình hóa dƣới dạng sơ đồ quy
trình tính rõ ràng và chính xác và đƣợc trình bày cụ thể trong báo cáo.
- Phƣơng pháp xây dựng mô hình Quasigeoid cục bộ từ số liệu của Quasigeoid
toàn cầu tính đến số hiệu chỉnh của phần chênh địa hình h giữa mô hình số độ cao cục
bộ và mô hình số độ cao SRTM DEM đã đƣợc thiết lập chính xác và đƣợc mô hình hóa
dƣới dạng sơ đồ quy trình công nghệ. Trên cơ sở đó, mô hình Quasigeoid trên khu vực
Tây Bắc đƣợc xây dựng từ số liệu của mô hình EGM2008 theo phƣơng pháp GPS - TC.
Điểm mới của mô hình mới đƣợc xây dựng so với các mô hình Quasigeoid trƣớc đây
đƣợc xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam là phần sai khác về địa hình giữa địa hình thực tế
tại khu vực Tây Bắc và địa hình đƣợc sử dụng để xây dựng mô hình EGM2008 tham gia
vào việc xây dựng Quasigeoid.
- Về phƣơng pháp nội suy dị thƣờng độ cao cho điểm bất kì trên cơ sở mô hình
Quasigeoid cục bộ đƣợc xây dựng thì đề tài đã tiếp cận thêm một phƣơng pháp nội suy
mới. Với phƣơng pháp nội suy thông thƣờng, dị thƣờng độ cao của các điểm đƣợc nội
suy từ các điểm mắt lƣới của mô hình Quasigeoid cục bộ. Với kết quả nghiên cứu của đề
tài, giá trị dị thƣờng độ cao của các điểm đƣợc tính toán từ dị thƣờng độ thƣờng độ cao
của mô hình EGM2008 và số hiệu chỉnh đƣợc nội suy từ hàm hiệp phƣơng sai lý thuyết
dùng để xây dựng mô hình Quasigeoid cục bộ của khu vực. Việc làm này sẽ giúp cho giá
trị dị thƣờng độ cao đƣợc nội suy có độ chính xác và độ tin cậy cao hơn.
- 06 phần mềm đã đƣợc xây dựng bằng ngôn ngữ lập trình Visual basic 6.0 với thuật
toán chính xác, giao diện đẹp, dễ sử dụng phục vụ cho việc tự động hóa quá trình tính toán.
Cụ thể:
+ Phần mềm nội suy ảnh hƣởng của địa hình trong dị thƣờng trọng lực cho các
điểm bên trong ô lƣới với 5 phƣơng pháp nội suy (phƣơng pháp nội suy mà trọng số là
nghịch đảo khoảng cách, trọng số là bình phƣơng nghịch đảo khoảng cách, trọng số là
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nghịch đảo diện tích, trọng số là bình phƣơng nghịch đảo diện tích và phƣơng pháp nội
suy tuyến tính);
+ Phần mềm sử dụng số liệu địa hình để xây dựng Quasigeoid cục bộ trên phạm vi
lãnh thổ Việt Nam từ số liệu Quasigeoid toàn cầu;
+ Phần mềm tính ảnh hƣởng của địa hình trong dị thƣờng trọng lực;
+ Phần mềm tính ảnh hƣởng của địa hình trong dị thƣờng độ cao;
+ Phần mềm tính ảnh hƣởng của địa hình trong độ lệch dây dọi;
+ Phần mềm khảo sát lựa chọn bán kính vùng lấy tích phân hợp lý để tính ảnh
hƣởng của địa hình trong dị thƣờng trọng lực.
* Dạng sản phẩm III (số liệu và báo cáo phân tích).
Số liệu địa hình là dữ liệu đầu vào quan trọng để tính ảnh hƣởng của địa hình
trong dị thƣờng trọng lực, dị thƣờng độ cao và độ lệch dây dọi cũng nhƣ việc xây dựng
mô hình Quasigeoid cục bộ trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam. Để phục vụ cho các nghiên
cứu của đề tài, hàng chục nghìn điểm đã đƣợc xác định tọa độ và độ cao từ mô hình số độ
cao tỷ lệ 1:50.000 của Việt Nam và mô hình số độ cao SRTM DEM toàn cầu. Bên cạnh
đó, các điểm GPS - TC Nhà nƣớc, các điểm GPS - TC ở vùng biên giới của nƣớc ta với
Trung Quốc, Lào và Căm pu chia đã đƣợc sử dụng để tính toán.
Báo cáo đã tổng kết các kết quả đạt đƣợc trong suốt quá trình nghiên cứu dựa trên
cơ sở các nghiên cứu, thực nghiệm tính toán, phân tích, đánh giá, so sánh,... với các nội
dung chính:
- Xác định đƣợc yêu cầu về chất lƣợng số liệu địa hình cần thiết phục vụ cho việc
tính ảnh hƣởng của địa hình trong dị thƣờng trọng lực trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam.
- Nghiên cứu đề xuất đƣợc bán kính vùng lấy tích phân hợp lý để tính ảnh hƣởng
của địa hình trong dị thƣờng trọng lực trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam.
- Nghiên cứu đề xuất đƣợc phƣơng án tính ảnh hƣởng của địa hình trong dị thƣờng
trọng lực, dị thƣờng độ cao và độ lệch dây dọi trên vùng biên giới và vùng có chiều
ngang hẹp.
- Khảo sát lựa chọn phƣơng án tối ƣu để tính ảnh hƣởng của địa hình trong dị
thƣờng trọng lực, dị thƣờng độ cao và độ lệch dây dọi trên vùng biên giới và vùng có
chiều ngang hẹp. Điều này thể hiện qua việc xác định đƣợc bán kính vùng lấy tích phân
hợp lý khi tính ảnh hƣởng của địa hình trong dị thƣờng trọng lực, dị thƣờng độ cao và độ
lệch dây dọi đối với các vùng nêu trên.
- Nghiên cứu về 05 phƣơng pháp nội suy ảnh hƣởng của địa hình trong dị thƣờng
trọng lực cho các điểm bên trong ô lƣới.
- Khảo sát, đánh giá độ chính xác các phƣơng pháp nội suy ảnh hƣởng của địa
hình trong dị thƣờng trọng lực cho các điểm bên trong ô lƣới và đề xuất phƣơng pháp tối
ƣu.
- Nghiên cứu giải pháp sử dụng số liệu địa hình để xây dựng Quasigeoid cục bộ
trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam từ số liệu Quasigeoid toàn cầu.
- Khảo sát hiệu quả của việc sử dụng số liệu địa hình để xây dựng Quasigeoid cục
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bộ trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam từ số liệu Quasigeoid toàn cầu đã đƣợc thực hiện trên
cơ sở so sánh mô hình Quasigeoid đƣợc xây dựng ở khu vực Tây Bắc khi sử dụng thêm
số hiệu chỉnh do sự sai khác về chênh cao địa hình giữa mô hình số độ cao SRTM DEM
với mô hình số độ cao của Việt Nam ảnh hƣởng đến dị thƣờng độ cao và mô hình
Quasigeoid đƣợc xây dựng khi không sử dụng số hiệu chỉnh này.
* Dạng sản phẩm IV (bài báo).
- Bùi Thị Hồng Thắm (2015), Nghiên cứu xác đinh bán kính vùng lấy tích phân
hợp lý để tính ảnh hưởng của địa hình trong dị thường trọng lực khu vực Đắc Lắc - Lâm
Đồng, Tạp chí Tài nguyên và Môi trƣờng, số 8 (214), trang 19-21.
- Bùi Thị Hồng Thắm (2015), Đánh giá độ chính xác của mô hình số độ cao toàn
cầu SRTM trên lãnh thổ Việt Nam, Hội thảo “Ứng dụng GIS toàn quốc”, Trƣờng Đại học
Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội, http://gisconference.org/program.html.
- Bùi Thị Hồng Thắm (2015), Phương án tính ảnh hưởng của độ cao địa hình
trong dị thường độ cao, độ lệch dây dọi và dị thường trọng lực trên vùng biên giới của
Việt Nam, Kỷ yếu Hội thảo “Nghiên cứu khoa học gắn kết với đào tạo Đại học và Sau đại
học”, Trƣờng Đại học Tài nguyên và Môi trƣờng Hà Nội.
2.7. Kiến nghị.
(1) Số hiệu chỉnh do phần chênh giữa địa hình thực tế ở Việt Nam và địa hình
đƣợc sử dụng để xây dựng mô hình trong trƣờng Trái Đất cần đƣợc tính toán đến khi xây
dựng mô hình Quasigeoid cục bộ.
(2) Sử dụng phƣơng pháp xây dựng mô hình Quasigeoid trong nghiên cứu của đề
tài đối với các vùng khác (ngoài vùng Tây Bắc) trên lãnh thổ Việt Nam để có các kết quả
chi tiết, cụ thể đối với từng khu vực. Kết quả nghiên cứu sẽ là nguồn tƣ liệu hữu ích khi
xây dựng mô hình Quasigeoid đạt độ chính cao ở nƣớc ta.
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NỘI DUNG 5: NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VIỄN THÁM, HỆ
THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ VÀ CÔNG NGHỆ ĐỊNH VỊ TOÀN CẦU TRONG
ĐIỀU TRA CƠ BẢN, GIÁM SÁT TÀI NGUYÊN - MÔI TRƢỜNG VÀ PHÕNG
TRÁNH THIÊN TAI
[1] NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA PHƢƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH
ĐƢỜNG MÉP NƢỚC, ĐƢỜNG BỜ BIỂN VIỆT NAM PHỤC VỤ THÀNH LẬP
BẢN ĐỒ BẰNG PHƢƠNG PHÁP VIỄN THÁM
Mã số: TNMT.07.05
1. Thông tin chung về đề tài
1.1.Tổ chức chủ trì đề tài: Trung tâm Viễn thám quốc gia
1.2. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Phạm Hà Anh

Email: haanh_rsc@yahoo.com

1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:
1. TS. Nguyễn Hiệu
2. ThS. Đặng Thanh Tùng
3. ThS. Nguyễn Phi Sơn
4. ThS. Đinh Văn Hùng
5. ThS. Đinh Ngọc Trí
6. ThS. Nguyễn Văn Hùng
7. ThS. Nguyễn Thị Phương Hoa
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:
- Nghiên cứu cơ sở khoa học của việc xác định đƣờng mép nƣớc, đƣờng bờ biển
theo từng kiểu bờ biển Việt Nam phục vụ công tác thành lập bản đồ và quản lý lãnh thổ;
- Xây dựng nguyên tắc và phƣơng pháp vẽ đƣờng mép nƣớc, đƣờng bờ biển bằng
tƣ liệu ảnh viễn thám cho các loại bản đồ
1.5. Nội dung nghiên cứu
Đề tài tập trung nghiên cứu đặc điểm các kiểu bờ Việt Nam, từ đó đƣa ra các
phƣơng pháp xác định đƣờng bờ biển, đƣờng mép nƣớc, đƣờng triều kiệt phù hợp với
đặc điểm địa lý khu vực cũng nhƣ khả năng của tƣ liệu viễn thám.
- Nghiên cứu tổng quan về đặc điểm, địa hình, địa mạo, chế độ thuỷ văn, thuỷ
triều, đặc trƣng dòng chảy của các cửa sông Việt Nam ảnh hƣởng đến quá trình thay đổi
đƣờng bờ, đƣờng triều kiệt tại các vùng bắc bộ, trung bộ và nam bộ;
- Đánh giá, phân tích các tƣ liệu bản đồ, văn bản quy phạm đã ban hành về thể
hiện các kiểu đƣờng bờ biển Việt Nam;
- Nghiên cứu và đánh giá mức độ biến đổi của đƣờng bờ biển, đƣờng triều kiệt do
ảnh hƣởng của quá trình tƣơng tác biển - đất liền, ảnh hƣởng đến thể hiện trên các bản đồ
khác nhau;
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- Nghiên cứu phƣơng pháp xác định đƣờng triều kiệt từ dữ liệu bản đồ địa hình
đáy biển kết hợp với ảnh RADAR;
- Đề xuất các phƣơng pháp xác định đƣờng bờ theo các kiểu bờ biển Việt nam
phục vụ công tác thành lập bản đồ.
1.6. Thời gian thực hiện: 2010 – 2011
1.7. Kinh phí phê duyệt: 774,752 triệu đồng; Kinh phí thực hiện: 774,752 triệu
đồng.
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu
Biển và đại dƣơng ngày càng đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã
hội, an quốc phòng của các quốc gia có biển. Biển cung cấp cho con ngƣời đƣờng giao
thông, khoáng sản năng lƣợng cũng nhƣ nguồn thực phẩm phong phú, dồi dào,…
Các quốc gia có biển ngày càng củng cố chủ quyền trên các vùng lãnh hải cung
nhƣ đầu tƣ khai thác các nguồn lợi từ biển. Trong khu vực biển Đông, việc tranh chấp
chủ quyền đối với đảo, quần đảo, các bãi nổi hay vùng lãnh hải ngày càng thƣờng xuyên
và căng thẳng và là những chủ đề tranh cãi gay gắt trong các diễn đàn khu vực.
Hầu hết các quốc gia có biển trên thế giới xác định chủ quyền lãnh hải dựa trên
công ƣớc luật biển của Liên Hợp quốc năm 1982. Việt Nam cũng tham gia ký kết và thực
hiện công ƣớc. Công ƣớc dựa trên đƣờng triều kiệt làm cơ sở để tính toán vùng nội thủy,
lãnh hải, tiếp giáp lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế.
Ngay từ đầu những năm 2000, Đảng ta đã xây dựng các phƣơng hƣớng nhiệm vụ
phát triển kinh tế và đảm bảo an ninh quốc phòng, chủ quyền lãnh thổ. Báo cáo của ban
chấp hành trung ƣơng Đảng về phƣơng hƣớng nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã
hội 5 năm 1996 – 2000 đã chỉ ra rằng: “Vùng biển và ven biển là địa bàn chiến lƣợc về
kinh tế và an ninh quốc phòng, có nhiều lợi thế phát triển và là cửa mở lớn của cả nƣớc
để đẩy mạnh giao lƣu quốc tế, thu hút đầu tƣ nƣớc ngoài. Khai thác tối đa tiềm năng và
các lợi thế của vùng biển, ven biển, kết hợp với an ninh, quốc phòng, tạo thế và lực để
phát triển mạnh kinh tế - xã hội, bảo vệ và làm chủ vùng biển của Tổ quốc” .
Từ quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nƣớc ta từ lâu đã quan tâm đầu tƣ đo đạc xác
định đƣờng bờ biển, đƣờng mép nƣớc cũng nhƣ đƣờng triều kiệt phục vụ tính quy hoạch
phát triển kinh tế cũng nhƣ xác định chủ quyền lãnh thổ, bảo vệ an ninh quốc phòng của
đất nƣớc.
Hơn nữa, đƣờng bờ, đƣờng mép nƣớc, đƣờng triều kiệt là những đối tƣợng địa lý
có vai trò quan trọng phục vụ công tác điều tra, giám sát và quản lý trong lĩnh vực môi
trƣờng cũng nhƣ phát triển bền vững do tính chất luôn biến động theo thời gian, gây ra
bởi các hiện tƣợng bồi đắp và xói mòn của các dòng chảy, hiện tƣợng nƣớc biển dâng do
biến đổi khí hậu hay các hoạt động của con ngƣời. Các nhà quy hoạch cần đến các thông
tin cập nhật về đƣờng bờ để quy hoạch vùng xây dựng công trình, quản lý các khu vui
chơi, giải trí và nghỉ dƣỡng, kiểm kê tài nguyên đất ngập nƣớc và đất nông nghiệp, xác
định các vùng có nguy cơ ngập lụt. Các thông tin hình thái bờ biển còn đƣợc sử dụng
trong việc thiết kế các công trình bảo bệ bờ biển, đê chắn sóng. Các nhà địa mạo cần tới
thông tin về đƣờng bờ trong việc nghiên cứu các quá trình cứu xói lở, bồi tụ, tính toán
khối lƣợng và chuyển động của trầm tích. Nhiều nhà khoa học đã chỉ ra rằng cần thiết
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phải có các phƣơng pháp nhanh hơn và chính xác hơn trong việc khảo sát và giám sát các
biến động vùng bờ để giảm thiểu tối đa thời gian và thiệt hại.
Nhƣng do địa hình, thủy văn – hải văn của dải ven biển rất khác biệt, công nghệ
đo đạc còn nhiều hạn chế nên việc xác định chính xác đƣờng bờ nƣớc, đƣờng mép nƣớc
và đƣờng triều kiệt gặp nhiều khó khăn và hạn chế về kết quả.
Hiện nay, một số phƣơng pháp đã đƣợc ứng dụng nhằm xác định đƣờng bờ. Các
phƣơng pháp này có thể sử dụng phƣơng pháp khảo sát trực tiếp ngoài thực địa hay các
phƣơng pháp viễn thám nhƣ ảnh hàng không, LiDAR, ảnh vệ tinh quang học và ảnh
radar, quay video. Trong đó, phƣơng pháp viễn thám sử dụng ảnh vệ tinh quang học với
kênh hồng ngoại và ảnh radar thƣờng đƣợc sử dụng do có sự tƣơng phản lớn giữa mặt đất
và mặt nƣớc. Sự khác biệt lớn về tính chất phản xạ của các bề mặt đất và nƣớc này tạo
thuận lợi cho việc xác định và chiết tách đƣờng bờ một cách tự động.. Chính vì vậy, năm
2010, Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng phê duyệt đề tài: “Nghiên cứu cơ sở khoa học của
phƣơng pháp xác định đƣờng mép nƣớc, đƣờng bờ biển Việt Nam phục vụ thành lập bản
đồ bằng phƣơng pháp viễn thám”.
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị
nghiên cứu đã sử dụng
Để thực hiện đề tài, nhóm nghiên cứu thực hiện các phƣơng pháp sau:
Phƣơng pháp mô hình hóa: từ bản đồ địa hình đáy biển, các thông tin về điểm độ
sâu và đƣờng đẳng sâu đƣợc sử dụng chiết tách phục vụ xây dựng mô hình hóa, mô
phỏng lại bề mặt đáy biển. Mô hình này đƣợc coi là một trong các yếu tố chính để tính
toán, so sánh các đƣờng mép nƣớc, đƣờng bờ biển, đƣờng triều kiệt xác định theo các
phƣơng pháp khác nhau.
Phƣơng pháp phân tích hệ thống: Nghiên cứu xác định đƣờng bờ biển đƣợc nhóm
nghiên cứu đặt trong tổng thể mối quan hệ tự nhiên. Từ tổng thể các mối quan hệ tự
nhiên đó phân tích đánh giá các nguyên nhân chủ đạo ảnh hƣởng đến các mối quan hệ
này đối với từng khu vực từ đó đƣa ra phƣơng pháp nghiên cứu phù hợp, đảm bảo đƣợc
yêu cầu đặt ra.
Phƣơng pháp viễn thám: đây là một phƣơng pháp rất ƣu việt trong tình hình hiện
nay, viễn thám cung cấp các thông tin kịp thời, chủ động cho chứng ta cái nhìn thực tế,
khách quan về sự vật và hiện tƣợng, từ đó chiết tách các thông tin thể hiện bản chất của
sự vật và hiện tƣợng đó. Trong đề tài, viễn thám cung cấp thông tin về đƣờng bờ thu nhận
trên ảnh SPOT 5 và đƣờng triều kiệt trên ảnh RADAR.
Phƣơng pháp so sánh: Kết quả nghiên cứu đƣợc thể hiện trên nhiều loại tƣ liệu
khác nhau, do đó, việc so sánh kết quả này sẽ đảm bảo đƣợc tính khách quan giúp chúng
ta đánh giá kết quả theo các loại tƣ liệu sử dụng, so sánh với quy chuẩn có đáp ứng đƣợc
yêu cầu đặt ra hay không từ đó xác định kết quả đạt đƣợc có thể đƣa vào thực tế hay
không.
Phƣơng pháp thực nghiệm: thử nghiệm sử dụng các loại tƣ liệu xác định 10 khu
vực mẫu bờ kiểm chứng.
Phƣơng pháp điều tra thực địa: đi thực địa lấy mẫu kiểm chứng, thu thập các tài liệu thực
tế của khu vực phục vụ việc xác định đƣờng bờ biển, đƣờng mép nƣớc, đƣờng triều kiệt
Việt Nam.
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2.3. Danh mục các kết quả nghiên cứu, sản phẩm KHCN đạt đƣợc với số
lƣợng, chủng loại và chỉ tiêu chất lƣợng, yêu cầu khoa học chính
- Báo cáo kết quả nghiên cứu về địa lý, địa mao, thuỷ văn ven biển làm cơ sở khoa
học cho xác định đƣờng mép nƣớc và đƣờng triều kiệt ở VN
- Báo cáo đề xuất phƣơng pháp xác định đƣờng mép nƣớc, đƣờng bờ biển và đƣờng
triều kiệt bằng tƣ liệu viễn thám cho nhóm bản đồ địa hình, địa chính
- Bản đồ, CSDL các vùng mẫu đƣờng bờ
- Báo cáo tổng kết đề tài
2.4. Tình hình đăng ký sở hữu trí tuệ: Không
2.5. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý nhà
nƣớc về tài nguyên và môi trƣờng
2.6. Kết luận
Trong khuôn khổ thực hiện đề tài, chúng tôi tiến hành nghiên cứu, thực nghiệm và
rút ra một số kết luận nhƣ sau:
Theo các tài liệu nghiên cứu về đặc điểm địa hình, địa mạo, khí tƣợng thủy văn dải
ven bờ biển Việt Nam chúng tôi chia đƣờng đƣờng bờ biển Việt Nam thành 10 khu vực;
các khu vực này có các đặc trƣng riêng ảnh hƣởng đến khả năng xác định và biến đổi
đƣờng bờ. Việc xác định các vùng mẫu liên quan sẽ đƣợc chọn đặc trƣng cho 10 đoạn
đƣờng bờ, là cơ sở để xác định đƣờng bờ cho toàn đoạn này.
Việc xác định đƣờng bờ biển, đƣờng mép nƣớc, đƣờng triều kiệt hiện nay ở Việt
Nam đƣợc thực hiện bằng nhiều phƣơng pháp: đo đạc trực tiếp, ảnh hàng không, ảnh vệ
tinh,… đƣờng bờ biển đƣợc thành lập thiếu chính xác và chƣa thống nhất giữa các
phƣơng pháp (đối với đƣờng bờ biển thành lập bằng đo đạc và ảnh hàng không thì đƣợc
tiến hành đo thực tế hoặc kết quả điều vẽ thực tế kết hợp với giá trị đó trên trạm đo ảnh,
nhƣng nhƣ chúng ta đã biết quá trình này gặp rất nhiều sai sót và hạn chế nhƣ chủ quan
của ngƣời đo, ngƣời điều vẽ, sự chênh lệch mực nƣớc địa phƣơng so với trạm quốc
gia,…). Để khác phục nhƣợc điểm này có thể sử dụng tƣ liệu ảnh viễn thám kết hợp với
giá trị quan trắc nghiệm triều tại các trạm để xác định đƣờng bờ biển, đƣờng mép nƣớc và
đƣờng triều kiệt.
Thực nghiệm đã tiến hành xác định và so sánh các đƣờng bờ thành lập bằng các
loại tƣ liệu khác nhau nhƣ: ảnh SPOT, RADAR, mô hình số địa hình,… có kết hợp với
tính toán giá trị nghiệm triều tại thời điểm để so sánh của 10 khu vực mẫu. Việc xác định
đƣờng bờ biển có thể dựa vào ảnh vệ tinh tại thời điểm chụp đạt giá trị triều cực trị trung
bình cao để vẽ đƣờng bờ cho khu vực. So sánh sai số với sai số bản đồ 1:25000 chúng ta
thấy nhìn chung có thể chấp nhận đƣợc; Đối với các khu vực ven biển đồng bằng sông
Hồng và sông Cửu Long độ dốc nhỏ cần tiến hành xác định nhiều thời điểm sau đó tính
kết quả trung bình để hạn chế sai số.
Đề tài đã đƣa ra đƣợc các bƣớc thực hiện để tiến hành xác định đƣờng bờ biển,
đƣờng mép nƣớc và đƣờng triều kiệt của một số khu vực bằng tƣ liệu ảnh viễn thám. Tuy
nhiên, trong một số trƣờng hợp nhƣ tại các khu vực núi đá ven biển, rừng ngập mặn thì
đƣờng bờ, đƣờng mép nƣớc và đƣờng triều kiệt là trùng nhau.
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Kết quả nghiên cứu cho thấy, giá trị đƣờng triều kiệt là tƣ liệu phục vụ công tác
xác định đƣờng cơ sở, cho mục đích tuyên bố chủ quyền lãnh thổ ven biển cũng nhƣ quản
lý và quy hoạch lãnh thổ ven biển bằng cách tính toán cực trị triều kết hợp với thu nhận
ảnh tại thời điểm mà triều đó đạt cực trị thấp nhất.
Đối với các vùng bờ không bị che phủ bởi rừng ngập mặn, vách đá, đƣờng mép
nƣớc đƣợc chiết tách từ ảnh một cách chính xác với sai số vị trí cỡ 1 – 2 pixel. Trong
trƣờng hợp vùng bờ có rừng ngập mặn, hay đƣờng vách đá thì việc chiết tách cho kết quả
là đƣờng biên của lớp thực phủ rừng ngập mặn hay vách đá đó. Việc xác định đƣờng bờ,
đƣờng mép nƣớc sử dụng tƣ liệu viễn thám thu đƣợc kết quả nhƣ một tài liệu tham khảo
cho các phƣơng pháp truyền thống, nhƣng việc xác định đƣờng triều kiệt chỉ sử dụng tƣ
liệu viễn thám là rất khó khăn, phải kết hợp sử dụng mô hình số địa hình. Tuy nhiên đây
chỉ là một phƣơng pháp thử nghiêm, bởi vì giá trị triều kiệt xuất hiện với chu kỳ thấp.
Đƣờng bờ biển, đƣờng mép nƣớc của Việt Nam đa dạng và phức tạp do sự phân
hóa mạnh của địa hình, thủy văn, đặc điểm triều (nhật triều, nhật triều không đều, bán
nhật triều) lại chịu ảnh hƣởng rất mạnh bởi sự chia cắt bờ biển (khoảng 20km lại có một
cửa sông) do đó việc xác định đƣờng bờ biển, đƣờng triều kiệt khó khăn phức tạp cần
nghiên cứu kỹ trƣớc khi tiến hành. Trƣớc hết cần nghiên cứu các đặc điểm triều của khu
vực cũng nhƣ độ dốc của bờ biển để tiến hành áp dụng phƣơng pháp. Đối với các khu
vực độ dốc nhỏ, chênh triều cao cần kết hợp các phƣơng pháp khác để tăng độ chính xác
của kết quả.
Chế độ triều của cả dải ven biển không đồng nhất, không lên xuống cùng lúc do
đó, khi áp dụng phƣơng pháp thu nhận ảnh tại thời điểm triều đạt cực trị chỉ có thể cho
một vùng nhất định, cần hiệu chỉnh kết quả tại các khu vực tiếp giáp để đảm bảo tính
chính xác và thống nhất của kết quả.
Tuy nhiên, phƣơng pháp đƣa ra cũng vẫn còn tồn tại sai số thô cần phải đƣợc xử lý
với sự hỗ trợ của các công cụ phần mềm mạnh khi sử dụng bóc tách tự động có chức
năng biên tập, chỉnh sửa và nội suy dữ liệu, đồng thời, việc này cũng đòi hỏi đội ngũ cán
bộ kỹ thuật viên có kinh nghiệm, kỹ thuật cao.
2.7. Kiến nghị
Nhà nƣớc cần đầu tƣ xác định chuẩn đƣờng bờ biển Việt Nam, đƣờng triều kiệt
bằng tƣ liệu viễn thám để sử dụng cho các hệ thống bản đồ cơ bản (địa hình, địa chính, sử
dụng đất) và phục vụ xác định chủ quyền quốc gia. Hệ thống đƣờng bờ này đƣợc coi là
chuẩn và đƣợc hiệu chỉnh theo chu kỳ 5 hoặc 10 năm phù hợp với những biến động đủ
lớn của bề mặt nƣớc biển trong điều kiện biến đổi khí hậu.
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[2] NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG DỮ LIỆU LIDAR VÀ ẢNH VIỄN THÁM ĐỘ
PHÂN GIẢI CAO ĐỂ XÂY DỰNG BẢN ĐỒ 3D PHỤC VỤ QUẢN LÍ ĐỄ THỊ
Mã số: TNMT.07.06
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Cục Viễn thám quốc gia
1.2. Chủ nhiệm đề tài: ThS.Nguyễn Thị Thục Anh
Email:
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:
ThS. Nguyễn Thị Thục Anh
ThS. Trần Tuấn Ngọc
TS. Nguyễn Đại Đồng
ThS. Nguyễn Trang Nhung
ThS. Nguyễn Thu Hằng
ThS. Nguyễn Ngọc Lan
ThS. Nguyễn Thị Hạnh
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:
- Đề xuất nội dung bản đồ 3D phục vụ quản lý đô thị
- Xây dựng qui trình công nghệ thành lập bản đồ 3D từ dữ liệu Lidar và ảnh viễn
thám độ phân giải cao
1.5. Nội dung nghiên cứu
- Nghiên cứu khảo sát các sản phầm bản đồ 3D đặc trƣng và các ứng dụng của nó
trong các lĩnh vực liên quan đến quản lý đô thị trên thế giới và ở nƣớc ta hiện nay
- Nghiên cứu phƣơng pháp và khả năng sử dụng dữ liệu Lidar và ảnh viễn thám độ
phân giải cao để chiết xuất thông tin cho việc xây dựng từng nội dung của bản đồ 3D bao
gồm: Chiết tách thông tin về lớp phủ bề mặt từ ảnh cƣờng độ phản hồi và ảnh viễn thám;
Nắn ảnh máy bay chụp cùng và ảnh vũ trụ độ phân giải cao dùng dữ liệu Lidar; Tái tạo
mô hình mái nhà và xác định chiều cao các đối tƣợng nổi trên mặt đất từ dữ liệu điểm
Lidar.
- Nghiên cứu và đề xuất nội dung cũng nhƣ cách thể hiện các đối tƣợng trong bản
đồ 3D cho quản lý đô thị.
- Khảo sát và đánh giá các phần mềm thƣơng mại hiện có trên thị trƣờng cho xử lý
dữ liệu Lidar, xử lý ảnh, phần mềm GIS và các công cụ hiển thị 3D của nó, đề xuất các
phần mềm đƣợc sử dụng để xây dựng bản đồ 3D cho quản lý đô thị.
- Thành lập bản đồ 3D từ dữ liệu Lidar và ảnh độ phân giải cao cho khu vực thử
nghiệm.
- Đề xuất và hoàn thiện qui trình công nghệ thành lập bản đồ 3D từ dữ liệu Lidar và ảnh
viễn thám độ phân giải cao cho các ứng dụng quản lý đô thị cho nƣớc ta.
1.6. Thời gian thực hiện: 2010 – 2012
1.7. Kinh phí phê duyệt: 918 triệu đồng
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu
Trong những năm gần đây, bản đồ 3D đƣợc xây dựng ngày càng nhiều cho các
khu đô thị hƣớng tới cung cấp dữ liệu nền phục vụ cho công tác quản lý đô thị. Công
nghệ Lidar dần trở nên phổ cập hơn cùng với ảnh viễn thám độ phân giải cao bổ trợ cho
nhau và mở ra khả năng nâng cao độ chi tiết của các đối tƣợng của bản đồ 3D. Trong bối
123

cảnh đó, đề tài “Nghiên cứu ứng dụng dữ liệu Lidar và ảnh viễn thám độ phân giải cao để
xây dựng bản đồ 3D phục vụ quản lý đô thị” đặt ra hai mục tiêu chính là: “Đề xuất nội
dung bản đồ 3D phục vụ quản lý đô thị” và “Xây dựng qui trình công nghệ thành lập bản
đồ 3D từ dữ liệu Lidar và ảnh viễn thám độ phân giải cao”
Đề tài tiến hành các nghiên cứu lý thuyết về cơ sở khoa học của bản đồ 3D cụ
thể là: nguyên tắc thể hiện, chuẩn dữ liệu quốc tế, các nguồn dữ liệu và phần mềm có
thể sử dụng cho thành lập bản đồ 3D. Song song với đó đề tài tiến hành khảo sát các
ứng dụng của bản đồ 3D trong các lĩnh vực quản lý đô thị và một số sản phẩm bản đồ
3D đặc trƣng trên thế giới và ở nƣớc ta.
Đối với dữ liệu Lidar và ảnh viễn thám độ phân giải cao, đề tài tiến hành các
nghiên cứu cơ sở khoa học song song với thực nghiệm nhằm xây dựng phƣơng pháp
xử lý và chiết tách thông tin từ hai nguồn dữ liệu này cho các nội dung của bản đồ 3D.
Các nội dung nghiên cứu chính bao gồm các phƣơng pháp: Chiết tách thông tin về lớp
phủ bề mặt từ ảnh cƣờng độ phản hồi, dữ liệu độ cao và ảnh viễn thám; Nắn trực giao
ảnh vệ tinh độ phân giải cao và ảnh máy bay chụp đồng thời sử dụng dữ liệu điểm
Lidar; Tái tạo mô hình mái nhà và xác định chiều cao các đối tƣợng từ dữ liệu điểm
Lidar. Kết hợp với các thử nghiệm nhỏ, đề tài đúc rút ra các qui trình chi tiết phản ánh
các phƣơng pháp này.
Dựa trên các kết quả nghiên cứu trong hai lĩnh vực trên, nhóm nghiên cứu đề
xuất nội dung của bản đồ 3D cho các ứng dụng quản lý đô thị và qui trình thành lập
phù hợp với tình hình dữ liệu và điều kiện công nghệ của nƣớc ta. Đây là sản phầm
bản đồ số cung cấp dữ liệu nền cơ bản cho các ứng dụng quản lý đô thị trên nền phần
mềm ArcScene, ArcGis Desktop. Trong đó nhóm nội dung chính là nhà và khối nhà
đƣợc thể hiện ở 3 mức độ chi tiết khác nhau, mức độ chi tiết cao nhất nằm giữa chuẩn
về LOD2 và LOD3 theo chuẩn CityGML nghĩa là nhà đƣợc thể hiện có cấu trúc mái,
đƣợc dán ảnh mái và dán ảnh bề mặt. Độ cao mái nhà đƣợc xác định từ dữ liệu điểm
Lidar. Về hình thức thể hiện, bản đồ 3D nghiêng về hiền thị hình ảnh thực với việc sử
dụng tối đa ảnh viễn thám trực giao đề thể hiện bề mặt mặt đất cũng nhƣ hình ảnh
mái nhà. Về cấu trúc CSDL, thuộc tính của dữ liệu bản đồ 3D thừa kế các qui định
hiện hành về CSDL nền địa lý 2D 1/2000,1/5000 cho khu vực đô thị và bổ sung các
đối tƣợng, thuộc tính đặc trƣng của bản đồ 3D.
Đề tài đã xây dựng qui trình thành lập bản đồ 3D từ dữ liệu Lidar và ảnh viễn
thám độ phân giải cao dựa trên các nghiên cứu lý thuyết, các kết quả thực nghiệm và
kinh nghiệm của từ các dự án xây dựng bản đồ 3D đô thị trên thế giới. Qui trình này
đƣợc thử nghiệm với dữ liệu Lidar mật độ trung bình khu vực TP Bắc Giang và đƣợc
hoàn thiện ở 1 số chi tiết. Qui trình thành lập bắt đầu với dữ liệu Lidar đã đƣợc giải
mã và ảnh viễn thám độ phân giải cao dựa cơ bản trên 3 nhóm phần mềm:
MicroStation và TerraScan cho quá trình xử lý và chiết tách thông tin từ dữ liệu
Lidar; SketchUp cho lập mô hình nhà mức độ chi tiết cao; ArcScene, ArcGIS cho tổ
chức dữ liệu địa lý nền và hiển thị tổng hợp cuối cùng sản phẩm bản đồ.
Quá trình thử nghiệm xây dựng bản đồ 3D tại một khu vực của TP Bắc Giang
với kết quả khả quan đã khẳng định tính khả thi của nội dung bản đồ và qui trình
thành lập đã đề xuất trong điều kiện công nghệ nƣớc ta.
Đề tài đã đạt đƣợc hai mục tiêu chính đã đề ra, kết quả của đề tài có thể đƣợc áp
dụng rộng rãi để thành lập bản đồ 3D cho các đô thị nƣớc ta và phối hợp với địa
phƣơng để đƣa vào ứng dụng trực tiếp trong các công tác quản lý đô thị. Đề tài cũng
mở ra các hƣớng nghiên cứu mới cần đƣợc quan tâm.
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2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị
nghiên cứu đã sử dụng
Các phƣơng pháp nghiên cứu chính
- Phƣơng pháp viễn thám;
- Phƣơng pháp bản đồ;
- Phƣơng pháp hệ thông tin địa lý (GIS);
- Phƣơng pháp các nhóm chuyên gia;
- Phƣơng pháp tổng hợp và kế thừa;
Các kỹ thuật sử dụng
- Các kỹ thuật xử lý ảnh vệ tinh;
- Các kỹ thuật chiết xuất thông tin ảnh viễn thám;
2.3. Danh mục các kết quả nghiên cứu, sản phẩm KHCN đạt đƣợc với số
lƣợng, chủng loại và chỉ tiêu chất lƣợng, yêu cầu khoa học chính
- Đề xuất nội dung bản đồ 3D phục vụ quản lý đô thị
- Qui trình công nghệ thành lập bản đồ 3D cho khu vực đô thị từ dữ liệu Lidar và
ảnh độ phân giải cao
- Bản đồ 3D cho khu vực thử nghiệm
- Báo cáo tổng kết đề tài
- Bài báo
2.4. Tình hình đăng ký sở hữu trí tuệ
2.5. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý nhà
nƣớc về tài nguyên và môi trƣờng
2.6. Kết luận
Dữ liệu Lidar đã trở thành 1 nguồn dữ liệu đầu vào quen thuộc cho các sản phẩm dữ
liệu không gian. Ở Việt nam, dữ liệu Lidar mật độ điểm trung bình đã và đang đƣợc thu
thập trên diện rộng qua các dự án xây dựng CSDL địa lý nền 1/2000 – 1/5000 cho khu
vực đô thị và dự án xây dựng mô hình số độ cao vùng đồng bằng và ven biển phục vụ
ứng phó với biến đổi khí hậu. Một trong các sản phẩm giá trị gia tăng có thể đƣợc xây
dựng từ nguồn dữ liệu giá trị này là bản đồ 3D cho khu vực đô thị. Trung tâm Viễn thám
Quốc gia đã đề xuất đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng dữ liệu Lidar và ảnh viễn thám độ
phân giải cao để xây dựng bản đồ 3D phục vụ quản lý đô thị” theo hƣớng phát triển này.
Đề tài đã tiến hành các nghiên cứu về khái niệm, nội dung cơ bản và nguyên tắc thể
hiện của bản đồ 3D cho khu vực đô thị; chuẩn dữ liệu bản đồ 3D; các nguồn dữ liệu để
xây dựng bản đồ 3D; các ứng dụng của bản đồ 3D trong quản lý đô thị; các sản phẩm bản
đồ 3D đặc trƣng trên thế giới và ở nƣớc ta cũng nhƣ khả năng của các phần mềm phục vụ
cho thành lập bản đồ 3D hiện có trên thị trƣờng. Dựa trên các kết quả nghiên cứu này
báo cáo đã đƣa ra đề xuất về nội dung, cách thể hiện các mức độ chi tiết cũng nhƣ yêu
cầu đối với dữ liệu thuộc tính cho bản đồ 3D đƣợc xây dựng từ dữ liệu Lidar và ảnh viễn
thám độ phân giải cao phù hợp với điều kiện dữ liệu và công nghệ của nƣớc ta. Theo đề
xuất này, bản đồ 3D đô thị có tính đồng nhất cao về nội dung với CSDL 1/2000 khu vực
đô thị hiện hành.
Qui trình thành lập bản đồ 3D từ dữ liệu Lidar gồm 3 giai đoạn chính: Xử lý phân
tích và mô hình hóa đối tƣợng từ dữ liệu Lidar; dán ảnh cho các đối tƣợng nhà độ chi tiết
cao và thể hiện tổng hợp sản phẩm bản đồ 3D đô thị. Thông qua đánh giá các phần mềm
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cho từng công đoạn nhóm nghiên cứu đề xuất chọn bộ 3 phần mềm gồm: TerraSolid;
SketchUp và ArcGis cho 3 công đoạn này.
Dựa trên các chuyên đề nghiên cứu về phƣơng pháp xử lý dữ liệu Lidar và ảnh viễn
thám độ phân giải cao và hiển thị các nội dung của bản đồ 3D, qui trình chung cho thành
lập bản đồ 3D đƣợc đề xuất với 25 bƣớc thực hiện. Tùy theo đặc điểm của dữ liệu đầu
vào đặc biệt là mật độ điểm Lidar có thể cần những điều chỉnh về phƣơng án thực hiện 1
số công đoạn nhỏ của qui trình.
Kết quả nghiên cứu và thử nghiệm cho thấy với dữ liệu Lidar mật độ trung bình và
ảnh viễn thám độ phân giải cao có thể thành lập đƣợc bản đồ 3D đô thị với mức độ chi
tiết cao nhất nằm trong khoảng giữa LOD2 và LOD3 theo chuẩn quốc tế, trong đó không
thể hiệnđƣợc các chi tiết mái kích thƣớc nhỏ.
Tóm lại đề tài đã thực hiện đầy đủ các nội dung và chuyên đề nghiên cứu đề ra
trong thuyết minh và đạt đƣợc 2 mục tiêu chính là đề xuất nội dung của bản đồ 3D phục
vụ quản lý đô thị và qui trình thành lập bản đồ này từ dữ liệu Lidar và ảnh viễn thám độ
phân giải cao có tính khả thi cao, phù hợp với điều kiện tự nhiên và công nghệ nƣớc ta.
Tuy nhiên kết quả nghiên cứu của đề tài còn một số hạn chế:
Việc mô hình hóa nhà từ dữ liệu Lidar trên phần mềm TerraSolid cho đô thị của
nƣớc ta theo qui trình đề xuất đƣợc thực hiện bán tự động đòi hỏi công biên tập thủ công
khá nhiều, một số chi tiết phức tạp của mái nhà chƣa thể hiện đƣợc.
Việc chọn ArcScene làm phần mềm đầu ra cho phép đồng nhất sản phẩm bản đồ 3D
với các CSDL 1/2000, 1/5000 hiện hành trên ArcGis nhƣng có nhƣợc điểm là hiện thị
chậm, để đảm bảo tốc độ hiển thị bản đồ 3D trên ArcScene đòi hỏi máy có cấu hình cao.
Sản phẩm thử nghiệm đƣợc đƣa ra sử dụng bộ ký hiệu có sẵn của ArcGis về cơ bản
đáp ứng đƣợc yêu cầu thể hiện nói chung nhƣng một số ký hiệu về hình thức chƣa thật
sát với thực tế đô thị nƣớc ta.
2.7. Kiến nghị
Qua quá trình thực hiện đề tài nhóm nghiên cứu có các kiến nghị sau:
- Ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học của đề tài vào thực tiễn trong việc xây
dựng hệ thống bản đồ 3D cho các khu đô thị nhƣ một thành phần của cơ sở hạ tầng dữ
liệu không gian quốc gia.
- Dựa trên các kết quả của đề tài, đề nghị cho tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện, đƣa
ra qui chuẩn cho công tác xây dựng bản đồ 3D đô thị từ dữ liệu Lidar.
- Tiến hành phối hợp với địa phƣơng xây dựng bản đồ 3D cho 1 khu đô thị hoàn
chỉnh và đƣa các ứng dụng quản lý đô thị của sản phầm này vào thực tế nhƣ một mô hình
mẫu.
- Tiếp tục nghiên cứu để tăng mức độ chi tiết của bản đồ 3D với các nguồn dữ liệu
đầu vào khác: dữ liệu Lidar mật độ điểm cao, ảnh máy bay chụp độ cao thấp, dữ liệu
Lidar mặt đất.
- Tiến hành nghiên cứu về khả năng ứng dụng của dữ liệu Lidar cho đánh giá hiện
trạng rừng và đặc biệt là rừng ngập mặn, cụ thể là xác định các thông tin chi tiết về rừng
(mật độ, độ cao, độ rộng tán và loại cây, sinh khối, trữ lƣợng carbon) phục vụ cho
chƣơng trình REDD (Giảm phát thải khí nhà kính từ nỗ lực giảm mất rừng và giảm suy
thoái rừng) với mục tiêu ứng phó với Biến đổi khí hậu.
- Tiến hành nghiên cứu về cơ sở khoa học, cấu trúc dữ liệu của bản đồ địa chính
3D và các khung pháp lý đi kèm.
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[3] NGHIÊN CỨU PHƢƠNG PHÁP XÂY DỰNG THƢ VIỆN PHỔ ẢNH VỆ TINH
ĐỘ PHÂN GIẢI CAO VỀ MỘT SỐ ĐỐI TƢỢNG LỚP PHỦ BỀ MẶT PHỤC VỤ
CHO GIÁM SÁT TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG TẠI VIỆT NAM
Mã số: TNMT.07.08
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Cục Viễn thám quốc gia
1.2. Chủ nhiệm đề tài: ThS.Hồ Thị Vân Trang

Email:

1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:
1. ThS. Lưu Thị Phương Mai
2. KS. Nguyễn Văn Minh
3. KS. Lâm Thanh Hà
4. KS. Đặng Thị Ngọc An
5. KS. Lê Minh Thành
6. KS. Đặng Trường Giang
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:
- Đƣa ra cơ sở khoa học và phƣơng pháp xây dựng thƣ viện phổ ảnh vệ tinh độ phân giải
cao về một số đối tƣợng lớp phủ bề mặt ở Việt Nam;
- Bƣớc đầu ứng dụng thƣ viện phổ của Việt Nam trong khâu tự động hóa giải đoán ảnh
số.
1.5. Nội dung nghiên cứu
- Nghiên cứu ứng dụng phổ của ảnh vệ tinh độ phân giải cao trong lĩnh vực
chuyên đề;
- Nghiên cứu quá trình truyền năng lƣợng của các tia sáng mặt trời trong không
gian, khảo sát các tham số bề mặt Lambert, Albedo và phản xạ nhị hƣớng;
- Nghiên cứu mô hình lý thuyết khí quyển trong viễn thám;
- Khảo nghiệm ảnh hƣởng điều kiện khí quyển tới tính đa dạng của hệ sinh thái
lớp phủ địa hình;
- Khảo sát lớp mù bề mặt đất, nghiên cứu khả năng loại bỏ lớp mù;
- Nghiên cứu vị trí vệ tinh trên quỹ đạo;
- Nghiên cứu, khảo sát biến thiên góc phản xạ từ đối tƣợng về đầu thu;
- Nghiên cứu, khảo sát ảnh hƣởng sự biến thiên góc cao mặt trời, góc nghiêng địa
hình tới phản xạ phổ của đối tƣợng;
- Nghiên cứu hình dạng lá cây và phổ phản xạ, mô hình chỉ số tán lá và ứng dụng;
- Khảo sát đặc thù phản xạ phổ của một số loại đất, đá;
- Nghiên cứu đặc thù đối tƣợng khu dân cƣ, khảo sát phổ phản xạ của đối tƣợng
khu dân cƣ;
- Nghiên cứu đặc thù phản xạ phổ của đối tƣợng nƣớc;
- Nghiên cứu, khảo nghiệm, hiệu chỉnh và hồi quy bức xạ ảnh vệ tinh quang học;
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- Nghiên cứu cơ sở khoa học việc thiết kế các kênh phổ của đầu thu SPOT, đầu
thu Landsat;
- Nghiên cứu, khảo sát phƣơng pháp xác định phổ của đối tƣợng ngoài thực địa;
- Khảo sát, nghiên cứu đặc điểm phân bố địa lý và các đặc trƣng hình thái của một
số đối tƣợng lớp phủ khu vực đồng bằng sông Hồng và Quảng Ninh;
- Nghiên cứu, khảo sát, lựa chọn phổ của một số đối tƣợng lớp phủ bề mặt nhằm
xây dựng thƣ viện phổ;
- Thử nghiệm lập hàm hồi qui kết quả các mẫu phổ thu đƣợc;
- Xây dựng quy trình thành lập thƣ viện phổ cho một số đối tƣợng lớp phủ bề mặt
ở Việt Nam;
- Thiết lập bảng tra (module) cho một số loại đối tƣợng lớp phủ trong thƣ viện phổ;
- Bƣớc đầu nghiên cứu, khảo nghiệm việc tích hợp thƣ viện phổ trong khâu tự
động giải đoán ảnh số;
- Khảo nghiệm, xây dựng mô hình quản lý thƣ viện phổ;
- Thiết kế, xây dựng, biểu diễn một số mẫu phổ đặc trƣng trong thƣ viện;
- Thành lập 3 bản đồ chuyên đề tỉ lệ 1:50 000 ứng dụng mẫu phổ chuẩn trong thƣ
viện phổ của Việt Nam khu vực đồng bằng sông Hồng và Quảng Ninh.
1.6. Thời gian thực hiện: 2012 - 2014
1.7. Kinh phí phê duyệt: triệu đồng; Kinh phí thực hiện: triệu đồng.
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu
Công nghệ viễn thám là một trong số những công nghệ cao tuy mới phát triển
nhƣng đã nhanh chóng đƣợc áp dụng trong nhiều lĩnh vực và đƣợc phổ biến rộng ở nhiều
nƣớc trên Thế giới. Công nghệ viễn thám dần trở thành phƣơng tiện chủ đạo cho việc
giám sát tài nguyên thiên nhiên và môi trƣờng ở các cấp độ khác nhau, từng địa phƣơng,
từng nƣớc và từng khu vực cũng nhƣ phạm vi toàn cầu.Viễn thám nghiên cứu tài nguyên
thiên nhiên và môi trƣờng dựa trên nguyên lý cơ bản là sự hấp thụ, tán xạ, phản xạ trong
các dải phổ với cƣờng độ nhất định của các đối tƣợng tự nhiên.Thông tin viễn thám thu
nhận đƣợc nhờ các công cụ thiết bị khác nhau từ một khoảng cách nhất định đối với đối
tƣợng nghiên cứu thông qua năng lƣợng điện từ phản xạ từ bề mặt trái đấtnên việc nghiên
cứu đặc trƣng phản xạ phổ của các đối tƣợng tự nhiên đóng một vai trò hết sức quan
trọng.
Từ những thập niên 60 của kỷ nguyên trƣớc, nhiều nƣớc phát triển đã sử dụng các
thiết bị đo phổ trong công tác nghiên cứu. Việc xây dựng thƣ viện phổ chuẩn của các đối
tƣợng lớp phủ bề mặt ở các nƣớc phát triển, nhất là ở Mỹ đã đƣợc tiến hành trong suốt
các thập niên 70, 80, nhất là sau khi vệ tinh thƣơng mại đầu tiên trên thế giới Landsat-1
đi vào hoạt động năm 1972. Các thƣ viện phổ thành lập thƣờng đƣợc phân thành nhóm có
cùng đặc điểm giống nhau phụ thuộc vào tƣ liệu viễn thám đƣợc sử dụng và thiết bị đo
đạc thực địa. Ở Việt Nam, phƣơng pháp xử lý ảnh số viễn thám mới đƣợc phát triển vào
đầu những năm 90. Nhìn chung hiện nay, Việt nam đã có rất nhiều công trình nghiên cứu
sử dụng phổ của ảnh vệ tinh độ phân giải cao vào mục đích phân loại các đối tƣợng trên
ảnh phục vụ một số lĩnh vực chuyên đề. Tuy nhiên, các công trình nghiên cứu đa số đều
chƣa đề cập đến việc hồi quy, hiệu chỉnh các kết quả bức xạ thu đƣợc và sử dụng các
mẫu phổ của các đối tƣợng riêng lẻ, không có sự thống nhất. Các kết quả mẫu phổ đo
đƣợc cũng chƣa đƣợc đƣa trực tiếp làm đối tƣợng tham chiếu trong khâu giải đoán ảnh tự
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động. Do vậy, việc đƣa ra cơ sở khoa học, phƣơng pháp xây dựng thƣ viện phổ thống
nhất cho từng mục đích sử dụng và ứng dụng thƣ viện phổ ảnh vệ tinh trong tự động giải
đoán ảnh số là việc rất cần thiết.
Xuất phát từ thực tế nêu trên, Trung tâm Viễn thám quốc gia, Bộ Tài nguyên và
Môi trƣờng đã đề xuất và thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học:
“Nghiên cứu phƣơng pháp xây dựng thƣ viện phổ ảnh vệ tinh độ phân giải cao về
một số đối tƣợng lớp phủ bề mặt phục vụ cho giám sát tài nguyên và môi trƣờng tại Việt
Nam”
Đề tài đã tập trung nghiên cứu, thử nghiệm theo các nội dungchính nhƣ sau:
- Nghiên cứu tổng quan về phổ của lớp phủ bề mặt và thƣ viện phổ;
- Nghiên cứu các phƣơng pháp xây dựng thƣ viện phổ ảnh vệ tinh độ phân giải
cao gồm:
 Phƣơng pháp đo phổ ngoài thực địa;
 Phƣơng pháp hồi quy, hiệu chỉnh bức xạ ảnh vệ tinh quang học;
 Phƣơng pháp xây dựng modul hỗ trợ tích hợp thƣ viện phổ vào phần
mềm ENVI trong giải đoán ảnh tự động;
 Phƣơng pháp quản lý thƣ viện phổ.
- Xây dựng các quy trình thực hiện;
- Tiến hành thử nghiệm xây dựngvà ứng dụng bộ mẫu thƣ viện phổ ảnh vệ tinh độ
phân giải cao trong giải đoán ảnh tự động tại 3 khu vực: Hà Nội, Nam Định, Quảng Ninh.
Các kết quả nghiên cứu của đề tài đã đƣa ra cơ sở khoa học và phƣơng pháp xây
dựng thƣ viện phổ ảnh vệ tinh độ phân giải cao về một số đối tƣợng lớp phủ bề mặt ở
Việt Nam. Kết quả thực nghiệm đã kiểm chứng khả năng ứng dụng công nghệ viễn thám
trong lĩnh vực giải đoán tự động ảnh vệ tinh độ phân giải cao dựa trên thƣ viện phổ thiết
lập.
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị
nghiên cứu đã sử dụng
Các phƣơng pháp nghiên cứu chính
- Phƣơng pháp viễn thám;
- Phƣơng pháp bản đồ;
- Phƣơng pháp hệ thông tin địa lý (GIS);
- Phƣơng pháp điều tra thực địa;
- Phƣơng pháp đo phổ của các đối tƣợng lớp phủ ngoài thực địa;
- Phƣơng pháp phân tích thống kê;
- Phƣơng pháp các nhóm chuyên gia;
- Phƣơng pháp tổng hợp và kế thừa;
Các kỹ thuật sử dụng
- Các kỹ thuật xử lý ảnh vệ tinh;
- Các kỹ thuật chiết xuất thông tin ảnh viễn thám;
- Các kỹ thuật đo phổ ngoài thực địa;
2.3. Danh mục các kết quả nghiên cứu, sản phẩm KHCN đạt đƣợc với số lƣợng,
chủng loại và chỉ tiêu chất lƣợng, yêu cầu khoa học chính
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- Quy trình xây dựng thƣ viện phổ;
- Một số mẫu phổ trong thƣ viện phổ của Việt Nam;
- Module:Bảng tra đối tƣợng;
- Module: Tích hợp thƣ viện phổ của Việt Nam trong khâu tự động hóa giải đoán
ảnh số;
- Bản đồ chuyên đề ứng dụng thƣ viện phổ trong tự động giải đoán ảnh số;
- Báo cáo chuyên đề;
- Báo cáo tổng kết đề tài;
- Bài báo.
2.4. Tình hình đăng ký sở hữu trí tuệ: Không đăng ký
2.5. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý nhà
nƣớc về tài nguyên và môi trƣờng
2.6. Kết luận
Đề tài đã sử dụng nhiều tƣ liệu viễn thám quang học: SPOT2, 4, 5, LANDSAT
MSS và VNREDSat-1 chụp trong các năm từ 1989 đến 2013 để nghiên cứu hiện trạng
phân bố và biến động của các yếu tố sử dụng đất, rừng ngập mặn và hàm lƣợng chất lơ
lửng của vùng ven biển bán đảo Cà Mau. Đồng thời đề tài đã nghiên cứu khả năng bị tổn
thƣơng của đƣờng bờ làm cơ sở để đánh giá mức độ ảnh hƣởng của các yếu tố trên đối
với biến động đƣờng bờ.
Trƣớc hết, đề tài đã xác định một số nguyên nhân các tai biến bồi và xói, từ các
nguyên nhân sâu xa đến trực tiếp và tiếp cận phƣơng pháp viễn thám để xác định những
thay đổi của các yếu tố sử dụng đất rừng ngập mặn, phân bố chất lơ lửng làm dấu hiệu
cho sự thiếu hụt hoặc tập trung bồi tích gây bồi và xói.
Đề tài đã sử dụng ảnh viễn thám của 5 thời điểm (1989- ảnh LANDSAT, 1998- ảnh
SPOT4, 2005 - ảnh SPOT 5, 2011- ảnh SPOT 5, 2013 - ảnh VNREDSat-1) để có đƣợc
một bức tranh tổng thể về hiện trạng bồi-xói với đặc điểm phân bố, quy mô, cƣờng độ và
thời khoảng xuất hiện để từ đó có đƣợc đánh giá diễn biến của chúng. Kết quả nghiên cứu
hiện trạng đƣờng bờ biển Cà Mau đạt đƣợc trong đề tài đã tạo dựng đƣợc cơ sở quan
trọng cho các giai đoạn nghiên cứu tiếp theo.
Thực tế nghiên cứu cho thấy ảnh viễn thám đem lại những kết quả trực quan đối với
những đối tƣợng có phân bố không gian lớn nhƣ đƣờng bờ, lớp phủ đất, lớp thực vật, chất
lơ lửng ở tầng nƣớc mặt. Tuy nhiên, để có thể phân tích nguyên nhân, động lực của quá
trình đƣờng bờ thì đòi hỏi ngƣời nghiên cứu phải trang bị những kiến thức đa ngành về
địa mạo, thủy văn, động lực dòng chảy
Sử dụng tƣ liệu viễn thám chiết tách thông tin mặt đất, mặt nƣớc là phƣơng pháp
chính sử dụng trong đề tài, đƣợc áp dụng để tính các biến số có tính chất biến đổi hình
thái: mức độ và tốc độ biến động đƣờng bờ, biến động của hình thức sử dụng đất, diễn
biến rừng ngập mặn ven biển, và phân bố trầm tích lơ lửng trong tầng nƣớc mặt ven bờ
để khai thác sự tƣơng ứng giữa không gian và thời gian của mỗi đối tƣợng từ ảnh viễn
thám đa thời gian. Ngoài ra đề tài còn sử dụng các phép phân tích không gian trong GIS
để tính toán chỉ số tổn thƣơng bờ biển.
Cũng cần khẳng định sự cần thiết của việc điều tra khảo sát thực địa nhƣ thu thập,
đo đạc, lấy mẫu, mô tả các yếu tố đối tƣợng địa lý nhằm thu thập nguồn tài liệu, số liệu
phục vụ công tác giải đoán và xác minh những phân tích từ ảnh viễn thám; Việc khảo sát
thực địa đã đƣợc thực hiện tại một số khu vực cửa sông lớn bờ đông Cà Mau nhƣ Gành
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Hào, Bồ Đề, vùng bồi tụ khu vực Xóm Mũi, Đất Mũi. Ngoài ra đợt khảo sát còn đƣợc
tiến hành ở khu vực ven biển phía tây Cà Mau nhƣ khu vực Khánh Hội, U Minh Hạ
nhằm kiểm định và đánh giá kết quả giải đoán ảnh viễn thám đối với những đối tƣợng
nghiên cứu trong đề tài.
Kết quả phân tích đƣờng bờ từ ảnh viễn thám chụp trong nhiều năm cho thấy hiện
tƣợng xói lở diễn ra hầu nhƣ tại toàn bộ các xã ven biển ở các khu vực thuộc bờ đông của
vùng bán đảo Cà Mau với tốc độ xói lở trong khoảng từ 25 đến 120m. Đối với bờ tây,
đoạn bờ phía nam có xu hƣớng bồi là chủ đạo, với tốc độ bồi từ 12-100m/năm, tuy nhiên
ở một số khu vực không theo một xu hƣớng bồi hay xói mà đan xen nhau theo thời gian.
Khu vực phía bắc của bờ tây có hiện tƣợng xói nhƣng mức độ ít hơn.
Có thể nhận thấy những tác động từ yếu tố con ngƣời là nguyên nhân chính gây ra
tình hình xói lở nghiêm trọng hiện nay. Thiên nhiên luôn diễn những thay đổi hàng ngày
hàng giờ, nhƣng những thay đổi đó luôn diễn ra trong sự cân bằng. Chính những tác động
của con ngƣời bằng nhiều phƣơng thức trực tiếp hoặc gián tiếp đã làm mất đi sự cân bằng
vốn có của tự nhiên, làm tăng tốc độ biến động đƣờng bờ.
Đề tài đã đạt đƣợc các mục tiêu đề ra bao gồm: ứng dụng phƣơng pháp viễn thám
và hệ thông tin địa lý trong việc phân tích biến động đƣờng bờ khu vực mũi Cà Mau;
ứng dụng phƣơng pháp viễn thám và hệ thông tin địa lý trong việc phân tích biến động
của các yếu tố có ảnh hƣởng đến đƣờng bờ nhƣ sự thay đổi về hình thức sử dụng đất ven
biển, diễn biến của lớp rừng ngập mặn bảo vệ bờ biển, xu hƣớng phân bố hàm lƣợng trầm
tích ven bờ; cuối cùng đề tài đã đánh giá tổng hợp những tác động lên đƣờng bờ thông
qua tính toán chỉ số tổn thƣơng/ảnh hƣởng đƣờng bờ của các yếu tố trên.
Những số liệu đƣợc tính toán trong đề tài có tính khách quan. Tuy nhiên độ chính
xác ở đây phụ thuộc vào độ phân giải ảnh (đối với phƣơng pháp dựa trên kích thƣớc pixel
ảnh), khả năng xử lý ảnh (lọc nhiễu khí quyển và các thành phần khác). Độ chính xác của
phân loại ảnh viễn thám đạt đƣợc tốt nhất khi kết hợp giữa giải đoán tự động và giải đoán
bằng mắt. Tuy nhiên việc này đòi hỏi rất nhiều công biên tập, chỉnh sửa.
Phƣơng pháp tính tổn thƣơng đƣờng bờ (chỉ số CVI) có tính ổn định nội tại. Có
thể so sánh độ nhạy cảm tƣơng đối của đƣờng bờ ở quy mô địa phƣơng, quốc gia hay khu
vực. Phƣơng pháp này cũng có thể áp dụng cho những khu vực rất nhạy cảm với các quá
trình tự nhiên, giúp đƣa ra các cảnh báo sớm để giám sát những vùng có độ nhạy với biến
động cao.
2.7. Kiến nghị
Những nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám tiếp theo cần đi sâu vào tính
chất phản xạ phổ của nhiều loại tƣ liệu viễn thám, và khả năng ứng dụng những tính chất
này để nghiên cứu hiện trạng và diễn biến của các đối tƣợng có phân bố diện rộng trên
mặt đất nhƣ đƣờng bờ biển, lớp phủ đất, phủ rừng, trong tầng nƣớc mặt nhƣ tổng lƣợng
trầm tích lơ lửng.
Những nhà quản lý địa phƣơng ven biển có thể xem xét việc ứng dụng công nghệ
viễn thám trong công tác quản lý tổng hợp đới bờ, cân nhắc trƣớc khi đề xuất và tổng hợp
những biện pháp hạn chế xói lở dựa trên điều kiện thực tế của đoạn xói lở dạng tổng thể
cũng nhƣ chi tiết và điều kiện kinh tế của địa phƣơng.
Kết quả phân tích tính tổn thƣơng đƣờng bờ do ảnh hƣởng của các yếu tố nêu trên
đã chỉ ra mối liên quan của các yếu tố này và biến động đƣờng bờ xảy ra trong thực tế.
Tuy nhiên, để xác định tính chất và mức độ ảnh hƣởng thực tế của từng yếu tố đến biến
động đƣờng bờ cần phải tiến hành thiết lập mô hình mô phỏng và phân tích ảnh hƣởng
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của các yếu tố này cũng nhƣ xu hƣớng của chúng trong tác động đến đƣờng bờ ở các khu
vực khác nhau. Do khuôn khổ của đề tài chƣa có điều kiện đi theo hƣớng tiếp cận này và
cần đƣợc tiến hành đi sau khai thác trong các nghiên cứu về sau.
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[4] NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CÁC QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ HIỆU CHỈNH
VÀ CHUẨN HÓA DỮ LIỆU ẢNH VỆ TINH QUANG HỌC ĐA THỜI GIAN, ĐA
ĐẦU THU, ĐA ĐỘ PHÂN GIẢI NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG ẢNH
Mã số: TNMT.07.11
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Trung tâm Viễn thám quốc gia
1.2. Chủ nhiệm đề tài: TSKH.Lƣơng Chính Kế

Email: lchinhke@gmail.com

1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:
1. TSKH. Lương Chính Kế
2. ThS. Hồ thị Vân Trang
3. ThS. Trần Ngọc Tưởng
4. ThS. Nguyễn Hải Yến
5. ThS. Lê Thị Thu Hương
6. CN.Nguyễn Lê Đặng
7. TS. Lại Anh Khôi
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:
MỤC TIÊU TỔNG QUÁT: Nâng cao độ tin cậy của ảnh, nâng cao độ chính xác trong
nghiên cứu giám sát Tài nguyên và Môi trƣờng.
MỤC TIÊU CỤ THỂ:
 Tạo ảnh phản xạ sát với giá trị thực phản xạ của đối tƣợng ở mặt đất.
 Đồng nhất phổ ảnh vệ tinh do yếu tố đa thời gian, đa đầu thu.
 Làm sắc nét ảnh phục vụ công tác giải đoán ảnh.
1.5. Nội dung nghiên cứu
- Tổng quan về công tác xử lý phổ ảnh vệ tinh quang học trên thế giới và ở Việt
Nam,
- Cấu tạo hệ thống đầu thu ảnh vệ tinh quang học ;
- Hàm quan hệ bức xạ nhị hƣớng mặt trời - mặt đất - đầu thu;
Nghiên cứu ảnh hƣởng khí quyển tới quá trình tạo ảnh của đầu thu;
- Nghiên cứu , xây dựng hàm bức xạ đầu thu quang học;
- Nghiên cứu đặc thù phổ của một số đầu thu ảnh VTQH ứng dụng ở Việt Nam;
- Nghiên cứu tìm hiểu phƣơng pháp kiểm định đầu thu ảnh vệ tinh quang học;
- Sự cần thiết và nguyên lý xử lý phổ ảnh VTQH;
- Nghiên cứu phƣơng pháp thống kê của ảnh số để đánh giá hiệu quả của quá trình
hiệu chỉnh bức xạ phổ ảnh VTQH;
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- Nghiên cứu phƣơng pháp hiệu chỉnh bức xạ ảnh gốc DN về ảnh bức xạ trƣớc đầu
thu, thực nghiệm trên ảnh SPOT (Landsat);
- Nghiên cứu, thực nghiệm hiệu chỉnh ảnh bức xạ trƣớc đầu thu về ảnh phản xạ
(phản xạ đỉnh khí quyển);
- Nghiên cứu, thực nghiệm hiệu chỉnh ảnh phản xạ trƣớc đầu thu về ảnh phản xạ
mặt đất;
- Nghiên cứu và thực nghiệm lập biểu đồ phổ của một số đối tƣợng từ ảnh phản xạ
ở bề mặt đất;
- Nghiên cứu và thực nghiệm tạo ảnh chỉ số thực vật NDVI;
- Tính toán tham số ảnh NDVI để đánh giá chất lƣợng ảnh sau từng bƣớc hiệu
chỉnh phổ;
- Nghiên cứu, khảo sát ứng dụng phƣơng pháp phân loại phi giám định để đánh
giá chất lƣợng ảnh sau khi hiệu chỉnh phổ;
- Xây dựng quy trình công nghệ hiệu chỉnh bức xạ ảnh VTQH;
- Nghiên cứu phƣơng pháp tuyệt đối chuẩn hoá ảnh vệ tinh đa thời gian của cùng
đầu thu;
- Nghiên cứu, khảo sát bằng thực nghiệm, đánh giá phƣơng pháp chuẩn hoá bức
xạ ảnh vệ tinh đa thời gian của cùng đầu thu sử dụng tham số thống kê của ảnh số.
- Nghiên cứu, xây dựng module sử dụng thuộc tính bất biến của đối tƣợng để
chuẩn hoá bức xạ ảnh vệ tinh đa thời gian của cùng đầu thu;
- Sử dụng module thuộc tính bất biến của đối tƣợng để chuẩn hoá bức xạ ảnh vệ
tinh đa thời gian của cùng đầu thu, đa đầu thu;
- Nghiên cứu, tiến hành thực nghiệm, so sánh, đánh giá độ chính xác phân lớp ảnh
bằng phƣơng pháp phi giám định từ ảnh trƣớc và sau khi chuẩn hóa phổ;
- Nghiên cứu cơ sở lý thuyết một số phƣơng pháp khác để chuẩn hóa ảnh VTQH;
- Xây dựng quy trình công nghệ chuẩn hóa phổ ảnh vệ tinh đa thời gian;
- Nghiên cứu cơ sở lý thuyết một số phƣơng pháp làm sắc nét ảnh vệ tinh thông
qua kỹ thuật trộn ảnh của cùng đầu thu và đa đầu thu;
- Nghiên cứu so sánh một số thuật toán sử dụng trong việc đánh giá chất lƣợng
ảnh trộn;
- Nghiên cứu, thực nghiệm, khảo sát, phân tích, đánh giá chất lƣợng kỹ thuật IHS
trộn ảnh đa phổ và ảnh toàn sắc của cùng loại đầu thu vệ tinh quang học;
- Nghiên cứu, thực nghiệm, khảo sát, phân tích, đánh giá chất lƣợng kỹ thuật BT
(Brovey Transform) trộn ảnh đa phổ và ảnh toàn sắc của cùng loại đầu thu vệ tinh quang học;
- Nghiên cứu đặc thù kỹ thuật trộn ảnh Spot. Thực nghiệm, đánh giá chất lƣợng
ảnh trộn;
- Nghiên cứu đặc thù kỹ thuật trộn ảnh độ phân giải siêu cao. Thực nghiệm trên
ảnh IKONOS hoặc QuickBird, WorldView, GeoEye;
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- Nghiên cứu đặc thù cơ sở khoa học của kỹ thuật trộn ảnh đa đầu thu VTQH.
Thực nghiệm, đánh giá trên ảnh Spot+Landsat hoặc Ikonos+QuickBird;
-Báo cáo tổng kết.
1.6. Thời gian thực hiện: 2011 – 2013
1.7. Kinh phí phê duyệt: 922,54 triệu đồng; Kinh phí thực hiện: triệu đồng.
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu
Năm 1972 đánh dấu một bƣớc ngoặt trong công nghệ viễn thám: cảnh ảnh số vệ
tinh Landsat-1 đầu tiên đã đƣợc giới thiệu ở Hội nghị đo ảnh thế giới tổ chức ở Ottwa,
Canada. Kể từ thời điểm đó đến nay công nghệ số trong lĩnh vực viễn thám càng đƣợc
hoàn thiện. Giá trị phản xạ phổ của đối tƣợng ở bề mặt đất đƣợc bộ cảm biến thu nhận và
đƣợc lƣợng tử hóa theo số nhị phân, và đƣợc gọi là giá trị cấp độ xám của ảnh số. Mỗi
pixel ảnh có một giá trị số cấp độ xám. Do giá trị năng lƣợng thực phản xạ từ đối tƣợng
đi qua tầng khí quyển, ở đó các hiện tƣợng hấp thụ, tán xạ xảy ra bởi các phân tử khí và
bụi khí quyển, cho nên bị nhiễu (sai số) và đầu thu ảnh vệ tinh ghi nhận cấp độ xám với
những sai số nhất định. Không những thế, khi tín hiệu đi qua đầu thu lại một lần nữa bị
biến dạng do các tham số của đầu thu hoạt động trên quỹ đạo bị sai lệch so với thiết kế.
Nhƣ vậy, để dữ liệu đầu vào có độ tin cậy cao khi sử dụng ảnh vệ tinh chúng ta cần thiết
phải hiệu chỉnh bức xạ phổ của ảnh. Công việc hiệu chỉnh bao gồm: hiệu chỉnh hàm bức
xạ của đầu thu và hiệu chỉnh khí quyển. Các nhà khoa học ở các nƣớc đã từ nhiêu năm
nay xây dựng các hàm phù hợp cho mỗi loại đầu thu để hiệu chỉnh bức xạ ảnh. Giá trị
bức xạ ảnh gốc DN cần loại bỏ sai số do hàm bức xạ đầu thu để nhận đƣợc ảnh bức xạ
trƣớc đầu thu. Tiếp theo, cần sử dụng hàm lan truyền bức xạ trong khí quyển để loại bỏ
ảnh hƣởng của khí quyển và cuối cùng chúng ta nhận đƣợc tấm ảnh phản xạ từ mặt đất.
Khi nghiên cứu biến động đối tƣợng chúng ta sử dụng ảnh vệ tinh đa thời gian.
Một trong những nhiệm vụ quan trọng để nâng cao độ chính xác nghiên cứu biến động là
cần thiết cân bằng phổ các tấm ảnh về cùng một thời điểm. Vấn đề này về bản chất là
chúng ta loại bỏ ảnh hƣởng do yếu tố khác biệt môi trƣờng tới giá trị bức xạ phổ của ảnh
vệ tinh. Các nhà khoa học trên thế giới đã đƣa ra hàng loạt phƣơng pháp khác nhau để
cân bằng phổ hay còn gọi theo ngôn ngữ tài liệu nƣớc ngoài là chuẩn hóa phổ. Các
phƣơng pháp đó có thể chia thành 3 nhóm là: phƣơng pháp sử dụng tham số thống kê của
ảnh số; phƣơng pháp sử dụng thuộc tính bất biến của đối tƣợng; và phƣơng pháp sử dụng
biểu đồ histogram của ảnh số. Các nhóm phƣơng pháp này gọi chung là các phƣơng pháp
chuẩn hóa tƣơng đối. Nếu chúng ta có các trị đo phổ ở thực địa để hiệu chỉnh bức xạ của
ảnh vệ tinh; thì đƣợc gọi là phƣơng pháp chuẩn hóa tuyệt đối. Trong thực tế ứng dụng,
phƣơng pháp chuẩn hóa tƣơng đối thƣờng đƣợc sử dụng nhất.
Ứng dụng ảnh viễn thám vệ tinh trong các lĩnh vực kinh tế ngày càng phát triển ở
nhiều nƣớc trên thế giới. Nhằm nâng cao độ tin cậy trong khi giải đoán ảnh viễn thám vệ
tinh, nâng cao độ chính xác phân lớp ảnh, một nội dung quan trọng thứ ba có liên quan
tới công tác xử lý phổ vệ tinh là kỹ thuật trộn ảnh. Kỹ thuật trộn ảnh có thể đƣợc áp dụng
cho các trƣờng hợp sau:
- Trộn ảnh đa phổ (MS) có độ phân giải không gian thấp nhƣng lại có độ phân giải
phổ cao với ảnh toàn sắc (Pan) (có tính chất ngƣợc với ảnh đa phổ) của cùng một đầu thu,
sẽ cho ta ảnh có độ phân giải không gian và độ phân giải phổ cao.
135

- Trộn ảnh của đa đầu thu nhằm cho ta ảnh có độ phân giải không gian và độ phân
giải phổ cao, ví dụ trộn ảnh SPOT với ảnh Landsat, trộn ảnh Ikonos với ảnh QuickBird;
hoặc trộn ảnh quang học với ảnh rada. Nội dung trong đề tài chỉ đề cập tới trộn ảnh đa
đầu thu quang học.
Kỹ thuật trộn ảnh sử dụng các phƣơng pháp khác nhau nhƣ kỹ thuật ISH, PCA,
Brovey, vv. Để đánh giá hiệu quả của ảnh sau xử lý, chúng ta sử dụng các thuật toán khác
nhau đã đƣợc các nhà khoa học trên thế giới đề xuất trong những năm qua.
Nội dung chính của đề tài đƣợc trình bầy trong 4 chƣơng:
- Nguyên lý chung.
- Xây dựng quy trình công nghệ hiệu chỉnh bức xạ phổ ảnh vệ tinh quang học,
- Xây dựng quy trình công nghệ chuẩn hóa bức xạ phổ ảnh vệ tinh quang học đa thời
gian.
- Xây dựng quy trình công nghệ làm sắc nét ảnh vệ tinh quang học đa độ phân giải, đa
đầu thu băng kỹ thuật trộn ảnh.
2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị
nghiên cứu đã sử dụng
Các phƣơng pháp nghiên cứu:
- Phƣơng pháp viễn thám;
- Phƣơng pháp bản đồ;
- Phƣơng pháp hệ thông tin địa lý (GIS);
- Phƣơng pháp điều tra thực địa;
- Phƣơng pháp phân tích đa thời gian.
Các kỹ thuật sử dụng:
- Kỹ thuật xử lý ảnh vệ tinh;
- Kỹ thuật chiết xuất thông tin ảnh viễn thám;
- Kỹ thuật phân tích thống kê.
2.3. Danh mục các kết quả nghiên cứu, sản phẩm KHCN đạt đƣợc với số lƣợng,
chủng loại và chỉ tiêu chất lƣợng, yêu cầu khoa học chính
-

Ảnh trƣớc và sau khi hiệu chỉnh phổ + bảng đánh giá hiệu quả của xử lý phổ;

-

Ảnh trƣớc và sau khi chuẩn hóa phổ + bảng đánh giá hiệu quả của chuẩn hóa phổ;

-

Ảnh trƣớc và sau khi trộn (IHS, BT, SPOT+LandSat, Ảnh độ phân giải siêu cao) +
Bảng đánh giá chất lƣợng ảnh trộn;

-

Module: phần mềm chuẩn hoá bức xạ ảnh vệ tinh đa thời gian bằng phƣơng pháp
thuộc tính bất biến của đối tƣợng;

-

Báo cáo chuyên đề;

-

Báo cáo tổng kết đề tài;
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-

01 Bài báo đăng trên Tạp chí Tài nguyên và Môi trƣờng, Bộ Tài nguyên và Môi
trƣờng.
2.4.Tình hình đăng ký sở hữu trí tuệ: Không đăng ký

2.5. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý nhà
nƣớc về tài nguyên và môi trƣờng: Chƣa có đánh giá
2.6. Kết luận
Đề tài đã tập trung giải quyết 3 nội dung chính 1/ là hiệu chỉnh bức xạ ảnh do ảnh
hƣởng biến động tham số kiểm định của đầu thu với ảnh hƣởng của khí quyển. 2/ chuẩn
hóa bức xạ ảnh do yếu tố đa thời gian. 3/ kỹ thuật trộn ảnh làm sắc nét ảnh. Kết quả thu
đƣợc của đề tài là:
- Đƣa ra cơ sở lý thuyết cho từng nội dung nghiên cứu.
- Tiến hành thực nghiệm minh họa, có đánh giá và nhận xét dựa vào tham số thống
kê của ảnh số.
Từ lý thuyết và từ kết quả thực nghiệm, chúng tôi rút ra một số kết luận sau:
1- Để nhận đƣợc ảnh phản xạ phản ánh sát với thực tế, một trong những bƣớc quan
trọng là cần thiết lọai bỏ các tín hiệu nhiễu (sai số) trong quá trình tạo ảnh. Phƣơng pháp
DOS3, DOS4 có lợi thế trong ứng dụng thực tế vì không đòi hỏi các tham số khí quyển.
Đặc biệt khi sử dụng các ảnh cũ để nghiên cứu biến động.
- Dựa vào chỉ số thống kê của ảnh số cho ta thấy: sau khi hiệu chỉnh bức xạ của đầu
thu và của khí quyển, ảnh phản xạ ở bề mặt đất (thực nghiệm trên ảnh Landsat-7) có chất
lƣợng cao hơn so với ảnh gốc (ảnh thô DN) vì có phƣơng sai xấp xỉ bằng 0 (xem bảng
2.8).
2- Trong số 4 phƣơng pháp giới thiệu phục vụ cho việc chuẩn hóa ảnh đa thời gian,
phƣơng pháp thuộc tính bất biến ảo (PIF) có ƣu thế vì cho chỉ số CV nhỏ hơn các phƣơng
pháp còn lại với lý do là các thuộc tính bất biến ảo ít phụ thuộc vào yếu tố thời gian và
thời vụ.
- Ảnh sau khi chuẩn hóa bằng phƣơng pháp PIF so với ảnh trƣớc khi chuẩn hóa có
chất lƣợng cao hơn tới 57% (xem bảng 3.8).
- Tiến hành phân lớp trên ảnh trƣớc khi và sau khi chuẩn hóa cho thấy: % thay đổi
biến động trên 7 lớp là rất lớn (hình 3.14; bảng 3.11).
3- Do mỗi loại đầu thu có đặc thù hàm phản ánh phổ khác nhau ví dụ nhƣ trong
nghiên cứu đầu thu Spot và IKONOS, chúng ta nên sử dụng đặc thù này trong kỹ thuật
trộn ảnh sẽ cho mầu tự nhiên có chất lƣợng cao so với ảnh gốc.
- Dựa vào hàm đặc thù phản ánh phổ của đầu thu Spot chúng ta sử dụng phƣơng
pháp trộn ảnh “bức xạ” hay phƣơng pháp KAY sẽ cho chất lƣợng ảnh tốt hơn các trƣờng
hợp khác (hình 4.12).
- Dựa vào hàm đặc thù phản ánh phổ của đầu thu IKONOS chúng ta sử dụng
phƣơng pháp trộn ảnh eFIHS (hình 4.16; bảng 4.1) sẽ cho chất lƣợng ảnh tốt hơn so với
ảnh tổ hợp từ ảnh gốc.
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- Trong trƣờng hợp cần thiết, chúng ta có thể tiến hành trộn ảnh Pan của Spot với
ảnh R, G, B của Landsat sẽ cho ta ảnh mầu tự nhiên và chỉ số CV tốt hơn so với các
phƣơng pháp trộn khác (hình 4.19) nhƣ Brovey, P+XS.
4- Nội dung nghiên cứu đã đƣa ra các quy trình công nghệ thích hợp để tiến hành
thực nghiệm theo các chuyên đề đăng ký.
Tóm lại: kết quả nghiên cứu lý thuyết và tiến hành thực nghiệm cho thấy nội dung
của đề tài đã đạt đƣợc mục tiêu nghiên cứu đề ra.
2.7. Kiến nghị
Để thúc đẩy ứng dụng công nghệ viễn thám trong phát triển kinh tế, an ninh, quốc
phòng, cần đƣợc đầu tƣ phát triển phần mềm nội địa mang tính ứng dụng chuyên nghiệp
của Việt Nam cho đồng bộ và tƣơng xứng với đầu tƣ các trạm thu ảnh mặt đất và chế tạo
vệ tinh.
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[5] NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG ẢNH VỆ TINH RADAR ĐỘ PHÂN GIẢI CAO
TRONG THÀNH LẬP MÔ HÌNH SỐ ĐỘ CAO VÀ KIỂM KÊ ĐẢO
Mã số TNMT.07.12
1.Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài:Trung tâm Viễn thám quốc gia
1.2. Chủ nhiệm đề tài: ThS: Trần Tuấn NgọcEmail: trantuanngoc@gmail.com
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:
1. Trần Tuấn Ngọc
2. Tăng Quốc Cương
3. Trần Tuấn Đạt
4. Nguyễn Thanh Nga
5. Lưu Phương Mai
6. Nguyễn Việt An
7. Lê Minh Huệ
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:
- Hỗ trợ công tác quản lý, giám sát biển - đảo sử dụng công nghệ viễn thám.
- Đánh giá khả năng ứng dụng công nghệ viễn thám radar độ phân giải cao trong thành
lập mô hình số độ cao và kiểm kê đảo..
1.5. Nội dung nghiên cứu
Nghiên cứu cơ sở khoa học của việc ứng dụng công nghệ viễn thám RADAR
trong thành lập DEM (tổng quan lĩnh vực nghiên cứu; nghiên cứu đặc tính kỹ thuật của
ảnh; nghiên cứu ảnh hƣởng của môi trƣờng đến độ chính xác thành lập DEM; nghiên cứu
ảnh hƣởng dáng địa hình đến công tác thành lập DEM)
Tiến hành thử ngiệm thành lập DEM bằng ảnh TerraSAR-X Stripmap độ phân giải
3m kích thƣớc cảnh ảnh 30 km x 50 km, tại khu vực Quảng Ninh - Hải Phòng;
Thử nghiệm loại bỏ ảnh hƣởng chiều cao cây trên mô hình số độ cao đƣợc thành lập;
Đánh giá độ chính xác DEM đƣợc thành lập;
Xây dựng quy trình công nghệ thành lâp DEM bằng ảnh radar;
Đánh giá tính khả thi của phƣơng pháp.
Nghiên cứu cơ sở khoa học của phƣơng pháp tự động bóc tách đảo trên ảnh radar
(nghiên cứu đặc tính tán xạ của ảnh radar với môi trƣờng nƣớc và đảo; khả năng tự động
bóc tách đảo);
-Thử nghiệm kiểm kê đảo bằng ảnh radar;
-Đánh giá kết quả thử nghiệm;
- Xây dựng quy trình công nghệ tự động kiểm kê đảo;
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- Đánh giá tính khả thi của phƣơng pháp.
1.6. Thời gian thực hiện: 2011 – 2013
1.7. Kinh phí phê duyệt: triệu đồng; Kinh phí thực hiện: triệu đồng.
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu
Ngày nay, dữ liệu vệ tinh quan trắc trái đất đang đƣợc sử dụng rộng rãi trong các
lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trƣờng, đòi hỏi cần có các loại dữ liệu mới có chất
lƣợng cao, tin cậy, khả năng đáp ứng nhanh cũng nhƣ không phụ thuộc vào các điều kiện
thời tiết, ban ngày và ban đêm. Đƣợc phóng lên quỹ đạo ngày 15 tháng 06 năm 2007, vệ
tinh TerraSAR-X là sản phẩm hợp tác giữa Trung tâm hàng không vũ trụ Đức (DLR) và
Công ty EADS Astrium GmbH, hoạt động ở dải tần X với khả năng cung cấp ảnh radar
độ phân giải cao hoàn toàn có thể đáp ứng đƣợc những yêu cầu trên.
Với một quốc gia nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa nhƣ Việt Nam, việc nghiên
cứu ứng dụng ảnh radar trong thực tiễn ở nƣớc ta có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Để
đánh giá khả năng ứng dụng của ảnh TerraSAR-X trong các lĩnh vực tài nguyên và môi
trƣờng, đề tài đã tiến hành thực hiện nghiên cứu lý thuyết và triển khai thực nghiệm trên
một số các ứng dụng cụ thể bao gồm: ứng dụng ảnh radar độ phân giải cao TerraSAR-X
trong việc thành lập mô hình số độ cao và ứng dụng trong việc tự động chiết tách đảo.
Kêt quả nghiên cứu có thể đƣợc tóm tắt khái quát nhƣ sau:
Ứng dụng ảnh TerraSAR-X trong việc thành lập mô hình số độ cao
Đề tài thực hiện thử nghiệm thành lập mô hình số độ cao bằng phƣơng pháp đo
ảnh lập thể radar sử dụng thuật toán khớp ảnh tự động. Trong phƣơng pháp này, mô hình
số bề mặt (DSM) đƣợc tính chuyển về mô hình số độ cao (DEM) sau các bƣớc xử lý
nhằm loại bỏ chiều cao của các đối tƣợng lớp phủ bề mặt, sai số thô do ảnh hƣởng của
các yếu tố thủy văn, sai số thô do thuật toán cũng nhƣ lọc làm trơn dữ liệu. Tiến hành đối
với khu vực nghiên cứu Hạ Long – Cát Bà, kết quả cho thấy sau khi xử lý mô hình số độ
cao thực nghiệm phụ thuộc rất lớn vào kiểu và dáng địa hình.Các cặp ảnh lập thể có độ
hội tụ lớn thích hợp cho khu vực bằng phẳng, ngƣợc lại, cặp ảnh lập thể có độ hội tụ nhỏ,
góc tới lớn phù hợp hơn đối với khu vực đồi núi.Sai số trung phƣơng độ cao mô hình số
địa hình đạt đƣợc tốt hơn 5 m so với điểm khống chế ngoại nghiệp đo bằng công nghệ
GPS.
Ứng dụng ảnh TerraSAR-X trong việc kiểm kê đảo
Dựa vào sự khác biệt lớn về tính chất phản xạ của các bề mặt đất và mặt nƣớc trên
ảnh radar, đề tài đã tiến hành thực nghiệm nhằm đánh giá khả năng ứng dụng của ảnh
TerraSAR-X độ phân giải cao trong việc kiểm kê đảo tự động. Kết quả thực nghiệm cho
thấy bên cạnh độ chính xác hình học cao thì vẫn tồn tại một số một số nguyên nhân ảnh
hƣởng đến kết quả của việc chiết tách đảo nhƣ nhiễu hay hiện tƣợng khuất bóng trên ảnh
radar mà yêu cầu cần phải có các bƣớc xử lý thêm nữa khi ứng dụng để thành lập bản đồ
hình thể đảo.
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị
nghiên cứu đã sử dụng
Các phƣơng pháp nghiên cứu:
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- Phƣơng pháp viễn thám;
- Phƣơng pháp bản đồ ;
- Phƣơng pháp hệ thông tin địa lý (GIS);
- Phƣơng pháp điều tra thực địa;
- Phƣơng pháp phân tích đa thời gian.
Các kỹ thuật sử dụng:
- Kỹ thuật xử lý ảnh vệ tinh;
- Kỹ thuật chiết xuất thông tin ảnh viễn thám;
- Kỹ thuật phân tích thống kê.
2.3. Danh mục các kết quả nghiên cứu, sản phẩm KHCN đạt đƣợc với số
lƣợng, chủng loại và chỉ tiêu chất lƣợng, yêu cầu khoa học chính
- Mô hình số độ cao;
- Bản đồ vị trí các đảo;
- Quy trình công nghệ thành lập DEM bằng ảnh RADAR;
- Quy trình công nghệ tự động kiểm kê đảo bằng ảnh RADAR;
- Báo cáo tổng kết;
- Bài báo đăng trên tạp chí Đo đạc và bản đồ.
2.4. Tình hình đăng ký sở hữu trí tuệ
2.5. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý nhà
nƣớc về tài nguyên và môi trƣờng
2.6. Kết luận
Việc thành lập mô hình số độ cao và kiểm kê các đảo nổi nằm rải rác trên biển ở
Việt Nam hiện vẫn còn nhiều hạn chế về kinh tế và kỹ thuật nếu áp dụng các công nghệ
nhƣ đo đạc trực tiếp và bay chụp ảnh hàng không. Để góp phần giải quyết các vấn đề
này, Trung tâm Viễn thám quốc gia đã đề xuất và thực hiện đề tài “Nghiên cứu ứng dụng
ảnh vệ tinh RADAR độ phân giải cao trong thành lập mô hình số độ cao và kiểm kê đảo”.
Sau hai năm triển khai nghiên cứu nhóm thực hiên đề tài rút ra một số kết luận nhƣ sau:
Mô hình số độ cao đƣợc thành lập từ ảnh viễn thám radar độ phân giải cao
TerraSAR-X có thể đạt độ chính xác tốt hơn 5 m.
Ƣu điểm của phƣơng pháp thành lập mô hình số độ cao từ ảnh viễn thám radar độ phân
giải cao là quá trình này đƣợc thực hiện một cách tự động nên có khả năng tiết kiệm thời
gian và đem lại hiệu quả kinh tế cao, đặc biệt đối với những khu vực rộng lớn. Tuy nhiên,
phƣơng pháp này cũng vẫn còn tồn tại sai số thô cần phải đƣợc xử lý với sự hỗ trợ của
các công cụ phần mềm mạnh có chức năng biên tập, chỉnh sửa và nội suy dữ liệu, đồng
thời, việc này cũng đòi hỏi đội ngũ cán bộ kỹ thuật viên có kinh nghiệm, kỹ thuật cao.
Mặc dù ảnh radar độ phân giải cao TerraSAR-X đƣợc chụp ở chế độ stripmap có giá
thành là 2,5 EURO/km2, tuy nhiên, trong ứng dụng thành lập DEM, thƣờng yêu cầu sử
dụng 02 cặp ảnh radar lập thể nên giá thành cũng tƣơng đối cao 10 EURO/km2. Bên cạnh
đó, việc cung cấp tƣ liệu ảnh radar giao thoa độ phân giải cao hiện nay chƣa đƣợc phép
phổ biến, do vây chỉ có thể áp dụng công nghệ đo vẽ lập thể (radargrammetry).
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Sử dụng ảnh radar độ phân giải cao để thành lập bản đồ hình thể đảo phục vụ cho mục
đích kiểm kê đảo cho kết quả khá khả quan.Đối với các vùng bờ không bị che phủ bởi
rừng ngập mặn, đƣờng mép nƣớc đƣợc bóc tách từ ảnh tự động một cách chính xác với
sai số vị trí cỡ 1 – 2 pixel.Trong trƣờng hợp vùng bờ có rừng ngập mặn thì việc chiết tách
tự động cho kết quả là đƣờng biên của lớp thực phủ rừng ngập mặn.
Việc chiết tách đảo tự động có thể tồn tại một số vấn đề gây nhiễu đến kết quả.Các hòn
đảo có kích thƣớc tƣơng đối nhỏ đôi khi bị lẫn với các tàu thuyền lớn trên biển cần phải
sử dụng ảnh đa thời gian để phân biệt với các đối tƣợng này.
2.8. Kiến nghị
Sau khi thực hiện đề tài, nhóm nghiên cứu có một số đề xuất nhƣ sau:
Viễn thám radar với ƣu thế của viễn thám chủ động cho phép chụp ảnh trong mọi
điều kiện thời tiết nên có khả năng cung cấp dữ liệu nhanh chóng với tính cập nhật cao
(trong đề tài này, thời gian từ khi đặt ảnh đến khi nhận là trong vòng 01 tháng).Với độ
phân giải và độ chính xác ngày càng cao, ảnh viễn thám radar là loại dữ liệu hữu dụng
thay thế hoặc bổ trợ cho ảnh hàng không.
Cho phép triển khai thử nghiệm sử dụng công nghệ đo vẽ lập thể ảnh viễn thám
radar để thành lập bản đồ địa hình ở những khu vực núi cao thƣờng xuyên bị mây che
phủ hay các khu vực biên giới khó khăn trong việc bố trí điểm khống chế ảnh ngoại
nghiệp, bay chụp ảnh hàng không.
Cho phép thử nghiệm sử dụng ảnh viễn thám radar độ phân giải cao trong công tác
kiểm kê đảo ở nƣớc ta.
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[6] NGHIÊN CỨU HOÀN THIỆN GIẢI PHÁP XÁC ĐỊNH DIỆN TÍCH TỰ
NHIÊN CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH
Mã số: TNMT.07.16
1. Thông tin chung về đề tài
1.1.Tổ chửc chủ trì đề tài: Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ
1.2.Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thị Chi; Email:dbphuong@yahoo.com
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cửu chính:
1. TS. Đồng Thị Bích Phương
2. ThS. Nguyễn Thị Thảo
3. ThS. Hoàng Thị Tâm
4. ThS. Phan Thị Nguyệt Quế
5. ThS. Đỗ Minh Tâm
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
Nghiên cứu hoàn thiện cơ sở khoa học và đề xuất giải pháp xác định diện tích
tự nhiên các đơn vị hành chính phù hợp với tƣ liệu và công nghệ hiện có
1.5. Nội dung nghiên cứu
- Nghiên cứu cơ sở khoa học các phƣơng pháp xác định diện tích
- Đánh giá, xác định mức độ ảnh hƣởng của các yếu tố nhƣ tỷ lệ, phép chiếu, chất
lƣợng tài liệu, dữ liệu, phƣơng pháp xác định và thể hiện đƣờng bờ nƣớc trên bản đồ....
đến kết quả tính toán diện tích các đơn vị hành chính trong các dự án đã thực hiện trong
các năm gần đây
- Thử nghiệm xác định diện tích cho một số đơn vị hành chính (02 tỉnh)
- Đề xuất giải pháp xác định diện tích các đơn vị hành chính phục vụ Tổng kiểm
kê 2015 phù hợp với tƣ liệu và công nghệ hiện có
1.6. Thời gian thực hiện: 2011 -2013
1.7. Kinh phí phê duyệt: 1198 triệu đồng
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu
Xác định diện tích các đối tƣợng địa lý là bài toán cơ sở của khoa học trắc địa và
bản đồ. Hiện nay, diện tích tự nhiên (DTTN) của đơn vị hành chính, diện tích các thửa
đất và các đối tƣợng địa lý có kích thƣớc lớn vẫn là những dữ liệu quan trọng trong công
tác quản lý tài nguyên và môi trƣờng cũng nhƣ nhiều hoạt động kinh tế xã hội khác. Điều
tra xác định diện tích các ĐVHC và diện tích toàn quốc là một trong các nhiệm vụ của
thống kê, kiểm kê đất đai định kỳ theo quy định của Luật đất đai. Số liệu DTTN của các
ĐVHC luôn biến động do thay đổi địa giới bởi các yếu tố tự nhiên nhƣ bồi lở, thay đổi
dòng chảy và các quyết định hành chính. Trong các kỳ thống kê, kiểm kê, số liệu thống
kê đất đai cấp xã đƣợc thu thập, tổng hợp trực tiếp từ hồ sơ địa chính, kết quả kiểm tra,
khảo sát thực địa làm cơ sở để tổng hợp xác định DTTN của các ĐVHC cấp trên. DTTN
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là số liệu điều tra cơ bản, đƣợc sử dụng rộng rãi trong công tác quản lý nhà nƣớc, trong
các cơ quan, tổ chức từ trung ƣơng đến địa phƣơng. Số liệu DTTN là một trong các số
liệu công bố trong niên giám thống kê hàng năm của Tổng cục Thống kê, là số liệu cơ
bản để quản lý nhà nƣớc về lãnh thổ, làm căn cứ hoạch định chính sách phát triển kinh tế,
xã hội, an ninh, quốc phòng.
Các nƣớc trên thế giới đều có cơ quan chuyên trách thực hiện công tác xác định
diện tích các ĐVHC và một số đối tƣợng địa lý có kích thƣớc lớn với định kỳ 5-10 năm
phục vụ các nhu cầu kinh tế - xã hội. Có thể kể đến Census Bureau (Mỹ), Rosreestr
(Nga), AusGeo (Öc)..... Một số tổ chức quốc tế nhƣ UNStat, FAO, WB, CIA World
Factbook... cũng thƣờng xuyên công bố số liệu về diện tích các quốc gia và vùng lãnh thổ
làm căn cứ xây dựng các chỉ tiêu kinh tế xã hội.
Tại Việt Nam, trong nhiều năm qua các cơ quan quản lý về đất đai và địa giới
định kỳ thực hiện việc đo đạc, xác định địa giới, tổng kiểm tra, thống kê đất đai. Tuy
nhiên, do chƣa có sự thống nhất trong cách tiếp cận, công nghệ và qui trình ứng dụng,
nên kết quả đo đạc tính toán diện tích các ĐVHC theo các chƣơng trình, dự án khác nhau
có sự khác biệt. Chẳng hạn, trong khuôn khổ Tổng kiểm kê đất đai 2010, DTTN đƣợc
tổng hợp từ cấp xã, trên cơ sở BĐĐC và địa hình tỷ lệ lớn kết hợp điều tra thực địa cho
kết quả tổng DTTN toàn quốc chƣa tính diện tích đất có mặt nƣớc ven biển là 33.093.857
ha. Dự án “Rà soát tính toán lại tổng DTTN của từng ĐVHC trên cả nƣớc” (2010) xác
định tổng DTTN các ĐVHC trên cả nƣớc là 33.097.062 ha, chƣa tính diện tích các quần
đảo Hoàng Sa, Trƣờng Sa và diện tích bãi bồi ven biển từ 1991 đến nay.
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị
nghiên cứu đã sử dụng thực tế :
1. Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn các phƣơng pháp xác định diện tích tự
nhiên, xác định hiện trạng tƣ tài liệu, tập quán xác định diện tích tự nhiên ở Việt Nam và
khảo sát kinh nghiệm một số nƣớc trên thế giới, đặc biệt chú trọng vấn đề diện tích tự
nhiên các đơn vị hành chính giáp biển và quan hệ đất- nƣớc trong xác định diện tích tự
nhiên.
2. Đánh giá, xác định mức độ ảnh hƣởng của các yếu tố tỷ lệ, phép chiếu, chất
lƣợng tài liệu, dữ liệu, phƣơng pháp xác định và thể hiện đƣờng bờ nƣớc trên bản đồ đến
kết quả tính toán diện tích tự nhiên các đơn vị hành chính trong các dự án đã thực hiện
3. Thử nghiệm xác định diện tích cho một số đơn vị hành chính gồm các tỉnh Thái
Bình, Đà Nẵng.
4. Đề xuất giải pháp xác định diện tích các đơn vị hành chính phù hợp với tƣ liệu
và công nghệ hiện có
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt đƣợc với số lƣợng, chủng loại và
chỉ tiêu chất lƣợng, yêu cầu khoa học chính:
- Các sản phẩm khoa học:
- Báo cáo tổng kết và các báo cáo chuyên đề
- Các công bố khoa học:
- Bàn về phép chiếu dùng cho bản đồ hiện trạng sử dụng đất. Tạp chí Khoa học Đo
đạc và Bản đồ số 20 -2014
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- Công tác đào tạo sau đại học :
2.4. Tình hình đăng ký sở hữu trí tuệ (phần mềm, bản đồ chuyên đề, quyền sở
hữu công nghiệp...): Ko đăng ký.
2.5. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý nhà
nƣớc về tài nguyên và môi trƣờng: lĩnh vực Đo đạc Bản đồ và Quản lý đất đai
2.6. Kết luận
- Sự phân hóa trong xác định diện tích và diện tích tự nhiên các đơn vị hành chính
theo các Dự án thực hiện trong các năm vừa qua có nguồn gốc chủ yếu từ xác định đối
tƣợng và phƣơng pháp xác định diện tích, trong đó sai số bản đồ và biến dạng do phép
chiếu đóng vai trò quan trọng. Cách tiếp cận và xử lý không thống nhất trong xác định
ranh giới đất - biển, diện tích tranh chấp, việc xác định không phân biệt đất ngập nƣớc và
đất nội đia dẫn đến sự phân hóa lớn trong kết quả xác định diện tích các đơn vị hành
chính và diện tích toàn quốc. Kết quả đo đạc, thành lập mới bản đồ địa chính, phân định
địa giới và đo vẽ bản đồ địa giới cũng đóng một phần không nhỏ trong biến động diện
tích toàn quốc và diện tích các đơn vị hành chính qua các thời kỳ. Do đó chƣa có căn cứ
xác định sự biến động diện tích do kết quả phân định biên giới và biến động đƣờng bờ.
- Diện tích tự nhiên là khái niệm đƣợc sử dụng rộng rãi trong các văn bản quy
phạm pháp luật nhƣng chƣa xác định rõ nội hàm và hình thức ngữ âm. Với mục đích
giám sát thống kê, kiểm kê đất đai và công bố số liệu về diện tích trong niên giám thống
kê, diện tích và diện tích tự nhiên các đơn vị hành chính cần đƣợc xác định độc lập với số
liệu thống kê và là cơ sở để giám sát thống kê. Diện tích và diện tích tự nhiên các đơn vị
hành chính cần đƣợc xác định bằng phƣơng pháp giải tích trên bản đồ số, CSDL
- Các quy định kỹ thuật và pháp lý liên quan đến dữ liệu địa giới về nội dung, tiêu
chí thu nhận, độ chính xác, quy định cập nhật; các quy định liên quan đến bản đồ hiện
trạng và cơ sở dữ liệu địa chính nhƣ chỉ tiêu phân loại, quy trình thành lập, kiểm tra chất
lƣợng... cần tiếp tục đƣợc hoàn thiện
- Hƣớng giải quyết những tồn tại nêu trên:
+ xác định rõ nội hàm và hình thức ngữ âm cho khái niệm diện tích tự nhiên
+ xác định diện tích các đơn vị hành chính có sự phân biệt diện tích đất và đất
có mặt nƣớc, đất nội địa và đất ngập nƣớc ven biển.
+ xây dựng các quy định kỹ thuật và pháp lý liên quan đến dữ liệu địa giới về
nội dung, tiêu chí thu nhận, độ chính xác, quy định cập nhật
+ hoàn thiện các quy định liên quan đến bản đồ hiện trạng và cơ sở dữ liệu địa
chính nhƣ chỉ tiêu phân loại, quy trình thành lập, kiểm tra chất lƣợng... để khắc phục
những tồn tại trong kết quả thống kê, kiểm kê.
2.7. Kiến nghị
- Thống nhất các quy định liên quan đến xác định nội hàm và ngoại diện khái niệm
diện tích tự nhiên, diện tích đơn vị hành chính.
- Xác định diện tích, diện tích tự nhiên các đơn vị hành chính có sự phân biệt diện
tích đất và đất có mặt nƣớc, đất nội địa và đất ngập nƣớc ven biển
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- Xác định đƣờng MLW quy ƣớc dùng để giới hạn diện tích tự nhiên và diện tích
đất ngập nƣớc, đất có mặt nƣớc ven biển của các đơn vị hành chính giáp biển bằng mô
hình số độ sâu kết hợp với số liệu nghiệm triều hoặc theo đƣờng "0" hải đồ.
- Sử dụng đƣờng MLW quy ƣớc để xác định ranh giới ĐVHC giáp biển nếu chƣa
phân định địa giới trên biển. Diện tích đất ngập nƣớc ven biển xác định từ đƣờng bờ đến
đƣờng MLW quy ƣớc. Diện tích đất có mặt nƣớc ven biển tính từ đƣờng MLW quy ƣớc
đến đƣờng phân định địa giới trên biển.
- CSDL địa giới thống nhất về tỷ lệ, phép chiếu, thời điểm cập nhật, quy ƣớc thể
hiện đối với đảo, bãi bồi, cửa sông, địa giới theo địa vật tự nhiên, đƣờng bờ biển và
đƣờng bờ các đối tƣợng mặt nƣớc nội địa (sông, hồ), đƣờng MLW quy ƣớc là cơ sở để
xác định diện tích, diện tích tự nhiên đơn vị hành chính.
- Diện tích, diện tích tự nhiên đơn vị hành chính đƣợc xác định độc lập với số liệu
kiểm kê đât đai và là cơ sở để kiểm tra, giám sát kết quả thống kê đất đai. Diện tích các
đơn vị hành chính từ cấp tỉnh trở xuống trong phạm vi mỗi tỉnh xác định trong phép
chiếu TM với k=0.9999, kinh tuyến trục địa phƣơng. Diện tích, diện tích tự nhiên cấp xã
là cơ sở tổng hợp, xác định diện tích đơn vị hành chính cấp trên.
- Bản đồ HTSDĐ đến cấp tỉnh đƣợc thành lập trong phép chiếu TM với k=0.9999,
kinh tuyến trục địa phƣơng. Nội dung cơ sở địa lý của bản đồ xác định theo CSDL địa giới
và CSDL nền địa lý. Nội dung chuyên đề tổng hợp từ bản đồ địa chính và CSDL đất đai
- Số liệu thống kê và diện tích đất trong địa giới không đƣợc chênh lệch quá
0.15%, đối với các ĐVHC có bản đồ địa chính chính quy phủ trùm 100% diện tích có
thể quy định mức chênh lệch thấp hơn.
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[7] NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP KỸ THUẬT
NÂNG CAO HIỆU QUẢ KHAI THÁC ỨNG DỤNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊA HÌNH
PHỤC VỤ CẢNH BÁO VÀ PHÕNG TRÁNH THIÊN TAI
Mã số TNMT.07.24
1. Thông tin chung về đề tài:
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng + Tổng
công ty Tài nguyên và Môi trƣờng Việt Nam.
1.2. Chủ nhiệm đề tài: TS. Cáp Xuân Tú;
E-mail: capxuantu_apt@yahoo.com
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:
1. KS. Đỗ Trọng Hiếu – Thư ký đề tài
2. TS. Lê Quốc Hùng
3. PGS.TS. Lã Văn Chú
4. TS. Nguyễn Đại Đồng
5. ThS. Đỗ Thị Thanh Bình
6. ThS. Võ Thị Kim Giao
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
- Xây dựng cơ sở khoa học, phƣơng pháp luận thành lập cơ sở dữ liệu (CSDL) địa
hình theo yêu cầu đặc thù phục vụ cảnh báo nguy cơ thảm hoạ trƣợt lở đất và lũ quét.
- Đề xuất qui trình công nghệ và quy định kỹ thuật thành lập cơ sở dữ liệu địa hình
phục vụ cảnh báo và phòng tránh thiên tai từ CSDL nền thông tin địa lý.
1.5. Nội dung nghiên cứu:
- Nghiên cứu tổng quan về xây dựng và khai thác ứng dụng cơ sở dữ liệu địa hình
phục vụ cảnh báo và phòng tránh trƣợt lở đất và lũ quét.
- Nghiên cứu các phƣơng pháp xây dựng cơ sở dữ liệu địa hình phục vụ cảnh báo và
phòng tránh thiên tai tại Việt Nam.
- Nghiên cứu phƣơng pháp phân loại, cập nhật bổ sung địa hình để thành lập CSDL
địa hình phục vụ cảnh báo và phòng tránh trƣợt lở đất và lũ quét ở Việt Nam.
- Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ thành lập CSDL địa hình phục vụ phân
vùng cảnh báo, phòng tránh trƣợt lở đất và lũ quét.
- Xây dựng, phân tích, đánh giá CSDL địa hình phục vụ phân vùng cảnh báo, phòng
tránh trƣợt lở đất và lũ quét vùng thực nghiệm.
1.6. Thời gian thực hiện: Từ năm 2012 đến năm 2014
1.7. Kinh phí phê duyệt: 1.220,042 triệu đồng; kinh phí thực hiện: 1.220,042 triệu
đồng.
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu
Hiện nay tại Việt Nam, dữ liệu địa hình đã đƣợc thành lập theo các dự án thành
lập CSDL nền thông tin địa lý. Dữ liệu địa hình này mang tính tổng quát hóa theo qui
phạm thành lập bản đồ và CSDL nền thông tin địa lý. Khi tham gia các bài toán phân tích
địa hình phục vụ công tác dự báo nguy cơ trƣợt lở đất và lũ quét thì dữ liệu địa hình này
còn các hạn chế nhƣ: Không thể dùng trực tiếp để chạy các bài toán ứng dụng trong trƣợt
lở đất và lũ quét do chƣa thể hiện đƣợc đầy đủ các đỉnh, sống, khe, mom, nhất là ở các
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khu vực có độ dốc lớn; các khu vực bằng phẳng hơn thì khi tạo sản phẩm dẫn xuất là bản
đồ độ dốc thƣờng gặp lỗi ở vùng đƣờng bình độ thƣa và các khu vực lòng sông suối; dữ
liệu địa hình chƣa đƣợc phân lớp, gán code độ cao, cập nhật, gán thông tin định tính, các
mô tả địa hình và định dạng phù hợp... Nhu cầu đặt ra là cần xây dựng một CSDL địa
hình đặc thù đáp ứng đƣợc yêu cầu bài toán phân tích phục vụ phân vùng cảnh báo nguy
cơ trƣợt lở đất và lũ quét.
Để xây dựng CSDL địa hình đặc thù phục vụ bài toán phân tích các yếu tố tổng
hợp phục vụ cảnh báo nguy cơ trƣợt lở đất và lũ quét, cần phải nghiên cứu cơ sở khoa
học và phƣơng pháp luận cho việc phân loại chuấn hóa, đo vẽ bổ sung địa hình với mức
độ chi tiết phù hợp cho từng khu vực địa hình. Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp kỹ
thuật, qui trình công nghệ và qui định kỹ thuật xây dựng CSDL địa hình chuyên biệt phục
vụ cảnh báo và phòng tránh thiên tai từ CSDL nền thông tin địa lý. Vì vậy hƣớng nghiên
cứu này mang tính cấp thiết, thời sự và có ý nghĩa khoa học, thực tiễn cao.
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu
Phƣơng pháp:
- Phƣơng pháp đánh giá tổng hợp và thừa kế
- Phƣơng pháp đo vẽ trong nhà và đo đạc, điều tra, bổ sung thực địa.
- Phƣơng pháp thống kê, phân loại.
- Phƣơng pháp phân tích.
Kỹ thuật và công nghệ:
- Kỹ thuật phân tích, xử lý, cập nhật CSDL địa hình.
- Kỹ thuật xây dựng dữ liệu địa hình trong CSDL hệ thống thông tin địa lý.
- Kỹ thuật mô hình hóa dữ liệu 3 chiều.
- Ứng dụng công nghệ ảnh số, công nghệ Lidar, công nghệ GIS.
Cách tiếp cận:
- Tìm hiểu và khai thác các công trình nghiên cứu khoa học trên thế giới cũng nhƣ
trong nƣớc có liên quan đến lĩnh vực của đề tài.
- Nghiên cứu, sử dụng các tài liệu, dữ liệu, các yêu cầu kỹ thuật về CSDL địa hình
phục vụ các dự án trƣợt lở đất và lũ quét từ các đơn vị địa chỉ ứng dụng (Viện khoa học
Địa chất và Khoáng sản, Viện Khoa học Khí tƣợng Thủy văn và Môi trƣờng).
- Nghiên cứu về cơ sở khoa học và phƣơng pháp luận các giải pháp kỹ thuật xây
dựng CSDL địa hình phục vụ phân vùng cảnh báo nguy cơ và phòng tránh thiên tai trên
cơ sở kế thừa CSDL nền thông tin địa lý.
- Triển khai thực nghiệm:
+ Đánh giá hiện trạng các dữ liệu địa hình trong các dự án đã thực hiện.
+ Tiến hành khảo sát, đo đạc bổ sung nội nghiệp và ngoài thực địa.
+ Xây dựng CSDL địa hình và thử nghiệm mô hình hóa dữ liệu.
+ Hoàn thiện quy trình xây dựng CSDL địa hình phù hợp với yêu cầu kỹ thuật
phục vụ cho phân vùng cảnh báo nguy cơ trƣợt lở đất và lũ quét.
Trang thiết bị: Trạm đo vẽ ảnh số INTERGRAPH, máy tính PC, máy in A0, A4…
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm khoa học đạt đƣợc
- Cơ sở phƣơng pháp luận và giải pháp kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu địa hình
phục vụ cảnh báo và phòng tránh trƣợt lở đất và lũ quét.
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- 16 chuyên đề.
- Cơ sở dữ liệu địa hình:
Xây dựng CSDL địa hình tỉ lệ 1/10.000 gồm 16 mảnh ở 4 khu vực thực nghiệm:
Thành phố Yên Bái tỉnh Yên Bái 4 mảnh (FA27Da4, FA27Db3, FA27Dc2, FA27Dd1);
huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang (FA30CB3, FA30CB4, FA30CD1, FA30CD2); lƣu
vực sông Ngàn Phố tỉnh Hà Tĩnh (FA31Cd4, FA31Dc3, FA43Ab2, FA43Ba1); huyện
Phong Thổ tỉnh Lai Châu (FA27Da4, FA27Db3, FA27Dc2, FA27Dd1).
- Các sản phẩm dẫn xuất từ CSDL địa hình khu vực thực nghiệm:
+ Mô hình số địa hình DEM/DTM.
+ Bản đồ độ dốc, phân bậc độ dốc; bản đồ lƣu vực và tiểu lƣu vực sông suối; hƣớng
phơi sƣờn bề mặt địa hình; mặt lồi, mặt lõm và các mặt cắt mặt lồi, lõm địa hình; mạng
lƣới dòng chảy.
+ Bản đồ phân vùng cảnh báo nguy cơ trƣợt lở đất và lũ quét của 4 khu vực thực
nghiệm.
- Quy trình công nghệ và qui định kỹ thuật thành lập CSDL địa hình
- Báo cáo tổng hợp kết quả đề tài.
- Bài báo “Giải pháp kỹ thuật nâng cao hiệu quả khai thác ứng dụng CSDL địa
hình phục vụ cảnh báo và phòng tránh thiên tai (Trượt lở và lũ quét)” đăng trên tạp chí
Tài nguyên và Môi trƣờng, số 14 (196) kỳ 2 tháng 7 năm 2014.
- Công tác đào tạo sau đại học: 2 thạc sỹ đƣợc hỗ trợ từ kết quả nghiên cứu đề tài.
2.4. Tình hình đăng ký sở hữu trí tuệ
2.5. Kết quả nghiên cứu có tác động đến công tác điều tra cơ bản và quản lý
nhà nƣớc về tài nguyên và môi trƣờng:
- Sản phẩm của đề tài đã bƣớc đầu đƣợc đƣa vào ứng dụng cho việc xây dựng bản
đồ phân vùng cảnh báo nguy cơ trƣợt lở đất tại Viện Khoa học và Khoáng sản Việt Nam
thuộc bộ TNMT và đƣợc đánh giá là nguồn dữ liệu đầu vào đáng tin cậy. Các sản phẩm
dẫn xuất từ CSDL địa hình giúp cho việc phân tích địa hình, xử lý các bài toán trong đánh
giá nguy cơ trƣợt lở đất và lũ quét đƣợc trực quan và nhanh chóng hơn.
- Quy trình thành lập CSDL địa hình có sử dụng kế thừa các sản phẩm mô hình số
địa hình của một số dự án đã triển khai trƣớc đây. Do vậy, sản phẩm sẽ giảm đƣợc giá
thành mang lại hiệu quả kinh tế cao.
- Kết quả của đề tài sau khi đƣợc nghiệm thu sẽ đƣợc nộp cho Bộ Tài nguyên và
Môi trƣờng, kết quả có thể đƣợc chuyển giao cho Viện khoa học Khí tƣợng Thủy văn và
Môi trƣờng, Viện khoa học Địa chất và Khoáng sản Việt Nam áp dụng để phục vụ cho
các dự án điều tra, đánh giá, phân vùng cảnh báo, phòng tránh thiên tai.
2.6. Kết luận
- Đề tài đã tập trung nghiên cứu cơ sở khoa học, đề xuất giải pháp kỹ thuật xây
dựng và khai thác CSDL địa hình nền thông tin địa lý phục vụ cảnh báo và phòng tránh
thiên tai. Đề tài đã xây dựng, hoàn thiện đƣợc phƣơng pháp và quy trình công nghệ thành
lập CSDL địa hình phục vụ phân vùng cảnh báo nguy cơ, phòng tránh trƣợt lở đất và lũ
quét.
- CSDL địa hình đƣợc xây dựng đáp ứng đƣợc yêu cầu về cấu trúc, nội dung, kỹ
thuật để phục vụ phân vùng cảnh báo nguy cơ, phòng tránh trƣợt lở đất và lũ quét, phù
hợp với điều kiện tƣ liệu và quy trình sản xuất của nƣớc ta hiện nay.
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- CSDL địa hình đóng một vai trò quan trọng, làm nền cơ sở cho các dữ liệu khác
trong hệ thống thông tin địa lý, là dữ liệu cốt lõi phục vụ các bài toán phân tích địa hình.
Để CSDL địa hình gia tăng giá trị sử dụng, có tính thời sự cao thì việc chỉnh sửa, cập
nhật và quản trị dữ liệu phải duy trì liên tục. CSDL đƣợc phổ biến rộng rãi, dễ dùng và
đảm bảo chất lƣợng hiệu quả cao.
2.7. Kiến nghị
- Để hiệu quả sử dụng cao nhất, CSDL địa hình đƣợc xây dựng ngoài mục đích của
đề tài, của các dự án trƣợt lở đất và lũ quét, có thể dùng để cập nhật CSDL nền thông tin
địa lý trong các dự án đo đạc bản đồ trƣớc đây, chia sẻ ứng dụng cho nhiều ngành, nhiều
dự án trong các lĩnh vực khác nhau.
- Kết quả đề tài là tài liệu tin cậy để cơ quan quản lý tham khảo xây dựng các văn
bản pháp quy, định mức kinh tế kỹ thuật liên quan đến dữ liệu địa hình 3D trong lĩnh vực
đo đạc bản đồ.
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[8] SỬ DỤNG ẢNH VỆ TINH ĐA THỜI GIAN ĐỂ ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG MỘT
SỐ ĐỐI TƢỢNG CÓ ẢNH HƢỞNG ĐẾN BIẾN ĐỘNG ĐƢỜNG BỜ BIỂN VÙNG
BÁN ĐẢO CÀ MAU
Mã số: TNMT.07.27
1.Thông tinchung về đề tài
1.1.Tổ chức chủ trì đề tài: Cục Viễn thám quốc gia
1.2. Chủ nhiệm đề tài: ThS.Lƣu Phƣơng Mai
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:
1. ThS. Lưu Thị Phương Mai
2. KS. Nguyễn Văn Minh
3. KS. Lâm Thanh Hà
4. KS. Đặng Thị Ngọc An
5. KS. Lê Minh Thành
6. KS. Đặng Trường Giang
1.4 Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:
- Xác định biến động của một số đối tƣợng trên mặt đất nhƣ sử dụng đất và rừng
ngập mặn, trên mặt nƣớc nhƣ hàm lƣợng chất lơ lửng trong mặt nƣớc biển đến đƣờng bờ
biển Cà Mau.
- Đánh giá ảnh hƣởng của yếu tố biến động sử dụng đất, rừng ngập mặn và hàm
lƣợng chất lơ lửng đến biến động đƣờng bờ biển Cà Mau.
1.5. Nội dung nghiên cứu
- Nghiên cứu, phân tích, đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài
nƣớc đã thực hiện liên quan đến đề tài.
- Nghiên cứu những yếu tố ảnh hƣởng đến biến động đƣờng bờ và luận giải sự lựa
chọn các yếu tố có khả năng nghiên cứu đƣợc bằng ảnh viễn thám.
- Nghiên cứu đề xuất phƣơng pháp xác định biến động đƣờng bờ biển, hiện trạng
sử dụng đất, rừng ngập mặn và hàm lƣợng chất lơ lửng trong nƣớc biển bằng công nghệ
viễn thám đối với đƣờng bờ biển Cà Mau.
- Nghiên cứu phƣơng pháp phân tích tác động tổng hợp của ba đối tƣợng ảnh
hƣởng đến đƣờng bờ biển bán đảo Cà Mau.
- Đề xuất các quy trình thành lập bản đồ chuyên đề phục vụ cho phân tích biến động
- Thực nghiệm.
Phân tích và đánh giá kết quả thực nghiệm
1.6. Thời gian thực hiện: 2012 - 2014
1.7. Kinh phí phê duyệt: 1.882 triệu đồng; Kinh phí thực hiện: triệu đồng.
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu
Cà Mau là vùng có địa hình thấp, có độ cao bình quân từ 0,5m đến 1,5m so với
mặt nƣớc biển, hình thành nên phần đuôi mở rộng của đồng bằng sông Mê Kong, đƣợc
bao bọc bên trái là vịnh Thái Lan, bên phải là biển Đông. Tỉnh có đƣờng biển dài 254
km, có hệ thống đƣờng thủy dày đặc và nhiều vùng chuyển tiếp. Cà Mau là tỉnh duy nhất
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có cả 2 chế độ thủy triều . Sự tƣơng tác phức tạp giữa 2 chế độ thủy triều cùng với địa
hình bằng phẳng và địa chất của khu vực đã tạo nên các trạng thái cực đoan của chế độ
thủy văn nhƣ ngập nƣớc diện rộng (trong mùa mƣa từ tháng 5- 11), gió xoáy gây tràn đê
kè làm ngập các vùng dân cƣ, gây xói lở bờ. Ngoài ra các tác động nhân sinh nhƣ phá
rừng, các tác động ở đầu nguồn tạo ra lƣợng trầm tích hạ nguồn sau đó lƣợng trầm tích
này bị sóng vận chuyển đi, làm tăng biến động đƣờng bờ.
Đề tài đã xác định 3 đối tƣợng có ảnh hƣởng đến thay đổi đƣờng bờ là sử dụng
đất, rừng ngập mặn, tổng lƣợng chất lơ lửng trong nƣớc biển. Thông tin về diễn biến của
các đối tƣợng này đƣợc phân tích từ ảnh viễn thám thu nhận ở nhiều thời điểm khác
nhau.
Kết quả nghiên cứu cho thấy việc phân tích ảnh viễn thám, xác định biến động của các
đối tƣợng sử dụng đất, rừng ngập mặn, tổng lƣợng chất lơ lửng rất hiệu quả trong việc
xây dựng lớp thông tin đầu vào cho phân tích ảnh hƣởng của các đối tƣợng trên đối với
biến động đƣờng bờ.
Để phân tích ảnh hƣởng của các đối tƣợng trên đối với biến động đƣờng bờ, đề tài
đã tính chỉ số tổn thƣơng đƣờng bờ CVI với các biến số là các thang phân cấp mức độ
của các đối tƣợng sử dụng đất, rừng ngập mặn, tổng lƣợng chất lơ lửng và các biến số
khác nhƣ độ dốc bờ, độ cao sóng trung bình, độ thay đổi mực nƣớc biển tƣơng đối, độ
cao mực thủy triều trung bình. Phân tích kết quả cho thấy các khu vực có mức độ tổn
thƣơng cao là các khu vực và bãi bồi cứa sông ven biển chính nhƣ: vàm Ông Lớn, cửa Hố
Gùi, Cửa Bồ Đề, cửa Rạch Gốc. Đây cũng là khu vực thƣờng xuyên có biến động lớn về
hàm lƣợng chất lơ lửng qua các năm, và thay đổi về trạng thái và diện tích rừng ngập
mặn. Từ đó có thể nhận thấy mối liên quan chặt chẽ giữa các yếu tố biến động rừng ngập
mặn và chất lơ lửng đến tổn thƣơng đƣờng bờ ở khu vực nghiên cứu.
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị
nghiên cứu đã sử dụng
Phương pháp:
- Phƣơng pháp tổng hợp và kế thừa:Thu thập tài liệu đã có liên quan đến các phƣơng
pháp và nội dung của đề tài; Lựa chọn các phƣơng pháp nghiên cứu phù hợp; Tổng hợp
các kết quả nghiên cứu và tƣ liệu có liên quan đến đề tài;
- Phƣơng pháp viễn thám và GIS:Phƣơng pháp giải đoán và chiết tách thông tin từ ảnh
viễn thám bán tự động; xử lý và chiết tách thông tin từ ảnh MODIS; thống kê, phân tích
các biến động trên cơ sở hệ thông tin địa lý GIS.
- Phƣơng pháp chuyên gia:Thông qua các Hội thảo Khoa học lấy ý kiến đóng góp của
các chuyên gia về thiết kế nghiên cứu, đánh giá tính khoa học của chuyên đề nghiên cứu.
- Phƣơng pháp điều tra thực địa: Thu thập thông tin biến động ở địa phƣơng, lấy mẫu
giải đoán ảnh, mô tả của các đối tƣợng nghiên cứu để làm tài liệu sơ cấp và dữ liệu kiểm
chứng.
Kỹ thuật
- Kỹ thuật viễn thám: nắn chỉnh hình học, áp dụng phƣơng pháp phân loại tự động đồng
thời tăng cƣờng chất lƣợng ảnh cho mục đích chiết tách thông tin tốt nhất, xử lý ảnh
quang phổ MODIS.
- Kỹ thuật GIS;
- Kỹ thuật khai thác thông tin trên mạng Internet: Thu thập các dữ liệu, tài liệu trong và
ngoài nƣớc có liên quan đến đề tài nghiên cứu.
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- Kỹ thuật phân tích thống kê: định lƣợng và phân tích tƣơng quan giữa các yếu tố biến
động
2.3. Danh mục các kết quả nghiên cứu, sản phẩm KHCN đạt đƣợc với số
lƣợng, chủng loại và chỉ tiêu chất lƣợng, yêu cầu khoa học chính
- Quy trình công nghệ thành lập bản đồ hiện trạng một số loại hình sử dụng đất,
rừng ngập mặn dải ven biển bán đảo Cà Mau
- Quy trình công nghệ thành lập bản đồ hàm lƣợng chất lơ lửng trên bề mặt nƣớc
biển bán đảo Cà Mau
- Quy trình thành lập bản đồ hiện trạng đƣờng bờ bán đảo Cà Mau bằng dữ liệu
viễn thám đa thời gian
- Báo cáo kết quả phân tích, đánh giá biến động của đƣờng bờ ven bờ biển bán đảo
Cà Mau bằng dữ liệu viễn thám đa thời gian
- Báo cáo kết quả phân tích, đánh giá mối liên quan của các đối tƣợng (sử dụng
đất, rừng ngập mặn, hàm lƣợng chất lơ lửng trong bề mặt nƣớc biển) đến đƣờng bờ biển
bán đảo Cà Mau
- Báo cáo tổng kết đề tài
01 Bài báo đăn trên Tạp chí Đo đạc và Bản đồ
2.4. Tình hình đăng ký sở hữu trí tuệ: Không đăng ký
2.5. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý nhà
nƣớc về tài nguyên và môi trƣờng: Chƣa có đánh giá.
2.6. Kết luận
Đề tài đã sử dụng nhiều tƣ liệu viễn thám quang học: SPOT2, 4, 5, LANDSAT
MSS và VNREDSat-1 chụp trong các năm từ 1989 đến 2013 để nghiên cứu hiện trạng
phân bố và biến động của các yếu tố sử dụng đất, rừng ngập mặn và hàm lƣợng chất lơ
lửng của vùng ven biển bán đảo Cà Mau. Đồng thời đề tài đã nghiên cứu khả năng bị tổn
thƣơng của đƣờng bờ làm cơ sở để đánh giá mức độ ảnh hƣởng của các yếu tố trên đối
với biến động đƣờng bờ.
Trƣớc hết, đề tài đã xác định một số nguyên nhân các tai biến bồi và xói, từ các
nguyên nhân sâu xa đến trực tiếp và tiếp cận phƣơng pháp viễn thám để xác định những
thay đổi của các yếu tố sử dụng đất rừng ngập mặn, phân bố chất lơ lửng làm dấu hiệu
cho sự thiếu hụt hoặc tập trung bồi tích gây bồi và xói.
Đề tài đã sử dụng ảnh viễn thám của 5 thời điểm (1989- ảnh LANDSAT, 1998ảnh SPOT4, 2005 - ảnh SPOT 5, 2011- ảnh SPOT 5, 2013 - ảnh VNREDSat-1) để có
đƣợc một bức tranh tổng thể về hiện trạng bồi-xói với đặc điểm phân bố, quy mô, cƣờng
độ và thời khoảng xuất hiện để từ đó có đƣợc đánh giá diễn biến của chúng. Kết quả
nghiên cứu hiện trạng đƣờng bờ biển Cà Mau đạt đƣợc trong đề tài đã tạo dựng đƣợc cơ
sở quan trọng cho các giai đoạn nghiên cứu tiếp theo.
Thực tế nghiên cứu cho thấy ảnh viễn thám đem lại những kết quả trực quan đối
với những đối tƣợng có phân bố không gian lớn nhƣ đƣờng bờ, lớp phủ đất, lớp thực vật,
chất lơ lửng ở tầng nƣớc mặt. Tuy nhiên, để có thể phân tích nguyên nhân, động lực của
quá trình đƣờng bờ thì đòi hỏi ngƣời nghiên cứu phải trang bị những kiến thức đa ngành
về địa mạo, thủy văn, động lực dòng chảy
Sử dụng tƣ liệu viễn thám chiết tách thông tin mặt đất, mặt nƣớc là phƣơng pháp
chính sử dụng trong đề tài, đƣợc áp dụng để tính các biến số có tính chất biến đổi hình
thái: mức độ và tốc độ biến động đƣờng bờ, biến động của hình thức sử dụng đất, diễn
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biến rừng ngập mặn ven biển, và phân bố trầm tích lơ lửng trong tầng nƣớc mặt ven bờ
để khai thác sự tƣơng ứng giữa không gian và thời gian của mỗi đối tƣợng từ ảnh viễn
thám đa thời gian. Ngoài ra đề tài còn sử dụng các phép phân tích không gian trong GIS
để tính toán chỉ số tổn thƣơng bờ biển.
Cũng cần khẳng định sự cần thiết của việc điều tra khảo sát thực địa nhƣ thu thập,
đo đạc, lấy mẫu, mô tả các yếu tố đối tƣợng địa lý nhằm thu thập nguồn tài liệu, số liệu
phục vụ công tác giải đoán và xác minh những phân tích từ ảnh viễn thám; Việc khảo sát
thực địa đã đƣợc thực hiện tại một số khu vực cửa sông lớn bờ đông Cà Mau nhƣ Gành
Hào, Bồ Đề, vùng bồi tụ khu vực Xóm Mũi, Đất Mũi. Ngoài ra đợt khảo sát còn đƣợc
tiến hành ở khu vực ven biển phía tây Cà Mau nhƣ khu vực Khánh Hội, U Minh Hạ
nhằm kiểm định và đánh giá kết quả giải đoán ảnh viễn thám đối với những đối tƣợng
nghiên cứu trong đề tài.
Kết quả phân tích đƣờng bờ từ ảnh viễn thám chụp trong nhiều năm cho thấy hiện
tƣợng xói lở diễn ra hầu nhƣ tại toàn bộ các xã ven biển ở các khu vực thuộc bờ đông của
vùng bán đảo Cà Mau với tốc độ xói lở trong khoảng từ 25 đến 120m. Đối với bờ tây,
đoạn bờ phía nam có xu hƣớng bồi là chủ đạo, với tốc độ bồi từ 12-100m/năm, tuy nhiên
ở một số khu vực không theo một xu hƣớng bồi hay xói mà đan xen nhau theo thời gian.
Khu vực phía bắc của bờ tây có hiện tƣợng xói nhƣng mức độ ít hơn.
Có thể nhận thấy những tác động từ yếu tố con ngƣời là nguyên nhân chính gây ra
tình hình xói lở nghiêm trọng hiện nay. Thiên nhiên luôn diễn những thay đổi hàng ngày
hàng giờ, nhƣng những thay đổi đó luôn diễn ra trong sự cân bằng. Chính những tác động
của con ngƣời bằng nhiều phƣơng thức trực tiếp hoặc gián tiếp đã làm mất đi sự cân bằng
vốn có của tự nhiên, làm tăng tốc độ biến động đƣờng bờ.
Đề tài đã đạt đƣợc các mục tiêu đề ra bao gồm: ứng dụng phƣơng pháp viễn thám và hệ
thông tin địa lý trong việc phân tích biến động đƣờng bờ khu vực mũi Cà Mau; ứng dụng
phƣơng pháp viễn thám và hệ thông tin địa lý trong việc phân tích biến động của các yếu
tố có ảnh hƣởng đến đƣờng bờ nhƣ sự thay đổi về hình thức sử dụng đất ven biển, diễn
biến của lớp rừng ngập mặn bảo vệ bờ biển, xu hƣớng phân bố hàm lƣợng trầm tích ven
bờ; cuối cùng đề tài đã đánh giá tổng hợp những tác động lên đƣờng bờ thông qua tính
toán chỉ số tổn thƣơng/ảnh hƣởng đƣờng bờ của các yếu tố trên.
Những số liệu đƣợc tính toán trong đề tài có tính khách quan. Tuy nhiên độ chính
xác ở đây phụ thuộc vào độ phân giải ảnh (đối với phƣơng pháp dựa trên kích thƣớc pixel
ảnh), khả năng xử lý ảnh (lọc nhiễu khí quyển và các thành phần khác). Độ chính xác của
phân loại ảnh viễn thám đạt đƣợc tốt nhất khi kết hợp giữa giải đoán tự động và giải đoán
bằng mắt. Tuy nhiên việc này đòi hỏi rất nhiều công biên tập, chỉnh sửa.
Phƣơng pháp tính tổn thƣơng đƣờng bờ (chỉ số CVI) có tính ổn định nội tại. Có
thể so sánh độ nhạy cảm tƣơng đối của đƣờng bờ ở quy mô địa phƣơng, quốc gia hay khu
vực. Phƣơng pháp này cũng có thể áp dụng cho những khu vực rất nhạy cảm với các quá
trình tự nhiên, giúp đƣa ra các cảnh báo sớm để giám sát những vùng có độ nhạy với biến
động cao.
2.7. Kiến nghị:
Những nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám tiếp theo cần đi sâu vào tính
chất phản xạ phổ của nhiều loại tƣ liệu viễn thám, và khả năng ứng dụng những tính chất
này để nghiên cứu hiện trạng và diễn biến của các đối tƣợng có phân bố diện rộng trên
mặt đất nhƣ đƣờng bờ biển, lớp phủ đất, phủ rừng, trong tầng nƣớc mặt nhƣ tổng lƣợng
trầm tích lơ lửng.
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Những nhà quản lý địa phƣơng ven biển có thể xem xét việc ứng dụng công nghệ
viễn thám trong công tác quản lý tổng hợp đới bờ, cân nhắc trƣớc khi đề xuất và tổng hợp
những biện pháp hạn chế xói lở dựa trên điều kiện thực tế của đoạn xói lở dạng tổng thể
cũng nhƣ chi tiết và điều kiện kinh tế của địa phƣơng.
Kết quả phân tích tính tổn thƣơng đƣờng bờ do ảnh hƣởng của các yếu tố nêu trên
đã chỉ ra mối liên quan của các yếu tố này và biến động đƣờng bờ xảy ra trong thực tế.
Tuy nhiên, để xác định tính chất và mức độ ảnh hƣởng thực tế của từng yếu tố đến biến
động đƣờng bờ cần phải tiến hành thiết lập mô hình mô phỏng và phân tích ảnh hƣởng
của các yếu tố này cũng nhƣ xu hƣớng của chúng trong tác động đến đƣờng bờ ở các khu
vực khác nhau.
Do khuôn khổ của đề tài chƣa có điều kiện đi theo hƣớng tiếp cận này và cần đƣợc
tiến hành đi sau khai thác trong các nghiên cứu về sau.
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[9] NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG TỔ HỢP PHƢƠNG PHÁP VIỄN THÁM, ĐỊA VẬT
LÝ VÀ ĐỊA CHẤT THỦY VĂN ĐỂ XÁC ĐỊNH ĐỚI TRIỂN VỌNG CHỨA
NƢỚC KHU VỰC MIỀN NÖI; THỬ NGHIỆM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH
HÓA
Mã số: TNMT.07.28
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Cục Viễn thám quốc gia
1.2. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trần Tuấn Đạt
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:
1. ThS. Nguyễn Dương Anh
2. TS. Lê Quốc Hưng
3. KS. Đặng Trường Giang
4. ThS. Nguyễn Thế Chuyên
5. KS. Vũ Quang Thành
6. KS. Nguyễn Văn Diện
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
- Xác định các điểm triển vọng chứa nƣớc trong đá gốc bằng tổ hợp các phƣơng
pháp viễn thám – địa vật lý – địa chất thủy văn.
- Đề xuất quy trình công nghệ xác định điểm triển vọng chứa nƣớc trong đá gốc
bằng tổ hợp các phƣơng pháp viễn thám – địa vật lý – địa chất thủy văn.
1.5. Nội dung nghiên cứu
Đề tài tập trung nghiên cứu các phƣơng pháp đã ứng dụng trong điều tra đánh giá
tài nguyên nƣớc dƣới đất, nghiên cứu các đặc điểm, dấu hiệu tồn tại và điều kiện hình
thành của đới triển vọng chứa nƣớc dƣới đất, từ đó đƣa ra đề xuất quy trình công nghệ
xác định điểm triển vọng chứa nƣớc trong đá gốc bằng tổ hợp các phƣơng pháp viễn
thám – địa vật lý – địa chất thủy văn.
- Nghiên cứu cơ sở khoa học xác định đới triển vọng chứa nƣớc bằng tổ hợp các
phƣơng pháp viễn thám – địa vật lý – địa chất thủy văn;
- Nghiên cứu phƣơng pháp xác định vị trí đứt gãy, đới nứt nẻ từ các tài liệu địa vật
lý;
- Nghiên cứu giải đoán các yếu tố địa chất cơ bản, một số lớp phủ thực vật và xây
dựng mẫu khóa giải đoán các điểm tiềm năng có nƣớc từ tƣ liệu viễn thám;
- Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ tổ hợp phƣơng pháp viễn thám, địa
vật lý và địa chất thủy văn để tìm nƣớc ở khu vực miền núi khó khăn;
- Khảo sát thực địa;
- Thử nghiệm và đánh giá kết quả thực nghiệm.
1.6. Thời gian thực hiện: 24 tháng Từ tháng 07/2012 đến tháng 6/2014
1.7. Kinh phí phê duyệt 1.975,706 triệu đồng
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu
Việt Nam hiện có 62 huyện nghèo và đặc biệt khó khăn, phần lớn số này tập trung
tại các vùng núi cao, vùng sâu, địa hình chia cắt phức tạp. Giao thông tại các vùng này
khó khăn gây cản trở cho việc đầu tƣ hạ tầng cơ sở, giao lƣu trong và ngoài vùng. Nguồn
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nƣớc hiếm tại rất nhiều nơi, phân bố không đều theo mùa và lãnh thổ. Về kinh tế, các
vùng núi khó khăn có xuất phát điểm về kinh tế xã hội còn thấp so với bình quân chung
của cả nƣớc. Cơ cấu kinh tế nông, lâm nghiệp còn cao, công nghiệp chƣa phát triển,
thƣơng mại du lịch, dịch vụ có nhiều tiềm năng nhƣng khai thác còn hạn chế. Trong
những năm qua, Đảng và Nhà nƣớc đã rất quan tâm đến việc phát triển các vùng núi,
vùng đặc biệt khó khăn và đặt thành chƣơng trình mục tiêu quốc gia, điển hình là chƣơng
trình 135.
Các số liệu điều tra về tài nguyên nƣớc trên địa bàn hầu hết các vùng núi khó khăn
thuộc lãnh thổ Việt Nam còn rất hạn chế, đến thời điểm hiện tại công tác điều tra đánh
giá tài nguyên nƣớc nói chung và công tác điều tra đánh giá tài nguyên nƣớc dƣới đất nói
riêng mới chỉ dừng lại ở mức độ điều tra, đánh giá sơ bộ. Các báo cáo, kết quả điều tra đã
thực hiện chủ yếu phục vụ cho công tác đánh giá tài nguyên nƣớc nhằm quy hoạch phát
triển vùng, chƣa đủ chi tiết để phục vụ khai thác nƣớc cho nhu cầu an sinh, kinh tế xã hội
các vùng núi khó khăn.
Công tác điều tra, tìm kiếm nguồn nƣớc cho các vùng núi khó khăn là việc làm rất
cần thiết. Tuy nhiên, với đặc thù về vị trí địa lý, địa hình, giao thông,.. của các vùng núi,
vùng đặc biệt khó khăn thì việc sử dụng các phƣơng pháp tìm kiếm nƣớc truyền thống lại
trở nên khó khăn và đòi hỏi chi phí rất lớn. Vì vậy, việc nghiên cứu, áp dụng phƣơng
pháp tìm kiếm nguồn nƣớc mới là việc làm hết sức cần thiết để giải quyết vấn đề thiếu
nƣớc cho các vùng này.
Trên thế giới đã có nhiều nƣớc áp dụng phƣơng pháp viễn thám kết hợp với địa
vật lý và địa chất thủy văn trong công tác điều tra, tìm kiếm tài nguyên khoáng sản cũng
nhƣ tài nguyên nƣớc và đã mang lại những hiệu quả to lớn. Tại Việt Nam, phƣơng pháp
viễn thám đã đƣợc áp dụng trong công tác điều tra, đo vẽ địa chất và khoáng sản. Tuy
nhiên việc kết hợp phƣơng pháp viễn thám, địa vật lý và địa chất thủy văn để tìm kiếm
nguồn nƣớc còn hoàn toàn mới mẻ, chƣa đƣợc nghiên cứu, áp dụng.
Với khả năng ƣu việt thu nhận ảnh trên một diện tích rộng vào một thời điểm, độ
phân giải mặt đất cao và dải phổ rộng, ảnh viễn thám là nguồn tƣ liệu quý để giải đoán
các yếu tố địa hình và địa chất cung cấp các thông tin hiểu biết trên một vùng rộng, từ
đó qua các phép phân tích đánh giá có thể thu gọn diện tích khảo sát, chỉ ra các khu vực
nhiều khả năng có nƣớc. Việc làm này sẽ giúp tập trung thực hiện phƣơng pháp truyền
thống vào các điểm tiềm năng cao. Kết hợp với phƣơng pháp truyền thống nhƣ địa vật lý
và địa chất thủy văn phƣơng pháp viễn thám đem lại nhiều hứa hẹn để đẩy nhanh hơn quá
trình tìm kiếm nƣớc ở vùng núi khó khăn.
Việc nghiên cứu, áp dụng thử nghiệm và phát triển Đề tài “Nghiên cứu áp dụng
tổ hợp phương pháp viễn thám, địa vật lý và địa chất thủy văn để xác định đới triển
vọng chứa nước khu vực miền núi; thử nghiệm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa” là hết
sức cần thiết khi Trạm thu ảnh vệ tinh đã đi vào hoạt động cung cấp tƣ liệu ảnh viễn thám
phục vụ đa mục đích trong đó có công việc tìm kiếm nƣớc. Mặt khác các kết quả điều tra
tìm kiếm nƣớc tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nƣớc là nguồn tài liệu rất
có giá trị trong việc thực hiên đề tài này.
2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị
nghiên cứu đã sử dụng thực tế
Để thực hiện đề tài, nhóm nghiên cứu thực hiện các phƣơng pháp sau:
Phƣơng pháp tổng hợp và kế thừa: Thu thập tài liệu đã có liên quan đến các
phƣơng pháp và nội dung của đề tài; Lựa chọn các phƣơng pháp nghiên cứu phù hợp;
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Tổng hợp các kết quả nghiên cứu và tƣ liệu có liên quan đến đề tài; phân tích, nghiên cứu
quan hệ giữa các dấu hiệu địa chất – địa chất thủy văn – địa vật lý.
Phƣơng pháp kết hợp ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS: Sử dụng công nghệ
viễn thám để thành lập bình đồ ảnh quang học, radar và ảnh tổ hợp khu vực nghiên cứu.
Các ảnh này đƣợc sử dụng để giải đoán chiết tách các thông tin về lớp phủ thực vật, các
yếu tố địa hình, địa chất. Sử dụng công nghệ GIS để tích hợp thông tin đa thể loại, phân
tích phân tích không gian để đƣa ta dấu hiệu và khoanh vùng đới có triển vọng chứa
nƣớc.
Phƣơng pháp thu thập, phân tích thông tin: Các lớp thông tin sẽ đƣợc thu thập,
phân tích, đánh giá để làm cơ sở cho việc lập báo cáo và bổ dung thông tin cho việc phân
tích không gian bằng công nghệ GIS.
Phƣơng pháp chuyên gia: Thông qua các Hội thảo khoa học lấy ý kiến đóng góp
của các chuyên gia về cách tiếp cận, thiết kế nghiên cứu.
Phƣơng pháp điều tra khảo sát thực địa: Thu thập, đo đạc, lấy mẫu, giải đoán, mô
tả của các yếu tố đối tƣợng địa lý nhằm thu thập nguồn tài liệu, số liệu để xây dựng một
hệ thống cơ sở dữ liệu đầy đủ, chi tiết và có độ tin cậy cao;
Phƣơng pháp địa chất thủy văn: Phƣơng pháp này thƣờng đƣợc áp dụng để tính trữ
lƣợng động tự nhiên, xác định quan hệ thủy lực giữa nƣớc sông và nƣớc dƣới đất
Phƣơng pháp địa vật lý: Nghiên cứu điện trƣờng tự nhiên của đất đá liên quan đến
đặc tính chứa nƣớc; nghiên cứu điện trở suất của đất đá theo chiều sâu. Nghiên cứu thành
phần thạch học, chiều dày lớp phủ, vị trí đới tiếp xúc, nghiên cứu khe nứt và cactơ,
nghiên cứu hƣớng vận động của nƣớc dƣới đất, tổng khoáng hoá của nƣớc dƣới đất
Phƣơng pháp thí nghiệm hút nƣớc: xác định các thông số tính toán địa chất thủy
văn cơ bản và chuyên môn của tầng chứa nƣớc bằng việc dùng các thiết bị bơm hút nƣớc
ra từ các công trình khoan đào.
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt đƣợc với số lƣợng, chủng
loại và chỉ tiêu chất lƣợng, yêu cầu khoa học chính
- Quy trình công nghệ xác định đới triển vọng chứa nƣớc trong đá gốc bằng tổ hợp
phƣơng pháp viễn thám-địa vật lý-địa chất thủy văn
- Bản đồ các đới triển vọng chứa nƣớc ở vùng nghiên cứu
- Kết quả đo địa vật lý, khoan thử nghiệm
- Báo cáo tổng kết đề tài
2.4. Tình hình đăng ký sở hữu trí tuệ
Không đăng ký sở hữu trí tuệ
2.5. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý nhà
nƣớc về tài nguyên và môi trƣờng
Kết quả của đề tài đƣợc Cục Viễn thám quốc gia và Trung tâm Quy hoạch và Điều
tra tài nguyên nƣớc áp dụng trong thực tế sản xuất tìm kiếm nguồn nƣớc ngầm. Sản phẩm
lỗ khoan có nƣớc đã đƣợc bàn giao cho xã Tân Lập, huyện Bá Thƣớc, tỉnh Thanh Hóa để
đƣa vào phục vụ sinh hoạt của ngƣời dân trong khu vực.
2.6 Kết luận
Trong khuôn khổ thực hiện đề tài, chúng tôi tiến hành nghiên cứu, thực nghiệm và
rút ra một số kết luận nhƣ sau:
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Xác định 5 nhân tố ảnh hƣởng đến triển vọng chứa nƣớc của một vùng đó là các
nhân tố: R: Nhân tố lƣợng bổ cập của nƣớc dƣới đât (mm/ năm), T: Nhân tố độ dốc địa
hình (%), A: Nhân tố môi trƣờng tầng chứa nƣớc, C: Nhân tố hệ số thấm của tầng chứa
nƣớc (m/ngày), Fm: Nhân tố môi trƣờng đá gốc nứt nẻ. Theo đề xuất của đề tài, các nhân
tố này có quan hệ với chỉ số đới triển vọng chứa nƣớc của một vùng theo công thức: W=
4R+1T+2A+2C+5Fm. Trong 5 nhân tố trên phƣơng pháp viễn thám cung cấp trực tiếp 1
nhân tố là Fm: Môi trƣờng đá gốc nứt nẻ; gián tiếp 1 nhân tố là A : Môi trƣờng tầng
chứa nƣớc;
Đề tài đã thành lập đƣợc bản đồ vùng triển vọng chứa nƣớc. So sánh kết quả này
với 83 nguồn lộ có sẵn trong khu vực nghiên cứu cho thấy 51/83 nguồn lộ có lƣu lƣợng Q
tƣơng đƣơng với các vùng tiềm năng chứa nƣớc đƣợc phân chia trên bản đồ.
Đề tài đã đề xuất đƣợc quy trình công nghệ xác định đới triển vọng chứa nƣớc
trong đá gốc bằng tổ hợp các phƣơng pháp viễn thám, địa vật lý, địa chất thủy văn và
thực nghiệm tại địa bàn huyện Bá Thƣớc, tỉnh Thanh Hóa. Sau khi thành lập đƣợc bản đồ
đới triển vọng chứa nƣớc, đã tiến hành đo vẽ 6 tuyến đo địa vật lý và khoan bơm thử
nghiệm thành công 1 lỗ khoan có nƣớc tại khu vực xã Tân Lập huyện Bá Thƣớc nơi đƣợc
đánh giá là mức độ chứa nƣớc trung bình. Kết quả lỗ khoan cho lƣu lƣợng >3l/s, có thể
cấp nƣớc phục vụ sinh hoạt cho khoảng 1.500 hộ dân trong khu vực. Với lƣu lƣợng lỗ
khoan >3l/s trong địa chất thủy văn xếp tầng chứa nƣớc này có mức độ chứa nƣớc trung
bình. Nhƣ vậy kết quả phân vùng đới triển vọng chứa nƣớc với mức độ phân chia giàu
nghèo tầng chứa nƣớc là khá giống nhau, điều này cho thấy việc phân chia vùng triển
vọng chứa nƣớc là hợp lý và đạt hiệu quả cao.
Kết hợp ảnh radar và ảnh quang học tạo ra khả năng giải đoán các yếu tố địa hình
tốt hơn. Sự kết hợp giữa cấu trúc của ảnh radar và tính đa phổ của ảnh quang học tạo nên
một ảnh tổ hợp chứa rất nhiều thông tin đa dạng và dễ giải đoán hơn rất nhiều cho ngƣời
sử dụng. Phƣơng pháp trộn ảnh thích hợp nên sử dụng là Brovey do phƣơng pháp này sử
dụng kênh cƣờng độ từ ảnh radar sẽ giữ đƣợc cấu trúc của các đối tƣợng trên ảnh radar
đồng thời kênh đa phổ của ảnh quang học sẽ tăng cƣờng thông tin lớp phủ ở mức độ vừa
đủ để giúp công tác giải đoán dễ dàng hơn.
Từ ảnh tổ hợp quang học và radar có thể phân tích các lớp thông tin về địa hình cơ
bản nhƣ: phân bố các lineament, mật độ lineament, mật độ điểm giao cắt, mật độ độ dài
lineament, độ dốc địa hình. Từ các lớp thông tin này, kết hợp với các thông tin về địa
chất, khí tƣợng thủy văn thu thập đƣợc sử dụng các phƣơng pháp địa chất thủy văn, địa
vật lý để khoanh định ranh giới thạch học, thành lập bản đồ đới triển vọng chứa nƣớc, lập
sơ đồ địa chất thủy văn.
Kết quả nghiên cứu cho thấy quy trình công nghệ xác định đới triển vọng chứa nƣớc
trong đá gốc bằng tổ hợp các phƣơng pháp viễn thám, địa vật lý, địa chất thủy văn có
hiệu quả làm giảm thiểu thời gian khảo sát thực địa giúp cho việc khoanh vi, khu trú vùng
tiềm năng có nƣớc tạo điều kiện thuận lợi cho việc khảo sát, xác định các tuyến đo địa vật
lý và xác định vị trí các lỗ khoan..
2.7 Kiến nghị
Đề tài kiến nghị áp dụng quy trình này vào sản xuất thực tế trong khoan thăm dò,
tìm kiếm nƣớc ngầm tại khu vực miền núi.
Đề tài cũng đã xác định một số vị trí khoan dự kiến tại các vùng có tiềm năng
chứa nƣớc trong khu vực thử nghiệm, cụ thể nhƣ trong bảng sau:
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hiệu

Chiều dài tuyến
và số hiệu lỗ X
khoan (mét)

Y

TT

Số hiệu tuyến đo

Số
cọc

1

To

10

LK.1

525130

2250424

2

T1

-10

LK.2

524930

2250419

3

T-1

-24

LK. 3

524791

2250314

4

T-2

-32

LK. 4

524707

2250214

5

T-3

-8

LK. 5

524940

2250120

6

T-4

0

LK. 6

525029

2250014

Bảng 1 Tọa độ điểm khống chế các tuyến và vị trí các lỗ khoan
Trong khuôn khổ của một đề tài nghiên cứu khoa học, đề tài không có điều kiện để
khoan thêm các lỗ khoan này. Đề nghị chuyển giao kết quả của đề tài và vị trí các lỗ
khoan dự kiến cho địa phƣơng để địa phƣơng có thể chủ động trong việc khai thác nƣớc
ngầm nhằm phục vụ cho sản xuất, sinh hoạt, nâng cao đời sống của ngƣời dân.
Đối với lỗ khoan LK1, đề nghị cấp kinh phí mua máy bơm và xây dựng công trình bảo vệ
và bàn giao cho địa phƣơng
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[10] SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ RADAR KẾT HỢP ẢNH SPOT5 ĐỂ ĐO VẼ BÙ
KHU VỰC BAY CHỤP HỞ, MÂY CHE
Mã số: TNMT.07.32
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chửc chủ trì đề tài: Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ
1.2. Chủ nhiệm đề tài: TS. Đào Ngọc Long

Email:long.vigac@gmail.com

1.3. Cán bộ tham gia nghiên cửu chính:
1. TS. Đào Ngọc Long
2. ThS. Đỗ Thị Hoài
3. ThS. Nguyễn Thanh Thủy
4. TS. Trần Tuấn Ngọc
5. TS. Phạm Minh Hải
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
- Sử dụng công nghệ RADAR kết hợp với ảnh vệ tinh SPOT5 đo vẽ bản đồ địa
hình tỷ lệ 1:50.000 khu vực bay chụp hở hoặc có thời gian mây nhiều trong năm.
- Hoàn thiện qui trình công nghệ RADAR kết hợp với ảnh vệ tinh SPOT5 đo vẽ
bản đồ địa hình.
1.5. Nội dung nghiên cứu
- Tổng quan tình hình nghiên cứu sử dụng ảnh RaDar kết hợp ảnh vệ tinh Spot5 để
thành lập bản đồ địa hình;
- Báo cáo khảo sát, đánh giá tình hình tƣ liệu bản đồ địa hình thành lập bằng phƣơng
pháp đo ảnh hàng không (khu vực tỉnh Hòa Bình, Phú Thọ, Sơn La, Thanh Hóa);
- Nghiên cứu khả năng sử dụng ảnh Radar kết hợp với ảnh Spot5 để đo vẽ bù khu
vực bay chụp hở, mây che;
- Qui trình nắn ảnh vệ tinh Spot5 sử dụng DSM đƣợc thành lập từ ảnh RaDar và
đánh giá độ chính xác bình đồ ảnh;
- Sử dụng phƣơng pháp phân loại lớp phủ bề mặt dựa vào phổ trên ảnh Spot5 phục
vụ việc điều tra chiều cao cây ngoại nghiệp, các yếu tố nội dung bản đồ và thành lập
DEM từ công nghệ Radar;
- Nghiên cứu tổng quan các quy trình nắn ảnh Radar trong và ngoài nƣớc;
- Nghiên cứu ảnh hƣởng của biến dạng năng lƣợng (radiometric distortion) tới độ
chính xác của bình đồ ảnh Radar;
- Nghiên cứu ảnh hƣởng của biến dạng hình học (geometric distortion) tới độ chính
xác của bình đồ ảnh Radar;
- Nghiên cứu, đánh giá ảnh hƣởng của sự phân bố đồ hình điểm khống chế tới độ
chính xác của bình đồ ảnh Radar;
- Hƣớng dẫn thành lập bình đồ ảnh Radar bằng phần mềm PCI GEOMATIC;
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- Nghiên cứu phƣơng pháp tổ hợp màu giả cho bình đồ ảnh Radar phục vụ đoán đọc
điều vẽ;
- Nghiên cứu phƣơng pháp xử lý, chuyển đổi tham số ảnh Radar (TerraSAR-X)
phục vụ xây dựng cặp ảnh lập thể Epipolar bằng phần mềm PCI GEOMATIC;
- Nghiên cứu khả năng thành lập mô hình số bề mặt (DSM) từ ảnh Radar
(TerraSAR-X) bằng phần mềm PCI GEOMATIC;
- Nghiên cứu phƣơng pháp thành lập mô hình số địa hình (DTM) trên cơ sở mô hình
số bề mặt DSM đƣợc thành lập từ 2 cặp ảnh Radar (2 cặp ảnh vệ tinh đi lên và đi
xuống) kết hợp với phân loại và điều tra chiều cao cây ngoài thực địa;
- Đánh giá khả năng đoán đọc các yếu tố nội dung bản đồ trên bình đồ ảnh Radar tổ
hợp màu giả;
- Phƣơng pháp vec tơ hóa các yếu tố nội dung bản đồ trên bình đồ ảnh vệ tinh và
DEM;
- Nghiên cứu phƣơng pháp đánh giá độ chính xác DEM và so sánh DEM đƣợc
thành lập từ ảnh Radar (so sánh với DEM đƣợc thành lập từ bản đồ địa hình tỷ lệ 1:
10.000 cùng khu vực);
- Hoàn thiện qui trình công nghệ sử dụng ảnh RaDar và ảnh vệ tinh Spot5 để thành
lập bản đồ địa hình.
1.6.Thời gian thực hiện: 2013 -2015
1.7. Kinh phí phê duyệt: 1486 triệu đồng;Kinh thực hiện: 1486 triệu đồng.
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu
Bản đồ địa hình tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000, 1:10.000, 1:25.000 và 1:50.000 là nhóm bản
đồ địa hình cơ bản của nƣớc ta, phục vụ cho công tác điều tra, khảo sát, phát triển kinh tế
đất nƣớc cũng nhƣ chủ quyền và an ninh quốc phòng. Trƣớc đây, các bản đồ địa hình cơ
bản tỷ lệ 1:2.000 và 1:5.000 chủ yếu đƣợc thành lập bằng phƣơng pháp đo đạc trực tiếp
nhƣ toàn đạc, bàn đạc, toàn đạc điện tử. Từ năm 2000, những loại bản đồ này đƣợc đo vẽ
theo phƣơng pháp phối hợp hoặc đo vẽ lập thể trên máy toàn năng chính xác, bán giải tích,
giải tích và ảnh số. Nhóm bản đồ 1:10.000, 1:25.000 và 1:50.000 đƣợc thành lập theo công
nghệ đo vẽ ảnh theo phƣơng pháp sử dụng máy chiếu hình đơn, đo vẽ phối hợp, đo vẽ trên
máy toàn năng chính xác, bán giải tích, giải tích và ảnh số. Nhìn chung, nhóm bản đồ địa
hình cơ bản này chủ yếu đƣợc thành lập từ phƣơng pháp đo vẽ ảnh hàng không. Tuy nhiên,
với đặc điểm thời tiết nhiệt đới gió mùa nhƣ ở nƣớc ta, số ngày đẹp trời cho công tác bay
chụp rất hạn chế, việc trực thời tiết cho công tác bay chụp là công việc thƣờng xuyên.
Trƣớc đây, với công nghệ dẫn đƣờng còn lạc hậu chủ yếu định hƣớng tuyến bay bằng đối
chiếu địa vật trên bản đồ với địa vật dƣới mặt đất nên việc bay chụp bị hở do dẫn đƣờng và
đặc biệt do thời tiết, mây che với những diện tích không lớn nhƣng nằm rải rác trong các
khu đo thƣờng xuyên xảy ra, việc chờ thời tiết hoặc tiến hành bay chụp bù gây nên lãng phí
và tốn kém. Trong các luận chứng kinh tế kỹ thuật của các khu vực thành lập bản đồ địa
hình bằng ảnh hàng không, những khu vực bị hở thƣờng lấy nền địa hình cũ ở tỷ lệ nhỏ
hơn để “bù”. Chính vì vậy, độ chính xác địa hình đạt đƣợc thƣờng không đạt yêu cầu kỹ
thuật đề ra.
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Công nghệ ảnh RADAR đã đƣợc phát triển khá mạnh trong những năm gần đây, có
thể xây dựng đƣợc DEM dựa trên công nghệ Tandem-X. Nguồn dữ liệu này kết hợp với
ảnh vệ tinh quang học nhƣ ảnh SPOT5 có thể đo vẽ bù các khu vực bị hở hoặc bị mây che.
Trong phạm vi dự án sản xuất thử nghiệm: "Sử dụng công nghệ RADAR kết hợp
ảnh SPOT 5 để đo vẽ bù khu vực bay chụp hở, mây che", công nghệ đo vẽ lập thể ảnh
RADAR kết hợp ảnh SPOT5 để đo vẽ bù khu vực bay chụp hở, mây che đã đƣợc ứng
dụng, với khu vực thử nghiệm là Mai Châu, Hòa Bình. Trong đó, ảnh SPOT5 đóng vai trò
nhận dạng các điểm xác định khống chế ảnh, phân loại lớp phủ phục vụ công tác điều vẽ
cũng nhằm phục vụ tính chuyển từ mô hình số bề mặt (DSM) về mô hình số độ cao
(DEM). Công tác thành lập mô hình số bề mặt đƣợc thực hiện trên cặp ảnh TERRA SARX.
Với ƣu điểm là ít phụ thuộc vào thời tiết, việc ứng dụng thành công công nghệ này
vào thực tiễn sẽ đáp ứng kịp thời những nhiệm vụ cấp bách về đo đạc bản đồ. Đặc biệt là
khả năng hoàn thiện đƣợc cơ sở dữ liệu phần địa hình cho các loại bản đồ địa hình cơ bản ở
tỷ lệ trung bình và nhỏ đối với khu vực bị bay chụp hở hay mây che nhiều thời gian quanh
năm.
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị nghiên
cứu đã sử dụng thực tế
a) Phương thức tổ chức và kế hoạch thực hiện:
- Trong những năm qua, Trung tâm Viễn thám Quốc gia, Viện Khoa học Đo đạc và
Bản đồ, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam đã có những đề tài nghiên cứu về ảnh Radar,
xây dựng thƣ viện phổ cho phân loại lớp phủ của ảnh vệ tinh Spot5 cũng nhƣ các qui
trình, kỹ thuật khác phục vụ tốt cho triển khai dự án
- Để hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra, công tác thử nghiệm cần phải có sự kết hợp
với các đơn vị liên quan, đặt mua tƣ liệu nhất là ảnh radar, ảnh spot5 cho công tác thực
nghiệm,
b) Mô tả, phân tích và đánh giá các điều kiện triển khai Dự án:
- Địa điểm thực hiện Dự án đƣợc thực hiện tại địa bàn tỉnh Hòa Bình;
- Trang thiết bị chủ yếu đảm bảo cho triển khai Dự án sản xuất thử nghiệm: Các
máy GPS loại hai tần số, các phần mềm xử lý nội nghiệp nhƣ: Envi, PCI Geomatic,
Microstation, ArcGIS… Thuê xe ô tô, xe máy phục vụ đi lại trong khu đo.
- Nguyên vật liệu: Đặt mua từ nƣớc ngoài ảnh TeraSar-X, mua ảnh vệ tinh Spot5 từ
trung tâm Viễn thám Quốc gia, bản đồ địa hình tỷ lệ 1: 10.000 từ Cục Đo đạc Bản đồ
(khả năng cung ứng nguyên vật liệu chủ yếu cho quá trình sản xuất thử nghiệm, làm rõ
những nguyên vật liệu cần nhập của nƣớc ngoài;.....);
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt đƣợc với số lƣợng, chủng loại và
chỉ tiêu chất lƣợng, yêu cầu khoa học chính
- Báo cáo chuyên đề.
- Các sản phẩm, số liệu trung gian theo nội dung công việc:
+ Số liệu đo đạc khống chế ngoại nghiệp;
+ Mô hình số địa hình (cả DSM và DEM);
163

+ Bình đồ ảnh vệ tinh Spot5, ảnh Radar;
+ Kết quả điều vẽ ngoại nghiệp.
- Bản đồ địa hình 1: 50.000 thành lập bằng công nghệ Radar kết hợp với ảnh Spot 5.
- Qui trình công nghệ Sử dụng công nghệ RADAR kết hợp ảnh spot5 để thành lập bản
đồ địa hình.
- Hƣớng dẫn sử dụng qui trình.
- Báo cáo tổng kết Dự án.
- Các công bố khoa học (các bài báo trong nƣớc và ngoài nƣớc và tên tạp trí
khoa học, năm công bố....):
1. Đào Ngọc Long, Đỗ Thị Hoài, Nguyễn Thanh Thủy. Quy trình thành lập bản
đồ địa hình tỷ lệ 1:50.000 bằng ảnh Radar kết hợp với ảnh vệ tinh quang học. Tạp chí
Khoa học Đo đạc và Bản đồ số 28/2016.- Công tác đào tạo sau đại học (ghi rõ số lƣợng
thạc sĩ, tiến sĩ đƣợc hỗ trợ từ kết quả nghiên cứu của đề tài; số lƣợng đã bảo vệ và số
lƣợng chƣa bảo vệ.
- Đang hƣớng dẫn 01 NCS (bắt đầu 2015, kết thúc hết năm 2017)
2.4. Tình hình đăng ký sở hữu trí tuệ (phần mềm, bản đồ chuyên đề, quyền sở hữu
công nghiệp...): Không đăng ký
2.5. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý nhà
nƣớc về tài nguyên và môi trƣờng
Dự án SXTN này nhằm mục đích hoàn thiện qui trình công nghệ sử dụng
công nghệ ảnh Radar kết hợp ảnh Spot5 (hoặc các loại ảnh quang học khác) nhằm mục
đích đo vẽ bù khu vực hở mây che nhiều năm. Nhƣ phân tích trong báo cáo, đây cũng
là một phƣơng án đo vẽ bản đồ bổ sung trong những trƣờng hợp cụ thể, về kinh tế chi
phí mua tƣ liệu đắt hơn nhƣng ý nghĩa thời sự rất cao. Cơ quan quản lý nhà nƣớc về đo
đạc và bản đồ hoàn toàn có thể bổ sung phƣơng pháp này trong thực tiễn.
2.6. Kết luận
Việc đo vẽ bù các khu vực bay chụp hở, mây che bằng công nghệ RADAR kết hợp
ảnh SPOT5 cho khu vực đã thành lập bản đồ địa hình bằng công nghệ ảnh hàng không
đƣợc Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đề xuất và triển khai thực hiện. Sau gần 3 năm
triển khai, nhóm nghiên cứu thực hiện đề tài đã hoàn thành đƣợc mục tiêu đặt ra và rút ra
đƣợc một số kết luận sau:
Sử dụng công nghệ RADAR lập thể kết hợp với ảnh vệ tinh SPOT5 hoàn toàn có
thể sử dụng cho đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1:50.000 khu vực có thời gian mây nhiều
trong năm. Mô hình số độ cao đƣợc thành lập từ ảnh viễnthámRADAR độ phân giải 3m
nhƣ TerraSAR-Xcó thể đạt độ chính xác < ± 6m.
Phƣơng pháp thành lập mô hình số độ cao từ ảnhviễn thám RADAR độ phân
giảivới ƣu điểm là ít phụ thuộc vào thời tiết, việc ứng dụng thành công công nghệ này
vào thực tiễn sẽ đáp ứng kịp thời những nhiệm vụ cấp bách về đo đạc bản đồ. Đặc biệt là
khả năng hoàn thiện đƣợc cơ sở dữ liệu phần địa hình cho các loại bản đồ địa hình cơ bản
ở tỷ lệ trung bình và nhỏ đối với khu vực bị bay chụp hở hay mây che nhiều thời gian
quanhTuy nhiên, việc đánh giá, phân tích để lấy bỏ những khu vực DEM bị ảnh hƣởng
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của hƣớng dốc địa hình, hƣớng chụp của vệ tinh, chiều cao cây và các đối tƣợng kiến trúc
có chênh cao…cần phải đƣợc xử lý với sự hỗ trợ của các công cụ phần mềm mạnh có
chức năng biên tập,chỉnh sửa và nội suy dữ liệu, đồng thời,việc này cũng đòi hỏi đội ngũ
cán bộ kỹ thuật viên có kinh nghiệm,kỹ thuật cao.
Việc sử dụng ảnh RADAR độphân giảicaoTerraSAR-X với hai cặp ảnh vệ tinh đi
lên và đi xuống nhằm giải quyết vấn đề sai số do ảnh hƣởng của địa hình đã giúp độ
chính xác của mô hình số bề mặt tốt hơn.
Qua nghiên cứu, thực nghiệm nhóm thực hiện Dự án sản xuất thử nghiệm đã đề
xuất qui trình công nghệ “Sử dụng công nghệ RADAR lập thể kết hợp với ảnh vệ tinh
SPOT5 để thành lập bản đồ địa hình”. Qui trình công nghệ đề xuất là phù hợp với thực
tiễn và có thể áp dụng trong sản xuất cho việc đo vẽ mới, đo vẽ bù những khu vực mây
che... các khu vực không có khả năng triển khai nhƣ vùng Biên giới..
2.7. Kiến nghị
Sau khithực hiện đề tài, nhóm nghiêncứu có đề xuất nhƣ sau:
Theo kết quả của các công trình nghiên cứu với phƣơng pháp InSar (phƣơng pháp
giao thoa): với Kênh L bƣớc sóng 23,5cm, kênh C bƣớc sóng 6,5cm độ chính xác tạo
DEM có thể đạt tới ½ bƣớc sóng, có nghĩa DEM có thể xác định đạt độ chính xác 11,7 và
3,25cm. Đây là hƣớng mà khi thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm này, nhóm nghiên cứu
không thể đặt mua tƣ liệu ảnh RADAR độphân giảicaoTerraSAR-X chụp chế độ giao
thoa. Kiến nghị nếu có thể mở đề tài mới để thử nghiệm phƣơng pháp này.
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[11] NGHIÊN CỨU KẾT HỢP CÔNG NGHỆ VIỄN THÁM VÀ MÔ HÌNH THỦY
LỰC XÂY DỰNG KỊCH BẢN TÀI NGUYÊN NƢỚ C CÁC HỒ CHỨA TRONG
TRƢỜNG HỢP SỰ CỐ
Mã số TNMT.07. 35
1. Thông tin chung về đề tài
1.1 Tổ chức chủ trì đề tài: Cục Viễn thám quốc gia
1.2 Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Quốc Hƣng
1.3 Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:
1. ThS. Nguyễn Trường Sơn
2. ThS. Nguyễn Ngọc Quang
3. KS. Đặng Trường Giang
4. KS. Điêu Quốc Gia
5. KS. Lê Trung Thông
6. KS. Vũ Thị Tuyết
7. ThS. Lê Thị Mai Vân
1.4 Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
- Xây dƣng đƣợc quy trình kết hợp công nghệ viễn thám và mô hình thủy lực xây
dựng kịch bản tài nguyên nƣớc các hồ chứa trong trƣờng hợp sự cố;
-Mô phỏng đƣợc tài nguyên nƣớc theo 03 kịch bản (chƣa có đập, có đập và vỡ đập)
và sơ bộ ƣớc tính ảnh đến khu vực hạ lƣu trong trƣờng hợp sự cố đập chắn (vỡ đập).
1.5 Nội dung nghiên cứu
- Cơ sở nghiên cứu của đề tài: Nghiên cứu tổng quan một số công trình nghiên cứu
trong và ngoài nƣớc liên quan tới lĩnh vực của đề tài. Đánh giá những vấn đề đã giải
quyết và còn tồn tại của các công trình trên;
- Nghiên cứu khả năng của công nghệ viễn thám và DEM trong việc cung cấp một số
thông số đầu vào cho mô hình thủy văn thủy lực và chiết tách thông số hồ, đập;
- Nghiên cứu cơ chế và phƣơng pháp thủy văn thủy lực;
- Nghiên cứu cơ chế và phƣơng pháp thủy văn thủy lực;
- Nghiên cứu khả năng của công nghệ viễn thám và DEM trong việc cung cấp một số
thông số đầu vào cho mô hình thủy văn thủy lực và chiết tách thông số hồ, đập;
- Nghiên cứu kết hợp công nghệ viễn thám với mô hình thủy văn thủy lực, xây dựng
phần mềm diễn toán dòng chảy dựa trên các thông số và kịch bản đầu ra;
- Nghiên cứu phƣơng pháp đánh giá thiệt hại;
- Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ kết hợp công nghệ viễn thám với mô
hình thủy văn thủy lực để xây dựng kịch bản tài nguyên nƣớc các hồ chứa và đánh giá sơ
bộ thiệt hại một số đối tƣợng chính;
- Thủ nghiệm và đánh giá kết quả: Dự kiến chọn sông Bung, Quảng Nam; Thử
nghiệm cho 3 kịch bản: chƣa có đập, có đập và vỡ đập, vỡ đập tuần tự từ cao xuống thấp,
chỉ xét đến hồ đập trên dòng chính sông BUNG với các hồ đã hoàn thành.
1.6 Thời gian thực hiện: Từ tháng 01/2013 đến tháng 12/2014
1.7 Kinh phí phê duyệt: 1.920.016.000 đồng
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
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2.1 Mở đầu
Trong sự phát triển của công nghệ viễn thám và hệ thông tin địa lý, việc xử lý thông
tin và tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau nhằm quản lý hồ chứa là nhu cầu cấp
thiết ở Việt Nam trong nhiều năm qua. Những cam kết bảo vệ môi trƣờng lƣu vực đƣợc
các địa phƣơng đề cập và ký kết thành văn bản ngày 7 tháng 8 năm 2003 với sự tham gia
của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng nhấn mạnh sự cần thiết phải mở ra những dự án nhằm
bảo vệ môi trƣờng lƣu vực sông nói chung và hồ chứa nói riêng. Việc ứng dụng một mô
hình giám sát hồ chứa có sự tham gia của dữ liệu viễn thám giúp ích nhiều cho khả năng
dự báo và hạn chế các tác động của việc nắn dũng chảy đến vùng hạ lƣu.
Khi hoạt động, hệ thống giám sát hồ chứa nƣớc, đập phòng chống lụt bão sẽ tự động
thu thập một số thông số về các hồ chứa, đập nƣớc (mức nƣớc, lƣu lƣợng nƣớc đến và xả,
lƣợng mƣa trên lƣu vực, tình trạng các cửa xả,...) sau đó truyền đến các cơ quan quản lý
(qua hệ thống viễn thông cố định hoặc di động do Viettel triển khai) nhằm phục vụ công
tác giám sát, hoặc chỉ đạo phòng chống lụt bão ở các cấp. Ngoài chức năng giám sát, hệ
thống này còn tự động cảnh báo khi có thông số vƣợt ngƣỡng cho phép trong bất cứ hoàn
cảnh nào.
Hệ thống đƣợc triển khai thí điểm ở 19 hồ chứa nƣớc ở cả 3 miền. Nếu có tác dụng
tốt và đƣợc Chính phủ phê duyệt, hệ thống sẽ đƣợc triển khai trên tất cả các hồ chứa, đập
nƣớc (kể cả hồ thủy điện và hồ thủy lợi) ở quy mô toàn quốc.
- Viện Quy hoạch Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thực hiện đề
tài: “Xây dựng quy trình vận hành hệ thống lien hồ chứa Hòa Bình, Thác Bà, Tuyên
Quang phục vụ cấp nƣớc trong mùa khô cho hạ du lƣu vực sông Hồng – sông Thái Bình”
(TS. Tô Trung Nghĩa, TS. Lê Hùng Nam)
Quy trình vận hành liên hồ chứa đa mục tiêu cấp nƣớc lần đầu đƣợc nghiên cứu phát
triển ở Việt Nam cho hệ thống liên hồ chứa trên lƣu vực sông Hồng-Thái Bình là lƣu vực
sông đã luôn xảy ra tình hình thiếu nƣớc, mâu thuẫn giữa các ngành sử dụng nƣớc trong
thời gian gần đây.
Nghiên cứu đƣa vào ứng dụng thành công phƣơng pháp tiếp cận kết hợp mô hình
toán mô phỏng với mô hình toán tối ƣu phi tuyến, cùng sự hỗ trợ của công cụ tiên tiến
của thế giới nhƣ mô hình thủy động lực học MIKE 11 và công nghệ tối ƣu GAMS, đã đề
xuất quy trình vận hành hệ thống liên hồ chứa đảm bảo cấp nƣớc cho hạ du (sinh hoạt,
công nghiệp, giao thông thủy, nông nghiệp, môi trƣờng) và phát điện. Quy trình đƣợc đề
xuất sẽ giúp vận hành hệ thống liên hồ chứa đảm bảo cấp đủ nƣớc cho hạ du lƣu vực
sông Hồng-Thái Bình trong mùa khô với mức đảm bảo 85%.
Mục tiêu của đề tài: xây dựng khung hỗ trợ ra quyết định cho lƣu vực sông Cả nhằm
đóng góp một cơ sở khoa học cho việc quản lý tài nguyên nƣớc theo lƣu vực sông phục
vụ có hiệu quả trong việc quy hoạch và quản lý tổng hợp tài nguyên nƣớc.
Để đáp ứng mục tiêu đề ra, đề tài áp dụng các mô hình thuỷ văn - thuỷ lực sau:
+ Mô hình thuỷ văn (SWAT)
+ Mô hình quản lý sử dụng nƣớc (IQQM)
+ Mô hình thủy lực (ISSI)
Ngoài ra cũng nhiều các đề tài, dự án khác có liên quan đến vấn để quản lý tổng hợp
tài nguyên nƣớc ở Việt Nam. Các đề tài, dự án này đều xây dựng và ứng dụng các bộ mô
hình thủy văn thủy lực nhƣ là một công cụ hỗ trợ trong việc nghiên cứu, đánh giá các
phƣơng án giám sát hồ chứa khác nhau, từ đó đƣa ra các quyết định đúng đắn, có cơ sở
khoa học trong việc Xây dựng quy hoạch quản lý tổng hợp tài nguyên nƣớc. Các Mô hình
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toán có thể sử dụng nhƣ một công cụ hỗ trợ cho việc đánh giá tài nguyên nƣớc trên lƣu
vực và đặc biệt tính toán các thông số nƣớc hồ chứa, đập chắn.
2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị
nghiên cứu đã sử dụng thực tế
Để thực hiện đề tài, nhóm nghiên cứu thực hiện các phƣơng pháp sau:
 Nghiên cứu, tham khảo, phân tích, kế thừa có chọn lọc các tài liệu, số liệu của các
công trình nghiên cứu và dự án cả trong và ngoài nƣớc có liên quan đến lĩnh vực của đề
tài để đƣa ra công nghệ kết hợp công nghệ viễn thám và mô hình thủy lực;
 Tiếp cận cơ sở khoa học các phƣơng pháp ứng dụng công nghệ viễn thám trong
giải đoán, chiết tách các thông tin lớp phủ, yếu tố độ dốc, địa hình cơ bản;
 Tiếp cận các tiêu chí xác định dòng chảy nƣớc ở vùng núi;
 Tiếp cận phƣơng pháp tích hợp phƣơng pháp viễn thám và mô hình thủy lực;
 Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ công nghệ kết hợp công nghệ viễn thám
và mô hình thủy lực xây dựng kịch bản tài nguyên nƣớc hồ chứa trong trƣờng hợp sự cố.
2.3 Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt đƣợc với số lƣợng, chủng loại
và chỉ tiêu chất lƣợng, yêu cầu khoa học chính
- Quy trình kết hợp công nghệ viễn thám và mô hình thủy lực xây dựng kịch bản tài
nguyên nƣớc các hồ chứa và ƣớc tính thiệt hại do vỡ đập;
- Dữ liệu DEM thành lập từ BĐĐH, DEM ASTER đã chuẩn hóa;
- Bản đồ lóp phủ mặt đất: 02 giai đoạn, tỷ lệ 1: 50.000;
- 03 kịch bản tài nguyên nƣớc tƣơng ứng với các thời điểm: chƣa có đập, có đập và
vỡ đập;
- Phần mềm diễn toán lan truyền nƣớc 2D;
- Báo cáo ƣớc tính sơ bộ ảnh hƣởng lan truyền nƣớc đến hạ lƣu trong trƣờng hợp sự
cố của hệ thống hồ đập (nhƣ số dân cƣ, diện tích lúa, cây hoa màu khác);
- Báo cáo tổng kết đề tài
2.4 Tình hình đăng ký sở hữu trí tuệ
Không đăng ký sở hữu trí tuệ
2.5 Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý nhà
nƣớc về tài nguyên và môi trƣờng
Kết quả của đề tài đƣợc Cục Viễn thám quốc gia và Trung tâm Quy hoạch và Điều
tra tài nguyên nƣớc áp dụng trong thực tế phục vụ cho công tác quản lý hồ chứa trong các
lƣu vực sông, ngoài ra còn phục vụ cho các địa phƣơng trong công tác quản lý tài nguyên
nƣớc.
2.6 Kết luận
Trong khuôn khổ thực hiện đề tài, chúng tôi tiến hành nghiên cứu, thực nghiệm và
rút ra một số kết luận nhƣ sau:
Các nhà khoa học đều thống nhất rằng ảnh hƣởng của biến đổi khí hậu sẽ ngày một
nghiêm trọng nếu không có bất kỳ hành động nào nhằm hạn chế cƣờng độ cũng nhƣ thích
nghi với các tác động của biến đổi khí hậu, do vậy việc tiếp tục nghiên cứu, mô phỏng
ảnh hƣởng tài nguyên nƣớc lƣu vực trong bối cảnh biến đổi khí hậu và ảnh hƣởng của nó
là hết sức cần thiết.
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Đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu k t hợp công nghệ viễn thám và mô hình
thủy lực xây dựng kịch bản tài nguyên nước các hồ chứa trong trư ng hợp sự cố” là
nghiên cứu nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn trong lĩnh vực sử dụng tƣ liệu viễn thám
giám sát tài nguyên nƣớc lƣu vực sông. Đồng thời, phát huy thế mạnh của Trạm thu ảnh
Việt Nam từ công đoạn thu thập số liệu, thông tin về hiện trạng đến diễn toán dòng chảy
tài nguyên nƣớc nƣớc trong điều kiện thiếu các thông số thực tế bởi mô hình thủy văn
thuỷ lực.
Qua quá trình thực hiện đề tài, bởi việc sử dụng các phƣơng pháp là thế mạnh của
mình, cá tác giả là các cán bộ thuộc Cục Viễn thám quốc gia đã xây dựng đƣợc quy trình
kỹ thuật xử lý thông tin ảnh vệ tinh kết hợp hệ mô hình MIKE, một trong các sản phẩm
ứng dụng giám sát tài nguyên nƣớc lƣu vực của Viện Thủy lực Đan Mạch (DHI), để xác
định đƣợc một số thông số quan trọng tài nguyên nƣớc trong trƣờng hợp sự cố đập.
Ngày nay, các loại đầu thu viễn thám hiện đại đã giúp cho việc kiểm định cũng nhƣ
cung cấp các thông số đầu vào cho các mô hình thủy văn thủy lực nhằm mô hình hóa các
trƣờng hợp sự cố đập chắn trong các lƣu vực. Đề tài nghiên cứu khoa học đƣợc thực hiện
theo định hƣớng sử dụng công nghệ cao - công nghệ viễn thám là công cụ đắc lực nhằm
nghiên cứu những tác động đến môi trƣờng do các hiện tƣợng biến đổi tài nguyên nƣớc
lƣu vực gây ra. Kết quả của nghiên cứu này là nhằm từng bƣớc xây dựng các công cụ kỹ
thuật trợ giúp cho các nhà quản lý có cơ sở hoạch định các chính sách phù hợp để thích
ứng với tác động của tài nguyên nƣớc thƣợng nguồn đến nƣớc ta.
Kết quả nghiên cứu của đề tài đã đƣa ra quy trình công nghệ về kết hợp công nghệ
viễn thám và mô hình thủy lực xây dựng kịch bản tài nguyên nƣớc các hồ chứa trong
trƣờng hợp sự cố.
Thông qua việc thực hiện đề tài đã đăng đƣợc 02 bài báo chuyên ngành sử dụng các
kết quả nghiên cứu, nâng cao đƣợc năng lực đội ngũ cán bộ kỹ thuật của Cục, thêm đƣợc
một số kinh nghiệm về kỹ thuật và định hƣớng kỹ thuật xử lý ảnh viễn thám trong lĩnh
vực tài nguyên nƣớc.
Phƣơng pháp sử dụng công nghệ viễn thám kết hợp hệ mô hình MIKE có những ƣu
điểm nhƣ cung cấp cho các nhà khai thác hồ chứa với mô hình tính toán tốt hơn, do đó
cho phép họ đƣa ra các biện pháp sử dụng và giảm thiểu thiệt hại vùng hạ du một cách
kịp thời trong mùa lũ.
Hơn nữa, việc kết hợp công nghệ giúp con ngƣời tiết kiệm đƣợc thời gian cũng nhƣ
chi phí để tính toán so với phƣơng pháp truyền thống. Kết quả của đề tài sẽ phục vụ trực
tiếp cho công tác giám sát, hỗ trợ ra quyết định ứng phó trong trƣờng hợp xuất hiện mới
các hồ chứa phía thƣợng nguồn sông quốc tế cũng nhƣ trong công tác qui hoạch phát
triển kinh tế xã hội trong nƣớc.
Bên cạnh đó, nhờ việc kết hợp với một số chuyên gia trong lĩnh vực thủy văn thủy
lực, một số cán bộ thực hiện đề tài thuộc Cục Viễn thám quốc gia đã đƣợc tham gia một
số buổi đào tạo để tiếp cận và nắm bắt đƣợc cơ sở phƣơng pháp cũng nhƣ cách vận hành
mô hình thủy văn thủy lực nói chung, hệ mô hình lƣu vực MIKE nói riêng, phục vụ cho
việc thực hiện các kế hoạch trong tƣơng lai gần về hƣớng đi này của Cục.
2.7 Kiến nghị
Kết quả nghiên cứu khẳng định khả năng của ảnh viễn thám trong việc giám sát ƣu
vực sông. Tuy nhiên, cần mở rộng nghiên cứu áp dụng quy trình cho các hồ chứa nƣớc
trong lãnh thổ Việt Nam và quốc tế nếu có các số liệu đo đạc thực tế để đối sánh.
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Nên phát triển nghiên cứu với việc chiết xuất lƣợng mƣa từ một số ảnh vệ tinh thời
tiết tăng thêm sự phong phú của các tham số đầu vào của hệ mô hình MIKE làm tăng độ
tin cậy của kết quả đạt đƣợc;
Mở rộng nghiên cứu mô phỏng tài nguyên nƣớc trong trƣờng hợp sự cố cả các
nhánh sông, lƣu vực hồ chứa ngoài biên giới.
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12] NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ ĐO CAO VỆ TINH
RADAR ĐỂ XÁC ĐỊNH ĐỘ CAO MỰC NƢỚC SÔNG HỒ
Mã số: TNMT.07. 36
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Cục Viễn thám quốc gia
1.2. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Hà Phú
Email: nhp_1974@yahoo.com.vn
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:
1. Lê Minh
2. Nguyễn Trang Nhung
3. Phạm Thị Hồng Minh
4. Vũ Thị Tuyết
5. Phan Trung Hiếu
6. Đặng Viết Khanh
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:
- Nghiên cứu khả năng ứng dụng của phƣơng pháp đo cao vệ tinh radar trong việc
xác định độ cao mực nƣớc sông, hồ.
- Đề xuất quy trình xác định độ cao mực nƣớc sông, hồ bằng số liệu đo cao vệ tinh
và đánh giá độ chính xác của đo cao vệ tinh radar.
1.5. Nội dung nghiên cứu
- Nghiên cứu tổng quan về phƣơng pháp đo cao vệ tinh;
- Nghiên cứu cơ sở khoa học của phƣơng pháp đo cao vệ tinh radar trong việc xác
định độ cao mực nƣớc sông, hồ;
- Phân tích, đánh giá ảnh hƣởng của các nguồn sai số trong đo cao vệ tinh (nhƣ sai
số quỹ đạo vệ tinh, ảnh hƣởng của môi trƣờng khí quyển, ảnh hƣởng của các yếu
tố địa vật lý);
- Nghiên cứu các mặt tham chiếu đo cao (nhƣ mặt ellipsoid toàn cầu WGS 84, mặt
Geoid toàn cầu nhƣ EGM96/2008, ...);
- Thành lập bình đồ ảnh vệ tinh trên khu vực nghiên cứu bằng tƣ liệu ảnh viễn thám
đa phổ Landsat ETM hoặc SPOT 4;
- Thực nghiệm xác định độ cao mực nƣớc sông, hồ cụ thể ở nƣớc ta sử dụng số liệu
đo cao vệ tinh nhƣ ERS-2/Envisat, Jason-2;
- Đề xuất quy trình xác định độ cao mực nƣớc sông, hồ bằng số liệu đo cao vệ tinh;
- Đánh giá độ chính xác và khả năng ứng dụng của phƣơng pháp đo cao vệ tinh
trong việc xác định độ cao mực nƣớc sông, hồ.
1.6. Thời gian thực hiện: 2013 – 2015
1.7. Kinh phí phê duyệt: 1,695.994 triệu đồng; Kinh phí thực hiện: triệu
đồng.
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu

171

Do những đặc điểm địa lý, các con sông chính ở nƣớc ta nhƣ sông Hồng, sông
Cửu Long đều bắt nguồn từ từ các quốc gia lân cận. Các con sông này đóng góp xấp xỉ
60% trữ lƣợng nguồn nƣớc mặt. Tuy nhiên nguồn tài nguyên nƣớc này đang bị ảnh
hƣởng nghiêm trọng do việc xây đập ngăn nƣớc làm thủy điện ở thƣợng nguồn các sông
quốc tế. Việc theo dõi, giám sát khai thác sử dụng tài nguyên nƣớc ngoài biên giới hiện
đang gặp rất nhiều khó khăn do thiếu thông tin dữ liệu thủy văn thƣợng nguồn.
Hiện nay, việc giám sát các sông, hồ và đất ngập nƣớc lớn nhạy cảm với khí hâu
trên thế giới hiện nay đang đƣợc thực hiện bằng phƣơng pháp đo cao vệ tinh radar.
Phƣơng pháp này đƣợc ứng dụng một cách rộng rãi trong việc xác định mực nƣớc, tính
toán lƣu lƣợng và trữ lƣợng nƣớc. Ƣu điểm của phƣơng pháp là khả năng cung cấp tập
dữ liệu toàn cầu và khắc phục những hạn chế của phƣơng pháp thủy văn truyền thống
nhƣ mật độ phân bố thƣa, không bố trí ở những khu vực khó tiếp cận hay thiếu dữ liệu
thủy văn ở những khu vực ngoài biên giới.
Tuy nhiên, ở Việt Nam, việc ứng dụng đo cao vệ tinh radar hiện vẫn còn hạn chế.
Nhằm nghiên cứu khả năng ứng dụng của dữ liệu đo cao vệ tinh phục vụ cho công tác
quản lý tài nguyên nƣớc, đặc biệt là công tác điều tra giám sát nƣớc ngoài biên giới cũng
nhƣ những lĩnh vực khác của ngành tài nguyên và môi trƣờng, Trung tâm Viễn thám
Quốc gia nay là Cục viễn thám quốc gia đã chủ trì và thực hiện đề tài nghiên cứu khoa
học: “Nghiên cứu khả năng ứng dụng công nghệ đo cao vệ tinh radar để xác định độ cao
mực nước sông, hồ”.
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị
nghiên cứu đã sử dụng
Nghiên cứu một cách tổng quan về nguyên lý của đo cao vệ tinh radar, bản chất
của trị đo radar trong đo cao vệ tinh cũng nhƣ các yếu tố chính ảnh hƣởng đến độ chính
xác của trị đo;
Tổng hợp các công trình nghiên cứu chính trên thế giới trong việc ứng dụng công
nghệ đo cao vệ tinh radar để xác định độ cao mực nƣớc sông, hồ cũng nhƣ các kết quả đã
đạt đƣợc. Từ đó nhóm nghiên cứu đã đƣa ra hƣớng nghiên cứu thích hợp với điều kiện
Việt Nam;
Kết hợp giữa lý thuyết và thực nghiệm nhằm đánh giá độ chính xác xác định độ
cao mực nƣớc sử dụng số liệu đo cao vệ tinh tần số cao ENVISAT RA-2 GDR 18 Hz và
Jason-2 GRD 20 Hz trên hai khu vực thử nghiệm là sông Cửu Long (nhánh sông Tiền
Giang) và hồ chứa nƣớc thủy điện Hòa Bình. Việc đánh giá kết quả thực nghiệm dựa trên
phƣơng pháp luận về so sánh với số liệu đo thực tại các trạm quan trắc thủy văn trên khu
vực nghiên cứu. Trên cơ sở đó, đề xuất quy trình xử lý các loại dữ liệu đo cao vệ tinh nói
trên phù hợp với điều kiện thực tế hệ thống thủy văn nƣớc ta.
2.3. Danh mục các kết quả nghiên cứu, sản phẩm KHCN đạt đƣợc với số lƣợng,
chủng loại và chỉ tiêu chất lƣợng, yêu cầu khoa học chính
- Báo cáo cơ sở khoa học của phƣơng pháp đo cao vệ tinh trong việc xác định độ
cao mực nƣớc sông, hồ
- Bình đồ ảnh vệ tinh ở tỷ lệ 1: 50,000
- Quy trình xác định độ cao mực nƣớc sông, hồ bằng số liệu đo cao vệ tinh
- Báo cáo phân tích kết quả thực nghiệm
- Báo cáo đánh giá khả năng ứng dụng đo cao vệ tinh trong xác định độ cao mực
nƣớc sông, hồ
- Báo cáo tổng kết đề tài
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- Bài báo trên Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ
2.4. Tình hình đăng ký sở hữu trí tuệ: đề tài không đăng ký sở hữu trí tuệ.
2.5. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý nhà
nƣớc về tài nguyên và môi trƣờng: Chƣa có đánh giá.
2.6. Kết luận
Giám sát sự biến đổi về không gian và thời gian đối với tài nguyên nƣớc trên bề
mặt lục địa là vô cùng quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu đòi hỏi của con ngƣời phục vụ
phát triển kinh tế xã hội và đánh giá sự biến đổi khí hậu toàn cầu đang diễn ra. Tuy nhiên,
mạng lƣới thủy văn theo phƣơng pháp truyền thống có nhƣợc điểm là phân bố không
gian thƣa, thậm chí là không tồn tại ở những nơi xa cách khó tiếp cận, và việc cung cấp
dữ liệu thƣờng không kịp thời. Để nghiên cứu khả năng ứng dụng công nghệ đo cao vệ
tinh nhƣ là một công cụ hỗ trợ mới phục vụ cho việc giám sát và quản lý tài nguyên
nƣớc, Trung tâm Viễn thám quốc gia nay là Cục Viễn thám quốc gia đã đề xuất và thực
hiện đề tài “Nghiên cứu khả năng ứng dụng công nghệ đo cao vệ tinh radar để xác
định độ cao mực nước sông, hồ”. Sau hai năm triển khai nghiên cứu nhóm thực hiện đề
tài rút ra một số kết luận nhƣ sau:
Việc giám sát độ cao mực nƣớc sông, hồ có thể đƣợc thực hiện trên cơ sở xác định
độ cao mực nƣớc tƣơng đối tức là sự biến đổi mực nƣớc theo thời gian so với một mốc
độ cao mực nƣớc tham chiếu đƣợc lựa chọn. Việc xác định độ cao mực nƣớc tuyệt đối
trong Hệ độ cao quốc gia chƣa đảm bảo yêu cầu đối với các ứng dụng thủy văn yêu cầu
độ chính xác cao. Sự chênh lệch độ cao này chủ yếu do có sự khác biệt giữa các mặt tham
chiếu. Các mô hình geoid toàn cầu sử dụng mặt nƣớc biển trung bình toàn cầu trong khi
mô hình geoid cục bộ ở nƣớc ta sử dụng mực nƣớc trung bình nhiều năm tại trạm thủy
văn Hòn Dấu (Đồ Sơn, Hải Phòng). Sự khác biệt này có thể lên đến 1m. Ngoài ra là sự
ảnh hƣởng còn lại do sử dụng các số hiệu chỉnh khí quyển từ mô hình chƣa đƣợc nhƣ
mong muốn. Độ chính xác xác định độ cao tuyệt đối có thể sẽ đƣợc cải thiện khi vệ tinh
đo cao SARAL sử dựng băng tần Ka ít chịu ảnh hƣởng của tầng khí quyển hơn đƣợc đƣa
vào sử dụng.
Kết quả thực nghiệm trên khu vực sông Cửu Long cho thấy đối với khu vực địa
hình bằng phẳng, độ dốc sông không lớn và độ rộng sông trong khoảng từ 0.5 km đến 1.0
km thì việc sử dụng các loại dữ liệu đo cao vệ tinh nhƣ ENVISAT và Jason-2 cho phép
theo dõi biến đổi mực nƣớc sông với trƣờng hợp khả quan nhất có thể đạt đến độ chính
xác xấp xỉ 0.2 m, trung bình từ 0.4 m đến 0.5 m và trƣờng hợp xấu nhất là 1.2 m.
Đối với vùng địa hình đồi núi phức tạp ở miền Bắc nƣớc ta nhƣ khu vực hồ thủy
điện Hòa Bình, dữ liệu ENVISAT thƣờng kém chính xác và tỏ ra không phù hợp để theo
dõi biến động mực nƣớc nếu độ rộng sông hẹp trung bình chỉ 500 m. Dữ liệu Jason-2 có
thể là sự lựa chọn tốt hơn khi đạt đƣợc độ chính xác theo dõi biến đổi mực nƣớc với độ
chính xác trung bình từ 0.4 m đến 0.5 m.
Từ những kết quả trên, có thể thấy rằng độ chính xác của đo cao vệ tinh trong việc
xác định độ cao mực nƣớc sông, hồ dao động khá lớn. Các yếu tố ảnh hƣởng lớn đến độ
chính xác xác định mực nƣớc sông, hồ chủ yếu là độ rộng sông, địa hình xung quanh, các
bãi bồi nỗi lên giữa dòng, dòng sông bị phân chia nhiều nhánh hay sự xuất hiện của các
đối tƣợng dân cƣ và lớp thực phủ. Việc lựa chọn chính xác vị trí cửa sổ chữ nhật của trạm
“ảo” cũng góp phần nâng cao chất lƣợng tính toán.
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Việc đánh giá độ chính xác xác định độ cao mực nƣớc tƣơng đối của sông, hồ có
thể đƣợc thực hiện bằng cách so sánh các chuỗi biến đổi mực nƣớc sông, hồ xác định từ
trị đo cao vệ tinh với chuỗi biến đổi mực nƣớc từ các trị đo thực địa tại các trạm thủy
văn. Với cùng một chế độ dòng chảy, khoảng cách giữa từ điểm giao cắt của vệt quỹ đạo
vệ tinh với mặt nƣớc tới trạm thủy văn gần nhất có thể lên đến 40 km.
Dữ liệu đo cao đƣợc thu nhận với thời gian lấy mẫu tƣơng đối hạn chế. Trong
chuỗi dữ liệu, tùy vào điều kiện mà có thể dẫn đến trị đo kém chính xác hoặc nhiễu và bị
loại bỏ nên để đảm bảo độ chính xác và tính tin cậy của kết quả cần thực hiện theo dõi sự
biến đổi mực nƣớc liên tục và áp dụng các điều kiện tiêu chuẩn để loại trừ các trị đo có
sai số thô.
2.7. Kiến nghị
Công nghệ đo cao vệ tinh thực sự là một công cụ hữu ích và có tính khả thi trong
một số ứng dụng thủy văn ví dụ nhƣ theo dõi giám sát sự biến đổi mực nƣớc hàng năm
hoặc theo mùa. Nguồn dữ liệu đo cao vệ tinh có thể kết hợp với dữ liệu ảnh viễn thám để
ƣớc tính lƣu lƣợng nƣớc và trữ lƣợng nƣớc. Các nguồn dữ liệu này hiện đang đƣợc cung
cấp miễn phí cho cộng đồng ngƣời sử dụng phục vụ cho công tác nghiên cứu, giám sát tài
nguyên nƣớc và các hiện tƣợng biến đổi khí hậu toàn cầu.
Từ những kết quả nghiên cứu đạt đƣợc, nhóm thực hiện đề tài xin đƣợc kiến nghị
sử dụng dữ liệu đo cao vệ tinh trong công tác giám sát, đánh giá tài nguyên nƣớc thƣợng
nguồn các sông lớn chính ở nƣớc ta. Đối với thƣợng nguồn sông Mê Kông, hiện nay
Trung Quốc đã và đang xây dựng một số đập chứa nƣớc lớn mà trong đó có các đập chứa
nƣớc có tồn tại vị trí giao cắt của vệt quỹ đạo vệ tinh Jason-2 với khu vực lòng hồ. Và
mặc dù độ rộng sông trên khu vực này không lớn nhƣng do vị trí của của điểm giao cắt
với vệt quỹ đạo vệ tinh gần với phía đập chắn nơi mà bề mặt lòng hồ chứa mở rộng (lên
đến 2 km) nên rất thuận tiện cho công tác giám sát biến đổi mực nƣớc tại các hồ chứa
nƣớc này. Xuôi về phía hạ lƣu, trên địa phận chảy qua các nƣớc Thái Lan, Lào và Căm
Pu Chia, dòng sông Mê Kông ngày càng mở rộng. Việc ứng dụng đo cao vệ tinh không
những chỉ giám sát biến đổi mực nƣớc sông Mê Kông trong hoàn cảnh các nƣớc nói trên
đều đang có kế hoạch xây dựng các đập thủy điện dòng chính mà còn có thể theo dõi,
đánh giá những ảnh hƣởng của biển hồ Tonle Sap đối với hạ lƣu sông Mê Kông, đặc biệt
đối với phần chảy trên địa phận nƣớc ta.
Đối với thƣợng nguôn sông Hồng, trên địa phận Trung Quốc, các hồ đập lớn đều
tập trung ở khu vực gần với nƣớc ta. Tuy nhiên độ rộng sông trên những đoạn này tƣơng
đối nhỏ (thƣờng dƣới 300 m) nên việc giám sát mực nƣớc thƣợng nguồn sông Hồng cần
phải có những đánh giá thêm. Hiện nay, sự xuất hiện của các vệ tinh mới nhƣ Sentinel-3
với những kỹ thuật tiên tiến, ví dụ nhƣ công nghệ SAR giúp tăng độ chính xác cũng nhƣ
tăng cƣờng độ phân giải không gian dọc theo vệt quỹ đạo vệ tinh. Điều này cũng đồng
nghĩa với khả năng mở rộng các đối tƣợng nghiên cứu, giám sát với nhiều hệ thống sông
ngòi hơn.
Vì vậy, các cơ quan quản lý nhà nƣớc về thủy văn và tài nguyên nƣớc, thuộc Bộ
Tài nguyên và Môi trƣờng cần sớm có các biện pháp nhằm tăng cƣờng hơn nữa việc ứng
dụng công nghệ đo cao vệ tinh để thực hiện công tác điều tra, đánh giá tài nguyên nƣớc
xuyên biên giới, từ đó có những quyết sách và quy hoạch nhằm sử dụng hiệu quả nguồn
tài nguyên nƣớc phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh nguồn tài
nguyên nƣớc.
Đề xuất về các hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai có thể tập trung vào một số lĩnh vực sau:
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-

Nghiên cứu đánh giá về các loại dữ liệu đo cao vệ tinh mới hiện nay nhƣ SARAL,
Sentinel-3;
Nghiên cứu ứng dụng đo cao vệ tinh trong việc tính toán lƣu lƣợng và trữ lƣợng
nƣớc;
Nghiên cứu sử dụng dữ liệu đo cao vệ tinh cận thời gian thực NRT để cảnh báo lũ
thƣợng nguồn;
Nghiên cứu phƣơng pháp xử lý lại dữ liệu waveform để tăng độ chính xác trị đo
cao vệ tinh trong xác định mực nƣớc thủy văn lục địa.
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[13] NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUÁ
TRÌNH THIẾT KẾ, XỬ LÝ, QUẢN TRỊ DỮ LIỆU TRONG CÔNG NGHỆ LIDAR
TÍCH HỢP VỚI ẢNH SỐ PHÙ HỢP ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM
Mã số TNMT.07.37
1. Thông tin chung về đề tài:
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng + Tổng
công ty Tài nguyên và Môi trƣờng Việt Nam.
1.2. Chủ nhiệm đề tài: KS. Trần Đức Thuận;
E-mail: tranthuan84@gmail.com
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:
1. TS. Cáp Xuân Tú
2. ThS. Trần Anh Quân
3. ThS. Nguyễn Hữu Nguyên
4. ThS. Đỗ Thị Thanh Bình
5. ThS. Cao Xuân Triều
6. ThS. Lưu Thị Thu Thủy
7. KS. Đỗ Trọng Hiếu – Thư ký đề tài
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
- Xây dựng các giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả khai thác hệ thống
LIDAR tích hợp với ảnh số phù hợp điều kiện Việt Nam.
- Áp dụng quy trình liên kết tự động trong xử lý, quản trị dữ liệu LIDAR - ảnh số
trong thực tiễn sản xuất tại Việt Nam.
1.5. Nội dung nghiên cứu:
- Nghiên cứu tổng quan về cơ sở toán học, vật lý học, cấu hình hệ thống, nguyên lý
vận hành công nghệ tích hợp LIDAR với ảnh số.
- Nghiên cứu tổng quan đặc điểm và khả năng ứng dụng công nghệ tích hợp LIDAR
với ảnh số trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trƣờng.
- Nghiên cứu, phân tích, đánh giá các phần mềm thiết kế, xử lý dữ liệu LIDAR và ảnh
số hiện đang sử dụng tại Việt Nam.
- Nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác hệ thống tích hợp LIDAR với
ảnh số phù hợp điều kiện Việt Nam.
- Xây dựng các phần mềm phụ trợ phục vụ thiết kế, xử lý, quản trị dữ liệu LIDAR và
ảnh số.
- Xây dựng quy trình liên kết các modul phần mềm để xử lý dữ liệu và quản lý các
loại sản phẩm của công nghệ LIDAR tích hợp ảnh số.
- Thực nghiệm và đánh giá khả năng áp dụng quy trình liên kết tự động trong xử lý,
quản trị dữ liệu LIDAR - ảnh số tại Việt Nam.
1.6. Thời gian thực hiện: Từ năm 2013 đến năm 2015
1.7. Kinh phí phê duyệt: 1.246,432 triệu đồng; kinh phí thực hiện: 1.232,882 triệu
đồng.
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu
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Hệ thống tích hợp LiDAR với máy ảnh số là một hệ thống rất phức tạp và đắt tiền.
Khi áp dụng sản xuất, mỗi quốc gia có hoàn cảnh, phƣơng pháp tiếp cận và cách thức đầu
tƣ, khai thác công nghệ khác nhau. Thực tế tại Việt Nam, với những đặc thù trong quản
lý Nhà nƣớc, trong áp dụng quy trình, quy phạm để thành lập các sản phẩm đo đạc bản
đồ, việc tổ chức thi công không thể rập khuôn áp dụng công nghệ của quốc tế vào sản
xuất. Mặt khác, để thi công khối lƣợng dữ liệu rất lớn nêu trên, đáp ứng tiến độ dự án,
hoàn thành nhiệm vụ chính trị cấp bách của Nhà nƣớc giao, rất cần phải đầu tƣ tập trung
nhiều trang thiết bị và phần mềm. Trong thực tế hiện nay, nền kinh tế nƣớc ta còn rất hạn
chế, chƣa thể trang bị nhiều bản quyền phần mềm xử lý dữ liệu đƣợc. Đặc biệt để có cơ
sở xây dựng và hoàn thiện định mức kinh tế - kỹ thuật về ứng dụng công nghệ tích hợp
LiDAR với máy ảnh số trong sản xuất tại Việt Nam thì cần phải hoàn thiện tổ chức sản
xuất ở mức chính quy, có khả năng áp dụng đại trà, thi công đƣợc khối lƣợng lớn. Xuất
phát từ nhu cầu thực tế hiện nay, rất cần phải nghiên cứu, xây dựng giải pháp áp dụng hệ
thống tích hợp LiDAR với máy ảnh số một cách tối ƣu, phổ thông nhất để hoàn thành
đƣợc nhiệm vụ chính trị đặt ra với sự đầu tƣ kinh phí, nhân lực, thời gian phù hợp với
điều kiện Việt Nam.
Từ các nhu cầu kỹ thuật, kinh tế thực tiễn nêu trên, việc nghiên cứu các giải pháp
kỹ thuật, xây dựng phần mềm bổ sung trong thiết kế, xử lý, quản trị dữ liệu, tối ƣu hoá
quá trình xử lý tự động trong áp dụng công nghệ tích hợp LiDAR với máy ảnh số phù
hợp với điều kiện sản xuất của Việt Nam là yêu cầu cấp bách, cần thiết, mang tính thời
sự, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao ở nƣớc ta.
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu
Phƣơng pháp:
- Phƣơng pháp đánh giá tổng hợp và thừa kế
- Phƣơng pháp xử lý nội nghiệp kết hợp kiểm tra thực địa.
- Phƣơng pháp thống kê, phân loại.
- Phƣơng pháp phân tích.
Kỹ thuật và công nghệ:
- Kỹ thuật phân tích, xử lý.
- Kỹ thuật xây dựng hệ thống phần mềm và quản trị dữ liệu.
Ứng dụng công nghệ ảnh số, công nghệ LIDAR, công nghệ GIS.
Cách tiếp cận:
Để tiến hành nghiên cứu đề tài, trƣớc tiên cần tìm hiểu và khai thác các công trình
nghiên cứu khoa học trên thế giới cũng nhƣ trong nƣớc có liên quan đến lĩnh vực của đề
tài. Qua đó thấy đƣợc tổng quan tình hình nghiên cứu về công nghệ tích hợp LIDAR với
ảnh số. Sau đó, nghiên cứu, sử dụng các tài liệu, dữ liệu, các yêu cầu kỹ thuật về công
nghệ LIDAR tích hợp với ảnh số tại Việt Nam. Việc nắm bắt rõ quy trình công nghệ trên,
đánh giá hiện trạng xử lý dữ liệu của phần mềm chính hãng đang sử dụng sẽ đƣa ra đƣợc
các giải pháp kỹ thuật nhằm tăng cƣờng hiệu quả xử lý và lƣu trữ dữ liệu LIDAR. Từ đó
có cơ sở để xây dựng các phần mềm phụ trợ và thử nghiệm mô hình xử lý dữ liệu phù
hợp với điều kiện Việt Nam.
Trang thiết bị: Hệ thống phần mềm TopPit 2.5, máy tính PC, máy in A0, A4…
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm khoa học đạt đƣợc
- Các giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng công nghệ tích hợp LIDAR và ảnh số.
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- Quy trình liên kết các phần mềm phụ trợ và chính hãng để xử lý, quản trị tự động dữ
liệu.
- Các phần mềm phụ trợ.
- Các sản phẩm thực nghiệm mô hình bề mặt DSM, DTM, ảnh nổi, ảnh cƣờng độ
xám, bình đồ trực ảnh.
- Báo cáo tổng hợp kết quả đề tài nghiên cứu và 17 chuyên đề.
- Bài báo “Xây dựng các giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả khai thác hệ
thống Lidar tích hợp với ảnh số phù hợp điều kiện Việt Nam.” đăng trên tạp chí Tài
nguyên và Môi trƣờng, số 12 (218) kỳ 2 tháng 6 năm 2015.
- Công tác đào tạo sau đại học: 1 thạc sỹ đƣợc hỗ trợ từ kết quả nghiên cứu đề tài.
2.4. Tình hình đăng ký sở hữu trí tuệ: không đăng ký
2.5. Kết quả nghiên cứu có tác động đến công tác điều tra cơ bản và quản lý
nhà nƣớc về tài nguyên và môi trƣờng:
- Sản phẩm của đề tài tạo ra là các giải pháp công nghệ, các phần mềm phụ trợ sẽ đáp
ứng đƣợc yêu cầu về nội dung, kỹ thuật, tiến độ phù hợp với điều kiện của Việt Nam.
- Quy trình liên kết các phần mềm phụ trợ và chính hãng sẽ tối ƣu quá trình xử lý,
quản trị dữ liệu. Do vậy, sản phẩm sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao.
- Kết quả nghiên cứu của đề tài có thể đƣợc chuyển giao trực tiếp cho các dự án về
tích hợp LIDAR với ảnh số tại Việt Nam để áp dụng vào thực tiễn sản xuất.
2.6. Kết luận
- Đề tài đã thực hiện đúng các nội dung nghiên cứu và đã đƣa ra đƣợc các sản phẩm
theo thuyết minh đƣợc duyệt. Đó là ba giải pháp chính nhằm nâng cao hiệu quả của ba
khâu cơ bản trong hệ thống bay quét Lidar kết hợp với ảnh số: Quá trình thiết kế bay quét
và chụp ảnh số; quá trình xử lý dữ liệu Lidar; quá trình quản trị dữ liệu đầu vào, dữ liệu
trung gian và dữ liệu thành phẩm. Đề tài đã xây dựng đƣợc các phần mềm phụ trợ để
thực hiện các giải pháp trên.
- Đề tài cũng đã xây dựng đƣợc quy trình liên kết tự động xử lý và quản trị dữ liệu
Lidar.
2.7. Kiến nghị
Kết quả của đề tài mang ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao, góp phần nâng cao hiệu
quả khai thác hệ thống tích hợp LIDAR với ảnh số. Do vậy, đây sẽ là nguồn tài liệu đáng
tin cậy để hoàn thiện quy trình công nghệ đã đƣợc Bộ ban hành; hoàn thiện tổ chức sản
xuất theo quy mô lớn, mang tính đại trà; trợ giúp cơ quan quản lý xây dựng định mức
kinh tế - kỹ thuật sát với điều kiện thực tế Việt Nam.
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[14] NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ LIDAR
TÍCH HỢP ẢNH SỐ VÀ ĐO TRỰC TIẾP XÂY DỰNG SỞ DỮ LIỆU NỀN ĐỊA
HÌNH VÙNG CỬA SÔNG VEN BIỂN VIỆT NAM
Mã số TNMT.07. 38
1. Thông tin chung về đề tài:
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng + Công ty
TNHH MTV Tài nguyên – Môi trƣờng biển.
1.2. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thị Kim Dung;
E-mail: nguyenkimdung1976@gmail.com
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:
1. TS. Hoàng Trung Thành
2. ThS. Tăng Quốc Cương
3. ThS. Chu Ngọc Minh
4. KS. Lê Tuấn Anh
5. ThS. Nguyễn Thị Bích Ngọc
6. ThS. Lưu Thị Thu Thủy
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
- Xây dựng cơ sở khoa học của việc ứng dụng công nghệ LiDar tích hợp ảnh số và
đo trực tiếp trong xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa hình vùng cửa sông ven biển Việt Nam.
- Đề xuất quy trình công nghệ, giải pháp kỹ thuật phù hợp với đặc trƣng địa hình
vùng cửa sông ven biển Việt Nam.
1.5. Nội dung nghiên cứu:
- Nghiên cứu tổng quan về điều kiện tự nhiên, đặc điểm địa hình, địa mạo vùng cửa
sông ven biển Việt Nam. Những tác động của các yếu tố tự nhiên, con ngƣời gây biến
động hình thái vùng cửa sông ven biển Việt Nam.
- Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng công nghệ đo đạc địa hình; các nguyên nhân ảnh
hƣởng đến độ chính xác; đo đạc địa hình vùng cửa sông ven biển Việt Nam.
- Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng, ứng dụng và xu thế phát triển công nghệ đo đạc
địa hình tại vùng cửa sông ven biển trên thế giới và trong nƣớc.
- Nghiên cứu đề xuất và đề xuất giải pháp kỹ thuật của dữ liệu địa hình vùng cửa
sông ven biển Việt Nam. Phân tích các đặc thù địa hình và khả năng áp dụng công nghệ
LiDar tích hợp ảnh số và đo trực tiếp trong công tác thu nhận dữ liệu vùng cửa sông ven
biển Việt Nam.
- Nghiên cứu những ảnh hƣởng của các yếu tố hải văn và điều kiện thời tiết nhằm
lựa chọn thời gian tối ƣu cho công tác thu nhận thông tin các đối tƣợng địa lý vùng cửa
sông ven biển Việt Nam.
-Nghiên cứu xây dựng tổng thể quy trình công nghệ LiDar tích hợp ảnh số và đo
trực tiếp thành lập cơ sở dữ liệu nền địa hình vùng cửa sông ven biển. Mô tả chi tiết quy
trình xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa hình vùngcửa sông ven biển Việt Nam.
- Thực nghiệm xây dựng CSDL nền địa hình một khu vực vùng cửa sông Thái
Bình.
1.6. Thời gian thực hiện: Từ năm 2013 đến năm 2015
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1.7. Kinh phí phê duyệt: 1.740,439 triệu đồng; kinh phí thực hiện: 1.726.389 triệu
đồng.
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu
Bờ biển Việt Nam dài trên 3260 km là một trong năm bờ biển trên thế giới chịu sự
tác động lớn nhất của biến đổi khí hậu toàn cầu. Xu thế biến đổi của bờ biển nƣớc ta ngày
càng phức tạp, đặc biệt tại các khu vực cửa sông ven biển. Khu vực cửa sông ven biển
Việt Nam với đặc điểm nhiều về số lƣợng, đa dạng về hình thái và đặc biệt rất phong phú
về tài nguyên. Đây là nơi tiếp giáp giữa đất liền và biển khơi, là nơi thƣờng chịu tác động
chủ yếu của các yếu tố động lực học bờ biển nhƣ thủy triều, sóng, vận chuyển bùn cát…
gây ra lắng đọng và bồi đắp phù sa hoặc xói mòn đƣờng bờ. Mức độ chính xác, chi tiết
của thông tin, dữ liệu địa hình quyết định rất lớn đến các kết quả nghiên cứu về các quá
trình thủy thạch động lực học. Các yếu tố địa hình tham gia vào các trị số mô hình mô
phỏng, tính toán dự báo các quá trình thuỷ động lực học. Ngƣợc lại kết quả chính xác của
các nghiên cứu thủy thạch động lực học cũng hỗ trợ cho nhiệm vụ nghiên cứu, dự báo
các biến động đƣờng bờ và cửa sông. Những đánh giá, dự báo, cảnh báo chính xác sẽ làm
tiền đề cho các mục đích dự báo, cảnh báo, quy hoạch phát triển kinh tế, nâng cao năng
lực quản lý nhà nƣớc đối với vùng cửa sông ven biển. Chính vì vậy, công tác xây dựng
cơ sở dữ liệu nền địa hình vùng cửa sông ven biển đóng vai trò quan trọng, góp phần cập
nhật và hoàn thiện cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý Quốc gia.
Trong chiến lƣợc xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên môi trƣờng mang tính quốc
gia đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 179/2004/QĐ-TTg ngày 06
tháng 10 năm 2004, cơ sở dữ liệu nền địa hình vùng cửa sông ven biển đóng vai trò quan
trọng, có tính kết nối, thống nhất giữa thông tin phần trên đất liền và dƣới biển, là nền
tảng thông tin cơ bản cho các hoạt động. Trƣớc đây các hoạt động nghiên cứu đa ngành
nhƣ xây dựng mô hình động lực học bờ biển, nghiên cứu biến động đƣờng bờ...thƣờng sử
dụng những thông tin nền địa hình ở tỷ lệ nhỏ, độ chính xác thấp, mức độ tổng quát hóa
cao làm ảnh hƣởng không nhỏ tới các kết quả. Khi cần dữ liệu nền có độ chính xác cao,
các hoạt động nghiên cứu chuyên ngành thƣờng tự xây dựng, sử dụng những dữ liệu
riêng gây ra sự chồng chéo, lãng phí, không thống nhất. Đây cũng là nhƣợc điểm trong
hoạt động quy hoạch, phát triển kinh tế. Các hoạt động này tạo nên tác động hai chiều,
một mặt mở mang các vùng đất mới phát triển kinh tế mặt khác lại gây ô nhiễm, làm cạn
kiệt nguồn tài nguyên, làm biến đổi hệ sinh thái trên một qui mô rất lớn. Mức độ chính
xác, chi tiết về các đối tƣợng địa hình sẽ hỗ trợ đắc lực trong các bài toán quy hoạch chi
tiết, xây dựng công trình và quản lý nhà nƣớc. Việc khai thác dữ liệu nền địa hình vùng
cửa sông ven biển chắc chắn sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững kinh tế xã hội
và đảm bảo cho an ninh quốc phòng.
Việc thành lập cơ sở dữ liệu nền địa hình vùng cửa sông ven biển ở các nƣớc trên
thế giới cũng nhƣ ở Việt Nam chủ yếu bao gồm các khối công việc đo đạc, thành lập dữ
liệu mô tả bề mặt địa hình phần trên cạn và dƣới nƣớc. Tuy nhiên, ranh giới phân định
giữa phần địa hình trên cạn và dƣới nƣớc chỉ là tƣơng đối thông qua đối tƣợng đƣờng bờ
biển. Đây cũng chính là khu vực thƣờng bị thiếu trên cả hai loại tƣ liệu (trên cạn và dƣới
nƣớc). Điều đó phải đặt ra mục tiêu cần xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa hình đầy đủ có độ
chính xác cao tại vùng cửa sông ven biển. Đánh giá hiện trạng công nghệ và thông tin tƣ
liệu địa lý khu vực của sông ven biển Việt Nam cho thấy: phần đất liền với hệ thống công
nghệ phong phú và hiện đại đã hoàn thành xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu nền địa lý
phủ trùm tỷ lệ 1/10.000, riêng tỷ lệ 1/2000 đã và đang đƣợc xây dựng, tại một số thành
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phố, khu kinh tế trọng điểm. Bản đồ địa hình trên đất liền hầu nhƣ chỉ thể hiện thông tin
những đối tƣợng địa lý đến đƣờng mép nƣớc tại thời điểm đo đạc. Phần địa hình dƣới
biển phần lớn là hệ thống bản đồ địa hình tỷ lệ trung bình 1/50.000 vùng biển đƣợc thành
lập bằng các phƣơng pháp đo trực tiếp. Nội dung các đối tƣợng địa lý đƣợc xây dựng mới
dừng lại là mức độ hiển thị thông tin từ các loại bản đồ tỷ lệ nhỏ và trung bình nên độ
chính xác, chi tiết của các đối tƣợng nền địa lý còn chƣa đầy đủ. Để đo đạc vùng cửa
sông ven biển có nhiều phƣơng pháp, mỗi công nghệ đều có ƣu thế và đặc điểm riêng,
nên việc áp dụng công nghệ sao cho tối ƣu, phát huy sức mạnh và phù hợp với thực tiễn.
Do khu vực cửa sông ven biển với địa hình chủ yếu là bùn lầy có nhiều đối tƣợng thực
phủ bị ngập nƣớc, việc triển khai công tác ngoại nghiệp đi lại rất khó khăn. Đặc biệt tại
các khu vực có rừng ngập mặn thƣờng cản trở che khuất tia ngắm, nên công tác đo đạc
trực tiếp bằng phƣơng pháp toàn đạc hoặc kể cả phƣơng pháp đo GPS-RTK khi nƣớc
thuỷ triều kiệt rất khó có thể di chuyển đƣợc để thực hiện công tác đo đạc trong quá trình
thành lập bản đồ địa hình. Việc đo đạc địa hình bằng phƣơng pháp chụp ảnh hàng không
làm giảm rất nhiều công sức lao động cho công tác đo đạc ngoài thực địa. Tuy nhiên khu
vực cửa sông ven biển thƣờng chỉ thực hiện đến mép nƣớc tại thời điểm bay chụp. Ngoài
ra vào những thời điểm triều kiệt, điều kiện thời tiết thƣờng không thuận lợi cho công tác
bay chụp ảnh quang học. Đặc biệt tại vùng cát, bùn lầy không thể chọn các điểm đo
khống chế ảnh ngoại nghiệp cũng nhƣ các điểm đo nối mô hình và giải bay phục vụ cho
công tác tăng dày nội nghiệp. Tƣơng tự nhƣợc điểm trên, việc khai thác ảnh viễn thám
thƣờng bị hạn chế trong việc cập nhật, khoanh bao các đối tƣợng lớp phủ rừng ngập mặn,
việc đo vẽ địa hình vùng cửa sông ven biển không đáp ứng đƣợc yêu cầu độ chính xác
thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ lớn. Chính vì vậy áp dụng phƣơng pháp bay chụp đo vẽ
ảnh hàng không – viễn thám cũng rất khó khả thi. Đây cũng chính khu vực thƣờng không
đƣợc quan tâm trên bản đồ địa hình vùng cửa sông ven biển. Vì vậy việc nghiên cứu cơ
sở khoa học ứng dụng công nghệ LiDar tích hợp ảnh số và đo trực tiếp nhằm đề xuất giải
pháp kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu địa hình có độ tin cậy cao cùng các số liệu điều tra
về hiện trạng phục vụ công tác điều tra cơ bản là rất cần thiết và cấp bách.
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu
Phƣơng pháp:
- Phƣơng pháp kế thừa.
- Phƣơng pháp đánh giá tổng hợp, thống kê.
- Phƣơng pháp phân tích, phân loại.
- Phƣơng pháp chuyên gia.
- Phƣơng pháp thực nghiệm.
- Phƣơng pháp bản đồ và phân tích không gian.
Kỹ thuật và công nghệ:
- Kỹ thuật phân tích, xử lý, cập nhật CSDL địa hình.
- Kỹ thuật xây dựng dữ liệu địa hình trong CSDL hệ thống thông tin địa lý.
- Ứng dụng công nghệ Lidar, công nghệ GIS.
Cách tiếp cận:
- Tìm hiểu và khai thác các công trình nghiên cứu khoa học trên thế giới cũng nhƣ
trong nƣớc có liên quan đến lĩnh vực của đề tài.
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- Nghiên cứu, sử dụng các tài liệu, dữ liệu, các yêu cầu kỹ thuật về CSDL địa hình
phục vụ các dự án về CSDL nền địa hình vùng cửa sông ven biển tại các địa chỉ ứng
dụng (Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam, Tổng cục Biển và Hải Đảo Việt Nam).
- Nghiên cứu về cơ sở khoa học và phƣơng pháp luận các giải pháp kỹ thuật xây
dựng CSDL nền địa hình vùng cửa sông ven biển trên cơ sở kết hợp các công nghệ hiện
có.
- Triển khai thực nghiệm:
+ Lập kế hoạch triển khai thực nghiệm, Khảo sát, thu thập, đánh giá các sản phẩm
các loại tài liệu bản đồ, khống chế độ cao, thông số quan trắc thủy văn, các đề tài khoa
học phục vụ mục đích nghiên cứu.
+ Xây dựng hệ thống lƣới độ cao, mặt phẳng và bãi hiệu chỉnh, đo thủy chuẩn kỹ
thuật, trạm nghiệm triều, kiểm nghiệm thiết bị, lấy mẫu khu đo.
+ Xử lý dữ liệu quét LiDar, chụp ảnh số, xây dựng mô hình số địa hình khu vực dùng
dữ liệu LiDar và ảnh số. Thành lập bình đồ ảnh khu vực nghiên cứu.
+ Điều tra ngoại nghiệp thông tin thuộc tính đối tƣợng địa lý trên bình đồ ảnh
thuộc khu vực thực nghiệm. Vectơ hóa các đối tƣợng địa lý trên bình đồ ảnh.
+ Đo sâu trực tiếp, thu thập thông tin đối tƣợng địa lý tại vùng không có dữ liệu
chụp LiDar và ảnh số thuộc khu vực thực nghiệm. Xây dựng dữ liệu DTM bằng công
nghệ đo sâu trực tiếp.
+ Chuẩn hóa dữ liệu nền địa hình trong toàn khu thực nghiêm. Biên tập, xây dựng
cơ sở dữ liệu nền địa hình khu vực thực nghiệm. Lập DTM, CSDL nền địa hình, bản đồ
địa hình, bản đồ chuyên đề về hiện trạng lớp phủ toàn bộ khu vực thực nghiệm.
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm khoa học đạt đƣợc
- Cơ sở khoa học ứng dụng công nghệ Lidar tích hợp ảnh số xây dựng cơ sở dữ liệu
nền địa hình vùng cửa sông ven biển Việt Nam.
- Quy trình công nghệ và qui định kỹ thuật thành lập cơ sở dữ liệu nền địa hình.
- 26 chuyên đề.
- Cơ sở dữ liệu:
+ Cơ sở dữ liệu nền địa hình, mô hình số độ cao khu vực thực nghiệm;
- Các sản phẩm dẫn xuất từ CSDL địa hình khu vực thực nghiệm:
+ Các mảnh bản đồ địa hình tỷ lệ 1/5000 (5 mảnh); Bản đồ hiện trạng sử dụng đất
(1 mảnh); Bản đồ ngập lụt khu vực thực nghiệm (1 mảnh);
- Quy trình công nghệ và qui định kỹ thuật thành lập CSDL nền địa hình khu vực
cửa sông;
- Báo cáo tổng hợp kết quả đề tài.
- Bài báo “Khả năng ứng dụng công nghệ Lidar xây dựng mô hình số địa hình vùng
bãi bồi cửa sông ven biển trong điều kiện Việt Nam” đăng trên tạp chí Tài nguyên và
Môi trƣờng, số 9(215) kỳ 1 tháng 5 năm 2015.
2.4. Tình hình đăng ký sở hữu trí tuệ: không đăng ký.
2.5. Kết quả nghiên cứu có tác động đến công tác điều tra cơ bản và quản lý
nhà nƣớc về tài nguyên và môi trƣờng:
- Sản phẩm của đề tài đã bƣớc đầu đƣợc đƣa vào ứng dụng cho việc xây dựng cơ sở
dữ liệu nền địa hình vùng cửa sông ven biển; Đây là nguồn dữ liệu có độ chính xác cao
phục vụ các kết quả nghiên cứu về các quá trình thủy thạch động lực học. Các yếu tố địa
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hình tham gia vào các trị số mô hình mô phỏng, tính toán dự báo các quá trình thuỷ động
lực học. Ngƣợc lại kết quả chính xác của các nghiên cứu thủy thạch động lực học cũng
hỗ trợ cho nhiệm vụ nghiên cứu, dự báo các biến động đƣờng bờ và cửa sông. Những
đánh giá, dự báo, cảnh báo chính xác sẽ làm tiền đề cho các mục đích dự báo, cảnh báo,
quy hoạch phát triển kinh tế, nâng cao năng lực quản lý nhà nƣớc đối với vùng bãi bồi
cửa sông ven biển.
- Quá trình thành lập CSDL nền địa hình có sử dụng kế thừa các ảnh đã đƣợc bay
tại dự án đã triển khai trƣớc. Do vậy, sản phẩm sẽ giảm đƣợc giá thành mang lại hiệu quả
kinh tế cao.
- Kết quả của đề tài sau khi đƣợc nghiệm thu sẽ đƣợc nộp cho Bộ Tài nguyên và
Môi trƣờng, kết quả có thể đƣợc chuyển giao cho Cục Đo đạc và bản đồ Việt Nam, Tổng
cục Biển và Hải đảo Việt Nam để phục vụ cho các dự án xây dựng CSDL nèn địa hình
vùng cửa sông ven biển Việt Nam.
2.6. Kết luận
- Trong điều kiện thực tiễn hiện nay ở Việt Nam việc ứng dụng công nghệ LiDar
tích hợp ảnh số có khả năng bay quét vùng cửa sông ven biển khi triều kiệt và điều kiện
thời tiết ổn định sẽ cho phép xây dựng đƣợc cơ sở dữ liệu nền địa hình, mô hình số địa
hình độ chính xác cao trên diện rộng, khắc phục đƣợc nhƣợc điểm của các phƣơng pháp
đo vẽ ảnh hàng không, viễn thám, cũng nhƣ đo trực tiếp vùng cửa sông ven biển.
- Đề tài đã đi sâu nghiên cứu cơ sở khoa học, điều kiện địa hình, điều kiện khí
tƣợng hải văn, đặc biệt công nghệ bay chụp quét LiDar và đo trực tiếp hiện có ở nƣớc ta
để đề xuất giải pháp kỹ thuật tối ƣu và đƣa ra quy trình công nghệ phù hợp xây dựng cơ
sở dữ liệu địa hình vùng cửa sông ven biển Việt Nam. Đối với công nghệ đo sâu hồi âm
vùng ngập nƣớc có thể thực hiện liên tục trong năm khi điều kiện thời tiết cho phép; Đối
với công nghệ bay quét Lidar tích hợp ảnh số cần có những giải pháp riêng cho từng khu
vực cụ thể: các cửa sông Miền Bắc thời gian bay quét tốt nhất từ tháng 11 đến tháng 2,
tháng 5,6; Các cửa sông Đồng Nai – Bà Rịa Vũng Tàu thời gian bay quét tốt nhất vào
tháng 4 đến tháng 8. Các cửa sông Định An - Rạch Giá thời gian bay quét tốt nhất vào
tháng 5 đến tháng 8.
- Kết quả thực nghiệm cho phép xây dựng cơ sở dữ liệu địa hình vùng cửa sông ven
biển Việt Nam đáp ứng yêu cầu độ chính xác cho bản đồ địa hình tỷ lệ 1/5.000 và nhỏ hơn.
Đây là cơ sở dữ liệu làm nền để xây dựng các bản đồ chuyên đề hiện trạng sử dụng đất,
quy hoạch sử dụng đất ngập nƣớc vùng cửa sông ven biển, quản lý địa giới hành chính,
quản lý giám sát giao thông hàng hải, xây dựng các kịch bản dự báo lũ lụt đối phó với biến
đổi khí hậu.
- Kết quả nghiên cứu sẽ góp phần hoàn thiện quy chuẩn, quy định kỹ thuật xây
dựng cơ sở dữ địa hình vùng cửa sông ven biển Việt Nam. Kết quả nghiên cứu là tiền đề
để triển khai xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu địa hình vùng cửa sông, ven biển với độ
chính xác và độ tin cậy cao trong công tác điều tra cơ bản góp phần phục vụ cho phát
triển kinh tế - xã hội, bảo đảm môi trƣờng sinh thái bền vững, bảo đảm an ninh quốc
phòng và ứng phó với biến đổi khí hậu. Đặc biệt góp phần kết nối, thống nhất dữ liệu
thông tin trên đất liền và vùng ven biển ở nƣớc ta.
- Cơ sở dữ liệu địa hình độ chính xác cao còn là tiền đề cơ sở theo dõi, giám sát và
nghiên cứu các yếu tố động lực học bờ biển tác động đến quá trình thủy động lực học đẫn
đến biến động đƣờng bờ và địa hình đáy biển động vùng cửa sông ven biển ở nƣớc ta.
2.7. Kiến nghị
183

- Đề nghị sớm triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu địa hình vùng cửa sông ven biển ở
nƣớc ta;
- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện định mức kinh tế kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật
trong quá trình thành lập cơ sở dữ liệu địa hình vùng cửa sông ven biển ở nƣớc ta;
- Đề nghị có thể đƣa chu kỳ cập nhật cơ sở dữ liệu địa hình độ chính xác cao đối
với vùng cửa sông ven biển có biến động lớn và thƣờng xuyên là 5 đến 7 năm.
- Quan tâm đầu tƣ và đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật để tiếp cận và làm chủ công
nghệ đo đạc địa hình đáy sông, đáy biển bằng công nghệ quét LiDar hiện đại cho vùng
cửa sông ven biển Việt Nam.
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[15] NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MÔ HÌNH HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ
PHỤC VỤ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA CẤP HUYỆN
Mã số: TNMT.07. 39
1. Thông tin chung về đề tài:
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Công ty Tài nguyên và Môi trƣờng Miền Nam
1.2. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Hồ Văn Trang;
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:
- ThS. Hồ Văn Trang
1. KS. Lâm Văn Khoa
2. KS. Nguyễn Anh Tuấn
3. KS. Nguyễn Văn Năng
4. KS. Nguyễn Quang Khôi
5. KS. Phạm Văn Hải.
6. KS. Nguyễn Thị Thúy Hồng
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
- Cơ sở khoa học của việc ứng dụng mô hình hệ thống thông tin đất đai phục vụ
quản lý hành chính theo cơ chế một cửa tại cấp huyện.
- Nâng cao hiệu quả quản lý trong lĩnh vực đất đai.
- Hoàn chỉnh mô hình hệ thống thông tin địa lý, phục vụ nhu cầu quản lý hành
chính theo cơ chế một cửa trong lĩnh vực đất đai của cấp huyện.
1.5. Nội dung nghiên cứu:
- Nghiên cứu tổng quan về hệ thống quản lý hành chính trong lĩnh vực đất đai theo
cơ chế một cửa..
- Nghiên cứu tổng quan về hệ thống thông tin điện tử phục vụ quản lý hành chính
trong lĩnh vực đất đai theo cơ chế một cửa.
- Nghiên cứu giải pháp xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin địa lý phục vụ quản lý
hành chính trong lĩnh vực đất đai theo cơ chế một cửa.
- Nghiên cứu về các quy trình thủ tục hành chính trong quản lý đất đai.
- Nghiên cứu thiết kế cơ sở dữ liệu vật lý.
1.6. Thời gian thực hiện: Từ năm 2013 đến năm 2015
1.7. Kinh phí phê duyệt: 1.878 triệu đồng; kinh phí thực hiện: 1.878 triệu đồng.
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu:
Tin học hóa trong hoạt động của các cơ quan Nhà nƣớc nhằm giải quyết các thủ
tục hành chính là hết sức quan trọng và cấp bách trong thời điểm hiện nay, nó giúp cho
việc giải quyết công việc đƣợc nhanh chóng, tăng năng suất lao động, đồng thời công
khai minh bạch trong nền hành chính công của Nƣớc ta.
Một cửa điện tử hiện nay tại cấp huyện thực hiện việc tiếp nhận và trả hồ sơ trên
các lĩnh vực nhƣ đăng ký kinh doanh hộ cá thể, đất đai, cấp phép xây dựng, đầu tƣ xây
dựng, chứng thực, hộ tịch, lao động- thƣơng binh và xã hội (các chính sách bảo trợ xã
hội, thƣơng binh, liệt sỹ, ngƣời có công), văn hóa, thƣơng mại, thủy sản, hộ khẩu.
Theo đó việc tiếp nhận và trả hồ sơ trên lĩnh vực đất đai là nhiều nhất. Cùng với sự
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phát triển kinh tế xã hội, quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa nhu cầu sử dụng đất ngày
càng tăng làm cho đất đai ngày càng khan hiếm. Vì vậy yêu cầu đặt ra cho chúng ta là
cần quản lý, sử dụng tài nguyên đất một cách hợp lý và có hiệu quả, đảm bảo cho sự phát
triển bền vững trong hiện tại cũng nhƣ tƣơng lai.
Để có thể quản lý tốt, sử dụng đất đai một cách hiệu quả thì hệ thống thông tin đất
đai giử một vai trò hết sức quan trọng. Đó là cơ sở cho việc đề xuất các chính sách phù
hợp và lập ra các kế hoạch hợp lý để quản lý, phân bổ, sử dụng đất cũng nhƣ đƣa ra các
quyết định liên quan đến đầu tƣ, phát triển nhằm khai thác hợp lý đối với tài nguyên đất
đai.
Ngày nay, việc ứng dụng công nghệ thông tin, cụ thể là GIS vào các các ngành,
các lĩnh vực đang trở nên khá phổ biến. Ứng dụng GIS trong xây dựng và quản lý dữ liệu
về tài nguyên đất mang lại hiệu quả thiết thực nhƣ nâng cao độ chính xác, tiết kiệm thời
gian, nhân lực, công sức … và quan trọng hơn là công khai minh bạch trong quản lý đất
đai.
Xuất phát từ những vấn đề trên, nhóm nghiên cứu đề tài tiến hành nghiên cứu đề
tài “Nghiên cứu xây dựng mô hình hệ thống thông tin địa lý phục vụ quản lý hành
chính theo cơ ch một cửa cho cấp huyện”.
Đề tài hƣớng tới cơ sở dữ liệu đa mục tiêu, quản lý đến từng thửa đất bằng công
nghệ số phục vụ đa ngành, đa đối tƣợng sử dụng là một đòi hỏi tất yếu của quá trình công
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc vì đất đai là có hạn và việc sử dụng hợp lý tài nguyên
đất sẽ góp phần cho sự phát triển bền vững của đất nƣớc. Muốn xây dựng đƣợc một cơ sở
dữ liệu đất đai đa mục tiêu thì việc ứng dụng công nghệ thông tin là tất yếu khách quan
và đó cũng là một trong các định hƣớng quan trọng của ngành tài nguyên và môi trƣờng
trong giai đoạn hiện nay.
Kết quả của đề tài là phần mềm vận hành mô hình hệ thống thông tin địa lý phục
vụ quản lý hành chính theo cơ chế một cửa cho cấp huyện đƣợc xây dựng dựa trên trên
cơ sở Thông tƣ số 17/2010/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng ngày
04/10/2010 quy định kỹ thuật về chuẩn dữ liệu địa chính; Thông tƣ 04/2013/TT-BTNMT
của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng ngày 24/04/2013 quy định về xây dựng cơ sở dữ liệu
đất đai.
Phần mềm vận hành mô hình hệ thống thông tin địa lý phục vụ quản lý hành chính
theo cơ chế một cửa cho cấp huyện đã đƣợc vận hành thử nghiệm tại tỉnh Lâm Đồng và
cho thấy đáp ứng đƣợc một phần của nhu cầu hiện nay.
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu
Phƣơng pháp:
- Phƣơng pháp đánh giá tổng hợp và thừa kế
- Phƣơng pháp điều tra, bổ sung nghiệp vụ quản lý hành chính cấp huyện.
- Phƣơng pháp thống kê, phân loại.
- Phƣơng pháp phân tích, Kỹ thuật và công nghệ:
- Kỹ thuật phân tích, xử lý, cập nhật CSDL đất đai (không gian và thuộc tính).
- Kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính.
- Ngôn ngữ lập trình C#, VB.Net
- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server
- Ứng dụng công nghệ Arc Engine, Arc SDE của hãng ESRI.
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2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm khoa học đạt đƣợc
-Cơ sở khoa học xây dựng mô hình hệ thống thông tin địa lý phục vụ quản lý hành
chính theo cơ chế một cửa cấp huyện.
- Cơ sở dữ liệu đât đai khu vực thực nghiệm (xã Tân Châu, huyện Di Linh và xã
Tân Thanh, huyện Đức Trọng – Tỉnh Lâm Đồng.
- Phần mềm vận hành mô hình hệ thống thông tin địa lý, phục vụ nhu cầu quản lý
hành chính theo cơ chế một cửa trong lĩnh vực đất đai của cấp huyện.
- Quy trình vận hành các phân hệ phần mềm.
- Các báo cáo chuyên đề và báo cáo tổng kết đề tài.
2.4. Tình hình đăng ký sở hữu trí tuệ: không đăng ký.
2.5. Kết quả nghiên cứu có tác động đến công tác điều tra cơ bản và quản lý
nhà nƣớc về tài nguyên và môi trƣờng:
2.6. Kết luận1. Trong điều kiện thực tiễn hiện nay ở Việt Nam, việc ứng dụng mô
hình hệ thống thông tin địa lý phục vụ quản lý hành chính theo cơ chế một cửa cho cấp
huyện giúp cho việc quản lý đất đai có hiệu quả, bảo đảm quyền lợi hợp lý của Nhà nƣớc,
nhà đầu tƣ và ngƣời đang sử dụng đất.
Mô hình giúp cho việc quản lý đất đai công khai và minh bạch, góp phần tích cực
trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong quản lý, nâng cao hiệu quả trong sử dụng,
giải quyết tốt mọi tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai, làm ngƣời dân tin tƣởng hơn
vào mọi hoạt động phát triển có liên quan đến sử dụng đất đai.
Mô hình giúp công tác quản lý Nhà nƣớc về đất đai ở các cơ quan Nhà nƣớc nâng cao
đƣợc năng lực quản lý, giảm bớt sự cồng kềnh của bộ máy, giảm bớt những khó khăn
trong công tác quản lý, cập nhật, xử lý và truy cập thông tin, tiết kiệm đƣợc thời gian và
chi phí;
2. Đề tài đã đi sâu nghiên cứu cơ sở khoa họcmô hình hệ thống thông tin địa lý phục
vụ quản lý hành chính theo cơ chế một cửa cho cấp huyện.
3. Kết quả thực nghiệm cho phép ứng dụng phần mềm vận hành mô hình hệ thống
thông tin địa lý, phục vụ nhu cầu quản lý hành chính theo cơ chế một cửa trong lĩnh vực
đất đai của cấp huyện. Phần mềm quản lý toàn bộ quá trình từ việc tiếp nhận hồ sơ đến
việc cập nhật tiến độ xử lý hồ sơ, in ấn báo cáo, thống kê và trả kết quả. Phần mềm hỗ trợ
lãnh đạo theo dõi tình hình giải quyết hồ sơ, đƣa ra các báo cáo thống kê hàng tháng,
hàng quƣ, hàng năm, cảnh báo tiến độ các hồ sơ tới hạn . . . giúp lãnh đạo, cán bộ bộ
phận một cửa kịp thời điều chỉnh công việc.
Các kết quả thống kê, kiểm kê đất đai theo thời gian thực, chính xác. Dữ liệu đƣợc lƣu
dƣới dạng số hóa, truyền qua mạng đến ngay nơi làm việc của lãnh đạo, không cần chờ
báo cáo từ cấp dƣới.
Tiết kiệm thời gian làm việc: Do tất cả các công việc liên quan tới dữ liệu đã đƣợc lập
trình, các thao tác phức tạp trƣớc đây đƣợc đơn giản hóa. Có kế thừa thông tin, không cần
phải nhập liệu lại những dữ liệu ngƣời khác đã nhập rồi.
Giảm thiểu các sai sót trong quản lý đất đai: tự động đƣa ra các cảnh báo cho ngƣời
sử dụng một số sai sót trong quá trình nhập liệu. Những ngăn chặn sai sót tự động trong
quá trình giải quyết hồ sơ đất đai.
4. Kết quả nghiên cứu sẽ góp phần hoàn thiện mô hình một cửa, một cửa liên thông
tại cơ quan hành chính nhà nƣớc, là tiền đề để triển khai xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu
đất đai với độ chính xác và độ tin cậy góp phần phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội.
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5. Mô hình hệ thống thông tin địa lý phục vụ quản lý hành chính theo cơ chế một cửa
cho cấp huyện góp phần tăng cƣờng năng lực quản lý đất đai, từng bƣớc hiện đại hóa
công tác quản lý đất đai và góp phần cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai.
2.7. Kiến nghị
1. Đề nghị sớm triển khai xây dựng mô hình hệ thống thông tin địa lý phục vụ quản lý
hành chính theo cơ chế một cửa cho cấp huyện.
2. Tiếp tục hoàn thiện phần mềm vận hành mô hình hệ thống thông tin địa lý, phục vụ
nhu cầu quản lý hành chính theo cơ chế một cửa trong lĩnh vực đất đai của cấp huyện cho
phù hợp với mô hình Văn phòng đăng ký đất đai một cấp.
3. Quan tâm đầu tƣ và đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật để tiếp cận và làm chủ hệ
thống thông tin địa lý phục vụ quản lý hành chính theo cơ chế một cửa cho cấp huyện
góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.
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NỘI DUNG 6: NGHIÊN CỨU HOÀN THIỆN QUY TRÌNH TỰ ĐỘNG HÓA
TRONG CÔNG TÁC THÀNH LẬP BẢN ĐỒ, PHÁT TRIỂN CÁC THỂ LOẠI
BẢN ĐỒ MẠNG, BẢN ĐỒ ĐIỆN TỬ, PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KIN TẾ XÃ HỘI
[1] NGHIÊN CỨU HOÀN THIỆN CẤU TRÖC DỮ LIỆU CHO CƠ SỞ DỮ LIỆU
NỀN ĐỊA LÝ GẮN VỚI CÁC GIẢI PHÁP TỔNG QUÁT HÓA DỮ LIỆU TỰ
ĐỘNG
Mã số: TNMT.07.03
1. Thông tin chung về đề tài
1.1.Tổ chửc chủ trì đề tài: Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ
1.2.Chủ nhiệm đề tài: TS. Đồng Thị Bích PhươngEmail:dbphuong@yahoo.com
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cửu chính:
1. ThS. Nguyễn Thị Chi
2. ThS. Nguyễn Thị Thảo
3. ThS. Hoàng Thị Tâm
4. ThS. Bùi Thị Cẩm Ngọc
5. ThS. Trần Văn Tuân
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
1. Đề xuất cơ sở khoa học tổng quát hóa dữ liệu tự động , xác định các yêu cầu về
tổng quát hóa, đánh giá các giải pháp khả thi trong khai thác CSDL nền địa lý tỷ lệ 1: 10
000 phục vụ thành lập các bản đồ và dataset tỷ lệ nhỏ hơn
2. Đề xuất hoàn thiện cấu trúc dữ liệu CSDL nền địa lý tỷ lệ 1: 10 000 đảm bảo
tính đồng nhất trong cập nhật và chiết xuất dữ liệu dẫn xuất tự động.
1.5. Nội dung nghiên cứu
- Nghiên cứu cơ sở khoa học tổng quát hóa dữ liệu tự động và yêu cầu về tổng
quát hóa trong khai thác CSDL nền địa lý phục vụ thành lập các bản đồ và dataset tỷ lệ
nhỏ hơn
- Thiết kế cấu trúc cơ sở dữ liệu đia lý bổ sung cho các chuẩn đã đƣợc áp dụng
trong xây dựng CSDL nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1: 10000
- Nghiên cứu, đánh giá khả năng ứng dụng phần mềm thƣơng mại (dự kiến
ArcGIS, FME) trong tổng quát hóa dữ liệu và bản đồ tỷ lệ 1: 25 000, 1: 50 000 từ CSDL
nền địa lý tỷ lệ 1: 10.000
1.6. Thời gian thực hiện: 2011 -2013
1.7. Kinh phí phê duyệt: 816 triệu đồng Kinh phí thực hiện: 816triệuđồng;
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu
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Ngành đo đạc bản đồ Việt Nam đang tập trung xây dựng CSDL địa lý quốc gia,
mà trƣớc mắt là CSDL nền địa hình, địa lý. Trong tƣơng lai, đây sẽ là dữ liệu cơ bản để
thành lập tất cả các bản đồ tỷ lệ nhỏ hơn và các datasets có mức độ chi tiết thấp hơn.
Ngoài ra, CSDL địa lý quốc gia cần phải có khả năng đáp ứng các yêu cầu, mục đích sử
dụng khác nhau nhƣ thành lập bản đồ địa hình ở các tỷ lệ khác với dãy tỷ lệ cơ bản, bản
đồ địa lý với các mức độ khái quát khác nhau, bản đồ nền với mức độ chi tiết khác nhau
phục vụ công tác điều tra cơ bản và thành lập bản đồ chuyên đề, các datasets, các hệ
thống thông tin địa lý, phục vụ giải quyết các bài toán kinh tế xã hội. Nhƣ vậy để CSDL
phủ trùm hoạt động hiệu quả nhất thiết phải có các giải pháp tổng quát hóa tự động. Mặt
khác, định hƣớng sử dụng các giải pháp tự động cần phải quan tâm nghiên cứu ngay từ
giai đoạn đầu của công tác xây dựng CSDL nền địa lý, tức là trong giai đoạn thiết kế và
thử nghiệm. CSDL nền địa lý đƣợc thiết kế hợp lý sẽ nâng cao mức độ tự động hóa trong
thành lập bản đồ và dữ liệu dẫn xuất, tiết kiệm thời gian và kinh phí trong khai thác và
cập nhật dữ liệu.
Trong giai đoạn hiện tại, việc quản lý, khai thác các CSDL nền địa hình ở các tỷ lệ
“cứng” cũng đặt ra nhiều vấn đề về tổng quát hóa dữ liệu cần quan tâm nghiên cứu. Đó là
vấn đề tích hợp quản lý, cập nhật các CSDL tỷ lệ 1: 2000, 1: 5000 và 1: 10 000, CSDL
địa hình tỷ lệ 1: 50 000 và CSDL địa hình tỷ lệ 1: 1 000 000 đảm bảo tính liên thông giữa
các CSDL các tỷ lệ. Vấn đề thành lập bản đồ địa hình, địa lý bằng các phƣơng pháp tổng
quát hóa bản đồ từ CSDL nền cũng là hƣớng nghiên cứu cần đƣợc chú trọng để có đƣợc
các sản phẩm bản đồ có chất lƣợng cao, đáp ứng các yêu cầu đa dạng của ngƣời sử dụng.
2.1.Phƣơng pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị
nghiên cứu đã sử dụng thực tế :
Xuất phát từ quan điểm mô hình hóa, coi bản đồ cũng nhƣ CSDL là các mô hình thế giới
thực, nhóm thực hiện đề tài đƣa ra khái niệm tổng quát hóa làquá trình biến đổi các mô
hình thế giới thực phù hợp với mục đích sử dụng. Tổng quát hóa bao gồm 3 hình thức có
mục đích và đối tƣợng chịu tác động cũng nhƣ thời điểm áp dụng khác nhau: tổng quát
hóa mô hình, tổng quát hóa dữ liệu và tổng quát hóa bản đồ, trong đó tổng quát hóa mô
hình có mặt trong toàn bộ quá trình mô hình hóa thế giới thực, và có vai trò đặc biệt quan
trọng trong giai đoạn xây dựng các qui định, qui phạm, thiết kế kỹ thuật cũng nhƣ thiết kế
cấu trúc CSDL.
2.2. Đề tài đã thực hiện các nội dung nghiên cứu sau:
- Đánh giá tình hình nghiên cứu và ứng dụng công nghệ về tổng quát hóa dữ liệu
tại các cơ quan đo đạc và bản đồ ở Việt Nam và trên thế giới, khảo sát cấu trúc cơ sở dữ
liệu nền địa lý của các nƣớc phát triển, nghiên cứu đặc điểm, yêu cầu TQH và các thuật
toán sử dụng trong TQH dữ liệu các đối tƣợng không gian - dạng điểm, đƣờng, vùng,
mạng lƣới
- Khảo sát đánh giá chất lƣợng tổng quát hóa các BĐĐH đã thành lập thuộc dãy tỷ
lệ 1: 10000 đến 1: 50 000 để làm sáng tỏ quan hệ giữa các chỉ tiêu tổng quát hóa và mức
độ thu nhỏ tỷ lệ, xem xét đánh giá các qui định, qui phạm, hƣớng dẫn liên quan đến tổng
quát hóa trong quá trình thành lập bản đồ, thực hiện đánh giá mô hình cấu trúc và nội
dung của CSDL nền địa lý tỷ lệ 1: 10 000 và 1: 5000 từ góc độ hỗ trợ tổng quát hóa tự
động. Trên cơ sở đó đề xuất nguyên tắc hoàn thiện cấu trúc CSDL nền địa lý gắn với các
giải pháp tổng quát hóa.
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- Nghiên cứu, đánh giá khả năng ứng dụng phần mềm thƣơng mại ArcGIS và
FME và đề xuất qui trình ứng dụng phần mềm thƣơng mại trong TQH dữ liệu và bản đồ
tỷ lệ 1: 25 000, 1: 50 000 từ CSDL nền địa lý tỷ lệ 1: 10 000 và CSDL với cấu trúc đƣợc
đề xuất. Đề xuất phƣơng pháp, nguyên tắc, chỉ tiêu tổng quát hóa và xây dựng công cụ
phục vụ làm giàu dữ liệu một số đối tƣợng nhƣ điểm độ cao và mạng lƣới sông suối.
- Thử nghiệm, đánh giá các qui trình và mô hình cơ sở dữ liệu cho thành lập bản
đồ tỷ lệ 25000 và 1: 50000 từ CSDL nền địa lý tỷ lệ 1: 10 000 nhằm xác định mức độ,
hiệu quả tự động hóa
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt đƣợc với số lƣợng, chủng
loại và chỉ tiêu chất lƣợng, yêu cầu khoa học chính
- Các sản phẩm khoa học:
- Báo cáo tổng kết và các báo cáo chuyên đề
- Các công bố khoa học:
1. Nghiên cứu hoàn thiện cấu trúc CSDL nền địa lý gắn với các giải pháp tổng
quát hóa tự động. Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ số 14 -2012
2. Về giải pháp thành lập cơ sở dữ liệu nền địa lý và bản đồ địa hình từ cơ sở dữ
liệu địa lý gốc. Kỷ yếu Hội thảo Trắc địa Bản đồ vì hội nhập quốc tế, Viện Khoa học Đo
đạc và Bản đồ, 2014
- Công tác đào tạo sau đại học : đào tạo 01 thạc sỹ (ĐH. Mỏ Địa chất)
2.4. Tình hình đăng ký sở hữu trí tuệ (phần mềm, bản đồ chuyên đề, quyền sở hữu
công nghiệp...);
2.5. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý nhà
nƣớc về tài nguyên và môi trƣờng: lĩnh vực Đo đạc Bản đồ
2.6. Kết luận
- Xây dựng và duy trì CSDL nền địa lý phủ trùm và duy nhất là giải pháp có
nhiều ƣu điểm cả về kinh tế lẫn kỹ thuật để đảm bảo thông tin địa lý cho các nhu cầu kinh
tế xã hội
- CSDL nền địa lý đƣợc thiết kế với cấu trúc và nội dung hợp lý có thể đảm bảo
tự động hóa giai đoạn tổng quát hóa dữ liệu và hỗ trợ hiệu quả giai đoạn tổng quát hóa
bản đồ
- Các phần mềm thƣơng mại ArcGIS từ 9.3 trở lên và FME từ 2011 trở lên có
thể đƣợc ứng dụng trong các giai đoạn làm giàu dữ liệu, tổng quát hóa dữ liệu và tổng
quát hóa bản đồ trong qui trình xây dựng các bản đồ, CSDL dẫn xuất từ CSDL nền địa lý.
2.7. Kiến nghị
- Các qui định về cấu trúc, nội dung và tiêu chí thu nhận của CSDL nền địa lý và
các CSDL dẫn xuất phải đảm bảo CSDL có mức độ chi tiết về hình học và ngữ nghĩa
bằng hoặc cao hơn bản đồ địa hình cùng tỷ lệ. Hệ thống phân loại và danh mục đối tƣợng
cần phải đƣợc xây dựng theo các tiêu chí tƣơng tự hệ thống phân loại của bản đồ địa
hình.
- Các qui định về cấu trúc, nội dung và tiêu chí thu nhận của CSDL nền địa lý cần
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rõ ràng, đầy đủ, đảm bảo tính đơn nghĩa và tránh tối đa các trƣờng hợp ngoại lệ.
- Cần bổ sung một số thuộc tính đặc trƣng cho mức độ quan trọng của đối tƣợng
vào mô hình cấu trúc và nội dung CSDL nền địa lý. Các thuộc tính này không chỉ phục
vụ tổng quát hóa dữ liệu tự động mà còn hỗ trợ biên tập viên trong tổng quát hóa dữ liệu
và bản đồ bán tự động, cũng nhƣ tham gia vào các bài toán phân tích địa lý
- Tiếp tục có những nghiên cứu có qui mô rộng và sâu hơn về làm giàu dữ liệu,
tổng quát hóa mạng lƣới, tổng quát hóa theo ngữ cảnh và giải quyết xung đột.
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[2] NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ CẬP NHẬT CƠ SỞ
DỮ LIỆU NỀN THÔNG TIN ĐỊA LÝ TỶ LỆ 1:10 000 VÀ NHỎ HƠN BẰNG TƢ
LIỆU ẢNH VỆ TINH
Mã số: TNMT.07.10
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Trung tâm Viễn thám quốc gia
1.2. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thị Phƣơng Hoa Email:
1.3.Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:
1. ThS. Nguyễn Thị Phương Hoa
2. ThS. Trịnh Việt Nga
3. ThS. Phạm Hà Giang
4. ThS. Đặng Thị Liên
5. KS. Trần Duy Hạnh
6. ThS. Hà Thị Minh Hiền
7. KS. Nguyễn Minh Ngọc
1.4. Mục tiêu của đề tài
Mục tiêu tổng quát :
- Nghiên cứu, khảo sát khả năng cập nhật cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý sử
dụng tƣ liệu ảnh viễn thám để rút ngắn thời gian hiện chỉnh bản đồ và CSDL nền thông
tin địa lý trong điều kiện Việt Nam hiện nay;
- Đề xuất quy trình công nghệ cập nhật CSDL nền thông tin địa lý bằng tƣ liệu ảnh
viễn thám.
Mục tiêu cụ thể :
- Khảo sát khả năng sử dụng tƣ liệu ảnh viễn thám SPOT5 cho cập nhật CSDL nền
thông tin địa lý;
- Ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS cập nhật nhanh CSDL nền thông tin địa lý;
- Xây dựng quy trình công nghệ cập nhật CSDL nền thông tin địa lý bằng ảnh viễn
thám góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng hệ thống Trạm thu ảnh viễn thám Trung tâm
Viễn thám quốc gia;
- Xây dựng module hỗ trợ quản lý và cập nhật cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý.
1.5. Nội dung nghiên cứu
- Nghiên cứu quy trình vận hành trạm thu ảnh vệ tinh cung cấp tƣ liệu ảnh phục vụ
cập nhật CSDL nền thông tin địa lý;
- Nghiên cứu, khảo sát và đánh giá tổng quan công nghệ cập nhật CSDL thông tin
nền địa lý trên thế giới;
- Nghiên cứu công tác xây dựng CSDL nền thông tin địa lý và đánh giá các quy
định hiện hành ở Việt Nam liên quan đến việc xây dựng CSDL nền thông tin địa lý;
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- Nghiên cứu quy trình hiện chỉnh bản đồ bằng ảnh vệ tinh hiện hành phục vụ cho
việc đề xuất quy trình cập nhật cập nhật CSDL thông tin nền địa lý
- Nghiên cứu cấu trúc CSDL nền thông tin địa lý
- Nghiên cứu mức độ cập nhật thƣờng xuyên của các đối tƣợng trong CSDL nền
thông tin địa lý
- Nghiên cứu mối quan hệ giữa độ phân giải của ảnh vệ tinh và các đối tƣợng địa
lý; tỷ lệ bản đồ
- Nghiên cứu quá trình giải đoán thông tin trên ảnh vệ tinh SPOT
- Nghiên cứu đánh giá độ tin cậy các thông tin đƣợc cập nhật từ nhiều nguồn khác
nhau và việc hợp thức hóa tính pháp lý của chúng.
- Nghiên cứu công cụ kỹ thuật mới hiện nay đảm bảo việc cập nhật nhanh
- Xây dựng modul phần mềm cung cấp công cụ hỗ trợ quản lý và cập nhật thuộc
tính đối tƣợng phục vụ cho quá trình cập nhật CSDL nền thông tin địa lý
- Nghiên cứu phƣơng thức lƣu trữ, truy cập và cung cấp thông tin
- Đề xuất quy trình cập nhật CSDL nền thông tin địa lý bằng ảnh vệ tinh.
- Thử nghiệm và đánh giá kết quả thực nghiệm;
1.6. Thời gian thực hiện: 2011 – 2013
1.7. Kinh phí phê duyệt: 922,54 triệu đồng; Kinh phí thực hiện: triệu đồng.
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu
Hiện nay hiện chỉnh bản đồ địa hình bằng ảnh viễn thám đã đi vào nề nếp, công nghệ
hiện chỉnh thƣờng xuyên đƣợc cải tiến.Tuy nhiên, quy trình công nghệ hiện chỉnh bản đồ
địa hình bằng ảnh viễn thám đƣợc thực hiện tƣơng đối dài và chiếm mất nhiều thời gian
trong quá trình sản xuất nên khi sản phẩm bản đồ hiện chỉnh thành quả đƣợc công bố thì
tính thời sự cũng bị giảm.
Đứng trƣớc yêu cầu ngày càng cao của công cuộc phát triển kinh tế - xã hội thì vấn đề
đảm bảo thông tin cơ sở dữ liệu có tính hệ thống, hiện thời với độ tin cậy và độ chính xác
cao là nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết. Hiện nay Trung tâm Viễn thám quốc gia đã chủ
động thu nhận ảnh viễn thám SPOT 2, 4, 5 với chu kỳ từ vài tuần đến vài ngày, tùy thuộc
vào độ che phủ mây trên vùng thu chụp. Nhƣ vậy việc thu chụp ảnh viễn thám đã đƣợc
cải tiến, rút ngắn thời gian cung cấp tƣ liệu. Nhƣng trên thực tế, việc cập nhật thông tin
CSDL nền địa lý chƣa đƣợc nhanh chóng và thƣờng xuyên tƣơng xứng với khả năng
cung cấp nhanh thông tin của ảnh viễn thám. Do đó, việc nghiên cứu xây dựng quy trình
cập nhật CSDL nền thông tin địa lý bằng việc khai thác tối đa nguồn tƣ liệu viễn thám
hiện có tại trung tâm là cần thiết và mang tính khả thi cao.
Có nhiều phƣơng pháp cập nhật CSDL nền thông tin địa lý, tuy nhiên trong đề tài này
hƣớng vào việc ứng dụng ảnh viễn thám SPOT 5 thu tại Trạm thu ảnh viễn thám Việt
Nam. Việc cập nhật CSDL nền thông tin địa lý đƣợc thực hiện trên nền CSDL với các
thông tin mới đƣợc chiết tách từ ảnh viễn thám kèm theo thuộc tính của các đối tƣợng,
trong khi hiện chỉnh bản đồ thể hiện đƣợc các đối tƣợng nhƣng không thể hiện đƣợc
thuộc tính của chúng.
Đề tài đã áp dụng các phƣơng pháp nghiên cứu nhƣ sau: Thu thập thông tin, dữ liệu
hiện có (các dữ liệu bản đồ, CSDL nền thông tin địa lý, ảnh viễn thám) để xây dựng
CSDL nền thông tin địa lý với các thông tin mới đƣợc chiết tách từ ảnh viễn thám và các
dữ liệu thu thập đƣợc thông qua khảo sát thực địa. Sử dụng các phép phân tích ảnh viễn
thám để giải đoán và chiết tách thông tin đối tƣợng địa lý phục vụ tích hợp thông tin bằng
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công cụ GIS. Trong quá trình cập nhật CSDL nền thông tin địa lý phải chú trọng ba vấn
đề chính: 1. Các yếu tố mất đi; 2. Các yếu tố thêm vào; 3. Các yếu tố thay đổi. Các yếu tố
mất đi đƣợc xóa bỏ trên nền CSDL cũ (gộp hoặc xóa bỏ các lớp có liên quan, thay đổi
đặc tính nội dung các lớp); Các yếu tố thêm vào sẽ đƣợc vẽ thêm (thêm vào và xóa các
thuộc tính, định nghĩa thuộc tính thay đổi); Các yếu tố thay đổi sẽ đƣợc chỉnh sửa vẽ mới
kèm thuộc tính (xác định hoặc thay đổi trƣờng giá trị thuộc tính, chỉ định giá trị thuộc
tính và trƣờng thuộc tính). Bên cạnh đó, nghiên cứu tạo công cụ (tool) trong môi trƣờng
ArcGIS nhằm rút ngắn thời gian biên tập CSDL nền thông tin địa lý.Trên cơ sở nghiên
cứu, đề xuất quy trình công nghệ cập nhật cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý tỷ lệ 1: 10
000 và nhỏ hơn (1: 50 000). Tiến hành thực nghiệm theo quy trình công nghệ đề xuất tại
khu vực Hải Dƣơng-Hải Phòng.
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị
nghiên cứu đã sử dụng
Phương pháp tổng hợp và kế thừa
Thu thập tài liệu có chọn lọc liên quan đến các phƣơng pháp và nội dung của đề tài.
Các dữ liệu thu thập đƣợc phải đƣợc đƣa về định dạng chuẩn; Lựa chọn các phƣơng pháp
nghiên cứu phù hợp; Tổng hợp các kết quả nghiên cứu và tƣ liệu có liên quan đến đề tài.
Phương pháp kết hợp ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS
Phƣơng pháp giải đoán ảnh (dựa vào các đặc trƣng phổ, sắc thái và tông màu) và chiết
tách thông tin đối tƣợng địa lý từ ảnh viễn thám theo yêu cầu nội dung cần cập nhật
CSDL nền thông tin địa lý. Kết quả giải đoán ảnh đƣợc kiểm tra thông qua khảo sát bổ
sung các đối tƣợng địa lý ở ngoài thực địa. Sau đó, sử dụng công cụ GIS để tích hợp các
thông tin đa thể loại…
Phương pháp thu thập, phân tích thông tin
Các lớp thông tin sẽ đƣợc thu thập, phân tích, đánh giá để làm cơ sở cho việc lập báo
cáo.
Phương pháp chuyên gia
Thông qua các Hội thảo khoa học lấy ý kiến đóng góp của các chuyên gia về cách tiếp
cận, thiết kế nghiên cứu. Luận cứ khoa học cho các định hƣớng giải pháp công nghệ cập
nhật thƣờng xuyên CSDL nền thông tin địa lý
Phương pháp điều tra khảo sát thực địa
Công việc cần tiến hành trên cơ sở nghiên cứu đối sánh thực địa với bản đồ và ảnh
viễn thám. Thu thập, đo đạc, lấy mẫu, giải đoán, mô tả của các yếu tố đối tƣợng địa lý
nhằm thu thập nguồn tài liệu, số liệu để xây dựng một hệ thống cơ sở dữ liệu đầy đủ, chi
tiết và có độ tin cậy cao. Đồng thời, việc thu thập thông tin và các loại tài liệu sẵn có ở
địa phƣơng là cần thiết.
Phương pháp tin học
Ứng dụng các phần mềm để xây dựng CSDL nền thông tin địa lý khu vực nghiên cứu.
Thiết kế công cụ hỗ trợ quản lý và cập nhật thuộc tính đối tƣợng trong môi trƣờng
ArcGIS.
2.3. Danh mục các kết quả nghiên cứu, sản phẩm KHCN đạt đƣợc với số lƣợng,
chủng loại và chỉ tiêu chất lƣợng, yêu cầu khoa học chính
1. Danh sách các lớp thông tin có khả năng cập nhật thƣờng xuyên bằng ảnh viễn
thám;
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2. Quy trình công nghệ cập nhật thƣờng xuyên CSDL nền thông tin địa lý bằng
ảnh viễn thám;
3. CSDL nền thông tin địa lý đã cập nhật mới khu vực nghiên cứu;
4. Module phần mềm cung cấp công cụ hỗ trợ quản lý và cập nhật thuộc tính đối
tƣợng phục vụ cho quá trình cập nhật CSDL nền thông tin địa lý;
5. Báo cáo quá trình giải đoán thông tin trên ảnh viễn thám SPOT cho cập nhật
CSDL nền thông tin địa lý;
6. Báo cáo tổng kết đề tài.
7. Báo cáo tổng kết;
8. Bài báo đăng trên tạp chí Đo đạc và bản đồ (01 bài);
2.4.Tình hình đăng ký sở hữu trí tuệ: Đề tài không đăng ký sở hữu trí tuệ
2.5. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý nhà
nƣớc về tài nguyên và môi trƣờng
2.6. Kết luận
Đề tài nghiên cứu khoa học “Xây dựng quy trình công nghệ cập nhật CSDL nền
thông tin địa lý tỷ lệ 1 : 10 000 và nhỏ hơn bằng tƣ liệu ảnh vệ tinh SPOT” đã hoàn thành
đƣợc về cơ bản các mục tiêu đề ra.
1. Thông qua việc thực hiện đề tài đã làm rõ đƣợc cơ sở khoa học của việc sử dụng
ảnh viễn thám SPOT để cập nhật CSDL nền thông tin địa lý tỷ lệ 1: 10 000 và 1: 50 000.
Ảnh SPOT 5 với độ phân giải cao 2,5m cho phép giải đoán nhiều đối tƣợng địa lý, đồng
thời với khả năng cung cấp nhanh thông tin của ảnh SPOT 5 thuận lợi cho việc cập nhật
nhanh chóng và thƣờng xuyên các đối tƣợng địa lý chủ yếu.
2. Đã đề xuất đƣợc quy trình công nghệ cập nhật CSDL nền thông tin địa lý bằng
tƣ liệu ảnh viễn thám SPOT. Quy trình công nghệ này có sự kế thừa kinh nghiệm thực
tiễn từ quy trình hiện chỉnh bản đồ địa hình bằng ảnh viễn thám, có thể đƣợc áp dụng để
cập nhật CSDL 1:10 000 và 1:50 000.Từ CSDL đƣợc cập nhật có thể kết xuất ra bản đồ
nhằm rút ngắn thời gian hiện chỉnh bản đồ.
Trong quy trình đề xuất đã ứng dụng công nghệ GIS trong cập nhật CSDL nền thông tin
địa lý để tích hợp thông tin cập nhật và biên tập CSDL.
Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc cập nhật CSDL đề tài đã tiến hành xây dựng công cụ
hỗ trợ quản lý và cập nhật thuộc tính đối tƣợng phục vụ cho quá trình cập nhật CSDL nền
thông tin địa lý trong môi trƣờng ArcGIS.
3. Đã tiến hành thực nghiệm với quy trình đề xuất. Thông qua thực nghiệm, đã cập
nhật đƣợc CSDL nền thông tin địa lý tỷ lệ 1: 10 000; 1: 50 000 bằng quy trình công nghệ
đề xuất.Kết quả nghiên cứu cho thấy tính khả thi của việc sử dụng ảnh viễn thám SPOT 5
làm tài liệu chính phục vụ cho việc cập nhật CSDL nền thông tin địa lý.
4. Chu kỳ cập nhật CSDL nền thông tin địa lý bằng ảnh viễn thám SPOT đƣợc đề
xuất nhƣ sau:
- Cập nhật thƣờng xuyên khi các yếu tố quan tâm có sự thay đổi và có thông tin
mới đƣợc chiết suất đƣợc từ ảnh viễn thám, các thông tin kinh tế xã hội và các thông tin
mới từ CSDL 1:10 000 đƣợc cập nhật bằng các công nghệ không phải viễn thám.
- Cập nhật hàng năm cho Nhóm đối tƣợng địa lý thuộc chủ đề giao thông và dân
cƣ, địa danh địa giới.
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- Cập nhật định kỳ từ 3 năm một lần (tỷ lệ 1: 10 000 và 5 năm một lần (tỷ lệ 1: 50
000) tất cả các nhóm đối tƣợng địa lý (7 nhóm đối tƣợng địa lý) với mức độ biến đổi của
các đối tƣợng ngoài thực địa so với ảnh khoảng 20% đến 40%.
5. Trong quá trình thực hiện đề tài một số văn bản kỹ thuật vẫn còn thiếu chƣa ban
hành ví dụ nhƣ: Quy định kỹ thuật dữ liệu nền địa lý 1: 10 000; Quy định kỹ thuật dữ
liệu nền địa lý 1: 50 000; Quy định kỹ thuật về cập nhật CSDL nền địa lý đối với tỷ lệ 1:
25 000 và 1: 50 000, cũng gây một số khó khăn trong việc triển khai thực hiện.
2.7. Kiến nghị
- Để nâng cao chất lƣợng thông tin khai thác từ ảnh viễn thám phân giải cao và
siêu cao nhƣ VNREDSAT 1 và SPOT 6, 7 cho mục đích cập nhật CSDL nền thông tin
địa lý tỷ lệ 1: 10 000 và nhỏ hơn cần nghiên cứu ứng dụng thêm phần mềm phân loại ảnh
theo định hƣớng đối tƣợng bên cạnh việc sử dụng phƣơng pháp phân loại có kiểm định
(dựa vào giá trị phổ của pixel).
- Cần nhanh chóng ban hành các quy định kỹ thuật về dữ liệu nền địa lý và về cập
nhật CSDL nền địa lý ở tỷ lệ 1: 25 000 và 1: 50 000 để sớm có cơ sở pháp lý thực hiện
việc cập nhật CSDL nền địa lý quốc gia đồng bộ đáp ứng đƣợc sự thuận tiện trong quản
lý, cập nhật và trao đổi dữ liệu.
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[3] NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG QUY TRÌNH BAY CHỤP, XỬ LÍ ẢNH HÀNG
KHÔNG THEO CÔNG NGHỆ SỐ PHỤC VỤ CÔNG TÁC THÀNH LẬP BẢN
ĐỒ ĐỊA HÌNH CƠ BẢN”
Mã số: TNMT.07.20
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Trung tâm Ứng dụng và Phát triển công nghệ đo đạc
và bản đồ - Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam- Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam
1.2. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trần Phúc Thắng; Email: thangtp@cadt.com.vn.
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính
1. Ks. Lê Văn Thơ, Thƣ ký đề tài;
2. TS. Cáp Xuân Tú;
3. Ths. Cao Xuân Triều;
4. Ths. Phạm Ngọc Sơn;
5. Ths. Nguyễn An Định.
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
- Đề xuất quy định về độ phân giải mặt đất của ảnh hàng không đƣợc bay chụp
theo công nghệ số phục vụ công tác thành lập bản đồ địa hình cơ bản;
- Đề xuất quy trình bay chụp ảnh số, xử lý ảnh số hàng không thành lập bản đồ
địa hình cơ bản;
- Đề xuất quy định kỹ thuật bay chụp ảnh số, xử lý ảnh số hàng không thành lập
bản đồ địa hình cơ bản.
1.5. Nội dung nghiên cứu
- Nghiên cứu nguyên lý hoạt động, tính năng kỹ thuật của một số loại máy chụp
ảnh số hàng không phổ biến hiện nay;
- Nghiên cứu cơ sở khoa học của việc xác định độ phân giải mặt đất của ảnh đƣợc
bay chụp theo công nghệ số phục vụ công tác thành lập bản đồ địa hình cơ bản;
- Nghiên cứu một số công nghệ áp dụng trong thành lập bản đồ địa hình bằng công
nghệ đo vẽ ảnh toàn-số;
- Thu thập dữ liệu ảnh hàng không đƣợc chụp bằng các máy chụp ảnh số hàng
không;
- Thực nghiệm thành lập bản đồ địa hình ở một số tỷ lệ cơ bản bằng công nghệ đo
vẽ ảnh toàn-số;
- Xây dựng quy trình bay chụp, quy trình công nghệ và quy định kỹ thuật thành
lập bản đồ địa hình cơ bản bằng công nghệ đo vẽ ảnh toàn-số.
1.6. Thời gian thực hiện: 2012-2014
1.7. Kinh phí phê duyệt: 1.928,750 (triệu đồng); kinh phí thực hiện: 1.928,750
(triệu đồng)
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu
Từ những năm 2002, với sự ra đời của công nghệ chụp ảnh toàn số hàng không đã
hoàn toàn thay thế cho công nghệ chụp ảnh tƣơng tự trƣớc đây, điển hình là hệ thống máy
chụp hệ thống máy chụp ảnh số hàng không phổ biến hiện nay nhƣ Digital Mapping
Camera (DMC) của Z/I, Leica ADS (Airborne Digital Sensor) của Leica Geosystems,
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UltraCam của Microsoft, Rolei AIC, DiMAC Ultralight của Optech….Đến năm 2007, ở
Việt Nam, máy chụp ảnh số hàng không cỡ trung bình Rollei AIC P45 đã đƣợc Tổng
Công ty Tài nguyên và Môi trƣờng Việt Nam sử dụng kết hợp với các thiết bị bay quét
LiDAR. Năm 2010, Cục Bản đồ Quân đội đã trang bị máy chụp ảnh số hàng không khổ
rộng UltraCam-XP của Công ty Vexcel Imaging GmbH, và phần mềm xử lý ảnh số
UltraMap có các tính năng vƣợt trội so với các máy chụp ảnh tương tự hiện có. Tuy
nhiên, vẫn áp dụng quy trình bay chụp và xử lý ảnh theo quy trình của máy chụp ảnh
tƣơng tự. Vì vậy, không phát huy hết khả năng của công nghệ ảnh số là giảm thời gian thi
công ngoại nghiệp, nâng cao chất lƣợng sản phẩm, giảm giá thành sản xuất. Trƣớc tình
hình đó việc xây dựng quy trình, quy định kỹ thuật bay chụp, xử lý ảnh số hàng không là
rất cần thiết và cấp bách.
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị
nghiên cứu đã sử dụng thực tế:
- Phƣơng pháp điều tra, khảo sát.
- Phƣơng pháp thu thập số liệu
- Phƣơng pháp phân tích, xử lý số liệu
- Phƣơng pháp đánh giá, so sánh, tổng hợp.
2.3. Danh sách các kết quả, sản phẩm KHCN đạt đƣợc với số lƣợng, chủng loại
và chỉ tiêu chất lƣợng, yêu cầu khoa học chính:
- Các sản phẩm khoa học: quy trình bay chụp, quy trình công nghệ, quy định kỹ
thuật thành lập bản đồ địa hình cơ bản bằng công nghệ xử lý ảnh toàn-số
2.4. Tình hình đăng ký sở hữu trí tuệ: Không đăng ký
2.5. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý nhà
nƣớc về tài nguyên và môi trƣờng:
- Tăng cƣờng năng lực nghiên cứu và ứng dụng kỹ thuật, công nghệ mới trong lĩnh
vực đo đạc và bản đồ.
- Giúp cơ quản quản lý về lĩnh vực đo đạc và bản đồ chuẩn hóa và ban hành chính
thức các quy định kỹ thuật và quy trình công nghệ bay chụp và xử lý ảnh toàn-số trong
thành lập bản đồ địa hình cơ bản.
2.6. Kết luận
Qua hơn 10 năm sử dụng cùng với sự tiến bộ không ngừng của khoa học công
nghệ, đặc biệt là công nghệ tin học, công nghệ định vị vệ tinh toàn cầu GNSS, công nghệ
chụp ảnh số ứng dụng trong ngành đo đạc và bản đồ, Quy định kỹ thuật thành lập bản đồ
địa hình tỷ lệ 1:2000, 1:5000, 1:10.000, 1:25.000 và 1:50.000 bằng công nghệ ảnh số có
nhiều nội dung không còn phù hợp với hệ thống máy chụp ảnh số hàng không hiện đang
sử dụng và quản lý ở Việt Nam. Vì vậy, việc nghiên cứu thay thế các nội dung không phù
hợp, cập nhật các nội dung mới đã trở lên cấp thiết đối với ngành đo đạc bản đồ Việt
Nam hiện nay.
Căn cứ thuyết minh đã phê duyệt, tác giả đề tài đã thực hiện xong các nội dung
nghiên cứu, thực nghiệm, tham khảo các quy chuẩn kỹ thuật trên thế giới để xây dựng
mới nội dung kỹ thuật. Nội dung phần đề xuất dự thảo Quy định kỹ thuật thành lập bản
đồ địa hình cơ bản bằng công nghệ ảnh toàn số có sự kế thừa Quyết định số 17/2005/QĐBTNMT ngày 21/12/2005 của Bộ trƣởng Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng về việc ban hành
quy định kỹ thuật thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:2.000 và 1:5.000 bằng công nghệ ảnh
số và Quyết định số 15/2005/QĐ-BTNMT ngày 13/12/2005 Bộ Tài nguyên và Môi
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trƣờng về việc ban hành quy định kỹ thuật thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:10.000,
1:25.000 và 1:50.000 bằng công nghệ ảnh số về cấu trúc cơ bản, các nội dung còn phù
hợp, loại bỏ các nội dung không phù hợp, bổ sung các quy định mới, các chỉ tiêu kỹ thuật
mới trên cơ sở khoa học và thực tiễn có sự tham khảo quy định kỹ thuật trên thế giới và
xu thế phát triển của công nghệ ảnh số để xây dựng các quy định cho phù hợp với các
nhu cầu thực tế đẩy mạnh khai thác ứng dụng thiết bị chụp ảnh số hàng không hiện nay ở
Việt Nam.
Đề tài: “Nghiên cứu xây dựng quy trình bay chụp, xử lý ảnh hàng không theo công
nghệ số phục vụ công tác thành lập bản đồ địa hình cơ bản” có tính thực tiễn cao, đã
đƣợc triển khai một cách đầy đủ, khoa học, đúng yêu cầu của Thuyết minh đề tài đã phê
duyệt. Chủ nhiệm đề tài đề nghị Hội đồng khoa học góp ký kiến, thẩm định đề xuất Dự
thảo Quy định kỹ thuật thành lập bản đồ địa hình cơ bản bằng công nghệ ảnh toàn số sẽ là
cơ sở quan trọng phục vụ việc xây dựng, ban hành Quy định kỹ thuật mới theo thông tƣ
của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng, góp phần tích cực trong công tác quản lý lĩnh vực đo
đạc bản đồ địa hình tỷ lệ cơ bản ở nƣớc ta.
2.7. Kiến nghị
Qua thời gian nghiên cứu thực hiện đề tài, nhóm tác giả có một số kiến nghị đề
xuất xem xét sau:
- Công nghệ ảnh toàn số hàng không đã đƣa vào sử dụng sản xuất từ năm 2010
đến nay, tuy nhiên chƣa có quy trình công nghệ bay chụp, quy định kỹ thuật xử lý ảnh
toàn số hàng không trong thành lập bản đồ địa hình cơ bản phù hợp với trang thiết bị
phần cứng và phần mềm hiện có.
- Trang thiết bị phần cứng, phần mềm xử lý ảnh toàn số đã lỗi thời, không phát
huy đƣợc hết khả năng của công nghệ ảnh toàn số.
- Nâng cao năng lực cán bộ trong lĩnh vực bay chụp, xử lý ảnh toàn số.
- Cần thiết phải nghiên cứu thêm với tƣ liệu ảnh số để đánh giá độ chính xác thành
lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:2.000 khoảng cao đều 1m để hoàn thiện quy định kỹ thuật
thành lập bản đồ địa hình cơ bản ở nƣớc ta.
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[4] NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH TỰ ĐỘNG HÓA BIÊN TẬP, TRÌNH BÀY VÀ
CHẾ IN BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH VÀ BẢN ĐỒ CHUYÊN ĐỀ TỪ CƠ SỞ DỮ LIỆU
ĐỊA LÝ (GEODATABASE)
Mã số: TNMT.07.25
2. Thông tin chung về đề tài
2.1 Tổ chức chủ trì đề tài: Nhà xuất bản Tài nguyên Môi trƣờng và bản đồ
2.2 Chủ nhiệm đề tài: ThS.Dƣơng Văn Phi
2.3 Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:
1. ThS. Dương Văn Phi
2. ThS. Nguyễn Thị Hồng Châu
2.4 Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:
- Nhanh chóng khai thác sử dụng bộ CSDL nền thông tin địa lý các tỷ lệ là sản
phẩm thuộc các dự án Chính phủ về thành lập cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý phủ trùm
cả nƣớc.
- Đƣa ra giải pháp công nghệ để biên tập và trình bày bản đồ nhanh nhất từ cơ sở
dữ liệu địa lý nói chung và cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý các tỷ lệ đã đƣợc thành lập.
- Đƣa ra giải pháp công nghệ hiệu quả để chế in các bản đồ đã biên tập và trình
bày từ CSDL địa lý.
2.5 Thời gian thực hiện: 2010 – 2012
2.6 Kinh phí phê duyệt: 918 triệu đồng; Kinh phí thực hiện: 918 triệu đồng
3. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
3.1 Mở đầu
Hệ thống thông tin địa lý đã phát triển mạnh mẽ, rộng khắp trên thế giới, với ƣu
thế mô hình hóa không gian địa lý và xử lý phân tích dữ liệu, đến nay nó đƣợc ứng dụng
ngày càng nhiều trong các lĩnh vực hoạt động của con ngƣời. Tuy nhiên, để công bố và
phát hành các kết quả đã xử lý và phân tích đến ngƣời sử dụng còn qua công đoạn biên
tập và trình bày bằng ngôn ngữ bản đồ.
Giải pháp phổ biến ở nƣớc ta trƣớc đây cho vấn đề này là xuất dữ liệu GIS sang
dạng đồ họa rồi chuyển sang phần mềm đồ họa để biên tập. Nhƣ vậy sẽ dẫn đến những
bất tiên ảnh hƣởng đến chất lƣợng dữ liệu.
Cho đến nay Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng đã có cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý
ở các tỷ lệ 1/10 000 và 1/2000, 1/5000 từ hai Dự án của Chính phủ. Đây là bộ cơ sở dữ
liệu đƣợc xây dựng dựa trên công nghệ tiên tiến có độ chính xác cao, có vai trò quan
trọng làm nền tảng để xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên đề, chuyên ngành cũng nhƣ xây
dựng các bản đồ địa hình. Tuy nhiên việc biên tập, trình bày bản đồ trên phần mềm có
một số khó khăn cho ngƣời sử dụng, do đó việc xây dựng công cụ hỗ trợ rất cần thiết để
giảm bớt khó khăn trong khâu biên tập trình bày và thuận lợi nhất cho công đoạn chế in
bản đồ.
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị nghiên
cứu đã sử dụng
Các phƣơng pháp nghiên cứu chính
- Phƣơng pháp bản đồ;
- Phƣơng pháp hệ thông tin địa lý (GIS);
- Phƣơng pháp các nhóm chuyên gia;
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- Phƣơng pháp tổng hợp và kế thừa;
Các kỹ thuật sử dụng
- Phân tích GIS.
3.2 Danh mục các kết quả nghiên cứu, sản phẩm KHCN đạt đƣợc với số lƣợng,
chủng loại và chỉ tiêu chất lƣợng, yêu cầu khoa học chính
- Quy trình công nghệ tự động hóa biên tập và trình bày bản đồ từ CSDL địa lý
trên phần mềm ArcGIS: Tạo bản đồ mẫu.
- Giải pháp công nghệ chế bản điện tử cho bản đồ đƣợc biên tập và trình bày từ cơ
sở dữ liệu địa lý.
- Thƣ viện ký hiệu của bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000 trên phần mềm trên phần
mềm ArcGIS.
- Thƣ viện ký hiệu của bản đồ hành chính ở tỷ lệ 1/10.000 trên phần mềm ArcGIS.
- Sản phẩm thử nghiệm:
- Bản đồ địa hình đã biên tập và trình bày: 1 mảnh
- Bản đồ hành chính đã biên tập và trình bày: 1 huyện
- Phim tách màu cho một mảnh bản đồ địa hình: 4 phim
- Bản đồ màu trên giấy đƣợc in offset cho một mảnh bản đồ địa hình: 2 tờ.
- Báo cáo tổng hợp kết quả đề tài
3.3 Tình hình đăng ký sở hữu trí tuệ: Không đăng ký sở hữu trí tuệ
3.4 Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý nhà
nƣớc về tài nguyên và môi trƣờng.
3.5 Kết luận
Kết luận
Kết quả đề tài đã chứng minh đƣợc việc quy trình tự động hóa biên tập và trình bày bản
đồ từ cơ sở dữ liệu là cần thiết và khả thi đối với dãy tỷ lệ lớn 1:2000; 1:5000; 1:10. 000
Kiến nghị
- Đề nghị Bộ cho tham khảo, áp dụng kết quả đề tài vào thực tiễn.
- Tiếp tục triển khai các đề tài để thành lập bản đồ dẫn xuất từ cơ sở dữ liệu nền địa
lý (bản đồ địa hình, bản đồ chuyên đề, bản đồ chuyên ngành).
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[5] NGHIÊN CỨU PHƢƠNG PHÁP THÀNH LẬP BẢN ĐỒ VÙNG GIÁ TRỊ ĐẤT
KHU VỰC ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP TẠI ĐÔ THỊ BẰNG MÔ HÌNH THỐNG
KÊ VÀ CÔNG NGHỆ GIS
Mã số: TNMT.07.31
1. Thông tin chung về đề tài:
1.1 Tổ chức chủ trì đề tài: Viện khoa học Đo đạc và Bản đồ
1.2 Chu nhiệm đề tài: TS Nguyễn Phi Sơn
Email: sonnguyenphi@gmail.com
1.3 Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:
1. Nguyễn Thanh Thủy
2. ThS. Nguyễn Văn Chiến
3. ThS. Khuất Hoàng Kiên
4. ThS. Đinh Tài Nhân
5. ThS Nhữ Văn Kiên
1.4 Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
Xây dựng quy trình tự động thành lập bản đồ vùng giá trị đất, khu vực đất phi nông
nghiệp tại đô thị bằng mô hình thống kê và công nghệ GIS.
1.5 Nội dung nghiên cứu
Các nội dung cụ thể đề tài đã thực hiện:
- Nghiên cứu tổng quan về vùng giá trị đất và bản đồ vùng giá trị đất.
- Nghiên cứu đề xuất danh mục các yếu tố tác động đến vùng giá trị đất – khu vực
đất phi nông nghiệp ở đô thị.
- Nghiên cứu mô hình hóa không gian các yếu tố tác động đến giá trị đất.
- Nghiên cứu xây dựng hàm hồi quy bằng mô hình thống kê theo lý thuyết Hedonic
giữa giá đất thực tế và các yếu tố tác động.
- Nghiên cứu nội suy bề mặt giá trị thông qua giá đất thực tế đƣợc tính theo hàm hồi
quy và tọa độ tâm thửa. Phân vùng giá trị theo tiêu chí quy định. Đánh giá chất lƣợng mô
hình.
- Đề xuất quy định kỹ thuật và Biên tập bản đồ phân vùng giá trị đất. Xác định giá
đất chuẩn cho vùng giá trị.
- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GIS trong thành lập bản đồ phân vùng giá trị.
- Đề xuất phƣơng pháp và quy trình thành lập Bản đồ bản đồ vùng giá trị đất bằng
mô hình thống kê và công nghệ GIS.
1.6 Thời gian thực hiện: 2013 – 2015
1.7 Kinh phí phê duyệt: 1755 triệu đồng;
Kinh phí thực hiện: 1684 triệu đồng
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu:
2.1 Mở đầu
Vùng giá trị đất là khái niệm thuộc phạm trù kinh tế đất, đã đƣợc nhiều nƣớc trên
thế giới nghiên cứu và ứng dụng trong các bài toán liên quan đến quy hoạch, đánh giá
tiềm năng khu vực, dự báo kinh tế và định giá đất. Tùy thuộc vào chế độ sử dụng đất đai
của mỗi quốc gia mà phƣơng pháp hình thành vùng giá trị cũng khác nhau. Ở nƣớc ta
khái niệm vùng giá trị đã đƣợc đề cập đến trong những năm gần đây, một số nghiên cứu
về lý thuyết, cách tiếp cận và đƣa ra những quan điểm làm sáng tỏ khái niệm giá trị đất,
đặc biệt giá trị đất đƣợc hiểu là giá trị quyền sử dụng đất. Trong kinh tế đất, vùng giá trị
203

có vai trò quan trọng trong định hƣớng các bài toán kinh tế, giải quyết các mối quan hệ
cơ bản trong định giá bất động sản và điều quan trọng đó là tạo nền tảng cho việc định
giá đất hàng loạt.
Theo Đề án nâng cao năng lực quản lý nhà nƣớc ngành quản lý đất đai giai đoạn
2011 – 2020 đã đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1892/QĐ-TTg
ngày 14/12/2012, theo đó trong nhiệm vụ và giải pháp thực hiện đã đặt ra yêu cầu về tài
chính đất đai và giá đất là: “Hoàn thiện nguyên tắc, phƣơng pháp định giá đất theo vùng
giá trị và triển khai xây dựng bản đồ giá đất, giá đất vùng giáp ranh, cơ sở dữ liệu giá đất
toàn quốc phục vụ quản lý nhà nƣớc và phát triển thị trƣờng quyền sử dụng đất trong thị
trƣờng bất động sản”.
Trong quản lý nhà nƣớc về đất đai, việc định giá phục vụ các hoạt động tài chính
là một yêu cầu quan trọng hàng đầu và thẩm định giá đất hàng loạt là một công cụ hữu
hiệu trong xác định thuế cho các khu vực rộng lớn, giữa các vùng hành chính hay đơn vị
lãnh thổ khác nhau.
Giá trị đất đƣợc giải thích dƣới nhiều quan điểm, nhƣng quan điểm đất đai là tài
sản, là hàng hóa đã tạo cơ sở tiếp cận trong định giá đất. Giá trị đất khi biểu hiện dƣới
dạng tiền tệ tại thời điểm nhất định đƣợc gọi là giá đất. Giá trị hay giá trị sử dụng của tài
sản đất đai khi định lƣợng cần phải thông qua việc phân tích các thuộc tính của tài sản và
định lƣợng các thuộc tính của tài sản đó. Từ thuộc tính của đất, thông qua quy luật của
chuỗi số liệu thống kê để hình thành nên thuật giải toán học về giá trị đất, từ đó kết hợp
với các ứng dụng của công nghệ GIS trong phân tích không gian, định lƣợng thuộc tính
để hoàn chỉnh quy trình định lƣợng hóa giá trị đất bằng các vùng giá trị đất.
Xây dựng vùng giá trị đất là quá trình đánh giá mức độ tiềm năng của một vị trí,
định lƣợng hóa vị thế và chất lƣợng của đất đai thông qua tiền tệ, đây chính là cơ sở tiếp
cận xây dựng vùng giá trị đất. Mỗi thửa đất đều có một giá trị nhất định, giá trị thửa đất
không thay đổi nếu nhƣ các yếu tố hình thành nên giá trị thửa đất không biến động. Một
khu vực đất khi chƣa chia tách thành các thửa sẽ có một giá trị chung cho các đơn vị đất
(m2 hoặc ft2), khi hình thành các thửa đất, mỗi thửa có những thuộc tính cá biệt làm cho
giá trị của mỗi thửa đất khác nhau sẽ khác nhau và mỗi đơn vị đất trong thửa đất đó khác
với đơn vị đất của thửa đất bên cạnh, trong nghiên cứu này sẽ sử dụng khái niệm “giá trị
danh nghĩa” để chỉ giá trị đất của khu vực đất mà không tính đến tính cá biệt của thửa đất
(yếu tố cá biệt nhƣ hình dạng thửa đất: rộng/dài, mặt tiền…). Giá trị đất danh nghĩa tồn
tại khách quan và vùng giá trị đất thì gắn liền với khái niệm “giá đất danh nghĩa”, vùng
giá trị chỉ đƣợc xây dựng trên nền tảng của giá trị đất danh nghĩa chứ không phải là giá trị
đất thực tế của mỗi thửa. Việc dự đoán giá trị đất là vấn đề rất phức tạp, cho đến nay
chƣa có một mô hình kinh tế nào có thể tiên đoán chính xác đƣợc giá trị của một thửa đất
nói riêng hay của bất động sản nói chung. Không thể xác định đƣợc giá trị chính xác của
các thửa đất, bởi vì mỗi thửa đất có các tính năng khác nhau do vị trí và mục đích sử
dụng khác nhau cả về chất lƣợng và số lƣợng, do đó trong xác định giá trị đất đai ngƣời
ta thƣờng dùng thuật ngữ “ƣớc tính - Estimat”. Có một số phƣơng pháp xây dựng vùng
giá trị đất, tùy theo các cách tiếp cận, chúng ta sẽ có mô hình khác nhau và giá trị thực tế
sẽ quyết định độ tin cậy của mỗi phƣơng pháp.
Xây dựng vùng giá trị đất là một công đoạn của quá trình định giá hàng loạt (Mass
Valuation). Các nghiên cứu gần đây đã đặt vấn đề về phƣơng pháp luận mà chƣa hoàn
chỉnh về quy trình và tiêu chuẩn trong xây dựng vùng giá trị đất và hơn nữa chƣa phù
hợp với đặc điểm đất đai của Việt Nam. Vùng giá trị đất, ngoài chức năng cung cấp thông
tin về định giá hàng loạt, vùng giá trị còn làm tài liệu tham khảo, đối chứng cho kết quả
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định giá đất cá biệt đảm bảo thống nhất, lô gic và khách quan trong không gian rộng lớn.
Phân tích dữ liệu thống kê để tìm ra quy luật kết hợp với các phƣơng pháp mô hình hóa
không gian trong môi trƣờng GIS là một trong những cách tiếp cận tiên tiến đƣợc phát
triển trong thời gian gần đây khi xây dựng vùng giá trị đất. Phƣơng pháp phân tích hồi
quy và tƣơng quan đƣợc áp dụng trong nhiều lĩnh vực thống kê, phát triển hay phân tích
các xu hƣớng, quá trình trong đời sống xã hội. Hồi quy, đặc biệt là phân tích hồi quy đa
biến (MRA) là một phƣơng pháp đánh giá thống kê nhiều tiêu chí nổi tiếng, ở đây nhiều
tiêu chí chính là các yếu tố hình thành nên giá trị đất.
Trƣớc yêu cầu cần hình thành quy trình mới trong định giá đất, vùng giá trị là một
tài liệu quan trọng phục vụ công tác định giá đất đến từng thửa đất. Để khắc phục những
tồn tại và hạn chế của việc xây dựng bảng giá đất hiện hành cũng nhƣ yêu cầu của thực
tiễn đối với việc xây dựng bảng giá đất trong tình hình mới, việc triển khai nghiên cứu đề
tài “Nghiên cứu phương pháp xây dựng bản đồ vùng giá trị đất khu vực đất phi nông
nghiệp ở đô thị bằng mô hình thống kê và công nghệ GIS” là rất cần thiết. Trên cơ sở kết
quả nghiên cứu sẽ đề xuất quy trình, nội dung và phƣơng pháp xác định vùng giá trị đất
phục vụ trực tiếp cho việc định giá đến từng thửa đất.
2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu, điều tra, khảo sát, tính toán và trang thiết bị
nghiên cứu đã sử dụng thực tế
Tên gọi chung của phƣơng pháp tiếp cận trong nghiên cứu này là: kết hợp mô hình
thống kê và hệ thống thông tin không gian trong xác định giá trị đất. Xét về bản chất đây
cũng là một khía cạnh của phƣơng pháp so sánh khi phải xác định giá trị của những đơn
vị đất chƣa biết từ những vị trí đã biết bằng thuật giải kết hợp với phân tích không gian GIS. Việc so sánh nó với các giao dịch có tính chất tƣơng tự khác phải có những điều
kiện, nhƣ trong định giá đất truyền thống đã nói đến. Bất kỳ phƣơng pháp nào đều lấy giá
giao dịch thị trƣờng làm mốc tham chiếu, vì vậy việc đƣa ra tiêu chuẩn cũng nhƣ tiêu chí
xử lý đối với giá điều tra là đặc biệt quan trọng. Phân tích thuộc tính vật lý của thửa đất
và hiển thị thuộc tính địa lý của nó sẽ cung cấp một mô hình định lƣợng về sự hình thành
giá trị đất. Thuộc tính giá trị gắn với thuộc tính vị trí chính là nền tảng cho phân tích
không gian. Tùy thuộc vào vị trí của lô đất có thể để đánh giá giá trị của nó và cũng có
thể xác định các thuộc tính dùng để so sánh, một vị trí dễ tiếp cận sẽ có lợi ích lớn hơn vị
trí khó tiếp cận, các chi phí cho các hoạt động sẽ giảm hơn các hoạt động tại những vị trí
không thuận lợi. Ngƣời ta nhận xét rằng địa thế vị trí của một tài sản có thể đƣợc định
lƣợng bằng cách tính toán mối quan hệ khoảng cách hoặc thời gian cần thiết để đi đến
những trung tâm hay địa điểm cần thiết cho công tác hay cuộc sống. Sự ảnh hƣởng của
khả năng tiếp cận đã đƣợc xây dựng dựa trên kỹ thuật tối ƣu của Arc/Info GIS. Sự ảnh
hƣởng của vị trí trong giá trị đƣợc coi là quan trọng nhất, phân tích không gian là để điều
chỉnh các giá trị tại các địa điểm khác nhau mà chúng ta không biết. Trong nghiên cứu
này sẽ tiến hành xây dựng mô hình vùng giá trị đất cho đất ở tại đô thị, đối với đất SXKD
và đất phi nông nghiệp khác sẽ đƣợc xác định giá trị tƣơng ứng theo các quy định cụ thể
của địa phƣơng.
2.3 Danh mục các kết quả, sản phảm KHCN đạt đƣợc với số lƣợng, chủng loại
và chỉ tiêu chất lƣợng, yêu cầu khoa học chính:
- Các Sản phẩm khoa học:
+ Quy trình công nghệ thành lập bản đồ vùng giá trị đất bằng mô hình thống kê và
công nghệ GIS
+ Phần mềm xây dựng bản đồ vùng giá trị đất.
+ Bản đồ phân vùng giá trị đất khu vực nghiên cứu.
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+ Báo cáo tổng kết khoa học kỹ thuật đề tài.
- Công bố khoa học: Đã công bố 3 bài báo khoa học trên Tạp chí khoa học Đo đạc và
Bản đồ
+ Nguyễn Phi Sơn (2014), “Vùng giá trị đất và các ứng dụng trong Địa chính”,
Tạp chí khoa học Đo đạc và Bản đồ, số 19, tháng 3/2014, Trang 13 - 17.
+ Nguyễn Phi Sơn (2014), “Dữ liệu địa chính đa mục tiêu - một thành phần của hệ
thống địa chính”, Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, tháng 11/2014.
+ Nguyễn Phi Sơn (2014), “Xây dựng yêu cầu độ chính xác vị trí của BĐĐC theo
quan điểm của khoa học địa chính”, Tuyển tập báo cáo khoa học tại Hội nghị khoa học
quốc tế “Trắc địa và bản đồ vì hội nhập quốc tế”, tháng 7/2014, Trang 67 - 73
2.4 Tình hình đăng ký sở hữu trí tuệ: không
2.5 Kết quả của đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý
nhà nƣớc về tài nguyên môi trƣờng:
- Các kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ góp phần: Xây dựng cơ sở khoa học của
việc hình thành lý luận và giải pháp công nghệ trong thành lập bản đồ phân vùng giá trị
đất phi nông nghiệp ở đô thị phục vụ xây dựng khung giá và tiến tới định giá đất đến từng
thửa. Ngoài ra còn làm căn cứ cho việc áp dụng đối với các loại đất khác khi thành lập
bản đồ phân vùng giá trị bằng mô hình thống kê và công nghệ GIS.
- Bổ sung một phƣơng pháp và giải pháp mới trong thành lập bản đồ phân vùng
giá trị đất khi áp dụng công nghệ thông tin mà trực tiếp là CSDL địa chính; Có cơ sở cho
việc xây dựng khung giá đất phù hợp và tiệm cận với giá QSD đất thị trƣờng; Áp dụng
công nghệ thông tin nhằm hỗ trợ việc định giá hàng loạt; Nâng cao chất lƣợng xây dựng
khung giá của địa phƣơng hàng năm; Phục vụ công tác xây dựng các văn bản quy phạm
pháp luật về định giá đất.
- Việc sử dụng bản đồ vùng giá trị đất trong quá trình xây dựng bản đồ giá đất, là
một khâu quan trọng, tạo cơ sở cho định giá đến từng thửa đất. Việc nghiên cứu phƣơng
pháp thành lập và đề xuất quy trình xây dựng bản đồ vùng giá trị đất là rất cần thiết trong
giai đoạn hiện nay. Kết quả của đề tài sẽ bổ sung vào các phƣơng pháp xây dựng bản đồ
vùng giá trị mà các cơ quan quản lý nhà nƣớc có căn cứ để đánh giá, kiểm chứng các
phƣơng pháp khác.
2.6 Kết luận.
Bản đồ vùng giá trị đất đã đƣợc nghiên cứu và xây dựng ở nhiều nƣớc trên thế
giới. Vùng giá trị đất có nhiều ứng dụng trong quản lý, quy hoạch, phát triển kinh tế, đầu
tƣ và đánh giá tiềm năng, đặc biệt là ứng dụng trong định giá đất hàng loạt. Với chức
năng và nhu cầu nhƣ vậy, vấn đề đặt ra cho đề tài là nghiên cứu tổng quan về vùng giá trị
đất ở Việt Nam và trên thế giới, giải quyết đƣợc luận cứ hình thành giá trị đất, từ đó đƣa
ra đƣợc phƣơng pháp định lƣợng các yếu tố hình thành vùng giá trị đất, kết hợp với hai
công cụ hữu hiệu là: GIS và mô hình địa thống kê để xác lập hàm giá trị đất, từ hàm giá
trị đất có thể tính giá trị đất cho tất cả các vị trí còn lại, nội suy và phân vùng giá trị theo
giá đất thị trƣờng tại thời điểm lập bản đồ. Với mục tiêu và nhiệm vụ đặt ra, đề tài đã giải
quyết đƣợc những kết quả nhƣ sau:
- Phƣơng pháp luận nghiên cứu của đề tài phù hợp với các mô hình ứng dụng
trong thành lập bản đồ vùng giá trị đất của các nƣớc tiên tiến trên thế giới và đƣợc phát
triển phù hợp với điều kiện và chế độ đất đai của Việt Nam. Đặc biệt đã tham khảo và
ứng dụng quy trình của Nhật bản với nhiều nét tƣơng đồng với đặc điểm đất đai ở nƣớc
ta. Đây là một phƣơng pháp tiên tiến trong tự động thành lập bản đồ vùng giá trị đất.
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- Các giải pháp công nghệ cũng nhƣ các thuật toán tự động trong xây dựng bản đồ
vùng giá trị đất đã đề xuất đảm bảo tính khách quan. Cơ sở lý thuyết về giá trị đất theo
cách tiếp cận từ lý thuyết Hedonic, kết hợp với mô hình thống kê hồi quy, công nghệ GIS
để xây dựng vùng giá trị đất là hƣớng đi phù hợp với xu hƣớng phát triển của định giá đất
hàng loạt.
- Danh mục các yếu tố hình thành giá trị đất đã đƣợc đề tài đề xuất có tính bao
quát, thống nhất chung cho nhóm đất phi nông nghiệp tại đô thị của cả nƣớc.
- Việc đề xuất xây dựng bản đồ vùng giá trị đất trên cơ sở giá đất thị trƣờng không
bao gồm giá trị cá biệt đối với mỗi đơn vị đất là phù hợp với bản chất của giá trị đất đai.
Khái niệm giá đất danh nghĩa của các vùng giá trị thì tồn tại khách quan, đáp ứng ý nghĩa
trong định giá hàng loạt.
- Việc đánh giá độ tin cậy hay độ chính xác của hàm giá trị đất và kết quả nội suy
của mô hình phụ thuộc rất nhiều yếu tố: Chất lƣợng dữ liệu điều tra (dữ liệu giá đất, dữ
liệu bản đồ, dữ liệu về kinh tế xã hội, hạ tầng kỹ thuật, môi trƣờng, số liệu thống kê
khác); tính đầy đủ của dữ liệu và tính hiện thời của dữ liệu.
- Việc xây dựng đƣợc CSDL giá đất là rất quan trọng, các thông tin về thị trƣờng,
các thông tin về thửa đất có giao dịch, đền bù, đấu giá…kèm theo các thông tin về tài
chính – ngân hàng, sẽ đảm bảo cho các mẫu điều tra có độ tin cậy cao.
- Qua nghiên cứu và đề xuất quy trình thành lập bản đồ vùng giá trị đất, kể cả khu
vực có đủ bản đồ địa chính hay khu vực thiếu bản đồ địa chính đều có thể thực hiện đƣợc
(đối với khu vực chƣa có bản đồ địa chính có thể sử dụng CSDL nền địa lý 1/2000,
1/5000 đã phủ kín các đô thị ở nƣớc ta).
- Với phƣơng pháp xây dựng vùng giá trị đất có ứng dụng công nghệ GIS và mô
hình thống kê hồi quy đã đề xuất, có thể áp dụng với bất kỳ khu vực nào, với bất kỳ loại
đô thị nào. Đặc biệt là các khu vực giáp ranh, không xảy ra tình trạng chênh lệch giữa giá
trị đất giữa các đơn vị hành chính.
- Đề tài đã đề xuất nội dung, phƣơng pháp trình bày và biên tập bản đồ vùng giá trị
đất trên cơ sở tƣơng đồng với hệ thống bản đồ phục vụ công tác quản lý đất đai. Hệ thống
khung tham chiếu, tỷ lệ, bố cục và đặc biệt là cấu trúc CSDL đều phù hợp với bản đồ địa
chính và bản đồ hiện trạng sử dụng đất hiện nay.
- Việc tự động hóa trong thành lập bản đồ vùng giá trị đất sẽ rất hiệu quả trong
chỉnh lý, biên tập và phát hành bản đồ. Khi có sự thay đổi của các điều kiện về hạ tầng kỹ
thuật, quy hoạch, môi trƣơng hay pháp lý, nếu đƣợc cập nhật kịp thời, thì chúng ta sẽ có
ngay bộ bản đồ vùng giá trị mới. Hỗ trợ hiệu quảcho công tác xây dựng bảng giá đất của
các địa phƣơng với chu kỳ 5 năm.
- Sản phẩm về bản đồ vùng giá trị đất ở dạng số, lƣu trong CSDL, vì vậy có thể in
ra ở bất kỳ tỷ lệ nào (tối đa bằng tỷ lệ của bản đồ địa chính cùng khu vực). Tuy nhiên đề
tài đã đề xuất dãy tỷ lệ khi in bản đồ trên giấy là từ 1/1000 đến 1/10.000 cho các đô thị từ
loại V đến đô thị loại đặc biệt.
- Với hƣớng dẫn quy trình công nghệ cũng nhƣ hƣớng dẫn sử dụng phần mềm
bằng tiếng Việt, tạo thuận lợi cho việc triển khai trong thực tế một cách dễ dàng, không
đòi hỏi chuyên môn sâu.
- Phần mềm hỗ trợ thành lập bản đồ vùng giá trị đất LVZMap1.0 chạy trên máy
tính PC có thể phát triển trong tƣơng lai, không đòi hỏi cấu hình cao.
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- Với kết quả nghiên cứu và đề xuất của đề tài hoàn toàn có thể áp dụng trong thực
tế khi thành lập bản đồ vùng giá trị đất ở các đô thị nƣớc ta. Đây cũng là cơ sở để phát
triển trong định giá hàng loạt phục vụ tính thuế đối với đất tại đô thị.
2.7 Kiến nghị.
Qua nghiên cứu đề tài xin có một số kiến nghị nhƣ sau:
- Cần phải có các nghiên cứu về các hệ số cá biệt một cách chính xác, phục vụ hiệu
chỉnh giá đất thị trƣờng, đảm bảo cho mô hình chính xác hơn trong nội suy.
- Cần phải sớm xây dựng CSDL định giá đất, bao gồm các thông tin về yếu tố hình
thành giá đất và đặc biệt là giá chuyển nhƣợng thực tế trên thị trƣờng, có đầy đủ thông tin
sẽ làm tăng chất lƣợng của mô hình vùng giá trị đất.
- Đề xuất cho triển khai một dự án sản xuất thử nghiệm ở 6 cấp loại đô thị ở các
vùng miền khác nhau trƣớc khi áp dụng thực tế.
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[6] NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MÔ HÌNH CUNG CẤP DỊCH VỤ, SẢN PHẨM
ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ TRÊN MÔI TRƢỜNG MẠNG
Mã số: TNMT.07.33
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam
1.2. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyên Văn Tuấn; Email:bktuannv@gmail.com
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:
1. ThS. Nguyễn Văn Tuấn
2. ThS. Ngô Văn Trang, Thư ký đề tài
3. TS. Nguyễn Đức Tuệ
4. KS. Trần Duy Hạnh
5. KS. Hoàng Phong
6. ThS. Phạm Hữu Trực
7. ThS. Lê Văn Thi
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:
- Xây dựng mô hình cung cấp dịch vụ, sản phẩm đo đạc bản đồ trên mạng nhằm
đáp ứng các nhu cầu về dữ liệu không gian của các bộ ngành và xã hội.
- Xây dựng hệ thống phần mềm thƣơng mại điện tử cung cấp dịch vụ, sản phẩm đo
đạc bản đồ trên mạng, qua đó nâng cao hiệu quả trong việc quản lý và cung cấp dịch vụ
và sản phẩm đo đạc bản đồ.
1.5.Nội dung nghiên cứu:
- Nghiên cứu, khảo sát hiện trạng về cung cấp dịch vụ và sản phẩm dữ liệu đo đạc
bản đồ trên mạng
- Đề xuất các giải pháp để xây dựng mô hình cung cấp dịch vụ và sản phẩm dữ
liệu đo đạc bản đồ;
- Xây dựng hệ thống phần mềm hỗ trợ cung cấp dịch vụ và sản phẩm đo đạc bản
đồ trên mạng diện rộng;
- Áp dụng thử nghiệm mô hình tại Trung Tâm Thông Tin Dữ Liệu Đo Đạc Bản
Đồ - Cục Đo Đạc và Bản Đồ cung cấp cho các đơn vị của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng.
- Báo cáo đánh giá khả năng áp dụng kết quả của đề tài.
1.6. Thời gian thực hiện: 2013-2015
1.7. Kinh phí phê duyệt: 1.465,279 triệu đồng; Kinh phí thực hiện: 1.373,066
triệu đồng
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu:
Hình thức cung cấp dữ liệu đo đạc bản đồ hiện nay:
- Trƣớc đây, các dữ liệu đo đạc bản đồ đƣợc tổ chức lƣu trữ trong kho lƣu trữ trên
các vật mang tin nhƣ CD, DVD. Khi khách hàng có nhu cầu cung cấp dữ liệu, các
thông tin chi tiết sẽ đƣợc tra cứu trên một phần mềm cài trên máy tính cá nhân.
Kết quả tra cứu sẽ đƣợc ghi vào phiếu để tìm kiếm trên đĩa CD hoặc DVD và sao
chép lại cung cấp cho khách hàng.
- Tuy việc quản lý, cung cấp tƣ liệu đo đạc bản đồ đã đƣợc thực hiện bằng phần
mềm vận hành nội bộ, nhƣng việc giao dịch với khách hàng vẫn còn nhiều điểm
chƣa thuận lợi, chƣa tận dụng đƣợc ƣu thế về mạng thông tin để quảng bá và phổ
biến thông tin tới khách hàng trên quy mô lớn.
Các vấn đề còn hạn chế:
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Về mặt quản lý và lƣu trữ: Do khối lƣợng tƣ liệu đo đạc bản đồ rất lớn nên việc
quản lý khá phức tạp. Đa số các địa phƣơng còn quản lý bằng thủ công hoặc quản lý bằng
các phần mềm vận hành nội bộ chƣa đặt vấn đề áp dụng thƣơng mại điện tử trong việc
thƣơng mại hóa thông tin sản phẩm dữ liệu đo đạc bản đồ.
Về mặt cung cấp thông tin: Hiện nay khách hàng phải đến tận nơi, liên hệ trực tiếp
để tìm thông tin về tình hình dữ liệu khu vực mình cần. Do đó thụ động trong việc quảng
bá thông tin đến đại đa số khách hàng.
Hạn chế cơ bản của các hệ thống phần mềm hiện tại:
+ Các hệ thống hiện tại mới dừng ở mức độ thông báo về biểu giá khai thác tƣ
liệu đo đạc bản đồ.
+ Chƣa cho phép tra cứu thông tin danh mục dữ liệu trực tuyến
+ Chƣa cung cấp sản phẩm đo đạc bản đồ trên mạng
+ Chƣa nghiên cứu về khai thác sử dụng dịch vụ đo đạc bản đồ hay các giải pháp
giá trị gia tăng trên sản phẩm đo đạc bản đồ
+ Chƣa ứng dụng thƣơng mại điện tử trong việc cung cấp dịch vụ và sản phẩm dữ
liệu đo đạc bản đồ,...
Bên cạnh đó, ngày 12/7/2010 thủ tƣớng chính phủ đã phê duyệt Kế hoạch tổng thể
phát triển thƣơng mại điện tử giai đoạn 2011-2015 (QĐ1073/QĐ-TTg) trong đó nhấn
mạnh việc cung cấp trực tuyến các dịch vụ công, đồng thời khuyến khích phát triển các
dịch vụ tích hợp dựa trên công nghệ tiên tiến nhƣ hệ thống thông tin địa lý (GIS), hệ
thống định vị toàn cầu (GPS).
Theo quyết định số 33/2008/QĐ-TTg của thủ tƣớng chính phủ phê duyệt Chiến
lƣợc phát triển ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam đến năm 2020 thì xã hội hóa dịch vụ
đo đạc bản đồ, thƣơng mại hóa thông tin tƣ liệu đo đạc bản đồ là một trong các nhiệm vụ
trọng yếu. Trong đó nhấn mạnh lấy việc đầu tƣ cho khoa học công nghệ trong ngành Đo
đạc và Bản đồ làm giải pháp chủ yếu để phát triển.
Do đó việc nghiên cứu và xây dựng mô hình cung cấp dịch vụ, sản phẩm đo đạc
bản đồ trong môi trƣờng mạng là rất cần thiết. Nghiên cứu này là phù hợp với quan điểm
Chiến lƣợc phát triển ngành Đo đạc Bản đồ Việt Nam đến năm 2020 và phù hợp với Kế
hoạch phát triển Chính phủ điện tử, cung cấp các dịch vụ hành chính công trong giai đoạn
2011-2015.
Phƣơng pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị nghiên cứu đã
sử dụng thực tế
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu:
Điều tra, khảo sát, phân tích kết quả điều tra.
Nghiên cứu lý thuyết về các mô hình.
Phân tích và thiết kế hệ thống bằng ngôn ngữ chuẩn sử dụng trong công nghệ thông
tin (Unified Modeling Language– UML).
Xây dựng các mô đun phần mềm với các công nghệ hiện đại: .NET, Web 2.0, Ajax,
ArcGIS Server,...
Triển khai thực nghiệm, tổng kết thực tiễn, hoàn thiện các chức năng hệ thống cho
phù hợp với yêu cầu thực tế.
Trang thiết bị nghiên cứu đã sử dụng thực tế:
Máy tính để bản
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Máy chủ
Thiết bị chữ ký số
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt đƣợc với số lƣợng, chủng loại
và chỉ tiêu chất lƣợng, yêu cầu khoa học chính
- Báo cáo khảo sát, đánh giá hiện trạng thƣơng mại điện tử và khả năng áp dụng
mô hình thƣơng mại điện tử cho CSDL đo đạc bản đồ;
- Báo cáo các giải pháp công nghệ để xây dựng và triển khai mô hình thƣơng mại
điện tử áp dụng cho CSDL đo đạc bản đồ;
- Phần mềm thử nghiệm mô hình thƣơng mại điện tử áp dụng cho CSDL đo đạc
bản đồ;
- Báo cáo kết quả áp dụng thử nghiệm hệ thống;
- Báo cáo tổng kết đề tài.
- Bài báo về mô tả về hệ thống thƣơng mại điện tử các sản phẩm dữ liệu đo đạc bản đồ
2.4. Tình hình đăng ký sở hữu trí tuệ: Không đăng ký sở hữu trí tuệ
2.5. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý nhà
nƣớc về tài nguyên môi trƣờng
2.6. Kết luận
Sản phẩm của đề tài “Nghiên cứu xây dựng mô hình cung cấp dịch vụ, sản phẩm đo
đạc và bản đồ trên môi trƣờng mạng” tạo thành một môi trƣờng làm việc, trao đổi, giao
dịch, phân phối các sản phẩm đo đạc và bản đồ và các sản phẩm giá trị gia tăng một cách
hoàn chỉnh. Qua đó dần hoàn thiện hệ thống khai thác và cung cấp các sản phẩm đo đạc
và bản đồ.
Đề tài đã đƣa ra đƣợc mô hình thƣơng mại điện tử áp dụng cho dữ liệu không gian
số và đề xuất giải pháp công nghệ để triển khai hệ thống thƣơng mại điện tử cho các sản
phẩm đo đạc và bản đồ.
Đồng thời đề tài cũng xây dựng đƣợc hệ thống phần mềm trên nền công nghệ hiện
đại qua đó đƣa ra một phƣơng thức mới cung cấp dịch vụ, sản phẩm đo đạc và bản đồ đến
ngƣời sử dụng.
Bên cạnh phƣơng pháp quản lý và cung cấp dữ liệu truyền thống, sản phẩm của đề
tài đã đƣa ra một phƣơng pháp cung cấp dữ liệu mới cho khách hàng, giúp giải quyết các
hạn chế của hệ thống quản lý hiện nay. Các lợi ích của hệ thống mới so với hệ thống hiện
tại là:
- Khách hàng không cần đến tân nơi, chỉ cần có máy tính kết nối internet là có thể
đặt hàng và nhận dữ liệu.
- Khác hàng có thể tìm hiểu, tìm kiếm và xem thông tin của dữ liệu trực tuyến.
- Khách hàng có thể thanh toán trực tuyến
- Khách hàng có thể nhận hàng bằng nhiều cách khác nhau (qua email, qua bƣu
điện, đến nhận tại nơi cung cấp).
Sản phẩm của đề tài là một phƣơng pháp tiếp cận dữ liệu mới, hiện đại. Tuy nhiên,
phƣơng pháp này không hoàn toàn thay thế cách quản lý hiện tại mà chỉ cung cấp thêm
một tùy chọn khác cho khách hàng.
2.7. Kiến nghị
Sản phẩm của đề tài cho thấy mức độ linh động trong việc khai thác và cung cấp
dịch vụ, sản phẩm đo đạc và bản đồ tới khách hàng. Do đó cần sớm đƣa kết quả của đề
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tài ứng dụng thực tiễn tại Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam nhằm tạo thuận lợi cho ngƣời
sử dụng tiếp cận các sản phẩm đo đạc và bản đồ.
Định hƣớng phát triển tiếp theo của đề tài sẽ phát triển các ứng dụng thƣơng mại
điện tử trên nền tảng di động nhƣ Android, WebOS cho các thiết bị cầm tay thông minh
phổ biến hiện nay (iPhone, iPad, HTC, Samsung Galaxy, ...) nhằm phổ biến một cách
rộng rãi và linh động hơn nữa sản phẩm đo đạc và bản đồ tới khách hàng.
-----------------------------------------------------------------
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