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TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN 

1. Trong luận án đã đề xuất các giải pháp ứng dụng lưới không gian cạnh ngắn 

kết hợp mặt đất - vệ tinh trong xây dựng công trình có chiều cao lớn. Dạng lưới này 

phù hợp với quy trình chuyển trục trong xây dựng nhà cao tầng, siêu cao tầng; có ưu 

điểm và hiệu quả cao khi kết hợp chuyển đồng thời trục và độ cao lên sàn tầng nhà. 

  2. Khi xử lý số liệu lưới không gian cạnh ngắn kết hợp mặt đất - vệ tinh trong 

xây dựng công trình, nên áp dụng phương pháp bình sai tự do với số khuyết dương để 

phù hợp với bản chất của lưới thi công công trình. 

3. Thuật toán phát hiện sai số hệ thống tồn tại trong kết quả đo góc nghiêng 

được kết hợp trong quá trình xử lý số liệu lưới không gian mặt đất - vệ tinh, giúp kết 

quả sau bình sai được tốt hơn và tăng khả năng ứng dụng trị đo góc nghiêng trong lưới 

không gian, vốn đang được ít sử dụng. 

4. Trong luận án đã đưa ra phương pháp xác định các giá trị cải chính trị đo 

trước bình sai và hiệu chỉnh toạ độ sau bình sai của lưới không gian cạnh ngắn kết hợp 

mặt đất - vệ tinh, nhằm nâng cao độ chính xác chuyển trục công trình khi thi công nhà 

siêu cao tầng.       

Các giải pháp kỹ thuật được đề xuất ở trên đã được kiểm chứng qua các kết quả 

thực nghiệm: Thiết kế, đo đạc và xử lý số liệu lưới không gian kết hợp mặt đất vệ tinh 

tại các công trình thủy điện Nho Quế 3 và tòa nhà CT2 khu nhà ở Quân đội, Thạch 

Bàn, Long Biên, Hà Nội.   
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SUMMARY OF NEW CONTRIBUTIONS OF THE PH.D THESIS 

1. The thesis proposes solutions to apply combined spatial terrestrial                     

geodetic - GNSS short distance networks in construction of great heigh diffirent 

works. This type of networks satisfied the procedure of staking out axis in construction 

of high-rise buildings, super-high-rise buildings with advantages and high efficiency 

when combining staking out axis and transferring height to floors. 

2. It is advised to apply free adjustment in processing spatial terrestrial                     

geodetic - GNSS short distance networks in construction of works to be suitable with 

nature of the construction networks. 

3. In this thesis, there is the algorithm for detecting systematic errors existing in 

result of measuring vertical angles is combined in the process of processing data of 

spatial terrestrial geodetic - GNSS networks, helping results after adjustment be better 

and increase applicability of vertical angle measurements in spatial networks, which is 

rarely used.  

4. The method defines correcting values of measurements before adjustment 

and calibration of coordinates after adjustment of the spatial terrestrial                        

geodetic - GNSS short distance networks in order to improve effectiveness of staking 

out axis in construction of super-high-rise buildings. 

The proposed technical solutions have been verified through experiments: Design, 

measure and process data of the combined spatial terrestrial geodetic - GNSS network 

in Nho Que hydroelectric power plant and CT2 building, being the Army residence in 

Thach Ban, Long Bien, Hanoi. 


