
HỆ THỐNG PHÒNG THÍ NGHIỆM 

KHOA TRẮC ĐỊA BẢN ĐỒ VÀ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI 

1. PTN Đo ảnh viễn thám 

Địa chỉ và diện tích: 

PTN Đo ảnh viễn thám  nằm trong nhà C-5 tầng Khu A Trường Đại học Mỏ - Địa 

Chất, gồm 2 phòng C-404 và C-405. Trong đó phòng C-405 có diện tích khoảng 

25 m2, phòng C-404 có diện tích khoảng 10 m2  

Vốn đầu tư: 3,456,857,913 đ 

Cán bộ quản lý: - Trần Thanh Hà – Trưởng phòng 

       - Trần Phương Ly – Phó phòng 

Chức năng:  

+ Phục vụ cho các môn học:  

- Cơ sở Đo ảnh 

- Cơ sở Viễn thám 

- Công nghệ Đo ảnh 

- Cơ sở Hệ thống thông tin địa lý GIS 

- Tăng dày khống chế ảnh 

- Xử lý số liệu viễn thám 

+ Thực hiện các nghiên cứu, thí nghiệm chuyên sâu về Viễn thám và Hệ thống 

thông tin địa lý GIS 

Một số hình ảnh: 

 



 

 

2. PTN Bản đồ số địa hình 

Địa chỉ: Tầng 9 nhà C, trường ĐH Mỏ - Địa chất 

Diện tích: 100 m2  

Vốn đầu tư: 3,625,594,889 đ 

Cán bộ quản lý:  ThS Hoàng Thị Thủy 

Chức năng: 

PTN Bản đồ số địa hình có chức năng nghiên cứu về thành lập bản đồ số  

Phát triển lý thuyết xử lý số liệu trắc địa và xây dựng các phần mềm ứng dụng; 

Ứng dụng lý thuyết thống kê toán học; Các thuật toán biến đổi tọa độ ứng dụng 

trong trắc địa; Xây dựng quy trình thành lập bản đồ số; Xây dựng các phần mềm 

chuyên dụng trong trắc địa và địa chính; Các nghiên cứu phục vụ giảng dạy trắc 

địa. 

Một số hình ảnh: 



 

                                             Nhóm SV NCKH. Lớp TĐ K55 

 

                   Trạm Base trong kỹ thuật đo RTK ( máy Trimble R7 GNSS) 



 

Các thầy, cô bộ môn cùng học viên cao học đi thực địa tại Hà Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hướng dẫn sinh viên thực hành đo bản đồ số địa hình dùng kỹ thuật đo RTK 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinh viên thực hành môn học Thành lập bản đồ số địa hình tỷ lệ lớn ứng dụng công 

nghệ mới 

 

 

Máy TDĐT Trimble S6 , TOPCON 7502 và máy thủy chuẩn điện tử DL101C 



 

Bộ máy thu GPS và máy toàn đạc điện tử Trimble S6 

3. PTN Công nghệ Bản đồ 

Địa chỉ:  

Phòng 208 nhà F, trường Đại học Mỏ - Địa chất 

Diện tích: 60 m2 

Vốn đầu tư: 96,400,000 đ 

Cán bộ quản lý: 

- Ths Phạm Văn Hiệp 

- Ths Trần Thị Tuyết Vinh 

Chức năng: 

- Phục vụ các môn học liên quan đến công nghệ Bản đồ và phân tích không gian 

địa lý 

- Thực hiện các nghiên cứu, thí nghiệm chuyên sâu về công nghệ Bản đồ và GIS 

Một số hình ảnh: 

 

 



TT Tên thiết bị 
Số 

lượng 
Mô tả chức năng Hình ảnh 

Trang thiết bị nhà trường trang bị 

1 Máy tính G2030 

LCD 19” HP 

02   

2 Máy in Canon LBP 

6200D 

01   

3 Máy in mầu khổ 

giấy A3 

01   

4 Bộ máy GPS một 

tần số L1/ 12 kênh, 

hiệu Trimble R3, 

xuất xứ Trimble 

USA - Mexico 

02 - Thông số kỹ thuật: 

+ 12 kênh GPS, một tần số  L1 C/A Code, L1 

Full Cycle Carrier. WAAS/EGNOS. Tích hợp 

công nghệ lọc nhiễu cao cấp; 

+ Độ chính xác đo tĩnh và đo tĩnh nhanh xử lý 

sau:  

Tọa độ:  ±(5mm+0.5ppm) RMS  

Độ cao: ±(5mm+1ppm) RMS;   

+ Độ chính xác đo động xử lý sau:  

Tọa độ:  ±(10mm+1ppm) RMS  

Độ cao: ±(20mm+1ppm) RMS;   

 



- Ứng dụng: 

+ Đo lưới: lưới khống chế trắc địa, lưới khống 

chế ảnh; 

+ Đo đạc thành lập và cập nhật bản đồ; 

+ Cập nhật dữ liệu GIS. 

5 Máy định vị vệ tinh 

GPS Map 62 

01 - Thông số kỹ thuật: 

+ Màn hình  WxH: 1.6" x 2.2"  4.1 x 5.6 cm); 

2.6" diag (6.6 cm) 

+ Độ phân giải WxH: 160 x 240 pixels 

+ Loại màn hình: transflective, 65-K color TFT 

+ Bộ nhớ trong: 1.7 GB 

+ Waypoints/favorites/locations: 2000, Routes: 

200 

+ Track log: 10,000 points, 200 saved tracks 

- Ứng dụng: 

+ Định vị, dẫn đường; 

+ Đo đạc, cập nhật các loại bản đồ có tỷ lệ nhỏ 

với độ chính xác thấp. 

 

Trang thiết bị cá nhân đầu tư nghiên cứu 



1 Thiết bị bay chụp 

không người lái 

(UAV) INSPIRE 1 

01 - Thông số kỹ thuật: 

+ Bay chụp ảnh, quay video theo hệ thống định vị 

GPS hoặc cảm biến; 

+ Thời gian bay: 20 phút; 

 

   + Tốc độ lên cao: 18 km/h tốc độ hạ: 15 km/h; 

+ Vận tốc bay tối đa: 80 km/h; 

+ Tầm bay tối đa: 4500m (cao, xa); 

+ Bay trong môi trường vận tốc gió tối đa 40 

km/h; 

+ Quay Video với độ phân giải: 4K; 

+ Chụp ảnh với độ phân giải: 12MP; 

+ Trọng lượng cả pin 2935g 

- Ứng dụng: 

+ Khảo sát lập các loại bình đồ, bản đồ địa hình 

có tỷ lệ: ≥ 1/500; 

+ Thành lập các loại bản đồ chuyên đề; 

+ Xây dựng mô hình số độ cao (DEM), mô hình 

số bề mặt (DSM); 

+ Xây dựng, thành lập bản đồ 3D; 

+ Giám sát hiện trạng trong thi công, công tác 

 

 

 



đền bù giải phóng mặt bằng; 

+ Tính toán khối lượng đào đắp, khai thác,… 

+ Quay video, chụp ảnh trên không. 

 

 



4. PTN Trắc địa cao cấp 

Địa chỉ: Phòng 310 tầng 3 nhà B, trường ĐH Mỏ - Địa chât 

Diện tích: 75m2 

Vốn đầu tư: 375,641,533 đ 

Cán bộ quản lý: 

- Ths. Vũ Đình Toàn - Trưởng phòng  

- Ths. Phạm Ngọc Quang - Phó trưởng phòng 

Chức năng: 

Phòng thí nghiệm Trắc địa cao cấp hoạt động phục vụ cho công tác thực hành của 

các môn học ngành Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ (gồm 5 chuyên ngành Trắc địa, Địa 

chính, Viễn thám và GIS, Trắc địa mỏ công trình và Bản đồ) và ngành Quản lý đất 

đai.  

Một số hình ảnh: 

 

 
Hình 1. Bộ điều khiển thiết bị giao thoa 



 
Hình 2. Bộ phát laser 

 
Hình 3. Thước dây invar 



 
Hình 4. Thước thạch anh 

  
Hình 5. Máy đo sâu hồi âm 

  



 
Hình 6. Máy thu Trimble 4600LS. 

 

 
Hình 7. Máy thu Topcon GB-1000 

 

5. PTN Công nghệ Địa chính 

Địa chỉ: Phòng 204 nhà F, trường ĐH Mỏ - Địa chất 

Diện tích: 50m2 

Vốn đầu tư: 379,280,000 đ 

Cán bộ quản lý: Ths. Phùng Minh Sơn 

Chức năng: 



+ Phục vụ cho các môn học: 

- Đo đạc địa chính 1 

- Đo đạc địa chính 2 

- Kĩ thuật lập trình 

- Kĩ thuật thành lập bản đồ số 

- Kĩ thuật thành lập bản đồ chuyên đề trong quản lý đất đai 

- Xây dựng cơ sở dữ liệu vị trí 

Một số hình ảnh: 

 

Máy định vị vệ tinh Trimble R4 GNSS, 

72 kênh, hai tần số, thu hai hệ 

GPS/GLONASS - Hãng Trimble Mỹ, 

chuyên dùng cho đo lưới khống chế, đo 

đạc địa hình, địa chính, đo đạc thuỷ văn, 

định vị trong thi công các công trình 

trên cạn và dưới nước. 

 

Máy toàn đạc điện tử Topcon 229, dùng 

cho đo đạc khảo sát địa hình, địa chính. 



 

Máy in khổ Ao HP-DesignJet-800 dùng 

để in các loại bản đồ. 

 

Máy scan khổ A3 Canon Epson 1200 

dùng scan các loại giấy tờ. 

  

 

6. PTN Trắc địa Mỏ 

Địa chỉ: Phòng 302 nhà B, Trường đại học Mỏ - Địa chất 

Diện tích: 50m2 

Vốn đầu tư: 12,050,000 đ 

Cán bộ quản lý:  

- Trưởng phòng: TS Vương Trọng Kha 

- Phó phòng: ThS Võ Ngọc Dũng 

Chức năng: 

- Đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ về các lĩnh vực thuộc 

công tác Trắc địa mỏ; 

- Đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ về lĩnh vực dịch chuyển 

đất đá và biến dạng bề mặt mỏ; 

- Quan trắc dịch động bề mặt mỏ; dự báo dịch chuyển bề mặt mỏ do ảnh hưởng 

của khai thác hầm lò, lộ thiên; 

- Đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ về lĩnh vực địa tin học 

trong nghiên cứu, giám sát tài nguyên và môi trường; 

- Nghiên cứu, dự báo, cảnh bảo các tai biến môi trường, các phương pháp bảo vệ 

môi trường khai thác khoáng sản bằng các phương pháp địa tin học; 



- Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu GIS mỏ - địa chất, GIS môi trường phục vụ 

quản lý, khai thác hiệu quả khoáng sản; 

- Ứng dụng công nghệ GNSS/CORS trong các công tác Trắc địa – bản đồ. 

Một số hình ảnh: 

 
Đây là trạm thu tín hiệu vệ tinh GNSS được xây dựng, lắp đặt và đưa vào vận hành 

từ năm 2013. 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. PTN Trắc địa (Hiclass) 

Địa chỉ: Tầng 9 nhà C, trường ĐH Mỏ - Địa chất 

Diện tích: 60m2 

Vốn đầu tư:  

Cán bộ quản lý: KS Nguyễn Thị Hà 

Chức năng: 

+ Phục vụ các môn học: 

- Lập trình bài toán Trắc địa cơ sở 

- Phần mềm đồ họa trong Trắc địa 

- Thực hành trắc địa cao cấp đại cương 

 Máy kinh vĩ con quay MOM  Máy kinh vĩ con quay MOM 



- Thực hành môn học địnhvị vệ tinh 

- Kĩ thuật lập trình trong Trắc địa 

+ Các nghiên cứu và thí nghiệm chuyên sâu: 

- Định vị vệ tinh 

- Ứng dụng các phần mềm xử lý số liệu trong Trắc địa 

Một số hình ảnh: 

 

 

 

 

 

Máy chủ và 40 bộ máy tính tại phòng thí nghiệm 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. PTN Trắc địa công trình 

Địa chỉ: Tầng 2 nhà F, trường DDH Mỏ - Địa chất 

Diện tích: 50 m2 

Vốn đầu tư: 998,525,800 đ 

Cán bộ quản lý: TS Lê Đức Tình 

Chức năng: 

+ PTN thực hiện các bài thí nghiệm về Trắc địa công trình: 

 Bài 1: Thí nghiệm khai thác các phần mềm chuyên dùng trong TĐCT.  

          Bài 2: Thí nghiệm các phương pháp bố trí công trình. 

 Bài 3: Thí nghiệm chuyển trục công trình theo phương thẳng đứng. 



 Bài 4: Thí nghiệm quan trắc chuyển dịch và biến dạng công trình. 

 Bài 5: Thí nghiệm đo lưu tốc, đo sâu, thăm dò công trình ngầm. 

 Bài 6: Thí nghiệm thành lập các mạng lưới khống chế TĐCT. 

+ Các nghiên cứu, thí nghiệm chuyên sâu: 

- Cơ sở TĐCT, Quan trắc biến dạng công trình, Ứng dụng công nghệ mới trong 

TĐCT 

- Trắc địa công trình (TĐCT) TP-CN, Trắc địa công trình độ chính xác cao, Trắc 

địa công trình dân dụng – công nghiệp, TĐCT Giao thông – Thủy lợi, Đo đạc điện 

tử, TĐCT đường hầm, Kinh tế Trắc địa 

Một số hình ảnh 

Tổ máy Trắc địa: 

Tổ máy trắc địa hiện được nhà trường giao cho nhiệm vụ: bảo quản, sửa chữa máy 

và dụng cụ trắc địa phục vụ cho sinh viên thực tập, nghiên cứu khoa học, hướng 

dẫn sinh viên sử dụng máy. 

 Để thuận lợi cho công tác bàn giao, nhận máy và dụng khi sinh viên thực tập 

nhà trường bố trí cho vị trí làm việc tại tầng 1, 2 dãy nhà B2 với các diện tích là: 

 - Tầng 1 có diện tích là 100 m làm kho bảo quản máy và dụng cụ trắc địa. 

 - Tầng 2 có diện tích là 100 m làm phòng sửa chữa, phòng làm việc và 

hướng dẫn sinh viên sử dụng máy. 

 Tổ máy trắc địa hiện đang giữ với số máy lớn với đa dạng các chủng loại 

hiện các đơn vị sản xuất đang sử dụng. 

a. Máy định vị vệ tinh Trimble R3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Máy Trimble R3 là máy GPS 1 tần với các chức năng như đo lưới khống chế 

với độ chính xác cao, đo thành lập bản đồ địa hình, đo thành lập bản đồ địa chính. 

b. Máy toàn đạc điện tử Leica TC 406  

 

 

 

 

 

 

 

 

Máy toàn đạc điện tử TC 406 có các tính năng 

 -  Đo đạc khảo sát 

 -  Chuyển điểm thiết kế ra thực địa: dựa vào tọa độ đã biết, dựa vào góc 

phương vị  và khoảng cách, dựa vào đường thẳng tham chiếu, dựa vào cung tham 

chiếu. 

 -  Giao hội nghịch 

 -  Đo khoảng cách gián tiếp 

 -  Đo và tính diện tích 

 -  Đo chiều cao gián tiếp 

 -  Chương trình ứng dụng trong giao thông 

 - Đo offset 

c. Máy toàn đạc điện tử Topcon GTS 235N 

  

 

 

  

 

 

 



 

 

 Máy toàn đạc điện tử GTS 235N có các tính năng 

 -  Đo đạc khảo sát 

 -  Chuyển điểm thiết kế ra thực địa: dựa vào tọa độ đã biết, dựa vào góc 

phương vị  và khoảng cách. 

 -  Giao hội nghịch 

 -  Đo khoảng cách gián tiếp 

 -  Đo và tính diện tích 

 -  Đo chiều cao gián tiếp 

d. Máy thủy chuẩn chính xác cao Ni 004 

 

 

 

 

 

 

 Máy thủy chuẩn Ni 004 có các tính năng 

 - Đo lưới khống chế độ cao nhà nước hạng I, II, III, IV, thủy chuẩn kỹ thuật 

 - Quang trắc lún công trình xây dựng, giao thông, thủy lợi… 

 - Phục thi công công trình giao thông, xây dựng, thủy lợi . . . 

 - Khảo sát địa hình (đo vẽ mặt cắt). 

 - Đo đạc tính khối lượng san lấp. 

 - Đo khoảng cách 

e. Máy thủy chuẩn điện tử Leica Sprinter 150M 

 

 

 

 

    

 



 

 

 Máy thủy chuẩn điện tử Leica Sprinter 150M có các tính năng 

 - Đo lưới khống chế độ cao nhà nước hạng III, IV, thủy chuẩn kỹ thuật. 

 - Phục thi công công trình giao thông, xây dựng, thủy lợi . . . 

 - Khảo sát địa hình (đo vẽ mặt cắt). 

 - Đo đạc tính khối lượng san lấp. 

 - Đo khoảng cách 

f. Máy thủy chuẩn FG 40, C32. 

 

 

 

 

 

 

 

  - Đo lưới khống chế độ cao nhà nước hạng III, IV, thủy chuẩn kỹ thuật. 

 - Phục thi công công trình giao thông, xây dựng, thủy lợi . . . 

 - Khảo sát địa hình (đo vẽ mặt cắt). 

 - Đo đạc tính khối lượng san lấp. 

 

 

 


