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LỜI NÓI ĐẦU 
 
Hệ thống định vị toàn cầu (GPS) ra đời và ngày càng phát triển, đáp ứng 

được nhu cầu ngày càng cao của các ngành quân sự; kinh tế; xã hội. 
Đối với lĩnh vực Quản lý tài nguyên thiên nhiên, công nghệ GPS chứng tỏ 

được tính cần thiết và hữu hiệu nhờ vào khả năng định vị tọa độ các điểm, dẫn 
đường...làm tăng hiệu suất lao động; giảm chi phí; nâng cao chất lượng sản phẩm. 

Bài giảng này cung cấp cho sinh viên các hệ đào tạo khác nhau thuộc chuyên 
ngành Quản lý đất đai; Quản lý thị trường Bất động sản; Lâm nghiệp; Quản lý 
rừng; Thủy sản...các kiến thức cơ bản về công nghệ GPS cũng như sử dụng các 
máy GPS phổ biến hiện nay. 

Trong quá trình biên soạn, chúng tôi đã cố gắng tham khảo nhiều nguồn tài 
liệu khác nhau, song do những hạn chế khách quan và chủ quan, chắc chắn bài 
giảng còn có những thiếu sót. 

Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của người đọc để tài liệu 
ngày càng hoàn thiện hơn. Mọi ý kiến đóng góp, vui lòng gửi về email các tác giả: 
huynhvanchuong@huaf.edu.vn; phamgiatung1983@gmail.com 
 

Các tác giả 
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CHƯƠNG 1: CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN 
 

1.1. Các hệ tọa độ thường dùng trong Trắc địa vệ tinh 
Vị trí của các điểm trên mặt đất, trong không gian đều được biểu diễn theo 

một hệ tọa độ nào đó. Cùng một điểm, một vị trí nhưng khi tham chiếu ở các tọa độ 
khác nhau thì sẽ có giá trị khác nhau. Tương tự như các môn trắc địa khác, trắc địa 
vệ tinh cũng sử dụng các hệ tọa độ khác nhau: 
1.1.1.  Hệ tọa độ sao 

Hệ tọa độ sao có các đặc điểm như sau: 
- Gốc tọa độ trùng với tâm O trái đất 
- Trục Z trùng với trục quay của trái đất và chiều dương hướng lên phía Bắc 
- Trục X hướng đến điểm xuân phân (Là giao điểm của đường Hoàng Đạo 

và Xích Đạo) 
- Trục Y vuông góc với trục Z và trục X 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 1: Hệ tọa độ sao 
Một điểm T được biểu diễn bằng tọa độ vuông góc không gian (X,Y,Z) hoặc 

bằng tọa độ vuông góc cầu (a,b,r), trong đó: 
r: Bán kính vecto nối từ tâm O đến điểm T 
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a: Góc nhị diện giữa mặt phẳng đi qua điểm xuân phân và mặt phẳng kinh 
tuyến đi qua điểm T 

b: Là góc kẹp bởi r và mặt phẳng xích đạo. 
Mối quan hệ của (X,Y,Z) và (a,b,r) được thể hiện qua công thức: 
X= r.cosa.cosb 
Y= r.cosb.sina 
Z= r.sinb 
Ngược lại 

r= 222( ZYX   

a= arctg 
X
Y  

b= arctg 
22 Y + X

Z  

1.1.2. Hệ tọa độ Trái đất  
Hệ tọa độ trái đất có các đặc điểm như sau: 
- Gốc tọa độ trùng với tâm O trái đất 
- Trục Z trùng với trục quay của trái đất và chiều dương hướng lên phía Bắc 
- Trục X hướng đến giao điểm của kinh tuyến Greenwich và Xích Đạo 
- Trục Y vuông góc với trục Z và trục X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 2: Hệ tọa độ trái đất 
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Một điểm T được biểu diễn bằng tọa độ vuông góc không gian (X,Y,Z) hoặc 
bằng tọa độ trắc địa (B,L,H) 

Do đặc điểm vật chất trong lòng trái đất luôn biến đổi, dẫn đến trọng tâm của 
trái đất thay đổi và làm cho cực Bắc cũng thay đổi theo, gọi là hiện tượng dịch cực. 
Điều này làm cho hệ tọa độ trái đất cũng thay đổi theo. Năm 1967, Hiệp hội trắc 
địa quốc tế đã tính được vị trí cực trung bình và lấy tâm trái đất tương ứng làm 
điểm gốc quy ước quốc tế, ký hiệu là CIO (Conventional International Origin), từ 
đó xây dựng Hệ tọa độ trái đất quy ước CTS (Conventional Terrestrial System). 

Hệ tọa độ WGS84 cũng là một hệ tọa độ trái đất quy ước, gắn liền với 
Elipsoid WGS84 có kích thước như sau:Bán trục lớn a = 6378137m; Độ dẹt  = 
298,257. Đây là hệ tọa độ thế giới, được sử dụng rộng rãi hiện nay và thống nhất 
cho toàn bộ hệ thống định vị toàn cầu. 
1.1.3. Hệ tọa độ địa phương (Hệ tọa độ địa diện chân trời) 

Hệ tọa độ địa phương có các đặc diểm như sau: 
- Gốc tọa độ tại điểm xét T0 
- Trục z’ trùng với pháp tuyến của Elipsoid tại điểm T0, chiều dương hướng 

lên thiên đỉnh. 
- Trục x’ trùng với tiếp tuyến của kinh tuyến trắc địa tại điểm T0, chiều 

dương hướng lên cực Bắc. 
- Trục y’ vuông góc với trục x’ và trục z’, chiều dương hướng về phía Đông. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Hình 3: Hệ tọa độ địa phương 
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Một điểm T trong hệ tọa độ này được biểu diễn bằng hệ tọa độ vuông góc 
(x’,y’,z’) hoặc hệ tọa độ cực không gian (d,A,h), trong đó: 

d: Khoảng cách từ điểm gốc T0
 đến điểm T 

A: Góc phương vị của đường T0T 
h: Góc cao của điểm T 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hình 4: Biểu diễn một điểm bằng hệ tọa độ địa phương 

 
1.2. Các hệ thống thời gian 

Thời gian là yếu tố quan trọng trong việc ứng dụng công nghệ GPS, là một 
ẩn số để giải bài toán xác định tọa độ của một điểm. 

Khi đo thời gian cần phải có mối liên hệ chặt chẽ với yếu tố không gian, vì 
yếu tố không gian sẽ ảnh hưởng đến sự chính xác của thời gian theo từng thời điểm 
và vị trí xác định. 

Đơn vị đo thời gian có thể lựa chọn tùy ý nhưng phải đảm bảo dễ sử dụng và 
cố định, nếu nó không cố định thì cần phải xác định được các biểu thức liên hệ 
nhằm tính toán, biến đổi về một đơn vị cố định khác. Bất cứ một quá trình nào ổn 
định và có tính chu kỳ đều có thể sử dụng làm đơn vị tính thời gian. 

Trong thực tế, con người đã sử dụng một số quá trình xảy ra theo chu kỳ để 
làm đơn vị tính thời gian như: 

- Sự quay quanh trục của trái đất. 
- Sự chuyển động hàng năm của Trái đất xung quanh Mặt Trời. 
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- Dao động điện từ của các nguyên tử và phân tử bức xạ hay hấp thụ của một 
chất nào đó khi chuyển từ trạng thái năng lượng này sang một trạng thái năng 
lượng khác. 

Sự chuyển động của một vật riêng biệt là không tồn tại, mà nó chỉ được xem 
xét khi được so sánh giữa vật này với vật khác, tức là phải có một mốc thời gian để 
định lượng giá trị chuyển động. Nếu chuyển động của trái đất so với mặt trời, ta có 
giờ thực, nếu so với một ngôi sao nào đó thì ta có giờ sao 
1.2.1. Giờ sao và giờ mặt trời 

Giờ sao là do người ta quan sát sao mà tính ra. Một ngày đêm sao là khoảng 
thời gian giữa 2 lần liên tiếp mà một sao cụ thể nào đó đi qua kinh tuyến điểm quan 
sát. 

Một ngày đêm sao = 24 giờ sao 
Một giờ sao = 60 phút sao 
Một phút sao = 60 giây sao 
Như vậy, có thể nói một ngày đêm sao là khoảng thời gian mà trái đất tự 

quay được 1 vòng. Kết quả quan sát như trên tại một địa phương (kinh tuyến) nào 
đó được gọi là giờ sao địa phương. 

Giờ mặt trời dựa vào chu kỳ nhật động của mặt trời, lúc đó một ngày mặt 
trời là khoảng thởi gian giữa 2 lần liên tiếp mặt trời đi qua kinh tuyến tại nơi quan 
sát. Cần lưu ý rằng, các ngày mặt trời thực tế trong một năm hoàn toàn không bằng 
nhau do trái đất chuyển động xung quanh mặt trời với vận tốc không đều. Điều đó 
đòi hỏi cần phải có khái niệm ngày mặt trời trung bình là có độ dài trung bình của 
tất cả các ngày mặt trời trong năm. Địa điểm để ghi nhận, quan sát tính toán ra 
ngày mặt trời trung bình là tại đài thiên văn Greenwich. 
1.2.2. Giờ nguyên tử 

Các loại giờ sử dụng sao, mặt trời, trục quay trái đất...đều phải dựa vào quan 
sát thiên văn mà tính ra nên có những hạn chế như chưa có thang giờ đều đặn, độ 
ổn định thấp, phụ thuộc vào các yếu tố tự nhiên và cấu tạo địa chất. Chính vì vậy, 
cần phải có một đơn vị đo thời gian là một hằng số, tồn tại khách quan với các yếu 
tố bên ngoài. 

Năm 1967, thế giới chấp nhận một đơn vị đo thời gian mới là giờ nguyên tử, 
được định nghĩa như sau: Một giây nguyên tử là khoảng thời gian xảy ra 
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9.192.631.770 dao động của electron trong nguyên tử Xezi (Cs) khi chuyển từ 
trạng thái năng lượng F3 sang F4. 

Một phút nguyên tử = 60 giây nguyên tử 
Một giờ nguyên tử = 60 phút nguyên tử 
Một ngày nguyên tử = 24 giờ nguyên tử 
Một năm nguyên tử = 365,25 ngày nguyên tử 
Giờ nguyên tử có độ chính xác là 10-12 giây, được dùng trong đo đạc GPS và 

được ký hiệu là GPS.T 
1.3. Định luật Keppler 

Keppler (1571 – 1630), đã nêu ra 3 định luật để mô tả sự chuyển động của 
các vệ tinh xung quanh trái đất cũng như của các hành tinh xung quanh mặt trời. 
Các định luật đó là: 

Định luật 1: Tất cả các hành tinh chuyển động xung quanh mặt trời đều theo 
quỹ đạo hình Ellip, mặt trời là một tiêu điểm trong quỹ đạo. Mỗi một hành tinh có 
một quỹ đạo khác nhau. 

 
Hình 5: Quỹ đạo chuyển động của các hành tinh 
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Chuyển động của các vệ tinh xung quanh trái đất cũng tương tự như trên, lúc 
này, trái đất đóng vai trò là “mặt trời”, các vệ tinh là các “hành tinh”. 

Định luật 2: Trong những khoảng thời gian như nhau thì bán kính vectơ quét 
một diện tích bằng nhau. 

Gọi dt1 là thời gian hành tinh chuyển động từ điểm 1 đến điểm 1’, diện tích 
quét tương ứng là ds1; dt2 là thời gian hành tinh chuyển động từ điểm 2 đến điểm 
2’, diện tích quét tương ứng là ds2 

Nếu dt1 = dt2, thì ds1 = ds2. Từ đây suy ra chuyển động của các hành tinh 
xung quanh mặt trời lúc nhanh, lúc chậm: Khi gần mặt trời thì chuyển động nhanh, 
khi xa mặt trời thì chuyển động chậm. 
 
 
 
 
 
 
  

Hình 6: Mô tả định luật 2 Keppler 
 Định luật 3: Bình phương của chu kỳ chuyển động tỷ lệ với lập phương 
bán trục lớn của quỹ đạo. 
 Nếu hành tinh 1 có chu kỳ chuyển động là T1, bán trục lớn là a1; Hành 
tình 2 có chu kỳ chuyển động là T2, bán trục lớn là a2, theo định luật 3 ta có: 
 
 
 
1.4. Các phương pháp quan sát vệ tinh 

Có nhiều phương pháp để quan sát sự chuyển động của các vệ tinh là 
phương pháp quang học và phương pháp sóng điện từ. Năng lượng để thực hiện 
quan sát thường là sử dụng năng lượng mặt trời được tích lũy trong quá trình 
chuyển động của vệ tinh. 

Nhóm phương pháp quang học bao gồm: phương pháp chụp ảnh trên nền 
trời sao, phương pháp đo khoảng cách bằng laze... 

T1
2 

a1
3 

= 
T2

2 

a2
3 

= Const 

1 
1’ 2 

2’ 
ds1 ds2 

a 



9 

 

Nhóm phương pháp sóng điện từ bao gồm phương pháp Doppler, phương 
pháp giao thoa. 
1.4.1.Phương pháp chụp ảnh trên nền trời sao 

Theo phương pháp này, máy ảnh được bố trí tại điểm quan sát, vào lúc 
hoàng hôn lấy bầu trời sao làm nền; khi vệ tinh hắt ánh sáng hoặc tự phát sáng về 
phía máy ảnh, lúc này cửa chớp của máy ảnh sẽ mở để chụp được hình ảnh của các 
sao cũng như vệ tinh đồng thời ghi lại lộ quang, sau khi rửa ảnh ta sẽ thu được 
hướng đến của vệ tinh nhân tạo. 

Các camera chụp ảnh thường có tiêu cự từ 250mm đến 964mm, góc mở ống 
kính lớn và dùng phim có độ nhạy cao. Các camera được cấu tạo sao cho có thể 
chụp liên tiếp các tấm ảnh mà vị trí các vệ tinh luôn luôn nằm ở trung tâm của tấm 
ảnh. 

Dựa vào lịch sao và thời điểm chụp ảnh ta sẽ có tọa độ của các sao được 
chọn để làm chuẩn. Trên cơ sở hệ tọa độ phim ảnh, từ quan sát của hệ tọa độ sao 
cơ sở và lộ quang của vệ tinh, người ta sẽ tính được tọa độ thiên văn của vệ tinh 
nhân tạo. Kết quả độ chính xác khoảng 0,5” 
1.4.2. Đo khoảng cách laze đến vệ tinh nhân tạo 

Nguyên lý đo khoảng cách laze đến vệ tinh nhân tạo cũng tương tự như đo 
khoảng cách trên mặt đất, nhưng được tổ chức phức tạp hơn vì tia laze đòi hỏi 
công suất lớn và độ chụm cao. Nguyên tắc chung là sử dụng thời gian đi về của tia 
laze và tính ra khoảng cách. 

Các thiết bị laze dùng để quan sát vệ tinh bao gồm bộ nguồn laze, thiết bị 
thu nhận, bệ máy, hệ thống đo và ghi kết quả. Kết quả đo được tính theo công thức 

r= 
2
1 c. t  

Trong đó:  r là khoảng cách từ nguồn laze đến vệ tinh; c: là vận tốc ánh 
sáng (c= 3.108m/s); t : Là khoảng thời gian đi, về của của tia laze 

Khoảng cách hoạt động của hệ thống đo tia laze tỷ lệ bậc 4 với năng lượng 
sử dụng, tỷ lệ nghịch với căn bậc 2 của độ rộng chùm tia laze và tỷ lệ thuận với căn 
bậc 2 đường kính khẩu độ thiết bị thu. 
1.4.3. Đo khoảng cách điện tử đến vệ tinh nhân tạo 

Trong phương pháp đo điện tử đến vệ tinh nhân tạo, tín hiệu ở trạm phát đi 
dưới dạng pha, sau đó tín hiệu truyền đến vệ tinh và từ vệ tinh truyền ngược lại 
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trạm quan sát, khi đó sử dụng máy đo pha sẽ tính ra được giá trị lệch pha từ đó tính 
được khoảng cách từ trạm quan sát đến vệ tinh nhân tạo. 

 
Hình 7: Nguyên lý đo khoảng cách điện tử 

Để tăng trị đo, khi trạm mặt đất truyền tín hiệu đến vệ tinh, bản thân vệ tinh 
sẽ tạo ra 4 sóng rồi phát trở lại trái đất, khi đó nếu thời gian đi qua vị trị trạm quan 
sát 7 phút thì trạm quan sát sẽ nhận được khoảng 8500 giá trị đo khoảng cách, nhờ 
đó độ chính xác được nâng lên đáng kể.  
1.4.4. Phương pháp hiệu ứng Doppler vệ tinh 

Trong số các phương pháp quan sát vệ tinh thì phương pháp sử dụng hiệu 
ứng Doppler được sử dụng rộng rãi nhất do đơn giản nhưng vẫn đạt độ chính xác 
cao. Bản chất của phương pháp này là so sánh sự thay đổi tần số giữa tín hiệu vệ 
tinh khi chuyển động với một tín hiệu ổn định do thiết bị tạo ra (sự lệch pha tín 
hiệu này được gọi là giá trị trôi tần); giá trị trôi tần thay đổi tỷ lệ thuận với khoảng 
cách từ vệ tinh đến điểm quan sát. 

f
fcr 

 .'  

Chúng ta có công thức tính vận tốc trung bình của vệ tinh là  

f
tf

cr 



.

 

Hiện nay, giá trị chính xác của hiệu ứng Doppler có thể lên đến 0,03m/s 
 



11 

 

CHƯƠNG 2: HỆ THỐNG ĐỊNH VỊ TOÀN CẦU 
2.1.  Tổng quan; lịch sử hình thành và phát triển của GPS 

Hệ thống định vị toàn cầu (Global Positioning System - GPS):  là hệ thống 
xác định vị trí dựa trên vị trí của các vệ tinh nhân tạo. Trong cùng một thời điểm, ở 
một vị trí trên mặt đất nếu xác định được khoảng cách đến ba vệ tinh (tối thiểu) thì 
sẽ tính được tọa độ của vị trí đó.  

GPS được thiết kế và bảo quản bởi Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, nhưng chính 
phủ Hoa Kỳ cho phép mọi người trên thế giới sử dụng nó miễn phí, bất kể quốc 
tịch. 

Khái niệm định vị (positioning) dùng để chỉ khả năng xác định được vị trí 
của một đối tượng gắn với hệ toạ độ không gian nhất định. 

Khái niệm dẫn đường (navigation): dùng để chỉ khả năng có thể dẫn dắt một 
đối tượng dịch chuyển trong không gian từ điểm A đến điểm B. Để dẫn đường 
được đối tượng, trước hết phải định vị được điểm đó. 

Giai đoạn trước chiến tranh thế giới thứ 2: trong giai đoạn này, khả năng 
định vị  và định hướng phụ thuộc chủ yếu vào quan sát các vì sao khi trời quang 
đãng hay la bàn kết hợp với bản đồ. 

Giai đoạn chiến tranh thế giới thứ 2: Người ta phát triển hệ thống mặt đất 
định vị vô tuyến như GEE của Anh để định vị máy bay và LORAN của Mỹ để định 
vị tài thuỷ. 

Giai đoạn từ nữa sau của thế kỷ XX đến nay: Sự phát triển của công nghệ vệ 
tinh, vi điện tử, phổ băng tần đã tạo ra những điều kiện để thực hiện ý tưởng định 
vị nhờ vệ tinh. Tuy nhiên mãi đến năm 1995, hệ thống GPS của Mỹ mới chính 
thức đi vào hoạt động. 

Ngày nay, hệ thống định vị toàn cầu được sử dụng cho nhiều mục đích khác 
nhau như điều tra nguồn tài nguyên, lập các loại bản đồ, giao thông, xây 
dựng...Đặc biệt từ sau khi Bộ quốc phòng Mỹ bỏ sai số cố ý gây nhiễu thì độ chính 
xác của các dữ liệu thu thập được là rất cao, đáp ứng được nhiều mục đích sử dụng. 

Trên thế giới, hệ thống định vị toàn cầu GPS của Mỹ được sử dụng rộng rãi 
nhất, bên cạnh đó còn có một số hệ thống như GLONASS của Nga, GALILEO của 
Liên minh Châu Âu. Trong đó GPS và GLONASS ra đời và phát triển chủ yếu 
phục vụ mục đích quân sự, còn GALILEO phục vụ cho các mục đích dân sự. 
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Bảng 1: So sánh một số thông số kỹ thuật của hệ GPS và GLONASS như sau: 

Thông số GPS GLONASS 

Số vệ tinh 24 24 

Số quỹ đạo 6 3 

Bán kính của quỹ đạo 26.540km 25.510km 

Chu kỳ quỹ đạo 11h58 phút 11h15 phút 

Elipsoid tham chiếu WGS84 SGS 85 

2.2. Cấu trúc của hệ thống định vị toàn cầu 
Hệ thống định vị toàn cầu có cấu trúc gồm 3 phần (3 đoạn) là Phần vũ trụ 

(vệ tinh, không gian); Phần trạm điều khiển và phần sử dụng. Mối quan hệ giữa 3 
phần này rất mật thiết, quyết định đến khả năng hoạt động, độ chính xác của các dữ 
liệu thu thập được.  

 

 
Hình 8: Cấu trúc của hệ thống định vị toàn cầu 

2.2.1. Phần vũ trụ 
Phần vũ trụ gồm có 24 vệ tinh., chuyển động trên 6 quỹ đạo hình elip bao 

xung quanh trái đất, mặt phẳng quỹ đạo nghiêng so  với mặt phẳng trái đất (mặt đi 
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qua tâm trái đất) một góc có giá trị là 550. Chu kỳ chuyển động của vệ tinh là 718 
phút. 

 
Hình 9: Quỹ đạo chuyển động của các vệ tinh 

Với cách bố trí như vậy, tại bất kỳ mọi vị trí trên trái đất có thể quan sát 
được ít nhất 4 vệ tinh.  

Cấu tạo của các vệ tinh bao gồm: Phần cung cấp năng lương (các tấm pin 
mặt trời); bộ phân xử lý thông tin, bộ phận thu phát tín hiệu. Trước khi phóng lên 
quỹ đạo, khối lượng của vệ tinh là 1600kg và khi đã chuyển động trên quỹ đạo thì 
khối lượng còn 800kg. Mỗi vệ tinh được trang bị 4 đồng hồ nguyên tử để thực hiện 
các phép đo đạc. Năng lượng được sử dụng là năng lượng mặt trời. 

 
Hình 10: Vệ tinh 

2.2.2. Phần điều khiển 
Phần điều khiển đóng vai trò quan trọng trong hệ thống định vị toàn cầu, bởi 

vì đây là bộ phận có chức năng tính toán, xác định tọa độ của các vệ tinh thông qua 
trạng thái của vệ tinh được truyền bằng tín hiệu từ vệ tinh về trạm, sau đó các 
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thông số về tọa độ của vệ tinh lại được truyền lại cho vệ tinh để nó truyền về các 
máy thu. 

Trên thế giới tổng cộng có 5 trạm điều khiển, bao gồm trạm điều khiển trung 
tâm MCS (Master Control Station) đặt tại Colorado (Mỹ); các trạm còn lại được 
đặt tại Hawai (Thái Bình Dương); Assension Island (Đại Tây Dương); Diego 
Garcia (Ấn Độ Dương); Kwajalein (Tây Thái Bình Dương). Sơ đồ các trạm được 
bố trí như vậy, tạo thành một vành đai bao xung quanh trái đất. 

 
Hình 11: Sơ đồ các trạm điều khiển của hệ thống GPS 

Các trạm hoạt động theo nguyên tắc, số liệu vệ tinh sau khi thu thập sẽ được 
trạm chuyển về trạm MCS, sau đó được xử lý, truyền lại cho trạm và từ đó được 
truyền lại cho vệ tinh. Bản thân trạm MCS cũng sẽ tiếp nhận, xử lý và truyền tải 
thông tin của các vệ tinh mà nó có thể quan sát, bắt tín hiệu được. 

 
Hình 12: Nguyên tắc hoạt động của các trạm điều khiển 
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2.2.3. Phần sử dụng 
Phần sử dụng là các loại máy thu tín hiệu GPS được chế tạo khác nhau để 

phục vụ cho từng mục đích khác nhau. Hiện nay có các loại như sử dụng trong 
công tác đo đạc, dẫn đường, hàng hải, hàng không...với độ chính xác khác nhau, 
tùy thuộc vào mục đích sử dụng, giá thành của từng loại máy. 
Cấu tạo của một thiết bị thu GPS được chia ra làm các phần chính như sau: 

- Anten: Hiện nay chủ yếu là anten đa hướng, tức là cùng một lúc có thể thu 
được tín hiệu của nhiều vệ tinh khác nhau. Chỉ tiêu quan trọng nhất của anten là 
tâm điện tử phải trùng với tâm hình học của nó, thêm vào đó anten phải có khả 
năng tự loại bỏ hoặc hạn chế được các hiện tượng đa đường dẫn. 

- Bộ tần số radio: Đây là bộ phận dùng để phân loại, xử lý các tín hiệu sau 
khi nó vào máy thu bằng anten, căn cứ để phân loại xử lý là nhờ các C/A code. Các 
tín hiệu đã được sắp xếp trước thành các đơn vị riêng đối với mỗi một vệ tinh. Đơn 
giản, có thể hiểu bộ tần số radio được sử dụng để phân loại, tín hiệu của từng vệ 
tinh và duy trì việc theo dõi tín hiệu đó. 

- Bộ vi xử lý: Được sử dụng để tính toán các giá trị về đo khoảng cách từ 
máy thu đến vệ tinh.. 

- Thiết bị điều khiển: Được sử dụng để phối hợp các hoạt động của máy thu, 
các lệnh được lập trình sẵn và được đưa vào máy thu bằng các phím chức năng. 

- Thiết bị ghi: Dùng để lưu trữ lại các thông tin sau khi đã được xử lý, tính 
toán. Có các loại bộ nhớ trong và bộ nhớ ngoài. 

- Nguồn năng lượng: Là bộ phận cung cấp năng lượng cho máy có thể hoạt 
động bình thường. Hiện nay, thường sử dụng pin AAA hoặc pin sạc điện. 

 
Hình 13: Máy thu tín hiệu GPS 
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2.3. Nguyên lý đo GPS 
2.3.1. Nguyên lý chung 

Tín hiệu được phát ra từ vệ tinh được mã hóa dưới dạng một đoạn mã code, 
để nhận được tín hiệu, bản thân máy thu cũng tạo ra một đoạn mã code tương ứng, 
chỉ khi 2 đoạn mã code trùng nhau, lúc này tín hiệu mới vào được máy thu. Sự lệch 
pha giữa code từ vệ tinh và code thu được bởi máy thu chính là khoảng thời gian 
để vệ tinh truyền tín hiệu đến máy thu ( t ). Trong trường hợp lý tưởng, khoảng 
cách từ vệ tinh đến máy thu là R = c. t . 

 
Tuy nhiên, do sự không đồng bộ giữa đồng hồ máy thu và đồng hồ vệ tinh 

nên luôn tồn tại một sự sai lệch là  . Lúc này R =   + c.   (Trong đó:   là 
khoảng cách thực giữa vệ tinh và máy thu;   là giá trị lệch pha giữa máy thu và 
vệ tinh,   = dt – dT: Đạo hàm của đồng hồ máy thu và đồng hồ vệ tinh). Do đó: 
R =   + c(dt – dT). Do sai số của máy thu ảnh hưởng đến các vệ tinh là như nhau, 
nên dt = 0, lúc này R =   - c.dT 
2.3.2. Nguyên lý định vị tuyệt đối 

Đo GPS tuyệt đối là trường hợp sử dụng máy thu GPS để xác định ngay ra 
tọa độ tuyệt đối của điểm đặt máy (X,Y,Z) hoặc (B,H,L). 

Nguyên tắc là ứng dụng đo khoảng cách từ các vệ tinh đến máy thu theo 
nguyên tắc giao hội không gian từ các điểm đã có tọa độ đã biết là các vệ tinh. 

 
Hình 14: Nguyên lý định vị tuyệt đối 
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Trong trường hợp lý tưởng để xác định vị trí của một điểm, chúng ta chỉ cần 
quan sát 3 vệ tinh là đủ (với mỗi một vệ tinh sẽ cung cấp một giá trị R, từ đó giải 
hệ phương trình 3 ẩn 3 phương trình để tìm các giá trị X,Y,Z hoặc B,H,L). Tuy 
nhiên do luôn luôn tồn tại sai số giữa đồng hồ máy thu và đồng hồ vệ tinh, lúc này 
yếu tố sai số này đóng vai trò là một ẩn trong hệ phương trình. Điều đó đòi hỏi 
trong thực tế phải quan sát ít nhất 4 vệ tinh mới có thể định vị được chính xác tọa 
độ điểm. Từ 4 vệ tinh quan sát được, lập thành hệ phương trình 4 ẩn tổng quát như 
sau:  

Ri  = 222 )()()( ZZYYXX iii  + c.(dt – dTi) 

Trong đó:  
Ri là khoảng cách từ vệ tinh thứ i đến máy thu 
X,Y,Z là tọa độ điểm đặt máy thu 
Xi,Yi,Zi là tọa độ đã biết của vệ tinh thứ i 
dt: là sai số của đồng hồ máy thu 
dTi là sai số đồng hồ của vệ tinh thứ i 

Do dTi là sai số của đồng hồ vệ tinh nên giá trị này đã biết nên lúc này hệ 
phương trình có dạng tổng quát như sau: 

Ri  = 222 )()()( ZZYYXX iii  + c.dt 

Giải hệ phương trình trên, ta sẽ thu được các giá trị X,Y,Z,dt; tức là xác định 
được tọa độ điểm đặt máy thu. 

Trong trường hợp số vệ tinh nhiều hơn 4, bài toán sẽ được giải theo phương 
pháp số bình phương nhỏ nhất. 

Kết quả định vị tuyệt đối phụ thuộc vào nhiều nguồn sai số, trong đó sai số 
do vệ tinh ảnh hưởng trọn vẹn đến kết quả định vị (vì chúng ta không xem dT là 
một ẩn). Để lập lưới khống chế trắc địa, thường không sử dụng định vị tuyệt đối, 
sai số của định vị tuyệt đối dao động từ 3m – 20m, tùy thuộc thời điểm đo và loại 
máy. Ưu điểm của phương pháp này là xác định tọa độ nhanh, tổ chức đo đơn giản, 
ít tốn kém. 
2.3.3. Nguyên lý định vị tương đối 

Định vị tương đối là sử dụng ít nhất 2 máy thu để thu đồng thời tín hiệu vệ 
tinh nhằm xác định hiệu số tọa độ giữa hai điểm đặt máy ( ZYX  ,, ). Một máy 
thu được đặt tại một điểm đã biết tọa độ, máy còn lại đặt tại điểm cần xác định tọa 
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độ. Dựa vào điểm đã biết tọa độ và hiệu số tọa độ giữa 2 điểm để xác định tọa độ 
cho điểm đã biết. 

Như vậy, thực chất của định vị tương đối là xác định vectơ của đường thẳng 
nối giữa 2 điểm, đường thẳng này được gọi là baseline. 

 
Hình 15: Nguyên lý định vị tương đối 

Đo GPS tương đối có độ chính xác cao hơn so với đo GPS tuyệt đối vì có 
khả năng loại bỏ được các sai số do vệ tinh, sai số do đồng hồ máy thu bằng khái 
niệm sai phân. 

 
Hình 16: Nguyên lý xác định sai phân 
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Trong trường hợp, 2 máy thu đồng thời thu tín hiệu từ 1 vệ tinh, ta có phân 
sai bậc nhất. 

Nếu ký hiệu pha sóng tải từ vệ tinh i đến máy thu A là i
A ; pha sóng tải từ vệ 

tinh i đến máy thu B là i
B  

Ta có : i
AB  = i

B  - i
A  được gọi là sai phân bậc nhất. 

Do ảnh hưởng của sai số vệ tinh thứ i đến A và B là như nhau, nên trong sai 
phân bậc nhất chúng ta loại bỏ được sai số do vệ tinh. 

Trong trường hợp, 2 máy thu đồng thời thu tín hiệu từ 2 vệ tinh khác nhau, 
ta có phân sai bậc hai. 

Nếu ký hiệu pha sóng tải từ vệ tinh i đến máy thu A là i
A ; pha sóng tải từ vệ 

tinh i đến máy thu B là i
B  và pha sóng tải từ vệ tinh k đến máy thu A là k

A ; pha 
sóng tải từ vệ tinh k đến máy thu B là k

B  
Phân sai bậc hai được tính là hiệu của 2 phân sai bậc nhất của vệ tinh i, k đến 

hai điểm A,B. 
ki

AB
,  = i

AB  - k
AB  = i

B  - i
A  - ( k

B  - k
A ) = ( k

A  - i
A ) – ( k

B  - i
B ). 

Ta thấy rằng : Ảnh hưởng của máy thu tại điểm A đến vệ tinh k,i là như 
nhau, nên k

A  - i
A  sẽ khử được sai số của máy thu; tương tự như vậy cho máy thu 

tại điểm B. Mặt khác : i
AB , k

AB  đã loại bỏ sai số do vệ tinh. Chính vì vậy, phân sai 
bậc hai loại bỏ được sai số vệ tinh và sai số do đồng hồ máy thu. 
2.4. Các sai số ảnh hưởng đến kết quả đo đạc bằng vệ tinh 

Do đặc thù các vệ tinh ở xa, khoảng cách lớn, chịu sự chi phối của nhiều yếu 
tố khách quan nên thường xuất hiện các sai số. Các loại sai số có thể được phân 
theo nguyên nhân là: Sai số do vệ tinh; sai số liên quan đến sự truyền tín hiệu; sai 
số do máy thu. 
2.4.1. Sai số do vệ tinh 

Mỗi một vệ tinh đều được trang bị 4 đồng hồ điện tử có độ chính xác cao, 
song bản thân các đồng hồ này vẫn tồn tại các sai số nên ảnh hưởng đến kết quả đo 
đạc. Bởi vì bản chất của định vị toàn cầu là sử dụng thời gian chênh lệch giữa vệ 
tinh phát tín hiệu đi và máy thu để xác định tọa độ của các điểm. 

Một loại sai số do vệ tinh đó là vệ tinh cung cấp thông tin (lịch vệ tinh) sai 
cho các trạm điều khiển, vận tốc vệ tinh không ổn định khi đi qua các khu vực 
khác nhau trên trái đất. Sự trao đổi tín hiệu giữa trạm điều khiển và vệ tinh được 
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thực hiện theo nguyên tắc: Thông tin phát ra từ vệ tinh để đến trạm điều khiển là 
t1, thời điểm trạm điều khiển nhận được thông tin là t2. Căn cứ vào các thông tin 
truyền về của vệ tinh; trạm điều khiển sẽ tính toán và cho biết tại thời điểm t1, tọa 
độ của vệ tinh là ở đâu và tại t3 (là khoảng thời gian để vệ tinh nhận được tín hiệu 
từ trạm điều khiển) tọa độ sẽ là ở đâu. Tuy nhiên, do các yếu tố khách quan, có thể 
tại thời điểm t3, vệ tinh chưa tới hoặc đi quá vị trí đã được dự đoán trước. 

 
Hình 17: Sai số do vệ tinh 

2.4.2. Sai số liên quan đến sự truyền tín hiệu 
Loại sai số này do ảnh hưởng của môi trường truyền tín hiệu; trong không 

gian có tầng đối lưu (ở khoảng cách từ 0km đến 50km) và tầng điện ly (ở khoảng 
từ 50km đến 100km). Không khí trong tầng đối lưu chuyển động theo chiều thẳng 
đứng và nằm ngang rất mạnh làm cho nước thay đổi cả 3 trạng thái, gây ra hàng 
loạt quá trình thay đổi vật lý. Những hiện tượng mưa, mưa đá, gió, tuyết, sương 
giá, sương mù,... đều diễn ra ở tầng đối lưu. Trong khi đó ở tầng điện ly, ôxy và 
nitơ ở tầng này ở trạng thái ion, sóng vô tuyến phát ra từ một nơi nào đó trên vùng 
bề mặt Trái đất phải qua sự phản xạ của tầng điện li mới truyền đến các nơi trên 
thế giới. Tại đây, do bức xạ môi trường, nhiều phản ứng hóa học xảy ra đối với 
ôxy, nitơ, hơi nước, CO2...chúng bị phân tách thành các nguyên tử và sau đó ion 
hóa thành các ion như NO+, O+, O2+, NO3

-, NO2
-...và nhiều hạt bị ion hóa phát xạ 

sóng điện từ khi hấp thụ các tia mặt trời vùng tử ngoại xa. Do sự tồn tại của các ion 
cũng như các electron tự do, các loại bụi khí quyển là cho sóng khi truyền từ vệ 
tinh đến các máy thu, trạm điều khiển bị sai lệch. 
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Sai số này đối với các máy thu ở phạm vi 30km là như nhau, nên khi đo theo 
phương pháp định vị tương đối sẽ khử được loại sai số này. 

Ngoài ra, còn do hiện tượng đa đường truyền tín hiệu; thực chất tín hiệu 
truyền trong không gian đến máy thu theo mọi hướng; khi code của máy thu trùng 
với code do vệ tinh phát ra thì máy thu đó sẽ thu được tín hiệu. Trong trường hợp 
lý tưởng, tín hiệu từ vệ tinh đến máy thu truyền theo một đường thẳng. Tuy nhiên, 
do trên mặt đất có các công trình có khả năng phản xạ sóng cao nên một số tín hiệu 
sẽ phản xạ vào các vật này, sau đó sẽ đi vào máy thu, như vậy, cùng một thời điểm, 
máy thu sẽ nhận được nhiều hơn 1 sóng tín hiệu vệ tinh; từ đó làm ảnh hưởng đến 
kết quả đo đạc. 

 
Hình 18: Sai số do đa đường truyền tín hiệu 

Các tín hiệu phản xạ thường yếu hơn tín hiệu truyền thẳng vì một phần năng 
lượng bị các vật khác hấp thụ và vì thường đi một quãng đường xa hơn sóng chính. 

Để khắc phụ loại sai số này, khi sử dụng GPS cần phải tránh các khu vực có 
nhiều công trình có khả năng phản xạ sóng điện từ cao. 
2.4.3. Sai số liên quan đến máy thu 

Bản thân máy thu GPS cũng có thể là nguyên nhân gây ra các loại sai số; các 
loại sai số này bao gồm sai số do đồng hồ máy thu; sai số do tọa độ của các trạm 
điều khiển; sai số do định tâm, cân bằng máy thu. 

Nguyên tắc của hoạt động của hệ thống định vị toàn cầu là sử dụng sự chênh 
lệch thời gian để tính toán ra khoảng cách. Tuy nhiên, đồng hồ trong máy thu cũng 
tồn tại các sai số do các yếu tố như điều kiện khí hậu, bảo quản, nguyên liệu chế 
tạo...nên không thể đồng bộ hóa với đồng hồ của vệ tinh nên việc tính toán sự 
chênh lệch sẽ không chính xác, từ đó dẫn đến sai số trong quá trình đo đạc. 
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Mặt khác, tọa độ của máy thu được xác định dựa trên tọa độ của vệ tinh; 
trong khi đó tọa độ vệ tinh lại được xác định dựa vào tọa độ của các trạm điều 
khiển. Tuy nhiên, tọa độ trạm điều khiển cũng không hoàn toàn chính xác, do chịu 
sai số bởi hình dạng trái đất và các loại sai số do dụng cụ đo đạc, chính vì vậy nó 
sẽ ảnh hưởng đến kết quả định vị bằng GPS. 

Ngoài ra, nguyên tắc định vị của máy GPS, đặc biệt là trong công tác định vị 
tương đối đòi hỏi máy thu cần phải được định tâm, cân bằng chính xác, tuy nhiên 
do địa hình và kỹ năng của người sử dụng nên sẽ dẫn đến sai số khi định vị. 
2.5. Thiết kế lưới và ứng dụng của GPS 
2.5.1. Nguyên tắc chọn điểm, thiết kế lưới GPS 

Lưới GPS có các dạng đồ hình cũng tương tự như các loại lưới kinh vĩ khác; 
trong quá trình lập lưới khống chế cần có ít nhất một điểm đã xác định được tọa 
độ; tuy nhiên trong thực tế nên có nhiều hơn 1 điểm phân bố đều để đảm bảo độ 
chính xác khi lập lưới. Nếu xác định độ cao cần phải có điểm độ cao gốc, tuy nhiên 
điểm độ cao gốc không cần thiết phải trùng với điểm tọa độ gốc của lưới mặt bằng. 

Khi bố trí lưới, chọn điểm cần phải đảm một số yêu cầu như sau: 
- Phải lựa chọn số điểm hợp lý nhằm đảm bảo phủ hết khu vực đo vẽ nhưng 

không quá nhiều, gây lãng phí, tốn kém. 
- Khu vực chọn điểm phải đảm bảo có nền ổn định, dễ thao tác bố trí máy đo 

đạc, dễ bảo quản và quản lý. 
- Khu vực thông thoáng, tránh xa được các nguồn phát tín hiệu khác (ví dụ 

như các trạm phát thanh truyền hình; các trạm BTS..) nhằm hạn chế các loại sai số 
do môi trường truyền tín hiệu. Cần tránh các công trình cao tầng, có khả năng phản 
xạ sóng cao để tránh hiện tượng đa đường truyền tín hiệu do sự phản xạ sóng. Góc 
mở phải đảm bảo lớn hơn 1500. 

 
Hình 19: Bố trí điểm lưới GPS 
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2.5.2. Các ứng dụng của GPS 
Với đặc điểm máy GPS ngày càng nhỏ gọn, giá thành hạ, dễ sử dụng nên hệ 

thống GPS ngày càng được ứng dụng rộng rãi trên thế giới với nhiều mục đích 
khác nhau. 

- Ứng dụng trong lĩnh vực quân sự: Mục đích ban đầu của hệ thống GPS là 
sử dụng cho mục đích quân sự. Trong thực tế, GPS được trang bị cho các loại tên 
lửa thông minh, tự tìm mục tiêu để tiêu diệt; trang bị trên các máy may nhằm định 
hướng chính xác các mục tiêu; trang bị cho lính bộ binh để xác định phương hướng 
hành quân... 

- Ứng dụng trong lĩnh vực giao thông: Hiện nay, hầu hết các loại xe ô tô 
hiện đại đều được trang bị hệ thống dẫn đường tự động bằng GPS. Điều này hết 
sức thuận lợi cho việc di chuyển đến tại các khu vực lạ, người lái xe chỉ cần xác 
định điểm đến và hệ thống sẽ chỉ dẫn các con đường đến đó nhanh nhất. Tuy nhiên, 
để thực hiện được điều này cần có bộ cơ sở dữ liệu bản đồ hoàn chỉnh và được 
nhập và bộ nhớ của máy. 

- Ứng dụng trong lĩnh vực đo đạc: Với độ chính xác cao, số công lao động 
thấp, tính cơ động nên hiện nay GPS được ứng dụng nhiều trong công tác đo đạc, 
đặc biệt kết quả nhận được dưới dạng tọa độ XY nên rất thuận tiện trong việc kết 
nối với các phần mềm chuyên ngành để biên tập bản đồ. Ở Việt Nam hiện nay, 
GPS chủ yếu được sử dụng để đo đất lâm nghiệp. 

- Ứng dụng trong dịch vụ, thương mại: Với GPS, người bán hàng có thể biết 
được khoảng cách cần di chuyển để giao hàng cho người mua, từ đó có thể tính 
toán chi phí một cách chính xác, cũng như có thể xác định được phạm vi “phủ 
sóng” của các chuỗi cửa hàng nhằm xây dựng chiến lược kinh doanh hợp lý. Hoặc 
đối với dịch vụ cứu thương, căn cứ vào vị trí hiện thời của người bị nạn để hướng 
dẫn đến được trung tâm cứu trợ gần nhất hay để huy động đội cứu nạn đến kịp 
thời. 

- Ứng dụng trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học; giải trí: Bằng việc gắn các 
thiết bị thu GPS vào các động vật hoang dã, vào cây trồng, các nhà khoa học có thể 
theo dõi được các hoạt động của chúng. Bên cạnh đó, máy GPS rất hữu hiệu đối 
với du khách khi đến các địa điểm lạ, đảm bảo đến được các điểm đã được dự định 
và hạn chế tình trạng thất lạc. 
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Ngoài các ứng dụng trên, còn rất nhiều ứng dụng khác của GPS, tùy thuộc 
vào độ chính xác của máy thu, mức độ chi tiết và đầy đủ của cơ sở dữ liệu bản đồ 
ban đầu. 
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CHƯƠNG 3: SỬ DỤNG MỘT SỐ MÁY GPS THÔNG DỤNG 
3.1. Máy GPS 76CSx Garmin 

 
 

Hình 20: Mặt trước máy Mặt sau máy 

3.1.1. Các phím chức năng cơ bản của máy 
- IN; OUT: Hai phím này được sử dụng để phóng to, thu nhỏ tỷ lệ bản đồ. 

Khi nhấn phím IN sẽ giảm tăng tỷ lệ bản đồ trong máy xuống, cho phép thấy được 
vùng bản đồ nhỏ nhưng chi tiết; ngược lại khi nhấn phím OUT thì tăng tỉ lệ bản đồ, 
cho phép xem khu vực bản đồ rộng hơn nhưng ít chi tiết hơn. 

- FIND: Dùng để truy tìm nhanh những thông số, dữ liệu máy đã thu 
- PAGE: Dùng để chọn các màn hình chính trong máy 
- POWER: Phím màu đỏ, nhấn vào phím này để tắt, mở máy. Khi sử dụng 

ban đêm thì có thể nhấn phím này để tắt mở đèn màn hình trong máy. 
- QUIT: Cũng tương tự như phím PAGE dùng để lật trang màn hình chủ 

trong máy nhưng ngược chiều với phím PAGE. Ngoài ra phím QUIT còn dùng để 
thoát một chức năng đang sử dụng nào đó hoặc để ngưng một thao tác một lệnh 
nào đó. 

- ENTER: Chấp nhận một lệnh nào đó; nếu ấn và giữ phím ENTER trong 
vòng 3 giây thì máy sẽ ghi nhớ vị trí đang đo. 
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- MENU: Khi nhấn phím này hai lần, máy sẽ cho ra một bảng danh sách các 
chức năng của máy, các chỉnh sửa trong máy cũng được thực hiện trên bảng 
MENU chính này. Ngoài ra, tương ứng với bất cứ màn hình chủ nào đang sử dụng, 
nhấn MENU sẽ cho ra màn hình phụ, các chỉnh sửa chỉ có tác dụng trên màn hình 
chủ của nó mà thôi. 

- ROCKER: Đây là phím to nhất của máy, tương đương với 4 phím lên 
xuống, trái phải, được dùng để lựa chọn các thông số; lựa chọn lệnh trên màn hình. 
Chức năng tương tự như 

 
Hình 21: Các phím chức năng cơ bản 

3.1.2. Các màn hình chính trong máy 
Trong máy GPS76CSx Garmin có 6 màn hình chính, lần lượt là: Màn hình 

vệ tinh; màn hình đo cự ly; màn hình bản đồ; màn hình la bàn; màn hình vẽ mặt cắt 
cao độ; màn hình Menu. 
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Màn hình vệ tinh Màn hình đo cự ly Màn hình bản đồ 

 

 
           Màn hình la bàn Màn hình vẽ mặt cắt cao độ Màn hình menu 

- Màn hình vệ tinh: 

 
Hình 22: Màn hình vệ tinh 

Đây là màn hình chính đầu tiên xuất hiện khi chúng ta mở máy. Những vòng 
tròn nhỏ kèm theo chính là vệ tinh đang xuất hiện trên bầu trời (số trong vòng tròn 
là số thật của vệ tinh, do vệ tinh luôn di chuyển nên số này luôn thay đổi). Quan sát 
hai vòng tròn chứa vệ tinh, những vệ tinh trên đỉnh đầu là những vệ tinh nằm trong 
hau nằm trên đường tròn nhỏ. Những vệ tinh nằm trên vòng tròn lớn là những vệ 
tinh có vị trí nằm nghiêng một góc 450 về phía chân trời, những vệ tinh này thường 
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dễ bị che khuất bởi các yếu tố địa hình nên tín hiệu của chúng yếu hơn so với các 
vệ tinh nằm trên đỉnh đầu. 

 
Hình 23: Vòng tròn phân bố vệ tinh 

Khi máy thu được ở chế độ 3D, độ chính xác sẽ được cải thiện rất nhiều. Lúc 
này là thời điểm tốt nhất để sử dụng máy. Tất nhiên, ở chế đố 2D cũng có thể sử 
dụng được máy bình thường, nhưng không có dữ liệu cao độ. 

Mộ số biểu tượng cần lưu ý là, cột biểu thị độ mạnh yếu của pin, tình trạng 
dò vệ tinh, báo sử dụng đèn. 

- Màn hình đo cự ly: Màn hình này sẽ cung cấp các thông số về tốc độ di 
chuyển, thời gian....khi chúng ta sử dụng để đo khoảng cách. 

 
Hình 24: Màn hình đo cự ly 
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- Màn hình bản đồ: Màn hình này cung cấp các bản đồ đã có sẵn trong máy 
hoặc được đưa vào trong máy. Sử dụng các phím IN và OUT để điều chỉnh tỷ lệ 
quan sát phù hợp. 

 
Hình 25: Màn hình bản đồ 

- Màn hình la bàn: Màn hình này thường dùng để máy dẫn đường đi. Máy sẽ 
cung cấp các thông số như: Hướng la bàn, khoảng cách đến điểm đích để người sử 
dụng đi đến. Điểm đặc biệt của máy GPS76CSx là la bàn luôn chỉ đúng hướng bắc 
chuẩn (Chữ N trên vạch chỉ độ), dù người sử dụng không di chuyển. 

 
Hình 26: Màn hình la bàn 
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- Màn hình đo mặt cắt cao độ: Màn hình này giúp người sử dụng xem lại 
mặt cắt cao độ của đoạn đường di chuyển. Trục đứng biểu thị giá trị giá trị cao độ; 
trục ngang biểu thị khoảng cách di chuyển. 

 
Hình 27: Màn hình vẽ mặt cắt cao độ 

- Màn hình Menu: Màn hình này cung cấp các lệnh, thao tác chính để sử 
dụng, cài đặt chế độ hoạt động cho máy. 

 
Hình 28: Màn hình Menu chính 

3.1.3. Cài đặt hệ tọa độ VN2000 cho máy GPS76CSx Garmin 
Hệ tọa độ VN-2000 cũng được định vị trên Ellipsoid của hệ tọa độ thế giới 

WGS-84 và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Quyết định số 
05/2007/QĐ-BTNMT ngày 27/02/2007 về công bố tham số dịch chuyển gốc tọa độ 
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VN-2000 với các đại lượng như sau: X = -191.90441429 (mét) ;                              
Y = -39.30318279(mét); Z = -111.45032835 (mét) 

Các máy định vị GPS cầm tay thường sử dụng cho các ứng dụng có độ chính 
xác thấp (5-10m) vì tính năng cơ học của máy chỉ cung cấp tọa độ theo phương 
pháp định vị tuyệt đối, nên việc cài đặt các thông số nêu trên có thể làm tròn đến 
đơn vị mét. Mặt khác theo Thông tư số 973/2001/TT-TCĐC ngày 20/6/2001 của 
Tổng cục Địa chính (nay là Bộ Tài nguyên và Môi trường) về hướng dẫn áp dụng 
hệ quy chiếu và hệ tọa độ quốc gia VN-2000 thì việc phân mảnh bản đồ theo hệ 
VN-2000 cho từng loại tỷ lệ còn phụ thuộc vào độ lớn của từng múi chiếu (3o hoặc 
6o - bản đồ tỉ lệ >=1/10000 hoặc tỉ lệ <=1/25000) nên khi cài đặt các tham số 
dịch chuyển trên máy định vị GPS cầm tay cần phải lưu ý đến sự tương thích khi 
sử dụng ứng với từng nhóm tỷ lệ bản đồ.  

Để cài đặt cho máy 76CSx, từ màn hình Menu chính, ta chọn Setup/Units. 

 
Hình 29: Hộp thoại cài đặt hệ tọa độ 

Trong Position Format: Chọn kinh tuyến trục, hệ số k (k=0,9999 nếu múi 3 
độ; 0,9996 nếu múi 6 độ); chọn dịch trục X là 500000m; chọn dịch trục Y là 0m. 

Tại Map Datum: Nhập các thông số DX, DY,DZ vào lần lượt là -192; -39;   
-111.  

Chọn đơn vị đo là hệ mét. 
Sau khi lựa chọn xong, save lại và thoát khỏi chế độ cài đặt hệ tọa độ. 
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3.1.4. Một số thao tác sử dụng thường gặp 
- Đo một điểm: Đây là thao tác quan trọng và thường sử dụng trong công tác 

đo đạc bằng GPS. Các đo này thường được dùng để lưu nhớ vị trí các điểm cố 
định; điểm mốc; khúc cua trên đường đo. 

Đặt máy GPS tại điểm đo, mở máy và chờ máy định vị, khi ổn định máy sẽ 
cung cấp tọa độ tại điểm đo (định dạng tọa độ phụ thuộc vào hệ tọa độ khi cài đặt). 
Để lưu tọa độ này vào máy, thao tác như sau: 

Nhấn và giữ phím ENTER trong 3 giây, ta có màn hình 

 
Hình 30: Màn hình định vị điểm tọa độ 

Sau đó vào Avg\ENTER, ta có màn hình 

 
Để máy tự đo và tính toán, khi giái trị Accuracy đạt giá trị ổn định và nhỏ 

nhất thì chọn Save/ENTER. Sau đó đặt tên cho điểm. 
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Hình 31: Màn hình đặt thông số cho điểm vừa mới định vị 

Tên của điểm thường được mặc định bằng số thứ tự của điểm đó trong bộ 
nhớ mát, máy sẽ tự động đánh số thứ tự của mỗi điểm bắt đầu từ 001 đến 1000 thì 
thôi. Nếu người sử dụng chấp nhận cách đặt tên này thì không cần thực hiện bước 
đặt tên sau này nữa. 

Để đặt tên cho điểm, chọn khung đặt tên, sẽ có màn hình bộ chữ và số, lựa 
chọn các chữ cái và số để đặt tên bằng phím ROCKER. Sau khi đặt tên xong thì 
chọn OK trong bảng chữ rồi nhấn ENTER. 

 
Hình 32: Lưu tên điểm 

Sau đó chọn vào OK ở góc phải dưới để lưu lại điểm và tất cả các thông số 
liên quan đến điểm đó vào bộ nhớ của máy. 
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- Đo chu vi và tính diện tích: Máy tự động đo và vẽ lại hình dáng của lô đất 
cần đo, tự động tính diện tích và chu vi. Máy có thể lưu được thông số của 20 lô 
đất; sau khi đo xong lô nào thì nên tắt máy, di chuyển đến lô cần đo tiếp theo để 
tránh hiện tượng các lô đất sẽ bị dính liền nhau. 

Thao tác như sau: Vào Main Menu/Track/ENTER. Nhấn ENTER một lần 
vào Area Caculation\ENTER. Khi có chữ Start, chọn ENTER để bắt đầu; trong quá 
trình di chuyển có thể phóng to, thu nhỏ bản đồ để quan sát và lúc này chữ Start sẽ 
được thay thế bằng Stop. Khi đến điểm cuối cùng (trùng với điểm xuất phát) thì ấn 
phím ENTER để kết thúc, lúc này lô đất sẽ được hiển thị lên máy với đầy đủ các 
thông số như chu vi, diện tích, màu của lô đất. Sau đó ta tiến hành đặt tên cho lô 
đất vừa mới đo, lưu lại. 

- Chức năng dẫn đường: Trong quá trình sử dụng, người dùng nên lưu tọa 
độ một điểm nào đó làm điểm khởi hành để đề phòng bị lạc khi đi vào các khu vực 
lạ. 

Để dẫn đường, thao tác như sau: Nhấn vào phím FIND một lần, chọn 
Waypoints. Sau đó vào Waypoints chọn ENTER, lúc này nó sẽ cho chúng ta danh 
sách các điểm chúng ta đã lưu, chọn đến điểm mốc (điểm mà chúng ta muốn dẫn 
đến), rồi chọn ENTER. Sau đó chọn Goto\ENTER, trở lại phím PAGE, để đến màn 
hình la bàn, lúc này ta có màn hình như sau: 

 
Hình 33: La bàn chỉ đường 

Người sử dụng chỉ cần đi theo hướng của mũi tên la bàn chỉ (hướng thẳng 
đứng lên trên) nếu đi đúng thì khoảng cách sẽ giảm. Nếu đi sai thì la bàn sẽ yêu 
cầu đi lại. Lúc nào đến nơi, máy sẽ báo là Arriving at Detisnation. 
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Hình 34: La bàn chỉ hướng đi sai 
- Xóa dữ liệu đã nhớ: Bô nhớ máy chỉ có thể nhớ tối đa được 1000 điểm; 

trường hợp bộ nhớ đầy hoặc có những điểm không cần thiết, chúng ta phải xóa 
những điểm này. Có thể lựa chọn xóa từng điểm một hoặc xóa tất cả. Lưu ý, cẩn 
thận khi sử dụng chức năng này. 

Để xóa một điểm: Nhấn FIND một lần, vào Waypoints\ENTER\chọn tên 
muốn xóa\Delete\ENTER\Yes\ENTER. Xóa xong. 

Để xóa tất cả các điểm: Nhấn FIND một lần, vào Waypoints\ENTER\Nhấn 
phím MENU một lần\Delete\ENTER\All symbols\ENTER\Yes\ENTER. Xóa 
xong. 
3.2. Máy Garmin GPS eTrex 
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3.2.1. Các màn hình chính 

Máy có năm màn hình được gọi là màn hình chính ( Main Page ), muốn 
chuyển đổi vị trí các màn hình ta nhấn phím PAGE  

                  

   
Hình 35: Các màn hình chính 

- Màn hình vệ tinh: Đây là màn hình chính đầu tiên xuất hiện khi chúng ta 
mở máy. Có hai  cách thể hiện màn hình vệ tinh như hình trên. Để chọn cách thể 
hiện kiểu hiển thị màn hình vệ tinh, ta chọn bằng cách sau: Đang ở một trong hai 
màn hình trên. Nhấn phím ENTER một lần, Ta sẽ có một Menu phụ, dùng hai 
phím điều chỉnh lên xuống để chọn màn hình Normal hay Advanced  

 

 
Hình 36: Màn hình vệ tinh 
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- Màn hình bản đồ: 

 
Hình 37: Màn hình bản đồ 

 - Màn hình la bàn: Màn hình này thường dùng để máy dẫn đường đi. Máy 
sẽ cung cấp các thông số như: Hướng la bàn , khoảng cách đến điểm đích để người 
sử dụng đi đến.  

 
 Hình 38: Màn hình la bàn 
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- Màn hình đo cự ly 

 
Hình 39: Màn hình đo cự ly 

- Màn hình Menu  

               
Hình 40: Màn hình Menu 

3.2.2. Cài đặt hệ UTM, chọn đơn vị đo 

Nhấn phím PAGE để chọn màn hình MENU; vào Set Up / ENTER, ta có 
màn hình  
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Hình 41: Màn hình setup 

                           Chọn Units \  ENTER. Ta có màn hình chỉnh Units 

 
Hình 42: Cài đặt hệ tọa độ và đơn vị đo 

Các chỉnh sửa trong dây như sau: Possition Format: Chọn UTM  / UPS ( 
Nếu muốn sử dụng hệ UTM ), chọn hdddºmm.mmm ( nếu muốn sử dụng hệ độ 
phút). Map Datum: Chọn Indian Thailand ( hoặc chọn WGS 84 tùy theo bản đồ 
của người sử dụng ). Units : Chọn Metric. North Ref:  chọn True. Angle: chọn 
Degree. Sau khi chỉnh xong nhấn phím PAGE thoát ra màn hình này. 

Để cài đặt VN2000, tham khảo tại phần hướng dẫn sử dụng máy 
GPS76CSx. 
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3.2.3. Các thao tác thường sử dụng 

  - Đo tọa độ một điểm:  Đặt GPS tại điểm đo, mở máy và chờ máy định vị. 
Khi máy định vị máy sẽ cung cấp tọa độ điểm đứng. Để lưu tọa độ này vào máy, 
thao tác như sau: Nhấn và giữ phím ENTER trong khoảng 3 giây,  ta có màn hình 

 

Hình 43: Đo tọa độ một điểm 

              Tiến hành đặt tên cho điểm. Tên của điểm thường mặc định bằng số thứ tự 
của điểm đó trong bộ nhớ máy, máy tự động đánh số tự điểm sau mỗi lần ghi từ 
001 đến  500 thì thôi. Nếu người sử dụng chấp nhận theo cách đặt tên của máy thì 
không cần thực hiện bước đặt tên dưới dây. Đặt tên cho điểm bằng cách vào khung 
đặt tên, nhấn ENTER ta sẽ có màn hình  

 

Hình 44: Đặt tên điểm 

Lần lượt chọn các chữ và số theo tên điểm mà ta muốn đặt. Chú ý sau lần 
chọn một chữ cái hay số, nhấn ENTER để có thể chọn chữ tiếp theo. Sau khi đặt 
tên xong thì chọn OK ở cuối màn hình. Máy sẽ trở lại màn hình Mark waypoint. 
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Tiếp tục chọn phím OK và nhấn ENTER. Máy đã lưu vị trí đang đo vào bộ nhớ của 
mình. 

- Chức năng dẫn đường: Chức năng này giúp người sử dụng tìm đường 
trong những trường hợp mất định hướng về ( trong rừng hoặc trên biển ). Giả sử 
khi bắt đầu vào rừng, bạn ghi nhớ lại tọa độ điểm khởi hành vào máy, sau khi thực 
hiện xong công việc, bạn sẽ lệnh cho máy dẫn bạn về điểm khởi hành. Thao tác 
thực hiện lần lượt như sau: Nhấn phím PAGE để về màn hình MENU, vào 
Waypoint \ ENTER Chọn tên cần dẫn đường \ ENTER, ta có màn hình 

 

Hình 45: Lệnh dẫn đường 

Chọn lệnh GOTO \ nhấn ENTER . Ta có màn hình 

 

Hình 46: Kết quả dẫn đường 
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- Xóa tọa độ các điểm đã lưu: Máy có thể lưu nhớ được tất cả 500 điểm, khi 
bộ nhớ đầy hoặc khi có tọa độ nào không cần thiết thì có thể xoá đi. Có hai cách để 
xoá, xóa mỗi lần từng điểm hay xóa một lần tất cả các điểm. Thao tác như sau: 

Xóa từng điểm một: Nhấn phím PAGE để về màn hình MENU, vào 
Waypoint \ ENTER \ chọn tên muốn xóa \ ENTER \  chọn DELETE \ ENTER \ 
chọn Yes \ ENTER, xóa xong 

   

Hình 47: Xóa từng điểm một        

Xóa tất cả các điểm: Nhấn phím PAGE để về màn hình MENU\ vào 
Waypoint \ ENTER\ chọn lệnh DELETE ALL \ ENTER \ chọn YES \ ENTER. Tất 
cả các điểm trong bộ nhớ đã bị xóa.         

  

Hình 48: Xóa tất cả các điểm 
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