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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC 
 

I. THÔNG TIN VỀ GV 
1. Họ và tên:  PHẠM THẾ HÙNG - Chức danh, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ 
- Chuyên ngành: Bản đồ, Viễn thám và Hệ thống thông tin địa lý 
- Đơn vị công tác: Khoa Tài nguyên và Môi trường, trường Đại học Đồng Tháp 
- Điện thoại: 0938.612.775  - Email: pthung@dthu.edu.vn 
2. Họ và tên: LÂM TUYẾT HƯƠNG - Chức danh, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ 
- Đơn vị công tác: Khoa Tài nguyên và Môi trường, trường Đại học Đồng Tháp 
- Điện thoại: 0985.452.287  - Email: lthuong@dthu.edu.vn 
II. THÔNG TIN VỀ MÔN HỌC 

- Tên môn học: RE4024 – Hệ thống định vị toàn cầu GPS 
- Tên tiếng Anh: Introduction to Global Positioning System 
- Số tín chỉ: 2 tín chỉ 
- Tổng số tiết tín chỉ (LT/ThH/TH): 15/30/45 
- LHP: RE402401 (ĐHQLĐĐ15-L2-CT); Học kỳ: 2; Năm học: 2015 – 2016 

1. Mục tiêu môn học 
1.1. Mục tiêu tổng quát: 
Sau khi học xong môn học này, người học sẽ biết được các khái niệm cơ bản và 

hiểu được nguyên lý hoạt động của các hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu (GNSS) trên 
thế giới, đồng thời người học cũng được rèn luyện những kỹ năng sử dụng các thiết bị 
định vị toàn cầu ứng dụng trong lĩnh vực chuyên ngành quản lý đất đai. 

1.2. Mục tiêu cụ thể: 
- Về lý luận: 
 Biết được đặc điểm cơ bản của các hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu 

(GNSS) phổ biến hiện nay: GLONASS, GPS, GALLIEO, COMPASS,… 
 Hiểu được nguyên lý hoạt động cơ bản của hệ thống GPS – Mỹ. 

- Về kỹ năng: 
 Biết sử dụng cơ bản các loại máy thu GPS khác nhau. 
 Hiểu và vận dụng quá trình đo đạc, xử lý dữ liệu đo GPS ứng dụng trong 

Quản lý đất đai. 
2. Tổng quan về môn học 
Môn học cung cấp những khái niệm cơ bản về hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu 

(GNSS); Các hệ thống vệ tinh định vị trên thế giới; Tổng quan về hệ thống GPS; Ưu 
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điểm và nhược điểm của việc sử dụng GPS; Các thành phần của  hệ thống GPS; Ứng 
dụng của GPS; Nguyên lý hoạt động của GPS; Các kỹ thuật đo GPS. 

III. PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH 

Nội dung 
Số tiết 

Lý 
Thuyết 

Thực 
Hành 

Tự 
Học 

PHẦN LÝ THUYẾT 
Chương 1. TỔNG QUAN VỀ GPS 

1.1. Giới thiệu trắc địa vệ tinh 
1.2. Khái quát về hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu 
1.3. Hệ thống GPS 
1.4. Các hệ thống khác 
1.5. Cấu hình hệ thống GPS 

 
4 
 

 
0 
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Chương 2. HỆ THỐNG TỌA ĐỘ VÀ THỜI GIAN 
2.1. Đinh nghĩa hệ thống tọa độ 
2.2. Các hệ thống tọa độ dùng trong GPS 
2.3. Chuyển đổi giữa các hệ tọa độ 
2.4. Định nghĩa hệ thống thời gian 
2.5. Các hệ thống thời gian dùng trong GPS 
2.6. Mối quan hệ giữa các hệ thống thời gian 

4 
 
 

0 8 
 
 

Chương 3. TÍN HIỆU VÀ TRỊ ĐO GPS 
3.1. Tín hiệu GPS 
3.2. Trị đo GPS 
3.3. Các nguồn sai số và phương pháp giảm thiểu sai số 

3 0 6 

Chương 4. PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH VỊ VÀ XỬ LÝ SỐ LIỆU 
ĐO GPS 

4.1. Các phương pháp định vị GPS  
4.2. Xử lý trị đo GPS 
4.3. Các ứng dụng của GPS 

4 0 8 

PHẦN THỰC HÀNH 
Bài 1. Hướng dẫn quy trình sử dụng máy thu GPS cầm tay 
Bài 2. Ứng dụng máy thu GPS cầm tay để thành lập, cập nhật 
bản đồ giao thông, bản đồ hiện trạng, ảnh viễn thám.  
Bài 3. Hướng dẫn quy trình sử dụng máy thu GPS có độ 
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chính xác cao 
Bài 4. Ứng dụng công nghệ đo tĩnh GPS trong thành lập lưới 
khống chế đo vẽ 
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IV. QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP 
Hình thức TS Tiêu chí đánh giá Thời gian 

Seminar 0,1 Nội dung và hình thức trình bày  2 nhóm/tiết 
Kiểm tra LT 0,1 Kiểm tra nội dung lý thuyết 60 – 90 phút 
Bài tập 0,1 Bài tập (nhóm, cá nhân) 60 – 90 phút 
Thi hết môn 0,7 Kiến thức cơ bản của môn học 45 phút 

V. TÀI LIỆU HỌC TẬP 
1. Tài liệu bắt buộc 
[1]. Slide bài giảng trên lớp 
[2]. Trần Vĩnh Phước (Chủ biên) (2008). Hệ thống định vị toàn cầu GPS. Nhà 

xuất bản Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, Tp. Hồ Chí Minh. 
[3]. Nguyễn Ngọc Lâu, Dương Tuấn Việt (2010). Thực tập GPS. Nhà xuất bản 

Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, Tp. Hồ Chí Minh. 
2. Tài liệu tham khảo 
[4]. B. Hofmann-Wellenhof, H. Lichtenegger, and J. Collins, GPS Theory and 

Practice, Springer-Verlag,Wein, New York, pp. 326, 1992 
[5]. D.E. Wells, Guide to GPS Positioning, Canada GPS Associates, 

Fredericton, New Brunswick, Canada, pp. 600,1987 
[6]. Các tài liệu hướng dẫn sử dụng máy thu GPS Topcon Legacy E, phần mềm 

PCCDU, phần mềm Survey Pro, phần mềm Survey Link và phần mềm Pinnacle 
VI. TỔ CHỨC DẠY HỌC 
1. Lịch trình giảng dạy 

Nội dung Tổ chức 
học tập 

Tiết (CD) TLTK LT ThH TH 
Nhập môn: 
1) Giới thiệu đề cương 
chi tiết môn học 
2) Chia nhóm học tập 
3) Hướng dẫn tự học qua 

- GV cung cấp và giới thiệu 
ĐCCT môn học, cách thức và 
trọng số đánh giá môn học. 
- SV chia nhóm để chuẩn bị 
cho phần seminar và thực 
hành nhóm (mỗi nhóm cử 1 

2 
(2) 

 4 
(4) ĐCCT 
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hệ thống Blackboard 
4) Giới thiệu các nguồn 
tài liệu tham khảo bổ 
sung từ internet 

nhóm trưởng) 

Chương 1. TỔNG QUAN 
VỀ GPS 

- SV nghiên cứu trước bài 
giảng 
- GV hệ thống hóa kiến thức 
của chương, gợi mở một số 
vấn đề trọng tâm 

2 
(4) 

 4 
(8) 

[1], [2], 
[4], [5] 

Chương 2. HỆ TỌA ĐỘ 
THAM VÀ THỜI GIAN 

- SV nghiên cứu trước bài 
giảng 
- GV phân công chuyên đề 
seminar cho các nhóm phần 
2.2. Phép chiếu bản đồ và 2.3. 
Các hệ tọa độ thường gặp 
- Thực hiện seminar 

4 
(8) 

 4 
(16) 

[1], [2], 
[4], [5] 

Chương 3. TÍN HIỆU 
VÀ TRỊ ĐO GPS 

- SV nghiên cứu trước bài 
giảng và tài liệu tham khảo đã 
cung cấp 
- GV hệ thống hóa kiến thức 
của chương  

3 
(11) 

 
 6 

(22) 
[1], [2], 
[4], [5] 

Chương 4. PHƯƠNG 
PHÁP ĐỊNH VỊ VÀ XỬ 
LÝ SỐ LIỆU ĐO GPS 

- SV nghiên cứu trước bài 
giảng và tài liệu tham khảo đã 
cung cấp 
- GV hệ thống hóa kiến thức 
của chương  

4 
(15) 

 8 
(30) 

[1], [2], 
[4], [5] 

Bài 1. Hướng dẫn quy 
trình sử dụng máy thu 
GPS cầm tay 

- GV cung cấp tài liệu và 
hướng dẫn SV sử dụng máy 
thu GPS cầm tay 

0 
(15) 

5 
(5) 

5 
(35) [1], [3], 

[6] 
Bài 2. Ứng dụng máy thu 
GPS cầm tay để thành 
lập, cập nhật bản đồ giao 
thông, bản đồ hiện trạng, 
ảnh viễn thám.  
 

- SV chia nhóm và sử dụng 
máy GPS để đo đạc, khảo sát 
ngoài thực địa 
 

0 
(15) 

10 
(15) 

10 
(40) [1], [3], 

[6] 

Bài 3. Hướng dẫn quy 
trình sử dụng máy thu 
GPS có độ chính xác cao 

- GV cung cấp tài liệu và 
hướng dẫn SV sử dụng máy 
thu GPS cầm tay 

0 
(15) 

 

5 
(20) 

5 
(50) [1], [3], 

[6] 
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Bài 4. Ứng dụng công 
nghệ đo tĩnh GPS trong 
thành lập lưới khống chế 
đo vẽ 

- SV chia nhóm và sử dụng 
máy GPS để đo đạc, khảo sát 
ngoài thực địa 
 

0 
(15) 

10 
(30) 

10 
(60) [1], [3], 

[6] 

2. Hướng dẫn thực hiện 
- Đối với phần seminar: thời gian để thực hiện báo cáo là 2 tuần, các báo cáo 

cần được trình bày qua hệ thống blackboard dưới dạng thảo luận theo nhóm và thảo 
luận cả lớp. Sau khi kết thúc thời gian thảo luận trên hệ thống blackboard, các nhóm 
hoàn chỉnh báo cáo và gửi về cho GV giảng dạy môn học. 

- Đối với phần thực hành: những bài thực tập trên lớp phần lớn sẽ tiến hành 
đánh giá tại lớp theo hình thức của bài kiểm tra; trên máy tính, thời gian khoảng 60 – 
90 phút.  

Tp. Cao Lãnh,  ngày 06 tháng 7 năm 2016 
 Duyệt của Trưởng Bộ môn 
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