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ĐỔI MỚI GIẢNG DẠY MÔN HỌC
THỰC HÀNH TRẮC ĐỊA

DẠY THEO DỰ ÁN

GV : DƯƠNG BÌNH AN
BỘ MÔN : ĐỊA KỸ THUẬT-THỰC HÀNH
KHOA XÂY DỰNG
MÔN HỌC : THỰC TẬP TRẮC ĐỊA
MÃ MÔN : CIE-260

1. Mở đầu
Đổi mới giảng dạy theo dự án là cần thiết khi:
• Nhà trường có đầy đủ trang thiết bị hiện đại cho giảng

dạy thực hành Trắc Địa như: máy kinh vỹ điện tử
(Electronic Theodolite), máy toàn đạc điện tử (Total
Station); máy đo cao thủy bình tự động (Automatic
Level),...

• Nhà trường có mặt bằng phù hợp khi áp dụng ngoài
thực tế theo dạng dự án cụ thể, nhất là cho công tác trắc
địa phục vụ thi công công trình.

• Tạo cho sinh viên nhận thức môn học cụ thể , trực quan
• Bám sát đề cương môn học đã được phê duyệt

2. Đổi mới giảng dạy

Việc áp dụng phương pháp giảng dạy môn học
thực hành Trắc Địa theo dự án bắt đầu từ học kỳ
II năm học 2016-2017.
Điều kiện để áp dụng:

• Con người: đội ngũ giảng dạy phải là những
người có kinh nghiệm thực tiễn, thường xuyên
cập nhật những kiến thức hay công nghệ mới

• Trang thiết bị phục vụ cho công tác giảng dạy
thực hành: được chú trọng đầu tư theo hướng
tiếp cận công nghệ mới.

Trên cơ sở đề cương thực tập Trắc Địa
được duyệt, căn cứ vào thực tế mặt bằng
khu vực thực tập của sinh viên, soạn bài
giảng thực hành theo dạng dự án:
• Phổ biến nội dung của dự án
• Hướng dẫn các bước thực hiện dự án
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Nội dung của dự án Nội dung của dự án

Tại khu đất trống trước dãy nhà E khu Hòa
Khánh Nam, dự tính xây dựng một công
trình nhà 5 tầng, có đặc điểm:
• Theo thiết kế giống với nhà E đã có
• Bố trí song song và thẳng hàng theo

hướng cạnh hai đầu hồi của công trình
• Độ cao mặt sàn tầng trệt(cốt ±00) bằng

với độ cao mặt sàn tầng nhà E

Các bước thực hiện dự án

• Khảo sát thực địa: cả lớp
• Thiết kế lưới khống chế mặt bằng, độ

cao: theo từng nhóm
• Tiến hành đo đạc lưới khống chế mặt

bằng, độ cao : theo từng nhóm
• Tính toán bình sai tọa độ, độ cao : theo

từng cá nhân

Các bước thực hiện dự án

• Đo vẽ lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500 khu
vực dự án: theo nhóm và từng cá nhân

• Trên cơ sở dữ liệu thiết kế công trình dự
kiến xây dựng (do giảng viên ra đề), tiến
hành bố trí công trình, cắm mốc tại thực
địa, xác định độ cao xây dựng.

• Hoàn thành tính toán, lập báo cáo kết
quả toàn bộ dự án dưới dạng báo cáo
kết quả thực tập Trắc địa và bảo vệ thực
tập theo quy định
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Trình tự các nội dung đã thực hiện áp
dụng cho 2 lớp CIE260B1, B2:

Theo đúng lịch trình giảng dạy trên MyDTU,
tiến hành:
• Tuần 1: phổ biến nội dung dự án, thực

hành làm quen, thao tác cơ bản (có đánh
giá từng các nhân)

Trình tự các nội dung đã thực hiện áp
dụng cho 2 lớp CIE260B1, B2:

• Tuần 2: thiết kế, bố trí lưới khống chế
khu vực xây dựng dự án, tiến hành đo
cạnh bằng thước thép(nhóm), đo bằng
Odometer(nhóm) và bằng bước chân
(từng cá nhân). Từng cá nhân làm báo
cáo kết quả đo cạnh theo mẫu

BẢNG 3: BẢNG BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐO CẠNH
Sinh viên:......................................... Lớp: ..........................................
Ngày đo:.............................................

BẢNG SO SÁNH KẾT QUẢ ĐO KHOẢNG CÁCH

ĐIỂM ĐO BẰNG
Số bước

chân
Khoảng
cách(m)

SAI SỐ

Từ Đến THƯỚC
DÂY(m)

Odometer
(m)

Odometer
(%)

Bước chân(%)

A B 29.880 29.80 42 29.82 0.27 0.20

B C 39.440 39.30 54 38.34 0.35 2.79

C D 25.550 25.30 34 24.14 0.98 5.52

D A 30.620 30.30 43 30.53 1.05 0.29

Trình tự các nội dung đã thực hiện áp
dụng cho 2 lớp CIE260B1, B2:

• Tuần 3: đo góc trong lưới bằng máy kinh
vỹ điện tử. Phương pháp đo lặp đơn
giản. Số liệu đo góc theo nhóm được
đánh giá tại hiện trường đạt yêu cầu kỹ
thuật

Trước khi đo góc, tiến hành kiểm tra, kiểm
nghiệm sai số 2C, sai số MO theo quy định
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Bảng 2. Sổ đo góc theo phương pháp đo lặp đơn giản

Trạm
Station

Góc đơn
Direct
angle

Góc lặp
Double
Angle

Góc
T Bình
Mean
angle

GHI CHÚ
Description

1 2 3 4 5 6

O

A 0º00’00’’ 90º15’00’’

90º15’15’’

ĐKIỆN
[3]-[5]/2≤20’’

B 90º15’00’’ 180º30’30’’ 15’’

Trình tự các nội dung đã thực hiện áp
dụng cho 2 lớp CIE260B1, B2:

• Tuần 4: đo chênh cao các điểm khống
chế trong lưới bằng máy thủy bình tự
động. Số liệu đo cao theo nhóm được
đánh giá tại hiện trường đạt yêu cầu kỹ
thuật

Trước khi đo cao, tiến hành kiểm tra, kiểm
nghiệm sai số góc “i” theo quy định

Trình tự các nội dung đã thực hiện áp
dụng cho 2 lớp CIE260B1, B2:

• Tuần 5 và 6: đo vẽ chi tiết thành lập bản
đồ tỷ lệ 1/500 khu đo theo phương pháp
toàn đạc(tọa độ cực) với máy kinh vỹ
điện tử và mia. Số liệu đo chi tiết theo
nhóm được ghi vào sổ đo, có vẽ sơ họa,
ghi chú để thuận tiện cho vẽ nối trong
phòng

Trình tự các nội dung đã thực hiện áp
dụng cho 2 lớp CIE260B1, B2:

• Tính toán bình sai lưới khống chế tọa độ
mặt bằng và độ cao theo mẫu. Độ chính
xác đạt yêu cầu quy định

• Sử dụng phần mềm DPSurvey xử lý số
liệu đo vẽ chi tiết và vẽ nối thành lập
bản đồ số. Xuất bản vẽ, chỉnh lý và
hoàn thiện trên nền AutoCAD.
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Trình tự các nội dung đã thực hiện áp
dụng cho 2 lớp CIE260B1, B2:

• Tuần 7: trên cơ sở dữ liệu thiết kế công
trình dự kiến xây dựng (do giảng viên ra
đề), tiến hành bố trí công trình, cắm mốc
tại thực địa, xác định độ cao xây dựng.

• Kiểm tra đánh giá độ chính xác các mốc
bố trí tại thực địa theo đúng yêu cầu quy
định.

Trình tự các nội dung đã thực hiện áp
dụng cho 2 lớp CIE260B1, B2:

• Tuần 8: hoàn thành tính toán, lập báo
cáo kết quả toàn bộ dự án dưới dạng
báo cáo kết quả thực tập Trắc địa.

• Bảo vệ thực tập theo quy định

Các nội dung phải hoàn thành:

• Báo cáo số liệu đo cạnh, đo góc, đo cao
• Bảng tính toán bình sai tọa độ, độ cao

lưới khống chế
• Bản đồ số khu đo(file CAD, bản vẽ giấy)
• Báo cáo tính toán, cách bố trí công

trình(mặt bằng, độ cao) và cách kiểm tra
đánh giá

3. Kết luận:
• Môn học Trắc Địa này, bản thân nó là môn

học gắn liền với thực hành, thực tế, do
vậy việc giảng dạy theo dạng dự án trong
trường học phải gần giống với thực tế sau
này là cần thiết.

• Đây mới là học kỳ đầu tiên áp dụng, qua
đợt này sẽ có đánh giá đầy đủ và hoàn
thiện hơn.
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CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE!


