
Bài dạy: Chƣơng 1 

TỔNG QUAN VỀ BẢN ĐỒ HỌC 

Số tiết: 02 

 
A. Mục tiêu 

Sau khi học xong Ngƣời học đạt đƣợc: 

1. Kiến thức 

- Biết đƣợc đối tƣợng, nhiệm vụ và vai trò của bản đồ học trong thực tiễn 

và khoa học. 

- Hiểu đƣợc định nghĩa, phân loại, các yếu tố của bản đồ học và biết đƣợc 

lịch sử phát triển của bản đồ. 

2. Kỹ năng 

 Phân biệt đƣợc các đặc điểm đặc trƣng nhất giữa các loại bản đồ liên quan 

đến bản đồ học và quá trình phát triển của bản đồ học. 

3. Thái độ 

Có tinh thần trách nhiệm trong việc sử dụng bản đồ phục vụ học tập và 

cuộc sống. 

B. Chuẩn bị 

1. Giảng viên  

- Tài liệu chính: Lê Văn Thơ (2015), Giáo trình Bản đồ học, Trƣờng Đại 

học Nông Lâm Thái Nguyên. 

- Tài liệu tham khảo: 

 Nguyễn Thị Kim Hiệp (2006), Giáo trình Bản đồ địa chính, NXB Nông 

nghiệp. 

2. Người học 

- Lê Văn Thơ (2015), Giáo trình Bản đồ học, Trƣờng Đại học Nông Lâm 

Thái Nguyên 

- Vở ghi chép. 

C. Phƣơng pháp, phƣơng tiện dạy học 

1. Phương pháp dạy học 

- Thuyết trình 

- Phát vấn 

- Tự nghiên cứu... 

2. Phương tiện dạy học 

- Bảng phấn 

- Máy vi tính, máy chiếu 

D. Nội dung bài giảng 
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Hoạt động của GV và Ngƣời học Nội dung  

 
 

 

-GV: + Giới thiệu đối tƣợng và 

nhiệm vụ của bản đồ học 

           + Giải thích, gợi ý để NH trả 

lời câu hỏi: Bản đồ học liên 

quan đến các môn học nào? 

Lấy ví dụ về bản đồ đã đƣợc 

biết. 

- NH: + Chú ý theo dõi 

          + Tƣ duy trả lời 

- GV: Tổng hợp ý kiến, nhận xét bổ 

sung  

- NH: + Tiếp nhận thông tin.  

 + Ghi chép bài. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chƣơng 1 

TỔNG QUAN VỀ BẢN ĐỒ HỌC 

1.1. Đối tƣợng và nhiệm vụ của bản đồ học 

1.1.1. Đối tượng của bản đồ học 

Bản đồ học là khoa học về các bản đồ địa lý, 

đối tƣợng của bản đồ học là: 

- Bản đồ địa lý 

- Các sản phẩm bản đồ khác 

1.1.2. Nhiệm vụ của bản đồ học 

Là nghiên cứu cấu trúc không gian, phản ánh 

các quy luật của hệ thống không gian địa lý, các 

hiện tƣợng, đối tƣợng tự nhiên, kinh tế - xã hội 

xét về mặt phân bố, mối tƣơng quan và quá trình 

phát triển. 

- Bản đồ học gồm nhiều bộ môn khoa học kỹ 

thuật có quan hệ chặt chẽ với nhau nhƣ: 

+ Trắc địa phổ thông 

+ Trắc địa cao cấp 

+ Trắc địa địa hình 

+ Địa lý học 

+ Địa chất 

+ Thổ nhƣỡng 

+ Lịch sử ... 

- Mỗi bộ môn khoa học này lại có nhiệm vụ 

riêng, cụ thể là: 

+ Cơ sở lý thuyết của bản đồ 

+ Toán bản đồ 

+ Thiết kế và thành lập bản đồ 

+ Trình bày bản đồ 

+ In bản đồ 

+ Sử dụng bản đồ 

+ Bản đồ số 

+ Kinh tế và tổ chức sản xuất bản đồ 
\ \ 

 

- GV:+ Đƣa ra một số quan niệm 

khác nhau về bản đồ, giải 

thích rút ra định nghĩa chung 

+ Gợi ý, yêu cầu NH nêu tính 

chất của bản đồ 

 

1.2. Định nghĩa và tính chất của bản đồ học 

1.2.1. Định nghĩa 

Bản đồ là hình ảnh thu nhỏ bề mặt trái đất 

hoặc hành tinh khác lên mặt phẳng trong một 

phép chiếu xác định. 
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- NH: + Chú ý lắng nghe 

           + Tƣ duy trả lời 

- GV: Tổng hợp ý kiến, nhận xét bổ 

sung  

- NH:  + Tiếp nhận thông tin.  

  + Ghi chép bài. 

Nội dung của bản đồ biểu thị các đối tƣợng tự 

nhiên, kinh tế, xã hội bằng hệ thống ký hiệu quy 

ƣớc và có sử dụng biện pháp tổng quát hóa. 

1.2.2. Tính chất 

- Tính trực quan 

- Tính đo đƣợc 

- Tính thông tin 
 

- GV:+ Giới thiệu cách phân loại 

bản đồ 

+ Phát vấn: Trong thực tế 

cách phân loại nào hay sử 

dụng nhất đối với lĩnh vực 

quản lý đất đai? 

- NH: + Chú ý lắng nghe 

           + Tƣ duy trả lời 

- GV: Tổng hợp ý kiến, nhận xét bổ 

sung  

- NH:  + Tiếp nhận thông tin.  

  + Ghi chép bài. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1.3. Phân loại bản đồ 

1.3.1. Phân loại theo đối tượng 

- Nhóm bản đồ địa lý 

- Nhóm bản đồ thiên văn  

1.3.2. Phân loại theo nội dung 

- Nhóm bản đồ địa lý chung 

- Nhóm bản đồ chuyên đề 

1.3.3. Phân loại theo mục đích sử dụng 

- Bản đồ sử dụng nhiều mục đích 

- Bản đồ chuyên môn 

1.3.4. Phân loại theo tỷ lệ 

- Bản đồ tỷ lệ lớn: ≥ 1/25 000 

- Bản đồ tỷ lệ trung bình: Từ 1/50 000 đến 

1/500 000 

- Bản đồ tỷ lệ nhỏ: ≤ 1/1 000 000 

1.3.5. Phân loại theo lãnh thổ 

- Bản đồ thế giới 

- Bản đồ châu lục 

- Bản đồ các nƣớc 

- Bản đồ vùng... 
 

 

- GV: + Giải thích các yếu tố của 

bản đồ. 

+ Phát vấn: Khi thành lập bản 

đồ yếu tố nào là quan trọng 

nhất? Vì sao? 

- NH: + Chú ý lắng nghe 

           + Tƣ duy trả lời 

- GV: Tổng hợp ý kiến, nhận xét bổ 

sung  

- NH: + Tiếp nhận thông tin.  

 + Ghi chép bài. 

 

 

1.4. Các yếu tố của bản đồ  

1.4.1. Yếu tố nội dung 

- Thông tin về đối tƣợng 

- Các hiện tƣợng đƣợc biểu thị trên bản đồ 

1.4.1. Yếu tố toán học 

- Phép chiếu 

- Tọa độ 

- Lƣới khống chế 

- Tỷ lệ 

- Bố cục bản đồ 

1.4.3. Yếu tố hỗ trợ bổ sung 

- Chú thích 

- Thƣớc tỷ lệ 

- Các biểu đồ 
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- GV: + Giới thiệu lịch sử phát triển 

của bản đồ học trên thế giới 

và ở Việt Nam qua các thời 

kỳ 

           + Hƣớng dẫn NH thảo luận: 

Hệ thống các cơ quan quản 

lý bản đồ phục vụ cho công 

tác quản lý đất đai ở Việt 

Nam 

- NH: + Chú ý lắng nghe 

          + Thảo luận 

          + Đƣa ra ý kiến cá nhân 

- GV: Tổng hợp ý kiến, nhận xét bổ 

sung.  

- NH: + Tiếp nhận thông tin.  

 + Ghi chép bài. 

 

 

1.5. Sơ lược lịch sử phát triển của bản dồ học 

1.5.1. Trên thế giới 

- Giai đoạn sơ khai của bản đồ học: 

+ Vẽ trên vách các hang động 

+ Vẽ trên tấm đất sét 

+ Vẽ trên tấm vỏ cây 

- Những công trình về bản đồ học đầu tiên 

của các nhà bác học cổ: 

+ Trái đất có hình dạng hoàn hảo 

+ Bản đồ là môn địa lý học 

+ Bản đồ có biển, eo đất, sông, núi, thành phố 

+ Mục đích của bản đồ là vẽ bề mặt trái đất 

và vũ trụ 

- Thời kỳ đình trệ của bản đồ học: 

Đến thế kỷ 5- thời kỳ thống trị của tôn giáo, 

các nhà khoa học cổ bị đàn áp, công trình khoa 

học bị phá hủy. 

- Thời kỳ của những phát kiến địa lý vĩ đại: 

+ Phát hiện ra châu Mỹ 

+ Dùng ký hiệu quy ƣớc 

+ Thế kỷ 15 nghề in và bản đồ thế giới ra đời. 

- Thời kỳ phát triển rực rỡ của bản đồ học: 

+ Thế kỷ 16 Atlat đƣợc ra đời 

+ Cuối thế kỷ 18 đầu thế kỷ 19 bản đồ địa 

hình ra đời 

+ Cuối thế kỷ 19 sang thế kỷ 20 máy đo đạc 

đƣợc trang bị. 

1.5.2. Sơ lược phát triển khoa học bản đồ ở 

Việt Nam 

- Năm 43 sau công nguyên: Dựng các móc 

dọc biên giới. 

- Thế kỷ 18 nhà bác học Lê Quý Đôn đã viết 

sách về bản đồ. 

- Cách mạng tháng 8 thành công phòng Bản 

đồ thuộc Bộ Tổng tham mƣu quân đội nhân dân 

Việt Nam đƣợc thành lập. 
 

- Từ năm 1960 trở đi: Các trƣờng Đại học 

Bách khoa, Đại học Mỏ địa chất, Đại học Tổng 

hợp, Đại học Sƣ phạm Hà Nội... đã bắt đầu đào 

tạo cán bộ nghiên cứu và đo vẽ bản đồ. 



5 

 

- Cuối năm 1994 hoàn thành đo đạc và bình 

sai lƣới trắc địa cơ sở trong cả nƣớc. 

- Ngày 22/02/1994 Tổng cục Địa chính đƣợc 

thành lập. 

 

- GV: + Giảng giải  

           + Gợi ý để NH nêu lên đƣợc 

vai trò của bản đồ học trong 

thực tiễn và nghiên cứu khoa 

học. 

- NH: + Chú ý lắng nghe 

          + Tƣ duy  

          + Đƣa ra ý kiến cá nhân về 

vai trò của bản đồ học 

- GV: Tổng hợp ý kiến, nhận xét bổ 

sung.  

- NH: + Tiếp nhận thông tin.  

 + Ghi chép bài. 

- GV: Tóm tắt toàn bộ nội dung 

chƣơng 1, gợi ý để NH đƣa ra 

các ý kiến cần giải đáp (nếu 

có) 

 

1.6. Vai trò của bản đồ trong thực tiễn và 

khoa học 

1.6.1.Vai trò trong thực tiễn 

- Cho biết hình dạng, vị trí, diện tích... của 

các đối tƣợng. 

- Dẫn đƣờng trên bộ, trên biển và trên không. 

- Trong quân sự: Cung cấp thông tin về địa 

hình và vạch ra kế hoạch tác chiến. 

- Trong công nghiệp, xây dựng, giao thông: 

Dùng để khảo sát, thiết kế. 

- Trong nông nghiệp: Dùng để quy hoạch, 

quản lý đất đai. 

- Trong giáo dục: Phục vụ công tác giảng 

dạy môn Địa lý và Lịch sử. 

- Trong kinh tế - xã hội: Là công cụ cho việc 

quy hoạch định hƣớng phát triển kinh tế. 

1.6.2.Vai trò trong khoa học 

- Là công cụ để nghiên cứu khoa học trong 

nhiều ngành kinh tế quốc dân; 

- Là nguồn cung cấp thông tin cần thiết và 

chính xác; 

- Bản đồ cho cái nhìn tổng quan. 
 

 

E. Câu hỏi, hƣớng dẫn học tập, thảo luận  

1. Trả lời các câu hỏi: 

Trang 14 - Giáo trình Bản đồ học. 

2. Đọc và nghiên cứu các tài liệu sau 

- Lê Văn Thơ (2015), Giáo trình Bản đồ học, Trƣờng Đại học Nông Lâm 

Thái Nguyên. 

-  Nguyễn Thị Kim Hiệp (2006), Giáo trình Bản đồ địa chính, NXB Nông nghiệp. 

       Ngày      tháng     năm 2018 

               XÁC NHẬN                                                             NGƢỜI SOẠN 

CỦA KHOA NÔNG - LÂM - NGƢ NGHIỆP      

 

 

                      Trần Thị Bình 
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Bài dạy: Chƣơng 2 

CƠ SỞ TOÁN HỌC CỦA BẢN ĐỒ 

Số tiết: 12 

Kiểm tra: 01 tiết 

 
 
 

A. Mục tiêu 

Sau khi học xong Ngƣời học đạt đƣợc: 

1. Kiến thức 

- Biết đƣợc hình dạng, kích thƣớc trái đất; 

- Hiểu đƣợc cấu tạo và cách sử dụng thƣớc tỷ lệ thẳng, thƣớc tỷ lệ xiên; 

hiểu cách phân mảnh bản đồ địa hình; 

- Biết đƣợc phép chiếu bản đồ và các hệ tọa độ. 

2. Kỹ năng 

- Dựa vào tỷ lệ bản đồ, độ dài đoạn thẳng trên bản đồ tính đƣợc độ dài đoạn 

thẳng tƣơng ứng ngoài thực địa;  

- Ghi đƣợc tỷ lệ số, tỷ lệ giải thích lên bản đồ và tính đƣợc độ chính xác 

của bản đồ địa hình theo từng loại tỷ lệ; 

- Viết đƣợc phiên hiệu mảnh bản đồ địa hình từ tỷ lệ 1:1000 000 đến 1: 

500, tính chuyển đƣợc phiên hiệu mảnh bản đồ địa hình từ VN-2000 sang UTM 

quốc tế và ngƣợc lại. 

3. Thái độ 

- Ngƣời học hình thành đƣợc đức tính cẩn thận trong việc tính toán độ dài, 

viết phiên hiệu và tính chuyển phiên hiệu bản đồ; 

- Có ý thức trách nhiệm trong việc quản lý, sử dụng thƣớc tỷ lệ. 

B. Chuẩn bị 

1. Giảng viên  

1. Giảng viên  

- Tài liệu chính: Lê Văn Thơ (2015), Giáo trình Bản đồ học, Trƣờng Đại 

học Nông Lâm Thái Nguyên. 

- Tài liệu tham khảo: 

+  Nguyễn Thị Kim Hiệp (2006), Giáo trình Bản đồ địa chính, NXB Nông 

nghiệp. 

+ Chính phủ (2000), Quyết định số 83 ngày 12 tháng 7 năm 2000 về sử 

dụng hệ quy chiếu và hệ tọa độ quốc gia Việt Nam. 

+ Tổng cục Địa chính (2001), Thông tư số 973 ngày 20 tháng 6 năm 2001  

hướng dẫn áp dụng hệ quy chiếu và hệ tọa độ quốc gia VN-2000. 
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2. Người học 

- Lê Văn Thơ (2015), Giáo trình Bản đồ học, Trƣờng Đại học Nông Lâm 

Thái Nguyên. 

- Chính phủ (2000), Quyết định số 83 ngày 12 tháng 7 năm 2000 về sử 

dụng hệ quy chiếu và hệ tọa độ quốc gia Việt Nam. 

- Tổng cục Địa chính (2001), Thông tư số 973 ngày 20 tháng 6 năm 2001  

hướng dẫn áp dụng hệ quy chiếu và hệ tọa độ quốc gia VN-2000. 

- Vở ghi chép, thƣớc kẻ, máy tính cá nhân. 

C. Phƣơng pháp, phƣơng tiện dạy học 

1. Phương pháp dạy học 

- Thuyết trình 

- Phát vấn 

- Nêu vấn đề... 

2. Phương tiện dạy học 

- Bảng phấn 

- Máy vi tính, máy chiếu 

- Các biểu mẫu 

D. Nội dung bài giảng 
 

Hoạt động của GV và Ngƣời học Nội dung  

 

 

 

- GV: + Đặt câu hỏi phát vấn NH  

           Dựa vào kiến thức địa lý đã 

học, trả lời câu hỏi: Trái đất 

ở vị trí nào trong hệ mặt 

trời? 

          + Giới thiệu hình dạng và 

kích thƣớc trái đât 

          + Phát vấn: Vì sao bề mặt 

hoàn chỉnh của trái đất 

không phải là bề mặt toán 

học 

          + Yêu cầu NH tính độ dẹt (α) 

của trái đất 

- NH: + Chú ý lắng nghe 

          + Tƣ duy, tính toán, trả lời  

- GV: Tổng hợp ý kiến, nhận xét bổ 

 

Chƣơng 2 
 

CƠ SỞ TOÁN HỌC CỦA BẢN ĐỒ 
 

2.1. Hình dạng và kích thƣớc trái đất 

- Theo quan niệm thi trái đất có dạng hình cầu, 

nhƣng thực tế thì bề mặt của trái đất rất phức tạp 

về mặt hình học và không thể biểu thị nó bởi một 

qui luật xác định. Hình dạng trái đất đƣợc hình 

thành và bị chi phối bởi hai lực: 

+ Lực hấp dẫn tạo nên hình cầu 

+ Lực ly tâm tạo nên dạng ellipsoid của trái 

đất. 

- Trong trắc địa bề mặt của trái đất đƣợc thay 

bằng mặt geoid. 

Mặt geoid là mặt nƣớc biển trung bình, yên 

tĩnh nhiều năm xuyên qua các lục địa và hải đảo 

tạo thành một mặt cong khép kín và gọi là mặt 

thủy chuẩn gốc. 

- Nguyên nhân làm cho bề mặt geoid bị biến 

Formatted: Justified, Indent: First line:  0.38"
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sung.  

- NH: + Tiếp nhận thông tin.  

 + Ghi chép bài. 

 

 

 

 

 

 

 

dạng phức tạp về mặt hình học là do: 

+ Tác dụng của trọng lực 

+ Sự phân bố không đồng đều của vật chất có 

tỷ trọng khác nhau trong lớp vỏ trái đất. 

Vì thế bề mặt hoàn chỉnh của trái đất không 

phải là bề mặt đúng toán học. 

Để thuận lợi cho việc giải các bài toán về đo 

đạc ngƣời ta lấy bề mặt ellipsoid tròn xoay có 

hình dạng và kích thƣớc gần giống mặt geoid làm 

bề mặt toán học thay cho mặt geoid gọi là 

ellipsoid trái đất. 

 

 
 

(BỀ MẶT TRÁI ĐẤT) 

* Hình dạng và kích thƣớc của ellipsoid trái 

đất đƣợc xác định bằng giá trị các phần tử: 

- Bán trục lớn (a) 

- Bán trục nhỏ (b) 

- Độ dẹt (α) 
 

                   

ELLIPSOID TRÁI ĐẤT 
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Kích thƣớc ellipsoid do các nhà khoa học xác 

định nhƣ sau: 

Tác giả Năm a (m) B (m) 
 

Delambre 
 

1800 
 

6375653 
 

6356564 

Gdanov 1893 6377717 6356433 

WGS-84 1984 6378137 6356752 

 

Độ dẹp của trái đất đƣợc tính bằng công thức:  

       

Nhƣ vậy, độ dẹt α của ellipsoid trái đất rất nhỏ 

(chỉ xấp xỉ bằng 1/300). Do đó đối với một số 

tính toán trong bản đồ học có thể coi trái đất nhƣ 

hình cầu có đƣờng kính gần trùng với trục quay 

của trái đất. 

 

- GV: + Giải thích tỷ lệ bản đồ 

          + Phát vấn: Những tỷ lệ bản 

đồ nào gọi là tỷ lệ lớn, tỷ lệ 

nhỏ, tỷ lệ trung bình. 

          + Đƣa ra ví dụ cụ thể, yêu cầu 

NH: Tính độ dài đoạn thẳng 

tƣơng ứng ngoài thực địa khi 

biết độ dài trên bản đồ; ghi 

tỷ lệ giải thích; tính độ chính 

xác vị trí điểm. 

- NH: + Chú ý lắng nghe 

          + Tƣ duy, tính toán, trả lời  

- GV: Tổng hợp ý kiến, nhận xét bổ 

sung.  

- NH: + Tiếp nhận thông tin.  

 + Ghi chép bài. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Tỷ lệ bản đồ và thƣớc tỷ lệ  

2.2.1. Tỷ lệ bản đồ 

- Khái niệm: Tỷ lệ bản đồ là tỷ số giữa độ dài 

đoạn thẳng trên bản đồ và độ dài tƣơng ứng 

ngang ở thực địa. 

- Các loại tỷ lệ:  

+ Tỷ lệ lớn 

+ Tỷ lệ trung bình 

+ Tỷ lệ nhỏ 

- Biểu thị tỷ lệ bản đồ, dƣới 3 dạng: 

+ Tỷ lệ số 

+ Tỷ lệ giải thích 

+ Thƣớc tỷ lệ 

* Tỷ lệ số: Đƣợc biểu diễn bằng một phân số 

có tử số bằng 1, mẫu số chỉ số lần thu nhỏ 

khoảng cách ngang ở thực địa vào bản đồ. Ký 

hiệu 1: M 

VD: 1: 1 000; 1:5 000; 1: 25 000 

* Tỷ lệ giải thích: Là cụ thể hóa tỷ lệ số bằng lời 

VD: Tỷ lệ bản đồ bằng số là 1:1 000 thì tỷ lệ 

giải thích ghi: 1 cm trên bản đồ tƣơng ứng 10 m 

nằm ngang ở thực địa (thƣờng ghi tắt là 1cm 

tƣơng ứng 10 m) 

- Độ chính xác của bản đồ: 



10 

 

 

 

 

 

Độ dài 0,1mm đƣợc chọn làm chỉ tiêu đánh 

giá độ chính xác của bản đồ địa hình 

VD: Trên bản đồ địa hình tỷ lệ 1:10 000 thì độ 

chính xác, xác định vị trí điểm là: 

0,1 mm x 10.000 = 1 000 mm = 1m 

Trên bản đồ địa hình tỷ lệ 1:25 000 thì độ 

chính xác, xác định vị trí điểm là:  

0,1 mm x 25 000 = 2500 mm = 2,5 m 
 

 

 
 

- GV: + Giới thiệu cấu tạo và cách 

sử dụng thƣớc tỷ lệ thẳng 

          + Phát vấn: Giả sử có khẩu độ 

compa đo đƣợc trên bản đồ 

tỷ lệ 1: 2000. Một đầu đặt ở 

vị trí 10 bên phải số 0, còn 

một đầu đặt ở vị trí 2 bên trái 

số 0. Tính độ dài tƣơng ứng 

ngoài thực địa 

- NH: + Chú ý lắng nghe 

          + Tƣ duy, tính toán, trả lời  

- GV: Tổng hợp ý kiến, nhận xét bổ 

sung.  

- NH: + Tiếp nhận thông tin.  

 + Ghi chép bài. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- GV: + Giới thiệu cấu tạo và cách 

sử dụng thƣớc tỷ lệ xiên 

 

2.2.2. Thước tỷ lệ 

Thƣớc tỷ lệ là cách thể hiện tỷ lệ bản đồ bằng 

thƣớc, gồm 2 loại:  

* Thước tỷ lệ thẳng: 

- Cấu tạo: 

 

THƢỚC TỶ LỆ THẲNG 1:1000 

+ Gồm một số đoạn thẳng bằng nhau, mỗi 

đoạn có chiều dài 1 cm hoặc 2 cm, gọi là đơn vị 

cơ bản 

+ Giá trị mỗi đơn vị đo cơ bản tƣơng ứng chiều 

dài nằm ngang ở thực địa theo tỷ lệ bản đồ. 

+ Đoạn thứ nhất đƣợc chia thành 10 phần 

bằng nhau, mỗi phần có giá trị bằng 1/10 đơn vị 

cơ bản 

- Cách sử dụng:  

Giả sử cần đo độ dài đoạn CD trên bản đồ tỷ 

lệ 1:1000 để biết đƣợc khoảng cách ngang ở thực 

địa, thực hiện nhƣ sau: 

+ Dùng compa đo chính xác độ dài đoạn CD 

trên bản đồ, sau đó giữ nguyên khẩu độ compa, 

đƣa một đầu đúng vào vạch chia đơn vị cơ bản 

bên phải số 0, còn đầu bên kia đặt vào đơn vị cơ 

bản bên trái số 0.  

+ Đọc số 2 bên cộng lại đƣợc khoảng cách 

ngoài thực địa. 

Trên hình vẽ: Đoạn CD = 30 m + 5 m = 35 m 

* Thước tỷ lệ xiên:  

- Cấu tạo:  
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          + Phát vấn: Giả sử có khẩu độ 

compa đo đƣợc một khoảng 

cách AB trên bản đồ tỷ lệ 1: 

1000. Đầu bên phải số 0 ở 

vạch 800m; đầu bên trái số 

0: Ô nguyên theo hàng 

ngang ở vị trí ô thứ 5, hàng 

dọc ở vị trí ô thứ 4. 

           Tính khoảng cách AB thực 

địa. 

- NH: + Chú ý lắng nghe 

          + Tƣ duy, tính toán, trả lời  

- GV: Tổng hợp ý kiến, nhận xét bổ 

sung.  

- NH: + Tiếp nhận thông tin.  

 + Ghi chép bài. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Chia thƣớc thành các đoạn thẳng bằng nhau 

(AB), mỗi đoạn có độ dài 2 cm, gọi là đơn vị cơ 

bản. 

+ Đoạn thứ nhất chia thành 10 phần bằng nhau 

+ Kẻ các đƣờng song song với AB.  

+ Trên đoạn AB từ các vạch chia kẻ các 

đƣờng xiên song song gọi là các đƣờng hoành. 
 

 

THƢỚC TỶ LỆ XIÊN 1:10.000 
 

- Cách sử dụng:  

Giả sử muốn đo độ dài đoạn pq trên bản đồ tỷ 

lệ 1:10 000 để biết đƣợc khoảng cách ngang ở 

thực địa, thực hiện nhƣ sau: 

+ Dùng compa đo chính xác độ dài đoạn pq 

trên bản đồ 

+ Giữ nguyên khẩu độ compa đặt 1 đầu vào 

đƣờng vuông góc bên phải số 0 còn đầu kia sẽ 

rơi trên đƣờng hoành nào đó bên trái số 0, sao 

cho đƣờng nối giữa hai chân compa song song 

với AB. 

- Đọc số  

+ Số bên phải số 0 (VD: 400) đầu compa ở 

vạch 400 

+ Số bên trái số 0: Đọc ô nguyên theo hàng 

ngang nhân với 1/10 đơn vị  cơ bản và số vạch 

hàng dọc nhân với 1/100 đơn vị cơ bản 

+ Cộng lại đƣợc khoảng cách thực địa 

Nhƣ vậy, trên hình vẽ ta có độ dài đoạn pq ở 

thực địa là: 

400 m + 80m + 11 m = 491 m 
 

 

 

 

- GV: + Giới thiệu về phép chiếu 

bản đồ và các loại phép 

chiếu 

          + Phát vấn: Phép chiếu nào 

 

2.3. Các phép chiếu bản đồ 

2.3.1. Khái niệm  

 Phƣơng pháp biểu diễn lƣới kinh tuyến, 

vĩ tuyến của mặt ellipsoid trái đất lên mặt 

phẳng theo phƣơng trình toán học nhất định 

gọi là phép chiếu bản đồ. 
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hay sử dụng trong quản lý 

đất đai  (lập bản đồ) 

- NH: + Chú ý lắng nghe 

          + Tƣ duy, trả lời  

- GV: Tổng hợp ý kiến, nhận xét bổ 

sung.  

- NH: + Tiếp nhận thông tin.  

 + Ghi chép bài. 

 

2.3.2. Phân loại phép chiếu bản đồ 

- Phân loại theo đặc điểm sai số chiếu 

hình, gồm: 

+ Các phép chiếu đồng góc 

+ Các phép chiếu đồng diện tích 

+ Các phép chiếu tự do 

- Phân loại theo mặt chiếu hình hỗ trợ, 

gồm: 

+ Phép chiếu hình phƣơng vị 

+ Phép chiếu hình nón 

+ Phép chiếu hình trụ 

- Phân loại theo vị trí của mặt chiếu hình 

hỗ trợ, gồm: 

+ Phép chiếu thẳng 

+ Phép chiếu ngang 

+ Phép chiếu nghiêng 
 

 
 

- GV: + Giới thiệu một số đặc điểm 

của các phép chiếu phƣơng 

vị 

          + Hƣớng dẫn NH tự nghiên 

cứu đặc điểm của các phép 

chiếu phƣơng vị 

- NH: + Tiếp nhận thông tin.  

 + Ghi chép bài. 

 

 

2.4. Đặc điểm của một số phép chiếu 

2.4.1. Nhóm các phép chiếu phương vị   

- Phép chiếu phƣơng vị đồng khoảng cách, 

gồm các đặc điểm: 

+ Tỷ lệ chính giữ đúng trên mọi kinh tuyến, 

không có sai số chiều dài trên đƣờng kinh tuyến. 

+ Ở tất cả các vĩ tuyến tỷ lệ riêng lớn hơn tỷ 

lệ chung 

+ Ở cực không có sai số 

+ Không có tính đồng gốc và đồng diện tích 

Phép chiếu này thƣờng đƣợc sử dụng để 

thành lập bản đồ địa lý chung tỷ lệ nhỏ, thuận lợi 

cho vùng lãnh thổ có dạng hình tròn 

- Phép chiếu phƣơng vị đồng diện tích, gồm 

các đặc điểm: 

+ Tỷ lệ độ dài dọc kinh tuyến nhỏ dần từ cực 

đến xích đạo, nhỏ hơn tỷ lệ chung 

+ Dọc các vĩ tuyến tỷ lệ độ dài lớn hơn tỷ lệ 

chung 

+ Càng gần xích đạo tỷ lệ độ dài dọc kinh 

tuyến càng nhỏ dần, dọc vĩ tuyến càng lớn dần  

+ Ở cực (tâm bản đồ) không có sai số  
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Phép chiếu này thƣờng dùng để biên vẽ bản 

đồ nửa cầu bắc hoặc nam cho các loại atlat giáo 

khoa. 

- Phép chiếu phƣơng vị đồng góc, gồm các 

đặc điểm: 

+ Tỷ lệ dài tại điểm trung tâm là nhỏ nhất 

+ Mọi đƣờng tròn trên bề mặt cầu đều đƣợc 

biểu thị thành đƣờng trong trên mặt phẳng 

Phép chiểu này đƣợc dùng để thành lập một 

số loại bản đồ thiên văn. 
 

 

 

- GV: + Giới thiệu một số đặc điểm 

của các phép chiếu hình nón 

thông dụng 

          + Hƣớng dẫn NH tự nghiên 

cứu đặc điểm của các phép 

chiếu hình nón thông dụng 

         + Phát vấn: Thành lập bản đồ 

địa chính tỷ lệ 1: 2000 có sử 

dụng phép chiếu hình nón 

thẳng đồng góc đƣợc không? 

- NH: + Chú ý lắng nghe 

          + Tƣ duy, trả lời  

- GV: Tổng hợp ý kiến, nhận xét bổ 

sung.  

- NH: + Tiếp nhận thông tin.  

 + Ghi chép bài. 

 

 

 

2.4.2. Một số phép chiếu hình nón thông 

dụng 

- Phép chiếu hình nón thẳng đồng góc, gồm 

các đặc điểm: 

+ Gốc không có biến dạng 

+ Mọi điểm không phụ thuộc vào phƣơng 

hƣớng 

+ Dùng để thành lập bản đồ tỷ lệ 1:1.000.000 

- Phép chiếu hình nón thẳng đồng diện tích, 

gồm các đặc điểm: 

+ Thích hợp thành lập bản đồ tỷ lệ nhỏ 

+ Vùng lãnh thổ có vĩ độ trung bình và dạng 

kéo dài theo hƣớng vĩ tuyến 

- Phép chiếu hình nón thẳng đồng khoảng 

cách, gồm các đặc điểm: 

+ Phù hợp với các lãnh thổ dạng kéo dài dọc 

các đai vĩ tuyến 

+ Có vĩ độ trung bình và cao. 
   

 

- GV: + Giới thiệu một số đặc điểm 

của các phép chiếu hình trụ 

thông dụng 

          + Hƣớng dẫn NH tự nghiên 

cứu đặc điểm của các phép 

chiếu hình trụ thông dụng và 

các loại sai số khi chiếu hình 

         + Phát vấn: Mỗi loại phép 

chiếu có đặc điểm khác 

nhau. Với địa hình lãnh thổ 

 

2.4.3. Một số phép chiếu hình trụ thông 

dụng 

* Phép chiếu hình trụ đứng đồng khoảng 

cách trên kinh tuyến, gồm:  

- Phép chiếu tiếp tuyến (lƣới chiếu hình 

vuông) có các đặc điểm: 

+ Chiều dài xích đạo không đổi 

+ Không có tính đồng diện tích 

+ Không có tính đồng góc 

+ Thích hợp cho bản đồ có vĩ độ thấp và có 

dang kéo dài theo hƣớng vĩ tuyến 
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của Việt Nam thì khi thành 

lập bản đồ sử dụng phép 

chiếu nào là phù hợp. Tại 

sao? 

- NH: + Chú ý lắng nghe 

          + Tƣ duy, trả lời  

- GV: Tổng hợp ý kiến, nhận xét bổ 

sung.  

- NH: + Tiếp nhận thông tin.  

 + Ghi chép bài. 

 

- Phép chiếu cát tuyến (lƣới chiếu hình chữ 

nhật) có các đặc điểm: 

+ Tỷ lệ chung không đổi trên hai vĩ tuyến 

+ Chiều dài tất cả các đƣờng vĩ tuyến đều 

bằng nhau 

* Phép chiếu hình trụ thẳng đồng diện tích, 

gồm có các đặc điểm: 

- Không có biến dạng về diện tích 

- Các đƣờng kinh tuyến là những đƣờng song 

song cách đều nhau với khoảng cách không phụ 

thuộc phƣơng pháp chiếu 

- Các đƣờng vĩ tuyến là những đƣờng thẳng 

song song vuông góc với các đƣờng kinh tuyến 

- Dùng để thành lập bản đồ tỷ lệ nhỏ cho 

lãnh thổ có có vĩ độ thấp và dạng kéo dài theo 

hƣớng vĩ tuyến 

* Phép chiếu hình trụ đứng đồng góc, gồm 

có các đặc điểm: 

- Mạng lƣới kinh tuyến là các đƣờng thẳng 

song song vuông góc với các đƣờng kinh tuyến 

- Trên vĩ tuyến không có biến dạng 

- Sử dụng để thành lập bản đồ hàng hải và 

bản đồ hàng không phục vụ cho mục đích dẫn 

đƣờng 

2.5. Các loại sai số khi chiếu hình 

- Sai số độ dài 

- Sai số góc 

- Sai số diện tích 
 

 

 
 

- GV: + Giới thiệu, giải thích về 

phép chiếu Bone, phép chiếu 

Gauss - Kruger 

            + Phát vấn: Vì sao khi tính 

toán phải tịnh tiến kinh 

tuyến giữa múi về phía Tây 

500km 
            

- NH: + Chú ý lắng nghe 

          + Tƣ duy, trả lời  

 

2.6. Các phép chiếu bản đồ đã đƣợc sử 

dụng ở Việt Nam 

2.6.1. Phép chiếu Bone  

Đặc điểm:  

- Kinh tuyến giữa là đƣờng thẳng 

- Các vĩ tuyến là các cung tròn 

- Sai số góc ở các điểm càng xa kinh tuyến, 

vĩ tuyến càng lớn 

- Tiện dùng cho ngành lâm nghiệp 

2.6.2. Phép chiếu và hệ tọa độ Gauss - 

Kruger  

* Phép chiếu Gauss – kruger 
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- GV: Tổng hợp ý kiến, nhận xét bổ 

sung.  

- NH: + Tiếp nhận thông tin.  

 + Ghi chép bài. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Quả đất đƣợc chia thành 60 múi 

- Mỗi múi 6
0
  

- Đƣợc đánh số thứ tự từ Tây sang Đông tính 

từ kinh tuyến gốc đi qua đài thiên văn ở thủ đô 

Luân Đôn nƣớc Anh 

+ Múi 1:   Từ 0 đến 6
0 

+ Múi 30: Từ 174 đến 180
0
 

     + Múi 31: Từ 180 đến 174
0
 

+ Múi 60: Từ 6 đến 0
0 

- Mỗi múi đƣợc chia thành 2 phần bằng nhau 

đối  xứng qua kinh tuyến giữa (kinh tuyến trục) 

- Góc không bị biến dạng, hình chiếu các 

kinh tuyến và vĩ tuyến giao nhau một góc 90
0
. 

                                Kinh tuyến 

 

 

 

                                                 Xích đạo 

 
 

                PHÉP CHIẾU GAUSS 
 

* Hệ tọa độ vuông góc Gauss – kruger 
 

           X
’  

             X      

 

 

                                                     Y                                                              

           0     

                 5  00km 

 

       HỆ TỌA ĐỘ GAUSS – KRUGER 

 

- Xây dựng trên mặt phẳng múi chiếu 6
0
, 

trong đó:  

+ Nhận hình chiếu của kinh tuyến giữa múi 

làm trục X 

+ Nhận hình chiếu của xích đạo làm trục Y 

 Về phía Bắc, Đông Y mang dấu dƣơng (+) 

 Về phía Nam, Tây Y mang dấu âm (-) 

Ở Bắc bán cầu X luôn luôn dƣơng (+), nhƣng 

Y có thể âm (-) 
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- GV: + Nêu vấn đề: 

           Giả sử điểm M có tọa độ   

XM = 2560km                           

           YM = 18.500km 

           Vậy điểm M cách xích đạo 

bao nhiêu km về phía nào? ở 

múi nào? Kinh tuyến giữa 

cách điểm M bao nhiêu km? 
            

- NH: + Chú ý lắng nghe 

          + Tƣ duy, trả lời  

- GV: Tổng hợp ý kiến, nhận xét bổ 

sung.  

- NH: + Tiếp nhận thông tin.  

 + Ghi chép bài. 

 

Vì vậy khi tính toán để tránh đƣợc trị số Y 

âm (-) ngƣời ta tịnh tiến kinh tuyến giữa múi về 

phía Tây 500km đƣợc hệ tọa độ X’0Y gọi là hệ 

tọa độ thông dụng. 

VD: Điểm A có tọa độ XA =   2.730 km 

                                    YA = 19.600 km 

Có nghĩa là: Điểm A cách xích đạo về phía 

Bắc 2730km, ở múi thứ 19 về phía Đông, cách 

kinh tuyến giữa 600 km 

- Là phép chiếu hình trụ ngang đồng góc 

- Sai số không đồng đều trên múi giữa 

- Càng xa kinh tuyến trục biến dạng càng 

lớn, lớn nhất tại 2 kinh tuyến biên 

- Đƣợc dùng để thành lập bản đồ tỷ lệ lớn và 

tỷ lệ trung bình. 

- Khi biết số múi, có thể tính kinh độ của 

kinh tuyến giữa theo công thức: 

λ0 = 6
0
  x n - 3

0 

Trong đó: N là số thứ tự múi 

VD: Múi thứ 15 có kinh độ của kinh tuyến 

giữa là:  λ0 = 6 x 15 -3 = 87
0
 

 

 

- GV: Giới thiệu phép chiếu và hệ 

tọa độ UTM 
                       

- NH: + Chú ý lắng nghe 

          + Đƣa ra ý kiến cá nhân  

- GV: Giải đáp ý kiến   

- NH: + Tiếp nhận thông tin.  

 + Ghi chép bài. 

 

 

 

2.6.3. Phép chiếu và hệ tọa độ UTM 

- Phép chiếu UTM 

+ Cũng thực hiện nhƣ phép chiếu gauss với 

từng múi chiếu 6
0 

+ Để giảm độ biến dạng về chiều dài và diện 

tích, UTM sử dụng hình trụ ngang có bán kính 

nhỏ hơn bán kính trái đất. 

- Hệ tọa vuông góc UTM 

+ Lƣới chiếu Gauss và UTM cùng công thức 

lƣới chiếu: 

  XUTM = 0.9996 Gauss 

  YUTM = 0.9996 Gauss 

+ Tỷ lệ chiều dài và diện tích tăng dần từ 

kinh tuyến giữa về 2 kinh tuyến biên và giảm dần 

về phía 2 cực 

+ Tại tất cả các điểm cách kinh tuyến giữa 

một khoảng YUTM = ± 180 km đều không bị biến 

dạng 
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- GV: + Giới thiệu hệ tọa độ HN-72 

          + Phát vấn: Hiện nay trong 

thực tế có còn tồn tại các loại 

bản đồ đã sử dụng hệ tọa độ 

HN-72 không? 
            

- NH: + Chú ý lắng nghe 

          + Tƣ duy, trả lời  

- GV: Tổng hợp ý kiến, nhận xét bổ 

sung.  

- NH: + Tiếp nhận thông tin.  

 + Ghi chép bài. 

 

2.7. Hệ quy chiếu và hệ tọa độ Quốc gia 

Việt Nam 

2.7.1. Hệ toạ độ HN-72 

Hệ toạ độ HN-72 đƣợc ban hành theo Quyết 

định số 245/QĐ-TTg ngày 05/9/1972 của Thủ 

tƣớng Chính phủ về việc thống nhất hệ tọa độ và 

độ cao nhà nƣớc. Có các yếu tố chính sau: 

- Bán trục lớn:   a =  6 378 425,0 m 

- Độ dẹt:           α =  1 : 298,3 

- Điểm gốc tại Đài Thiên Văn PunKôVơ 

(Liên Xô cũ)  

- Lƣới chiếu tọa độ thẳng Gauss – kruger 

- Hệ quy chiếu độ cao:  Là mặt geoid đi qua 

1 điểm đƣợc định nghĩa điểm góc độ cao 0.0m 

(điểm đặt tại đảo Hòn Dấu - Hải Phòng).  
 

 

 

- GV: + Giới thiệu hệ tọa độ VN -

2000 

          + Thảo luận: Tại sao ở Việt 

Nam lại chọn hệ tọa độ VN - 

2000 để thay thế hệ tọa độ 

HN - 72? 
            

- NH: + Chú ý lắng nghe 

          + Thảo luận và đƣa ra ý kiến  

- GV: Tổng hợp ý kiến, nhận xét bổ 

sung.  

- NH: + Tiếp nhận thông tin.  

 + Ghi chép bài. 

 

 

2.7.2. Hệ toạ độ VN - 2000 

Hệ toạ độ VN-2000 đƣợc ban hành 

theo Quyết định số 83/2000/QĐ-TTg ngày12 

tháng 7 năm 2000 của Thủ tƣớng Chính phủ về 

sử dụng hệ quy chiếu và hệ tọa độ quốc gia Việt 

Nam. Có các yếu tố chính sau: 

- Ellipxoid quy chiếu: WGS 84 toàn cầu có 

kích thƣớc: 

+ Bán trục lớn:   a = 6.378.137,000m 

+ Độ dẹt:           α = 1 : 298,257 

- Điểm gốc tọa độ quốc gia: Điểm N00 đặt 

trong khuôn viên Viện Nghiên cứu Địa chính, 

đƣờng Hoàng Quốc Việt, Hà Nội; 

- Lƣới chiếu tọa độ phẳng: UTM quốc tế  

- Chia múi và phân mảnh hệ thống bản đồ:  

Theo hệ thống UTM Quốc tế, danh pháp tờ bản 

đồ theo hệ thống hiện hành chó chú thích danh 

pháp quốc tế. 

* Việt Nam có: 

-  3 múi 60 gồm: Múi 48, 49, 50 

Đƣợc sử dụng cho các bản đồ cơ bản tỷ lệ từ 

1: 500.000 đến 1: 25.000, tức là giữ nguyên cách 

chia múi 60 nhƣ hiện đang sử dụng cho bản đồ 
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địa hình Việt Nam. 

- 6 múi 30 gồm: 481, 482, 491, 492, 501, 502 

Đƣợc sử dụng cho các loại bản đồ cơ bản tỷ 

lệ từ 1: 10.000 đến 1: 2.000. 
 

 

- GV: + Giới thiệu việc tính chuyển 

tọa độ từ HN - 72 sang VN -

2000 

          + Hƣớng dẫn NH tự nghiên 

cứu cách chuyển tọa độ từ 

HN - 72 sang VN -2000 và 

lựa chọn, nhận biết phép 

chiếu bản đồ  
             

- NH: + Chú ý lắng nghe 

          + Tiếp nhận thông tin.  

 + Ghi chép bài. 

 

 

2.7.3. Tính chuyển tọa độ từ hệ HN-72 sang 

VN-2000 

Đƣợc thực hiện theo Thông tƣ số 973/TT-

TCĐC ngày 20/6/2001 của Tổng cục địa chính  

hƣớng dẫn áp dụng hệ quy chiếu và hệ tọa độ 

Quốc gia VN-2000, trong đó quyết định chuyển 

đổi các hệ tọa độ trƣớc đây theo hệ tọa độ VN 

2000 

2.8. Lựa chọn và nhận biết phép chiếu bản đồ 

Dựa trên các yếu tố sau: 

- Ví trí địa lý của khu vực thành lập bản đồ 

- Qui mô lãnh thổ thành lập bản đồ 

- Nội dung cần thành lập bản đồ 
 

 

 
 

- GV: + Hƣớng dẫn cách phân 

mảnh và đặt phiên hiệu 

mảnh bản đồ địa hình tỷ lệ 1: 

1.000.000 

          + Phát vấn: Việt Nam nằm ở 

phía nào của bán cầu, có 

phiên hiệu mảnh bản đồ địa 

hình là:  N số hàng - số cột    

hay         S số hàng  - số cột 

          + Biết số đai E, số múi 49 

           Viết phiên hiệu mảnh bản đồ 

địa hình tỷ lệ 1: 1.000.000. 
            

- NH: + Chú ý lắng nghe 

          + Tƣ duy, tính toán, trả lời  

- GV: Tổng hợp ý kiến, nhận xét bổ 

sung.  

- NH: + Tiếp nhận thông tin.  

 + Ghi chép bài. 

 

 

2.9. Hệ thống phân mảnh và danh pháp 

(phiên hiệu) bản đồ 

2.9.1. Phân mảnh và đặt phiên hiệu mảnh 

bản đồ địa hình tỷ lệ 1:1.000.000 

- Theo đƣờng kinh tuyến thì quả đất đƣợc chia 

60 múi (cột), mỗi múi 6
0

. 

     Múi 1 đƣợc chia từ  Đông sang Tây bắt đầu từ 

kinh tuyến giữa. 

+ Múi 1(cột 1):     180
0
 – 174

0
 T 

+ Múi 30 (cột 30): 6
0
 T – 0

0
  

+ Múi 31(cột 31):  0
0
 – 6

0
 Đ 

+ Múi 60 (cột 60): 174
0
 Đ – 180

0
  

- Theo đƣờng vĩ tuyến thì quả đất đƣợc chia 

thành các hàng: 

+ Từ xích đạo về cực Bắc: 22 hàng 

+ Từ xích đạo về cực Nam 22 hàng 

+ Mỗi hàng 4
0
 

- Các cột và hàng cắt nhau tạo thành các mảnh 

hình thang, có kích thƣớc 4
0
 x 6

0 

- Các hàng (đai) đƣợc ký hiệu hàng bằng chữ 

in hoa A, B, C,…. Bỏ quan chữ O và I để tránh 

nhầm với số 0 và 1. 



19 

 

- Chiếu lần lƣợt từng mảnh 4
0
 x 6

0
 lên mặt 

phẳng theo tỷ lệ 1.000.000 

Hình chiếu của mỗi mảnh tƣơng đƣơng với 1 

tờ bản đồ tỷ lệ 1:1.000.000 

*  Phiên hiệu: Số hàng - số cột 

- Nếu quốc gia nằm ở phía Bắc bán cầu thì 

phiên hiệu: 

N số hàng - số cột 

 - Nếu quốc gia nằm ở phía Nam bán cầu thì 

phiên hiệu: 

 S số hàng - số cột 

- Việt Nam nằm ở các hàng (đai):  

A, B, C, D, E, F 

- Phiên hiệu mảnh bản đồ tỷ lệ 1:1.000.000 

trong hệ tọa độ VN -2000 có dạng tổng quát:  

X - yy (NX - yy) 

Trong đó: 

+  X là ký hiệu hàng (đai) 

+  yy là số hiệu cột (múi) 

+ Phần trong ngoặc (NX - yy) là phiên hiệu 

mảnh theo kiểu UTM quốc tế. 

VD: Mảnh bản đồ địa hình tỷ lệ 1:1.000.000 

có phiên hiệu là F-48 (NF-48). 
 

 

                           F-48 (NF-48) 
 

 

 

 

                Tỷ lệ 1:1.000.000  
 

- GV: + Hƣớng dẫn cách phân 

mảnh và đặt phiên hiệu 

mảnh bản đồ địa hình tỷ lệ 1: 

500.000 

          + Phát vấn: Viết tiếp 2 phiên 

hiệu của mảnh bản đồ địa 

hình tỷ lệ 1: 500.000 đối với 

mảnh A và D 

 

 
            

 

2.9.2. Phân mảnh và đặt phiên hiệu mảnh 

bản đồ địa hình tỷ lệ 1:5000.000 

- Lấy mảnh bản đồ địa hình tỷ lệ 1:1.000.000 

chia làm 4 mảnh, mỗi mảnh có kích thƣớc 2
0
 x 3

0
 

- Đƣợc đánh ký hiệu bằng chữ cái in hoa A, 

B, C, D theo thứ tự từ trái sang phải, từ trên 

xuống dƣới. 

Theo UTM quốc tế các chữ cái in hoa A, B, 

C, D đƣợc đánh theo chiều kim đồng hồ từ góc 

Tây - Bắc 
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- NH: + Chú ý lắng nghe 

          + Tƣ duy, trả lời  

- GV: Tổng hợp ý kiến, nhận xét bổ 

sung.  

- NH: + Tiếp nhận thông tin.  

 + Ghi chép bài. 

 

- Phiên hiệu: Gồm phiên hiệu mảnh bản đồ tỷ 

lệ 1: 1.000.000 - Ký hiệu mảnh bản đồ tỷ lệ 1: 

500.000 

VD: Mảnh bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500.000 có 

phiên hiệu: F-48-B (NF-48-B) 

              F-48-D (NF-48-C) 
 

                          F-48 (NF-48) 
 

 

       A (A) 

 

      

 B (B) 

 
 

       C (D) 

 

     D (C) 

 
 

                                       

                                    F-48-D (NF-48-C)                                                                            
 

 

- GV: + Hƣớng dẫn cách phân 

mảnh và đặt phiên hiệu 

mảnh bản đồ địa hình tỷ lệ 1: 

250.000 

          + Phát vấn: Viêt phiên hiệu 

mảnh bản đồ địa hình tỷ lệ 1: 

250.000 đối với  thứ tự thứ 2 

(B) của mảnh bản đồ địa 

hình tỷ lệ 1: 500.000.  
            

- NH: + Chú ý lắng nghe 

          + Tƣ duy, tính toán, trả lời  

- GV: Tổng hợp ý kiến, nhận xét bổ 

sung.  

- NH: + Tiếp nhận thông tin.  

 + Ghi chép bài. 

 

 

2.9.3. Phân mảnh và đặt phiên hiệu mảnh 

bản đồ địa hình tỷ lệ 1:250.000 

- Lấy mảnh bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500.000 

chia làm 4 mảnh, mỗi mảnh có kích thƣớc 1
0
 x 

1
0
30

’ 

- Đƣợc đánh ký hiệu bằng chữ số 1,2,3,4 theo 

thứ tự từ trái sang phải, từ trên xuống dƣới. 

- Theo UTM quốc tế thì lấy mảnh bản đồ địa 

hình tỷ lệ 1:1.000.000 chia làm 16 mảnh. 

Đƣợc đánh từ số 1 đến số 16 theo thứ tự từ 

trái sang phải, từ trên xuống dƣới.         

- Phiên hiệu theo VN-2000:  

Gồm phiên hiệu mảnh bản đồ tỷ lệ 1: 

500.000 - Số tứ tự mảnh:  F-48-D-4 
 

                    F-48-D (NF-48-C)                                                                            

1 

 

2 
 

 

3 
 

4 
 

                                      

                                 F-48-D-4 
 

- Phiên hiệu theo UTM quốc tế:  
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Gồm phiên hiệu mảnh bản đồ tỷ lệ 1: 

1.000.000 - Số tứ tự mảnh:  (NF-48-16)  

                        F-48 (NF-48)                                                                            
 

 

1 
 

2 3 4 

 

5 
 

6 7 8 

 

9 
 

10 11 12 

 

13 
 

14 15 
 

16 

                                                 

                                               (NF-48-16)  

Vậy phiên hiệu chung của mảnh bản đồ địa 

hình tỷ lệ 1:250.000  

VD: F-48-D-4 (NF-48-16)  

       F-48-D-3 (NF-48-15) 
 

 

- GV: + Hƣớng dẫn cách phân 

mảnh và đặt phiên hiệu 

mảnh bản đồ địa hình tỷ lệ 1: 

100.000 

          + Hƣớng dẫn cách tính 

chuyển phiên hiệu mảnh bản 

đồ từ VN-2000 sang UTM 

quốc tế và ngƣợc lại 

          + Nêu vấn đề: Tại sao từ tỷ lệ 

1:100.000 UTM quốc tế 

không chia theo thế giới mà 

lại chia theo khu vực.  
            

- NH: + Chú ý lắng nghe 

          + Tƣ duy, giải thích, trả lời  

- GV: Tổng hợp ý kiến, nhận xét bổ 

sung.  

- NH: + Tiếp nhận thông tin.  

 + Ghi chép bài. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9.4. Phân mảnh và đặt phiên hiệu mảnh 

bản đồ địa hình tỷ lệ 1:100.000 

- Lấy mảnh bản đồ địa hình tỷ lệ 1:1.000.000 

chia làm 96 mảnh, mỗi mảnh có kích thƣớc 30
’
 

x 30’ 

- Đƣợc đánh từ 1 đến 96 theo thứ tự từ trái 

sang phải, từ trên xuống dƣới. 

* Phiên hiệu theo VN-2000:  

Gồm phiên hiệu mảnh bản đồ địa hình tỷ lệ 

1:1.000.000  - số mảnh 

 VD: F-48-68 
 

F-48 (NF-48)                                                                            

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

           24 

           36 

           48 

           60 

       68    72 

           84 

           96 

 

F-48-68 

* Đến bản đồ địa hình tỷ lệ 1:100.000 UTM 

quốc tế không chia theo thế giới mà tiến hành 

chia theo khu vực. 
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Xích đạo     0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đối với khu vực Đông Nam Á (ĐNA) đƣợc 

chia nhƣ sau: 

- Giới hạn kinh tuyến là 75
0
 Đ 

- Giới hạn vĩ tuyến là 4
0
 N 

 

75
0
Đ   

 

1 2 3 4 5 6 7  

        

        

        

        

        

        

        

        

         

        

4
0
N 

  

- Theo kinh tuyến khu vực ĐNA đƣợc chia 

thành các cột đánh số theo thứ tự từ 01,02,… mỗi 

cột 30
’
 

- Theo vi  tuyến khu vực ĐNA chia thành 

các hàng đánh số theo thứ tự từ 01,02,… mỗi 

hàng 30
’
. 

* Cách tính chuyển phiên hiệu bản đồ địa 

hình từ VN -2000 sang UTM quốc tế và ngƣợc 

lại: 

- Số hiệu cột đƣợc tính theo công thức: 

2 (L - L0) 

- Số hiệu hàng đƣợc tính theo công thức: 

2 (B + B0) + 1 

Trong đó: 

+ L là khoảng cách từ cột đến kinh tuyến 75
0 

+ L0 = 75
0
 

+ B là khoảng cách từ hàng đến vĩ tuyến 4
0 

+ B0
 
= 4

0
  

- Việt Nam gồm có các hàng tƣơng ứng với 

các giá trị: 

A =  0 - 4
0
 

B =  4 - 8
0 

C =  8 - 12
0
 

D = 12 - 16
0 

E = 16 - 20
0 

F =  20 - 24
0
 

Nhƣ vậy, để biết đƣợc phiên hiệu mảnh bản 

đồ địa hình tỷ lệ 1:100.000 phải giải các bài tâp 
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- GV: + Hƣớng dẫn giải bài tập viết 

phiên hiệu mảnh bản đồ theo 

UTM quốc tế 

          + Phát vấn: Nhìn vào hình vẽ 

biểu diễn số hàng, số cột. 

Giả sử ở mảnh bản đồ số 65. 

Hãy viết phiên hiệu mảnh 

bản đồ này theo UTN quốc 

tế. 
            

- NH: + Chú ý lắng nghe 

          + Tƣ duy, tính toán, trả lời  

- GV: Tổng hợp ý kiến, nhận xét bổ 

sung.  

- NH: + Tiếp nhận thông tin.  

 + Ghi chép bài. 

 

ví dụ nhƣ sau: 

 Bài tập 1: Cho mảnh bản đồ địa hình có 

phiên hiệu theo VN -2000 là F-48-68. Hãy viết 

phiên hiệu mảnh bản đồ đó theo UTM quốc tế. 

Giải: 

- Giá trị cột 48: 

48 x 6
0
 = 288

0
 

288
0
 – 180

0
 = 108

0
 (trừ ½ bán cầu) 

Cột 48 có giạ trị từ: 102
0
 – 108

0 

- Số hiệu cột:     2 (L – L0) 

2 (102
0
 – 75

0
) = 54 

- Số hiệu hàng: 

2 (B + B0) + 1 

2 (B + 4
0
) + 1 

Mà hàng F có giá trị từ F =  20 - 24
0
 

2 (20
0
 + 4

0
) + 1 = 49 

Biểu diễn số hàng và số cột nhƣ sau: 

 

56 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

55            24 

54            36 

53            48 

52            60 

51        68    72 

50            84 

49            96 

   54  55  56  57  58  59 60   61    62   63    64    65  
 

Từ mảnh 68 đã cho dóng xuống cột và hàng 

tƣơng ứng ta đƣợc: cột 61 và hàng 51 

Phiên hiệu mảnh bản đồ địa hình đã cho theo 

UTM quốc tế: (6151) 

Vậy mảnh bản đồ địa hình tỷ lệ 1:100.000 có 

phiên hiệu là: 

F - 48 - 68 (6151) 
 

 

- GV: + Hƣớng dẫn giải bài tập viết 

phiên hiệu mảnh bản đồ theo 

VN - 2000 

          + Phát vấn: Giả sử có cột 58, 

hàng 51. Nhìn vào hình vẽ 

hãy viết phiên hiệu mảnh 

 

Bài tập 2: Cho mảnh bản đồ địa hình có 

phiên hiệu theo UTM quốc tế là  (6151). Hãy viết 

phiên hiệu mảnh bản đồ đó theo VN - 2000. 

Giải: 

- Tính cột 61:  

Khoảng cách từ cột đến kinh tuyến 75
0
 (khu 
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bản đồ tỷ lệ 1: 100.000 theo 

VN - 2000 
            

- NH: + Chú ý lắng nghe 

          + Tƣ duy, tính toán, trả lời  

- GV: Tổng hợp ý kiến, nhận xét bổ 

sung.  

- NH: + Tiếp nhận thông tin.  

 + Ghi chép bài. 

 

vực ĐNA), áp dụng công thức: 

2 (L – L0) = 61 

2 (L – 75
0
) = 61 

L = 105,5
0
 

(105,5
0
 + 180

0
)/6 = 47,5 (cột 48) 

- Tính hàng 51: 

Khoảng cách từ hàng đến vĩ tuyến 4
0
 (khu vực 

ĐNA), áp dụng công thức: 

2 (B + B0) + 1 = 51 

2 (B + 4
0
) + 1 = 51 

B =  21 

            B thuộc hàng F 

- Giá trị cột 48: 

48 x 6
0
 = 288

0
 

288
0
 – 180

0
 = 108

0
 (trừ ½ bán cầu) 

Cột 48 có giạ trị từ: 102
0
 – 108

0 

Áp dụng công thức: 

2 (L – L0) 

2 (102
0
 – 75

0
) = 54 (cột) 

Mà hàng F có giá trị từ F =  20 - 24
0
 

Áp dụng công thức: 

2 (B + B0) + 1 

2 (20
0
 + 4

0
) + 1= 49 (hàng) 

Biểu diễn số hàng và số cột nhƣ sau: 

 

56 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

55            24 

54            36 

53            48 

52            60 

51        68    72 

50            84 

49            96 
    

    54  55  56  57  58  59 60   61    62   63    64    65  
 

 

Giao giữa cột 61 và hàng 51 là mảnh 68 

Phiên hiệu mảnh bản đồ địa hình đã cho theo 

VN - 2000: F - 48 - 68  

Vậy mảnh bản đồ địa hình tỷ lệ 1:100.000 có 

phiên hiệu là: F - 48 - 68 (6151) 
 



25 

 

 

- GV: + Hƣớng dẫn cách phân 

mảnh và đặt phiên hiệu 

mảnh bản đồ địa hình tỷ lệ 

1:50.000    

            + Phát vấn: Viết phiên hiệu 

mảnh bản đồ địa hình tỷ lệ 1: 

50.000 đối với mảnh A, B, C 
            

- NH: + Chú ý lắng nghe 

          + Tƣ duy, trả lời  

- GV: Nhận xét   

- NH: + Tiếp nhận thông tin.  

 + Ghi chép bài. 

 

2.9.5. Phân mảnh và đặt phiên hiệu mảnh 

bản đồ địa hình tỷ lệ 1:50.000 

- Lấy mảnh bản đồ địa hình tỷ lệ 1:100.000 chia 

làm 4 mảnh, mỗi mảnh có kích thƣớc 15
’
 x 15

’
 

- Số mảnh đƣợc đánh bằng các chữ cái in hoa 

A, B, C, D theo thứ tự từ trái sang phải, từ trên 

xuống dƣới 

- Theo UTM quốc tế cũng chia nhƣ VN - 2000 

nhƣng đánh  phiên hiệu mảnh bằng chữ la mã I, 

II, III, IV theo thứ tự từ góc Đông sang Bắc theo 

chiều kim đồng hồ 

VD:  Mảnh bản đồ địa hình tỷ lệ 1:50.000 có 

phiên hiệu là: F- 48 - 68 - D (6151II)      
 

                         F- 48 – 68 (6151)      
 

 

       A (IV) 

 

      

   B (I) 

 
 

       C (III) 

 

     D (II) 

 
 

                                       

                                    F- 48 - 68 - D (6151II)      

 

- GV: + Hƣớng dẫn cách phân 

mảnh và đặt phiên hiệu 

mảnh bản đồ địa hình tỷ lệ 

1:25.000    

            + Phát vấn: Viết phiên hiệu 

mảnh bản đồ địa hình tỷ lệ 1: 

25.000 đối với mảnh a, b, d 
            

- NH: + Chú ý lắng nghe 

          + Tƣ duy, trả lời  

- GV: Nhận xét   

- NH: + Tiếp nhận thông tin.  

 + Ghi chép bài. 

 

 

2.9.6. Phân mảnh và đặt phiên hiệu mảnh 

bản đồ địa hình tỷ lệ 1:25.000 

- Lấy mảnh bản đồ địa hình tỷ lệ 1:50.000 chia 

làm 4 mảnh, mỗi mảnh có kích thƣớc 7
’
30

’’
 x 7

’
30

’’
 

- Số mảnh đƣợc đánh bằng các chữ cái a, b, c, 

d theo thứ tự từ trái sang phải, từ trên xuống dƣới 

- Theo UTM quốc tế không chia mảnh bản đồ 

địa hình có tỷ lệ ≥ 1: 25.000 

VD:  Mảnh bản đồ địa hình tỷ lệ 1:25.000 có 

phiên hiệu là: F- 48 - 68 – D - c  
 

                    F- 48 - 68 - D (6151II)      

 

       a 

 

      

   b 

 
 

       c 

 

     d 

 
 

       F- 48 - 68 - D - c                        
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- GV: + Hƣớng dẫn cách phân 

mảnh và đặt phiên hiệu 

mảnh bản đồ địa hình tỷ lệ 

1:10.000    

            + Phát vấn: Viết phiên hiệu 

mảnh bản đồ địa hình tỷ lệ 1: 

10.000 đối với mảnh 1, 2, 4 
            

- NH: + Chú ý lắng nghe 

          + Tƣ duy, trả lời  

- GV: Nhận xét   

- NH: + Tiếp nhận thông tin.  

 + Ghi chép bài. 

 

2.9.7. Phân mảnh và đặt phiên hiệu mảnh 

bản đồ địa hình tỷ lệ 1:10.000 

- Lấy mảnh bản đồ địa hình tỷ lệ 1:25.000 chia 

làm 4 mảnh, mỗi mảnh có kích thƣớc 3
’
45

’’
 x 3

’
45

’’
 

- Số mảnh đƣợc đánh bằng các chữ số 1, 2, 3, 

4 theo thứ tự từ trái sang phải, từ trên xuống dƣới 

VD:  Mảnh bản đồ địa hình tỷ lệ 1:10.000 có 

phiên hiệu là: F- 48 - 68 – D – c - 3  
 

                                          F- 48 - 68 - D - c                        

 

       1 

 

      

   2 

 
 

      3 

 

    4 

 
 

      F- 48 - 68 - D - c - 3        
               

 

- GV: + Hƣớng dẫn cách phân 

mảnh và đặt phiên hiệu 

mảnh bản đồ địa hình tỷ lệ 

1:5.000    

            + Phát vấn: Viết phiên hiệu 

mảnh bản đồ địa hình tỷ lệ 1: 

5.000 đối với mảnh 99, 100, 

101, 199 
            

- NH: + Chú ý lắng nghe 

          + Tƣ duy, trả lời  

- GV: Nhận xét   

- NH: + Tiếp nhận thông tin.  

 + Ghi chép bài. 

 

 

2.9.8. Phân mảnh và đặt phiên hiệu mảnh 

bản đồ địa hình tỷ lệ 1:5.000 

- Lấy mảnh bản đồ địa hình tỷ lệ 1:100.000 chia 

làm 256 mảnh, mỗi mảnh có kích thƣớc 1
’
52,5

’’
 x 

1
’
52,5

’’
  

- Số mảnh đƣợc đánh từ 1 đến 256 theo thứ tự 

từ trái sang phải, từ trên xuống dƣới. 

                           F- 48 - 68  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

          
 

    256 

 

                    F- 48 - 68- (256) 
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- Phiên hiệu mảnh: Gồm phiên hiệu mảnh bản 

đồ địa hình tỷ lệ 1:100.000 lấy phần VN – 2000, 

không lấy phần UTM quốc tế, sáu đó đến số hiệu 

mảnh để trong dấu ngoặc đơn 

VD:  Mảnh bản đồ địa hình tỷ lệ 1:5.000 có 

phiên hiệu là: F- 48 - 68 - (256)     
 

 

- GV: + Hƣớng dẫn cách phân 

mảnh và đặt phiên hiệu 

mảnh bản đồ địa hình tỷ lệ 

1:2.000    

            + Phát vấn: Viết phiên hiệu 

mảnh bản đồ địa hình tỷ lệ 1: 

2.000 đối với mảnh a, c, f, g 
            

- NH: + Chú ý lắng nghe 

          + Tƣ duy, trả lời  

- GV: Nhận xét   

- NH: + Tiếp nhận thông tin.  

 + Ghi chép bài. 

 

 

2.9.9. Phân mảnh và đặt phiên hiệu mảnh 

bản đồ địa hình tỷ lệ 1:2.000 

- Lấy mảnh bản đồ địa hình tỷ lệ 1:5.000 chia 

làm 9 mảnh, mỗi mảnh có kích thƣớc 37,5
’’
 x 37,5

’’
  

- Số mảnh đƣợc ký hiệu bằng các chữ cái a, b, 

c, d, e, f, g, h (bỏ qua chữ i và j để tránh nhầm 

lẫn với số 1)  

- Đƣợc đánh theo thứ tự từ trái sang phải, từ 

trên xuống dƣới. 

               F- 48 - 68 - (256) 
 

 

a 
 

 

b 

 

c 
 

d 
 

e f 

 

g 

 

h k 

                             

                                  F- 48 - 68 - (256 - h)     

- VD:  Mảnh bản đồ địa hình tỷ lệ 1:2.000 có 

phiên hiệu là: F- 48 - 68 - (256 - h)     
 

 

- GV: + Hƣớng dẫn cách phân 

mảnh và đặt phiên hiệu 

mảnh bản đồ địa hình tỷ lệ 

1:1.000    

            + Phát vấn: Viết phiên hiệu 

mảnh bản đồ địa hình tỷ lệ 1: 

1.000 đối với mảnh I, II, IV 
            

- NH: + Chú ý lắng nghe 

          + Tƣ duy, trả lời  

- GV: Nhận xét   

- NH: + Tiếp nhận thông tin.  

 + Ghi chép bài. 

 

 

2.9.10. Phân mảnh và đặt phiên hiệu mảnh 

bản đồ địa hình tỷ lệ 1:1.000 

- Lấy mảnh bản đồ địa hình tỷ lệ 1:2.000 chia 

làm 4 mảnh 

- Số mảnh đƣợc ký hiệu bằng các chữ số I, II, 

III, IV. 

- Đƣợc đánh theo thứ tự từ trái sang phải, từ 

trên xuống dƣới. 

                                 F- 48 - 68 - (256 - h)     
 

 

I 
 

 

II 

 

III 
 

 

IV 

F- 48 - 68 - (256 - h - III)        
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- VD:  Mảnh bản đồ địa hình tỷ lệ 1:1.000 có 

phiên hiệu là: F- 48 - 68 - (256 - h - III)     
 

 

- GV: + Hƣớng dẫn cách phân 

mảnh và đặt phiên hiệu 

mảnh bản đồ địa hình tỷ lệ 

1:500    

            + Phát vấn: Viết phiên hiệu 

mảnh bản đồ địa hình tỷ lệ 1: 

500 đối với mảnh 1, 3, 9, 12 
            

- NH: + Chú ý lắng nghe 

          + Tƣ duy, trả lời  

- GV: Nhận xét   

- NH: + Tiếp nhận thông tin.  

 + Ghi chép bài. 

- GV:  Tóm tắt toàn bộ nội dung 

chƣơng 2, gợi ý để NH đƣa ra 

các ý kiến cần giải đáp (nếu 

có) 

 

2.9.11. Phân mảnh và đặt phiên hiệu mảnh 

bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500 

- Lấy mảnh bản đồ địa hình tỷ lệ 1:2.000 chia 

làm 16 mảnh 

- Số mảnh đƣợc đánh từ 1 đến 16 theo thứ tự 

từ trái sang phải, từ trên xuống dƣới. 
 

                  F- 48 - 68 - (256 - h)     
 

1 2 3 4 
 

5 6 7 
 

8 
 

9 10 11 
 

12 
 

13 14 
 

15 

 

16 
 

 

              F- 48 - 68 - (256 - h - 16)     

- VD:  Mảnh bản đồ địa hình tỷ lệ 1: 500 có 

phiên hiệu là: F- 48 - 68 - (256 - h - 16)     
 

 

- GV: + Viết câu hỏi lên bảng, đọc 

lại    

           + Quản lý lớp 
            

- NH: + Chép câu hỏi 

          + Làm bài  

 

 

* Kiểm tra 01 tiết 
 

Câu 1 (4đ): Cho độ dài đoạn thẳng AB trên 

bản đồ là 4,2 cm. Hãy biểu diễn độ dài đoạn 

thẳng AB trên thƣớc tỷ lệ thẳng 1: 1000 và tính 

khoảng cách  đoạn AB tƣơng ứng ngoài thực địa. 

Câu 2 (6đ):  Cho mảnh bản đồ địa hình có 

phiên hiệu là 6050III. Hãy viết phiên hiệu mảnh 

bản đồ địa hình này theo VN - 2000. Vẽ hình 

minh họa. 
 

 

E. Câu hỏi, hƣớng dẫn học tập, thảo luận 

1. Trả lời  câu hỏi và làm các bài tập 

Từ câu 1 đến câu 25 trang 48,49 - Giáo trình Bản đồ học. 

2. Đọc và nghiên cứu các tài liệu sau 

- Giáo trình Bản đồ học 



29 

 

- Quyết định số 83/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2000 của Chính phủ về 

sử dụng hệ quy chiếu và hệ tọa độ quốc gia Việt Nam. 

- Thông tƣ số 973/TT-TCĐC ngày 20 tháng 6 năm 2001  của Tổng cục Địa 

chính hƣớng dẫn áp dụng hệ quy chiếu và hệ tọa độ quốc gia VN-2000. 

 

    Ngày        tháng       năm  

                  XÁC NHẬN                                                     NGƢỜI SOẠN 

CỦA KHOA NÔNG - LÂM - NGƢ NGHIỆP      

 

 

 

 

                           Trần Thị Bình 
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Bài dạy: Chƣơng 3 

PHƢƠNG PHÁP BIỂU DIỄN VÀ TỔNG QUÁT HÓA BẢN ĐỒ 

Số tiết: 02 
 
 

A. Mục tiêu 

Sau khi học xong Ngƣời học đạt đƣợc: 

1. Kiến thức 

- Biết đƣợc hệ thống ký hiệu bản đồ. 

- Biết đƣợc các phƣơng pháp thể hiện nội dung bản đồ và những nhân tố 

chi phối sự tổng quát hóa bản đồ. 

2. Kỹ năng 

Sử dụng đƣợc ký hiệu bản đồ, lƣa chọn đƣợc phƣơng pháp thể hiện nội 

dung và tổng quát hóa đƣợc nội dung bản đồ. 

3. Thái độ 

Ngƣời học hình thành đƣợc đức tính cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm 

trong việc lựa chọn phƣơng pháp thể hiện nội dung và tổng quát hóa bản đồ. 

B. Chuẩn bị 

1. Giảng viên  

- Tài liệu chính: Lê Văn Thơ (2015), Giáo trình Bản đồ học, Trƣờng Đại 

học Nông Lâm Thái Nguyên. 

- Tài liệu tham khảo: 

Bùi Thu Phƣơng (2012), Giáo trình Bản đồ học, Trƣờng Đại học Tài 

nguyên và Môi trƣờng Hà Nội. 

2. Người học 

- Lê Văn Thơ (2015), Giáo trình Bản đồ học, Trƣờng Đại học Nông Lâm 

Thái Nguyên 

- Vở ghi chép. 

C. Phƣơng pháp, phƣơng tiện dạy học 

1. Phương pháp dạy học 

- Thuyết trình 

- Phát vấn ... 

2. Phương tiện dạy học 

- Bảng phấn 

- Máy vi tính, máy chiếu 

D. Nội dung bài giảng 
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Hoạt động của GV và Ngƣời học Nội dung  

- GV: Giải thích  

          + Nội dung bản đồ đƣợc thể 

hiện bằng hệ thống ký hiệu 

gọi là ngôn ngữ bản đồ.            

          + Đặc điểm của hệ thống ký 

hiệu bản đồ 

          + Yêu cầu NH đƣa ra ví dụ 

- NH: + Chú ý lắng nghe 

          + Tƣ duy, trả lời 

- GV: Tổng hợp ý kiến, nhận xét bổ 

sung 

- NH: + Tiếp nhận thông tin.  

 + Ghi chép bài. 

 

 

 

Chƣơng 3 

PHƢƠNG PHÁP BIỂU DIỄN VÀ TỔNG 

QUÁT HÓA BẢN ĐỒ 
 

 

3.1. Phƣơng pháp biểu diễn bản đồ 

     3.1.1. Khái niệm chung về ngôn ngữ bản đồ 

- Khái niệm: 

 Ngôn ngữ bản đồ là phƣơng tiện trao đổi 

thông tin giữa ngƣời thành lập và ngƣời sử dụng 

- Hệ thống ký hiệu bản đồ gồm: Hình vẽ, 

màu sắc, chữ viết … tƣợng trƣng dùng để thể 

hiện trên bản đồ những đối tƣợng, hiện tƣợng tự 

nhiên, kinh tế - xã hội 

- Đặc điểm của hệ thống ký hiệu bản đồ:

      + Có thể thu nhỏ  

+ Có thể biểu hiện đƣợc sự không bằng 

phẳng của bề mặt trái đất lên mặt phẳng. 

+ Không chỉ biểu hiện đƣợc mặt ngoài mà 

còn nêu đƣợc những thuộc tính bên trong của 

hiện tƣợng. 

+ Biểu hiện đƣợc cả các hiện tƣợng nhìn 

thấy đƣợc, không nhìn thấy đƣợc; cảm nhận 

đƣợc và không cảm nhận đƣợc.  

+ Nhờ đó có thể loại bỏ những yếu tố không 

cần thiết. 
 

 

 

- GV: + Giải thích về yêu cầu, phân 

loại ký hiệu bản đồ 

          + Chỉ ra ví dụ cụ thể đối với 

ký hiệu sử dụng trong công 

tác quản lý nhà nƣớc về đất 

đai 

- NH: + Chú ý lắng nghe 

          + Đƣa ra ý kiến cá nhân 

- GV: Tổng hợp ý kiến, trả lời 

- NH: + Tiếp nhận thông tin.  

 + Ghi chép bài. 

 

 

3.1.2. Hệ thống ký hiệu bản đồ 

- Yêu cầu đối với ký hiệu 

+ Đơn giản: Điểm, đƣờng, đoạn thẳng, hình 

tam giác, hình vuông, hình tròn … 

+ Rõ ràng: Khi vẽ và sử dụng không gây 

nhầm lẫn 

+ Tiện dụng, dễ dàng 

     + Đáp ứng khả năng sinh học của mắt: Màu 

sắc ký hiệu phải dựa vào thói quen sử dụng, 

điều kiện  khí hậu, đặc tính dân tộc địa phƣơng 
 

- Phân loại ký hiệu  
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+ Ký hiệu điểm (ký hiệu không theo theo tỷ lệ) 

+ Ký hiệu tuyến tính (ký hiệu nửa tỷ lệ) 

+ Ký hiệu diện tích (ký hiệu theo tỷ lệ) 

+ Ghi chú giải thích: Dùng để giải thích các 

đối tƣợng đƣợc biểu thị lên bản đồ 

+ Ghi chú tên riêng, gồm: 

 . Tên các đối tƣợng thủy văn  

 . Tên các đối tƣợng sơn văn  

      . Tên các đối tƣợng kinh tế xã hội. 
 

 

- GV: + Giới thiệu các phƣơng pháp 

thể hiện nội dung bản đồ 

          + Hƣớng dẫn NH tự nghiên 

cứu 

          + Phát vấn: Phƣơng pháp nào 

có nhiều ƣu điểm và thuận 

tiện cho việc sử dụng? 

- NH: + Chú ý lắng nghe 

          + Tƣ duy, trả lời 

- GV: Tổng hợp ý kiến, nhận xét 

- NH: + Tiếp nhận thông tin.  

 + Ghi chép bài. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3. Các phương pháp thể hiện nội dung 

bản đồ  

Khi thành lập bản đồ có thể sử dụng nhiều 

phƣơng pháp khác nhau, có thể sử dụng độc lập, 

hoặc phối hợp, gồm: 

- Phƣơng pháp ký hiệu: Thực hiện theo bộ 

ký hiệu quy ƣớc  

- Phƣơng pháp chấm điểm: Phƣơng pháp 

này chỉ dùng cho các bản đồ kinh tế - xã hội có 

tỷ lệ nhỏ, tính khái quát cao, không có tính hiệu 

quả và tính thực tế. 

- Phƣơng pháp ký hiệu tuyến: Địa giới hành 

chính, đƣờng giao thông, thủy lợi… có dạng 

tuyến 

- Phƣơng pháp ký hiệu đƣờng chuyển động: 

Biểu thị không khí, di chuyển của hƣớng gió, 

mƣa, bão, … kế hoạch chiến lƣợc, hƣớng tiến 

quân. 

- Phƣơng pháp khoanh vùng: Khoanh theo 

từng vùng nhất định 

- Phƣơng pháp đƣờng đẳng trị: Biểu hiện sự 

phân bố liên tục hoặc rải rác đều khắp bề mặt 

trái đất nhƣ:  

+ Độ cao bề mặt trái đất: Gọi đƣờng bình độ 

+ Độ sâu đấy biển: Gọi đƣờng đẳng sâu 

+ Nhiệt độ không khí: Gọi đƣờng đẳng nhiệt 

- Phƣơng pháp biểu đồ định vị: Dùng biểu 

đồ đặt ở các điểm nhất định thể hiện đặc trƣng 

của những hiện tƣợng theo mùa và những hiện 

tƣợng có tính chất chu kỳ nhƣ:  Gió, mƣa, nhiệt 

độ.... 
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- Phƣơng pháp nền chất lƣợng: Nêu lên đặc 

tính của hiện tƣợng phân bổ trên mặt đất: Thổ 

nhƣỡng (các loại đất phù sa, glay, đất đỏ bazan 

..., lớp thực vật trên bề mặt trái đất, con ngƣời: 

Dân tộc, ngôn ngữ gì …) 

- Phƣơng pháp biểu đồ: Bản chất dùng biểu 

đồ các ô vuông so sánh: Diện tích các loại đất, 

dân số qua các năm, độ tuổi của 1 xã, huyện, 

tỉnh…. 

- Phƣơng pháp đồ giải: Là phƣơng pháp biểu 

thị giá trị tƣơng đối, chỉ tiêu trung bình của 1 

hiện tƣợng nào đó trong giới hạn mỗi đơn vị 

hành chính. 
   

- GV: + Giới thiệu về khái niệm, 

yêu cầu tổng quát hóa nội 

dung bản đồ 

          + Hƣớng dẫn thảo luận: Tại 

sao phải tổng quát hóa nội 

dung bản đồ. 

- NH: + Chú ý lắng nghe 

          + Thảo luận và đƣa ra ý kiến 

- GV: Tổng hợp ý kiến, nhận xét 

- NH: + Tiếp nhận thông tin.  

 + Ghi chép bài. 

 

 

 

 

3.2. Tổng quát hóa nội dung bản đồ 

3.2.1. Tổng quát hóa bản đồ 

- Khái niệm: 

 Tổng quát hóa bản đồ là sự lựa chọn và khái 

quát các đối tƣợng đƣợc biểu thị trên bản đồ phù 

hợp với mục đích, tỷ lệ, nội dung của bản đồ và 

với những đặc điểm của lãnh thổ thành lập bản 

đồ. 

- Yêu cầu: Tổng quát hóa bản đồ phải đảm 

bảo 2 yêu cầu sau: 

+ Đảm bảo tính chính xác về mặt toán học 

nhƣ: Vị trí, hình dạng, kích thƣớc phải chính xác 

+ Phải giữ đƣợc sự phù hợp về mặt địa lý: 

Tức là các thuộc tính của đối tƣợng phải đƣợc 

giữ nguyên sau khi đƣa lên bản đồ. 
 

 

- GV: + Giới thiệu những nhân tố 

chi phối sự tổng quát hóa 

bản đồ, đƣa ra ví dụ giải 

thích làm nổi bật mức độ ảnh 

hƣởng của từng nhân tố 

           + Phát vấn: Nhân tố nào bị 

ảnh hƣởng lớn nhất 

- NH:+ Chú ý lắng nghe 

           + Tƣ duy, trả lời và đƣa ra 

các vấn đề cần giải đáp 

 

3.2.2. Những nhân tố chi phối sự tổng quát 

hóa bản đồ 

- Ảnh hƣởng của mục đích bản đồ:  

Trên bản đồ biểu thị các đối tƣợng, hiện 

tƣợng phù hợp với mục đích của nó, những bản 

đồ cùng đề tài, cùng tỷ lệ nhƣng mục đích khác 

nhau thì mức độ chi tiết và đặc điểm biểu thị nội 

dung cũng khác nhau 

- Ảnh hƣởng của tỷ lệ bản đồ: 

Những bản đồ cùng đề tài, cùng mục đích 
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- GV: Tổng hợp ý kiến, nhận xét bổ 

sung, giải đáp ý kiến 

- NH: + Tiếp nhận thông tin.  

 + Ghi chép bài. 

 

 

 

 

 

 

 

nhƣng tỷ lệ khác nhau thì mức độ tổng quát hóa 

khác nhau.  

Bản đồ tỷ lệ càng lớn thì thể hiện nội dung 

càng chi tiết, ngƣợc lại tỷ lệ bản đồ càng nhỏ thì 

nội dung biểu thị càng khái lƣợc. 

- Ảnh hƣởng của đề tài bản đồ: 

Đề tài quyết định yếu tố nội dung cần thể 

hiện, quyết định những yếu tố nào cần thể hiện 

chi tiết nhất, yếu tố nào chỉ cần thể hiện khái 

lƣơc. 

- Ảnh hƣởng của đặc điểm địa lý lãnh thổ 

bản đồ 
 

- GV: + Giới thiệu quá trình tổng 

quát hóa bản đồ 

           + Yêu cầu NH đƣa ra ví dụ 

- NH: + Chú ý lắng nghe 

           + Tƣ duy, trả lời  

- GV: Tổng hợp ý kiến, nhận xét     

- NH: + Tiếp nhận thông tin.  

 + Ghi chép bài. 

- GV:  Tóm tắt toàn bộ nội dung 

chƣơng 3, gợi ý để NH đƣa ra 

các ý kiến cần giải đáp (nếu 

có) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3. Quá trình tổng quát hóa bản đồ 

- Chọn lọc các đối tƣợng lập bản đồ:  

Tùy theo yêu cầu nội dung của bản đồ để lựa 

chọn các đối tƣợng cần thể hiện, những đối 

tƣợng không cần thể hiện. 

Khi lập phải quan tâm đến 2 chỉ tiêu: Chất 

lƣợng và số lƣợng trên cơ sở mục đích và tỷ lệ 

bản đồ. 

- Tổng quát hóa các dặc trƣng số lƣợng: Tức 

là gộp các nhóm có chỉ số lƣợng bé thành nhóm 

có chỉ số lƣợng lớn. 

- Tổng quát hóa các đặc trƣng chất lƣợng: 

Nhằm mục đích giảm bớt sự khác nhau về chất 

lƣợng trong các loại đối tƣợng 

- Tổng quát hóa về mặt hình học: Làm đơn 

giản hóa hình dạng của đối tƣợng nhƣng vẫn giữ 

đƣợc đƣờng nét cơ bản. 

- Thay đổi những đối tƣợng đứng riêng biệt 

bằng ký hiệu tập hợp: Chính là sự thay thế các 

ký hiệu cho từng đối tƣợng riêng lẻ bằng các ký 

hiệu có khái niệm tổng quát 
  

 

 

E. Câu hỏi, hƣớng dẫn học tập, thảo luận  

1. Trả lời các câu hỏi sau 

Từ câu 1 đến câu 6 trang 72 - Giáo trình Bản đồ học. 

2. Đọc và nghiên cứu các tài liệu sau 
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- Lê Văn Thơ (2015), Giáo trình Bản đồ học, Trƣờng Đại học Nông Lâm 

Thái Nguyên. 

- Bùi Thu Phƣơng (2012), Giáo trình Bản đồ học, Trƣờng Đại học Tài 

nguyên và Môi trƣờng Hà Nội. 

 

   Ngày        tháng       năm  

                  XÁC NHẬN                                                          NGƢỜI SOẠN 

CỦA KHOA NÔNG - LÂM - NGƢ NGHIỆP      

 

 

 

 

                               Trần Thị Bình 
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Bài dạy: Chƣơng 4 

   BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH 

Số tiết: 08 

 
A. Mục tiêu 

Sau khi học xong Ngƣời học đạt đƣợc: 

1. Kiến thức 

- Biết đƣợc tính chất, cơ sở toán học và nội dung của bản đồ địa hình; 

- Biết cách sử dụng bản đồ địa hình và phƣơng pháp biểu diễn dáng đất, địa 

vật lên bản đồ địa hình. 

2. Kỹ năng 

- Tính đƣợc chiều dài, độ cao, độ dốc, diện tích; 

- Sử dụng đƣợc bản đồ địa hình trong nông lâm nghiệp; lựa chọn đƣợc 

phƣơng pháp thành lập bản đồ địa hình số phù hợp. 

3. Thái độ 

Ngƣời học hình thành đƣợc đức tính cẩn thận trong tính toán, kiên trì và  có 

tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ. 

B. Chuẩn bị 

1. Giảng viên  

- Tài liệu chính: Lê Văn Thơ (2015), Giáo trình Bản đồ học, Trƣờng Đại 

học Nông Lâm Thái Nguyên. 

- Tài liệu tham khảo: 

Bùi Thu Phƣơng (2012), Giáo trình Bản đồ học, Trƣờng Đại học Tài 

nguyên và Môi trƣờng Hà Nội. 

2. Người học 

- Dụng cụ:  + Vở ghi chép. 

                + Mẫu đo diện tích 

                   + Máy vi tính cá nhân 

- Tài liệu: Lê Văn Thơ (2015), Giáo trình Bản đồ học, Trƣờng Đại học 

Nông Lâm Thái Nguyên 

C. Phƣơng pháp, phƣơng tiện dạy học 

1. Phương pháp dạy học 

- Thuyết trình 

- Phát vấn 

- Nêu vấn đề. 
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2. Phương tiện dạy học 

- Bảng phấn 

- Máy vi tính, máy chiếu 

- Mẫu đo diện tích 

D. Nội dung bài giảng 
 

Hoạt động của GV và Ngƣời học Nội dung  

 

 

- GV:+ Trình bày khái niệm, tính 

chất và khái quát cơ sở toán 

học của bản đồ địa hình 

           + Phát vấn: Tỷ lệ bản đồ địa 

hình lớn hơn 1:1.000.000 là 

những loại tỷ lệ nào? 

           Hệ thống ký hiệu bao gồm 

những ký hiệu nào? 

           + Trong các tính chất của bản 

đồ địa hình thì tính chất nào 

quan trọng nhất? Vì sao? 

- NH:+ Chú ý lắng nghe 

          + Tƣ duy trả lời  

- GV: + Tổng hợp ý kiến 

          + Nhận xét bổ sung 

- NH: + Tiếp nhận thông tin.  

 + Ghi chép bài. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chƣơng 4 

 BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH 
 

4.1. Định nghĩa, tính chất của bản đồ địa hình 

4.1.1. Định nghĩa 

Bản đồ địa hình là bản đồ địa lý chung, có tỷ 

lệ lớn hơn và bằng 1:1.000.000, là mô hình thu 

nhỏ một khu vực của bề mặt trái đất thông qua 

phép chiếu toán học nhất định, có tổng quát hóa 

và bằng hệ thống ký hiệu phản ánh sự phân bố 

trạng thái và các mối quan hệ tƣơng quan nhất 

định giữa các yếu tố cơ bản của địa lý tự nhiên 

và kinh tế xã hội với mƣc độ đầy đủ, chi tiết và 

độ chính xác cao, các yếu tố này đƣợc biểu thị 

tƣơng đối nhƣ nhau và phần lớn giữ đƣợc hình 

dạng, kích thƣớc theo tỷ lệ bản đồ, đồng thời giữ 

đƣợc tính chính xác hình học của ký hiệu và tính 

tƣơng ứng của yếu tố nội dung cao. 

Bản đồ địa hình phải đảm bảo các yêu cầu: 

- Rõ ràng, dễ đọc, cho phép định hƣớng rõ 

ràng, nhanh chóng ở ngoài thực địa. 

- Các yếu tố biểu thị trên bản đồ phải đầy 

đủ, chính xác. Mức độ đầy đủ và tỷ mỉ phải phù 

hợp với mục đích sử dụng bản đồ và đặc điểm 

khu vực 

- Độ chính xác biểu thị các yếu tố nội dung 

cần phải phù hợp với tỷ lệ bản đồ. 

4.1.2. Tính chất  

- Thành lập trên cơ sở toán học 

- Sử dụng hệ thống ký hiệu 

- Có sự lựa chọn, khái quát hóa các đối 

tƣợng đƣợc biểu thị 

- Có hệ thống tỷ lệ, cách chia mảnh và đánh 
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số phiên hiệu mảnh thống nhất. 

- Có tính hiện đại và tính chính xác cao 

- Là tài liệu cơ bản để thành lập các loại bản 

đồ khác. 

4.1.3. Cơ sở toán học của bản đồ địa hình 

Bao gồm các yếu tố: 

- Hệ thống tỷ lệ; 

- Hệ thống tọa độ và  phép chiếu; 

- Phân mảnh bản đồ. 
 

- GV:+ Giới thiệu và hƣớng dẫn thể 

hiện nội dung của bản đồ địa 

hình 

           + Phát vấn: Ranh giới hành 

chính giữa xã Trung Môn, 

huyện Yên Sơn và phƣờng Ỷ 

La, thành phố Tuyên Quang. 

Trên bản đồ địa hình thể 

hiện ranh giới đơn vị hành 

chính cấp nào? 

            + Bản đồ địa hình có thể 

hiện chi tiết đến từng thửa 

đất hay không? 

- NH:+ Chú ý lắng nghe 

          + Tƣ duy trả lời  

- GV: + Tổng hợp ý kiến 

          + Nhận xét bổ sung 

- NH: + Tiếp nhận thông tin.  

 + Ghi chép bài. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Nội dung của bản đồ địa hình 

42.1. Địa vật định hướng 

Đó là những đối tƣợng của khu vực, cho 

phép xác định vị trí nhanh chóng và chính xác 

trên bản đồ. 

VD: Các tòa nhà cao; 

       Nhà thờ, đình, chùa; 

       Ngã 3, ngã 4 đƣờng, cây độc lập … 

4.2.2. Hệ thống thủy văn 

Đƣợc biểu thị tỷ mỉ trên bản đồ nhƣ: Đƣờng 

bờ biển, bờ hồ, bờ của các con sông  lớn đƣợc vẽ 

bằng hai nét. 

 Ngoài ra còn thể hiện các kênh đào, mƣơng, 

đồng thời còn thể hiện các thiết bị thủy hệ nhƣ: 

Bến cảng, cầu cống, trạm thủy điện, đập … 

4.2.3. Các điểm dân cư 

Là một trong yếu tố quan trọng nhất của bản 

đồ địa hình. 

- Các điểm dân cƣ nông thôn, nhƣ: Thôn, ấp, 

nhà độc lập... 

- Các điểm dân cƣ kiểu thành phố: Khu công 

nhân, khu phố, nơi nghỉ mát... 

Khi thể hiện điểm dân cƣ trên bản đồ địa 

hình phải giữ đƣợc đặc điểm của chúng về quy 

hoạch kiến trúc. 

4.2.4. Mạng lưới giao thông và đường dây 

liên lạc 

- Mạng lƣới giao thông, gồm: 

+ Đƣờng sắt 

+ Đƣờng đất 
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+ Đƣờng rải mặt. 

* Ngoài ra còn có các loại đƣờng cũng phải 

đề cập trên bản đồ địa hình: 

+ Các đƣờng quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ 

+ Các đƣờng đá 

+ Các đƣờng đất 

+ Các đƣờng mòn... 

- Đƣờng dây liên lạc nhƣ:  

+ Đƣờng điện thoại 

+ Đƣờng điện báo 

+ Các trạm liên lạc, trạm điện thoại, đƣờng 

dây điện cao thế… 

4.2.5. Dáng địa hình 

- Dáng đất trên bản đồ địa hình đƣợc biểu thị 

bằng các đƣờng bình độ, khoảng cao đều theo 

từng loại tỷ lệ bản đồ. Ví dụ: 

+ Bản đồ tỷ lệ 1:2000 thì khoảng cao đều 

nhỏ nhất là 0,5 m, lớn nhất là 2 mét.  

+ Bản đồ tỷ lệ 1:5000 thì khoảng cao đều 

nhỏ nhất là 1 m, lớn nhất là 5 mét.  

 + Bản đồ tỷ lệ 1:50000 thì khoảng cao đều 

nhỏ nhất là 10 m, lớn nhất là 20 mét.  

-  Trên bản đồ thể hiện đầy đủ các dạng địa 

hình tự nhiên nhƣ: Các dãy núi, thung lũng, yên 

ngựa … và các địa hình nhân tạo nhƣ: chỗ đào 

sâu, chỗ đắp cao, đê đập ngăn nƣớc... 

4.2.6. Lớp phủ thực vật và đất 

- Các loại rừng 

- Vƣờn cây 

- Ruộng 

- Đồng cỏ 

- Thảo nguyên 

- Bãi cát … 

4.2.7. Ranh giới địa giới hành chính 

Ngoài đƣờng biên giới quốc gia trên bản đồ 

phải thể hiện ranh giới hành chính: 

- Cấp xã 

- Cấp huyện 

- Cấp tỉnh. 

Tuy nhiên trên bản đồ có tỷ lệ 1: 5000 và 
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lớn hơn thì biểu thị từ địa giới hành chính cấp xã 

trở lên; trên bản đồ tỷ lệ 1: 100 000 thì không 

biểu thị địa giới hành chính cấp xã. 
 

 
 

 

- GV:+ Giới thiệu các phƣơng pháp 

biểu diễn dáng đất và địa vật 

lên bản đồ địa hình. Làm rõ 

cách biểu diễn dáng đất bằng 

phƣơng pháp đƣờng đồng 

mức. 

           + Phát vấn: Phƣơng pháp nào 

hiện nay đang đƣợc sử dụng 

nhiều nhất? Vì sao? 

          + Yêu cầu NH lấy ví dụ về ký 

hiệu theo tỷ lệ, ký hiệu nửa 

tỷ lệ và ký hiệu không theo 

tỷ lệ. 

          + Hƣớng dẫn NH thảo luận: 

Vì sao đƣờng đồng mức thể 

hiện trên bản đồ không đƣợc 

cắt nhau. 

- NH:+ Chú ý lắng nghe 

          + Tƣ duy, thảo luận, trả lời  

- GV: + Tổng hợp ý kiến 

          + Nhận xét bổ sung 

- NH: + Tiếp nhận thông tin.  

 + Ghi chép bài. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Phƣơng pháp biểu diễn dáng đất và 

địa vật lên bản đồ địa hình 

4.3.1. Phương pháp biểu diễn dáng đất 

bao, gồm: 

- Phƣơng pháp kẻ vân 

- Phƣơng pháp tô màu 

- Phƣơng pháp đƣờng đồng mức. 

* Khái niệm: 

Đƣờng đồng mức là các đƣờng nối liền các 

điểm có cùng độ cao ở trên mặt đất  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PHƢƠNG PHÁP ĐƢỜNG ĐỒNG MỨC 

Trên hình vẽ các mặt thủy chuẩn có: 

- Độ cao 85, 90, 95 m 

- Các đƣờng cách đều nhau 1 khoảng h= 5m 

theo đƣờng dây dọi 

Khi chiếu các mặt thủy chuẩn này xuống 

mặt phẳng nằm ngang sẽ đƣợc các đƣờng đồng 

mức có độ cao 85, 90, 95 m 

* Yêu cầu khi lựa chọn khoảng cao đều 

đƣờng đồng mức (h): 
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- Tỷ lệ bản đồ càng lớn thì khoảng cao đều h 

càng nhỏ 

- Đối với vùng đồi núi khoảng cao đều lớn 

hơn vùng đồng bằng 

- Mức độ chi tiết và độ chính xác càng cao, 

khoảng cao đều h càng nhỏ 

* Tính chất của đƣờng đồng mức: 

- Tất cả các điểm nằm trên cùng một đƣờng 

đồng mức đều có độ cao bằng nhau ở trên mặt 

đất 

- Tất cả các đƣờng đồng mức phải liên tục 

- Các đƣờng đồng mức không thể cắt nhau 

trên bản đồ, trừ trƣờng hợp ngoài lệ khi đƣờng 

đồng mức biểu diễn mỏm đá nhô ra (hàm ếch). 

- Ở vùng đất thoải đƣờng đồng mức cách xa 

nhau. Ở các vùng đất dốc cac đƣờng đồng mức 

sát nhau. Ở vùng dốc đứng các đƣờng đồng mức 

trùng nhau. 

- Khoảng cách ngắn nhất giữa hai đƣờng 

đồng mức là đƣờng thẳng vuông góc với hai 

đƣờng đồng mức đó 

-  Đƣờng phân thủy thẳng góc với các đƣờng 

đồng mức 

- Các đƣờng đồng mức bểu diễn một mặt 

phẳng nghiêng là các đƣờng thẳng song song 

* Một số dạng địa hình cơ bản: 

+ Đồi núi:  

 

 

 

 

 

 

+ Lòng chảo: 
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+ Đƣờng phân thủy (đƣờng chia nƣớc)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Đƣờng hợp thủy (đƣờng tập trung nƣớc) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Đồi yên ngựa: 

 

 

 
 

 

 

4.3.2. Phương pháp biểu diễn địa vật 

- Phƣơng pháp ký hiệu theo tỷ lệ: Nhìn vào 

biết đƣợc vị trí, diện tích, kích thƣớc của địa vật  

- Phƣơng pháp ký hiệu nửa tỷ lệ: Nhìn vào 

biết đƣợc vị trí, kích thƣớc một chiều của địa 

vật, còn chiều kia dùng ký hiệu qui ƣớc 

- Phƣơng pháp ký hiệu không theo tỷ lệ: 

Nhìn vào biết đƣợc vị trí, không biết đƣợc kích 

thƣớc địa vật  

Ngoài ra còn dùng cách ghi chú giải thích. 
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- GV:+ Hƣớng dẫn xác định khoảng 

cách thực địa, độ cao các 

điểm 

          + Phát vấn: Giả sử có đƣờng 

đồng mức độ cao 55m. Điểm 

A nằm trên đƣờng đồng mức 

đó. Vậy điểm A có độ cao? 

           + Giả sử có điểm H (hình 

vẽ). Xác định độ cao điểm H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

- NH:+ Chú ý lắng nghe 

          + Tƣ duy, tính toán, trả lời  

- GV: + Tổng hợp ý kiến 

          + Nhận xét bổ sung 

- NH: + Tiếp nhận thông tin.  

 + Ghi chép bài. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Sử dụng bản đồ địa hình 

4.4.1. Sử dụng bản đồ trong phòng 

4.4.1.1. Xác định chiều dài (khoảng cách) 

thực địa 

Công thức:  D = dM 

Trong đó: + D là khoảng cách ngoài thực địa 

  + d là khoảng cách trên bản đồ 

  + M là mẫu số tỷ lệ bản đồ 

Ví dụ: Cho d = 5 cm, tỷ lệ bản đồ 1:2000, thì 

khoảng cách ngoài thực địa 

 D = 5cm  x 2000 = 10000 cm = 100 m 

4.4.1.2.  Xác định độ cao các điểm trên bản đồ 
 

- Bất kỳ một điểm nào nằm trên đƣờng đồng 

mức thì độ cao của nó chính là độ cao của đƣờng 

đồng mức đó. 

 Giả sử có điểm M nằm trên đƣờng đồng 

mức có độ cao 80 m nhƣ hình vẽ. 
   

             

 

          M  . 

    

 
 

 

 

 

Thì độ cao của điểm M ký hiệu là HM = 80 m 

- Giả sử có điểm N không nằm trên đƣờng 

đồng mức mà nằm giữa hai đƣờng đồng mức có 

độ cao 80m và 75 m, nhƣ hình vẽ: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Thì độ cao của điểm N ký hiệu là HN đƣợc 

tính nhƣ sau: 

85 

80 

 

N. 

B 

 
A 

80 

75 

 

H. 

 
N 

 M 

90 

100 
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+ Từ điểm N kẻ đƣờng thẳng vuông góc với 

hai đƣờng đồng mức trên, cắt đƣờng đồng mức 

có độ cao 80 tại A, cắt đƣờng đồng mức có độ 

cao 75 m tại B  

+ Trên bản đồ đo đƣợc khoảng cách: 

 NA giải sử = 3mm     

 NB giả sử   = 2 mm 

Độ cao của điểm N đƣợc xác định: 

                              80 - 75 

      HN = 75 +                   x 3  = 78 m  

                               2 + 3 

 

                             80 - 75 

Hoặc: HN = 80 -                  x 2  =  78 m  

                             2 + 3 
   

 

- GV:+ Hƣớng dẫn xác định độ dốc 

của đƣờng thẳng 

          + Phát vấn: Giả sử có độ dốc 

của một đoạn thẳng tính 

đƣợc là i = tgV = 0,26. 

           Xác định độ dốc theo % và 

theo độ 

- NH:+ Chú ý lắng nghe 

          + Tƣ duy, tính toán, trả lời  

- GV: + Tổng hợp ý kiến 

          + Nhận xét bổ sung 

- NH: + Tiếp nhận thông tin.  

 + Ghi chép bài. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.1.3.  Xác định độ dốc của đường thẳng  

 Công thức:   

i = tgV = h/a 

Trong đó:  

 - i là độ dốc (%) 

 - V là độ dốc tính ra độ 

 - h là chênh lệch độ cao giữa hai điểm 

cho trƣớc trên bản đồ 

 - a là khoảng cách ngang ngoài thực địa 

Ví dụ: Hãy xác định độ dốc của đoạn AB 

(hình vẽ). Biết  đoạn AB đo đƣợc trên bản đồ tỷ 

lệ 1:5000 là 1,0 cm. 

 

 

 

                                             A                     

      

 

 

                                        B 

Giải: 

Khoảng cách ngang AB tƣơng ứng ngoài 

thực địa là:  

1,0 cm x 5000 = 5000 cm = 50 m 

 Áp dụng công thức: 

25 

20 
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i = tgV = h/a = 5/50 = 0,1 

Vậy, Độ dốc của đoạn AB tính theo % :   

0,1 x 100% = 10% 

        Độ dốc của đoạn AB tính theo độ: 

tg0,1 = 5
0
42

’
38

’’ 

 

 

 
 

- GV:+ Hƣớng dẫn xác định một 

đƣờng có độ dốc cho trƣớc 

          + Đƣa ra ví dụ yên cầu NH 

tính toán 

- NH:+ Chú ý lắng nghe 

          + Tƣ duy, tính toán, trả lời  

- GV: + Tổng hợp ý kiến 

          + Nhận xét bổ sung 

- NH: + Tiếp nhận thông tin.  

 + Ghi chép bài. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.1.4.  Xác định một đường có độ dốc cho 

trước 

Giả sử cần xác định tuyến đƣờng từ M đến 

N có độ dốc là 5% trên bản đồ tỷ lệ 1: 2000. 

Giải: 

- Áp dụng công thức:            i =  h/a  

                     5/100 = 5/a  

                                     a = 100 m 

- Mà tỷ lệ bản đồ 1: 2000 suy ra đoạn a có 

độ dài trên bản đồ là 100 /2000 = 0,05 m = 5 cm  

- Lấy điểm M làm tâm mở khẩu độ compa 

bằng 5 cm, vẽ một cung cắt đƣờng đồng mức kề 

nó tại a (hình vẽ). 

 

 

 

                               

                             c 

 

                       b         

                   a 

                

 
 

 

Sau đó lấy a làm tâm, vẫn dùng khẩu độ 

compa này vẽ một cung khác cắt đƣờng đồng 

mức kề nó tại b. Vẽ tƣơng tự nhƣ vậy, kết quả sẽ 

đƣợ đƣờng Mabcd có độ dốc 5%. 
              

 

 
 

- GV:+ Hƣớng dẫn xác định diện 

tích trên bản đồ và ngoài 

thực địa 

          + Phát vấn: Giả sử có thửa đất 

ngoài thực địa diện tích là 

 

4.4.1.5.  Xác định diện tích trên bản đồ 

Có hai phƣơng pháp xác định, gồm: 

a. Phương pháp hình học 

- Giả sử có khu đất nhƣ hình vẽ,  muốn tính 

đƣợc diện tích khu đất này ngƣời ta chia khu đất 

thành các hình: Tam giác, chữ nhật, hình thang, 

hình vuông...  

N 

 M 
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5260 m
2
. Tính diện tích thửa 

đất này trên bản đồ tỷ lệ 1: 

5000. 

- NH:+ Chú ý lắng nghe 

          + Tƣ duy, tính toán, trả lời  

- GV: + Tổng hợp ý kiến 

          + Nhận xét bổ sung 

- NH: + Tiếp nhận thông tin.  

 + Ghi chép bài. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            C     

      B     

 

                                                             D 

 

A 

 

                                                              E 

                   G 

                                              

                                                    F 

Sau đó tính diện tích các hình cộng lại đƣợc 

diện tích khu đất 

+ Diện tích hình tam giác:  

              a x h 

 S =  

                 2                                   h 

 

                                                     a 

+ Diện tích hình chữ nhật: 

 

       S =  a x b          a 

                                 

                                                  b 

   + Diện tích hình vuông: 

 

                    S = a
2 

                                                        a 

 

+ Diện tích hình thang:  

                                                    b 

             (a + b) x h 

      S =                                    h 

                    2                         

 
  

                                                   a 
 

 - Diện tích trên bản đồ sau khi tính xong 

phải đổi ra diện tích ngoài thực địa theo tỷ lệ bản 

đồ. Áp dụng công thức: 

STĐ = SBĐ x M
2
 x 10

-4 
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- GV:+ Giới thiệu cấu tạo Mẫu đo 

diện tích 

          + Hƣớng dẫn cách tính diện 

tích thửa đất bằng Mẫu đo 

diện tích 

          + Mô phỏng bằng hình vẽ 
 

            

        

        

        

        

        

        

Trong đó: STĐ  là diện tích thực địa 

  SBĐ  là diện tích trên bản đồ 

  M
 
là mẫu số tỷ lệ bản đồ 

* Ví dụ 1: Cho một thửa đất trên bản đồ tỷ lệ 

1:2000, đo đƣợc chiều dài a = 6,0 cm, chiều 

rộng b = 2,0 cm. Hãy tính diện tích thửa đất này 

ở ngoài thực địa 

Giải:  

- Diện tích thửa đất trên bản đồ đƣợc tính 

theo công thức: 

S= a x b = 6 x 2 = 12 cm
2
 

- Diện tích thửa đất  ngoài thực địa đƣợc 

tính theo công thức: 

           STĐ  =  SBĐ x M
2
 x 10

-4 

    = 12  x 2000
2
 x 10

-4
 = 4800 m

2
 

* Ví dụ 2: Cho một thửa đất ngoài thực địa 

đo đƣợc chiều dài a = 50m, chiều rộng b = 20 m. 

Hỏi trên bản đồ  đồ tỷ lệ 1:2000 thửa đất này có 

diện tích là bao nhiêu? 

Giải:  

- Diện tích thửa đất ngoài thực địa là: 

S= a x b = 50 x 20 = 1000 m
2
 

- Diện tích thửa đất  trên bản đồ là: 

                 STĐ                  1000 

    SBĐ  =                  =                     = 2,5 cm
2
 

                  M
2
 x 10

-4     
 2000

2
 x 10

-4 
 

         

b. Phương pháp lưới ô vuông (sử dụngmẫu 

đo diện tích). 

- Cấu tạo mẫu đo diện tích: 

+ Đƣợc làm bằng nhựa trong hoặc mica 

+ Chia thành các ô vuông, mỗi ô vuông có 

kích thƣớc bằng 1cm 

+ Sau đó chia tiếp ô vuông có kích thƣớc 

bằng 1cm thành 25 ô vuông, mỗi ô vuông có 

kích thƣớc bằng 0,2 cm 

+ Mỗi ô vuông có kích thƣớc bằng 0,2 cm 

này lại đƣợc chia làm đôi  bằng đƣờng nét đứt có 

kích thƣớc 0,1 cm. 

- Cách tính: Để xác định diện tích trên bản 

đồ của 1 thửa đất nào đó. Ta dùng mẫu đo diện 
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          + Phát vấn: Giả sử có một 

thửa đất chuyên trồng lúa 

nƣớc trên bản đồ tỷ lệ 1: 

5000. Sử dụng Mẫu đo diện 

tích đo đƣợc: 

           3 ô vuông cạnh 1 cm 

          10 ô vuông cạnh 0,2 cm 

           Xác định diện tích thửa đất 

này ngoài thực địa. 

- NH:+ Chú ý lắng nghe, quan sát 

          + Tƣ duy, tính toán, trả lời  

- GV: + Tổng hợp ý kiến 

          + Nhận xét bổ sung 

- NH: + Tiếp nhận thông tin.  

 + Ghi chép bài. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tích đặt lên bản đồ vị trí có thửa đất cần tính diện 

tích, sau đó: 

+ Đếm số ô vuông đầy đủ cạnh 1 cm 

+ Đếm số ô vuông đầy đủ cạnh 0,2 cm 

+ Đếm số ô vuông đầy đủ cạnh 0,1 cm 

+ Số ô vuông khuyết đƣợc ƣớc lƣợng cộng 

lại thành ô vuông đầy đủ 

+ Cộng các số ô vuông lại để tính ra diện 

tích theo tỷ lệ bản đồ. 

* Ví dụ: Tính diện tích ngoài thực địa của 

thửa đất bản đồ tỷ lệ 1:1000. Biết Số ô vuông 

chẵn có kích thƣớc cạnh 1 cm là 6 ô, số ô vuông 

có kich thƣớc cạnh 0,2 cm đã đƣợc cộng lại là 

20 ô. 

Giải: 

- Cách 1: Kích thƣớc một ô cạnh 1cm trên 

bản đồ tƣơng ứng ngoài thực địa là: 

          1 cm x 1000 = 1000 cm = 10 m 

Diện tích ngoài thực địa của một ô cạnh 1cm 

trên bản đồ là: 

            10 x 10 = 100 m
2 

          6 ô = 6 x 100 = 600 m
2
 

Kích thƣớc một ô cạnh 0,2 cm trên bản đồ 

tƣơng ứng ngoài thực địa là: 

          0,2 cm x 1000 = 200 cm = 2 m 

Diện tích ngoài thực địa của một ô cạnh 0,2 

cm trên bản đồ là: 

            2 x 2 = 4 m
2 

          20 ô = 20 x 4 = 80 m
2
 

 

Vậy diện tích ngoài thực địa của thửa đất là: 

600 + 80 = 680 m
2 

- Cách 2:   

+ Diện tích một ô vuông có kích thƣớc cạnh 

1 cm trên bản đồ là 1 cm
2
. 

              6 ô vuông = 6 cm
2
 

+ Diện tích một ô vuông có kích thƣớc cạnh 

0,2 cm trên bản đồ là 0,04 cm
2
. 

              20 ô vuông = 20 x 0,04 = 0,8 cm
2
 

Diện tích thửa đất trên bản đồ là: 

6 cm2 + 0,8 cm
2
 =  6,8 cm

2 
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Diện tích thửa đất trên ngoài thực địa 

             STĐ = SBĐ x M
2
 x 10

-4 

    = 6,8 x 1000
2
 x 10

-4
  

                  = 680 m
2
 

 

- GV:+ Giới thiệu cách xác định tọa 

độ địa lý, tọa độ vuông góc, 

vẽ lát cắt địa hình, mô tả địa 

phƣơng bằng bản đồ 

          + Hƣớng dẫn NH tự nghiên 

cứu 

- NH:+ Chú ý lắng nghe 

          + Ghi chép bài 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.1.6.  Xác định tọa độ địa lý, tọa độ 

vuông góc 

- Tọa độ địa lý đƣợc xác định theo kinh độ, 

vĩ độ ghi ở 4 góc bản đồ.  

- Tọa độ vuông góc: 

Trong tọa độ vuông góc, vị trí của điểm 

đƣợc xác định bởi khoảng cách từ nó đến xích 

đạo và khoảng cách từ nó đến kinh tuyến trục 

của múi. 

4.4.1.7. Vẽ lát cắt địa hình, mô tả địa 

phương bằng bản đồ 

- Vẽ lát cắt địa hình: 

Là khôi phục lại địa hình theo một hƣớng 

nào đó từ các đƣờng bình độ trên bản đồ bằng 

phƣơng pháp thẳng đứng 

-  Mô tả địa phƣơng bằng bản đồ: 

Việc mô tả chính xác, tỷ mỉ hay không tùy 

thuộc vào tỷ lệ bản đồ. Phải nói lên đƣợc những 

nét chung về địa phƣơng nhƣ:  

+ Khu vực đó ở đâu 

+ Hình dạng thế nào 

+ Tiếp giáp với những vùng nào 

+ Diện this khu vực …  

Sau đó đánh giá đƣợc tài nguyên tiềm năng 

của địa phƣơng, phân tích những yếu tố địa lý, 

đặc điểm kinh tế xã hội … 

 

- GV: + Hƣớng dẫn sử dụng bản đồ 

địa hình ngoài thực địa (sử 

dụng la bàn và quan sát thực 

địa) 

           + Gợi ý để NH đƣa ra ý kiến 

cá nhân cần giải đáp 

- NH:+ Chú ý lắng nghe, quan sát 

          + Suy nghĩ đƣa ra ý kiến (nếu 

 

 

4.4.2. Sử dụng bản đồ địa hình ngoài thực 

địa 

* Định hướng bản đồ:  

Là để hƣớng Bắc, Nam, Đông, Tây trên bản 

đồ trùng với các hƣớng Bắc, Nam, Đông, Tây 

ngoài thực địa. 

Có 2 loại định hƣớng: 

- Đinh hƣớng bằng địa bàn:  

+ Đặt địa bàn lên bản đồ sao cho đƣờng kính 
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có)  

- GV: Tổng hợp, nhận xét 

- NH: + Tiếp nhận thông tin.  

         + Ghi chép bài. 

 

 

 

0 - 180
0
 nằm trùng hoặc song song với khung 

phía Đông và Tây của bản đồ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          (ĐỊA BÀN) 
 

+ Để nguyên địa bàn, xoay tờ bản đồ cho 

đến khi đầu bắc của kim nam châm trên địa bàn 

trùng với đƣờng kính 0 - 180
0
 trên vành độ địa 

bàn. Lúc đó ta đƣợc hƣớng Bắc của tờ bản đồ 

trùng với hƣớng Bắc ở ngoài thực địa. 

- Định hƣớng bằng địa vật: 

+ Nếu chỗ đứng quan sát thực địa là địa 

hình, địa vật đặc biệt nhƣ đƣờng lớn, bên bờ 

sông, đầu cầu, đỉnh núi ... 

+ Xác đinh trên bản đồ vị trí chỗ ta đang 

đứng quan sát 

+ Đặt bản đồ sao cho đối tƣợng đó trên bản 

đồ phù hợp với hƣớng của nó ở ngoài thực địa. 

Hay có thể đặt bản đồ trên một mặt phẳng, 

rồi xác định điểm đang đứng quan sát vào bản 

đồ; chọn một vài đối tƣợng đặc biệt có trên bản 

đồ và thực địa. Sau đó xoay bản đồ cho các đối 

tƣợng trên bản đồ nằm cùng hƣớng với các đối 

tƣợng trên thực địa. 
 

* Xác định vị trí quan sát thực địa trên bản đồ 

- Dựa vào những vật đặc biệt nhƣ: Ngã ba 

đƣờng, cầu, đỉnh núi …những điểm này trên bản 

đồ dễ nhận ra 

- Ngắm 3 điểm: Lấy 1 điểm bất kỳ trên bản 

đồ, ngắm về 3 đối tƣợng đã chọn ở thực địa 

 N 

B 
RBĐ=500 

Hƣớng ngắm 
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PP NGẮM 3 ĐIỂM XĐ VỊ TRÍ QUAN SÁTTRÊN BĐ 
 

 

 

 

 

(Công trình lớn, cây to…), trên bản đồ kẻ các 

đƣờng ngắm tƣơng ứng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

- GV: + Giới thiệu khái niệm bản 

đồ và tập bản đồ nông 

nghiệp 

          + Phát vấn: Trong thực tế địa 

phƣơng đã sử dụng bản đồ 

nông nghiệp nào? 

- NH: + Chú ý lắng nghe 

          + Suy nghĩ đƣa ra ý kiến  

- GV: + Tổng hợp ý kiến 

          + Nhận xét 

- NH: + Tiếp nhận thông tin.  

 + Ghi chép bài. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5. Sử dụng bản đồ địa hình trong nông 

lâm nghiệp 

4.5.1. Khái niện về bản đồ và tập bản đồ 

nông nghiệp 

- Khái niệm bản đồ nông nghiệp 

Là bản đồ có nội dung cơ bản là các yếu tố 

sản xuất nông nghiệp (sự phân bố sản xuất nông 

nghiệp, các quá trình sản xuất nông nghiệp, các 

điều kiện tự nhiên, xã hội có liên quan đến sản 

xuất nông nghiệp …), các sản phẩm, chế biến 

nguyên liệu sản xuất nông nghiệp và các yêu cầu 

của nó. 

- Tập bản đồ nông nghiệp 

Là tập hợp các bản đồ nông nghiệp khác 

nhau, đƣợc thống nhất theo chủ định chung, cho 

biết đặc điểm tổng hợp về phân bố sản xuất nông 

nghiệp, các điều kiện tự nhiên và kinh tế của 

nông nghiệp. 

- Các loại bản đồ nông nghiệp, nhƣ: 

+ Bản đồ phân bố các tổ chức, cơ quan, xí 

nghiệp nông nghiệp 

+ Bản đồ về sức sản xuất và quan hệ sản 
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xuất 

+ Bản đồ quy hoạch sản xuất nông nghiệp 

+ Bản đồ quy hoạch rừng... 
 

 

- GV:  Giải thích vai trò của bản đồ 

địa hình trong việc lập bản 

đồ nông nghiệp 

- NH: + Chú ý lắng nghe 

          + Suy nghĩ đƣa ra ý kiến  

- GV: + Tổng hợp ý kiến 

          + Nhận xét 

- NH: + Tiếp nhận thông tin.  

 + Ghi chép bài. 

 

 

 4.5.2. Sử dụng bản đồ địa hình trong việc 

lập bản đồ nông nghiệp 

Bản đồ địa hình là cơ sở cho việc lập bản đồ 

nông nghiệp, bản đồ địa hình cung cấp: 

- Vị trí bề mặt trái đất (bằng phẳng hay đồi 

núi .) 

- Đƣờng ranh giới hành chính 

- Hệ thống thủy văn 

- Hệ thống giao thông 

- Khu dân cƣ  

- Thảm thực vật… 
 

- GV:  Giải thích vai trò của bản đồ 

địa hình trong lâm nghiệp 

- NH: + Chú ý lắng nghe 

          + Suy nghĩ đƣa ra ý kiến  

- GV: + Tổng hợp ý kiến 

          + Nhận xét 

- NH: + Tiếp nhận thông tin.  

 + Ghi chép bài. 

 

 

 

 

4.5.3. Sử dụng bản đồ địa hình trong lâm 

nghiệp 

Trong lâm nghiệp bản đồ địa hình đƣợc sử 

dụng để: 

- Phân chia các đơn vị quản lý kinh doanh 

và lập các bản đồ phục vu quản lý kinh doanh 

lâm nghiệp 

- Đi bộ trong rừng, khảo sát rừng 

- Đi ô tô và máy bay quan sát rừng 

- Bổ sung chi tiết vào bản đồ 

- Điều tra rừng 

- Thiết kế sơ bộ rừng... 
 

 

 

- GV: + Giới thiệu quy trình, các 

phƣơng pháp thành lập bản 

đồ địa hình số      

           + Phát vấn: Trong thực tế 

hiện nay thì phƣơng pháp 

thành lập bản đồ địa hình 

nào đang đƣợc áp dụng 

nhiều nhất? Vì sao? 

          + Hƣớng dẫn thảo luận: Vai 

trò của bản đồ địa hình trong 

 

4.6. Ứng dụng tin học trong thành lập bản 

đồ địa hình 

4.6.1. Quy trình công nghệ thành lập bản 

đồ địa hình số 

- Thu nhập dữ liệu: Đây là công việc quan 

trọng đầu tiên, các loại dữ liệu nhƣ: 

+ Số liệu đo đạc địa hình, bản đồ địa hình 

dạng giấy 

+ số liệu thu thập trong quá trình điều vẽ 

thực địa: Địa hình, thổ nhƣỡng, rừng ... 

- Xử lý số liệu: Dùng phần mềm chuyên 

ngành để xử lý số liệu 
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công tác quản lý nhà nƣớc về 

đất đai 

- NH: + Chú ý lắng nghe 

          + Suy nghĩ, trả lời 

          + Thảo luận, đƣa ra ý kiến  

- GV: + Tổng hợp ý kiến 

          + Nhận xét 

- NH: + Tiếp nhận thông tin.  

 + Ghi chép bài. 

- GV: Tóm tắt toàn bộ nội dung 

chƣơng 4, gợi ý để NH đƣa ra 

các ý kiến cần giải đáp (nếu 

có) 

 

- Biểu thị dữ liệu: Dùng phần mềm chuyên 

ngành biểu thị dữ liệu lên màn hình máy vi tính 

hoặc in ra để sử dụng 

- Lƣu trữ dữ liệu: Trên máy vi tính hoặc các 

thiết bị lƣu trữ 

4.6.2. Các phương pháp thành lập bản đồ 

địa hình số 

* Phƣơng pháp đo đạc trực tiếp ngoài thực 

địa, gồm: 

- Phƣơng pháp bàn đạc: Dùng máy bàn đạc 

có gắn bàn vẽ 

 + Ƣu điểm: Mô tả đƣợc hết yếu tố địa hình, 

địa vật 

 + Nhƣợc điểm:  

. Độ chính xác nhất 

. Mmáy móc không gọn nhẹ 

. Chịu nhiều ảnh hƣởng của môi trƣờng 

. Năng suất lao động không cao 

- Phƣơng pháp toàn đạc: Dùng máy toàn đạc 

điện tử nhƣ Sokkia, topcon ... để đo 

+ Ƣu điểm:  

. Lập đƣợc lƣới đo chi tiết 

. Độ chính xác cao 

. Việc biên tập đƣợc thực hiện trong phòng. 

+ Nhƣợc điểm: Công tác đo ngoại nghiệp 

chịu ảnh hƣởng của môi trƣờng, khó khăn cho 

công tác biên tập nội nghiệp nếu không có sơ 

họa thửa đất. 

- Phƣơng pháp biên tập bản đồ địa hình 

Thành lập bản đồ địa hình trên cơ sở các loại 

bản đồ cùng khu vực, khi biên tập cần tổng quát 

hóa nội dung. 

- Phƣơng pháp đo ảnh  

+  Đo ảnh đơn: Dùng ảnh nắn sau khi đã xử 

lý sai số, đƣợc dùng ở các vùng địa hình bằng 

phẳng. 

+  Đo ảnh lập thể: Thực chất là việc sử dụng 

công nghệ khoa học để giải đoán ảnh. Có khả 

năng khái quát địa hình tốt nhất nhờ các thiết bị 

máy đo vẽ lập thể 
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E. Câu hỏi, hƣớng dẫn học tập, thảo luận  

1. Trả lời các câu hỏi sau 

Từ câu 1 đến câu 13 - Trang 100, 101 - Giáo trình Bản đồ học. 

2. Đọc và nghiên cứu các tài liệu sau 

- Lê Văn Thơ (2015), Giáo trình Bản đồ học, Trƣờng Đại học Nông Lâm 

Thái Nguyên. 

- Bùi Thu Phƣơng (2012), Giáo trình Bản đồ học, Trƣờng Đại học Tài 

nguyên và Môi trƣờng Hà Nội. 

 

   Ngày       tháng      năm  

                  XÁC NHẬN                                                            NGƢỜI SOẠN 

CỦA KHOA NÔNG - LÂM - NGƢ NGHIỆP      

 

 

 

 

                       Trần Thị Bình 
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Bài dạy: Chƣơng 5 

THIẾT KẾ BIÊN TẬP VÀ THÀNH LẬP BẢN ĐỒ 

Số tiết: 05 

Kiểm tra 01 tiết 

 
A. Mục tiêu 

Sau khi học xong Ngƣời học đạt đƣợc: 

1. Kiến thức 

Biết đƣợc cơ sở lý thuyết thiết kế biên tập và thành lập bản đồ; biết đƣợc 

công tác chuẩn bị biên tập bản đồ và các kỹ thuật đƣợc sử dụng trong sản xuất 

bản đồ. 

2. Kỹ năng 

Lựa chọn đƣợc các đối tƣợng để thể hiện lên bản đồ theo từng tỷ lệ và mục 

đích, nội dung của bản đồ; nhận biết đƣợc các thiết kế kỹ thuật đƣợc sử dụng 

trong sản xuất bản đồ. 

3. Thái độ 

Ngƣời học hình thành đƣợc đức tính cẩn thận, thái độ làm việc nghiêm túc 

tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. 

B. Chuẩn bị 

1. Giảng viên  

- Tài liệu chính: Lê Văn Thơ (2015), Giáo trình Bản đồ học, Trƣờng Đại 

học Nông Lâm Thái Nguyên. 

- Tài liệu tham khảo: 

Bùi Thu Phƣơng (2012), Giáo trình Bản đồ học, Trƣờng Đại học Tài 

nguyên và Môi trƣờng Hà Nội. 

2. Người học 

- Vở ghi chép 

- Lê Văn Thơ (2015), Giáo trình Bản đồ học, Trƣờng Đại học Nông Lâm 

Thái Nguyên. 

C. Phƣơng pháp, phƣơng tiện dạy học 

1. Phương pháp dạy học 

- Thuyết trình 

- Phát vấn... 

2. Phương tiện dạy học 
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- Bảng phấn 

- Máy vi tính, máy chiếu 

D. Nội dung bài giảng 
 

Hoạt động của GV và Ngƣời học Nội dung  

 

 

- GV: + Giải thích tại sao phải biên 

tập bản đồ. 

          + Giới thiệu về thể hiện bản 

đồ và mô hình hóa bản đồ. 

          + Phát vấn: Tại sao mô hình 

hóa bản đồ phải xem xét đến 

3 khía cạnh: Toán học, nội 

dung và ký hiệu 

- NH: + Chú ý lắng nghe 

          + Suy nghĩ, trả lời 

- GV: + Tổng hợp ý kiến 

          + Nhận xét 

          + Hƣớng dẫn NH tự nghiên 

cứu. 

- NH: + Tiếp nhận thông tin.  

 + Ghi chép bài. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chƣơng 5 

THIẾT KẾ BIÊN TẬP VÀ THÀNH           

LẬP BẢN ĐỒ 
 

5.1. Cơ sở lý thuyết thiết kế, biên tập và 

thành lập bản đồ 

5.1.1. Những vấn đề chung về thể hiện bản 

đồ và mô hình hóa bản đồ 

- Sự thể hiện trên bản đồ các đối tƣợng, hiện 

tƣợng. 

Là quá trình đƣa, biến đổi các thông tin cho 

trƣớc về đối tƣợng, hiện tƣợng nào đó lên hình 

ảnh bản đồ. Hay nói cách khác đó là quá trình sắp 

đặt các đối tƣợng, hiện tƣợng trong một không 

gian topo, có mối liên hệ mật thiết với nhau về tự 

nhiên và kinh tế xã hội thông qua hệ thống ký 

hiệu quy ƣớc bản đồ. 

Làm rõ bản chất và toàn bộ quá trình thành 

lập bản đồ, đó là: 

Lựa chọn cơ sở toán học cho bản đồ, gồm:  

+ Lựa chọn bề mặt toán học của trái đất, hành 

tinh và các thông số khác 

+ Lựa chọn phép chiếu bản đồ 

+ Tỷ lệ bản đồ 

+ Hệ tọa độ ... 

Phương pháp cụ thể: Để xác định sự tƣơng 

ứng giữa tọa độ thực của đối tƣợng trên bề mặt 

trái đất và trên bản đồ. 

- Mô hình bản đồ, bản chất và các dạng mô 

hình bản đồ 

+ Mô hình bản đồ là sự thành lập các bản đồ 

bằng cách xây dựng các mô hình không gian cho 

từng đối tƣợng nội dung bản đồ và mối liên hệ 

giữa chúng trên một cơ sở toán học xác định. 
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+ Bản chất mô hình bản đồ, đƣợc xem xét ở 

ba khía cạnh, gồm:  

             . Về mặt toán học 

             . Về mặt cấu trúc nội dung 

             . Về mặt ký hiệu 

+ Các dạng mô hình, gồm: 

 Dạng cơ bản: Đƣợc lập ra từ các dạng tƣ liệu 

khác nhau (số liệu đo toàn đạc trắc đại, ảnh mặt 

đất, ảnh hàng không, ảnh vũ trụ,...) 

 Dạng dẫn xuất là mô hình đƣợc thành lập từ 

mô hình dạng cơ bản. Căn cứ vào mục đích, đề tài 

của bản đồ để xác định cơ sở toán học, chọn 

phƣơng pháp thể hiện nội dung, thiết kế hệ thống 

ký hiệu quy ƣớc. 
 

 

- GV: + Giới thiệu các nguyên tắc 

cơ bản khi thiết kế hệ thống 

ký hiệu bản đồ  

          + Giải thích các yếu tố ảnh 

hƣởng đến thiết kế hệ thống 

ký hiệu bản đồ 

          + Phát vấn: Ngoài 3 yếu tố: 

Cấu trúc, ý nghĩa, thực tiến. 

Còn yếu tố nào ảnh hƣởng 

đến việc thiết kế ký hiệu bản 

đồ không? Trong 3 yếu tố 

trên thì yếu tố nào ảnh 

hƣởng lớn nhất. Vì sao? 

- NH: + Chú ý lắng nghe 

          + Suy nghĩ, trả lời 

- GV: + Tổng hợp ý kiến 

          + Nhận xét 

          + Hƣớng dẫn NH tự nghiên 

cứu. 

- NH: + Tiếp nhận thông tin.  

 + Ghi chép bài. 

 

 

 

 

 

 

5.1.2. Hệ thống ký hiệu bản đồ và những 

nguyên tắc cơ bản khi thiết kế 

* Các nguyên tắc cơ bản khi thiết kế hệ thống 

ký hiệu bản đồ, gồm: 

- Khi thành lập bản đồ địa hình, bản đồ địa lý 

chung thì các phƣơng pháp thể hiện, hệ thống ký 

hiệu mang tính truyền thống, định sẵn đƣợc thể 

hiện theo quy trình, quy phạm thành lập bản đồ. 

- Khi thành lập bản đồ chuyên đề, chuyên 

môn, atlat thì điều cần nhất là trong điều kiện cụ 

thể chọn và thiết kế đƣợc hệ thống ký hiệu quy 

ƣớc và các phƣơng pháp thể hiện phù hợp với 

mục đích, đề tài, nội dung bản đồ. 

- Các ký hiệu có nguyên tắc chung về thiết kế 

và thể hiện chúng trên bản đồ. 

- Các ký hiệu bản đồ đƣợc đƣa lên bản đồ 

theo mục đích, đề tài. 

- Khi thiết hệ thống ký hiệu bản đồ cần tính 

đến đặc điểm sinh học của mắt, điều kiện sử 

dụng, trình độ hiểu biết của ngƣời sử dụng, khả 

năng công nghệ khoa học kỹ thuật của cơ sở sản 

xuất, tính kinh tế... 

* Các yếu tố ảnh hƣởng đến thiết kế hệ thống 

ký hiệu bản đồ, gồm: 

- Cấu trúc bên trong của ký hiệu 
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 Hệ thống ký hiệu bản đồ đặc trƣng cho mối 

quan hệ các ký hiệu và các chức năng của chúng 

trên bản đồ. Nguyên tắc cơ bản của thiết kế hệ 

thống ký hiệu bản đồ gồm:  

+ Lựa chọn số lƣợng ký hiệu tối ƣu cho bản 

đồ. 

+ Áp dụng hệ thống tiêu chuẩn về cấu trúc 

không gian, kích thƣớc ký hiệu. 

+ Lựa chọn các ký hiệu đơn giản, dễ vẽ, dễ 

định vị trên bản đồ. 

+ Xây dựng các ký hiệu trên cơ sở số lƣợng 

tối ƣu các yếu tố thành phần cấu trúc ký hiệu. 

+ Khả năng truyền đạt bằng hệ thống ký hiệu 

bản đồ nằm trong mối liên hệ về không gian, 

logic... giữa các đối tƣợng. 

- Ý nghĩa của hệ thống ký hiệu bản đồ 

Đó là đặt ra mối tƣơng quan giữa ký hiệu và 

đối tƣợng đƣợc thể hiện. Khi thiết kế ký hiệu bản 

đồ cần tính đến các nguyên tắc sau: 

+ Thể hiện bằng ký hiệu số lƣợng lớn nhất 

các khái niệm về đối tƣợng truyền đạt các tính 

chất của đối tƣợng và mối liên hệ, tƣơng quan 

giữa chúng với nhau, đáp ứng mục đích bản đồ. 

+ Thể hiện cấu trúc phân loại đối tƣợng bản 

đồ và các phƣơng tiện đồ họa. 

+ Đảm bảo mỗi ký hiệu chỉ tƣợng trƣng, 

tƣơng ứng với một nội dung của đối tƣợng. 

+ Xem xét khả năng thể hiện mối liên hệ nội 

dung giữa các đối tƣợng bằng sử dụng cấu trúc logic. 

- Về  mặt thực tiễn của hệ thống ký hiệu  

Đó là sự xem xét tƣơng quan, quan hệ của ký 

hiệu với ngƣời sử dụng chúng. Khi thiết kế hệ 

thống ký hiệu cần theo nguyên tắc sau: 

+ Sử dụng các quy luật, khả năng phục hồi 

bản đồ để xây dựng hệ thống ký hiệu với yêu cầu 

nhanh chóng, dễ dàng phục hồi và giải mã hình 

ảnh bản đồ. 

+ Tính đến cơ sở lý luận dùng các mẫu để xây 

dựng hệ thống ký hiệu. 

+ Sử dụng các nguyên tắc tạo hình và thẩm 
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mỹ để nâng cao khả năng xem và mỹ thuật của 

bản đồ. 
 

+ Áp dụng các nguyên tắc cơ bản xây dựng 

hệ thống ký hiệu bản đồ nhằm bảo đảm tính thông 

tin lớn nhất. 
 

 

- GV: + Giới thiệu các giai đoạn 

của quá trình sản xuất bản 

đồ. 

- NH: + Chú ý lắng nghe 

          + Đƣa ra ý kiến cần giải đáp 

- GV: + Tổng hợp ý kiến 

          + Trả lời 

          + Hƣớng dẫn NH tự nghiên 

cứu. 

- NH: + Tiếp nhận thông tin.  

 + Ghi chép bài. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.3. Các giai đoạn của quá trình sản xuất 

bản đồ. 

Gồm 4 giai đoạn: 

- Giai đoạn 1: Chuẩn bị biên tập 

Đó là giai đoạn đầu tiên của quá trình sản 

xuất bản đồ, đƣợc tiến hành đồng thời với quá 

trình thiết kế bản đồ. Sản phẩm cuối cùng của giai 

đoạn này là kế hoạch biên tập bản đồ cùng với các 

tài liệu, tƣ liệu phục vụ cho thành lập bản đồ. 

- Giai đoạn 2: Biên tập và thành lập bản đồ 

Đây là giai đoạn quan trọng nhất của quy 

trình sản xuất bản đồ, chất lƣợng bản đồ (nội 

dung, phƣơng pháp thể hiện, độ chính xác ...) 

đƣợc xác định ở giai đoạn này. Sản phẩm cuối 

cùng của giai đoạn này là bản gốc biên vẽ hoặc 

bản gốc tác giả (đối với bản đồ chuyên đề) 

- Giai đoạn 3: Trình bày và chuẩn bị in bản đồ 

Gồm các công việc nhƣ: 

+ Thanh vẽ bản đồ: Nhằm nâng cao chất 

lƣợng đồ họa nhƣ kích thƣớc, kiểu chữ, màu sắc... 

+ Chuẩn bị in bản đồ: Đây là giai đoạn chế ra 

các âm bản, màu nét, chế khuôn in thử...  

- Giai đoạn 4:  In bản đồ, cắt xén đóng gói 

sản phẩm 

Chất lƣợng bản đồ phục vụ đối tƣợng sử dụng 

chịu ảnh hƣởng của quy trình in ấn xuất bản đồ và 

hoàn thiện cắt xén đóng gói. Vì vậy phải xác định 

đƣợc loại máy in, giấy in, màu in... nâng cao chất 

lƣợng sản phẩm bản đồ. 
 

 
- GV: + Giới thiệu các bƣớc thiết kế 

bản đồ  

          + Phát vấn: Trong các bƣớc 

 

5.2. Thiết kế bản đồ 

5.2.1. Bản chất và nội dung của việc thiết kế 

bản đồ 

Thiết kế bản đồ là các vấn đề liên quan đến 
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thiết kế bản đồ, bƣớc nào là 

quan trọng nhất. Vì sao? 

- NH: + Chú ý lắng nghe 

          + Suy nghĩ, trả lời 

- GV: + Tổng hợp ý kiến 

          + Nhận xét 

          + Hƣớng dẫn NH tự nghiên 

cứu. 

- NH: + Tiếp nhận thông tin.  

 + Ghi chép bài. 

 

 

 

 
 

biên tập, công nghệ và tổ chức sản xuất bản đồ, 

gồm 7 bƣớc: 

- Giải thích rõ mục đích, ý nghĩa bản đồ 

- Thiết kế cơ sở trắc địa - toán học cho bản đồ 

- Soạn thảo nội dung bản đồ và phân loại các 

đối tƣợng, hiện tƣợng 

- Xác định các đặc tính,chỉ số (số lƣợng, chất 

lƣợng) của các đối tƣợng, hiện tƣợng bản đồ 

- Thiết kế các phƣơng pháp thể hiện bản đồ, 

hệ thống ký hiệu quy ƣớc, bảng chú giải bản đồ 

- Thiết kế trình bày bản đồ 

- Thiết kế công nghệ thực hiện các công việc 

làm bản gốc và các phƣơng pháp chế in bản đồ 
\ 
 

 

- GV: + Giới thiệu những giai đoạn 

chính của thiết kế bản đồ  

          + Phát vấn: Có mấy loại tỷ lệ 

bản đồ. Để lựa chọn tỷ lệ 

bản đồ cho một loại bản đồ 

cụ thể nào đó, cần căn cứ 

vào cơ sở nào? 

           Hiện nay ở Việt Nam, Lào 

đang sử dụng phép chiếu 

nào? Khi thành lập bản đồ 

địa hình có nhất thiết phải 

thể hiện lƣới tọa độ hay 

không? 

- NH: + Chú ý lắng nghe 

          + Suy nghĩ, trả lời 

- GV: + Tổng hợp ý kiến 

          + Nhận xét 

          + Hƣớng dẫn NH tự nghiên 

cứu. 

- NH: + Tiếp nhận thông tin.  

 + Ghi chép bài. 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2. Những giai đoạn chính của thiết kế 

bản đồ 

* Giai đoạn 1: Xác định mục đích, ý nghĩa 

của bản đồ cần thành lập, gồm các công việc: 

- Xác định, nghiên cứu các yêu cầu đối với 

bản đồ cần lập, đối tƣợng sử dụng bản đồ. 

- Giải quyết các nhiệm vụ của bản đồ, chĩ dẫn 

thực hiện các công việc nhằm đạt mục đích của 

bản đồ. 

- Xác định rõ điều kiện sử dụng bản đồ: Treo 

tƣờng, để bàn, sử dụng ngoài thực địa, trong 

phòng, ... 

* Giai đoạn 2: Thiết kế cơ sở toán học bản 

đồ, gồm: 

- Lựa chọn tỷ lệ bản đồ 

Căn cứ vào mục đích bản đồ, yêu cầu độ 

chính xác khi đo đạc, mức độ đầy đủ thể hiện các 

đối tƣợng từ thực tế lên bản đồ để lựa chọn tỷ lệ 

bản đồ cho phù hợp. Ngoài ra cũng cần tính đến 

các yếu tố sau: 

+ Hiệu quả kinh tế liên quan đến kích thƣớc 

giấy in bản đồ 

+ Khả năng của máy in 

+ Số mảnh bản đồ ít nhất 

- Lựa chọn phép chiếu bản đồ 

Phụ thuộc vào các yếu tố chính sau: 
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+ Mục đích, ý nghĩa và đặc điểm sử dụng của 

bản đồ 

+ Đặc điểm của vùng lãnh thổ cần thể hiện 

nhƣ:  Hình dạng, kích thƣớc, vị trí địa lý. 

- Lựa chọn và trình bày lƣới tọa độ, lƣới 

chiếu bản đồ 

Sử dụng lƣới chiếu bản đồ để xác định tọa độ 

địa lý. Lƣới chiếu bản đồ là hình ảnh của phép 

chiếu bản đồ đƣợc thể hiện thông qua các đƣờng 

kinh tuyến và vĩ tuyến. 

- Soạn thảo sơ đồ bố cục bản đồ, gồm: 

+ Xác định ranh giới, giới hạn vùng lãnh thổ 

bản đồ và vị trí tƣơng đối của nó so với khung 

bản đồ. 

+ Sự phân bố, bố trí tên gọi bản đồ, tỷ lệ bản 

đồ, bảng chú giải... 

Mục đích của việc soạn thảo sơ đồ bố cục bản 

đồ là: 

+ Đảm bảo cho bản đồ có bố cục mang tính 

khoa học, thực tiễn. 

+ Thuận tiện cho việc sử dụng bản đồ. 

+ Đáp ứng yêu cầu và tính thẩm mỹ. 

+ Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật nhƣ: kích thƣớc 

giấy in, khả năng của máy in... 

* Giai đoạn 3:  Soạn thảo nội dung bản đồ, gồm: 

+ Xác định các yếu tố nội dung bản đồ 

+ Lựa chọn cách phân loại, các đặc điểm và 

chỉ số của nội dung bản đồ 

+ Chỉ dẫn tổng quát hóa nội dung bản đồ 

+ Xác định các chỉ số tổng quát hóa 
 

 

- GV:  Giới thiệu khái niệm biên tập 

bản đồ và công tác chuẩn bị 

biên tập 

- NH: + Chú ý lắng nghe 

           + Suy nghĩ, đƣa ra ý kiến cần 

giải đáp 

- GV: + Tổng hợp ý kiến 

          + Giải đáp 

          + Hƣớng dẫn NH tự nghiên 

 

 5.3. Công tác chuẩn bị và biên tập bản đồ 

5.3.1.  Khái niệm về biên tập bản đồ 

- Biên tập bản đồ gồm; 

+ Công tác chuẩn bị biên tập là giai đoạn đầu 

tiên của quá trình sản xuất bản đồ. Thực hiện các 

công việc:  . Thiết kế 

            . Soạn thảo tài liệu 

            . Các công việc khác có liên quan 

   + Kế hoạch biên tập: Đƣợc soạn thảo trên 

cơ sở các tƣ liệu thiết kế bản đồ. 



62 

 

cứu. 

- NH: + Tiếp nhận thông tin.  

 + Ghi chép bài. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Biên tập viên bản đồ: Là ngƣời thực hiện 

các công việc biên tập. 

- Khái niệm biên tập bản đồ 

Là quá trình thực hiện các công việc chuẩn bị 

biên tập, soạn thảo ra các tài liệu biên tập về 

thành lập, chuẩn bị in và in bản đồ; là chỉ đạo 

khoa học kỹ thuật toàn bộ các dạng công việc sản 

xuất bản đồ. 

5.3.2. Công tác chuẩn bị biên tập, gồm: 

- Công tác tổ chức chuẩn bị 

Tổ chức xuyên suốt trong từng công việc của 

giai đoạn chuẩn bị biên tập bản đồ; biên tập viên 

bản đồ soạn thảo các nhiệm vụ kỹ thuật cho thiết 

kế bản đồ và các nhiệm vụ khác liên quan. 

Công việc chuẩn bị bao gồm xem xét và đánh 

giá các tƣ liệu trong sản xuất bản đồ 

- Thu thập, hệ thống hóa các tƣ liệu bản đồ, 

bao gồm các công việc: 

+ Thu thập, hệ thống hóa, bảo quản và cung 

cấp tƣ liệu bản đồ cho sử dụng, sản xuất. 

+ Sắp xếp và giới thiệu các bản đồ, atlat, chuẩ 

bị các chỉ dẫn, phƣơng pháp tra cứu bản đồ. 

Các dạng tƣ liệu bản đồ gồm: 

+ Dạng đồ họa 

+ Dạng văn bản, số liệu biểu bảng. 

- Soạn thảo các tài liệu biên tập, gồm: 

+ Tài liệu biên tập chung (các loại bản đồ) 

+ Tài liệu biên tập cho sản xuất các tờ bản đồ 

cụ thể 
 

 

- GV: + Giới thiệu công tác biên tập 

bản đồ  

           + Phát vấn: Hiện nay việc 

biên tập bản đồ hiện trạng sử 

dụng đất đang đƣợc thực 

hiện theo quy định nào? 

- NH: + Chú ý lắng nghe 

          + Suy nghĩ, trả lời 

- GV: + Tổng hợp ý kiến 

          + Nhận xét 

 

5.3.3. Công tác biên tập bản đồ 

* Công việc chuẩn bị biên tập và soạn thảo 

các tài liệu biên tập cho sản xuất bản đồ 

- Biên tâp tờ bản đồ cụ thể trong giai đoạn 

chuẩn bị biên tập thì ngoài việc thiết kế, bao gồm: 

+ Làm sáng tỏ, thu thập, phân tích các tƣ liệu 

bản đồ. 

+ Nghiên cứu vùng lãnh thổ, đối tƣợng, hiện 

tƣợng bản đồ thể hiện 

+ Soạn thảo kế hoạch biên tập 

- Khi đánh giá các thông tin tƣ liệu bản đồ 
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          + Hƣớng dẫn NH tự nghiên 

cứu. 

- NH: + Tiếp nhận thông tin.  

 + Ghi chép bài. 
 

cần tính đến: 

+ Mức độ hiện đại, mới, đầy đủ, chi tiết của 

nội dung. 

+ Độ chính xác. 

+ Sự tƣơng ứng của bản đồ với thực tế. 

+ Khả năng ứng dụng công nghệ mới trong 

sản xuất. 

+ Mục đích khoa học và ý tƣởng của bản đồ. 

- Kế hoạch biên tập, gồm: 

+ Khái quát chung về bản đồ, về mục đích và 

các đặc tính cơ bản của bản đồ. 

+ Cơ sở toán học bản đồ, các chỉ dẫn xây 

dựng nó. 

+ Các tƣ liệu bản đồ, các chỉ dẫn thứ tự và 

phƣơng pháp sử dụng. 

+ Đặc điểm địa lý và các khái niệm về đối 

tƣợng bản đồ. 

+ Các yếu tố nội dung và tổng quát hóa. 

+ Công nghệ thành lập, chuẩn bị in và in bản đồ. 

* Biên tập, chuẩn bị in và in bản đồ 

Phải thực hiện đúng quy định về thành lập đối 

với từng loại bản đồ cụ thể. 
 

- GV: + Giới thiệu các thiết bị kỹ 

thuật đƣợc sử dụng trong sản 

xuất bản đồ  

          + Phát vấn: Vì sao khi số hóa 

bản đồ phải chuyển dữ liệu 

từ dạng Raster sang dạng 

Vector? Ở dạng Vector trong 

không gian làm việc 2 chiều 

đối với các bản đồ phục vụ 

công tác quản lý đất đai. Xác 

định cặp tọa độ của 1 điểm? 

- NH: + Chú ý lắng nghe 

          + Suy nghĩ, trả lời 

- GV: + Tổng hợp ý kiến 

          + Nhận xét 

          + Hƣớng dẫn NH tự nghiên 

cứu. 

- NH: + Tiếp nhận thông tin.  

 

5.4. Các thiết bị kỹ thuật đƣợc sử dụng 

trong sản xuất bản đồ 

Các thiết bị số hóa gồm: 

- Các thiết bị số hóa thủ công: Bàn số hóa 

Là phƣơng pháp để nhập bản đồ đã có sẵn 

vào máy tính thông qua dấu hiệu điện từ. Nhƣợc 

điểm của phƣơng pháp này: 

+ Độ chính xác không cao; 

+ Không hiệu quả về thời gian; 

+ Khó khăn khi số hóa bản đồ phức tạp. 

- Các thiết bị số hóa bán tự động, gồm: 

+  Máy quét 

+ Máy vi tính 

+ Phần mềm chuyên dụng 

* Các dữ liệu thông tin bản đồ khi nhập vào 

máy tính thƣờng đƣợc thể hiện dƣới 2 dạng: 

- Dạng raster: Là dạng lƣu và thể hiện hình 

ảnh bản đồ bằng tập hợp các điểm ảnh có độ sáng 
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 + Ghi chép bài. 
 

tối, mật độ quang học và màu sắc khác nhau. Chất 

lƣợng ảnh phụ thuôc vào độ phân giải của thiết bị. 

Ở dạng này số liệu đƣợc tổ chức thành các 

picel: 

+ Một điểm đƣợc mô tả bằng một picel 

+ Một đƣờng đƣợc mô tả bằng chuỗi picel 

+ Một đa giác đƣợc biểu diễn bằng một nhóm picel. 

Dạng này ít phù hợp vì thƣờng làm xuất hiện 

sự gắp khúc cho các đƣờng. 

- Dạng vector: Hình ảnh bản đồ là tập hợp các 

điểm có tọa độ xác định (x, y, z) trong một hệ tọa độ 

xác định và chúng có mối liên hệ mật thiết với nhau. 

Dạng vector có 3 dạng dữ liệu, gồm: 

+ Điểm: Đƣợc xác định bằng một cặp tọa độ 

+ Đƣờng: Là tập hợp các điểm có cùng tính 

chất, đặc điểm, liên hệ với nhau, đƣợc xác định 

bằng chuỗi các cặp tọa độ 

+ Vùng: Là tập hợp các đƣờng và khép kín, 

nên đƣợc xác định bằng chuỗi các cặp tọa độ 

nhƣng cặp đầu và cặp cuối trùng nhau. 

* Số hóa bản đồ là quá trình chuyển đổi hình 

ảnh bản đồ từ dạng Raster sang dạng Vector trong 

qua hệ thống phần mềm chuyên dụng. 
 

 

- GV:  + Viết câu hỏi lên bảng, đọc 

lại    

           + Quản lý lớp 
            

- NH: + Chép câu hỏi 

          + Làm bài  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Kiểm tra 01 tiết 
 

Câu 1 (3đ): Hãy nêu định nghĩa, nội dung của 

bản đồ địa hình. 

Câu 2 (3đ): Một thửa đất hình tam giác trên 

bản đồ tỷ lệ 1: 5000. Đo đƣợc cạnh a là 4,2 cm, 

chiều cao h là 3,5 cm. Hãy tính diện tích thửa đất 

đó ngoài thực địa. 

Câu 3 (4đ): Xác định độ dốc của đoạn MN 

(hình vẽ). Biết đoạn MN đo đƣợc trên bản đồ tỷ 

lệ 1: 10.000 là 1,2 cm 

                                              

 

                                                      N 

 

                                       M                      

50 

45 
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E. Câu hỏi, hƣớng dẫn học tập, thảo luận  

1. Trả lời các câu hỏi sau 

Câu 1: Thế nào là mô hình bản đồ? Khi xem xét mô hình bản đồ ngƣời ta 

xem xét đến khía cạnh nào. Vì sao? 

Câu 2: Hãy trình bày các giai đoạn của quá trình sản xuất bản đồ. Theo anh 

(chị) giai đoạn nào là quan trọng nhất. Vì sao? 

Câu 3: Trình bày công tác chuẩn bị và biên tập bản đồ. Theo anh (chị) việc 

lập kế hoạch biên tập bản đồ có cần thiết hay không? Vì sao? 

2. Đọc và nghiên cứu các tài liệu sau 

- Lê Văn Thơ (2015), Giáo trình Bản đồ học, Trƣờng Đại học Nông Lâm 

Thái Nguyên. 

- Bùi Thu Phƣơng (2012), Giáo trình Bản đồ học, Trƣờng Đại học Tài 

nguyên và Môi trƣờng Hà Nội. 

- Tham khảo qua Internet. 

 

     Ngày       tháng      năm  

                  XÁC NHẬN                                                      NGƢỜI SOẠN 

CỦA KHOA NÔNG - LÂM - NGƢ NGHIỆP      

 

 

 

 

                          Trần Thị Bình 
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Câu 1: Cho độ dài đoạn thẳng MN trên bản đồ là 5,6 cm. Hãy biểu diễn độ dài đoạn 

thẳng MN trên thƣớc tỷ lệ thẳng 1: 1000 và tính khoảng cách  đoạn MN tƣơng ứng 

ngoài thực địa. 

Câu 2: Cho mảnh bản đồ địa hình có phiên hiệu là 4836III. Hãy viết phiên hiệu 

mảnh bản đồ địa hình này theo VN - 2000. Vẽ hình minh họa. 

 

 

 

 

 

 

 


